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أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ ابهلل منن رنروأ أنفسننا ومنن سنياا أعمالننا ،إننه منن يهنده هللا
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي لنه ،وأرنهد أن إ إلنه إإ هللا وحنده إ رنري لنه ،وأرنهد أن حممن ادا عدنده وأسنوله،

أما بعد:

فأهال ومرحداا بكم يف هذا اللقاء املداأك ،وأسأل هللا -عز وجل -أن جيعل هذا اللقاء يف ميزان حسناتنا أمجعني.
ا
مع احللقة الثانية من برانمج :خط الزمن ،وما زلنا مع قصة فلسطني.

أمهية دأاسة قصة فلسطني
يف احللقنة اللننف فاتننن قلنننا إن دأاسننة قصننة فلسننطني دأاسننة حتميننة لكننل مسننلم يننوأ علن دينننه .قلنننا أن هننذه اضأ
حمتلنة وإبند للمسنلمني أن ورأوهننا وأن هنذه أأ مداأ نة ابأك هللا -عننز وجنل -فيهنا بكثنري مننن اضمنوأ تعرنننا لدعضننها
نريا يف أثنناء هنذه احللقنا ذذن هللا ،وقلننا أ نا قضنية أمنن قنومف لني
وسنتعر ضموأ أخرى ث ا

فقنط ابلنسندة لفلسنطني

ولكن ابلنسدة لكل الدالد اليت حتيط بفلسطني بل ولكل العنا اسسنالمف ،وذ نران أدلنة علن ذلن منن رأينن نشنأة دولنة
اليهود يف أأ فلسطني.
ذ ننران أن هننذه اضأ إبنند للمسننلمني أن يفقهننوا قيمتهننا لكننف ورأوهننا وهننذا واجن لكننل مسننلم  -مننا ذ ننران -يهننتم
أبمر دينه وعقيدته .ومش معىن ده اي إخواين واي أخوايت إننا هننسن بقينة قضنااي اضمنة اسسنالمية أان بطمنن الننا

لهنا

بديال عن دأاسة قضية العراق والشيشنان و شنمري وأذأبيجنان وسندتة ومليلنة وتر سنتان
أن دأاسة قضية فلسطني ليسن ا

ومنننا ك ثننرية احتلننن مننن بننالد املسننلمني وقنند إ يعننرم املسننلمون اان أذاءهننا ،هننذه قضنااي يف ايننة اضمهيننة ،مجيعهننا
مهمة لكن قضية فلسطني قضية عاجلة ج ادا.
قضية فلسطني قضية معاانة درية
قضنية فلسنطني اي إخنواين لنو تدأسنوا اضأقناص واسحصنا يا منن سننة  2000إىل سننة  2008رنوفوا -سنداان هللا-
أ ثننر مننن مخسننة فإم ومخسننما ة رننهيد يف أأ فلسننطني .رننوم ملننا الرسننول -عليننه الصننالة والسننالص -يهننتم ذزهنناق
أوح مسننلم واحنندة جننرك جننيش امننل يف حننر متتننة زي مننا سنننتعر ذذن هللا يف رأيننن قصننة فلسننطني علشننان أحنند
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شا بكامله وهيّج اضمنة بكاملهنا هنذه القضنية ،منا ابلن
املسلمني قُتل يف أأ الشاص فأأسل جي ا

 5500رنهيد منش

بقننول يف رأيننن القصننة بقننول يف  8سنننوا فقننط ،مننن سنننة  2000لسنننة  ،2008أ ثننر مننن  50000جنرييف يف هننذه
الف ننأة وأ ث ننر م ننن  50000داأ ه نندمن يف ه ننذه الف ننأة ،وه ننذه اضأق نناص إب نند أن تف ننز املس ننلمني يف مش نناأق اضأ
ومغاأهبا.
منهج حلقا سلسلة خط الزمن
منهجنا يف احللقا دي بيعتمد عل أ ثر من جز ية:
أوإ :منهجنا يعتمد عل التوثيك
ا

لن نروي قصة أو أواية إإ إذا أت دان من مصادأها سواء يف التاأين القدمي أو يف التاأين احلديث.

