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أَفَخَطَّْعُووو َْنأَُْنُْئُِِاُووو منٌَىقوووُُناَلَوووُِنوَوووَْْنفَ  ْوووك نِِووواُ ُُُننننن

 َْنوٍََووََْنمٌٍَّووُِن قووُرنُْوَ هفق َٔووُُنِِووُٓن َعُووِِنَِووْنمَمٍَقوو  ُناَ ُووُُنننننَْسُووَّعُ

َِاروْناَا ذَمن ٍََوْن َُع قوُ ُُنننننننن57َْعٍَُُّ َْن) ٌق منَم َِاُو منلَوْ َٓنَم ٌَّويِْ (ناَا ذَمنٌَمقو منم

َووووْنفَووووخَ َنمٌٍَّووووُُنمٍََوووو ُىقُُنننننن ا ٌَووووعن َعُوووووانلَووووٌْق منأَحقوَووووِه ق َٔ ُُُن ّ 

(نأَاٌََوووْن57ُِنمِاُووَِنبَ هىقوووُُنأَفٍََووْنحَعُمٍِقووو َْن)ننٌِ ُوَووْوك وقُُن  ووون

(ناَِِواُ ُُُنأقِه كو َْننن55َْعٍَُُّ َْنأَْرنمٌٍََُّنَْعٍَُُُنَِْنُْسِ كاَْناََِْنُْعٍُِاُو َْن)ن

ُن ُووُُنا ٌَّووْنَْ قاكوو َْن)نن (نفَ َُْووً ن57ٌَووْنَْعٍَُُّوو َْنمٌْىِخَووََّْنا ٌَّووْنأََِوؤِْهرناَاْ 

بُ َْنمٌْىِخَََّْن  ؤَُِِْْ  ُُن قُرنَْمق ٌق َْن َيَمنُِِٓنمِاُِِنمٌٍَُِّنٌٍَِّيَِْٓنَْىْخق

ٌِ َشُخَ ُامن  ُِن ََّاًْنلٍَِ ًٍْنفَ ًَُْ نٌَ ُُُنِِّرْنوَخَبَجُنأَُِِْْ  ُُناَاًَُْ نٌَ ُوُُنن

ن(79ن-ن75)مٌبم ةنن(ن57ِِّرْنَْىْسِبُ َْن)
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 طريق الجنة... من أمدتني بدعائيا المتواصل وتشجيعيا، فأكسبتني الصبر والقوة ... إلى 
 ال يوجد في الكون من ىو أسعد منيا بيذه المحظات  ومن

 أمً انغانٍح

 ىذه المحظات م الحث عمى طمب العمم ... وتمنى دائإلى من كان 
 رمحه اهلل احلثٍةتً أ

 
 . الداعمة والمؤيدة والمحفزة ...إلى الرفيقة في السراء والضراء ..

 زوجتً انغانٍح
 

سمييما حًظا ونصيًبا اذين أسأل اهلل أن يجعل ليما من مالرشاد وصبلح ...  أبنائي األحباب إلى
 ٍاج عمر...،،،وحثٍة انقهة ورحياوح احل

 
 ى من كانت زىرة البيت وبريقو ... إلى حبيبة قمبي... إل

 أختً انغانٍح ... "إميان" ... رمحها اهلل رمحح وارسعح...،،،
 

 وأقربائي جميًعا ... رحمي وسندي وعوني ...،،، إخواني وأخواتيإلى 
 
 
 ،،،...اد مسجذ انصفاءإىل أتايً وإخىاوً وأحثاتً رو

 
ياىم في جنات الفردوس إخوانًا عمى سرر متقابمين...  إلى من أسال اهلل  أن أجتمع وا 

 زماليً ورفاقً يف انعمم
 

 ،،،أهدي هذا البحث
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 شكـــر وتقذٌـــر
 

ًن قوػػكؿ اه ننبََّ ِّنأَاُز مُاِووهنأَُْنأَكُووىق َنِٔعَُّخَووهَنمٌَِّخِووهنأَْٔعَُّووجَنمٍََووهَِّناَمٍََووعناَمٌِووَََِِّناَأَُْنأَمَُّووًَن َووٌِْوًْنبََّ ِّنأَاُز مُاِووهنأَُْنأَكُووىق َنِٔعَُّخَووهَنمٌَِّخِووهنأَْٔعَُّووجَنمٍََووهَِّناَمٍََووعناَمٌِووَََِِّناَأَُْنأَمَُّووًَن َووٌِْوًْن :امتثػال

أف مػػفع ىَّػػإع انتمػػالـ رػػذة اقرسػػالقل, كفسػػررال قػػأ, فالقدمػػد  ػػؿ  , فػػنننأ أدمػػد اه(19)اقنمػػؿ: حَ ُضَووْ ُحَ ُضَووْ ُ
ًن كآخران.  اقدمد قه كددة أك

ًن قوكؿ اقرسكؿ اك  نف مػف تمػالـ رػ ر اه فػ (1)"َمْن اَل َيْشـكررر الناـاَس اَل َيْشـكررر الماـوَ :" متثال
فػػننأ أتوػػدـ  فننمػػال فعػػرؼ اق  ػػؿ قػػذكم اق  ػػؿ ذك اق  ػػؿ , تعػػالقإ رػػ ر اقنػػالس كاًىتػػراؼ ا  ػػَّ ـ

 الأاػ –قػد تكر: سػعد ىاػد اه ىالرػكر سػتالذ ااأل    إقػإ رػفخأ كأسػتالذماًمتنالفكىظفـ اجزفؿ اقر ر 
طػػكاؿ فتػػرة  ىَّػػإ مػػال رػػمَّنأ اػػه مػػف ارتمػػالـ كرىالفػػل كتكجفػػه  ك ػػارة ىَّػػأع  د ظػػه اه كرىػػالة  اػرارفـ إ

ؾ اه ىنأ خفر اقجزاء  كجعؿ مثؿ ثكاب  ؿ ج ػد قه أف ؿ مف جزا اقطكفَّل  فال أجد تالال اقادث 
 فأ مفزاف دسنالت ـ. اذقته

 :اق رفمفف ى كم قجنل اقمنالقرل الذمع تودـ االقر ر كاقعرفالف ألستأ مال ك 
 منالقرنال داخَّفنال د ظه اه   القح اقرقب / اقد تكرستالذ األف فَّل 

 قرنال خالرجفنالمنال د ظه اه    القح اقنعالمأ / كف فَّل اقد تكر
 ررالدات اقنالفعل.قفثركرال االقتكجف الت اقسدفدة كاإل ىَّإ ت رم مال اواكؿ منالقرل رذة اقرسالقل

اذقػػه مػػف ج ػػد فػػأ ىَّػػإ مػػال   ااػػف اقخالقػػل: أدمػػد ىَّػػأ ىػػكض -كأتوػػدـ االقرػػ ر قػػرخ اق ػػرفـ 
 جنافل قَّرسالقل.ترجمل اقمراجع األ

إخػراج  كق ؿ مف سالرـ فأ  كفنالأك أسدل قأ معر   ر ر  ؿ مف قدـ قأ خدملو أًك أنسإ أف 
    كق ـ منأ  ؿ اقعرفالف كاقتودفر  ا  َّ ـ كجمفَّ ـ اىترافنال قفلرذا اقادث فأ  كرته اقدال

                                                 

كقػػالؿ  -1954اقدػػدفث  -4/339 –اػػالب مػػال جػػالء فػػأ اقرػػ ر قمػػف أدسػػف إقفػػؾ  –أخرجػػه اقترمػػذم فػػأ سػػننه 1) )
 اقرفخ األقاالنأ:  دفح.
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 المقــــدمــة

 المقدمة:
اقدمد ه رب اقعالقمفف  اقدمد ه ىز فالرت ع  كىال فالمتنع  كذؿ  ؿ رأء قعظمته كخ ع  

ء  كفنػزع اقمَّػؾ ممػف فرػالء  كرػك ىَّػإ اقدمد ه فعز مف فرالء كفذؿ مف فرالء  فؤتأ اقمَّؾ مف فرػال
قػػدفر  كأ ػػػَّأ كأسػػَّـ ىَّػػإ مػػػف جػػالء االقعوفػػدة اق ػػدفدل كاقمػػػن ن اقوػػكفـ  سػػفدنال كدافانػػػال  رػػأء ػػؿ 

منالء اقطفافف  مف دَّمكا قنػال اقػدفف قه ك داه األي آكقالئدنال كقدكتنال مدمد  َّإ اه ىَّفه كسَّـ  كىَّإ 
    الر ىَّإ درا ـ إقإ فـك اقدفف.... أمال اعدفَّـ فغفركا كقـ فادقكا كقـ فدرفكا  كمف س  اقعظفـ

ارػرفل ً تسػتطفع اقعػفش اػدكن ال  كخفػر مػال فجَّػب ق ػال اقسػعالدة قَّاقعوفدة رأ دالجل  ػركرفل 
  كق ف أىػداء اه اقف ػكد درفػكا كاػدقكا مال أنزؿ اه سادالنه كتعالقإ رك اقعوفدة اق دفدل اقوالئمل ىَّإ

كىَّػإ اقػرغـ ممػال فل  فتغفرت ىوفدت ـ امال فكافؽ أرػكائ ـ  ففمال أنزؿ ىَّف ـ مف اق تب اقسمالك   كغفركا
امػػال فكافػػؽ ارػػكائ ـ  -ال مرجعنػػال كدسػػتكرنا فعػػكدكف إقف ػػجعَّكرػػال فوػػد   ىَّفػػه رػػذة اقعوفػػدة مػػف االطػػؿرػػأ 

كفػأ تعػالمَّ ـ   رػئكف دفػالت ـ سػكاء اًجتمالىفػل أك اقسفالسػفل أك اًقت ػالدفلفأ  –كفدوؽ م القد ـ 
 مع اآلخرفف.

دفػػث أف مػػال  كتعػػالمالت ـ كنظػػرت ـ قنخرفف  ثػػر رػػذة اقعوفػػدة ىَّػػإ اقف ػػكدافػػالف أجػػؿ أمػػف ك   
  ً فوت ػر تػيثفرة ىَّػإ اقدالخالمػالت كرجػالؿ فوكـ ىَّإ أسالطفر دفنفػل كتالرفخفػل فدىفه اقف كد مف دفف

 .اقف كدمل ذات اقتيثفر فأ اقريف فسرائفَّاإل األدزاباقدفف اقف كد فوط  اؿ فنطَّؽ قفرمؿ 
 أسمفته:  قذماك اقادث رذا  الف  ذا ق

 ية اليمينية المعاصرةسرائيماإل األحزابالعقيدة الييودية وأثرىا عمى 
 "عــرض ونـقض"

بيــــتنا، يـيــــدوت  إســـرائيل"الميــــكود، اقتالقفػػػل: ل فسػػػرائفَّاإل األدػػػزابقػػػؼ اأجمػػػع ففػػػه مك كاقػػػذم 
ر اق  ػر خػالؿ تتاػع ن ػكص م ػالد مػف اقعوفػدة اقف كدفػل كتػيثفر ذقػؾ ىَّف ػال  مػف، اس"ىـتـوراه، شــ

 األدػػػػزاب  االإل ػػػالفل ألف ػػػػالر كماػػػالدئ األدػػػػزابدة كاألقػػػػكاؿ اق ػػػالدرة ىػػػػف قػػػال كاقعوفػػػدة ىنػػػػد اقف ػػػكد 
 .لفسرائفَّاإل

 أواًل: أىمية الموضوع وأسباب اختياره:
 :تناع أرمفل اقادث مف خالؿ

  فػػػأ مدالكقػػػل قَّ رػػػؼ ىػػػف دكرة كتػػػيثفرة فػػػأ اقدفػػػالة اًدػػػزابأنػػػه فػػػدرس اقاعػػػد اقػػػدفنأ قػػػدل  .1
 ل كاقسفالسفل قَّ فالف اق  فكنأ. اًجتمالىف

مدالكقل اق رؼ ىف تػيثفر اقاعػد اقػدفنأ  ىَّػإ  ػفالغل اقت ػكرات كاتخػالذ اقوػرارات كاقمكاقػؼ  .2
 تجالة ق الفال اقرئكف اقداخَّفل كاقخالرجفل فأ اق فالف اق  فكنأ.

ل اقداىفػػل فسػرائفَّاإلرمفػػل اقدراسػل مػػف خػالؿ ان ػػال ت ػدؼ قافػػالف خطػكرة اقت ػػرفدالت أكتظ ػر  .3
 ل.فسرائفَّاإلأ ظؿ دوفول اقت كرات اقدفنفل اقتكسعفل قَّسفالسل قَّسالـ  ف
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 المقــــدمــة

كافػالف   ك الدال اقورار فأ اق فالف اق ػ فكنأ  ل ذات اقتيثفرفسرائفَّاإل األدزاب كنه فتنالكؿ  .4
 أثر اقعوفدة اقف كدفل ىَّف ال.

  نػػه قػػفس  ػػراع م ػػالقح كدوػػكؽ رػػعب فوػػطأك   افػػالف دوفوػػل اق ػػراع ىَّػػإ أرض فَّسػػطفف .5
نمال رنالؾ اقتيث  ففه.اقدفف تكظفؼ   ك فر اقعوالئدم ىَّإ رذا اق راعكا 

كاًتجالرػػالت   لفسػػرائفَّاإل األدػػزاباقتػػأ تسػػتند إقف ػػال   اق رػػؼ ىػػف اقمرجعفػػل اقدفنفػػل كاقعودفػػل .6
أك   أك اًجتمالىفػػػل  فػػػأ جمفػػػع تعالمالت ػػػال سػػػكاء اقسفالسػػػفل األدػػػزابقوفػػػالدات رػػػذة   اق  رفػػػل
 فف ىَّإ أرض فَّسطفف.كافالف أثر ذقؾ فأ تعالمَّ ال مع اقمسَّم  اقتعَّفمفل

كتيثفررػػال ىَّػػإ رػػذا اقمجتمػػع  أسػػرائفَّاإلفػػأ اقمجتمػػع  األدػػزابافػػالف اقػػدكر اقػػذم تَّعاػػه رػػذة  .7
 كفأ تعالمالته اقخالرجفل كاقداخَّفل.

 ثانيًا: الدراسات السابقة:
ل فسػػػرائفَّاإل األدػػػزابمػػػف خػػػالؿ اقادػػػث كاقمتالاعػػػل قػػػـ أجػػػد دراسػػػل سػػػالاول تتنػػػالكؿ مك ػػػكع  

 ( ػػراىنال مػػع اقف ػػكد)سػػكل جػػزء مػػف مطَّػػب فػػأ  تػػالب   ىَّف ػػال ارػػ ؿ مسػػتوؿاقمعال ػػرة كأثػػر اقػػدفف 
كق ف ار ؿ مخت ر جدنا  كاقدراسالت اقعَّمفل اقتأ ىثػرت ىَّف ػال  النػت   قَّد تكر مدمد ىثمالف رافر

كاقتدرفػػػؼ اقػػػذم نػػػالؿ اقعوفػػػدة  ؼاقتزففػػػك النػػػت تتنػػػالكؿ   كأثالررػػػال ارػػػ ؿ ىػػػالـ  تتنػػػالكؿ اقدفالنػػػل اقف كدفػػػل
 كمف رذة اقدراسالت:  أسرائفَّاإلقعالقل افف اقدفف كاقسفالسل فأ اقمجتمع كتتنالكؿ ا  اقف كدفل
  .ترجمل دسف خ ر  رالدالؾ إسرائفؿ :تيقفؼ  اقدفالنل اقف كدفل كمكق  ال مف غفر اقف كد .1

  .سعد اقدفف سفد  القح :قَّد تكر  اقعوفدة اقف كدفل كخطررال ىَّإ اإلنسالنفل .2

ىطػال  :قَّاالدػث  اق  ػر اق ػ فكنأ اقمعال ػر أثر اًندراؼ اقعودم كاق  رم ىند اقف ػكد ىَّػإ .3
 سػنل  قدمت فأ جالمعػل أـ اقوػرل ام ػل اقم رمػل  كرأ رسالقل مالجستفر  اه اخفت اقمعالفطل

 رػ. 1409

  كرػأ رند انػت دخفػؿ اه اقوثػالمأ: قَّاالدثل  أثر ىوفدة اقف كد فأ مكق  ـ مف األمـ األخرل .4
 .(ق1421)مل ىالـ قدمت قجالمعل أـ اقورل ام ل اقم ر   رسالقل مالجستفر

فػأ  ل  قَّاالدث ىزفز  الفد  كرػأ رسػالقل مالجسػتفر  قػدمتفسرائفَّاإلاقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل  .5
 .(ـ1993) سنلردنفل اقجالمعل األ

اقف كدفػل ىَّػإ أف ػالر  ل أنه تنالكؿ أثر اقعوفدةكاقذم تمفز اه رذا اقادث ىف اقدراسالت اقسالاو 
 ػػػػػد  تكسػػػػػَّك  ال كاتخالذرػػػػػال اقوػػػػػرارا الممالرسػػػػػت    كاقػػػػػذم انع ػػػػػس فػػػػػألفسػػػػػرائفَّاإل األدػػػػػزابكماػػػػػالدئ 

قنػػػال مػػػف خػػػالؿ اقدراسػػل أف جمفػػػع سػػػَّك فالت ـ  ػػػد اقرػػػعب اق َّسػػػطفنأ إنمػػػال  تاػػػفعفكقوػػػد   اق َّسػػطفنففف
 فستندكف فف ال قَّخَّ فل اقتكراتفل كاقتَّمكدفل.
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 المقــــدمــة

 ثالثًا: منيج البحث:
  ر ػد تػالرفخأ اقمن ن اقك  أ اقتدَّفَّػأ  دفػث أنػه تػـ ىمَّفػلتـ اًىتمالد فأ اقادث ىَّإ  

  كمف اقف كدفل كاقمرادؿ اقتأ مرت ا ال  كقَّم الدر اقعودفل كاق  رفل  كافالف نريت ال  قردزاب كقالدت ال
كاسػتخالص اقنتػػالئن فػأ  ػكء اقنػػكادأ  ال كافػالف أثػػر اقػدفف ىَّف ػ  ثػـ تدَّفػؿ رػذة األف ػػالر كاقمعتوػدات

 ال.السفل كاًجتمالىفل كاقتعَّفمفل  كنوض رذة األف الر كافالف االطَّ اقسف

 :ىمَّأ فأ اقادث
 جمع اقن كص اقمتعَّول االقمك كع مف م الدر اق  ر اقف كدم. .1
ك فػأ ممػال رػ االخت ػالرمع اقتعَّفؽ ىَّف ػال   اقورآنفل فأ اعض اقمكا ع اآلفالتاًستدًؿ ااعض  .2

  مػػع ىػػزك اآلفػػالت إقػػإ مكا ػػع ال اػػذ ر اسػػـ اقسػػكرة كرقػػـ اآلفػػل فػػأ  تػػب اقت سػػفر كأقػػكاؿ اقعَّمػػالء
 متف اقرسالقل.

ثاػالت ذقػؾ فػأ ا  كرقػـ اق وػرة  ك   كرقػـ اً ػدالح    اذ ر اقسػ راق تالب اقمودسفؽ ن كص تـ تكث .3
 اق المش أس ؿ اق  دل. 

مػف خػالؿ  تػػب مك ػكع اقرسػػالقل  فسػػت الد من ػال فػأ مػال  أك  اقتعَّفػؽ ىَّػإ اقن ػكص امػػال فنالسػا ال .4
 اقم  رفف  كاقدارسفف قَّريف اقف كدم.

 . النوض اقعوفدة اق القل ىند اقف كد كافالف اندرافالت .5
 اخت الر اقركارد كاً ت الء امكطف اقرالرد من ال. .6
اقجػػػزء   رقػػػـ أك سػػػنل اقطاعػػػل  دار اقنرػػػر  اقمؤقػػػؼ  ذ ػػػر اسػػػـ اق تػػػالبأىنػػػد اقعػػػزك مػػػف اق تػػػب   .7

 كاق  دل.
اػػفف ىالمتػػأ تن ػػفص  كفػػأ دػػفف فػػتـ اقتاالسػػه  فػػنف اقاالدػػث ك ػػعهاقػػنص درففنػػال ىنػػد اقتاػػالس  .8

  ظ انظر. فأ اق المش اَّ إقفهاالقمعنإ فنف اقاالدث فرفر 
 كاقمؤسسالت اق  فكنفل اقتأ ق ال ىالقل االقادث.  األدزابك   كاقرخ فالت  اقترجمل قرىالـ .9

ىمػػؿ اق  ػػالرس قنفػػػالت اقورآنفػػل  كف ػػػالرس قَّ وػػرات اقموتاسػػػل مػػف اق تػػػالب اقموػػدس  كف ػػػالرس  .10
 قرىالـ اقمترجـ ق ـ  كف الرس قَّم الدر كاقمراجع  االإل الفل ق  رس اقمك كىالت.

 حث:رابعًا: خطة الب
 كأراعل ف كؿ  كخالتمل.  كترتمؿ ىَّإ: مودمل

كتدتػػػكم ىَّػػػإ: أرمفػػػل اقمك ػػػكع  كأسػػػاالب اختفػػػالرة  كاقدراسػػػالت اقسػػػالاول  كمػػػن ن اقادػػػث   :المقدمـــة
 كافالف خطل اقادث.

 الفصل األول: مصادر العقيدة والفكر عند الييود: 
 مسَّمفف كاقف كد. تعرفؼ اقعوفدة ىند اق تمييد: 
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 المقــــدمــة

 ر العقيدة والفكر عند الييود:المبحث األول: مصاد 
 .اق تالب اقمودساقمطَّب األكؿ:   
 اقمطَّب اقثالنأ: اقتَّمكد كأقسالمه.  
 .ًةاالاقواقمطَّب اقثالقث:   
 .اقمطَّب اقرااع: فتالكل كأقكاؿ اقدالخالمالت اقف كد  
 عند الييود: أىم العقائد المبحث الثاني:  
 اقمطَّب األكؿ: نظرة اقف كد قإلقه.  
 ثالنأ: مكقؼ اقف كد مف األنافالء.اقمطَّب اق  
 اقمطَّب اقثالقث: مكقؼ اقف كد مف اق تب اقسمالكفل.  
 نظرت ـ قَّمسفح اقمخَّص.اقمطَّب اقرااع:   

 ة اليمينية المعاصرة:يسرائيماإلاألحزابالفصل الثاني: 
 :بيتنا( إسرائيلاليمينية )الميكود،  األحزابالمبحث األول:  

 اقمطَّب األكؿ: دزب اقَّف كد. 
 .افتنال إسرائفؿاقمطَّب اقثالنأ: دزب  

 :ت ىتوراه، وشاس(و داليمينية الدينية )يي األحزابي: المبحث الثان 
 رتكراة. ف دكتاقمطَّب األكؿ: دزب  
 .اقمطَّب اقثالنأ: در ل رالس 

 :في الديانة الييودية والرد عميياالفصل الثالث: العنصرية والتطرف والعدوانية 
 :يودطرف والعنصرية في عقيد اليالمبحث األول: مظاىر الت 
 اقمطَّب األكؿ: اقتمففز اقعن رم ىند اقف كد.  
 .اقمطَّب اقثالنأ: ىوفدة أرض اقمفعالد ىند اقف كد  
 .قثالقث: ىوفدة تودفس كتمجفد اقوكةاقمطَّب ا  
 :الييود في عقيدة اإلرىابالمبحث الثاني: مظاىر العدوانية و  
 .كاقوتؿ ألكؿ: اقدركب كاًغتفالًتاقمطَّب ا  
 اقمطَّب اقثالنأ: استاالدل األىراض كاألمكاؿ كاقتعالمؿ االقغدر كاقخفالنل.  

