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َنا ِإََل َبِِن ِإْسَرائِيَل ِف اْلِكَتاِب لَتُ ْفِسُدنَّ ِف اأَلْرِض َمرََّتْْيِ َولَتَ ْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبريًا ) ( ( 4َوَقَضي ْ
ََيِر  فَِإَذا َجاء َوْعُد ُأوالُُهَا بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََّنا ُأْوِل َبٍَْس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخاَلَل الدِ 

( ُثَّ َرَدْدََن َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدََنُكم َبَِْمَواٍل َوبَِنَْي َوَجَعْلَناُكْم 5َوْعًدا مَّْفُعواًل ) وََكانَ 
( ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُُتْ فَ َلَها فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة 6َأْكثَ َر نَِفريًا )

ُوْا َما َعَلْوْا تَ ْتِبريًا )لَِيُسوُؤو  (  7ْا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيُ َتّبِ 
 )( 8َعَسى رَبُُّكْم َأن يَ ْرََحَُكْم َوِإْن ُعدُتُّْ ُعْدََن َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفرِيَن َحِصريًا )

 (  8 - 4{ : 17) القرآن المجيد : اإلسراء }
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 المقدمة
 

إن تدبع ات بثحودبر بشتوب  ي)اوها عل نوا طر او  بشواوود بإل.و)بئ لب .. وطر او  بشعاواز)       

بإلراد   وبإلا)بع   بشتب  قوم رها هذب بشواود .. ش م فقط على ع.توى بشعنطق  بشا)ر و  وحودها .. 

إ.)بئ ل   تحتم عل نا د)ب.  تا) خ رنب   إل. عب وغ ) بإل. عب أ اا ..  رل على ع.توى بشااشم ب

عن  و ل عصاد) عوثوق رها ..  ات)ف رهوا كول عون يواور بشاواشم بش هوودي وبشع.و حب عاوا .. 

.وب  كوانوب يو)ق  ن أو غو)ر  ن ال فو)ق ر نهعوا فوب هوذب . و)رعوا كوان أهوم هوذه بشعصواد) .. أو 

.. أي بشكتووار بشوود نب بشعاتعوود وبشعتيووق علووى صووحت  ..  هــو الكتــاب المقــدسبشع)باووع اع اووا .. 

. ورهذب  صرح تا) خ بثع  بش هود     1شعتدبول و بآلن و ر ن اع ع بشيئات بشع. ح   وبش هود   عاا  وب

و أو رنب إ.)بئ ل و بشع.ت )ج عن وبقع أحدبر هذب بشكتار   أي بشكتار بشعقدم ( هوو توا) خ غ و) 

.. ثن بشطاون أو بشتكوذ ر رو  ال  انوب   العــالم غيــر اإلســالميقارل شلطان أو بشتكذ ر عن عنظوو)  

تيهاد راشكتوار بشعقودم هوو يوهادة صودق كعا  صرح بال.    ني.  ..الكتاب المقدس .وى رط ن  

 هو ع. حب و هودي رصي  عاع  ..   تا)     ود ن   علزع  شكل عن

 

ت.تلزم د)ب.  تا) خ " الكتاب المقدس "  وعلى بش)غم عن أن د)ب.  تا) خ رنب إ.)بئ ل فب        

حووي أ اوا : بشيك) بشع. حب أ اا .. ثن  ش م فك)ب عتععا شليك) بش هودي فح.ر .. رل هو فكو)  

نظو)ب الحتووب  بشكتوار " االعتراف " بكل ما جاءت ب  اليهوديــة مــن إرهــاب وإبــادة وإجــرام ..  

.. وهو بشاهد بشذي  عثل بشنصوس بث.ا.   شلد ان  بش هود   .. كعا وإن    العهد القديمبشعقدم على  

 و فب نيم بشوقت و بشاز  بثول عن بشد ان  بشع. ح   ني.ها .

 

حق ق  ؛ أن بش هود   وبشع.و ح    عوث ن عاوا رانو)بعوا   أو عنظوعو  ( فك) و  عتكاعلو  فيب بش      

 عثل أ.وام بشعنهواج بشود نب وبث  قوب " كتاب مقدس " واحد ـ من المنظور المسيحي ـ  حو ها  

بشعلزم شكل عن بشيار ن بش هودي وبشع. حب عاا . وشهذب كان  لزم بشتا)ض شليكو) بشع.و حب أ اوا 

اعل   بش)م   . إال أن هذب بشتا)ض .وف  صرح تك)ب)ب شعا .ورق عناقيوت  ود)ب.وت  فوب شاعان تك

ع)باع بشكاتر بش.ارق    و عكن شلقا)ئ بش)اوع إش ها شلتياص ل ( .. شهذب .وف  قتص) هذب بشكتوار 

 
البد من اإلشارة هنا إلى أن الديانة المسيحية تتفق مـع الديانـة اليهوديـة فـي اإليمـان بالعهـد القـديم مـن الكتـاب    1

 المقدس . لتفاصيل هذه العالقة .. أنظر الملحق األول من هذا الكتاب .
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على ع)ض تا) خ رنب إ.)بئ ل فب هذه بشعنطق  فح.ر .. عنذ رد  ظهو)هم فب بشتوا) خ بشقود م .. 

 ودة ظهو)هم شلع)ة بشثان   فب بشاص) بشحد ر .. وتكو نهم شدوش  إ.)بئ ل بشحد ث  .وحتى ع

 

وقبل البدء في عرك أحداث اليهود من منظــور الكتــاب المقــدس .. أرى مــن المفيــد إلقــاء       

الضوء أوال على بني إسرائيل مــن منظــور " القــرآن المجيــد " .. أي العهــد األزيــر .. أو العهــد 

( .. وهوم بشع.ولعون بثوبئول فوب بشعنطقو       3فرنب إ.)بئ ل هم أوالد بشنرب  اقور    .  2الحديث  

( شم  نوزل غ و) بإل.و م د نوا علوى اع وع بثنر وا    .. أن        4بشا)ر   . وكعا .رق وأن ر نا  

يس ولــ (     .. طالما وأن الدين مصــدره ا  وبش).ل . و)رعا كان هذب بشعنظو) رد ه ا أو عنطق ا  

( وبحد وال عتغ ) .. ف رد وأن  كون بشود ن و هوو بآل و) و   .. وطاشعا وأن        مصدره اإلنسان

آدم .. ( عنوذ عهود :   وبحد وال عتغ ) . وهكذب  صرح بإل. م هوو بشود ن بشصواد) عون بشعووشى  

عــا مارا بنوح وإبراهيم .. ويعقوب ويوسف .. وموسى وعيســى .. منتهيــا بمحمــد .. علــيهم جمي

( شرن   .. كعا كانت وص    اقوور و أي إ.و)بئ ل و أ اوا وشهذب كانت وص   إر)به م  السالم .   

 شرن   .. بالشتزبم بشكاعل راشد ن بإل. عب عن راد عوتهعا كعا  أتب هذب فب قوش  تااشى .. 

 

ي َن َفاَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأنُتم مُّْسِلُموَن َوَوصَّى ِِبَا إبْ َراِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب ََي َبِِنَّ إنَّ اللَّ َه اْصط ( َفَى َلُكُم الدِ 
َك ( أْم ُكنُتْم ُشَهَداَء إْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَموُت إْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدى قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإلََ 132)

 )( 133ِإَلًا َواِحًدا َوََنُْن َلُه ُمْسِلُموَن )َوِإَلَه َءاابِئَك إبْ َراِهيَم َوإْْسَاِعيَل َوإْسَحاَق 
 (  133 - 132{ : 2  بشق)آن بشعا د : بشرق)ة }

 

( وأحيوواده و أي رنوو إ.وو)بئ ل و هوم بشع.وولعون بثوبئول فووب هووذه  وهكوذب  صوورح أوالد  اقوور   

  أي   عقــوبيبشعنطق  ريهادة بشق)آن بشعا د . و ظل حال رنب إ.)بئ ل على بإل. م د نا عنوذ عهود  

 
 ( .. كما يأتي هذا في حديث الرسول )  2

 

 .. [  َوَأْحَدُث اْلُكُتِب اِبلرََّْحَِن َعْهًدا] .. َعَلْيُكْم اِبْلُقْرآِن فَِإنَُّه فَ ْهُم اْلَعْقِل َونُوُر اْلِْْكَمِة َويَ َنابِيُع اْلِعْلِم 
 
) موسوعة الحديث الشريف اإللكترونية   3193رواه عمرو بن عاصم عن كعب .. " سنن الدارمي " .. حديث رقم   

 / شركة صزر لبرامج الحاسب ( . 1, 1ألول  : اإلصدار ا
 
و " يعقوب " هو " إسرائيل " .. كما سنرى فيما بعد . وكان يسكن مع أبنائ  السبعين .. في منطقـة بئـر سـبع     3

 في فلسطين .
 