اثنياا :منهجنا بريتدط ابملونوعية

مننامعىن املونننوعيةو املونننوعية هننف أنننه إذا ننان للمسننلمني حننك يف قضننية مننن القضننااي فسنننثدن هننذا احلننك ،وإن ننان
لليهنود حنك يف ينوص منن اضايص ،يف فنأة منن فنأا رأينن فلسنطني فسننثدن هنذا احلنك ،وإن قنال منصن
هذه الكلمة ولو ان هذا املنص

لمنة فسننثدن

ري مسلم.

اثلثاا :منهجنا يف هذه احللقا عدص التجرييف
ابلطعان ،وإ اللعنان ،وإ الف ِ
إ للسدا وإ للعان" ،لي امل ِ
ِ
ناحش ،وإ الدنذيء" صنااه اضلداين.سننتكلم هبندوء،
تم ُن
مبونوعية ،أبدلة ،برباهني حىت نصل إىل مانريده ذذن هللا أ العاملني.
ابعننا :منهجنننا يف هننذه احللقننا اإختصنناأ
أا

منهجنننا ادعننا سننيكون ل سن الشننديد اإختصنناأ ،ننان بننودان أن نفصننل ننل اضحنندا و ننل املواقن ولكننن هننذا فعن انال
يصننع حصننره ،بنننتكلم عننن رأيننن أمننة ويلننة جن ادا يصننل إىل 1400سنننة إسننالص وقدننل نندا رأينن إمينناين ويننل يف هننذه
اضأ املداأ ة أأ فلسطني وقدل دا رأين إنساين وينل بنردو يف نفن

اضأ  ،فالبند لننا منن اإختصناأ ولكنن نعند

إخواننننا وأخواتنننا أبننننا ذذن هللا سنننفرد حلقننا أخننرى ثننرية لتفصننيال يف ننل جز يننة منن جز يننا هننذه القضننية املهمننة
قضية فلسطني.
أصول فلسطني
فلسننطني قصننة ويلننة اجنندا جن ادا يف الدشنرية ،قصننة سنندقن الشنريعة اسسننالمية وبعثننة الننني -صننل هللا عليننه وسننلم -إ

أقول بعشرا أو ماا السنني بل آبإم السنني ،بل إ أابلغ إن قلن أ ا ماليني السنني ،حقيقةا.
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هل إبد أن ندأ رأين ما قدل اسسالصو
لكن يف اضول إزص نسأل ستال اي ترى إزص أدأ التاأين اللف قدل اسسالصو
نروأا ابخلفناء ومنا
يف بعض النا تقول وهللا فاية عليا التاأين اسسالمف من أول الرسول -عليه الصالة والسالص -وم ا
بعده من دول إسالمية .لكن أان بقول نروأي علينا أننا ندأ التاأين اللف ان قدل اسسالص يف هذه اضأ املداأ ة.

ما أمهية دأاسة رأين ما قدل اسسالصو
 الرد عل دعاوى ري املسلمنيأوإ :أأ فلسننطني أأ إسننالمية ودأاسننة التنناأين الننذي قدلهننا إ يغننري مننن عقينندتنا ،علشننان أ م نن ننل النننا الل نف
ا

بيسننمعوا هننذا الننربانمج ،لكننن أان يف نف ن

الوقننن بقننول أن معرفننة أدلننة مننن السننابك نسننتطيع أن نننرد هبننا عل ن دعنناوى

اليهود.
ملا أ ون عاأم رأين القصة من أوها اخرها ،رأين سنيدان إبنراهيم -علينه السنالص ،-سنيدان يعقنو -علينه السنالص،-
سيدان داود ،سيدان سليمان -عليهمنا السنالص ،-رأينن اضنديناء النذين عارنوا يف هنذه اضأ املداأ نة ،رأينن اضمنم نري
املسننلمة أو ننري املتمنننة الننيت عارننن يف هننذه اضأ  ،رأيننن اليهننود نفسننهم عملننوا إيننه يف هننذه اضأ أسننتطيع أن أأد
عل

ري املسلمني يف الدعوى اليت يقولون هبا ،سواء انوا من اليهود أو من ري اليهود.