 ة المعاصرة :يسرائيماإلاليمينية  األحزابالفصل الرابع: أثر العقيدة الييودية عمى 
 المبحث األول: أثر العقيدة في الفكر التربوي والتعميمي لؤلحزاب الييودية: 
 نالرن اقتعَّفمفل.اقمطَّب األكؿ: اقدفف فأ اقم  
 دكر اقتعَّفـ فأ غرس اإلررالب كاقعن رفل كاقتطرؼ.اقمطَّب اقثالنأ:   
 .تيثفر اقعوفدة اقف كدفل ىَّإ اقمنالرن اقدراسفلاقمطَّب اقثالقث:   
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 المقــــدمــة

 المبحث الثاني: أثر العقيدة في الفكر االجتماعي لؤلحزاب: 
 اقمطَّب األكؿ: اق سالد اًجتمالىأ.  
 رك اقف كدم. اقمطَّب اقثالنأ: تعرفؼ مف  
 قمطَّب اقثالقث: اقسفطرة ىَّإ اًقت الد.ا  
 اقمطَّب اقرااع: اقسفطرة ىَّإ اإلىالـ.   
 من القضايا السياسية والحروب واالغتياالت:أثر العقيدة عمى الموقف المبحث الثالث:  
 اقعَّمالنأ. أاقمطَّب األكؿ: اق راع اقدفن  
 مف اقو الفال اقسفالسفل. اباألدز مكقؼ اقعوفدة اقف كدفل ك اقمطَّب اقثالنأ:   
 فأ اقدركب كاًغتفالًت كاقوتؿ. األدزاباقمطَّب اقثالقث: دكر   

 .الخاتمة: وفييا أىم النتائج والتوصيات
 :العامة الفيارس

 كترتمؿ ىَّإ خمسل ف الرس: 
 .ف رس اآلفالت .1
 ف رس اق تالب اقمودس. .2
 .ف رس األىالـ .3
 .ف رس اقم الدر كاقمراجع .4
 ف رس اقمك كىالت. .5

 



 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 انفصم األول
 ٍهىد مصادر انعقٍذج وانفكر عىذ ان 

 
 

 : ويشتمل عمى

 عند المسممين والييود.التمييد: تعريف العقيدة 

 .مصادر العقيدة والفكر عند الييودالمبحث األول:   

 .عند الييودأىم العقائد المبحث الثاني:   

 



 اليهىد  مصادر العقيدة والفكر عند
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 الفصل األول

 ذـُــهــًــتـــان

 نسان لمعقيدة:حاجة اإل 
كفاطَّ ال تالرفخ اإلنسالنأ  نسالف ىف اقعوفدة دىكل االطَّل  ف ذا ال اقكاقع دىكل استغنالء اإلإف 
نسػػػالف دفثمػػػال  ػػػالف كفػػػأ أم ظػػػرؼ كجػػػد  كىَّػػػإ فػػػؿ  دفػػػث فرػػػ د كاقػػػع اقارػػػرفل أف اإلاقطك اقارػػػرفل 
اػػدنا  سػػكاء  النػػت رػػذة اقعوفػػدة دونػػال أك اػػالطالن  دكاقػػه  كتاػػالفف ظركفػػه  ً فخَّػػك مػػف ىوفػػدة أأ اخػػتالؼ

 (1)ك فالسدة.أ دفدل  النت 

كاإلنسالف م ػطر إقػإ رػرع فػأ سالـ ااف تفمفل دكؿ دالجل اًنسالف قَّعوفدة: "فوكؿ رفخ اإل
دفالته اقدنفال  فننه ً اٌد قه مف در ل فجَّب ا ال من عته  كدر ل فػدفع ا ػال م ػرته  كاقرػرع رػك اقػذم 

َّوػه  كنػكرة اػفف ىاػالدة  فػال اقتأ تن عه  كاألفعالؿ اقتػأ ت ػرة  كرػك ىػدؿ اه فػأ خفمٌفز افف األفعالؿ 
  (2)" ندمففف أف فعفركا اال ررع فمٌفزكف اه افف مال ف عَّكنه كفتر كنه.قفم ف 

فػػكؽ دػػالجت ـ إقػػإ   قػػإ اقرػػرفعل  ػػركرفلإ: "دالجػػل اقنػػالس  - ردمػػه اه -فوػػكؿ ااػػف اقوػػفـ ك 
كرػتالف   كرػالؾ األاػداف  ىػدـ اقرػرفعل  ف سػالد اقػركح كاقوَّػب جمَّػل ؿ رػأء..... أمػال مػال فوػدر ىنػد 

  دكج من ـ إقإ معرفل مال جالء اػه اقرسػؿأاالقمكت  فَّفس اقنالس قط إقإ رأء  افف رذا كرالؾ اقادف
 كقػػػفس قَّعػػػالقـ   دتػػػإ فرجػػػع إقفػػػه  كج ػػػالد مػػػف خػػػرج ىنػػػه  كاق ػػػار ىَّفػػػه  كاقػػػدىكة إقفػػػه  كاقوفػػػالـ اػػػه

 اػػر إً اػػالقعاكر ىَّػػإ رػػذا ق ػػكز األسػػافؿ إقػػإ اقك ػػكؿ إقػػإ اقسػػعالدة كاًك    ػػالح اػػدكف ذقػػؾ اقاتػػه
  (3)".اقجسـ

دكاقػه  كقوػد فسػر ذقػؾ فػأ دفالتػه إلقػه فتجػه إقفػه فػأ  ػؿ أ كفدتػالج  نسالف متدفف ا طرتػهكاإل
 : كسػػعالدته   كقػػكة ىَّمفػػل إرادفػػل  قػػكة ىَّمفػػل نظرفػػل :"قإلنسػػالف قكتػػالفااػػف اقوػػفـ فػػأ  تػػالب اق كائػػد قػػالئالن

كاسػػػت مالؿ اقوػػػكة اقعَّمفػػػل إنمػػػال ف ػػػكف امعرفػػػل   رادفػػػلكاإل مكقكفػػػل ىَّػػػإ اسػػػت مالؿ قكتفػػػه اقعَّمفػػػلاقتالمػػػل 
كمعرفػل   كمعرفػل آفالت ػال  كمعرفػل اقطرفػؽ اقتػأ تك ػؿ إقفػه  كمعرفػل أسػمالئه ك ػ الته  كاالرئه  فالطرة

  ـ ا الىرف أىَّـ اقنالس أك   فد ؿ  مالؿ قكته اقعَّمفل  فا ذة اقمعالرؼ اقخمسل  ن سه كمعرفل ىفكا ال
است مالؿ اقوكة اقعَّمفل اإلرادفل ً تد ؿ إً امراىالة دوكقه سادالنه ىَّإ اقعاد كاقوفالـ ك   كأفو  ـ فف ال

دسػػالننال  ا ػػال ال كا  ػػال ك ػػدقنال كن ػػدي ف ػػك   كتو ػػفرة فػػأ أداء دوػػه  كمتالاعػػل كرػػ كدا قمنتػػه ىَّفػػه  إخال ن
كأنه ً سافؿ قه إقإ   كف ذقؾكد  قعَّمه أن ال دكف مال فستدوه ىَّفه  مف مكاج ته اتَّؾ اقخدمل مستحو 

                                                 

 . 19ص –ـ 1985 -اقوالررة   –دار اق تب اقسَّ فل  –اك ا ر اقجزائرم أ –فدة اقمؤمف انظر: ىو 1))
اقمدوػػؽ:  -مدمػػد اػػف تفمفػػل  - تدوفػػؽ اإلثاػػالت قرسػػمالء كاق ػػ الت كدوفوػػل اقجمػػع اػػفف اقوػػدر كاقرػػرع اقتدمرفػػل 2))

 .213ص – 6ط  – اقرفالض –م تال اقعاف الف  - مدمد اف ىكدة اقسعكم
فل اقعَّـ كاإلرادة م تالح دار اقسعالد3) )  . 2/2ج  –افركت  –دار اق تب اقعَّمفل  -ااف قفـ اقجكزفل  -ة كمنركر ًك
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إً امعكنته ف ػك م ػطر إقػإ أف ف دفػه اق ػراط اقمسػتوفـ اقػذم رػدل إقفػه   است مالؿ رالتفف اقوكتففف
 (1)".كقفالءةأ

: "قفمل اقمعنكفالت (2)فأ تعَّفوه ىَّإ قكؿ نالاَّفكف اكنالارت كفوكؿ اقَّكاء مدمكد رفت خطالب
كقػػد أثاػػت   رػػأ اقعوفػػدة:فوػػكؿ اقَّػػكاء: كاقمعنكفػػالت االقنسػػال قَّوػػكل اقمالدفػػل تسػػالكم ثالثػػل إقػػإ كادػػد"  

نسالف ً قفمل قه مف اقنالدفػل اؿ ق عؼ ىوفدت ال  كاإل  َّل مكاردرالتالرفخ األمـ أف اقجفكش ً ت ـز قو
اقعس رفل  ادكف ىوفدة تجمع رػمَّه كتكدػد  ػ كفه  كترػفع ففػه اًنسػجالـ اق  ػرم اقػذم ادكنػه ً فػتـ 

 (3)تعالكف ًك اتدالد.

فػأ  (ً إقه إً اه)ردمه اه فأ  تالب اقظالؿ: "كمتإ استورت ىوفدة:  (4)قطبكفوكؿ سفد 
كتعػفف  (ً إقػه إً اه)أىمالق ال اقغالئرة اقاعفدة  استور مع ال فأ ن س اقكقػت اقنظػالـ اقػذم تتمثػؿ ففػه: 

 أنه اقنظالـ اقكدفد اقذم ترت فه اقن كس اقتأ استورت فف ال اقعوفدة.
                                                 

 .18ص  – 2ط –افركت  –دار اق تب اقعَّمفل  -ااف قفـ اقجكزفل  -اق كائد 1) )
فػأ ـ  كفعػد مػف اقوػالدة اقعسػ رففف اقاػالرزفف 1814 -ـ 1804اماراطػكر فرنسػال فػأ اق تػرة اػفف  نػالاَّفكف اكنػالارت:2) )

ـ  كتػػػكقإ قفػػػالدة اقجػػػفش 1769اقتػػػالرفخ  كفتمتػػػع اوػػػدرات إدارفػػػل كقفالدفػػػل ىالقفػػػل  كقػػػد فػػػأ جزفػػػرة  كرسػػػف ال ىػػػالـ 
 .اقجم كرم أثنالء دركب اقثكرة اق رنسفل

ػػال ـ  كىػػالد إقػػإ فرنسػػال 1798خػػالؿ دمَّتػػه ىَّػػإ إفطالقفػػال  كق نػػه أخ ػػؽ فػػأ دمَّتػػه ىَّػػإ م ػػر ىػػالـ  دوػػؽ نجالدن
ر  فوػالـ اػالنوالب ىسػ رم كاسػتكقإ ىَّػإ اقد ػـ كقػالد دػركب فرنسػال اقثكرفػل  كاقد كمل اقثكرفل ىَّإ كرؾ اًن فػال

ػػال  كن ػػأ إقػػإ جزفػػرة إقاػػال ىػػالـ  كق ػػف رػػك ته ان سػػرت دفنمػػال دػػالكؿ غػػزك ركسػػفال  كانت ػػإ اػػه األمػػر أف رػػـز تمالمن
 .ـ1821ـ  كتكفأ ىالـ 1815ـ  ثـ إقإ سالنت رفَّفنال ىالـ 1814

أ قَّف ػكد فػأ أرض فَّسػطفف  فوػد أ ػدر افالننػال دػث ففػه اقف ػكد فعتار نالاَّفكف اكنالارت أكؿ مف نالدل اكطف قػكم
ىَّػػإ اًقت ػػالؼ دػػكؿ رافتػػه إلىػػالدة مجػػدرـ اقغػػالار كإلىػػالدة انػػالء ممَّ ػػل اقوػػدس اقودفمػػل. انظػػر: مكسػػكىل اقف ػػكد 

 . 1/235ج –اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة  –كاقف كدفل كاق  فكنفل 
 (.34 -33ص ) - دار اق  ر –طالب مدمكد رفت خ –انظر: افف اقعوفدة كاقوفالدة  3))
ـ  9/10/1906كقػػد سػػفد قطػػب فػػأ قرفػػل مكرػػه اقتالاعػػل قمدالفظػػل أسػػفكط فػػأ  ػػعفد م ػػر اتػػالفخ  سػػفد قطػػب: 4))

قوػػالررة قَّدراسػػػل  إقػػإ اـ سػػالفر 1920ـ  كفػػأ ىػػالـ 1918كدخػػؿ اقمدرسػػل اًاتدائفػػل االقورفػػل كتخػػرج من ػػال ىػػػالـ 
ػػػال فػػػأ كزارة اقمعػػػالرؼ امدرسػػػل 1933تخرجػػػه ىػػػالـ  ـ  كىػػػفف اعػػػد1929اقتدػػػؽ ا َّفػػػل دار اقعَّػػػـك ىػػػالـ  ـ مدرسن

ـ 1948ـ أقػػؼ أكؿ  تػػالب إسػػالمأ قػػه كرػػك: اقت ػػكفر اق نػػأ فػػأ اقوػػرآف  كفػػأ ىػػالـ 1945اقداكدفػػل  فػػأ ىػػالـ 
قإ أمرف ػال قالطػالع ىَّػإ منػالرن اقتعَّػفـ كنظمػه  كم ػث فف ػال مػال فوػالرب اقسػنتفف  كىمػؿ إأكفدته كزراة اقمعالرؼ 

قتػأ ـ  كرأ اقسػنل ا1953ساكىفل ىالـ خكاف اقمسَّمفف األنذ راالاه  كترأس جرفدة اإلسفد قطب فأ اق دالفل م
خػػكاف اقمسػػَّمفف  كمػػف أرػػـ مؤق التػػه: فػػأ ظػػالؿ اقوػػرآف  اقمسػػتواؿ ق ػػذا اقػػدفف  انتسػػب فف ػػال رسػػمفنال قجمالىػػل اإل

فػد أج ػػزة كمعػالقـ فػأ اقطرفػؽ  خ ػالئص اقت ػػكر اإلسػالمأ  مرػالرد اقوفالمػل فػأ اقوػػرآف  اىتوػؿ أكؿ مػرة ىَّػإ 
ـ كمػػػف ثػػػـ د ػػػـ ىَّفػػػه االإلىػػػداـ  كن ػػػذ اقد ػػػـ اتػػػالرفخ 1965ـ  كاىتوػػػؿ ىػػػالـ 1954جمػػػالؿ ىاػػػد اقنال ػػػر ىػػػالـ 

دار اقتكزفػػػع  –ىاػػػد اه اقعوفػػػؿ  –ـ. انظػػػر: مػػػف أىػػػالـ اقػػػدىكة كاقدر ػػػل اإلسػػػالمفل اقمعال ػػػرة 29/8/1966
 .657ص – 3ط  –سالمفل كاقنرر اإل
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ق ػذا اقنظػالـ دتػإ قاػؿ أف تعػرض ىَّف ػال ت  ػفالته  كقاػؿ أف  داءن كاستسَّمت رذة اقن كس ااتػ
 تعرض ىَّف ال تررفعالته.

رػػػك موت ػػػإ اإلفمػػػالف.. كامثػػػؿ رػػػذا اًستسػػػالـ تَّوػػػت اقن ػػػكس تنظفمػػػالت  فالًستسػػػالـ ااتػػػداءن 
ًك تتَّ ػػي فػػأ   اإلسػػالـ كترػػرفعالته االقر ػػإ كاقواػػكؿ  ً تعتػػرض ىَّػػإ رػػأء منػػه فػػكر  ػػدكرة إقف ػػال

وف ػػػػال قػػػه. كر ػػػذا أاطَّػػػػت اقخمػػػر  كأاطػػػػؿ اقراػػػال  كأاطػػػؿ اقمفسػػػػر  كأاطَّػػػت اقعػػػػالدات تن فػػػذة امجػػػرد تَّ
افنمػػال  - ػػَّإ اه ىَّفػػه كسػػَّـ -اقجالرَّفػػل  َّ ػػال  أاطَّػػت انفػػالت مػػف اقوػػرآف  أك  َّمػػالت مػػف رسػػكؿ اه

كأك ػػػالى ال    كنظم ػػػال  كترػػػرفعالت ال  اقد كمػػػالت األر ػػػفل تج ػػػد فػػػأ رػػػأء مػػػف رػػػذا  َّػػػه اوكانفن ػػػال
ىالم ػػػال.. فػػػال تاَّػػػ  إً أف ت ػػػاط اقظػػػالرر مػػػف اقمخالق ػػػالتكجنػػػدرال كسػػػَّطالن ال  ك  افنمػػػال   دىالفت ػػػال كا 

 (1)".اقمجتمع فعن االقمن فالت كاقمن رات

 :العقيدة عن المسممينأواًل: 
ػؿ  : اقعىٍوػدي دى وىػمػيخكذة مػف اق عػؿ ىى العقيدة لغـًة:  . أ وىػدىة فىٍعًوػديةي   : نىًوػفضي اقدى ٍوػدان كتىٍعوػال ىى وعػدة داىى  (2).كىى

ُنن:   جػػػػػالء فػػػػػأ سػػػػػكرة اقمالئػػػػػدةدىة: اقميعالرىػػػػػدة كىاٍقًمفثىػػػػػالؽي اقميعالقىػػػػػك  ُن  ّوووووْنمَمَّوووووُِحُق ُنناٌَىِوووووُٓنُْئم ِووووويقوُق ُن  ّوووووْنمَمَّوووووُِحُق اٌَىِوووووُٓنُْئم ِووووويقوُق

 (3)(89)اقمالئدة: مٌْؤََُّْْْمٌْؤََُّْْْ

   اصطبلًحا:العقيدة  . ب
ً ف ػك ىرع  ؼ اقس الرفنأ اًىتوػالد اينػه: "د ػـ اقػذرف اقجػالـز  فػنف  ػالف مكافونػال ف ػك  ػدفح كا 
 .(4)فالسد"

  (5)نسالف اه  كاىتود  ذا: ىود ىَّفه قَّاه ك مفرة"رك مال فدفف اإلكقالؿ اقزافدم: "اقعوفدة 

دكف رػؾ أك   "اقعوفػدة رػأ اقت ػدفؽ االقرػأء كاقجػـز اػه كجالء فأ  تالب اقعوالئػد اًسػالمفل:
 (6)رفال  ف أ امعنإ اًفمالف"

                                                 

 .2/1009ج –17ط –اقوالررة  -افركت –اقرركؽ دار  -سفد قطب  –فأ ظالؿ اقورآف  1))
 .3/296ج – 3ط –افركت  –دار اق الدر  –ااك اق  ؿ مدمد اقركف عأ  –انظر: قسالف اقعرب  2))
 .3/297ج – اقمرجع اقسالاؽانظر: 3) )
 -ـ  1982 – 2ط  – دمرؽ –مؤسسل اقخالفوفف كم تات ال  -قس الرفنأ امدمد اف أدمد  - قكامع األنكار اقا فل 4))

 .1/60ج
 –قانالف  –دار اق تب اقعرافل  –مدمد اقدسفنأ اقزافدم  –إتدالؼ اقسالدة اقمتوفف اررح إدفالء ىَّـك اقدفف  5))

 . 2/26ج -1989
 .8ص  –دار اق تالب اقعراأ  -سفد سالاؽ   –سالمفل اقعوالئد اإل 6))
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ال مدمػػػكد خطػػػالب فوػػػالؿ: "اقعوفػػػدة رػػػأ مثػػػؿ ىَّفػػػال فػػػؤمف ا ػػػال  رػػػفت كزاد رػػػذا اقمعنػػػإ إف ػػػالدن
 .(1)أغَّإ مف األمكاؿ كاقن س" ألن ال  أ مف أجَّ ال االألمكاؿ كاقن ساإلنسالف فف د

"اقعوفػػدة رػػأ مجمكىػػل مػػف ق ػػالفال اقدػػؽ اقادرفػػل اقمسػػَّمل  :كجػػالء فػػأ  تػػالب ىوفػػدة اقمػػؤمف
ػػال ا ػػدت ال  قالطعنػػال فنسػػالف قَّاػػه  ك االقعوػػؿ  كاقسػػمع  كاق طػػرة  فعوػػد ىَّف ػػال اإل ثنػػأ ىَّف ػػال  ػػدرة جالزمن

 .(2)ال أنه ف ح أك ف كف أادنا"اكجكدرال كثاكت ال  ً فرل خالف 

رػػػأ مجمكىػػػل مػػػف اقو ػػػالفال اقنظرفػػػل اقتػػػأ  :دمػػػد اقخطفػػػب: "اقعوفػػػدةأكفوػػػكؿ اقػػػد تكر مدمػػػد 
 .(3)فؤمف ا ال اًنسالف دكف أف فتطرؽ قدفه اقرؾ فف ال"

 كرذة تعرف الت اقعوفدة ار ؿ ىالـ.
ـــدة اإل اقتكدفػػػد  فمػػػالف اقجػػػالـز اػػػاله تعػػػالقإ  كمػػػال فجػػػب قػػػه مػػػففو ػػػد ا ػػػال: اإل ســـبلميةوالعقي

خاػػالر كسػالئر مػػال فثاػػت مػف أمػػكر اقغفػػب كاألخػػر  كاقوػػدر كامالئ تػػه ك تاػػه كرسػَّه كاقفػػـك األكاقطالىػل  
  (4)ك ىمَّفل"أكاقوطعفالت ىَّمفل  النت 

فمػالف اقجػالـز اػاله  كمػال فجػب رػأ اإل": سالمفلال  الدب  تالب ررح أ كؿ اقعوفدة اإلكىرف 
ك تاػه كرسػَّه  كاقفػكـ األخػر  كاقوػدر فمػالف امالئ تػه أسػمالئه ك ػ الته  كاإلقكرفتػه  كراكافتػه  ك أقه فػأ 