 " الحقيقة المطلقة .. ا والدين واإلنسان " . لمؤلف هذا الكتاب . يطلب من مكتبة وهبة .   4



 x 

ولــم يكــن لبعثــة موســى .. أي أهــداف تبشــيرية بالــدين ( .     موســىإ.وو)بئ ل ( وحتووى راثوو  

( مــن فرعــون اإلسالمي في الشعب المصري .. بل اقتصرت ـ هذه البعثة ـ على طلب موســى )

راود أن باوطهدهم هوذب بشي)عوون مصر بالســماح لــ  .. ولبنــي إســرائيل بــالزروج مــن مصــر ..  

 باطهادب راشغا أثنا  إقاعتهم ف ها . وكان هذب بشطلر صدعا شألع) بإلشهب بشصاد) عن بشعووشى   

 كعا اا  ذش  فب قوش  تااشى .. لموسى وأزي  هارون ..( 

 

 )( 17) ا َبِِن إْسرائِيلَ أْن أْرِسْل َمَعنَ ( 16فأتَِيا ِفْرَعْوَن فَ ُقواَل ِإَنَّ َرُسوُل َربِ  الَعاَلِمَْي ) (
 (  17 - 16{ : 26  بشق)آن بشعا د : بشيا)ب  }

 

رائِيلَ    (.. (     فه   ه ه  ا رس  الة موس  ى  ِِن إس  ْ ا ب  َ ْل َمَعن  َ .. أي ال تريوو ) وال دعوووة  )أْن أْرس  ِ

عاو)د بش.وعاح شرنوب حوول شي)عون العتنواق بشود ن بإل.و عب أو   فو  . رول تعحوو)ت بش).واش  

وقص  بش )وج هب قص  د ن   عيهو)ة وعا)وف  عن عص) .  (       موسى  ش )وج عع  إ.)بئ ل را

تق) را شلاع ع . ح ر تنتهب هذه بشقص  رعحاوش  ف)عون عص) عن عنع رنب إ.)بئ ل عون بش و)وج 

عن عص) ف قوم رعطا)دتهم وبشلحاق رهم .. ح ر  نتهوب رو  بثعو) رواشغ)ق فوب أشو م .. فوب بشرحو) 

وعن عاو  عون رنوب إ.و)بئ ل عون ظلوم هوذب ( نر   عو.ى  بثحع) .. هو وانوده . و ناب     

 بشي)عون بشاائ) .

 

وعع كل بشعاازبت بشعاد   بشتب صاحرت  )وج رنب إ.و)بئ ل و عوع عو.وى و عون عصو) إال       

اشيو)  رو  .. وعروادة رل قاعوب ر   بشقااب رارادت  وحده عز وال ..  إنهم شم  عتثلوب شألع) بإلشهب  

ل هم راشت   فب صح)ب  . نا  وت وعها شعدى أ)را ن .ون  حتوى ( ع  ف قاى         بثوثان ..  

 تغ ) هوذب بشا ل بشيا.د .. شتأتب أا وال أ و)ى عون راوده .. قود تكوون أح.ون حواال عون .وارقتها . 

( ..   وتتنزل بشتو)بة و أي أ.يا) بشي) ا  و  فب هذه بثثنا  .. أي فب فت)ة بشت   .. على عو.وى  

ويتولى قيادة الشعب اإلسرائيلي من بعــده : ش  .. و دفن فب . نا  ..  ( راد ذ   ثم  عوت عو.ى  

 " يشوع بن نون " ..

 

ش ).وب قوبعود بش.ولر وبشنهور وبشقتول .. وبإلروادة بشاعاع و  ويأتي " يشــوع بــن نــون " ..        

و االها يو)ع  د ن و  وبارو  بالترواع فوب بشكتوار بشعقودم . فهوو ذشو  بش ل يو  بشوذي رودأ ع.ل.ول 

بإل)هار وبإلرادة وبشقتل اود يواور عودن بشعنطقو  .. ونهور ععتلكواتهم .. وإراحو  أع)باوهم .. 

ظــرا لتنــاقك هــذه األعمــال اإلجراميــة مــع معطيــات ونوبال.ت    على أ)اهم ردون وا  حق .  

الدين ـ اإلسالمي ـ الحق .. فقد لزم أن يقوم بنو إسرائيل بتحريف نصوص الكتاب المقدس ـ كما 
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سنرى ـ عن واقع التنزيل اإللهي ل  .. حتى يمكنهم االستناد إلــي مســو  .. أو تفــويك إلهــي .. 

ضد شعوب هذه المنطقة .. وضد شعوب العــالم أجمــع لتبرير كل ما يقترفون  من آثـام وإجرام .. 

 فيما بعد .

 

هــم ذلــك : " الجــوييم " ..   5فالمعلوم جيدا أن : " شعوب العالم " من المنظور التلمــودي        

لكــي يســتبيحوا    !!أي هم تلك الحيوانات التي زلقها " ا " لبنــي إســرائيل فــي صــورة بشــر ..

وهكـذا ظهرت لعنة بني إسرائيل على هــذه   !!. وينهبوا أموالها ..دمائـها .. ويهدروا أعراضها .

( .. وحتــى وقتنــا   المنطقة .. منذ تولي يشوع بن نون زالفة الشعب اليهودي عقب موســى )  

 المعاصر .
 

و صف بشحق و ترا)  وتااشى و بشعنظو) بشحق .. شعوا كوان  نرغوب شرنوب إ.و)بئ ل أن  يالووه عقور 

 اتهم عن ف)عون وقوع  .. فب قوش  تااشى .. )واهم عن عص) .. ونا

 

َنا ِبُكْم َلِفيًفا ) اْسُكُنوْا اأَلْرضَ َوقُ ْلَنا ِمن بَ ْعِدِه لَِبِِن ِإْسَرائِيَل   (  )(104فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئ ْ
 (  104{ : 17  بشق)آن بشعا د : بإل.)ب  }

 

.. أي قلنوا شرنب إ.)بئ ل عون راود  و)واهم عون عصو) .. وهو   ف)عوون   )َوقُ ْلَنا ِمن بَ ْعِدِه ..    (

. أي ال ب.ت    على بث)ض ردون واو  حوق .. وال قتول .   )  ..  اْسُكُنوا األْرضَ ..    (عص) .. أن  

.. وال نهر .. وال إرادة شل.كان .. تحت أي زعم أو دعوى ..    وشعا شم  .تار رنو إ.)بئ ل شهوذب 

وقاعوب راشقتل .. وبشغد) .. وبشنهر .. وبإلرادة .. كان  لزم شهم بش)دع بإلشهب .. فب   بثع) بإلشهب ..

 قوش  تااشى ..
 

َنا َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل أنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفًسا بَِغرْيِ نَ ْفٍس أْو َفَساٍد ِف األْرَض َفَكأّنََّ  ( ا  ِمْن أْجِل َذِلَك َكتَ ب ْ
يًعا .  )(  32. )قَ َتَل النَّاَس َجَِ

 
" : هو الكتاب األهم بين الكتـب اليهوديـة . وهـو مسـتودع التـراث اليهـودي كلـ  سـواء التـاريزي أو   " التلمود   5

الجكرافي أو السياسي أو األدبي . ويحتوي التلمود على  " التوراة " وهـي أسـفار موسـى الزمسـة .. وهـو القسـم 
" وهـي تعليـق علـى التـوراة   Mishnahالرئيسي أو القسم التأسيسي للتلمود   ثـم يـأتي بعـد ذلـك : " المشـناة :  

" وهي هوامش وتعليقات علـى المشـناة . ثـم ظهـر  Gemarahوشرح لها . ومن بعد المشناة تأتي : " الجمارا : 
" ضـمت إليـ  . وينقسـم  Tosephothبعد ذلك شـروحات وتعليقـات وأطروحـات صـكيرة سـميت : " توسـيفوث : 

نــواحي الحيــاة اليهوديــة مـن القضايــا الزطيـرة .. إلـى التسـلية   التلمود بشكل عام إلى ستة أجـزاء تتنـاول جميـع
 والترفي  . وقد ضم التلمود بين دفتي  التراث اليهودي كل  .



 xii 

 (  32{ : 5  بشق)آن بشعا د : بشعائدة }

 

وشاعان ب.تع)ب) أا اشهم بش حق  فب تحق ق هووبهم رودعم   تع) رنو إ.)بئ ل فب بشعاص   ..  و .

ي)عب .. قاعوب رتح) ف بشنصوس .. ثم ن.ج بث.واط ) .. وأد)اوهوا اوعن بشكتوار بشعقودم .. 