قصة تثدن أمهية تعلم رأين ما قدل اسسالص

خليين أقول لكم قصة تثدن لنا أمهية أن أ ون عاأم التاأين اللف قدامف حىت لو ما انش رأين إسالمف ِ
صرم.

الرسول -صل هللا عليه وسلم -يف لقاء له مع عدي بنن حنا قدنل أن يُسنلم عندي بنن حنا -أننف هللا عننه وأأنناه-
ننان الرسننول يعننرم أن هننذا الرجننل نصنرانياا ،وحننرم يف النصنرانية واتدننع داينننة تسننم الر وسننية -فننر مننن النصنرانية-

فتانند معننه وقننال" :أ ت ن ُ أ وسننيا" لننه رننواهد مننن وجننوه أخننر ،فقننال عنندي بننن حننا  :نعننم ،فقننال -عليننه الصننالة
والسالص" :-أو تكن تسري يف ِ
قوم ابملِراب ِ و" له رواهد من وجوه أخر.
ُ
املراب يعين أنه إذا أخذ القديلة نا م من أحد أعدا ها فإن قا د أو زعيم القديلة أيخذ أبع هذه الغنا م -فقنال :نعنم
أسري يف قومف ابملراب  ،فقنال الرسنول -صنل هللا علينه وسنلم" :-فنإن ذلن يكنن ِونل لن يف ِدينِن " لنه رنواهد منن

وجننوه أخننر ،يعننين إ وننل لن يف داينتن اينرفننة ،يعننين هننذا التارين الننذي ُحن ِّنرم أنننن ننال أصن انال التارين الننذي

عندك يف داينت .

فماذا فعل عدي بن حا و
قننال :فتوانننعن لننه ضنننه عننرم أن هننذا الرجننل يعننرم رأجننه فسننكن وبنندأ يسننتمع إىل ننالص الرسننول -صننل هللا عليننه
وسلم.-
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اليهودي أو ري اليهودي ابحلجة والدليل والربهان وعندما يُ ِّ
زوأ التناأين القندمي فتقنول لنه أن هنذا التناأين

رأين مزوأ والصوا فيه ذا و ذا ،فإنه يتوانع ل

ضنه يعلم أن تعرم رأجه ،ل صغرية و درية يف هذا التاأين.

حنن أحك أبندياء بين إسرا يل منهم
ومننا ننسنناو اي إخننواين واي أخننوايت أن رأيننن فلسننطني رأيننن أندينناء ،وأان هنناقول لكننم حاجننة قنند يسننتغرهبا الكثننري مننن
املشاهدين واملشاهدا  ،اي إخواين واي أخوايت حنن وهللا أحك أبندياء بين إسرا يل مننهم ،حننن أحنك أبندينا هم مننهم ،وهنذا
لني

المننف ،هنذا ننالص احلدين -صنل هللا عليننه وسننلم -عننندما حتنند الرسنول -صننل هللا عليننه وسننلم -مننع اليهننود،

عندما دخل املدينة املنوأة ووجدهم يصومون ينوص عارنوأاء وسنأهم عنن هنذا الينوص فقنالوا هنذا ينوص ّن هللا -عنز وجنل-
نكرا هلل ،مبناذا أد علنيهم أسنولنا -صنل هللا علينه وسنلم-و قنال" :حن ُنن أحنك
فينه موسن وأ نرق عندوه فننان نصنومه ر ا

مبوس م ْنكم" صااه اضلداين.