خفػرة كرػػرة  كا ػؿ مػػال جػالءت اػػه اقن ػكص اق ػػدفدل مػف أ ػػكؿ اقػدفف كأمػػكر اقغفػب كأخاػػالرة  كمػػال 
َّؼ األمػػػل  كاقتسػػػَّفـ ه تعػػػالقإ فػػػأ اقد ػػػـ كاألمػػػر كاقوػػػدر كاقرػػػرع  كقرسػػػكقه االقطالىػػػل جمػػػع ىَّفػػػه سػػػأ

 .(5)كاقتد فـ كاًتاالع"

ُو يقن  َّوْنأقْٔو  يَنا ٌَ ُوُِنِِوُٓننننننند اقمسَّمفف مك ػدل فػأ  تػالب اه ىػز كجػؿ: كأ كؿ اقعوفدة ىن ُو يقن  َّوْنأقْٔو  يَنا ٌَ ُوُِنِِوُٓنننننننمََِوَٓنمٌ ُر مََِوَٓنمٌ ُر

ٌٍَُِّناٍَََِْئِىَخُِِناَوقخقب ُِناَ ٌٍَُِّناٍَََِْئِىَخُِِناَوقخقب ُِناَبَ هُِناَمٌُّْئُِِاُ َْنوقًٌّنمَََِٓن ْ  ََعُاَوْناقفْ َمَٔوهَنننننننبَ هُِناَمٌُّْئُِِاُ َْنوقًٌّنمَََِٓن ْ  ِّعُاَْناََأ ٌق منَُو ٍُِِنَالَوْ ُٓنبُُُو ِ نِِو َٓنأَحَو ٔقفَ هققنَ ُ  ُِنٌَْن ٍِ ُُ ََعُاَوْناقفْ َمَٔوهَنننننننُب ِّعُاَْناََأ ٌق منَُو ٍُِِنَالَوْ ُٓنبُُُو ِ نِِو َٓنأَحَو ٔقفَ هققنَ ُ  ُِنٌَْن ٍِ ُُ بَ راَوْننبَ راَوْننننُب

َ ُهَنمٌَّْصِريُن َ ُهَنمٌَّْصِريُناَاٌ   (285)اقاورة: اَاٌ 

  

                                                 

 .33ص  –دار اق  ر  –مدمكد رفت خطالب  –افف اقعوفدة كاقوفالدة  1))
 .18ص  –ـ 1985 -اقوالررة   –دار اق تب اقسَّ فل  –ااك ا ر اقجزائرم  –قمؤمف ىوفدة ا 2))
 .80ص  –ـ 2009 -3ط  –دار اقمسفرة قَّنرر كاقتكزفع  –مدمد أدمد اقخطفب  –انظر: موالرنل األدفالف  3))
 .5ص – 1ط –دار اقكطف قَّنرر  –نال ر اقعوؿ  –مجمؿ أ كؿ أرؿ اقسنل كاقجمالىل فأ اقعوفدة  4))
 . 4ص  – 4ط  –م تال كمطاعل دار اقمنالرة  –نسفـ فالسفف  –ررح ا كؿ اقعوفدة اًسالمفل  5))
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 العقيدة عند الييود:ثانًيا: 
تَّ ػػت اخإف اقعوفػػدة اقراالنفػػل اق ػػدفدل ً تتغفػػر ًك تتاػػدؿ  في ػػكق ال اإلفمالنفػػل كادػػدة  م مػػال 

ُنِِوَٓنمٌوِهْٓ نَِوْناَ روعن  وُِننننناقررائع اقتأ جالء ا ال األنافالء كاقرسؿ  فوكؿ تعػالقإ:  ُنِِوَٓنمٌوِهْٓ نَِوْناَ روعن  وُِنننننكَ َعَنٌَىُق ٔق حًوْناَمٌَّويَِنأَاُحَ ُاَوْننننٔق حًوْناَمٌَّويَِنأَاُحَ ُاَوْننننننكَ َعَنٌَىُق

َ ُهَناََِْناَ ر ُاَْن  ُِنا  ُ َم ِ َُناَُِ َُعناَمِ سَعنأَُْنأَلِ ُّ منمٌِهَْٓناٌََْنحَخَفَ رلق منفِ ُِ َ ُهَناََِْناَ ر ُاَْن  ُِنا  ُ َم ِ َُناَُِ َُعناَمِ سَعنأَُْنأَلِ ُّ منمٌِهَْٓناٌََْنحَخَفَ رلق منفِ ُِاٌ   (.13)اقركرل:  اٌ 

  كمػػال جػػالء اػػه مكسػػإ ىَّفػػه اقسػػالـ رػػك اقتكدفػػد اقخػػالقص ه ىػػز كجػػؿ  كق ػػف اقف ػػكد غفػػركا
أم تددفػػد كا ػػح  اق تػػالب اقموػػدسً فكجػػد فػػأ فف أفػػدف ـ مػػف دفػػف  في ػػاح كدرفػػكا ففمػػال اػػ  كاػػدقكا

ت قتددفد أر ػالف اإل  كخالؿ مرادؿ تالرفخ ال اقمختفمالفألر الف اإل فمػالف فػأ اقف كدفػل  َّ ل تمت مدالًك
ين ػػال تر فػػب جفكقػػكجأ ترا مػػأ  داخَّػػه ىػػدد مػػف اقترا فػػب   تاػػدكااقعوفػػدة اقف كدفػػل كق ػػف كقػػـ ت َّػػح  
 (1).اقمتنالق ل

جدفد مال رػك اقَّغأ فاوإ  مال رك  ًك فكاقمو كد رنال أف اقعوفدة اقف كدفل   ؿ مال فدخؿ فف ال 
  دتػػإ قػػك  ػػالف فتنػػالقض معػػه أك  ػػالف خطػػي فػػأ أ ػػَّه  كتاوػػإ رػػذة اقترا مػػالت متجػػالكرة كغفػػر قػػدفـ

 مت الىَّل.
قػإ رػأ اقعوفػدة اقتػأ فػدفف ا ػال اقف ػكد  اقػذفف فنتسػاكف إ ويمكن القول أن العقيدة الييوديـة:

ف فػدخَّ ال اقتدرفػؼ أقاػؿ   ناأ اه مكسإ ىَّفه اقسالـ  كقود  النت ىَّإ اقتكدفد اقخالقص فأ ادافت ال
   سالـ.ففنسخ ال اإل  كاًاتداع كاقتادفؿ

 دث فأ اقعوفدة اقف كدفل مف تدرفؼ  الف ىَّإ مظ رفف:كمال د
 و الف.القزفالدة أك االقناكجكة: االقتادفؿ أك  ل"األكؿ: تدرفؼ ق ظأ  كف كف ايدد ثالث

ت األقاقثالنأ: تدرفؼ معنكم كذ  (2) الظ كترجمت ال إقإ مال فكافؽ ركارـ."قؾ اتغففر مدقًك

دفالنػل تكدفػػد تت ػؼ فف ػال اقػػذات اقعَّفػال ا ػ الت اقكدػػدة  النػت اقعوفػدة اقف كدفػل فػػأ أ ػَّ ال  ك 
كاق مػػالؿ  كاقتجػػرد مػػف جمفػػع مظػػالرر اقػػنوص  كاقمخالق ػػل قَّدػػكادث فػػأ  ػػؿ رػػأء  مػػال رػػك اقرػػيف فػػأ 

 (3)اإلسالمأ.اقدفف 

                                                 

ط  –اقوػػالررة  –دار اقرػػركؽ  –اقمسػػفرم  –اقمكسػػكىل اقمػػكجزة  –انظػػر: مكسػػكىل اقف ػػكد كاقف كدفػػل كاق ػػ فكنفل  1))
 .2/20ج –5

 –مجَّػػل اقرػػرفعل كاقدراسػػالت اإلسػػالمفل  –مدمػػد ىفسػػإ  –اقعوفػػدة اقف كدفػػل اػػفف اقػػكدأ اإلق ػػأ كاق  ػػر اقارػػرم  2))
 . 342ص  –ـ 2007مالرس  – 68اقعدد  – 22اقمجَّد 

دار ن  ػل  -دار ن  ػل  ػر  –ىَّأ ىاد اقكادد كافػأ  –دفالف اقسالاول قإلسالـ انظر: األس الر اقمودسل فأ األ 3))
 . 26ص  –ـ 1996 –م ر 
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مػػف دوػػكؽ كم تسػػاالت قَّرػػعب تػػيتأ فػػأ اقمرتاػػل األكقػػإ  ككاجاػػالت تت ػػكف اقعوفػػدة اقف كدفػػل ك 
فؤدف ػػال اقرػػعب ق ػػالح اق ػػكف ا ػػ ته اقسػػفد اقمك ػػؿ مػػف اقػػرب ق ػػذا اقكاجػػب اقموػػدس  كرػػفئنال فرػػفئنال 

ال قَّدػػػؽ اقف ػػػكدم فػػػأ اق فمنػػػل ىَّػػػإ اقعػػػالقـ ا ػػػ ت ـ ا قرػػػعب فتطػػػكر اقػػػدفف اقف ػػػكدم قف ػػػكف مسػػػتكدىن
 (1)اقمختالر.

: "إف اقعوفػػدة (2)كقَّف ػػكد فػػأ اقع ػػر اقدػػدفث نظػػرة إقػػإ اقعوفػػدة اقف كدفػػل  فوػػكؿ اػػف جكرفػػكف
قَّفمفػػل   االإلفمػػالفاقف كدفػػل ً تتمثػػؿ  االقتكدفػػد  ككجػػكد إقػػه كادػػد فدسػػب  ق ػػف فالزم ػػال دكافػػع قكمفػػل كا 

فػػػأ أثنػػػالء إقػػػالمت ـ فػػػأ  دت إقػػػإ ارتاػػػالط اقف ػػػكد ارتاالطنػػػال ىمفونػػػال اير ػػػ ـ اقودفمػػػل  دتػػػإأرػػػأ اقتػػػأ 
 (3).اقمن إ"

  

                                                 

 .451ص  -1ط –م تال جزفرة اقكرد  –اقعزفز ىالمر ىاد  –دكقل اقخزر اقمت كدة فأ فَّسطفف  إسرائفؿانظر:  1))
  قَّ فػػالف اق ػػ فكنأـ  كرػػك أكؿ رئػػفس د كمػػل  ككزفػػر دفػػالع 1886 سػػنل: دف فػػد اػػف جكرفػػكف  كقػػد اػػف جكرفػػكف 2))

كقاؿ ذقؾ  الف أدد اقزىمالء اقاالرزفف قَّدر ل اق  فكنفل  كاق ستدركت اقعالـ  كأدد منرئأ اق تالئب اقعارفل اقتػأ 
 (ـ1935 -1921)أرض فَّسػػطفف خػػالؿ اقدػػرب اقعالقمفػل األكقػػإ  كقػػد ىمػػؿ خػػالؿ اق تػػرة  دالراػت ىَّػػإ جا ػػل

ال قَّ ستدركت  كخالؿ ىمَّه  ػرئفس قَّد كمػل  ػرس ج ػدة إلقالمػل اقمؤسسػالت اقمكدػدة قَّدكقػل كىَّػإ  س رتفرنا ىالمن
وػػكة اقعسػػ رفل كاقمتمثَّػػل فػػأ اقوكمفػػل  كاألخػػالؽ كاق اق فػػالف اق ػػ فكنأرأسػػ ال اقجػػفش  ك ػػالف فعمػػؿ ىَّػػإ انػػالء قػػكة 

  كدفػػف رنػػالؾ ىمػالرةفػػأ مسػػتكطنالت اقنوػب فػػأ سػافؿ دىػػـ إ اقذاتفػل  كفػػأ أىوػالب اىتزاقػػه قَّدفػالة اقسفالسػػفل سػ ف
دار  –قسـ اقدراسالت اػدار اقجَّفػؿ  –ـ. انظر: م طَّدالت كمنالساالت كتكارفخ كرخكص   فكنفل 1973 سنل

 .69ص  – 1ط –اقجَّفؿ قَّنرر كاقتكزفع 
 .4/210ج – 1ط –م تال ىاف الف  –أدمد اقزغفاأ  –سالمأ ثررال فأ اقمجتمع اإلل اقف كدفل كأاقعن رف 3))
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 املثحث األول
 مصادر انعقٍذج وانفكر عىذ انٍهىد

 
 ويشتمل عمى:

 .الكتاب المقدسالمطمب األول:  
 .ثاني: التممود وأقساموالمطمب ال 

 القبااله.المطمب الثالث:  
 .: فتاوى وأقوال الحاخامات الييودالمطمب الرابع 
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 ادلطهة األول

 انكتاب ادلقذس 

 ومحتوياتو: الكتاب المقدسأواًل: تعريف 
ىَّػػإ  اقف ػػكد كفطَّػػؽكفدىكنػػه اقتنػػالخ    الق تػػالب اقموػػدسكفسػػمإ ا  ك  تػػالب اقف ػػكد األكؿرػػ

 (1). تالب اقمودساقفأ دفف أف اقتكراة تر ؿ جزءن مف   اسـ اقتكراة مجالزنا اق تالب اقمودس

اقػذم تيسػس ىوػب   ىاالرة ىف مجمكىل مػف أسػ الر رجػالؿ اقمجمػع األ اػر :اق تالب اقمودسك 
كمػػف   اقعػكدة مػػف اقسػاأ اقاػػالاَّأ  ك ػػالف مؤق نػال مػػف مالئػل كىرػػرفف ى ػػكنا فنظػركف فػػأ رػئكف اقرػػعب

 (2).كمردخالم  كمالخأ  كز رفال  كدَّجالم  كزكرك االاؿ  كمندفمفال  ىفزرا  أر ر رجالقه

إً أنػػه االقنسػػػال   اقمرتاػػػل اقثالنفػػل اعػػػد اقتَّمػػكد فػػػأ دفػػالة اقف ػػػكداق تػػالب اقموػػػدس فػػأ اػػر فعتك 
 عد اق تالب األكؿ قداسل كتررفعنال.كاقمسفدففف فاقف كدفل قاعض اقطكائؼ 

ــاب المقــدسويتكــون  ــد الييــود الكت كاألسػػ الر اقتالرفخفػػل أسػػ الر األنافػػالء  ك : اقتػػكراة  مــن عن
 .أس الر اق تالاالت كاألرعالرك 
ـــوراة: . 5 اقرػػػرفعل أك كقفػػػؿ   (4)كاًررػػػالد كقفػػػؿ معنالرػػػال اق دافػػػل  (3)كمعنالرػػػال اقارػػػرل أك اقترػػػرفعالت

كفػػفف  الكسػػ ر اقركج  كسػػ ر اقخػػت ػػكفف  سػػ ر اق كتطَّػػؽ ىَّػػإ األسػػ الر اقخمسػػل األكقػػإ:  (5)اقنػػالمكس
 كس ر اقتثنفل.عدد  كس ر اق

 (6).قاؿ اقمفالد 240دتإ سنل  أسرائفَّاإلكرأ تدتكم ىَّإ اقتالرفخ 

كتعتار رذة األس الر مواكقل قدل اقف كد  ىَّإ أن ال أس الر نزقت مف اقسمالء  كأف  ػؿ مػال كرد 
فف ال قد منده اه إقإ اقناأ مكسإ ىَّفه اقسػالـ  كفعتاػر اقف ػكد أف اقتػكراة رػأ أسػالس كجػكد اقرػعب 

 (7)أ  كنوطل اًنطالؽ قتراثه اقتررفعأ كاقتوَّفدم كاقركدأ.سرائفَّاإل
                                                 

 –مر ػػز األادػػالث  –اقخَّفػػؿ  –رااطػػل اقجػػالمعففف  – ػػالح اقػػزرك  –( انظػػر: اقمتػػدفنكف فػػأ اقمجتمػػع اإلسػػرائفَّأ 1)
 .62ص  –ـ 1990 1ط

 .135ص  -دار اًىت الـ  – 2ط  - المؿ سع الف  -انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة  2))
 .137ص  –( انظر: اقمرجع اقسالاؽ 3)
 .62ص  –انظر: اقمتدفنكف فأ اقمجتمع اإلسرائفَّأ 4) )
 .65ص -1ط -م تال أ كاء اقسؿ-سعكد اف ىاد اقعزفز اقخَّؼ - رانفلانظر: دراسالت فأ األدفالف اقف كدفل كاقن 5))
 .137ص  -انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة  6))
دار اقجَّفػؿ قَّنرػػر  –قسػـ اقدراسػػالت اػدار اقجَّفػػؿ  –ارفخ كرػػخكص  ػ فكنفل انظػر: م ػطَّدالت كمنالسػػاالت كتػك  7))

 .51ص  – 1ط –كاقتكزفع 
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 ة تتضمن التالي: وأسفار التورا

إ ػػػدالدالن  كسػػػمأ اػػػذقؾ ًرػػػتمالقه ىَّػػػإ ق ػػػل خَّػػػؽ اقعػػػالقـ  ثػػػـ ( 50) فوػػػع فػػػأتكـــوين: الســـفر  . أ
ارارفـ كذرفته ام ر كمػكت  إسرائفؿرذا اقس ر االستورار انأ  فنت أ  ق ص آدـ كذرفته كنكح كا 

رفخأ كفتخَّػػؿ رػػذا اقسػػرد اقتػػال  قَّعدفػػد مػػف األدػػداث اقتالرفخفػػل االإل ػػالفل(1) فكسػػؼ ىَّفػػه اقسػػالـ
 (2)كافف اقرعب كغفرة مف اقرعكب.  اقربأدداث ت رؼ ىف طافعل اقعالقل افف اقرعب ك 

مػف  إسػرائفؿإ ػدالدالن  كسػمأ اػذقؾ نسػال إقػإ دالدثػل خػركج انػأ ( 40)كفوػع فػأ خروج:السفر  . ب
 إسػرائفؿم ر إقإ أرض سفنالء اوفالدة مكسإ ىَّفه اقسالـ  كففه ذ ر اقدكادث اقتػأ جػرت قانػأ 

ػال (4) كاق ثفر مف األد الـ كاقتررفعالت(3) اقك الفال اقعررفأ أرض اقتفه  ك  إقالمػل انػأ كفتنػالكؿ أف ن
 (5)كمفالد مكسإ كدىكة فرىكف إقإ اه  كق ل ىاالدة اقعجؿ.  فأ م ر إسرائفؿ

كف اقعاػالدات كخال ػل اقوػراافف كاقطوػكس ئإ ػدالدالن  كفدتػكل ىَّػإ رػ (27)كفوع فػأ ويين:سفر البل   . ت
 كفتددث  (6)  َّل إقإ ساط ًكم اف فعوكب  فَّذقؾ نسب اقس ر إقف ـك النت اق  النل مك   اق  نكتفل

 
                                                 

 -مدمػكد ىاػد اقػردمف قػدح  تدوفػؽ - ػالقح اػف اقدسػفف اقجع ػرم  -تخجفؿ مف درؼ اقتكراة كاإلنجفؿ  انظر: 1))
 .2/93ج – 1ط  –م تال اقعاف الف 

 .138ص  -انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة  2))
اقك الفال اقعرر: فوالؿ أن ال اقتعالقفـ اقتأ أنزقػت ىَّػإ مكسػإ ىَّفػه اقسػالـ فػأ جاػؿ اقطػكر كقػد  النػت م تكاػل فػأ 3) )

  ك النػت اقك ػالفال  –فرفض ذقػؾ اقمسػفرم  -األقكاح  كفذرب اعض اقدارسكف إقإ أف اقك الفال جكرر اقف كدفل 
مف اق الة اقفكمفل كق ن ـ منعػكا مػف فأ األ ؿ جزء مف اق الة فأ اق ف ؿ  ك الف اقف كد فرفدكف جعَّ ال جزءن 

  كرػػأ  29-28ص  -اقمسػػفرم  –اقمكسػػكىل اقمػػكجزة  –ذقػػؾ. انظػػر: مكسػػكىل اقف ػػكد كاقف كدفػػل كاق ػػ فكنفل 
ػالًت قىػالًئالن: ( : "17-1اق ورات ) – 20تت مف مال جالء فأ س ر اقخركج اإل دالح  ًمفًع رًذًة اٍق ىًَّمى ثيـع تى ىَّعـى اهي ًاجى

ًى تىٍ ػ أىنىال اقرعب   ػالًمأ   ًى فى يػٍف قىػؾى آًق ىػله أيٍخػرىل أىمى ؾى ًمٍف أىٍرًض ًمٍ رى ًمػٍف اىٍفػًت اٍقعيايكًدفعػًل   نىٍع قىػؾى ًإق يؾى اقعًذم أىٍخرىجى
ػػال ًفػػأ  مى ػػال ًفػػأ األىٍرًض ًمػػٍف تىٍدػػتي  كى مى الًء ًمػػٍف فىػػٍكؽي  كى ػػال ًفػػأ اقسعػػمى ػػال ًممع ػػكرىةن مى ًى  ي كتنػػال  كى ًن مىٍندي ػػالًء ًمػػٍف تىٍدػػًت ًتٍمثىػػال اٍقمى

فيػػكره  أىٍفتىًوػػدي ذينيػػكبى اآلاىػػالءً  ًى تىٍعايػػٍدريفع  ألىن ػػأ أىنىػػال اقػػرعبع ًإق ىػػؾى ًإقػػهه غى ٍد قى يػػفع كى ًى تىٍسػػجي ًفػػأ األىٍانىػػالًء ًفػػأ اٍقًجفػػًؿ  األىٍرًض  
ًى تىٍنًطٍؽ ًاالٍسـً اقػرعب  ًإقً ػؾى  اقثعالًقًث كىاقرعااًع ًمٍف ميٍاًغً أع  كىأىٍ نىعي ًإٍدسىالننال ًإقىإ أيقيكؼو ًمفٍ  الفىالمى   الًفًظأ كى ى ميًدا أع كىدى

ٍف نىطىؽى ًاالٍسًمًه اىالًطالن  أىٍ ًرـٍ أىاىالؾى كىأيمعؾى ًق ىٍأ تىطيكؿى أىفعالميؾى ىى  ًى فيٍاًرئي مى َّىإ األىٍرًض اقعًتأ فيٍعًطفؾى اىالًطالن  ألىفع اقرعبع 
ًى تىوٍ  ًى تىٍرػتىًه اٍمػاقرعب  ًإق يؾى    . ًى تىٍرػتىًه اىٍفػتى قىًرفاًػؾى كرو   َّىػإ قىًرفاًػؾى رىػ ىالدىةى زي ًى تىٍرػ ىٍد ىى ًى تىٍسػًرٍؽ   ًى تىٍزًف   رىأىةى تيٍؿ  

ال ًقوىًرفًاؾى  ًى رىٍفئنال ًممع ًى ًدمىالرىةي  كى ًى ثىٍكرىةي  كى ًى أىمىتىهي  كى ٍادىةي  كى ًى ىى  "قىًرفًاؾى  كى
 -مدمػكد ىاػد اقػردمف قػدح  تدوفػؽ - ػالقح اػف اقدسػفف اقجع ػرم  -فؿ مف درؼ اقتكراة كاإلنجفؿ تخج انظر:4) )

 .2/93ج – 1ط  –م تال اقعاف الف 
 .138ص  -انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة  5))
 - مدمػكد ىاػد اقػردمف قػدح تدوفػؽ - القح اف اقدسػفف اقجع ػرم  - انظر: تخجفؿ مف درؼ اقتكراة كاإلنجفؿ 6))

 .2/93ج – 1 ط–عاف الفم تال اق
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 الفصل األول

 (1)ىف اقنجالسل كاقط الرة كأفالـ األىفالد كاقعطالت.
إ ػػدالدالن  كسػػمأ اػػذقؾ ألنػػه دالفػػؿ االقعػػد كاإلد ػػالء ألسػػاالط انػػأ  (36)كفوػػع فػػأ  ســفر العــدد: . ث

 كفت مف (2) التكفتخَّؿ ذقؾ اعض األد الـ كاقتررفع  كممال فم ف إد الؤة مف رؤكن ـ  إسرائفؿ
 (3)ل.فسرائفَّاإلأنسالب اقواالئؿ 

ــة:  . ج ال (34)كفوػػع فػػأ  ســفر التثني كت ػػرار     كسػػمأ اػػذقؾ إلىػػالدة ذ ػػر اقك ػػالفال اقعرػػرإ ػػدالدن
الء  كرػذا اقسػ ر فن ػأ نىنػد خػركج ـ مػف أرض سػف إسرائفؿاقررفعل كاقتعالقفـ مرة ثالنفل ىَّإ انأ 

ذ فدػػػك  (4) اقمنسػػػكال إقػػػإ مكسػػػإ ىَّفػػػه اقسػػػالـ اقتػػػكراة رة كخاػػػر كفالتػػػه األخفػػػ مكسػػػإ كم  َّمػػػالتا 
 (5). مال أنه فت مف تكزفع األرا أ ىَّإ األساالط  عك ركك فته أف فخَّ ه ف

 . أسفار األنبياء: 1

كرػأ خمسػل ىرػػر سػ رنا: أرػػعفال  أرمفػال  دزفوػالؿ  دانفػػالؿ  ركرػع  فكثفػػؿ  ىػالمكس  ىكاػػدفال  
 مخفال  نالدكـ  داوكؽ    نفال  دجأ  ز رفال  مالخأ.