رعا فب   أعمال إجرامية في حق البشرية جمعاء ..لتعطي الشرعية الدينية لكل ما يقومون ب  من  

( . وهكوذب بنيصول أدب  رنوب إ.و)بئ ل عنوذ ذشو   ذش  تقط ع )وبرط بشصل  ر ن بإلن.ان و اشقو    

بشح ن و أي عنذ فت)ة بشت   ونزول بشتو)بة على عو.وى و عون بشود ن بإل.و عب بشحوق .. واولوب .. 

 عقل ا عاا ..  بشعغ ر  فك) وا و وأالوب عاهم هذه بشري)  

 

( بش عتغ )ة .. وراد بنحو)بف رنوب إ.و)بئ ل عون بشود ن بشحوق   وكناتج طر اب ش.نن            

" شــعب ( رنزع علكوت  عنهم .. وهو عوا  انوب أن عقوشو  :    وف.ادهم وإف.ادهم .. قام بشعوشى    

إعو ن بش.و د بشع.و ح قد بنتهوت راشن.ور  شهوم علوى نحوو أرودي . و وأتب هوذب فوب  ا المزتار " ..  

 ص)بح  .. عندعا قال شهم ..

 

 6  ( لذلك أقول لكم إن ملكوت ا ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أثماره [43] )

 ( 43{ : 21عتى }   بشكتار بشعقدم : 

 

وحكم عل هم راشيتات فب كل أنحا  بشااشم شي.ادهم ..    وشكنهم شوم  توقيووب عون بشي.واد وبإلف.واد . 

   ا)ى عل هم بشقلم ع)ة أ )ى .. وعاد بش)ر شاعاهم وز هذب بشي.اد وبإلف.اد بشحد .. تااوراد أن  

 فب دوشتهم بشحد ث  .. تحق قا شقوش  تااشى .. 

 

َنا ِبُكْم َلِفيًفا.. فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة   (  )( 104) ِجئ ْ
 (  104{ : 17  بشق)آن بشعا د : بإل.)ب  }

 

 ي جئنا بكم من كل أنحاء األرك [] وجئنا بكم لفيفا : أ

 

 
البد من التشديد هنا على أن االستشهاد بالكتاب المقدس ـ من المنظور اإلسالمي ـ ل  قواعده وضوابط  الصارمة   6

 رجى الرجوع إلى الملحق الرابع ) البند األول ( من هذا الكتاب .. ولرؤية هذه القواعد والضوابط .. ي
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وعع هذب ؛ شم  توقف ف.ادهم وإف.ادهم .. وأصرحوب أيد كي)ب .. وأعتى إا)بعا ععوا .ورق .. وهوو 

عا  عهد و بآلن و ثن  ا)ي عل هم بشقلم ع)ة أ )ى تحق قا شنرو ة بشنرب حزق ال عنهم .. وبشتب تقول 

 رأن بش)ر .وف  اعاهم و ح)قهم فب أو)يل م ..

 

..  قد أصبح شعب إسررئيل ل  ررا ة   رر ( يا ابن آدم   18( وأوحى إلّي الرب بكلمت  قائال : )17] )

فهرر  أةرر  ( ألجل ذلك هذا ما يعلن  السيد الرب   ألنكم كلكم قد صرتم نفايــة    19.. )  ص ئوي حث   

كما  (22( أجمعكم وأنفخ عليكم في نار غضبي فتسبكون فيها )21.. ) أجمعكم فا وسط أوئشل م

تسبك الفضة في بوتقة النار   هكذا تسبكون فيها فتدركون أني أنا الرب قد سكبت سزطي عليكم 

 ]7 

 (  22 - 17{  : 22  بشكتار بشعقدم و كتار بشح اة : حزق ال }

 

 و أتب بشقول بشيصل عن نها تهم .. فب قوش  تااشى .. 

 

ُوْا َما .. فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيُ تَ   ( ّبِ 
 ) (  7َعَلْوْا تَ ْتِبريًا ) 

 ( 7{ : 17  بشق)آن بشعا د : بإل.)ب  }

 هلكوا [حطموا وي] ليتبروا : لي

 

بشكلعات بشقل ل  هب عواز شقص  رنب إ.)بئ ل عن بشعنظو) بإل. عب   وكعا تأتب و)رعا كانت هذه  

 عن عنظو) بشكتار بشعقدم ( .. عنذ رد  ظهو)هم وف.ادهم فب بث)ض وحتى نها تهم ..

 

ثم نستأنف مسيرة هذا الكتاب .. والتي تتضمن عرك تفاصيل وتأريخ للقصة الكاملة لبنــي       

وشعوا كوان هوذب بشاو)ض  يوعل عنظوو) بشود انات :   ديني والسياسي لهــا .إسرائيل من المنظور ال

عن اانر .. كعا  عثل و هذب بشا)ض و د)ب.  أكاد ع   إشى حد را د اليهودية والمسيحية واإلسالم  

.. عن اانر آ ) .. شذب فعن بثعو) بشرد ه و  أن  .وت دم هوذب بشكتوار كلعوات هوب عون نروات هوذب 

هذا " إيمان " .. وهذا " كفر " .. هذا " مؤمن ال غنى عنها .. عن قر ل : بشع دبن وعي)دبت  بشتب 

" وهذا " كافر " .. هذا " مصيره إلى الجنــة " وهــذا " مصــيره إلــى النــار " .. إلــى آزــر هــذه 

 
 النص الكامل .. ونصوص أزرى في الفصل الثامن من هذا الكتاب .   7
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وهنا كان  لزم بإليا)ة إشى أن  ال  عكن أن تدفانا بشح.ا.   تاواه هوذه الكلمات .. التي البد منها .  

 ى بشصعت عن تق) ) عا هو وباح وص) ح فب بشد ن راشا)و)ة .بثشياظ إش

: " مراعــاة كعا أ)او أال  .ا  فهم عو)ض بشحقوائق بشد ن و  فوب هوذب بشكتوار تحوت دعووى        

. ف ار بشالم ؛ رأن حار بشحقائق هو ععل غ ) علعوب علوى بإلطو ق .. إشوى مشاعر اآلزرين " 

رول و تاودى هوذب     طووي علوى بشغوا وبش ودبع ..اانر كونو  ععو  غ و) أ  قوب أ اوا ثنو   ن

دى هذا الحجب إلــى هــالك اآلزــر إذا ما أبشعنظو) .. إشى حود إد)با  اعن بشعاا  ) بإلا)بع   .. 

فرد هب ؛ اع انا  تيوق وأن بشطر ور .. بشوذي  تاعود وصوف دوب   واط   ومدي إشوى عووت    !  ..!

وبشعاوا  ) بث  ق و  وبإلن.وان   .. رول ع)ااه عع علع  رهذب .. هوو طر ور عاو)م ركول بشعقوا  م 

و .تحق بشاقار ش  انت  شألعان  . وهنا الرد عن بشتنر  إشى هذه بشعاانب .. ثن بشعنطق بإلن.انب هوو 

 ( هو عصد) هذب بشعنطق .. وهو عا .وف نحا.ر عل   . ع ن بشعنطق بإلشهب .. ثن    

 

إل. م .. هو حص)ه فوب يواور وحاوا)ة را نهوا وعن أهم عا  تعنى بشغ)ر أن  اتقده فب ب      

وشوم    !كرب على أمنيت  واعتقاده هذا ..!وبكل أسف فإن بعك الفئات اإلسالمية واألفراد تعين ال

 د)  بشغ)ر أن بشد ن بإل. عب .. هو بشد ن بشصاد) عن بش اشق بشعطلق شهذب بشواوود .. وعوا راود 

بشحاوا)بت .. وعوا راود بشحاوا)بت .  وهوو بشود ن   بشواود . وهو عا  انب أن  بشد ن بشذي  حووي

بشذي  عكن أن  حوي أي فك) .. عن فك) أقل ف)د ثقاف  عن قرائل بشزوشو فوب و.وط أف) ق وا .. إشوى 

أعلى بشالعا  فك)ب عن أعثال آ نيت ن .. وعا راد آ نيت ن . كعا وأن  بشد ن بشذي  حوي عن   صوف 

 ر.  بشياائ   . وطاشعا تواد غا ات عن  لق بإلن.وان .. نال  ر د   .. كعا  حوي )بئد بشياا  رع

فإن بإلن.ان و رد ه ا و .وف   .) ني.  وريكل قاطع عوا شوم  تنرو  إشوى هوذه بشحق قو  .. ثن عل و  

.. وشهوذب  وأتب   8" قضــية عبثيــة "  تحق ق هذه بشغا ات . فرد هب؛ قا   واوود بإلن.وان ش .وت :  

 ا  شهذب بشعانى .. فب قوش  تااشى ..( شلري)   اعا تنر   بشعوشى   

 