ملاذا حنن أحك مبوس من اليهودو
نريا يف حياتنه وبعند ٍاتنه بكلمننا
حننن املسنلمون أحنك مبوسن -عليننه السنالص -نني اليهنود مننن اليهنود ،ض نم أأهقنوه ثن ا
ثننرية وبتاريفننا

ثننرية وبشننذوذ دننري يف ننل اضخننالق الفانننلة ،خرجننوا عننن ننل ذلن و يتدعننوا ندياننا مننن أنديننا هم ،بننل

وقتلوا أندياءهم وحنن نعظم وندجل ونقدأ ل أندياء هللا -عز وجل -مع أندياء اليهود مع أندياء النصاأى.
حنن أحك بعيس من النصاأى
ننل مننن بعننث هللا مننن أنديا ننه نعننزه ونقنندأه وندجلننه وقننال -صننل هللا عليننه وسننلم -نفن

الكلمننة ح حننك عيسن -عليننه

السننالص -وقننال" :أان أوىل النننا بعيس ن بننن مننرمي" صنناييف الدرنناأي ،يننل الكلمننة "أان أوىل النننا بعيس ن بننن مننرمي"
املسلمون أوىل بعيس بن مرمي من النصاأى اي إخواين واي أخوايت ،هذه حقا ك يف رأجنا ويف ديننا.
تكلم اليهود يف أنديا هم
ملا نيجف نسمع ما يقوله اليهود عن أنديا هم وهللا اسنسان ججل من ذ ر هذه الكلما .
سيدان يعقو –عليه السالص-
يقولون أنه سرق الرب ة من أخيه عيسعل سديل املثال ما يقولونه عن يعقو -عليه السالص ،-عاأفني منني يعقنو و يعقنو -علينه السنالص -هنو إسنرا يل،
بننين إسنرا يل هننم بننين يعقننو -عليننه السننالص ،-ومننع ذلن منناذا يقولننون عنننهو يقولننون أنننه سننرق الرب ننة مننن أخيننه اض ننرب
عيسو ،فتقول التوأاة اينرفة أن إسااق -عليه السالص -ني هللا -عنز وجنل -عنندما أأاد أن يدناأك عيسنو اضأل اض نرب
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ليعقننو فجنناء يعقننو وحتايننل عليننه ،و ننان إسننااق -عليننه السننالص -ننر ايرا إ يننرى ،حتايننل عليننه حننىت أقنعننه أنننه عيسننو
فالن بر ة إسااق عل يعقو بطريك اخدا و ريك الغش.

هكذا يذ رون يف تدهم نا عل سيدان إسنااق -علينه السنالص -وننا علن سنيدان يعقنو وننا علن
مننن قنرأ هننذا الكننالص .ألنني

نل

هننذا لننه علن عننني هللا -عننز وجننل -ين يسننكن أبنننا -سننداانه وتعنناىل -علن مثننل هننذه

اضنوا من اخدا والغشو هذا يف تدهم ،حنن أحك أبنديا هم منهم.
يقولون أنه اصطر مع الرملننا يقولننون أن سننيدان يعقننو -عليننه السننالص -اصننطر مننع الننر  ،يننل هننذا الكننالص يف التنوأاة أنننه دخننل يف صنرا مننع
الننر  ،الكاأثننة اي إخننواين واي أخننوايت أ ننم يقولننون أنننه انتصننر عل ن الننر – يننل -فصننرعه يعقننو  ،يعقننو -عليننه
السالص -صر الر يف أواية اليهود ما يف التوأاة ،انظروا إىل هذا التاري وإىل هذا الكالص.
مضطرا له ولنسله
يقولون أن الر أعطاه الرب ةا

وعندما صر الر  ،لكف يترلص الر من هذه الصرعة اليت فعلها يعقو ماذا فعنلو قنال النر أعطين الرب نة لن
مضطرا لنسله ،لنسل بين إسرا يل ،لنسل بين يعقو  ،أهذا الص يعقلو
ولنسل  ،يل يعين أعطاه الرب ة
ا