فغَّب ىَّف ال طالاع اقػرؤل كاقتناػؤات امػال سػف كف مػف دػالؿ انػأ إسػرائفؿ  كدػالؿ س الر كرذة األ
اقنػالس مع ػـ  كفف ػػال ت دفػدات قانػػأ إسػرائفؿ  ككىػػكد اػالقعكدة كاقن ػػر  كأ ػدالب رػػذة األسػمالء اقػػذفف 

  (6)نسات إقف ـ رذة األس الر رـ ممف  النكا زمف اقساأ إقإ االاؿ كاعدة.

 كفت كف مف قسمفف:  اقمتيخرفففتددث ىف األنافالء األيكؿ كاألنافالء ك 

 1451اقوسػػػـ األكؿ: فدتػػػكم ىَّػػػإ ثمالنفػػػل أسػػػ الر  تادػػػث اقسػػػتل األكقػػػإ فػػػأ تػػػالرفخ اقف ػػػكد ) 
ف تػػػالرفخ اقف ػػػكد دتػػػإ اقعػػػكدة مػػػف اقسػػػاأ اقاػػػالاَّأ إقػػػإ   ؽ.ـ( 559 -ؽ.ـ كاًثنػػػالف اآلخػػػراف فتنػػػالًك

 (7)أكررَّفـ كانالء اق ف ؿ ثالنفل.

                                                 

 .138ص  -انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة  1))
 -مدمػكد ىاػد اقػردمف قػدح  تدوفػؽ - ػالقح اػف اقدسػفف اقجع ػرم  -تخجفؿ مف درؼ اقتكراة كاإلنجفؿ  انظر: 2))

 .2/93ج – 1ط  –م تال اقعاف الف 
 .138ص  -انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة  3))
 -مدمػكد ىاػد اقػردمف قػدح  تدوفػؽ - ػالقح اػف اقدسػفف اقجع ػرم  -اإلنجفؿ تخجفؿ مف درؼ اقتكراة ك  انظر: 4))

 .2/93ج – 1ط  –م تال اقعاف الف 
 .138- 137ص  -( انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة 5)
 .67ص  – 1ط –م تال أ كاء اقسَّؼ  –سعكد اف اقخَّؼ  –انظر: دراسالت فأ األدفالف اقف كدفل كاقن رانفل  6))
 .138ص  -خ كىوفدة انظر: اقف كد تالرف 7))
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ء األنافػالء   س رنا اقوسـ اقثالنأ: ف ـ خمسل ىرر   َّ ال أخاالر مددكدة تدكر دػكؿ ج ػكد رػًؤ
كاع ػػػ ال فػػػدفف اقمظػػػالقـ   كافػػػالف سػػػاب غ ػػػب اقػػػرب ىَّػػػف ـ  إسػػػرائفؿمػػػف أجػػػؿ توكفػػػل ىزفمػػػل انػػػأ 

 (1)اًجتمالىفل كاع  ال فدفف اق سالد اقدفنأ.
 األسفار التاريخية:  .4

ثػالنأ  اقمَّػكؾ فرػكع  اقو ػالة  راىػكث   ػمكئفؿ األكؿ   ػمكئفؿ اقكرأ ثالثل ىرر سػ رنا: 
 فالـ اقثالنأ  ىزرا  ندمفال  إستفر  فكنالف. أ  أخاالر األفالـ األكؿ  أخاالر األاألكؿ  اقمَّكؾ اقثالن

كرذة األس الر تد أ ق ل انأ إسرائفؿ مف اعد مكسإ ىَّفػه اقسػالـ إقػإ مػال اعػد اقعػكدة مػف 
قالمت ـ قَّ ف ؿ مرة أاقساأ اقاالاَّأ إ  خرل اعد تدمفرة. قإ فَّسطفف  كا 

كتاتدئ اذ ر مكاقفػد   فالـ األكؿ كاقثالنأ فنن ال تعفد ق ل انأ إسرائفؿرم أخاالر األمال ىدا س 
الف )فػكنس ىَّفػه آدـ ىَّإ سافؿ اًخت الر  إقإ اقسػنل األكقػإ قمَّػؾ اق ػرس قػكرش  ك ػذقؾ سػ ر فكنػ

  (2)مع أرؿ نفنكل اقذفف أرسؿ إقف ـ. اقسالـ( فد أ ق ته

 : ( )األسفار األدبيةأسفار الكتابات واألشعار. 3

رأ مجمكىل مف أس الر فغَّب ىَّف ال اقطػالاع األداػأ رػعرنا كنثػرنا  كاع ػ ال فت ػمف تراثنػال مػف  
خػر فت ػؿ االق فػالف اقسفالسػأ كاًجتمػالىأ ىار األجفػالؿ   مػال أف اع ػ ال اآلتكاتر   اقو ص كاقد ـ

ت ـ فأ اًستورار فأ فَّسطفف  أك اقرجك  ف ال ع إقكاقدفنأ قَّف كد  كفدتكل  ثفر من ال ىَّإ تمجفد قاطًك
ىرر س رنا. أدد تت مف كرأ(3) ماراطكرفل اق الرسفلاعد اقساأ اقاالاَّأ ىَّإ فد اإل

(4) 

 األبوكريفا:  –سفار الخفية األ

أك غفػر  أم األسػ الر غفػر اقرػرىفل  مال فسمإ )األاك رف ال( اق تالب اقمودسإقإ  فى ـ اقف كد
مدرػػكة االألخطػػالء   فػػل اقنزىػػلسػػ رنا  كرػػأ تدتػػكم ىَّػػإ د الفػػالت أخالق كرػػأ أراعػػل ىرػػر  اقوالنكنفػػل
 (5).س الر اقف كدفل   مال االقأ األاقتالرفخفل

                                                 

 .138ص  -( انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة 1)
 .66ص  –انظر: دراسالت فأ األدفالف اقف كدفل كاقن رانفل 2) )
 .53ص  –ـ 1971 -مع د اقادكث كاقدراسالت اقعرافل   –دسف ظالظال  –انظر: اق  ر اقدفنأ اإلسرائفَّأ  3))
 .138ص  -( انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة 4)
 .139ص  – اقمرجع اقسالاؽ( انظر: 5)
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ً خػػر غفػػر موػػدس ك اقف ػػكد كمعتمػػد ىنػػدرـ  كاقػػاعض اآل كرػػأ أسػػ الر اع ػػ ال موػػدس ىنػػد
جػكز أف فوػؼ ىَّفػه اقجم ػكر داالررـ كدالخالمالت ـ رأكا كجكب إخ الئ ال  كقػرركا أنػه ً فمعتمد  كق ف أ

 (1).اقمودساق تالب درج فأ أس الر ف تًك أ

 األس الر اقتالقفل:  فف ثنالفالرالاكرأ ت ـ 

  اقتػأ تكجػد فػأ اقترجمػل ألكؿ كاقثػالنأ  كأسػ الر اقناػأ ىػزراأس الر تالرفخفل: مثػؿ سػ ر اقم ػالاففف ا .1
اقالتفنفػػل  ك ػػذقؾ زفػػالدات كت مػػالت م ػػالفل إقػػإ سػػ ر أخاػػالر األفػػالـ  كسػػ ر دانفػػالؿ كاخال ػػل ق ػػل 

 فر.سكسف اقع ف ل  كق الء دانفالؿ  كس ر أست

 نالـ  كافالف قػدرة اه كمعجزاتػه اقتػأ تظ ػر ىَّػإ أفػدم أكقفالئػه  األن كص ىوالئدفل  د ىاالدة  .2
  اػػرارفـإكك ػػالفال اآلاػػالء    ػػالاففف اقثالقػػثمرػػ ر ذقػػؾ سػػ ر ف كدفػػت  كسػػ ر طكافػػال  كسػػ ر اقأكمػػف 
سدؽ  (2)فكب كمكسإ كسَّفمالف.كأ  ساالط اإلثنإ ىرركاأل  كفعوكب  كا 

 :مقدسالكتاب الثانًيا: الييود و 
إً أف اقف ػػػػكد  أكؿ اق تػػػػب اقدفنفػػػػل اقف كدفػػػػل كأىظم ػػػػال  -اقتنػػػػالخ – اق تػػػػالب اقموػػػػدس فعتاػػػػر 

 (3)امجمَّ ـ فكقكف اقتَّمكد أرمفل ت كؽ تَّؾ اقتأ فكقكن ال قَّتنالخ

اقكسػفَّل  أسػرائفَّاإلفوكؿ اقد تكر فكسؼ ىفد فأ  تالب اقدفالنػل اقف كدفػل: "كاقتػكراة فػأ اق  ػر  
َّػػؽ ا ػػال  اقعػػالقـ  فا ػػال كألجَّ ػػال خَّػػؽ اإلقػػه اقػػدنفال  كقػػذقؾ ف ػػأ أقػػدـ مػػف رػػذا اقعػػالقـ  إن ػػال كاألداة اقتػػأ خي

ن ػال اقػركح اقدفػل قَّػدنفال  َّ ػال  كاػدكن ال قفسػت قَّػدنفال اوػالء  كدراسػل اقتػكراة أرػـ ىنػد انػأ  أسمإ ف رة  كا 
 (4).مف انالء اقمعاد  كاإلقمالـ ا ال ف ع  الداه فأ م النل أسمإ مف اق  نل كمف اقمَّكؾ" إسرائفؿ

  فػػػأ اقتػػػدكفف كاقجمػػػع ىَّػػػإ مػػػال سػػػمعكة اىتمػػػدكافتػػػذ ر أف اق  نػػػل   أمػػػال اقم ػػػالدر اقتالرفخفػػػل 
كأخاالر األسالطفر  ك ثفرنا مال ف تب اق  نل مال فجفش فأ  دكررـ   كىَّإ مال تَّوالة اقخَّؼ ىف اقسَّؼ

ىَّإ أنه دوفول كاقعفل  قذا قػفس غرفانػال أف نجػد مػف ىَّمػالء اقف ػكد أن سػ ـ مػف فرػؾ فػأ  ػؿ مػال جػالء 
اقػذم نرػر  تػالب   مثػؿ اقعػالقـ اق رنسػأ )رفترػالرد سػفمكف(  دتإ اقك ػالفال اقعرػر اق تالب اقمودسأ ف

ىػػف )اقتػػالرفخ اقنوػػدم قَّع ػػد اقوػػدفـ( ن ػػػإ ففػػه ن فنػػال قالطعنػػال نسػػال أسػػ الر اقرػػرفعل إقػػػإ  ـ(1978) سػػنل

                                                 

 .23ص  –دفالف اقسالاول قإلسالـ انظر: األس الر اقمودسل فأ األ 1))
 .76ص  –أسرائفَّانظر: اق  ر اقدفنأ اإل 2))
 .62ص  –اقف كد تالرفخ كىوفدة ( انظر: 3)
 .125ص  –ـ 1995 – 1ط  –افركت  –دار اق  ر اقَّانالنأ  –فكسؼ ىفد  –( اقدفالنل اقف كدفل 4)
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ر فػأ اقػذم أن ػ  مكسإ ىَّفه اقسالـ  كمثؿ اقعالقـ اقف كدم اإل الدأ اق  فكنأ )أاػال رفَّػؿ سػفَّ ر(
 .(1) تالاه )مكسإ كاقتكراة األ َّفل( أف ت كف اقك الفال اقعرر اقدالقفل  تَّؾ اقتأ جالء ا ال مكسإ

أك أن ػال   مف اقمؤرخفف كاقاالدثفف فركف أف اقتكراة اقدالقفل قفست اقتكراة األ ػَّفل ان كاالإلجمالؿ فنف  ثفر 
 (2).فأ أدسف دالؿ اقتكراة مع  ثفر مف اإل الفالت كاقتدرف الت

ىَّػإ اقندػك  قم كنػالت اق تػالب اقموػدسنظرت ػال  ق رؽ اقف كدفل قػدفمنال كدػدفثنال فػأا كقود اختَّ ت 
 اقتالقأ:

 الفرق الييودية القديمة:
 (3)فرقة الفريسيين: - أ

 (4)أف اقتكراة ايس الررال اقخمسل خَّوت منذ األزؿ  ك النت مدكنل ىَّإ األقكاح. اق رفسفكف فعتود

نمػال رنػالؾ اجالنػب   مودسل اقتأ فعتمد ىَّف ػالكفرل اق رفسفكف أف اقتكراة قفست رأ  ؿ اق تب اق كا 
اقتػػكراة ركافػػالت رػػ كفل  اػػؿ إن ػػال ادػػد ذات ػػال أقػػدـ مػػف اقتػػكراة كأقػػدس  تَّػػؾ اقركافػػالت دفنمػػال دكنػػت 

 (5)سمفت االقتَّمكد.

 (6)فرقة الصدقيين: - ب

اػػالقتكراة  كفن ػػركف اقتعػػالقفـ اقرػػ كفل )اقتَّمػػكد( كدتػػإ اقتػػكراة ً فؤمنػػكف أن ػػال  اق ػػدكقفكففعتػػرؼ 
 (7)سل قدسفل مطَّول.مود

 

 
                                                 

 .63ص  –اقمتدفنكف فأ اقمجتمع اإلسرائفَّأ  ( انظر:1)
 .63ص  -( انظر: اقمرجع اقسالاؽ 2)
أم اقمترػددكف  فسػمكف االألداػالر أك اقراػالنففف  رػـ مت ػكفل رراػالنفكف ً فتزكجػكف  ق ػن ـ فدػػالفظكف  اق رفسػفكف: 3))

اقمفسػػػرة فػػػأ  خػػػر. انظػػػر: اقمكسػػػكىلكف االقاعػػػث كاقمالئ ػػػل كاالقعػػػالقـ اآلىَّػػػإ مػػػذرب ىػػػف طرفػػػؽ اقتانػػػأ  فعتوػػػد
 .568ص  -رػ 1409 - 2ط –سالمأ اقندكة اقعالقمفل قَّراالب اإل -رة  األدفالف كاقمذارب اقمعال 

 .54ص  -2004- 2ط  -سكرفال –األكائؿ قَّنرر كاقتكزفع  -ىاد اقمجفد رمك –( اق رؽ كاقمذارب اقف كدفل 4)
 .55ص  –( اقمرجع اقسالاؽ 5)
  كاقنػالر  كاقجنػل  كاقدسالبكركف االإلن الر  ف ـ فن ركف اقاعث   ـ مر كرأ تسمفل مف األ داد ألن اق دكقفكف: 6))

رة  كفن ػػركف اقتَّمػػكد  مػػال فن ػػركف اقمالئ ػػل كاقمسػػفح اقمنتظػػر. اقمكسػػكىل اقمفسػػرة فػػأ األدفػػالف كاقمػػذارب اقمعال ػػ
 .568ص  -رػ 1409 - 2ط –سالمأ اقندكة اقعالقمفل قَّراالب اإل -

 .222ص  –ـ 1988- 8ط  -م تال اقن  ل اقم رفل  –د رَّاأ د.أدم –اقف كدفل  –( موالرنل أدفالف 7)
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 (1)ن:فرقة القرائي - ت

 (2)كأس الر األنافالء.  امال ففه مف أس الر تالرفخفل  ً فؤمنكف إً االق تالب اقمودس فوط

 (3)ن:فرقة السامريي - ث

  اق تػػػػالب اقموػػػػدسمػػػػف ً تػػػػؤمف اقسػػػػالمرفل إً االألسػػػػ الر اقخمسػػػػل اقتػػػػأ تمثػػػػؿ اقوسػػػػـ األكؿ 
كأسػ الر اقتَّمػكد  كن ػكص  اق تػالب اقموػدسل أسػ الر كتن ر اوف  ع كس ر اقو الءك س ر فراالإل الفل ق

األسػػػ الر اقمعتمػػػدة قػػػدف ـ تختَّػػػؼ فػػػأ  ثفػػػر مػػػف اقمكا ػػػفع ىػػػف اقن ػػػكص اقمرػػػ كرة ق ػػػذة األسػػػ الر 
 اقمعتمدة ىند غفررـ. 

: أف اقسػػالمرة ق ػػـ تػػكراة خال ػػل ا ػػـاكفػػذ ر   عػػرؼ زمػػف ًك في   تخػػالقؼ تػػكراة اقف ػػكد  اػػف دػػـز
كفوطعػػػكف اػػػيف اقتػػػأ ايفػػػدم اقف ػػػكد مدرفػػػل مادقػػػل  كسػػػالئر اقف ػػػكد  كفزىمػػػكف أن ػػػال اقمنزقػػػل   ظ كررػػػال

 (4).فوكقكف إف اقتأ ايفدم اقسالمرففف مدرفل مادقل

  

                                                 

ًك  الق تػالب اقموػدسرـ قَّل مف اقف ػكد  ظ ػركا ىوػب تػدركر اق رفسػففف ككرثػكا أتاػالى ـ  ً فعترفػكف إً ا اقوٌرائفف: 1))
فخ ػػػعكف قَّتَّمػػػكد ًك فعترفػػػكف اػػػدىكل دػػػرفت ـ فػػػأ رػػػرح اقتػػػكراة. اقمكسػػػكىل اقمفسػػػرة فػػػأ األدفػػػالف كاقمػػػذارب 

 . 568ص  -رػ 1409 - 2ط –سالمأ اقندكة اقعالقمفل قَّراالب اإل -رة  معال اق
 .111ص  -ىاد اقمجفد رمك  –( اق رؽ كاقمذارب اقف كدفل 2)
   النكا فس نكف جاػالؿ افػت اقموػدس  إسرائفؿطالئ ل مف اقمت كدفف اقذفف دخَّكا اقف كدفل مف غفر انأ اقسالمرفكف:  3))

دىػإ اقناػكة اف نػكف  دكف ناػكة مػف اعػدرـ  ظ ػر فػف ـ رجػؿ فوػالؿ قػه اق ػالف  أثاتكا ناكة مكسػإ كرػالركف كفكرػع اػ
قػػإ  كسػػتالنفل أم جمالىػػل اقمت ػػكفل   كذقػػؾ قاػػؿ اقمسػػفح امالئػػل سػػنل  كقػػد ت رقػػكا إقػػإ دكسػػتالنفل كرػػـ األق النفػػل  كا 

. انظػػر: كقاَّػػل اقسػػالمرة إقػػإ جاػػؿ فوػػالؿ قػػه غرفػػزفـ اػػفف افػػت اقموػػدس كنػػالاَّس  كقغػػت ـ غفػػر قغػػل اقف ػػكد اقعارانفػػل
 -رػػ 1409 - 2ط –سػالمأ اقنػدكة اقعالقمفػل قَّرػاالب اإل - ػرة اقمكسكىل اقمفسرة فػأ األدفػالف كاقمػذارب اقمعال

 .568ص 
–دار اقجَّفؿ  –تدوفؽ مدمد إارارفـ ن ر  كىاد اقردمف ىمفرة  –ااف دـز  –( انظر: اق  ؿ فأ اقمَّؿ كاقندؿ 4)

 .24ص  – 2ط  -اقجزء اقثالنأ  -افركت
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 :الكتاب المقدسالحركات الييودية الحديثة وموقفيا من 
 (1). الييودية األرثوذكسية:5

رػػال قمػػال تدوػػؽ كجػػكد كقًك  فػػؤمف األرثػػكذ س اػػالقتكراة كفعتاركن ػػال  ػػالـ اه  كقفمت ػػال ىنػػدرـ أزقفػػل
 رػػػعب  كفػػػؤمف األرثػػػكذ س اإلفمػػػالف اق المػػػؿ االقرػػػرفعل اقمدكنػػػل كاقرػػػ  فل  كا ػػػؿ  تػػػب  إسػػػرائفؿ

 (2)اقف كدفل اقدالخالمفل.