َا َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًا  ( ُتْم َأّنَّ َنا اَل تُ ْرَجُعونَ َأَفَحِسب ْ ُ اْلَمِلُك اْْلَقُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو 115) َوَأنَُّكْم ِإلَي ْ ( فَ تَ َعاََل اَّللَّ
َا ِحَسابُُه ِعنَد رَبِ ِه ِإنَُّه اَل  ( َوَمن َيدُْع َمَع اَّللَِّ 116َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرمِي ) ِإَلًا آَخَر اَل بُ ْرَهاَن َلُه ِبِه فَِإّنَّ
 9  )(  117يُ ْفِلُح اْلَكاِفُروَن )

 (  117 - 115{ : 23  بشق)آن بشعا د : بشعمعنون }

 
 من الملحق األول من هذا الكتاب .  10يأتي تعريف ومعنى : " العبثية " في تذييل رقم   8
 
" الحقيقة المطلقة .. ا والدين واإلنسان " ؛ لنفس  سبق التعرك لشرح هذه اآلية الكريمة باستفاضة في :   9

 مؤلف هذا الكتاب . مكتبة وهبة . 
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ثم تبقى نقطة أزيرة أود أن أشير إليها .. وهــي النقطــة الزاصــة بــالفكر الــذي يســوي بــين       

.. وبين لون بشرة اإلنسان ..!!  بمعنى أن اإلنسان ال حيلــة لــ  فــي ازتيــار دينــ  .. تمامــا   الدين

الفكر كما ال حيلة ل  في ازتيار لون بشرت  .. وبالتالي .. ال سبيل إلى تكييره ..!!  أقول بأن هذا 

فكــر يلكــي   !  ألن  فكر ال يلكي دور األنبياء والرسل فحسب .. بل هــو.. هو فكر قاصر للكاية ..!

أيضا الحكمة من الوجود والكايـات من الزلق . فجميعنا يعلم أن رسالة األنبيــاء والرســل لــم تقــم 

إال على أساس : مبدأ التكيير . فهي الرسالة التي تدعو اإلنسان إلى االنتقــال مــن الحيــز النســبي 

العامــة لتكييــر   إلى الحيز المطلق .. واالنتقــال مــن حيــز الباطــل إلــى حيــز الحــق . وهــي الــدعوة

الديانات الوثنية .. بالدين الحق .. حتى يحقق اإلنسان الكايات من زلق  والحكمة مــن وجــوده .. 

 وحتى يمكن  أن ينال الزالص المأمول .. والسعادة األبدية المنشودة ..

 

 و كي نا هنا بشتأعل فب قوش  تااشى ..

 

َنا َعَلْيِه آاَبءَنَ َوِإَذا ِقيَل َلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اَّلل ُ  ( َأَوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن    قَاُلوْا َبْل نَ تَِّبُع َما أَْلَفي ْ
 )(  170) َشْيئاً َواَل يَ ْهَتُدونَ 

 ( 170{ : 2  بشق)آن بشعا د : بشرق)ة }

 

حتى نالم عاه   حق ق  دو) بثنر وا  وبش).ول فوب ح واة بإلن.وان .. وحتوى نالوم حق قو  بشواوود .. 

وبشغا ات عن  لق بإلن.ان . ورهذب ال  .انا إال بشقول رأن بشت.و   ر ن بشد ن .. ور ن شون بشري)ة .. 

وشو  بشيك) و  ح ر ال .ر ل إشى تغ  )ه .. ال  انب .وى بشاودة راإلن.ان ع)ة أ و)ى إشوى عهود بشطي

شلري)   .. ح ر كانت عرادة بثصنام وبشح وبنات وقووى بشطر او  هوب بشاروادة بش.وائدة .. وهوو عوا 

 ( تصح ح  راشعنطق وبشاقل .. كعا اا  فب قوش  تااشى .. حاول إر)به م   

 

قَاُلوا نَ ْعُبُد َأْصَناًما فَ َنَظلُّ َلَا  ( 70ُدوَن ) ( ِإْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما تَ ْعبُ 69َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ِإبْ َراِهيَم ) (
قَاُلوا َبْل َوَجْدََن  ( 73( َأْو يَنَفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّوَن )72( قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن )71) َعاِكِفْيَ 

 )( 74) آاَبءََن َكَ ِلَك يَ ْفَعُلونَ 
 (  71 - 69{ : 26  بشق)آن بشعا د : بشيا)ب  }
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( حواول أن  رو ن شقوعو    وشلريو)   بشاواش  أ اوا ( أن عروادتهم   وكعا نو)ى ؛ فوإن إرو)به م    

تاو)ي رععا).  ال عقل ف ها .. ورغرا  وباح .. وتقل د أععى شآلرا  وبثادبد فح.ور .. وهوو عوا 

ورد هب ؛ ال  انب هوذب .ووى إهودب)      تقوم ر  و ركل أ.ف و بشري)   بشعغ ر  فك) ا وعقل ا بآلن ..

( بشاوو  علوى بشاانور   وشهذب كان  لزم أن  لقوب بشعووشى         بشاقل بإلن.انب على نحو راشغ ..

بشني.ب شلاعوع بش)بفا  شل).ول بشك) م .. وشلد ن بإل. عب .. شالهم  تنرهوون إشوى حق قو  عووقيهم 

  بثناام .. أي بإلرل وبشرق) وبشغونم .. بشتوب بش)بفض شلاقل .. وهو بشعوقف بشذي  د)اهم تحت قائع

 ال عقل شها . و أتب هذب بشعانى فب قوش  تااشى ..

 

ُ َرُسواًل )  ( ( ِإن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَِتَنا َلْواَل 41َوِإَذا رََأْوَك ِإن يَ تَِّخُ وَنَك ِإالَّ ُهُزًوا َأَهَ ا الَِّ ي بَ َعَث اَّللَّ
( َأرَأَْيَت َمِن اَّتَََّ  ِإَلَُه َهَواُه 42َها َوَسْوَف يَ ْعَلُموَن ِحَْي يَ َرْوَن اْلَعَ اَب َمْن َأَضلُّ َسِبياًل )َأن َصَّبََْن َعَلي ْ 

َبْل ُهْم َأْم ََتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَنْ َعاِم ( 43َأفَأَنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكياًل )
 10  )(44) َأَضلُّ َسِبياًل 

 (  44 - 41{ : 25  بشق)آن بشعا د : بشي)قان }

 

وشن أز د هنا عن هذب .. حتى ال  ص)فنا بال.ت).ال عن بشهدف بث.ا.وب عون هوذب بشكتوار . هوذب 

 وقد .رق عااشا  هذب بشعنظو) بش.ارق فب كتر بشكاتر بش.ارق  .. شعن  ) د بشعز د .

 

 
 ويأتي استكمال هذا النص الكريم على النحو التالي ..   10
 

َأََلْ تَ َر ِإََل رَبِ َك َكْيَف َمدَّ  ( 44 )َأْم ََتَْسُب َأنَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل  (
َنا قَ ْبًضا َيِسريًا( 45)  الظِ لَّ َوَلْو َشاء ََلََعَلُه َساِكًنا ُثَّ َجَعْلَنا الشَّْمَس َعَلْيِه َدلِياًل     )( 46) ُثَّ قَ َبْضَناُه ِإلَي ْ

 (  46 - 44{ :  25) القرآن المجيد : الفرقان }
 

الفكريـة الهائلــة فـي هـذا الســرد القرآنـي العظـيم .. والتــي تتمثـل فـي المقابلــة الرياضـية بـين الصــفر لنـرى النقلـة 
والالنهاية .. لتضزيم الرؤية حتى ال يلتبس الفهـم علـى اإلنسـان . فـالنص هنـا يعطينـا المقابلـة بـين حالـة الالعقـل 

قـانون الفيزيـائي العـام ) أي الالنهايـة بالنسـبة )الحيوان .. أي الصفر ( .. ومنتهى العقل البشري الذي يتمثل فـي ال
لإلنسان ( .. وتتمثل هذه المقابلة في ظاهرة : " سكون الظل وقبضـ  " .  وهـي الظـاهرة التـي تقـود مباشـرة إلـى 
قانون الجذب العام .. وإلى دوران األرك والشمس حول مركز الجذب المشترك .. وإلى تمايل محور األرك ـ أثناء 

نوية ـ بين االعتدالين والذي ينتج عن  حدوث الفصول األربعة .. وإلى آزـره مـن هـذه الظـواهر الكونيـة حركتها الس
التي تنتج عن ظاهرة : " سكون الظل وقبضـ  " . ويبـين الـنص كـذلك .. وبوضـوح معنـى الصـياغة اإللهيـة لعـدة 

ى تفاصـيل هـذه المعـاني .. فـي الكتـاب قوانين فيزيائية في عبارة محكمة واحدة تجمع بينها جميعا . وسوف نأتي إل
 القادم إن شاء ا .. " حوار األديان .. " لنفس المؤلف .
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يزطــا الفهــم أو الحســاب مــع األنظمــة البشــرية القاصــرة ـ فكريــا ـ والمتربصــة وحتــى ال       

، الرد شب عن أن أي ) أوال إشى أن بال.تق)ب) وبشتاا ا بش.ولعب وتانور بشيتنو  بشطائي و  و باإلسالم  

كعا  دعون رهذب و ال  أتب قط رطعم بشحقائق ر ن بثد وان ، فاشحدود بشاقد    ار أن تكون حا.ع  

. أعوا  ألنهــا غايــات مــن زلــق اإلنســان( وكعا  طلر عنا بشترل وغ رهوا ،   ورا)زة كعا  ) دها      

بشط) ق إشى تانر بشيتن  فقد كان .. وكعا  كون دبئعوا .. راوعان عون يو)ع   وعنهااو  .. بشوذي 

" لهــم مــا لنــا وعلــيهم مــا أى :  " الذمــة " اطى أهل بشكتار حقوقهم بالاتعاع   كاعل  رعقتاى  

ى بش.وارق وهو عا  انى رلغ  عااص)ة وأقول تاع ع و  عون هوذب بشعانو  ..  عتيق عل   (    11علينا "  

.. ثن بشقرول ال  انوب بشع.واوبة فوب بشحقووق بشتوب  قوول رهوا   12بفكر أو فلسفة " قبول اآلزر "  

 بشد ن .