مث نقننول أن إ ننندأ هننذا التنناأينو حنننن ننندأ رأيننن هننذه اضأ لنطهننر أندينناء اليهننود ٍننا أُلصنك هبننم مننن لمننا يف
أوااي اليهود ،ويف توأاة اليهود يف عهدهم القدمي ويف عهدهم اجلديد.
القصننة ويلننة ج ن ادا هندتننديها مننن أول منناأهر إنسننان يف أأ فلسننطني ،نننا بنقننول أن دأاس نة التنناأين قدننل نننزول الدعثننة

الندوية وقدل نزول اسسنالص إىل هنذه اضأ  ،دأاسنة مهمنة ،وذ نران بعنض اضسندا هنذه اضمهينة ،وهندتندي نندأ قصنة
فلسطني من أول ما أهر إنسان يف هذه اضأ .
أأ فلسطني أول أأ أهر هبا إنسان عل اضأ يف العصوأ احلجرية
يلوا أول إنسان أهر يف اضأ دي أهر إمنىتو يلنوا أقندص حفنراي ُوجند يف الندنيا ُوجند يف أأ فلسنطني منن
مليون سنة ونص ،يلوا ،أأ فيها رأين ويل ج ادا ج ادا من العصوأ اليت تسم ابلعصوأ احلجرية.
وليه اتسمن ابلعصوأ احلجريةو

ضن ان لسة املعادن ما ا تشفتش و انن ل املعنادن بتتعمنل منن احلجناأة ،فسنمين هنذه العصنوأ ابلعصنوأ احلجرينة،
و ل تفاصيل العصوأ موجودة يف أأ فلسطني.
بيقسموا العصوأ احلجرية ضأبع فأا :
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ما انش يف أي نو من اإستقراأ ،ان اسنسان بيمشف من مكان ملكان حس منا يالقنف اض نل بتاعنه ،وبعندين فنأة
أحياان مث ينتقل إىل مكان فخر وهكذا.
انتقالية ،يعين ان بيستقر أحيا اان جيمع الصيد وبعد دا يستقر ا
 مث مرحلة القرى الزأاعيةوأهر القرى الزأاعية يف أأ فلسطني
 وبعد دا مرحلة القرى الزأاعية احلرفيةأحياان يف بعض الكت ابلعصر النااسف
 -املرحلة الرابعة اضخرية بيسموها ا

ضن ننه ا تشن ن فيه ننا النا ننا واس ننتردص النا ننا يف ص ننناعة الكث ننري م ننن ااإ  ،ننل ه ننذه املراح ننل ُوج نند يف أأ
فلسطني.
ملاذا ل هذه التجمعا السكانية يف أأ فلسطني عل مداأ السنوا الطويلةو
ولعل دا جلينا نسأل امشعنا أأ فلسطني يكون فيها ل هذه التجمعا السنكانية علن منداأ هنذه السننوا الطويلنة
فإم وماننا ااإم وماليننني مننن السنننوا و اي إخننواين واي أخننوايت دا جانن مننن الرب ننة اللننف موجننودة يف هننذه اضأ
والن ننيت أرن نناأ إليهن ننا أبنن ننا -سن ننداانه وتعن نناىل -عنهن ننا يف تابن ننه" :و ْيننن نناهُ ولُو ان ننا إِىل ْاض ْأ ِ الن ن ِنيت ابأْ نن ننا فِيهن ننا لِلْعن ننال ِمني"
اضندياء ،71:هذه أأ مداأ ة ما ذ ر أبنا -سداانه وتعاىل -للعاملني.
ٍيزا أأ فلسطني
اضأ دي فيها خصوبة –ماراء هللا ،-فيها أمطاأ ول السنة ،فيها دأجة حراأة معتدلنة نول السننة .إنتنو عناأفني إن
يف بعض اضما ن يف فلسطني إ تننزل فيهنا دأجنة احلنراأة عنن  19دأجنة ماوينة وإ ترتفنع فيهنا عنن  27دأجنة ماوينة ودا
ننول السنننة صنني ورننتاء ،مكننان متوسننط يف العننا أي حتننة قريدننة مننن هننذا املكننان ،أفريقيننا فسننيا وأوأواب قريدننة مننن هنذا
املكننان .خ نريا هننذا املكننان وبر ننا هننذا املكننان إ تنقطننع أب ن ادا ولننذل سننكن اسنسننان يف هننذه اضأ منننذ ماننا

وفإم وماليني السنوا .