 (3). الييودية اإلصبلحية:1

نمػػال رػػػك مجمكىػػل مػػػف  اقف كدفػػل اإل ػػالدفل ً تػػػؤمف اػػيف اق تػػالب اقموػػػدس مرسػػؿ مػػػف اإلقػػه  كا 
رعافل اقتأ أق ـ اقخػالقؽ ا ػال اعػض األنافػالء دكف اقػكدأ  كمػف ثػـ األقكاؿ اقد فمل  كاألسالطفر اق

فمػػػف دػػػؽ اقمخَّػػػكؽ أف فت ػػػرؼ ادسػػػب مػػػال فمَّفػػػه اقعوػػػؿ أك اقع ػػػر ىَّفػػػه  ففغفػػػر كفاػػػدؿ فػػػأ 
ػال فػأ اعػض األدفػالف  إًاقرعالئر  اؿ ف أف اعػض اإل ػالدففف تراجػع تػدرفجفنال ىػف  سػوط ال تمالمن

 (4)الدفل إقإ اق  فكنفل.أرائه فأ اق تالب اقمودس اعد مفؿ اقدر ل اإل 

                                                 

ل األرثكذ سػػػفل: رػػػأ طالئ ػػػل دفنفػػػل ف كدفػػػل مترػػػدد ظ ػػػرت فػػػأ أكائػػػؿ اقوػػػرف اقتالسػػػع ىرػػػر  كمعظػػـػ ف ػػػكد أكراػػػال اقف كدفػػػ 1))
أرثكذ سػػػف كاألرثػػػكذ س اقمتع ػػػاكف رػػـػ أسػػػرع اقجمالىػػػالت نمػػػكنا  كقػػػد تػػـػ اسػػػتخداـ رػػػذة اق َّمػػػل ألكؿ مػػػرة فػػػأ إدػػػدل 

ل  كقػػػد تػػػزىـ اقدر ػػػل اقف كدفػػػل اقدالخػػػالـ ـ(  قإلرػػػالرة إقػػػإ اقف ػػػكد اقمتمسػػػ فف االقرػػػرفع1795اقمجػػػالت األقمالنفػػػل سػػػنل )
سمسػػكف رفػػرش  كتتمسػػؾ األرثكذ سػػفل االقرػػرفعل اقف كدفػػل االىتاالررػػال مودسػػل ىنػػد اقػػرب  كفتمسػػ كف اػػالإلقتزاـ اق ػػالـر 
االقن ػػػػكص اقتَّمكدفػػػػل  كفعتوػػػػدكف أف األسػػػػالقفب اقددفثػػػػل فػػػػأ دراسػػػػل اق تػػػػب اقمودسػػػػل خالطئػػػػل كم  ػػػػرة  كفعتوػػػػدكف أف 

دفػل أك ت ػكد دسػب اقرػرفعل أم ىَّػإ فػد دالخػالـ أرثكذ سػأ ف ػكدم. انظػر: اقمَّػؿ اقمعال ػرة اقف كدم مػف كقػد ألـ ف ك 
 .65ص  –ـ 1968 –مع د اقادكث كاقدراسالت اقعرافل  –إسمالىفؿ راجأ اق الركقأ  –فأ اقدفف اقف كدم 

 .79ص  –ـ 2007 – 1ط  –مر ز اإلىالـ اقعراأ  –سالئد ىالفش  –( انظر: اقف كدفل األرثكذ سفل 2)
 قمػػالف فػػأ رػػالماكرغ  منت ػػؼدأت االًنترػػالر ىػػف طرفػػؽ اقف ػػكد األرػػأ در ػػل إ ػػالدفل اػػ اقف كدفػػل اإل ػػالدفل: 3))

جػراء اإل ػالح فػأ اعػض ماػالدئ  اقورف اقثالمف ىرر  دفػث قالمػت اػالقتخَّأ ىػف اقوفػكد اقتػأ فر ػ ال اقتَّمػكد  كا 
ر اإل الح اقدفنأ اقمسػفدأ فػأ اقف كدفل دفث ترغب رذة اق رقل فأ إدداث تغففرات فأ اقف كدفل  كتيثرت اتفال

 أكركاال  كقد ىالر  ال اقف كد اقمدالفظكف.
كتعتوػػد اقف كدفػػل اً ػػالدفل ا ػػركرة اإلىػػالف اػػيف اعػػض اقوػػكانففف اقتكراتفػػل كاقتَّمكدفػػل قػػـ تعػػد مالئمػػل قػػركح 

اقدرففل اقع ر أك قالاَّل قَّتطافؽ فأ اقع ر اقددفث  كفؤ دكف أف اقتكراة كاقتَّمكد ً تدتكم ىَّإ  َّمالت اقرب 
إنمػػال  تاػػت مػػف قاػػؿ أرػػخالص أق م ػػـ اه اػػذقؾ  كرػػـ فرف ػػكف اقعػػكدة ق َّسػػطفف كفوَّػػكف أف اه فعػػؿ خفػػرنا اانػػأ 

اقمعال ػرة فػأ اقػدفف  انظػر: اقمَّػؿإسرائفؿ إذ فرق ـ فأ األرض  كفرف كف اإلىتوالد اظ ػكر مسػفح مػف اقارػر. 
 .45ص  –اقف كدم 

 1ط  –م تال جزفػرة اقػكرد –كرال إارارفـ اقنالدم  –ؿ كاقعرب كاقمسَّمفف ( اقف كدفل اإل الدفل كمكق  ال مف إسرائف4)
 .114ص  –ـ 2010 –
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 (1). الييودية المحافظة:4

ق ػأ   اقمدالفظكف مف اقمؤمنفف ايف اقتكراة أك اقررفعل اقر كفل خرافل ااتدى ال اقدالخالمالتفعتود  
ػػال أف اقتػػراث اقػػدفنأ  ف ػػ كا مسػػدل مػػف اقرػػرىفل ىَّػػإ مػػال أقػػرة اإلجمػػالع اقرػػعاأ  كرػػـ فػػركف أف ن

 (2)اقف كدم قفس مرسالن مف اإلقه.

                                                 

فػػالت اقمتدػػدة دػػدفثنال  فػػأ أكاخػػر اقوػػرف اقتالسػػع ىرػػر كأكائػػؿ اقف كدفػل اقمدالفظػػل: 1))  رػػأ فرقػػل ف كدفػػل نرػػيت فػػأ اقًك
فث فػػأ اقعػالقـ اقجدفػػد  كرػػأ اقعرػرفف   مدالكقػػل مػػف جالنػب اقف كدفػػل قالسػػتجالال قك ػع اقف ػػكد فػػأ اقع ػر اقدػػد

أرػػـ كأ اػػر در ػػل دفنفػػل ف كدفػػل فػػأ اقعػػالقـ  كأرػػـ م  رف ػػال سػػكقكمكف رػػختر  كرػػـ فختَّ ػػكف ففمػػال افػػن ـ فػػأ أمػػكر 
مادئفػػل مثػػؿ: اقػػكدأ كف ػػرة اإلقػػه  ك ػػذقؾ األمػػكر اقرػػعالئرفل  كفػػرل اقمدػػالفظكف أنػػه ً اػػد مػػف اقمدالفظػػل ىَّػػإ 

  كق ف فم ف اقتغففر فأ اقعاالدات كاقعوالئد  كرك فسمكف أن س ـ االسػـ: استمرار اقتراث اقف كدم االىتاالرة اقجكرر
 .89ص  –اقمعال رة فأ اقدفف اقف كدم  اقمَّؿإىالدة اقت سفر قَّف كدفل. انظر: 

 .157ص  -اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة  –(انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل 2)
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 طهة انثاينادل

 انتهًىد وأقضايو 

 أواًل: تعريف التممود وأقسامو:
 تعريف التممود:  .5

 (2).  أك اقررح كاقت سفر(1)تعنإ ق ظل اقتَّمكد فأ اقَّغل اقعارفل اقتعَّفـ

د اقػػذم أسػػػ ـ فػػأ إنجػػػالزة فترػػفر إقػػإ  تػػػالب تعػػالقفـ دفالنػػػل كآداب اقف ػػك    ػػػطالحأمػػال فػػأ اً
 500) سػنلفل ىَّإ مػدل سػاعفف جػفالن فػأ مػدة تتجػالكز أقػؼ ف مف معَّمأ اقررفعل اقف كددكاقأ أق ال

 (3)ـ(.500-ؽ.ـ 

 َّمػػػػػػػل اقعارفػػػػػػػل َّكرػػػػػػػأ اخت ػػػػػػػالر ق  (Shas"كاقتَّمػػػػػػػكد فرػػػػػػػالر قػػػػػػػه أدفالننػػػػػػػال ا َّمػػػػػػػل رػػػػػػػالس )
(shishahsedarim.")(4)( أم )األد الـ اقستل 

فوكؿ  الدب اق نز اقمر كد فأ ف الئح اقتَّمكد: "تعنأ  َّمل اقتَّمكد: اق تالب اقذم فدتػكم 
رك: اق تالب اقعوالئدم اقذم ف سػر كفاسػط  ػؿ   ىَّإ اقتعالقفـ اقف كدفل اقر كفل  أك اعاالرة أ ثر تددفدنا

 (5)."القفمه كقكانفنه األخالقفل كآدااهكتع أسرائفَّاإلمعالرؼ اقرعب 
 أقسام التممود: .1

 )المشناه والجمارا(: :ينقسم التممود إلى قسمين
 المشناه:  - أ
 ررة  ف أ ت رار قررفعل مكسػإ   مػال ف فػد معنػإ )اقمػتف( أم فعنأ اقررفعل اقم ق ظ اقمرنالة 

 (7)كفيتأ معنالرال االقعارفل )اقمعرفل( (6)األ ؿ 
                                                 

دار اقجفؿ قَّطاع كاقنرر  –ترجمل مدمد ادراف  –ؿ كافرؿ دفكرانت ك  -ى ر اإلفمالف  –( انظر: ق ل اقد الرة 1)
 .14/15ـ –ـ 1988 –افركت  –كاقتكزفع 

 –ـ 2009- 3ط  –سػكرفال  –دار األكائػؿ قَّنرػر كاقتكزفػع  –رجػالء ىاػد اقدمفػد ىرااػأ  –( س ر اقتالرفخ اقف ػكدم 2)
 .344ص 

 .65ص  –( انظر: اقمتدفنكف فأ اقمجتمع اإلسرائفَّأ 3)
 .16ص  -ـ1985 – 6ط  –افركت  –دار اقن الئس  –ظ ر اإلسالـ خالف  –اقتَّمكد تالرفخه كتعالقفمه ( 4)
 1ط  –م تاػل اقزرػراء اجالمعػل اقوػالررة  –دار ىمػراف افػركت  –اقرػرقالكم  –( اق نز اقمر كد فأ ف ػالئح اقتَّمػكد 5)

 .11ص  –ـ 1993 –
 .144ص  –( انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة 6)
 .11ص  – 1ط  –م تال مداكقأ  –مدمد  ارم  –كد ررفعل انأ إسرائفؿ دوالئؽ ككقالئع ( انظر:ااقتَّم7)
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ىكف أن ػال تعػالقفـ رػ كفل مػف كفػدع   كرأ اقركافالت اقتأ تنالقَّ ػال اقدالخالمػالت مػف جفػؿ إقػإ جفػؿ 
سػػػفف أدػػػد دالخالمػػػالت اقف ػػػكد  اعػػػد اقسػػػفد اقمسػػػفح امالئػػػل كخمفك ػػػالص اقناػػػأ مكسػػػإ  كقػػػد جمع ػػػال 

ىالمنال.
(1) 

ف ػأ  أم األد الـ  أمػال اقغػرض مػف اقمرػنالة  سفدارفـ مف ست رسالئؿ تسمإ قمرنالةكتت كف ا 
 (2)  كت مَّل تَّؾ اقررفعل ىَّإ دسب مال فدىكف.إف الح كت سفر مال اقتاس فأ ررفعل مكسإ 

: "رأ مجمكىل توالقفد اقف ػكد اقمختَّ ػل فػأ رػتإ نػكادأ اقدفػالة اقف كدفػل مػع كقفؿ أف اقمرنالة 
 (3)اعض أفالت مف  تالب اقتكراة."

كذا رػػالنس ففمػػال  ػػأكؿ ًئدػػل قالنكنفػػل ك ػػع ال اقف ػػكد ألن سػػ ـ اعػػد اقتػػكراة جمع ػػال ف كاقمرػػنالة 
 (4)أم اعد قرف تورفانال مف تدمفر تف س اقركمالنأ قَّ ف ؿ.  ـ(200 -ـ 190افف)

مػػػال أراء د مػػػالء  إمػػػال ىالمػػػل مج كقػػػل اقم ػػػدر  اقمرػػػنالةكأد ػػػالـ  َّمػػػفف  أك اقمع -دالخػػػالمفـ–كا 
 (5)رأ اقم  َّل إذا كقع تعالرض دكؿ مسيقل مال. -دالخالمالتاق-كأراء اقد مالء 

كاقاعفدة  َّفنال ىف تَّؾ اقتأ   رأ اقعارفل اقمدَّفل فأ ذقؾ اقزمالف تات ا ال اقمرنالةكاقَّغل اقتأ  ي  
 (6)ًتفنفل.ال االقوكاىد اقَّغكفل  دفث تسََّّت إقف ال تعالافر فكنالنفل ك فأ اقتكراة االىتاالررال طرقنال أقؿ اقتزامن 

 الجمارا:  - ب
 اقمرػنالةاستع ػإ ف ػـ  دػففك   كرػأ رػركح اقمرػنالة  (7)اإل مػالؿاقجمالرا ا سػر اقجػفـ معنالرػال 

االقدالخالمػػالت إقػػإ تػػدكفف رػػركح كدكارػػأ كزفػػالدات  دىفػػت  ذقػػؾ أدلىَّػػإ  ثفػػر مػػف قرائ ػػال اقف ػػكد  
ف اقثػالنأ إقػإ أكاخػر كأقؼ اقدالخالمالت رذة اقرركح فأ فتػرة طكفَّػل تمتػد مػف اقوػر   (8)جمفع ال االقجمالرا

 (9)اقورف اقسالدس اعد اقمفالد.

                                                 

 .144ص  –( انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة 1)
 .11ص  –( انظر: اقتَّمكد ررفعل انأ إسرائفؿ2)
 .344ص  –( س ر اقتالرفخ اقف كدم 3)
 .11ص  –ـ 1985 – 6ط  –افركت  –دار اقن الئس  –ظ ر اإلسالـ خالف  –( انظر: اقتَّمكد تالرفخه كتعالقفمه 4)
 .19ص  - اقمرجع اقسالاؽ( انظر: 5)
 1ط  –دار اقخفػالؿ افػركت  –نوَّػه قَّعرافػل د. سػَّفـ طنػكس  –ترجمػل جػالؾ مػالرتأ  –آ. ػكرفف  –( انظر: اقتَّمكد 6)

 .26ص  –
 .20ص  –( اقتَّمكد تالرفخه كتعالقفمه 7)
 .145ص  –( انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة 8)
 .25ص  – نز اقمر كد فأ ف الئح اقتَّمكد ( انظر: اق9)
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كاقتعػالقفـ "اقجمػالرا" أقوالرػال اقناػأ مكسػإ ىَّفػه اقسػالـ   "ةالكفزىـ اقف كد ايف رذة اقتوالقفد "اقمرن
ىطفت قه دفف  الف ىَّإ اقجاؿ  كتداكق ال رالركف كأقفعالزر كفكرع كسَّمكرال ر الرل ىَّإ رعاه  كقد أي 

 .مجمع اقعَّمأ األىَّإ قَّف كد "اقسن ندرفف"ثـ انتوَّت إقإ اق  إقإ األنافالء

كفعتار أ ثر اقف كد اقتَّمكد  تالانػال منػزًن  كف ػعكنه فػأ منزقػل اقتػكراة  كفػركف أف اه أىطػإ  
 (1)مكسإ ىَّفه اقسالـ اقتكراة ىَّإ طكر سفنالء مدكنل  كق نه أرسؿ ىَّإ فدة اقتَّمكد مرالف ل.

 أنواع التممود:  .4

كاددة  ةكتَّمكد االاؿ  كاأل ؿ فف مال أف اقمرنال  تَّمكد أكررَّفـاقتَّمكد رمال:  رنالؾ نكىالف مف 
 ثنتالف جمالرا أكررَّفـ كجمالرا االاؿ.رنالؾ من ال ا -اقرركح  -را كق ف اقجمال

كفرجػػع  اقمرػػنالةقرػػرح أ ػػكؿ   كجمػػالرا أكررػػَّفـ رػػك سػػجؿ قَّمنالقرػػالت اقتػػأ أجرارػػال دالخالمػػالت أكررػػَّفـ
" اقمرػػنالةجؿ ممالثػػؿ قَّمنالقرػػالت دػػكؿ تعػػالقفـ "  ك"جمػػالرا االاػػؿ" رػػك سػػ(ـ400) سػػنلتػػالرفخ جمعػػه إقػػإ 

كنص تَّمكد االاؿ أسالسه مرػنالة "ف ػكذا  (2).(ـ500)كانت كا مف جمعه سنل   دكن ال ىَّمالء االاؿ اقف كد
 (3)ـ( فأ  كر.247-ـ170رالنس" مع اقرركح اقتأ  تا ال اقدالخالـ اقاالاَّأ "أاال رف ال" )

  مالدة تَّمكد أكررَّفـ ثَّػث مػالدة تَّمػكد االاػؿف  ك"تَّمكد أكررَّفـ" فختَّؼ  ثفرنا ىف "تَّمكد االاؿ" 
كقغػػل تَّمػػكد أكررػػَّفـ قغػػل ىارفػػل تتخََّّ ػػال ىاػػالرات االآلرامفػػل اقغرافػػل  أمػػال تَّمػػكد االاػػؿ فيغَّاػػه االآلرامفػػل 

تفنفل ك َّدانفل.  (4)اقررقفل نسجت فف ال ىاالرات االقعارفل كفت مف  َّمالت ىرافل كسرفالنفل كفكنالنفل ًك

كقػػد   ىنػد إطالق ػػالف ػػك اقمػراد اَّ ظػػل "اقتَّمػػكد"    ػػكدع ىنػد اقفرػػفكتَّمػكد االاػػؿ رػك اقتَّمػػكد األ
سفطر رذا اقتَّمكد ىَّإ اقدفالة اقدفنفل منذ مطَّع اقورف اقسالدس كدتإ اػركز اقدر ػل اإل ػالدفل فػأ 

 مػػال أف تَّمػكد فَّسػطفف فنو ػه اقعمػػؽ اقمنطوػأ كاقرػمكؿ اقجػالمع اقػػذم  (5)أكائػؿ اقوػرف اقتالسػع ىرػر.
 (6)فمتالز اه تَّمكد االاؿ.

                                                 

 .344ص  -رجالء ىرااأ  –( انظر: س ر اقتالرفخ اقف كدم 1)
 (.12-11ص ) -مدمد  ارم –( انظر: اقتَّمكد ررفعل انأ إسرائفؿ2)
 .26ص  -ظ ر اإلسالـ خالف  –( انظر: اقتَّمكد كتالرفخه كتعالقفمه 3)
 .13ص   -مدمد  ارم  –( انظر: اقتَّمكد ررفعل انأ إسرائفؿ4)
 .73ص  –( انظر: اقمتدفنكف فأ اقمجتمع اإلسرائفَّأ 5)
 .38ص  -ظ ر اإلسالـ خالف  –( انظر: اقتَّمكد كتالرفخه كتعالقفمه 6)
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  ثانًيا: مكانة التممود عند الييود:
  كفوكقػػكف ففػػه: "إف مػػف ادتوػػر اقتَّمػػكد كفعتاركنػػه أرػػـ مػػف اقتػػكراة  اقف ػػكد فودسػػكف اقتَّمػػكد 
نػػه ً خػػالص قمػػف تػػرؾ تعػػالقفـ اقتَّمػػكد  كتمسػػؾ اػػالقتكراة فوػػطا قػػكاؿ ىَّمػػالء   ألف أسػػتدؽ اقمػػكت  كا 

 (1)اقتَّمكد أف ؿ ممال جالء فأ ررفعل مكسإ."

قف كد فػأ جمفػع أندػالء اقعػالقـ اتعػالقفـ اقتَّمػكد  كفعتاركنػه  تالانػال مودسنػال فعفػن ـ ىَّػإ كفتراث ا 
تعتاػر سػػَّطل ك   مكا ػَّل اقدفػالة اػالًنغالؽ كاقسػفطرة ىَّػإ اقمجتمػػع تم فػدنا إلقالمػل إماراطكرفػل ىالقمفػل

دفػل كىَّػإ كق ذا نجد أف اقتَّمكد قفس متكفرنا االألسكاؽ ألنه فافف دوفول اقرخ فل اقف ك  إق فل. اقتَّمكد
 مالذا تستند فأ  ؿ أمكررال.

فجػب ىَّػإ  ػؿ ف ػكدم أف قدل اقف ػكد مػف ىوفػدة ق ػـ توػكؿ: "كفم ف استنتالج أرمفل اقتَّمكد  
فوسـ دراسته إقإ ثالث د ص  ف رس اقثَّث األكؿ قدراسل اقوالنكف اقم تكب "اقتكراة"  كاقثَّث اقثالنأ 

 (2).كاقثَّث األخفر قدراسل "اقجمالرا" "اقمرنالةقدراسل "

إارارػػالمز":  "اوػػأ اقف ػػكدم اسػػاب اقتَّمػػكد   إسػػرائفؿكف سػػر تمسػػؾ اقف ػػكد اػػالقتَّمكد مػػال قالقػػه " 
ددفثػه أف اقتَّمػكد دػالفظ ىَّػإ اقخ ػالئص اقف كدفػل فػأ  كف  ـ مف  (3")افنمال اوأ اقتَّمكد فأ اقف كدم

اوػأ ىَّػإ ن س اقف كد ا ؿ م كنالت ال اقعن رفل  كاقداىفل قَّتمفز ىَّإ  ػؿ اآلخػرفف  كأف رػذا اقتَّمػكد 
 دالقه متغَّغالن فأ ن كس اقف كد قمال فمند ـ إفالة مف ممفزات  كفكافؽ مال جاَّت ىَّفه أن س ـ.