 
 البد ـ هنا ـ من اإلشارة إلى بعك الحقائق التالية ..   11
 

الحقيقة األولى  : أن السلطة اإلسالمية هي أول سلطة في تـاريخ البشـرية تعتـرف بحـق رعاياهـا فـي اعتنـاق ديـن 
الدولة . وجاء هذا ـ أول ما جاء ـ عند دزول المسلمين بيت المقدس بدون إراقـة دمـاء نفـس واحـدة   مزالف لدين  

حيث " أّمن " عمر بن الزطاب ) في عهده العمري ( المسيحيين على كنائسهم وصلبانهم وعقيـدتهم وحـريتهم فـي 
 العبادة .

 
األندلس ( علـى مـدى ثمانيـة قـرون   لـم يجبـر المسـلمون الحقيقة الثانية : هي قيام حضارة إسالمية في أسبانيا )  

 زاللها مسيحيا واحدا على اعتناق الدين اإلسالمي   كما لم تكلق في أثنائها كنيسة واحدة فـي وقـت كـان المسـلمون
يملكون إبادة جميع المزالفين لهم بدون زسائر   ولكن كان رادعهم في هـذا الـدين اإلسـالمي نفسـ  أو الـبال  أو " 
العهد اإللهي األزير " . وظلت األقليات المسيحية تنمو وتترعرع في حماية المسـلمين حتـى اسـتطاعوا بعـد ثمانيـة 
قرون من الحضارة .. هزيمة الدولة األم واالنفصال عنها .. وفي غضون ثمانيـة أعـوام فقـط .. بعـد سـقوط الدولـة 

لم تماما .. ثمانيـة ماليـين مسـلم أبيـدوا بالكامـل ـ فـي اإلسالمية .. اندثر من على وج  البسيطة شعب األندلس المس
كمـا تـم    !!غضون ثمانية أعوام فقط ـ لم يبق منهم مسلم واحد .. كما لم يبـق مـنهم نـاطق واحـد باللكـة العربيـة ..

  !!تدمير المساجد بطريقة وحشية .. ولم يبق منها إال ما كان يصلح ألن يحول إلى كنيسة ..
 

والتي ال يحاول أحد ذكرها اآلن .. هي أن محاكم التفتيش ظهرت فـي جنـوب أوربـا ـ أوال وأزيـرا ـ  الحقيقة الثالثة :
وإذا تحـدث الكـرب ـ اآلن ـ    !!الستئصال اإلسالم من أسبانيا والبرتكال وصقلية وكريـت وجنـوب إيطاليـا وفرنسـا..

ون بـأن ضـحايا هـذه المحـاكم كـانوا مـن عن ضحايا محاكم التفتيش ال يذكرون المسلمين بحرف واحد .. إنما يروج
اليهود .. والمذاهب المسيحية المنشقة .. بينما هم ـ في حقيقة األمر ـ لم يكونوا سوى مسلمين أجبروا على التنصر 

وهكذا جرت أول أضزم إبادة جماعية لشعب مسلم كامل على يد الكنيسـة والدولـة الكاثوليكيـة .. بتعتـيم كامـل    !!..
ثمانية ماليين مسلم ومسلمة في أسبانيا والبرتكال .. أبيدوا بالكامل في غضـون ثمانيـة أعـوام فقـط    !!حتى اآلن ..

وهي الجريمة التي يتستر عليهـا الكـرب ويزفيهـا اآلن بمهـارة فائقـة .. بحـذفها مـن ذاكـرة التـاريخ .. ليبقـى    !!..
 !!الكرب من إبادتهم بالكامل ..المسلمون على هذا الحال من الالوعي .. ومن الالفكر.. حتى ينتهي  

 
" قبول اآلزر " ؛ د. ميالد حنا . اإلعالمية للنشـر . الطبعـة الثالثـة ) وقـد نـال د. مـيالد حنـا عـن هـذا الكتـاب    12

مناصـفة مـع الـرئيس مـاريو سـوارش رئـيس جمهوريـة   1998جائزة سيمون بوليفـار الدولية من اليونسـكو عـام  
 البرتكال (  .

 
الدكتور ميالد حنا إلى أن : " رفك اآلزر " هو من أساسيات الديانتين اليهودية والمسـيحية .. ومـن وأود أن أنب   

األمثلة التاريزية الدالة : محاكم التفتيش .. والحروب الصليبية .. والكدر الدموي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسـة 
أعـم وأشـمل معانيـ  ـ كمـا ذكـرت ـ فهـو لـيس فقـط مـن البروتستانتينية .. وزالفـ  .  أمــا : " قبـول اآلزـر " فـي  



 xviii 

 

وعموما فإن فكر أو فلسفة " قبول اآلزر " ال يوجـد قط بمفهوم  المطلق إال فــى " الديانــة      

فك اآلزر " والتاريخ زير اإلسالمية " .. بعكس اليهودية والمسيحية التي تقوم على فكر : " ر

 عكن أن  .ود بثعن وبش. م وبشت.اعح بالاتعاعب   ـ أي قبول اآلزر  ـوعن هذب بشعنظو)    شاهد  .

 فيجب التنب  إلى أن الحسم فى القضايا العقدية شيء .. والسالم االجتماعي شيء آزر .. 

 

 ع   فكو)    ي)اها بشعووشى   هو حتفكر أو فلسفة " قبول اآلزر " كعوا  نرغب بشاولم رأن       

فب بعتناق  عا  يا  عون أد وان " إيمان الفرد " ( على بشي)د بشع.لم ، ثن هذب بشيك) ع)ترط رح)    

( شلي)د فب أعم عاان ها .. ف  إكو)به فوى   ، فهب بشح)   بشي ص   بشعكيوش  عن اانر بشعوشى    

 بشد ن .. تحت أي زعم .. كعا اا  فى قوش  تااشى :
 

َ الرُّْشُد ِمنَ اْلغَاِ  ... ) (  )(  256الَ ِإْكرَاهَ ِف الدِ يِن َقد ت َّبْيَّ
 ( 256{ : 2  بشق)آن بشعا د : بشرق)ة }

 

وهكذب  صورح إ عوان بشيو)د وكيو)ه      على بش)غم عن واوح )م   بشحق ..أي ال إكراه في الدين  

( فوى هوذه بشح واة بشودن ا .. ثنهوا عحوو)   هى بشح)   بشي ص   بشعكيوش  ش  عن اانر بشعووشى  

برووت     أو ب ترووا) ( بشيوو)د .  وتصوول ح) وو  بإل عووان و فووب بشيكوو) بإل.وو عب و إشووى عنطقوو  بشكيوو) 

ن.ان و راعان عن ي)ع    وعنهااو  بشعراي)  .. وهو عا  انب أن ح)   بشكي) عكيوش  أ اا و شإل

 .. كعا اا  فب قوش  تااشى ..

 

   )( 29... )  َفَمن َشاَء فَ ْلي ُْؤِمْن َوَمن َشاَء فَ ْلَيْك ُفرْ ِمن رَّب  ُِكْم  اْلَقُّ َوُقل   (
 ( 29{ : 18  بشق)آن بشعا د : بشكهف }

 

نأشي  و نحن و عن قوبن ن عاد   .. فهب قووبن ن وشكن هذه بشح)    حكعها قوبن ن و إشه   و عغا )ة شعا  

 بشغا ات عن بش لق ... ش تحقق ف نا قوش  تااشى ..
 