لينا بعض املالحظا عل هذه العصوأ احلجرية:
بنقول إن يف فلسطني أهر أول مدينة يف رأين الدنياأول مكننان اجتمننع فيننه النننا ليتسسننوا مدينننة ننان يف فلسننطني  8000سنننة ق .ص ،يعننين  10فإم سنننة مننن دلننوقيت
مجيعا.
وهذه املدينة هف مدينة مشهوأة لنا عاأفينها وهف مدينة أأوا ،أأوا هف أقدص مدينة يف الدشرية ا
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 سكان فلسطني يف العصوأ احلجرية ري معرويف اضصلمبعننىن إ نعننرم أصننلهم إن ننانوا مننن الشننرق ،مننن الغننر  ،مننا نعننرفش أصننول هننذه الفننأة –الفننأة دي اسننتمر منننذ
العصوأ السايقة إىل  3200سنة قدل امليالد.-
ا تشام الكتابة ودخول النا يف مرحلة ما بعد التاأين
يف فخننر هننذه الفننأة حصننل تطننوأ ها ننل يف اضأ وهننو ا تشننام الكتابننة ،أول ان تدتنندي تعلننم الكتابننة انننن مننن
 3200سنة ق.ص .وبذل دخل النا يف مرحلة ما بعند التناأين ،منا قدنل التناأين هنف العصنوأ النيت يكنن فيهنا تابنة،
لننذل

ننل توقعاتنننا فيهننا عننن ريننك احلفننراي لكننن مننن  3200سنننة قدننل املننيالد منننذ حننوا  5000سنننة مننن اان بنندأ

اسنسان يكت  ،وبدأان نعرم تفصيال

ثرية ج ادا عن حياة النا عل اضأ .

أهوأ العصوأ الربونزية
دخلننا بعنند ال  3200ق.ص فيمننا يسننم ابلعصنوأ الربونزيننة وهنف العصننوأ الننىت ا تشن فيهننا اسنسننان القصنندير وخلننط
القصنندير ابلناننا وعمننل الربونننز ،وهننذا أدى إىل اخنأا فإإ أ ثننر وأ ثننر ،و ننل مراحنل العصننوأ الربونزيننة ٍثلننة يف
أأ فلسطني.
تنقسم العصوأ الربونزية إىل ثال مراحل
بيقسموا العصوأ الربونزية إىل ثال مراحل:
العصوأ الربونزية القدمية واملتوسنطة واحلديثنة ،العصنوأ الربونزينة القدمينة  3200سننة ق.ص ل ن  2000سننة قدنل املنيالد،
يعننين منند ا  1200سنننة تقريداننا .الننذي بيهمنننا يف هننذه املرحلننة أننننا عرفنننا نوعيننة الدش نر اللننف سننكنوا فلسننطني يف هننذه
الفأة ،وهذه النوعية ترد عل دعاوى يهودية ثرية ج ادا.