كقفونع اقدالخالمالت اقف كد االقتَّمكد فود اذركا فأ اقن كس أف ق ؿ اقدالخالمالت سَّطل ىَّفال ىَّإ  
فعتاػر أقػكاؿ  كأف مخالفػل اقدالخالمػالت رػأ مخالفػل اه "كفَّػـز اقمػؤمف أف  أقكاق ـ تعتار  الدرة مػف اه

اقدالخالمػػػالت  القرػػػرفعل  ألف أقػػػكاق ـ رػػػأ قػػػكؿ اه اقدػػػأ  فػػػنف قػػػالؿ اقدالخػػػالـ أف فػػػدؾ اقفمنػػػإ فسػػػرل 
كاػػالقع س ف ػػدؽ قكقػػه ًك تجالدقػػه  فمػػال االقػػؾ إذا قػػالؿ قػػؾ أف فػػدؾ اقفمنػػأ رػػأ اقفمنػػإ كفػػدؾ اقفسػػرل 

 قتَّمكد جمفعه. كرذا ىَّإ اىتاالر أف اقجمالرا رأ أقكاؿ اقدالخالمالت إف قـ ف ف ا (4)رأ اقفسرل" 

فود   كقـ ت ف اقررفعل اقر كفل اقتأ فدتكف ال اقتَّمكد مدط إجمالع كقاكؿ مف قاؿ اقف كد  الفل
ف دفػػث اقوداسػػل أك تعػػالدؿ مػػ  ن ػػال تنتسػػب إقػػإ مكسػػإ اقناػػأإكجػػد مػػن ـ مػػف رفػػض اًدىػػالء اقوالئػػؿ 

ء فػأ اقمال ػأ   اقتكراةاقررفعل اقم تكال  أن ػركا اقتَّمػكد  اقػذفف  اق ػدكقفكفكقد كقػؼ ىَّػإ رأس رػًؤ
نت كا اقد  اق دكقفففكدفث أف   جمَّل كت  فالن  كاىتار إن الررـ رذا أرـ نوالط خالف ـ مع اق رفسففف

                                                 

 .346ص  –( س ر اقتالرفخ اقف كدم 1)
 .14ص  –( اقتَّمكد ررفعل انأ إسرائفؿ2)
 .15ص  –( اقمرجع اقسالاؽ3)
 .365ص  – 2ط  –كقأ م تال مدا -سَّفمالف مظ ر –( ق ل اقدفالنالت 4)
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ـ  فوػد كرث رجػالؿ اقػدفف اقف ػكد كىالمػل اقف ػكد مػف اعػدرـ 70 سػنلكترػتت اقف ػكد   اعد دمالر اق ف ػؿ
  .قورائففف اقتَّمكدآراء اق رفسففف كركافالت ـ اقتأ تمجد اقتَّمكد   ذقؾ أن رت فرقل ا

   تمردنا ىَّإ اقتَّمكد.الًةكفأ اقوركف اقكسطإ اىتار انترالر ىوفدة اقوا

ذة اقو ػػفل  رػػ أمػػال فػػأ اقع ػػكر اقددفثػػل فػػنف اقتفػػالرات اقف كدفػػل اقمتعػػددة  ىَّػػإ خػػالؼ دػػكؿ
اق رفسففف ألن ال امتدادرال  كرف ت اإل الدفل اًىتوالد اوداسػل أك أراء  األرثكذ سفلف أ دفف كرثت 

 .اقف كدفل قفس أ ثرإقزامفل اقتَّمكد كاقررفعل اقر كفل  كرأ تعتارة تراثنال تالرفخفنال مف نتالج اقعاورفل 

اػفف اقمدرسػتفف اقسػالاوتفف  ف ػأ فػأ اقكقػت اقػذم  الفتتخػذ مكق نػال كسػطن  أمال اقمدرسل اقمدالفظػل
ػال فػأ تيمفػؿ قكاىػدة اقتكسػع فػأ ت سػفررال ك   تورر ففه إقزامفل مػال كرد فػأ اقتَّمػكد  إً أن ػال ً تجػد درجن

 (1)امال فتنالسب مع اقدفالة اقمعال رة.

 ثالثًا: موقف غير الييود من التممود:
رـ م در قتعالقفـ اقف كدفل اقتأ أدت ىتاالرة أالاردة فأ اقع كر اقكسطإ اقود ركجـ اقتَّمكد 

دػػدل   كقػػد قػػالؿ اإلماراطكر)ركنكرفػػكس( فػػأ إقموالكمػػل اقف ػػكد قَّسػػَّطل كاقػػدفف اقمسػػفدأ سػػرنا كىالنفػػلن 
 (2)اقوكانفف اقتأ أ دررال: "إف اقدالخالمالت مخراكف".

نسخ أك تكزفع اق تب اقتَّمكدفل فأ جمفػع  (ـ553)ـ سنل ك الف اإلماراطكر جكستنفالف قد درع 
 (3)أندالء اإلماراطكرفل اقركمالنفل.

ػػال  ف ػػػؿ غ ػػػا ـ  ػػػالف مكج نػػػال إقػػػإ  اق تػػػالب اقموػػػدسكدفػػث أف  موػػػدس ىنػػػد اقمسػػػفدففف أف ن
ة م ػدر اقرػر اق ػالمف فػأ اقف ػكد  كقػد دمػؿ اقمَّػكؾ كاقاالاػالكات دمػالت رػدفدة  ػد اقتَّمكد  االىتاػالر 

تالؼ نسخ اقتَّمكد فأ فرنسال فأ ى ػد قػكفس مػف ناقتَّمكد منذ اقورف اقثالقث ىرر  ك درت األكامر ا
ػػال سػنل (ـ1270)دتػإ سػػنل  (ـ1226)سػنل    دفػث أمػػر (ـ1290)   مػال دػدث ذقػػؾ فػأ انجَّتػرا أف ن

نجَّفػػػػػزم رػػػػػؼ دػػػػػفَّ ـ كم ػػػػػررـ كموػػػػػت ـ قَّرػػػػػعب اإل تاف اقػػػػػاالد  اعػػػػػد أف اقمَّػػػػػؾ اطػػػػػرد اقف ػػػػػكد ىػػػػػ
 (4)اقمسفدأ.

كفوػػكؿ األب دنػػال مسػػعد فػػأ  تػػالب رمجفػػل اقتعػػالقفـ اق ػػ فكنفل: "قَّمسػػفدأ إنجفَّػػه فارػػر اػػه 
أ فَّػػه  تالاػػالف   تػػالب معػػركؼ كرػػك سػػرائفَّاقعػػالقـ  كقَّمسػػَّـ قرآنػػه فنرػػرة اػػفف جمفػػع اقرػػعكب  أمػػال اإل

                                                 

 (.69-68ص ) –( انظر: اقمتدفنكف فأ اقمجتمع اإلسرائفَّأ 1)
 .112ص  –ـ 1992 – 1ط  –م تال اقمنالرة اإلسالمفل  –د. سعد اقمك  أ  –( اق  ر اقف كدم 2)
 .35ص  –( انظر: اق نز اقمر كد فأ ف الئح اقتَّمكد 3)
 .112ص  -د. سعد اقمك  أ  –( انظر: اق  ر اقف كدم 4)
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كآخر مج ػكؿ ىنػد اقعػالقـ  فػدىإ اقتَّمػكد  ف  ػَّه ىَّػإ األكؿ  كفدرسػه كفخ فػه  اقتكراة ً فعمؿ اه  
 (1).كرك أسالس  ؿ م فال"

اقف كدفػل قَّػدفف  ادتوػالراقتَّمػكد اينػه م ػدر  (ـ1840) سػنلكرالجـ مجَّس اقمدفنل فأ اكقندا 
ك ػػالف أسػػوؼ اكقنػػدا قػػد فػػرض قاػػؿ ذقػػؾ اوػػرف غرامػػل ىَّػػإ اقتَّمػػكدففف  كأمػػر اػػندراؽ  ػػؿ   اقمسػػفدأ

 (2)نسخ اقتَّمكد.

اسػاب مػال ت رػؼ مػف  ( ـ1520)كقود أمر اق التف الف اندراؽ  ؿ نسخ اقتَّمػكد اقمطاػكع سػنل 
دتوالررـ قَّرعكب األخرل كدفالنالت ال كىَّإ األخػص اىوالئد اقف كد  كاقنرالط اقعدائأ اقذم ظ ر افن ـ ك 

 (3)اقمسفدفل.

                                                 

 .10ص  – 2ط –افركت  -اقم تب اإلسالمأ  –اكقس دنال مسعد  –رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل  1))
 .113ص  -د. سعد اقمك  أ  –( انظر: اق  ر اقف كدم 2)
 .37ص  –( انظر: اق نز اقمر كد 3)
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 ادلطهة انثانث

 الهاثانق

 أواًل: تعريف القبااله:
ػػػمجمكىػػػل االطنفػػػل مػػػف اقدً اقواػػػالًة رػػػأ  ـ اقتػػػأ ق ػػػال ىالقػػػل ايسػػػرار اق ػػػكف كاإلقػػػه كاق الئنػػػالت  ى

األخرل  ظ رت ىَّإ فد ىدد مف أداالر اقف كد اقذفف تػيثركا اػالآلراء اقرػرقفل كدفػف ذرادرػت  كنرػيت 
ىن ـ در ل سمفت اقد مػل اقمسػتكرة  ك ػالرت تعػرؼ ىنػد اقف ػكد االقواػالًة  كرػأ  َّمػل آرامفػل تعنػأ 

   (1)كؼ.اقواكؿ كاقت 
ظ ر اقت كؼ اقف كدم نتفجل اقت سفرات اقتكراتفل  كرك مال ىرؼ اوكانفف اقواالًة  كاقتأ تـ ك 

كاقم ػػػطَّح اقعاػػػرم  .تعرف  ػػػال فػػػأ اقمراجػػػع اقعارفػػػل ىَّػػػإ أن ػػػال: اقنظػػػالـ اقركدػػػأ  أك اقعوفػػػدة اقف كدفػػػل
اػرت ىػف  المَّػل  ىقَّواالًة  ً فرفر إقإ مجمكىػل أكامػر كنػكاة فوػط  اػؿ أرػالر إقػإ منظكمػل دفنفػل مت

 (2)ىتوالد اقف كدم  كىف رغال اقرب كاقد مل كاقعمؿ ىَّإ تطافو ال.خطكط أسالسفل فأ اقدفف كاإل
كفستخدـ م طَّح اقواالًة   نالفل ىػف اقد مػل اقاالطنفػل كاقغفافػالت قػدل اقف ػكد  كاقتػأ فطَّػؽ 

الًة ىَّػػإ اقػػكاؿ كتعنػػأ اقد مػػل اقاالطنفػػل  كفػأ اقتَّمػػكد أطَّػػؽ اسػػـ قاػػ –دكخمػػالة نسػػتالرا  –ىَّف ػال اسػػـ 
  (3)األنافالء كاقتكراة اقر كفل.

ػػػال اين ػػػال: طرفوػػػل اقعاػػػالدة اقت ػػػكففل اقسػػػرفل فػػػأ اقدفالنػػػل اقف كدفػػػل  كفت ػػػح مػػػف  كىرفػػػت أف ن
 (4)تعرفؼ اقواالًة  تيثفر اقد الرتفف اق الرسفل كاإلغرفوفل اقودفمل ىَّإ اقدفف اقف كدم.

 ثانًيا: نشأة القبااله:
م ىرػػر قَّمػػفالد  اػػفف اقف ػػكد فػػأ ف اقوػػرنفف اقعالرػػر كاقدػػالدظ ػػرت اقواػػالًة  مػػذرب  مػػال اػػف

جفركنػال  كاػرزت اقواػػالًة  –نػدقس  دفػث انترػر مػذرب اقواػالًة اق َّسػ أ اقركدػأ فػأ مدفنػل جرنػدة األ
فأ ادافل اقورف اقثالقث ىرر فأ جنكب فرنسال  تفالرنا دفنفنال ف كدفنال سرفنال.
(5)  

                                                 

 .121ص  -2004- 2ط  -سكرفال –اًكائؿ قَّنرر كاقتكزفع  -ىاد اقمجفد رمك –اق رؽ كاقمذارب اقف كدفل  1))
اقجالمعػػل اًسػػالمفل  –رسػالقل مالجسػػتفر غفػػر منرػكرة  –نالف ػػل دفاػػل  –انظػر: اقوػػكل اقدفنفػل اقف كدفػػل فػػأ فَّسػطفف  2))

 .146ص  –رَّكمك ففرر  –  نوالن ىف: تدرر اق ؿ كتدرر اق رد  3ص –ـ 2012 –اغزة 
 –م قتكزفػػػع اقمطاكىػػػػالت اقم تػػػب اقم ػػػػر  –ررػػػػالد اقرػػػالمأ  –انظػػػر: مكسػػػكىل اقم ػػػػطَّدالت اقدفنفػػػل اقف كدفػػػل  3))

 .129ص  –ـ 2002
اقجالمعػػل اًسػػالمفل  –رسػالقل مالجسػػتفر غفػػر منرػكرة  –نالف ػػل دفاػػل  –انظػر: اقوػػكل اقدفنفػل اقف كدفػػل فػػأ فَّسػطفف  4))

ص  –إفالف قندف كاخركف  –اقمكسكىل اقعالمل  الرتال  –  نوالن ىف: أغكدات فسرائفؿ  3ص –ـ 2012 –اغزة 
1938. 

اقجالمعػػل اًسػػالمفل  –رسػالقل مالجسػػتفر غفػػر منرػكرة  –نالف ػػل دفاػػل  –دفنفػل اقف كدفػػل فػػأ فَّسػطفف انظػر: اقوػػكل اق 5))
 .179ص  –رَّكمك ففرر  –  نوالن ىف: تدرر اق ؿ كتدرر اق رد  3ص –ـ 2012 –اغزة 
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قسػػالدس ىرػػر اقمػػفالدم  دفػػث دػػدث تغففػػر فػػأ ن الفػػل اقوػػرف اكاػػدأت رػػذة اقعوفػػدة االقتكسػػع 
جذرم فأ طرفول ف ـ اقواػالًة  كتدػكؿ اقتكجػه اقػرئفس فػأ اقواػالًة  مػف تدػرر اق ػرد إقػإ تدػرر اق ػؿ 
اقف كدم  كمف إ الح دالؿ اق رد اقن سفل كاقركدفل إقإ إ الح اقعالقـ  كذقؾ مػف خػالؿ اقادػث ىػف 

  (1)طرؽ اقتدرر  كتورفب اقتدرر كاقمالرفح.
  -اقزكرػػػالر –نػػػدقس مػػػع ظ ػػػكر  تػػػالب اق ػػػفالء َّت اقواػػػالًة ذركة ازدرالررػػػال فػػػأ األكقوػػػد ك ػػػ

  (2)كاقذم فعد مناع رالمؿ كم در قمخت ر اقد مل اقاالطنفل.
نزقػت ىَّػإ اقودفسػفف منػذ أقػػدـ   إقػإ أف رػذة األد ػالـ اقػذفف إىتنوػكا اقواػالًة األداػالركفػذرب 

رػػػـ   ض فف ػػػال مو ػػػكر ىَّػػػإ نخاػػػل مختػػػالرةاألزمنػػػل كادػػػت ظ ا ػػػال األداػػػالر  كرػػػذة اقعوفػػػدة  ػػػالف اقخػػػك 
  كفادثػػكف ىػػف ففمػػال فتعَّػػؽ ام ػػفر اإلنسػػالف  ك ػػالنكا فادثػػكف ىػػف اقسػػر اإلق ػػأ  اق ػػالرمكف كاقعوػػالء
اقػػذم فنوػػذ اقف ػػكد مػػف اآلًـ اقتػػأ فعالنكن ػػال    اقتػػأ تناػػه اظ ػػكر اقمسػػفح اقف ػػكدم معرفػػل اقعالمػػالت

كمذرب اقت ػكؼ كاق َّسػ ل   فالت اقاالطنفل اقتَّمكدفلكاقمنالاع اقتأ ارتوت من ال اقواالقل مالدت ال رأ اقركا
 (3)اقعرافل األفالطكنفل.

 ولقد ىيمنت القبااله عمى الوجدان الديني الييودي، وذلك لؤلسباب التالية: 
 ىمؿ اقدالخالمالت ىَّإ استخداـ اقواالًة  كسفَّل قمكاج ل تغَّغؿ اق  ر اقعوَّأ كاقتكدفدم. .1

ت ـ  ػؿ ف ػكد اقعػالقـ  كرػذا مػال سػمح قَّواػالًة ا ػؿ مػال ىدـ كجكد مؤسسالت دفنفل ف كدفل رالمَّل  .2
 فف ال مف ررطول كغنك فل أف تنمك ا ذا اقر ؿ.

 اقررفعل اقر كفل ىند اقف كد فتدت االاال اقت سفر كاقتيكفؿ ىَّإ م راىفل ادكف  كااط. .3

تعتاػػػر اقواػػػالًة رد فعػػػؿ ف ػػػكدم ىَّػػػإ تػػػدركر أك ػػػالى ـ كفوػػػدان ـ دكررػػػـ  جمالىػػػالت كظف فػػػل   .4
 دادكا ارتاالطال االقواالًة كاقتأ تعطف ـ دكرنا مر زفنال فأ اق كف.كاالقتالقأ از 

 ػػػػالف طػػػػرد اقف ػػػػكد مػػػػف إسػػػػاالنفال  الرثػػػػل ىظمػػػػإ رجػػػػت اقف كدفػػػػل ارػػػػدة  كافنػػػػت ررالرػػػػل مكقػػػػؼ  .5
نترالررـ فأ اقعالقـ  أدل إلنترالر  تب اقواالًة مع ـ.  أى الئ ال  كا 

ر  كفػأ اًقوػرف اقسػالاع ادل ظ كر اقمطاعل اقعارفل فأ اقورف اقسالدس ىرر إقإ طاالىل اقزكرػال .6
  (4)ىرر  ادتَّت  تب اقواالًة م الف اق دارة افف اق تب اقدفنفل.

 
                                                 

المفل اقجالمعػػل اًسػػ –رسػالقل مالجسػػتفر غفػػر منرػكرة  –نالف ػػل دفاػػل  –انظػر: اقوػػكل اقدفنفػل اقف كدفػػل فػػأ فَّسػطفف  1))
 .179ص  –رَّكمك ففرر  –  نوالن ىف: تدرر اق ؿ كتدرر اق رد  3ص –ـ 2012 –اغزة 

 –اقم تػػػب اقم ػػػػرم قتكزفػػػع اقمطاكىػػػػالت  –ررػػػػالد اقرػػػالمأ  –انظػػػر: مكسػػػكىل اقم ػػػػطَّدالت اقدفنفػػػل اقف كدفػػػل  2))
 .129ص  –ـ 2002

 .14 13ص  –ـ 2003طاعل  –ف األرد –دار األمؿ  –أدمد اقسكسل  –انظر: أادالث اقف كدفل اق  فكنفل  3))
 . 2/40ج  –اقمكسكىل اقمكجزة  –انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  4))
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 الفصل األول

 مبادئ القبااله:
اقواالًة مذرب دفنأ ف كدم  ف دؼ إقإ ت سفر اق تالب اقمودس ىند اقف كد  كف سر االقطرفول 

الء )اقتػػػػكراة اق ػػػػكففل اقغفافػػػػالت ىنػػػػد اقف ػػػػكد  كفػػػػأ اقتَّمػػػػكد أطَّػػػػؽ إسػػػػـ اقواػػػػالًة ىَّػػػػإ أقػػػػكاؿ األنافػػػػ
 (1)اقر  فل(.
اقواػػػالًة تادػػػث فػػػأ أسػػػرار اق ػػػكف كاقخػػػالقؽ كاقمخَّكقػػػالت ىػػػف طرفػػػؽ اقَّجػػػكء إقػػػإ اقت سػػػفرات ك 

اقغفافل  كتيثفرات االطنفل ت دؼ إقإ اقك كؿ قتدوفؽ نظرفل دَّكؿ اإلقه فأ اق ػرد اقف ػكدم  كامػتالؾ 
ىتاػالر رذا اق رد إم النفل اقتيثفر فأ اإلقه قدَّكقه ففه  كتي فد ف ػرة دَّػك  ؿ اإلقػه فػأ اقرػعب اقف ػكدم كا 

  (2)أف رعب إسرائفؿ رعب خالص متمفز كرك اقدال ـ فأ اقن الفل ق ؿ رعكب األرض.
 ومن مبادئ القبااله:

 إستنساخ األرواح:  .5

نسالف سكؼ فعكد إقػإ اقعػالقـ إستنسالخ األركاح  ف أ تؤمف أف اإلاىتمدت اقواالًة ىَّإ مادأ 
تـ اقتدكفؿ اق المؿ  فال ايس ايف فترؾ اقعمؿ غفر م تمؿ  ألف فأ اقعدفد مف مرادؿ اقتجسفد دتإ ف

اقدفالة ستدكر مرة أخرل فأ اقمستواؿ دتإ فتـ اقتدكفؿ كاقتنالسػخ   دػالفز ًسػت مالؿ اقم ػالـ اقركدفػل 
فػػأ أسػػرع كقػػت قد ػػكر أىمػػالؿ اقتدػػكؿ  كاتَّػػؾ اقطرفوػػل فم ػػف اقػػتخَّص مػػف آًـ اقمػػكت  كمغػػالدرة 

(3)اقدنفال قراد.
 

 السحر:  .1

تعالقفـ اقواالًة مف قافؿ اقرعكذة  اقتأ ً تعتمد ىَّإ أم أسػالس مواػكؿ سػكاء مػف اقعَّػـ   تعد
ػػال فػػأ ماػػالدئ اقواػػالًة إذا  ػػالف انػػالءن ىَّػػإ دكافػػع  أك اقمنطػػؽ  إً أف قػػؾ األسػػالس ف ػػكف منطوفنػػال معَّكمن

 (4)ررفرة ً تمت قإلنسالنفل ارأء.
ل منع سػػػػل مػػػػف ركح اه كركح كتػػػرل اقواػػػػالًة أف اقرػػػرفعل اقف كدفػػػػل  إنمػػػػال رػػػأ رمػػػػكز ركدفػػػ

اقعالقـ  كاقواالًة تعمؿ ىَّإ ت سفررال  كتر ؿ اقَّغػل اقعارفػل منطونػال خ فنػال قدركف ػال  كق ػؿ دػرؼ كنوطػل 
 (5)قفمل ىددفل  كفم ف قإلنسالف أف ف  ؿ اقدركؼ كفجمع ال قفستخَّص معنالرال اقدوفوأ.