 )( 281... ُثَّ تُ َوِفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل يُْظل َُموَن ) (

 
أساسيات الدين اإلسالمي .. بل هـو فكـر يحتمـ  الـدين اإلسـالمي علـى المسـلمين أنفسـهم ) أنظـر أيضـا .. التـذييل 
الســابق ( . لــذا أرجــو أن يتوجــ  الســيد الــدكتور مــيالد حنــا بدعوتــ  هــذه  ـ قبــول اآلزــر ـ إلــى الجمــوع اليهوديــة 

 أما نحن المسلمين فال حاجة لنا بمثل هذه الدعوة .  !!عا وأتمنى أن يقبلوها من  ..والمسيحية م
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 ( 281{ : 2  بشق)آن بشعا د : بشرق)ة }

 

 شااشم بإل. عب و على بشر غ بإلشهب  ..ورهذه بشعاانب  نحص) رل و قتص) دو)نا فقط و نحن ب

 

 )( 17َوَما َعَلْين َا ِإالَّ الَباَلُغ اْلُمِبُْي )  (
 (  17{ : 36  بشق)آن بشعا د :  م }

 

والتقصير فى هذا البال  اإللهي بهذه المعاني ال يزرجنا فقط ـ نحن المسلمين ـ عن معاني الرأفة 

عاني رأفة ورحمة ا بنا .. ألننا أصبحنا مسؤولين ـ والرحمة باآلزرين   بل يزرجنا أيضا عن م

وبشكل مباشــر ـ عــن هــالك أقــوام لــن يحققــوا الكايــات مــن زلقهــم . كمــا يزرجنــا أيضــا ـ نحــن 

المسلمين ـ عن معاني سنن الكايات من زلقنا بالمفهوم المطلق لهذا المعنى . فينبكي العلم   بأن 

قــط أمــرا يحتمــ  علينــا مفهــوم األزــوة اإلنســانية .. مســئولية " الــبال  اإللهــي الحــق " لــيس ف

ومحاولة انتشال البشرية من ضالل هي متردية في  اآلن   بل هو أمر حتمــي .. يفرضــ  علينــا ـ 

 ( كما جاء في قول  تعالى  .. نحن المسلمين ـ المولى ) 

 

ِهيًدا  ( وُل َعل  يُكْم ش  َ ى الن  اِس َوي   َكوَن الرَّس  ُ َهداَء َعل  َ طًا لِتُكون ُ وا ش  ُ َ ِلَك َجَعْلن  اُكم أم  ًة َوس  َ ..  …وك  َ
(143 )( 

 ( 143{ : 2  بشق)آن بشعا د : بشرق)ة } 

 

   وبشيهادة فب هذب بش. اق تانب رأن بشر غ بإلشهب قد وصل شلري)   عن   شنا..

 

وشكن قرل نأتب إشى ع)ض فصوش  الرد شب أوال .. يم   نأتي إلى هذا الكتاب .. وبعد هذا التقد      

" البعــد الــديني فــي الصــراع عن بإليا)ة إشى واود ع.اح  عيت)ك  ر نو  ورو ن بشكتوار بش.وارق :  

..  صوصا ف عوا  تالوق رعوادة دوشو  إ.و)بئ ل بشقد عو  . ورود هب ؛ ال  عكون   العربي اإلسرائيلي "

و عن هنا و وإال فقد هذب بشكتار بتصاش ت  . وعع ذش  ؛ شم   لو بشا)ض بشعقدم هنوا   حذف هذه بشعادة

عن إاافات هاع  شتياص ل أ.ا.   شم  .ورق بشتاو)ض شهوا . كعوا ف)اوت بتصواش   هوذب بشكتوار و 

أ اا و تقد م راض بشعووبد بش.ارق  عل   .. وع)ض راض آ ) عن عنظو) عغا ) شعا .ورق تقد عو  

 شها .

 

 فصول هذا الكتاب  .. والتي تأتي على النحو التالي ..ي إلى ثم نأت
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وهو فصل  او)ض شنيوأة فكو) بشاونم  الفصل األول : " الجنس السامي .. واألسطورة " :      

بش.اعب عن عنظو) بشكتار بشعقدم .. و ا)ض شأل.طو)ة بشتب يكلت هذب بشيك) . كعا  ا)ض هذب 

.طو)ي و عن ك ي   إع.ا  بإلن.ان شإلش    بش واشق بشعطلوق بشيصل أ اا شيك) بشكتار بشعقدم و بث

شهووذب بشواووود ( وك ي وو  صوو)بع بإلن.ووان عاوو  وبشتغلوور عل وو  . كعووا تووم عوو)ض )أي بشكن .وو  

بث)ثوذك.     أحد أععدة بشكنائم بشع. ح   بشااشع   ( شهذب بشحدر بشالول وبشعرو))بت بشتوب دعوت 

 .. وبعتعاد قانون ت  بشد ن   . بشكن .  بث)ثوذك.   شإل عان رهذب بشيك)

 

 الفصل الثاني : " بنو إسرائيل : أول ظهور في التاريخ .. وحتى الزروج من مصر " ..       

و صاحر و هذب بشيصل و رنو إ.)بئ ل عنذ ردب و  ظهوو)هم فوب بشتوا) خ بشقود م .. ح ور شوم  كونووب 

بئــر ســبع فــي شــمال صــحراء   منطقــةف)دب ( كانت تقطن فوب    70.وى أ.)ة وبحدة عكون  عن    

و عن اعن تاعع .كانب هائول : هوم يواور بشعودن بشيل.وط ن   و وتنوزح هوذه   النقب في فلسطين

( . وشعا تزب د عدد أف)بد و هوذه بث.و)ة و ريوكل وباوح ..   بث.)ة إشى عص) فب عهد  و.ف    

( ش  )اهم عن عصو) و وشوم  ن.ووب  ( شهم عو.ى    وباطهدهم ف)عون عص) .. أ).ل    

قرل  )واهم أن  .)قوب بشعص)  ن و ش اودوب إشى بشعودن بشيل.وط ن   .. إلروادة .وكانها وبال.وت    

بشعنطق  .. ال شيب  .ووى بالدعوا  .. روأنهم يوار     على أ)اها ردون أي حق تا)  ب شهم فب

بشع تا) .. وهو بال ت ا) بشعرنب على بث.طو)ة بشعتهافت  بشتب .رق ع)اها فب بشيصل بثول عون 

هذب بشكتار . كعا  ناقا هذب بشيصل بش.مبل بش اس رادعا  رنب إ.)بئ ل ررنا  بثه)بعات .. وأنهوم 

ف ر ن هوذب بشيصول و رنصووس تو)بت و  قاطاو  و أن رنوب        ..صاناوب بشحاا)ة بشعص)   بشقد ع

إ.)بئ ل د لوب عص) راد رنا  بثه)بعات رحوبشب أشف .ن  على بثقل .. كعا شم  كن شهوم ع.واهع  

فب رنا  حاا)ة عص) بشقد ع  .وى ت)ر   راض بشعاي     وهب عن بثيغال بشنا.  بشتب كوان ال 

وق اعهم ررنا  راض بشعروانب بشط ن و  شو م إال .. فهوذب هوو كول عوا  زبوشها بشعص) ون بشقدعا  ( .. 

 قاعوب ر  عن أععال ريهادة كتارهم بشعقدم ني.  عل هم . 

 

الفصل الثالث : " غزو المدن الفلسطينية .. وإبادة شعوبها .. ) مفهوم اإلبادة المثاليــة ( "       

 " يشــوع بــن نــون "( وت.لم :  .ى   و ا)ض هذب بشيصل شتياص ل بشيت)ة بشتب تلت وفاة عو  ..

 الزليفــة "زعام بثعو) .. وق ادة رنب إ.)بئ ل عن راده . و ر ن هذب بشيصول ك وف أ).وى هوذب :   

قوبعد إرادة بشيار بشيل.ط نب .. وح)ق بشعدن ونهر ععتلكاتها .. وتوز ع هذه بشعدن راشق)عو  رو ن 

كعوا  لقوب هوذب بشيصول      ا راشوذرح وبشحو)ق ..أ.راط رنب إ.)بئ ل .. راد تي) غها تعاعا عن .وكانه

بشاو  على بثععال بإلا)بع   شرنب إ.)بئ ل فب بشعنطقو  .. كعوا  .وقط كول يو)ع   قانون و  فوب 

 حقهم .. حتى فب حا) وبحد عن أحاا) بشعنطق  ريهادة بشكتار بشعقدم .
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.. وهو فصل  او)ض مة " الفصل الرابع : " داود وسليمان والهيكل .. ونهاية الدولة القدي      

شتا) خ ععلك  دبود وك ي   تكو نها وك ي و  ب.وت  ئ  علوى عد نو  أو)يول م   بشقودم ( وكوذب ععلكو  

مملكــة يهــوذا فــي الجنــوب .. ومملكــة إســرائيل فــي .ل عان وبنق.اعها راد عوتو  إشوى ععلكتو ن :  

بشه كل .. ونروو بت بش.و د وك ف بنتهت هاتان بشععلكتان . كعا  ا)ض هذب بشيصل شرنا     الشمال ..