ذ اليهود أب م أول من سكن فلسطني يف العصر الربونزي
اليهود ينشرون يف وسا ل إعالمهم يف الشرق والغر  ،يف القدمي واحلديث أ م أول من سنكن أأ فلسنطني وأ نم أول
السكىن فيها
من عاو يف أأ فلسطني ويربطون عند ثري من النا أحقيتهم هبذه اضأ من أ م أسدك النا إىل ُ

واحنا بنقول تعالوا للافراي وتعالوا للكالص املكتو قدل دا يف سنجال الفراعننة ويف سنجال الدنابليني واارنوأيني

ويف بعض السجال اليت ُوجد يف بعض الكهوم واملعابد يف داخل فلسنطني لننرى منن نان يسنكن فلسنطني يف هنذه
الفأة ،يف العصر الربونزي القدمي  3200إىل  2000سنة قدل امليالد ،ادعا ل ما بنقنر علن املنيالد ،نل منا الوقنن
بيتقدص ل ما اضأقاص بتقل يعين نقول  2000قدل امليالد 1000 ،قدل امليالد 500 ،قدنل املنيالد حلند منا ييجنف منيالد
عيس -عليه السالص ،-ما هو معروم يف التاأين.
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الكنعانيون هم أول من سكن فلسطني يف العصر الربونزي القدمي
بنقول أن الشعو اليت سكنن يف أأ فلسطني يف هذه الفأة أول رع
هف رنعو عربينة هناجر منن جزينرة العنر إىل داخنل أأ فلسنطني ،وان

ان الشنع الكنعناين ،والشنعو الكنعانينة
تنرية مناتعرفش هنذه احلقيقنة أن أول منن

سننكن يف أأ فلسننطني هننم العننر الننذين جنناءوا مننن اجلزيننرة العربيننة ،والعننر دول علن فكننرة ننانوا وثنيننني ،يكوننوا
أهل داينة.
وحنن إ ننتمف إليهم ولكن ننرد علن دعناوى اليهنود أب نم أول منن سنكن هنذه اضأ  ،حننن إ نعتنز ابلكنعنانيني ض نم
ننانوا يعدنندون ننري هللا -عننز وجننل -ولكننن نثدننن أ ننم أول مننن سننكن أأ فلسننطني لننيعلم اليهننود أن مننا يذ رونننه مننن
حقا ك ليسن إإ أاب يل.
اليهود نفسهم يف توأا م اينرفنة واملنزوأة يعأفنون أن الكنعنانيني عارنوا يف أأ فلسنطني قدنل اليهنود ،يعنين يف تنناقض
دننري يف ننالص اليهننود ،بننل إن هللا -عننز وجننل -يقننول مننا يف تننوأا م ،أنننه وهن هننذه اضأ أأ
مجيعا أن هذه اضأ
يذ رها هبذا اإسم ويعأفون ا

نعننان لليهننود ،يعنين

ان يسكن فيها الكنعانيون قدل اليهود.

الكنعانيون أسسوا أ ثر من مدينة يف فلسطني
أسسوا أ ثر من  200مدينة يف أأ فلسطني ،منها عل سديل املثال منها انبل

ومنها بيسان ومنها عسنقالن ومنهنا

عكا ومنها حيفا ومنها بار السدع ومنها بين حلم ،يعين أ ثر من مدينة أسسها الكنعانيون قدل قدوص اليهود.
بدايننة دخننول الكنعننانيون إىل أأ فلسننطني انننن  2600سنننة ق.ص .تقريداننا يعننين قدننل أول دخننول لليهننود يف أأ

فلسطني  1400سنة ،اليهود مدخلوو فلسطني إإ بعد  1400سنة من دخول الكنعانيون إىل أأ فلسطني.
من الشعو اليت سكنن فلسطني:
 -الفينيقيون

بننردة يف رننعو رنيننة سننكنن يف أأ فلسننطني مشننهوأة وهننف الشننعو الفينيقيننة ،والفينيقيننون هننم فننر مننن الكنعننانيني
وعاروا يف مشال فلسطني ابلقر من سنوأاي ،ادعنا أسسنوا حضناأة دنرية مشنهوأة معروفنة يف التناأين حضناأة الفينيقينني،

ضا فر من القدا ل الكنعانية العربية.
والفينيقيون أي ا
 -العاموأيون

من الشعو بردة اللف سكنن يف أأ فلسطني ،رنع العناموأيني ويطلنك علنيهم يف بعنض النروااي اامنوأيني ،وبنردو
الشعو دي ان ها جذوأ عربية و