                                                 

 .127 ص –ىاد اقمجفد رمك  –اق رؽ كاقمذارب اقف كدفل انظر:  (1)
 –عػدد اقثػالنأ اق –رسػالقل اقمعرفػل  –انظر: ىوفدة اقواالقل كدكررال فأ تر فؿ اقعوَّفل اقف كدفل اقعن رفل اقمعال ػرة  2))

 اقوالررة. –مر ز تنمفل اقادكث  –ـ 2004 – 13اقسنل 
اقجالمعػػل اًسػػالمفل  –رسػالقل مالجسػػتفر غفػػر منرػكرة  –نالف ػػل دفاػػل  –اقوػػكل اقدفنفػل اقف كدفػػل فػػأ فَّسػطفف انظػر: ( 3)

 .6ص –ـ 2012 –اغزة 
 -ـ1977 –رفل اقعالمػػل قَّ تػػالب اق فئػػل اقم ػػ –ىاػػد اقسػػمفع اق ػػراكم  –انظػػر: اق ػػ فكنفل اػػفف اقػػدفف كاقسفالسػػل  (4)

 .179ص 
 –مر ػػز األادػػالث  –اقخَّفػػؿ  –رااطػػل اقجػػالمعففف  – ػػالح اقػػزرك  –انظػػر: اقمتػػدفنكف فػػأ اقمجتمػػع اإلسػػرائفَّأ  (5)

 .85ص  –ـ 1990 1ط
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 الفصل األول

كد خ فػل  كذقػؾ أف اقف ػكد كترتاط اقواالًة أرد اتاػالط االقت ػدفالت اقارػرفل اقتػأ فمالرسػ ال اقف ػ
فعتودكف أف اقػدـ اقمسػ كح فمتػالز ام عػكؿ خػالص فػأ أىمػالؿ اقسػدر  اقػذم فمالرسػه دالخالمػالت اقف ػكد 
طاونػػال قَّتعػػالقفـ اقتػػأ ت ػػمنت ال  ػػؿ مػػف اقواػػالًة كاقتَّمػػكد  كاقتػػأ تت ػػؿ ارػػ ؿ  افػػر اػػالقطوكس اقدفنفػػل 

 (1)اقف كدفل.
قسػدر  ألن ػال تعطػأ ت سػفرنا االطنفنػال قَّ ػكف كارتاطت األىداد كاقدركؼ ات سفرات ق ال ىالقل اال

(  كقمال  النت اقتكراة مودسل؛ فنف األدرؼ اقتأ 10-1كاقخَّفول  كفم ف اقجمع افف تَّؾ األىداد مف )
ػػال  ك ػػذقؾ ا م ػػف ت سػػفررال أم ػػف اقد ػػكؿ قوػػفـ اقعددفػػل قتَّػػؾ األدػػرؼ  كمتػػإ أ تاػػت ا ػػال مودسػػل أف ن

 (2)اقد مل.ىَّإ 
 القوانين ضد األغيار:  .4

ماالدئ اقتأ تددث ا ال اقواالًة أف قتؿ اقف كدم جرفمل  افرة ىوكات ال اإلىداـ  كخطفئل مف اق
ػػال  فالقتسػػاب   ػد قػػالنكف اقسػمالء  كق ػػف ىنػدمال ف ػػكف اق ػػدفل غفػر ف ػػكدم  ف ػكف األمػػر مختَّ نػال تمالمن

 (3)فأ مكت غفر اقف كدم  اطرفول غفر ماالررة  ً فعتار خطفئل ىَّإ اإلطالؽ.
ؿ ف كدفنال ف ك مرتد ىف اقدفف كستعالقب ركده ادخكق ال جسـ دفػكاف أك أمال اقف كدم اقذم فوت

ػػػال مػػػدة اثنػػػأ ىرػػػر رػػػ رنا  ثػػػـ تعػػػكد كتػػػدخؿ فػػػأ  ناػػػالت  ثػػػـ تػػػذرب إقػػػإ اقجدػػػفـ  كتعػػػذب ىػػػذاانال أقفمن
اقجمػػالدات  ثػػـ فػػأ اقدفكانػػالت  ثػػـ فػػأ اقػػكثنففف  ثػػـ ترجػػع فػػأ اقجسػػد اقف ػػكدم اعػػد تط فررػػال  كفػػأ 

قف ػػكف قَّف ػػكدم ن ػػفب فػػأ اقدفػػػالة قتنالسػػخ فعَّػػه اه )ردمػػػل اػػالقف كد( أىتوػػالدرـ أف ذقػػؾ اقنػػكع مػػف ا
 (4)األادفل.

كفم ف اقوكؿ أف اقتَّمكد كاقواالًة كج الف قعمَّل كاددة  م مالف قاع  مال فأ ت سفر اقوػكانفف 
كاقن ػػكص  فػػالقتَّمكد فدتػػكم ىَّػػإ تفػػالر قػػكم معػػالدو قرغفػػالر  قدرجػػل أف اقرقالاػػل اقد كمفػػل فػػأ اعػػض 

فش فف ال اقف كد   النت ت رض ىَّف ـ ادفالننال أف فدذفكا اعض اق ورات اقتأ تظ ر ىداءن اقدكؿ اقتأ فع
متطرفنػػػال قرغفػػػالر  قػػػذا  ػػػالف  ثفػػػر مػػػف أى ػػػالء اقجمالىػػػالت اقف كدفػػػل فتاػػػالدقكف ففمػػػال افػػػن ـ دكف ىَّػػػـ 

 (5)اقسَّطالت  اقمكاد اقتأ دذفت ال  اقد كمل.

 
 

                                                 

 .179ص  –انظر: اق  فكنفل افف اقدفف كاقسفالسل  (1)
 .124ص  -ىاد اقمجفد رمك  –انظر: اق رؽ كاقمذارب اقف كدفل  (2)
ترجمل  القح ىَّأ سػكداح  –إسرائفؿ رالدالؾ  –انظر: اقتالرفخ اقف كدم  اقدفالنل اقف كدفل كطية ثالثل آًؼ سنل  (3)

 (.121 -119ص) – 1ط –افسالف قَّنرر كاقتكزفع  –
 .179ص  –انظر: اق نز اقمر كد فأ ف الئح اقتَّمكد ( 4)
ت كاقف كدفل كاق  فكنفل  5))  .48ص – 3ط –دار اقرركؽ  –مسفرم ىاد اقكرالب اق –انظر: اقارتك ًك
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 إنتياك حرمة السبت إلنقاذ الحياة:

ىَّػإ ذقػؾ فػنف اقف ػكدم اقػذم  مف اقك الفال اقعرػر  كانػالءن  فل اقرااعل ك فل اقسات رأ اقك 
ً فدػػػالفظ ىَّػػػإ اقسػػػات كفنت ػػػؾ قدسػػػفته كفجعَّػػػه غفػػػر موػػػدس  كفدنسػػػه  كانت ػػػالؾ درمػػػل اقسػػػات  أك 
ػال إلنوػالذ دفػالة ف ػكدم  كق ػف  تدنفس اقسات  أم اقوفػالـ اعمػؿ مدظػكر  قػد ف ػاح كاجانػال إذا  ػالف ًزمن

رد فػأ اقتَّمػكد  فػنذا تعػرض جمالىػل مػف اقنػالس قخطػر  ك ػالف مدػتمالن أف إنوالذ غفر اقف كدم غفر كا
ف كف افن ـ ف كدم  فننػه  مػال ك ػدت رػركدالت اقتَّمػكد  كأد ػالـ اقواػالًة فجػب إنوػالذ اقف ػكدفف كفػأ 
تَّػػؾ اقدالقػػل فنسػػخ  ػػؿ تدػػرفـ  أك إقتػػزاـ دفنػػأ أخػػر  ففمػػال ىػػدا اقخطالفػػال اق اػػرل اقػػثالث؛ كرػػأ اقزنػػال  

 (1)كثالف.كىاالدة اً  كاقوتؿ
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                                                 

 (.128 -126انظر: اقتالرفخ اقف كدم اقدفالنل اقف كدفل كطية ثالثل آًؼ سنل  ص) (1)
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 انراتغادلطهة 

 فتاوي وأقىال احلاخاياخ انُهىد 

اقرجػػػؿ : كاقدالخػػػالـ  َّمػػػل ىارفػػػل معنالرػػػال  قَّجمالىػػػل اقف كدفػػػل اقمرجعفػػػل اقدفنفػػػل رػػػك الحاخـــام:
كمن ػػال   دالخػػالمفـ  ك ػػالف رػػذا اقم ػػطَّح فطَّػػؽ ىَّػػإ جمالىػػل اقمعَّمػػفف اق رفسػػففف  اقد ػػفـ أك اقعالقػػؿ

 (1).ىَّإ اقم ردأخذت  َّمل دالخالـ قتدؿ 
 مكانة أقوال الحاخامات عند الييود: 

أقػكاؿ  ادتوػرأقكاؿ اقدالخالمػالت اسػتدؽ اقمػكت أمػال مػف  دتورامف ": جالء فأ اق نز اقمر كد
 (2)."اقتكراة فال فستدؽ ىوالانال

كم النػل أقػكاق ـ   كم ػالنت ـ  مف خالؿ رذة اقعاالرة اقكاردة فتافف ىظفـ أثر اقدالخالمالت اقف ػكد
 ار مف منزقل اقتكراة اقمنزقل مف قاؿ رب اقعزة أىَّإ ك أكمال ق ال مف منزقل   ن كس اقف كد كفتالكف ـ فأ

ىَّػإ قػكؿ اه   كأقػكاؿ ىَّمػالئ ـ  أقػكاق ـ توػدفـكرذا ممال جاؿ ىَّفه اقف كد مف خالؿ   سادالنه كتعالقإ
 سادالنه كتعالقإ.

التػػؾ إقػػإ رػػرفعل اقت ػػت فػػال انػػأ إقػػإ أقػػكاؿ اقدالخالمػػالت أ ثػػر مػػف اقت "فوػػكؿ اقدالخػػالـ رك سػػأ: 
 (3)."مكسإ

فوػكؿ  -تعػالقإ ىمػال فوكقػكف –اؿ قود رفع اقدالخالمالت أن س ـ فػكؽ منزقػل األنافػالء كمنزقػل اه 
إف اه تعالقإ فسترفر اقدالخالمالت ىَّإ األرض ىندمال تكجد مسػيقل ىكف ػل ً فم ػف " ااأ منالدـ:اقر 

 (4)."دَّ ال فأ اقسمالء

اىَّػػـ أف أقػػكاؿ اقدالخالمػػالت ": ـ(1590) كجػػالء فػػأ  تػػالب ف ػػكدم اسػػمه " رافػػت" مطاػػكع سػػنل
 (5)."أف ؿ مف أقكاؿ األنافالء

  

                                                 

 .59ص  –اقمجَّد اقثالنأ  –اقمكسكىل اقمكجزة  –( مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل 1)
م تاػػل اقزرػػراء ادػػـر  –ىمػػراف اافػػركت دار  –مدمػػد ىاػػد اه اقرػػرقالكم  –( اق نػػز اقمر ػػكد فػػأ ف ػػالئح اقتَّمػػكد 2)

 .168ص  – 1ط  –جالمعل اقوالررة 
 .169ص  -اقمرجع اقسالاؽ 3) )
 .170ص  –( اقمرجع اقسالاؽ 4)
 .170ص  –( اقمرجع اقسالاؽ 5)
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 (2)."مخالفل اقدالخالمالت رأ مخالفل اه": (1)فوكؿ مكسإ اف مفمكف

خطػػي ك ينػػه مػػف فجػػالدؿ دالخالمػػه أك معَّمػػه فوػػد أ"كقػػد جػػالءت اقعاػػالرات اقتالقفػػل فػػأ اقتَّمػػكد: 
ػالؿ اقدالكقالؿ اقدالخالـ منالدـ فأ أقكا  "جالدؿ اقعزة اإلق فل إن ػال  ػالـ ": خالمالت اقمنالقض اع ػ ال اع ن

اه م مػػال كجػػد فف ػػال مػػف تنػػالقض  فمػػف قػػـ فػػؤمف ا ػػال أك قػػالؿ إن ػػال قفسػػت  المػػه فوػػد أخطػػي فػػأ دوػػه 
 (3)."تعالقإ

فررػال كقػك اػيمر اه  كقوػد فكقود جالء فأ اقتَّمكد أف تعػالقفـ اقدالخالمػالت ً فم ػف نو ػ ال ًك تغ
اعد أف طالؿ اقجداؿ تورر إدالقل   ك فف ىَّمالء اقف كد فأ مسيقلكا  كقع فكمنال اًختالؼ افف اه تعالقإ

ؼ اغَّطػػػه اعػػػد د ػػػـ اقدالخػػػالـ ف ػػػؿ اقخػػػالؼ إقػػػإ أدػػػد اقدالخالمػػػالت اقراػػػالنففف  كا ػػػطر اه أف فعتػػػر 
ػػالاقمػػذ كر   فوفػػؿ إف دمػػالر  .كرػػذة اقع ػػمل ً تخػػتص فوػػط االقدالخالمػػالت اػػؿ ا ػػؿ مػػال فتعَّػػؽ ا ػػـ أف ن

 (4).الاقدالخالـ ً فم ف أف في ؿ رفئنال مدرمن 
كم النل ىظفمل فأ قَّػكا ـ أ ثػر دتػإ مػف قػالنكف   كق ذا  الف ألقكاؿ اقدالخالمالت منزقل ىالقفل

 اقدكقل اقتأ فنزقكف فأ دمالرال.
ل  فسػرائفَّاإلفود جالء فأ دراسل مفدانفل أىدرال قسـ اقعَّكـ اًجتمالىفل فػأ جالمعػل اػالر إفػالف  

 دى ًجػػمتػػدفنفف ألكامػػر اقدالخالمػالت  دفػػث كي نػدفف اقاقمعركفػل اتكج الت ػػال اقدفنفػػل دػكؿ مػػدل ان ػػفالع اقمج
فػػركف أنػػه قػػك تعالر ػػت اقخطػػكات اقتػػأ   ممػػف ف ػػن كف أن سػػ ـ اػػين ـ مػػدنفكف (%90)أ ثػر مػػف أف 

 ل مع رأم اقدالخالمالت فنف األكقإ رك تطافؽ رأم اقدالخالمالت. فسرائفَّاإلتتخذرال اقد كمل 
ن ػػػفالع ألكامػػػر ىسػػػ رفل أنػػػه ً فم ػػػن ـ اً  مػػػف اقجنػػػكد اقمتػػػدفنفف (%95)كأ ػػػد أ ثػػػر مػػػف  

  (5)ت در ق ـ دكف أف ت كف متسول مع اق تػالكل اقدفنفػل اقتػأ ف ػدررال اقدالخالمػالت كاقسػَّطالت اقدفنفػل

                                                 

ـ  فعتاػػر أ اػػر 1204ـ  كتػػكفأ ىػػالـ 1135: ففَّسػػكؼ كطافػػب ف ػػكدم  أندقسػػأ اقمكقػػد ىػػالـ مكسػػإ اػػف مفمػػكف 1))
ػف   اقوػالررةاقكسطإ  غالدر األندقس إقإ رمالؿ إفرفوفل كرك فتإ ثػـ اسػتور فػأ  م  ر ف كدم فأ اقوركف  فدفػث ىي

طافانػػال فػػأ اػػالط األفػػكاففف  أقػػؼ  تاػػه االقعرافػػل كاقعارفػػل  أرػػ ر  تاػػه: دًقػػل اقدػػالئرفف  كقػػد  تاػػه االقعرافػػل  كففػػه 
دار اقعَّػـ  –فػر اقاعَّا ػأ من –دالكؿ أف فظ ػر أف ً تعػالرض اػفف اقػدفف كاق َّسػ ل. انظػر: معجػـ أىػالـ اقمػكرد 

 .39ص – 1ط –قَّمالففف 
 .170ص  –( اق نز اقمر كد فأ ف الئح اقتَّمكد 2)
 .171ص  –( اقمرجع اقسالاؽ 3)
 .172ص   –( انظر: اقمرجع اقسالاؽ 4)
 –م تاػل اقرػركؽ اقدكقفػل  –اقسػ فر طػالرر رػالش  –انظر: اق راع فأ اقرػرؽ األكسػط مػف رفرتػزؿ إقػإ رػالركف  5))

مكقػػػع إسػػػالـ أكف  -  كانظػػػر: اقدالخالمفػػػل اقعسػػػ رفل األب اقركدػػػأ قجػػػرائـ إسػػػرائفؿ28ص  – 1ط  –اقوػػػالررة 
اقمع ػػد  –د. ىاػػد اقَّطفػػؼ اقدنالرػػأ  –  كانظػػر: إسػػرائفؿ فػػأ قا ػػل اقدالخالمػػالت 2010/ دفسػػمار/15 -ًفػػف

 http://www.airssforum.com/f128/t122381.htmlاقعراأ قَّادكث كاقدراسالت  

http://www.airssforum.com/f128/t122381.html
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كقوػػد طاػػؽ اقجنػػكد ذقػػؾ ىمَّفنػػال دػػفف رف ػػكا اًن ػػفالع قركامػػر اػػنخالء اقمسػػتكطنالت فػػأ قطػػالع غػػزة 
 كاق  ل اقغرافل  مف خطل اًنسدالب.

كىوفدة ألفػراد   كتمثؿ مرجعنال  فأ اقمجتمع اقف كدمم مل فتالكل اقدالخالمالت تدتؿ م النل إف 
اقجمالىالت اقف كدفل  كتر ؿ سَّك  ـ تجالة اقو ػالفال اق اػرل  فالقدالخالمػالت اقمتطرفػكف فسػفطركف ىَّػإ 

كىَّػػػإ تغففػػػر اًنتمػػػالء اقػػػدفنأ كاقػػػدفف  ممػػػال فعنػػػأ أن ػػػـ فتد مػػػكف ات ال ػػػفؿ اقدفػػػالة   ترتفػػػب اقػػػزكاج
نػػػػػت ق ػػػػػالفال ترػػػػػرفعفل تتعَّػػػػػؽ االقدفػػػػػالة اقفكمفػػػػػل قَّف ػػػػػكدم أك سػػػػػكاء  ال  اقخال ػػػػػل قَّمجتمػػػػػع اقف ػػػػػكدم

أك ىالقػػل اقف ػػكد ا ػػؿ مػف دػػكق ـ مػػف أفػػراد  سػػكاء     أك تَّػػؾ اقتػػأ تتعَّػػؽ اػيمكر اقعاػػالداتأسػرائفَّاإل
ء أك جنسػفالت غرا  أك ىرانػال كمسػَّمفف   النكا ف كدنا مػف داخػؿ مجػتمع ـ فػل مختَّ ػل   مػال ف ػرض رػًؤ

  كتنظػػػفـ دمػػػالت موالطعػػػل اقا ػػػالئع  كاإلىالنػػػالت  إ األفػػػالـىػػػف طرفػػػؽ فػػػرض اقرقالاػػػل ىَّػػػ أراءرػػػـ
 (1).كم الفول اقف كد اقعَّمالنففف اقذفف فنت  كف طوكس اقسات

 –خػػػػرل  ػػػػمف م ػػػػالـ أ –كتعتاػػػػر اقدالخالمفػػػػل اق اػػػػرل أرػػػػـ مؤسسػػػػل دفنفػػػػل رسػػػػمفل تخػػػػتص "
فف كاقدكقػػل  ان ػػدار اق تػػالكل فػػأ اقو ػػالفال اقخالففػػل كاقتػػأ تتعَّػػؽ ىَّػػإ كجػػه اقتددفػػد االقعالقػػل اػػفف اقػػد

 (2).نالرفؾ ىف اقو الفال ذات اقطافعل اًجتمالىفل كق الفال األدكاؿ اقرخ فل"

فوػكؿ اقرػفخ اسػػالـ  الفػد رئػػفس رااطػل ىَّمػالء فَّسػػطفف فػأ قانػػالف فػأ كرقػل ىمػػؿ قػدم ال خػػالؿ 
كاقتػػػأ نظمت ػػػال رااطػػػل ىَّمػػػالء   كررػػػل )دكر اقدالخالمػػػالت كاقمتػػػدفنفف اقف ػػػكد فػػػأ اغت ػػػالب فَّسػػػطفف(

كاقت سفرات كاق تالكل اقتأ ت در ىػف دالخالمػالت ـ دكر  افػر   "كقَّتعالقفـ اقف كدفلفَّسطفف فأ افركت: 
أك ترػػ فؿ أم   دتػػإ أف اقسفالسػػففف اػػالتكا ىػػالجزفف ىػػف اتخػػالذ أم قػػرار  فػػأ تكجفػػه اقوػػرار اقسفالسػػأ

  كفػػػذادكف  فػػػنف جنػػػكدرـ فوتَّػػػكف  اقدفنفػػػل  كمػػػف اقنالدفػػػل اقعسػػػ رفل األدػػػزابد كمػػػل اػػػدكف مكافوػػػل 
  كتكجف ػالت كفتػالكل دالخالمػالت ـكدتػإ اقدفكانػالت كفونػال قتعػالقفـ   كاقرػجر  كاقدجػر  الفكفدمركف اًنسػ

رااطػل ت ـ اقمن ػكفف تدػت قػكاء مػال فسػمإ "خررال اق تكل اقتأ أ دررال ىدد مػف  اػالر دالخالمػالكقفس آ
اقتػػػأ تػػػػذ ر أف اقرػػػػرفعل اقف كدفػػػل تاػػػػفح ق ػػػػؼ   " ارئالسػػػل اقدالخػػػػالـ دكؼ قفػػػػؤكرإسػػػػرائفؿدالخالمػػػالت 

نفػػل اق َّسػػطفنفل  ً اػػؿ قػػالقكا إف اقجػػفش غفػػر م ػػطر قتدػػذفر اقمػػدنففف قاػػؿ ىمَّفػػالت اقتجمعػػالت اقمد
 (3).اقو ؼ"

                                                 

 اقمع د اقعراأ قَّادكث كاقدراسالت اًستراتفجفل. –د. ىاد اقَّطفؼ اقدنالرأ   –إسرائفؿ فأ قا ل اقدالخالمالت  1))
 ـ  1/12/2009 –اقمعرفل  –مكقع اقجزفرة  – القح اقنعالمأ –( إسرائفؿ ك نالىل اق تكل 2)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/598F6BA2-4D23-48EF-A32B-
6F6064370DEA.htm 

كررػػل ىمػػؿ )دكر اقدالخالمػػالت كاقمتػػدفنفف اقف ػػكد فػػأ اغت ػػالب  –اقرػػفخ اسػػالـ  الفػػد  –( اقتَّمػػكد كدكر اقدالخالمػػالت 3)
 ـ.13/6/2010 –افركت  –فَّسطفف( 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/598F6BA2-4D23-48EF-A32B-6F6064370DEA.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/598F6BA2-4D23-48EF-A32B-6F6064370DEA.htm
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اقػػػدمكم  اإلررػػػالبىَّػػػإ اقتػػػراؼ تدػػػرض أك تػػػنص كفالدػػػظ أف فتػػػالكل اقدالخالمػػػالت  َّ ػػػال إمػػػال 
 مال فأ جمَّل مف اقمجالزر كأخطررال مجػزرة اقدػـر اإلارارفمػأ اقرػرفؼ    كاقمجالزر  د اق َّسطفنففف

ل ىف تودفـ أم تنالزؿ قَّعرب فأ األرض   مال جػالء مػثالن فػأ اقكثفوػل اقتػأ فسرائفَّاإلمل أك ردع اقد ك 
ل تسػَّفـ أم فسػرائفَّاإلكاقتأ دظرت ىَّػإ اقد كمػل  ـ(1997) دالخالمنال  افرنا ن الفل سنل (250)كقع ال 

 (1)قرغفالر. إسرائفؿجزء مف أرض 

مػع كجػكد اق فػالف    قػفس كقفػدنال كاًجتمالىفػل اقف كدفػلإف دكر اقدالخالمالت فأ اقدفالة اقسفالسف 
نمال  النت رذة اقم النل مكجكدة  (ـ1948)سنل  اق  فكنأ ك الف ق ـ اقدكر اقرئفس ىَّػإ  قاؿ ذقؾ  كا 

 كمرادؿ دفالت ـ فأ  ؿ اقدكؿ اقتأ تكاجدكا فف ال.  مر ى كر اقف كد

رػػك مَّ ػل ف ػػكذا مفوػد أ ػػاح اقػرااط اقدوفوػػأ اقػذم فػػراط اقف ػػكد اعػد ن الفػػل اقكجػكد اقسفالسػػأ ق 
اق  نػػكت كممالرسػػل اقطوػػكس  كأ ػػادت اقعاػػالدة اقتػػأ فرػػرؼ ىَّف ػػال اق  نػػل رػػأ اإلطػػالر اقػػذم فرػػ ؿ 
اق كفػػل اقف كدفػػػل كاقتػػػأ در ػػػت األقَّفػػػالت كاقطكائػػػؼ اقدفنفػػل ىَّػػػإ أف تعطػػػأ اقم النػػػل األ اػػػر قرجػػػالؿ 
اقػػػدفف ألف اقمعاػػػد رػػػك اقػػػرااط اقػػػذم فراط ػػػال  كرػػػذا مػػػال دػػػدث قَّف ػػػكد اعػػػد اقسػػػاأ اقاػػػالاَّأ كاقرػػػتالت 

 .(ـ70)اقركمالنأ سنل 

اقػذفف  ػالف جم ػكر اقف ػكد فسػتجفب ق ػـ كفدتػـر –قالد أداالر اقف كد   كفأ اقع ر اإلسالمأ
 اقعداء قَّناأ  َّإ اه ىَّفه كسَّـ. -اختفالررـ

ك ػػذقؾ اقعثمالنفػػل  النػػت رخ ػػفل اقدالخػػالـ األ ثػػر تػػيثفرنا داخػػؿ   كفػػأ ى ػػد اقخالفػػل األمكفػػل
المفل  ك النػػت قفػالدة اقطكائػؼ مد ػػكرة فػأ رخ ػفف "اقػػرئفس اقمجتمعػالت اقف كدفػل فػػأ اقاَّػداف اإلسػ

ك الف اقرئفس فستمد ن كذة كم النته اقتأ فرغَّ ال اورار اقدال ـ  أمال اقدالخػالـ ف ػالف  ػالدب   كاقدالخالـ"
 اقسَّطل اقركدفل األىَّإ  ك النت اقطالئ ل تنظر قه اك  ه اقرئفس اق عَّأ ق ال.