( عتو) ع)روع ال غ و) ..  300بشع. ح ر )بر  . و ر ن هذب بشيصل أن ع.اح  بشه كل ال تز د عون   

أي هب ع.اح  ائ ل  وعتوباا  شلغا و  .. ال تتاواوز ع.واح  يوق  ر.و ط  راشعق وام بشحود ر أو 

ال أن بشكتوار بشعقودم بشعااص) . وعلى بش)غم عن صغ) هذه بشع.اح  .. وصغ) بشه كل ني.و  .. إ

قد أ.رغ عل   أ.اط ) كث )ة تتالق : رط) ق  بشرنا  .. وطر ا  بشعوبد بشدب ل  فب هذب بشرنا  .. وعودد 

ومن طبيعة نــوع التماثيــل الموضــوعة فــي قــدس األقــداس دازــل      عن .اهعوب فب هذب بشرنا  ..

ئيل يقومون بإشراك الشيطان ـ الهيكل .. لن يجد المرء صعوبة تذكر .. في استنتاج أن بني إسرا

كعا  اطب هذب بشيصل عل صا ش. ) بثحودبر بشتا)   و  عون وبقوع   !!( ..  في العبادة ـ مع ا )  

 نصوس بشكتار بشعقدم فب صو)ة ادول زعنب .

 

.. وهوو فصول "  اإلحاللــي ..  الفصل الزامس : " إسرائيل الحديثة : االستعمار االستيطاني      

شاودة  رنب إ.)بئ ل وظهو)هم فب بشتا) خ بشحد ر عو)ة أ وو)ى و علوى ع.و)ح    م)خ .. و ا)ض

أحدبر هذه بشعنطق  و راد غ ار دبم أكث) عن أشي ن و ع.عائ  عام . و قدم هذب بشيصل ع.حا ياع  

شلصه ون   عنذ ردب   بشلحظات بثوشى شع  دها .. وحتى تكو نها شدوش  إ.)بئ ل بشحد ث  .. رأ.واش ر 

و ال عث وول شهووا فووب بشتووا) خ بشحوود ر و فووب بإلرووادة بشا)ق وو  وبال.ووت    علووى بث)ض ..  إا)بع وو 

وك ي و  تاواون بشغو)ر عاهوا إلنااحهوا . و)رعوا كوان عون أهوم   وممارسة االســتيطان اإلحاللــي ..

 ر)بت رنب إ.)بئ ل بشتا)     هو عا اال عن عودتهم و هذه بشع)ة و أيد او)بوة وبعتوب إا)بعوا 

    بعتعادب على أ.اط )هم بشعزعوع  .. وحتى ال تتك)) عأ.اتهم بش.ارق  ..ععا .رق .. 

 

وهوو فصول  نواقا بشحلوول الفصل السادس : " فكر التفاوك واالدعاءات اإلســرائيلية " .        

بشتب تط)حها إ.)بئ ل .. وتترناها بشوال ات بشعتحدة بثع) ك   .. شحل بشعيكل  بشيل.ط ن   .. وعودى 

بشحلول را)بئم بشح)ر .. وبش)د عل هوا . كعوا  او)ض هوذب بشيصول شتياصو ل بشت).وان    ب)تراط هذه

كيفيــة حــل بشنوو   بإل.)بئ ل   وآثا)ها على بشصعت بشا)رب وبإل. عب . كعا  ا)ض هذب بشيصول 

مشــكلة الشــرق األوســط . ويشــمل هــذا الحــل العمــل فــي مجــالين : فــي مجــال العمــل اإلعالمــي 

كعوا  او)ض بشيصول وفي مجال العمل العســكري وأســلوب  ومواضــيع  .  وأسلوب  ومواضيع  ..  

.. وبشعنظو) بشكاعل شحول عيواكل  " العربي / اإلسرائيلي "شلعنظو) بشحق قب شحل عيكل  بشص)بع 
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بشري)   على نحو عطلق . وهو بشعنظو) بشذي  )ى بشكاتر أن ردون تطر ق  أو بشاعل علوى تحق قو  

اوادل وبشيواعل رو ن بشيواور و علوى أي نحوو و علوى .وطح هوذب .. .وف  صرح تحق ق بش.و م بش

   بشكوكر بشعحدود .. كوكر بث)ض .. أع)ب ع.تح   ..

 

الفصل السابع : " البعد الديني في الصراع العربي اإلسرائيلي ..  ولماذا يتجاهل الكرب كل       

غو)ر شكول هوذب بإلاو)بم : و نواقا هوذب بشيصول أ.ورار تااهول بشهذا اإلجرام اإلســرائيلي ..؟! "  

وبإلرادة بشتب  قوم رها بشيار بش هودي .. اد بشيار بشيل.وط نب بثعوزل . كعوا  رو ن و را تصوا) 

يد د و بشراد بشد نب فب بشص)بع بشا)رب بإل.)بئ لب ودوبفا  بشاقائد   . كعا  ا)ض بشاق ودة بثشي و  

 حوي هذب بشيصل .. على .ر ل . كعا  بش.ا دة ودوبفع بإل عان رها شدى بشياور بشع. ح   رصي  عاع 

 ) الـرئيس بيـل كلينتـون ( ..بشعثال .. قائع  رأ.عا  بش هود فب بإلدب)ة بثع) ك   ثحد بش)م.ا  بثعوو) ك  ن 

وهووب بشقائعوو  بشتووب تروو ن رواوووح تووام .وو ط)ة بش هووود علووى عقاش وود بشحكووم فووب بشوال ووات بشعتحوودة 

" ح ر ال  تااوز عانى بش)ئ م بثع) كب .. عون عانوى  بثع) ك   .. وه عنتهم على عقد)بتها .. ر

   .. بشتب  ح)كها بش هود عتى أ)بدوب .. وك ف يا وب ..الدمية " 

 

الفصل الثامن : "  من نبوءات الكتاب المقدس : نهايــة دولــة إســرائيل الحديثــة .. وعقــاب       

: و ا)ض هذب بشيصل شنرو بت بشاهد بشقد م بش اص  راقار رنب إ.)بئ ل نت او  الشعب اليهودي "  

ن ف.ادهم .. وإف.ادهم فب بث)ض .. وظلعهم وقتلهم شياور هذه بشعنطق  ردون وا  حق . كعا  ر 

وهو .مبل تقوود إاارتو    !!هيكل سليمان الحق .. وهل هو المسجد األقصى ..؟هذب بشيصل عيهوم  

إشى فتح رار بشتور  على عص)بع   أعام رنب إ.)بئ ل .. وإنها  بشص)بع بشعحتدم بآلن ر ونهم ورو ن 

 ياور بشعنطق  .. ور ن بشااشم بإل. عب وغ ) بإل. عب .

 

.. وهوب الفصل التاسع : " ورسالة إلى حكماء بني إسرائيل .. هذا إن كان فيهم حكماء  "        

).اش  و عقل   و  راثها بشكاتر إشى حكعوا  رنوب إ.و)بئ ل .. ش ر نووب شنوا بشغا و  بشنهائ و  عون إروادتهم 

.. وبناء هيكل والقيام بهدم المسجد األقصى  شياور بشعنطق  .. وبال.ت    على بث)ض راشقوة ..  

فهل بشغا   بشنهائ و  هوب تحق وق بشغا وات عون  لقهوم .. ونو لهم    !!سليمان وحائط المبكى مكان  ..

فوإذب كوان هوذب هوو هودفهم بشنهوائب .. فل اطونوا     بش  س بشعأعول وبش.اادة بثرد   بشعنيوودة .. 

ب فوب حااو  إشوى فلون  كونوو     بشر)هان على صح  وصدق بدعوائهم هوذب . وفوب حاشو  صودقهم ..

 وض ح)ور عانا على أي نحو .. رل و. ناعوب راش. م وبثعان بشلذبن  حلعون رهعا و نيدونهعا 

رول     وش م هذب فح.ر .. رل .نكون و نحن و أول عن  اواونهم علوى تحق وق هوذب بشهودف ..     ..

وال     هوم ..و.وف نكون أول  قف راوب)هم شنركب عاهم أعام حائط بشعركب شالنا ناود   صوا عا
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 حوي و عا أقوش  و أي تااوز فك)ي على بإلط ق .. ثن هذب بشعنطق هو عو ن بشعنطوق بإلشهوب .. 

 ( ش قول شليار بشع. حب ..( شل).ول بشك) م   بشصاد) عن بشعوشى   

 

 )( 81ُقْل ِإن َكاَن ِللرََّْحَِن َوَلٌد فَأن َا أوَُّل اْلَعاِبِديَن ) (
 (  81{ : 43شز )ف }  بشق)آن بشعا د : ب

 

بشتب تقدم ع.حا ياع  وعوازب شل طوط بشا) ا  شعوا .ورق ع)او    ثم نأتي إلى الزاتمة ..      