منهم بعد دا خرك اهكسو  ،اللف انتو لكم تسنمعوا عنن قصنتهم واللنف مهنا

احتلوا بعد ده مصر وفلسطني وأجزاء أخرى من الشاص.
الحلقة ( " )2فلسطين في العصر البرونزي القديم" من سلسلة "خط الزمن"

( صفحة  8من ) 10

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

 اليدوسيونأييت رع أخري هو رع اليدوسيني دخل يف نف

ضا له جذوأ عربية وهناجر منن
الفأة بردو إىل أأ فلسطني وهو أي ا

جزيرة العر إىل أأ فلسطني ،وأرهر أعماهم أتسي

مدينة القد  ،يعين الذي أس

مدينة القند هنم اليدوسنيون،

وأ لقوا عليها اسم أوأسا الذي حتول بعد ذل إسم أوأرليم ما يطلك اليهود عل أأ فلسطني.
رع الدالسنيدقن رننع أخننري ينندخل إىل هننذه النندالد يف هننذه الفننأة لكننن دخننل بعنند ذلن بعنندة ماننا منن السنننوا وهننو رننع
الدالسن وهو رع قادص من الدار اضبنيض املتوسنط منن جزينرة رينن وماحوهنا منن جنزأ ،وهنتإء حناولوا نزو مصنر
ولكن أدهم أمسي

الثالث ،واتفقوا يف النهاية عل أن يسكنوا يف أأ فلسطني.

السنتن ْني ،اللنف هنو ارخند بعند ندا اسنم
السن أو رع ب ْ
ورع بالسن هذا هو الذي أعط فلسطني اذها ،رع ب ْ

بالستني ضأ فلسطني ،واحترم بعد دا إىل لمة فلسطني ،ودول ادعا بردو ليسوا من اليهود.
أحقية املسلمني يف هذه اضأ أحقية إسالمية
يدق دا هو العصر اللف بنتكلم عليه وبنقول هو العصر الربونزى القدمي ،وبيثدن مبا إ يند

ن ااإ للشن أن العنر هنم

أول من سكن يف أأ فلسطني ،مش بنقول الكالص دا اي إخواين علشان نقول إن فلسطني بتاعتنا علشنان إحننا عنر ،
إ ،أان بقننول الكننالص دا علشننان أأد علن

ننالص اليهننود يف دعننواهم أ ننم أول مننن سننكن اضأ  ،لكننن حقيقننة اضمننر مننا

وإ ،فهننتإء العننر
ذ ننران يف احللق نة اضوىل أن أحقيننة املسننلمني هبننذه اضأ إ ضن العننر سننكنوا فيهننا أ ا

ننانوا وثنيننني،

ولكننن ضن اسسننالص حكننم هننذه النندالد مننن العنناص السنناد عشننر مننن اهجننرة الندويننة املداأ نة ،ومنننذ ذل ن الننزمن وأأ
فلسطني أأ إسالمية.
اخامتة
ايتننرى إيننه اللننف هياصننل يف العصننر الربونننزي املتوسننطو ايتننرى إيننه هننف قصننة إبنراهيم -عليننه الصننالة والسننالص -يف هننذا
العصرو و ي دخل إىل أأ فلسطنيو وما هف قصة أبنناء إبنراهيم -علينه الصنالة والسنالص -يف أأ فلسنطنيو ومنىت
دخل اليهود إىل هذه اضأ و هذا ما سنعرفه يف احللقة القادمة.
أسأل هللا -عز وجل -أن يفقهنا يف سننه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا ،إنه و ذل والقادأ عليه.
والسالص عليكم وأمحة هللا وبر اته.
حبمد هللا
راهدوا الدأ للنشر عل النن يف قسم تفريغ الدأو يف منتداي الطريك إىل هللا وتفضلوا هنا:
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