 فب بشكتار . 

 

ولتكاملية الكتاب .. كان هناك  ضرورة ملحة ألن يحوي هذا الكتاب ستة مالحق أزرى غير هذه 

 الفصول .. تأتي على النحو التالي بعد ..

 

: وهوو علحوق او)و)ي " الكتاب المقــدس .. األســفار وتــاريخ التــدوين "  الملحق األول :        

والزم .. ثن بشتوث ق   ل ع)ض بشكتار  .تلزم بشتا)ض شتا) خ تودو ن أ.ويا) بشكتوار بشعقودم 

الكتــاب وهو بثع) بشذي  .تلزم إد)با  اعن هذب بشكتوار . كعوا روذشت عحاوشو   اصو  شتل و س  

 كلعات قل ل  .. إلعطا  عنظو) عتكاعل عن  شلقا)ئ غ ) بشعت صس . فب المقدس

 

والتنــاقك األنساب من آدم إلى عيسى كما وردت فى الكتاب المقــدس .. الملحق الثاني : "       

: وهوو علحوق أ.ا.وب عنود " في فتــرة بقــاء بنــي إســرائيل فــي مصــر .. وأهــم شــعوب المنطقــة 

شني.ها عقر طوفان نوح . كعا  هدف هذب بشعلحوق أ اوا إشوى بشتا)ض شقص  إعادة تكو ن بشري)    

( .. عن  اقور   إ.)بئ ل ( .. ور ان أن فتو)ة إقاعو  رنوب إ.و)بئ ل فوب   توا ح ن.ر عو.ى    

وإال اســتلزم هــذا أن تنجــب عص) و كعا و)دت فب بشكتار بشعقدم و ال  عكن أن تكون صح ح  ..  

كعا  ا)ض هذب بشعلحق  !!( سنة على األقل .. 255أم موسى : " يوكابد " .. موسى وعمرها ) 

 و أ اا و أهم ياور بشعنطق  فب بشتا) خ بشقد م .

 

وهو علحق  ا)ض شلقتوال وأحكاعو  كعوا الملحق الثالث : " اإلسالم .. القتال واالنتشار " :        

رلو  عوع بشقتوال اا  فب بشع)اا   بشد ن   بشعطلق  .. أي بشد ن بإل. عب . وهو علحوق عكتوور شلعقا

وأحكاعوو  بإلراد وو  و روو  )بدع أ  قووب أو إن.ووانب  ووذك) و فووب بشكتووار بشعقوودم ، وشر ووان أن بشوود ن 

بإل. عب شم  نتي) راش. ف كعا  دعب بشغ)ر رهذب .. رل بنتي) راشحكع  .. ورعنطق  بشالعب بشذي ال 

  قرل بشادل .
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ا المزتــار : األمــة اإلســالمية " :   الملحق الرابع : " بنصوص الكتــاب المقــدس .. شــعب      

و ا)ض هذب بشعلحق شلي)وط و بشتب تأتب فب بشكتار بشعقدم و وبشوبار توف)ها فب أي يار شكب 

كما يبين هذا الملحــق أن " شــعب ا المزتــار " فــي حقيقــة  كون عن اعن يار   بشع تا) .  

لمقدس عــن " األمــة اإلســالمية " .. بعــد األمر لم يتجاوز معناه عن النبوءة الواردة في الكتاب ا

أن نــزع االزتيــار اإللهــي عــن الشــعب اليهــودي لفســادهم . وهــو مــا يعنــي ؛ فــتح البــاب علــى 

مصراعي  أمام البشرية جمعاء ألن تكون من ضمن شــعب ا المزتــار .. بــل أن دزــول اإلنســان 

ان .. وأصــل الكايــات مــن في زمرة شعب ا المزتار .. هو حتمية يفرضها طبيعــة وجــود اإلنســ 

(   كعا  ا)ض بشعلحق راض بشنرو بت بشوب)دة فب بشكتوار بشعقودم .. عون راثو  عحعود    زلق  .

كما يبين هذا الملحق أن : "القــرآن وبثع  بإل. ع   .. وك ي   بشتحقق عن صدق بشوحب بإلشهب .  

 المجيد " هو " العهد األزير " .

 

وبشتحول فب بشنعوذج بشد نب  انب فوب في النموذج الديني " ..  الملحق الزامس : " التحول        

: " االنتقال بالقضية الدينيــة مــن حيــز الــوهم واالعتقــاد إلــى حيــز القضــايا العلميــة أر.ط عاان    

"  والراسزة .  أو : " االنتقال بالقضية الدينية من المفهــوم النســبي إلــى المفهــوم المطلــق " . 

و انووب بشنقلوو  بشنوع وو  تار وو)  .ووت دم فووب عنوواهج بشرحوور بشالعووب .. هووو  التحــول فــي النمــوذج "

وبشعواوع   فب بشيك) بإلن.انب عندعا تتغ ) إحودى بشي)او ات بث.ا.و   بشتوب كانوت .وائدة ف و  

. و حووي هوذب بشيصول ثو ر عقواالت )ئ .و   .. شر وان بشعنهواج بش واس شيت)ة طو ل  عن بشزعوان  

 د نب .. هب ..راشاعل على بشتحول فب بشنعوذج بش

 

 لفظ الجاللة : " ا " وموقف أهل الكتاب من هذا اللفظ •

 كلمة هادئة .. عن المنهاج العلمي في القرآن •

 التجديد في طريقة عرك اإلسالم في الكرب ..ودور العقل في الزطاب الديني •

 

بشعود ل بشوح ود و تناول هذب بشعلحق هذه بش)م   راشتيصو ل .. و اوزم بشكاتور أن هوذب بشعلحوق هوو 

شتحق ق بش. م بشاادل وبشياعل علوى .وطح هوذب بشكوكور بشعحودود .. كوكور بث)ض . وأن رودون 

بشاعل على تحق ق هذه بش)م   ال  عكن أن  .ود بش. م على هذب بشكوكر تحت أي زعم .. أو تحت 

إعكاناتو  أي نظام أو عنهاج وااب ..  عكون أن  ودعب رو  إن.وان عهعوا كانوت علكاتو  بشيك) و  أو 

   بشاقل   ..
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الملحق السادس : " مجموعة الزرائط واألشــكال " .. وهــو ملحــق يعــرك لثمــان زــرائط       

 أساسية وثالثة أشكال للهيكل .. ترتبط جميعها ارتباطا مباشرا باألحداث الواردة في الكتاب . 

 

إلكــاء حقهــم التــاريزي وأزيرا ؛ إن هذا الكتاب هو شهادة صدق على إدانة بنــي إســرائيل و      

المزعوم في المنطقة .. هذا إلى جانب بيــان إجــرامهم وعتــوهم عتــوا كبيــرا فــي التــاريخ القــديم 

والحديث . وقد تم عرك كل ما جاء في  من مادة من زالل مادة علمية ومراجع عاليــة التوثيــق 

لعلميــة .. وهــي أهمها : الكتــاب المقــدس .. وقــرارات األمــم المتحــدة .. هــذا عــدا الموســوعات ا

مصادر ال تقبل الجدل . كما اعتمد الكتاب على بعك الدراسات الفلسطينية الهامة مثل دراسات : 

" مركز العودة الفلسطيني في لندن " .. ورسائل دكتوراه اعتمدت على وثــائق وزارة الزارجيــة 

 المصرية .. ووثائق أزرى .

 

أجيالنا الحالية جيدا .. كمــا يجــب أن تقــدم إلــى   إن هذا الكتاب يحوي حقائق ينبكي أن تعيها      

أجيالنا القادمة ـ بل ويجب أن تقدم إلى كل شــعوب األرك ـ لتــرى هــذه األجيــال .. ويــرى العــالم 

معها .. حقيقة هذا الصراع الدائر بيننا وبين بني إسرائيل .  وأتمنــى أال يقــف أمــام الجهــر بهــذه 

فال ينبكي أن يكيــب عــن ذهــن الجميــع   !!ة والكبراء ..الحقائق حائل .. تحت دعوى أوامر الساد

 قول  تعالى .. في قرآن  المجيد ..

 

 

تَ َنا َأَطْعَنا اَّللََّ َوَأَطْعَنا الرَُّسواَل ) يَ ْوَم تُ َقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِف النَّارِ  ( َوقَاُلوا رَب ََّنا ِإَنَّ َأَطْعَنا  (  66يَ ُقوُلوَن ََي لَي ْ
ُهْم َلْعًنا َكِبريًا 67)  وَُكَّبَاءََن فََأَضلُّوََن السَِّبيالَ َساَدتَ َنا   )( 68)( رَب ََّنا آِِتِْم ِضْعَفْْيِ ِمَن اْلَعَ اِب َواْلَعن ْ

 (  68 - 66{ : 33  بشق)آن بشعا د : بثحزبر }

 

 
 
 
 