ًك ف ػتـ   ال ارػ ؿ  المػؿ قرغاػالت اقدػال ـأ ػاح اقػرئفس خال ػعن   كفأ ن الفل اقخالفل اقعاالسػفل
كرذا أدل قتزافد م النل اقدالخالمالت كأ ادت اقجمالىل ترل   سكل اجاالفل اق رائب مف اقف كد قَّدال ـ

 ففه مالذنا ق ـ.

ىَّػػػإ إىطػػالء اقدالخالمػػػالت م النػػػل  -م ػػػر كاػػالد اقمغػػػرب –فرفوفػػػال إكقوػػد اىتػػػالد ف ػػػكد رػػمالؿ 
كقػػد اػػدأ   موػػالار دالخالمػػالت ـ إقػػإ أمػػال ف مودسػػل قَّزفػػالرةىظفمػػل ت ػػؿ قدرجػػل اقتوػػدفس أدفالننػػال  فدكقػػكا 

 ذقؾ منذ اقورف اقثالقث ىرر ف الىدنا.

                                                 

موتػػاس  –مكقػػع اقمر ػػز اق َّسػػطفنأ قإلىػػالـ  –نػػكاؼ اقػػزرك  –( انظػػر: اإلررػػالب اق ػػ فكنأ فػػأ فَّسػػطفف اقعرافػػل 1)
 قجنل اقودس. -مف  دف ل اقرأم األردنفل كمَّؼ اقمجالزر اإلسرائفَّفل  د اق َّسطفنففف
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كقوػػد تي ػػدت م النػػل اقدالخالمػػالت اق افػػرة ىنػػد ف ػػكد اقرػػرؽ اػػيف فتػػالكل اقدالخػػالـ فكسػػؼ دػػالففـ 
 كرك مف أر ر دالخالمالت اقررؽ مَّزمل قَّجمفع.

  اقاالرفسػػأ (1)دكف اقسػػن درففكفػػأ اقغػػرب قػػـ ف ػػف تػػيثفر نػػالاَّفكف أف فػػتـ ىَّػػإ ف ػػكد فرنسػػال اػػ
 (2).دارنا ف كدفنال 112كاقذم  الف فت كف مف 

 
 

  

                                                 

د  الف رذا اًسػـ فطَّػؽ ىَّػإ اق فئػل رأ  فغل ىارفل قَّ َّمل اقفكنالنفل سندرفكف  كتعنأ اقمجَّس  كقاقسن درفف:  1))
اقمخت ل االقنظر فأ اقو الفال اقسفالسفل كاقجنالئفل كاقدفنفل اقم مل فأ اقمنالطؽ اقتػأ فعػفش فف ػال   اقو الئفل اقعَّفال

كاقسػػن درفف   نػػه فطَّػػؽ ىَّفػػه )اقمد مػػل اقعَّفػػال(نكقػػذا ف -افػػت اقػػدفف –اقف ػكد  ك ػػالف اقسػػن درفف امنزقػػل اقمد مػػل 
 د المه ت در ايغَّافل األى الء.أ كد  كقه اقرأم اقن الئأ فأ ت سفر اقوكانفف كا  داررال ك أىَّإ سَّطل ق الئفل قَّف

 .1/380ج –انظر: مكسكىل اقف كد اقف كدفل كاق  فكنفل 
كرقػػل ىمػػؿ قكررػػل ىمػػؿ )دكر اقدالخالمػػالت كاقمتػػدفنفف   –أدمػػد اقجنػػدم  –( انظػػر: م النػػل اقدالخالمػػالت ىنػػد اقف ػػكد 2)

 ـ.13/6/2010 –افركت  –اقف كد فأ اغت الب فَّسطفف( 
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 املثحث انثاوً
 عىذ انٍهىدأهم انعقايذ  

 
 ويشتمل عمى:
 األول: نظرة الييود لئللوالمطمب 
 الثاني: موقف الييود من األنبياءالمطمب 

ب : موقــــــف الييــــــود مــــــن الكتــــــالمطمــــــب الثالــــــث
 السماوية

 المطمب الرابع: المسيح المخمص
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 ادلطهة األول

 نظرج انُهىد نإلنو 

 لوىية:أواًل: الوحدانية واأل 
أف اقف ػكد قػد ارتػدكا ىػف ىاػالدة اقتكدفػد أ ثػر مػف مػرة  فعاػدكا  اق تػالب اقموػدستددثنال أس الر 

ظَّػت م ػطرال فػأ ىوػكق ـ فت ػكرا اه  األقكرفػلـ تػالرة أخػرل  كأف ف ػرة كىادكا األ ػنال  اقعجؿ تالرة
تعػػالقإ فػػأ  ػػكرة مجسػػمل  كك ػػ كة ا ثفػػر مػػف  ػػ الت اقػػنوص كاق ػػعؼ كاق ػػذب كاقغ َّػػل كاقج ػػؿ 

 (1)كأرر كا معه آق ل أخرل  كارتدكا أدفالننال إقإ ىاالدة اقدفكاف.
ـَعَدُىْم  رائيلإسوََكاَن َأنَّ بَِني فود كرد فأ س ر اقمَّكؾ اقثالنأ : " ْْ ِِي َأ َأْخطَُأوا ِإَلى الرَّبّْ ِإلِهِهِم الَـّ

ِِ وَ ، -أي عبدوىا –ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِمْن َتْحِت َيِد ِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصَر، َواتَـَّقْوا آِلَهًة ُأْخَرى ـَراِئ َسَلُكوا َحَسَب فـَ
يَن َطَرَدُىُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِم بَِني  ِِ يَن َأقَاُموُىمْ  إسرائيلَوُمُلوِك  ئيلإسرااألَُمِم الَّ ِِ ِسرِّا ِضـدَّ  إسرائيلَوَعِمَل بـَُنو ، الَّ

 (2)."الرَّبّْ ِإلِهِهْم ُأُمورًا لَْيَسْت ِبُمْسَتِقيَمةٍ 
  دفػػػث  ػػػالنكا فتن اػػػكا طرفػػػؽ اقتكدفػػػد  إسػػػرائفؿكقعػػػؿ رػػػذا مػػػال ف سػػػر  ثػػػرة أىػػػداد أنافػػػالء انػػػأ 

قاػؿ أف فنالق ػال  -دالؿ اق تػب اقسػمالكفلرك  مال  –ة مف اقتكدفد كفخالق كا مال أرسَّت اه كتدىك قه اقتكرا
 رـ كمفكق ـ.اقف كد كدالخالمالت ـ أركاء أداالراقتدرفؼ كاقتادفؿ كفدخؿ ىَّف ال 

 :  من الاعض اقن كص اقتأ تدؿ ىَّإ اقتكدفد اق تالب اقمودسفود كرد فأ أس الر 
ُنـــوِد، ِإلـــَو " - ُُ ـــ إســـرائيلَواأَلْرَض يَـــا َربَّ اْل ـــاِلَف فـَ َُ ـــِك اْل لـــُو َوْحـــَدَك ِلُكـــلّْ َمَماِل ِْ َْـــَت ُىـــَو ا ْوَق اْلَكـــُروبِيِم، َأ

َْنَـْعَت السََّماَواتِ  ََْت   (3)".اأَلْرِض. َأ
 (4).": الرَّبُّ ِإلُهَنا َربّّ َواِحدٌ إسرائيلِاْسَمْع يَا " -
، َخاِلُق السََّماَواِت َوََاِشُرىَ " - ا يـَُقوُل اهلُل الرَّبُّ َِ ُِ  ا، بَاِسُط اأَلْرضِ ىَك َها َََسَمًة، َوَـََتاِئ َها، ُمْعِطي الشَّْعِب َعَليـْ

 (5)."َوالسَّاِكِنيَن ِفيَها ُروًحا
ََْت ُىَو الرَّبُّ َوْحَدكَ " - َها،  ،َأ َْنَـْعَت السََّماَواِت َوَسَماَء السََّماَواِت وَُكلَّ ُجْنِدَىا، َواأَلْرَض وَُكلَّ َما َعَليـْ ََْت  َأ

ََْت ُتْحِييَها ُكلََّهاَواْلِبَحاَر وَُكلَّ َما فِ  ُُدُ  ،يَها، َوَأ  (6)."َوُجْنُد السََّماِء َلَك َيْس

                                                 

 .27ص –ـ 1996ط –دار ن  ل م ر  –ىَّأ ىاد اقكادد كافأ  –األس الر اقمودسل  :( انظر1)
 (.9 -7اق ورات ) – 17 اإل دالح –( س ر اقمَّكؾ اقثالنأ 2)
 .16اق ورة  – 37 اإل دالح –( س ر أرعفالء 3)
 .4اق ورة  -6 اإل دالح –( س ر اقتثنفل 4)
 .5اق ورة  – 42 اإل دالح –( س ر أرفعالء 5)
 .6اق ورة  -9 اإل دالح –( س ر ندمفال 6)
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ا يـَُقوُل الرَّبُّ َمِلُك " - َِ ُنوِد:  إسرائيلىَك ُُ  ( 1)".أَََا اأَلوَُّل َوأَََا اآلِخُر، َواَل ِإلَو َغْيِري»َوفَاِديِو، َربُّ اْل
َْاَِعُ " - هِ  ،السَّاَلِم َوَخاِلُق الشَّرّْ  ُمَصوُّْر النُّوِر َوَخاِلُق الظُّْلَمِة،  ِِ َْاَُِع ُكلّْ ى  (2)".أَََا الرَّبُّ 
إف تعَّفػػؿ كجػػكد رػػذة اق ػػ الت رػػػك كجػػكد ثوالفػػالت طالرئػػل أدت قمراجعػػػل ىوالئدفػػل فػػأ مردَّػػل مػػػف  -

ال مف أثالر األنافالء مختَّطنال امال ددث مف تدرفؼ كتادفؿ قَّتكراة.  (3)مرادؿ دفالت ـ  أك رأ اع ن

تطافو ػػال قػػدل اقف ػػكد  ً ترت ػػز ىَّػػإ أسػػس دفنفػػل أك ركدفػػل اوػػدر مػػال كق ػػف ف ػػرة اقتكدفػػد ك 
ارت ػزت ىَّػػإ  ػػركرات سفالسػفل كاقت ػػالدفل  كذقػػؾ ىَّػػإ إثػر منالفسػػل رػػدفدة ىَّػإ زىالمػػل اقف ػػكد اعػػد 

 (4).اقمن إ إقإ االاؿ  تب اقن ر فف ال قَّ رفسفف

أك قَّتعػدد  قػـ   َّ ػال  سػكاء اتج ػت قَّكددانفػل األقكرفػلكذ ر اقد تكر أدمد رَّاأ: "إف مسيقل 
  فود  النت اقمالدفل كاقتطَّع ألسػَّكب ن عػأ فػأ اقدفػالة مػف إسرائفؿت ف ىمفول اقجذكر فأ ن كس انأ 

ذا تخطفنال ىدة قركف فنجد اق  ر اقف كدم اقددفث فجعؿ قَّف كد رانال جدفدنا  ذقؾ   أ ثر مال فرغَّ ـ  كا 
 (5).ذقؾ رك ترال فَّسطفف كزرر ارتوالق ال"

 ترك الييود لمتوحيد وعبادتيم آلية مع اهلل في مواضع عدة:  ولقد سجل القرآن الكريم

اَلٌََْجِنمٌْ َ ُ دُنمُ َُْ  نم ُُٓنمٌٍَُِّناَلٌََْجِنمٌارصَوْبَ نمٌَّْسِو  ُنم ُوُٓنننن: كذ ر اقورآف مف مظالرر اقررؾ ىند اقف كد

ُنُْ َْ ِئق َْنلَ ُيَنمٌَّيَِْٓنوَفَ  .(30)اقتكال:  ُامنُِِٓنلَبًُقنلَْحٍََ ُُُنمٌٍَُُّنأََّٔعنُْئُفَىق َْمٌٍَُِّنذٌَِهَنلَ ٌُق ُُُن  ؤَفْ َم ِ ُ 

كتػػػيثررـ امػػػال كجػػػدكة مػػػف ىاػػػالدة اقم ػػػرففف   فػػػأ م ػػػر إسػػػرائفؿانػػػالءن ىَّػػػإ مػػػال ىالرػػػه انػػػك ك 
فطَّاػكا مػف مكسػإ أف فجعػؿ   فنن ـ قـ فستطفعكا أف فت كركا ق ـ إق نال قفس مكجػكدنا افػن ـ  قر نالـ

اَوَْاَزَْْٔن  بَاِهناُ مئ ًنمٌْبَوُ َنفَؤَحَ ُمنمٍََعنلَ َُانَْعُىقفق َْنمٍََعنأَ ُاََْانٌَ ُُُنلٌَْق منَْْنُِ َُوعنن :األخرل ق ـ إق نال  مال قرقكاـ

ُنلَ َُ نحَجُ ٍَق َْن) َ ًْنوََّْنٌَ ُُُنمٌَِ َت نلَْيَنا َّٔىُق (ن139َِْوً نَِوْنوَؤْق منَْعٍَُّقو َْن)نننن(نا ْرن َئٌَُْءِنُِخَبر  نَِْن ُُُنفِ وُِناَ َن138موُعًَْنٌَاَْناٌ 

ُنمٍََعنمٌْعٌََِّْنيَن) َ ًْناَ ُ َنفَ ٍََّىُق ُناٌ   .(140-138)األىراؼ: (140لَْيَنأَاَ ُ َنمٌٍَُِّنأَ ُغِ ىُق

فَ َوَعَنُِ َُعن عكا ق ـ ىجالن ىادكة مف دكف اه:اؿ إن ـ ىندمال خرج مكسإ قَّوالء راه قد  ن

َووعنلَ ُِِووُِناَ ْووبََْْ ُنمٌْعَ ُووُِنأََُنأَبَدُحقووُُنأَُْنَْوِووننناٌ  ُنبَ كىقووُُناَمُووًِمنحَسَوواًْنأَفَطَووْيَنمٍََوو ُىُق ًَّنأَُِووفًْنلَووْيَنَْووْنلَوو َُ نأٌََووُُنَْعِووُِوُق

                                                 

 .6اق ورة  -44 اإل دالح –( س ر أرعفالء 1)
 .7اق ورة  – 45 اإل دالح –( س ر أرفعالء 2)
 .163ص –اقف كد تالرفخ كىوفدة  :( انظر3)
 .79ص –دار اقن الئس  –ترجمل س فؿ دفب  –اقتكراة تالرفخ ال كغالفت ال  :( انظر4)
 .24ص –أدمد رَّاأ  –اقف كدفل  –دفالف ( موالرنل األ5)
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ُنَِ ُمَِِِن) ُنفَؤَ ٍَُفْخُق ُناَ َب نُِِٓنبَ هىُق نحُّه86مٍََ ُىُق اَوتِنن(نلٌَْق منَِْنأَ ٍَُفْاَْنَِ ُمَِِنَن  ٍَّْىِاَْناٌََىِاْر ٍْاَْنأَاُزَمبًمنُِِٓنزْ 

ِِ  َكن) َوُُنُِ َُوعنفَاَسِوهَننننننن87مٌْمَ َُ نفَمَيَفْاَْ َْنفَىَيٌَِهَنأٌَْمَعنمٌسْر َ ُىقوُُناَاٌ  (نفَؤَ ُ َجَنٌَ ُُُنمِجًٍُْنوَسًَِمنٌَُُن ُ َمب نفَمَوٌْق من َويَمناٌ 

ُنلَ ًٌُْناٌََْن88َْ)  ُ ُ َ نَْ ُو عُناٌ   .(89 - 86)طه: (89ٍُِّهُنٌَ ُُُنضَ ًّمناٌََْنَٔفْعًْن)(نأَفٍََْنَْ َاَُْنأٌََّْ

 ىو الوثنية والتعددية والشرك باهلل:  الكتاب المقدسونجد أن الشائع في 

وََكاََـِت اأَلْرُض َخرِبَـًة َوَخالِيَـًة، ، ِفي اْلَبْدِء َخَلَق اهلُل السَّـَماَواِت َواأَلْرضَ " :كرد فأ س ر اقت كفففود 
 (1)"اْلَغْمِر ظُْلَمٌة، َوُروُح اهلِل يَِرفُّ َعَلى َوْجِو اْلِمَياِه. َوَعَلى َوْجوِ 

  فػيفف  ػالف اه تعػالقإ قاػؿ اق تالب اقمودسرذا اقتعافر اقكثنأ فأ أكؿ س ر مف أس الر  كجالء
 (2) الر اعد أف  النت ترؼ ىَّإ كجه اقمالء. كأففأف ترؼ ىَّإ كجه األرض ركده  

ػػال فػػأ سػػ ر اقت ػػكفف:  ــُو: وَ "كجػػالء أف ن ل ِْ ــرَّبُّ ا ــاَل ال ــَر »َق ــا اْلَ يـْ ــاَر َكَواِحــٍد ِمنَّــا َعارًِف َْ ــْد  ََْســاُن َق ِْ ــَو َذا ا ُى
َرِة اْلَحَياِة أَْيًضا َويَأْ  َُ ُِ ِمْن َش . َواآلَن َلَعلَُّو يَُمدُّ َيَدُه َويَْأُخ  (3)."ُكُل َوَيْحَيا ِإَلى األََبدِ َوالشَّرَّ

فف )إنػه قػد  ػالر  كادػد منػال( كرػذة ف مجمػكع متسػالكفاإلقػه اك ػ ه كادػد مػ كرذا اقنص فودـ
 (4)اقعاالرة ً تدتمؿ أم تيكفؿ سكل أف اقرب ف ترض ن سه كفعتار ن سه  كادد مف آق ل ىدة.

د الفت ـ ىف اه تعالقإ أنه قالؿ رػذا آدـ قػد  ػالر  كادػد " ااف دـز األندقسأ ردمه اه:قالؿ 
كقوػػد أدل رػػذا اقوػػكؿ   ق ػػل أ ثػػر مػػف كادػػدكمكجػػب  ػػركرة أن ػػـ آ  مػػف م ػػالئب اقػػدرر منػػال م ػػفال

اه  اقم ترم  ثفران مػف خػكاص اقف ػكد إقػإ اًىتوػالد أف اقػذم خَّػؽ آدـ قػـ ف ػف إً خَّوػالن خَّوػه اقخافث
رػجرة اقدفػالة  ثػـ أ ػؿ مػف  فعرؼ اقخفر كاقرػر  كأ ؿ مف اقرجرة اقتأ أ ؿ من ال آدـ  تعالقإ قاؿ آدـ

 .ف الر إق الن مف جمَّل اآلق ل

رػػػدانال قَّمَّػػػل اقزرػػػراء اقكا ػػػدل اقتػػػأ ترػػػ د  كندمػػػدة إذ  مػػػف رػػػذا اق  ػػػر األدمػػػؽ نعػػػكذ اػػػاله
 (5)."سالمت ال مف  ؿ دخؿ اين ال مف ىند اه تعالقإ

َبِل، اْجَتَمَع الشَّـْعُب : "جالء فأ س ر اقخركجو َُ َوَلمَّا رََأى الشَّْعُب َأنَّ ُموَسى أَْبطََأ ِفي النـُُّزوِل ِمَن اْل
ــا ــُو: َعَلــى َىــاُروَن َوَق ــَعَدََا ِمــْن َأْرِض »ُلوا َل ْْ ِِي َأ ا ُموَســى الرَُّجــَل الَّــ َِ ــا آِلَهــًة َتِســيُر َأَماَمَنــا، أَلنَّ ىــ ــَنْع لََن ْْ قُــِم ا

ـــابَوُ  َْ َىِب الَّتِــي ِفـــي آَذاِن ََِســاِئُكْم َوبَِنـــيُكمْ »فـََقــاَل َلُهـــْم َىــاُروُن: «.ِمْصــَر، اَل َـَْعَلـــُم َمــاَذا َأ َِّ َْزُِعـــوا َأقْـــَراَط الـــ  ا
                                                 

 (.2-1اق ورات ) –األكؿ  اإل دالح –( س ر اقت كفف 1)
 .32ص – 1ط –دار اق َّمل  –إسمالىفؿ ىَّأ مدمد  –( انظر: اقجذكر اق  رفل ًندراؼ اقرخ فل اقف كدفل 2)
 .22اق ورة  –اقثالقث   اإل دالح –( س ر اقت كفف 3)
 .32ص – 1ط –دار اقررفد  –دان  إسمالىفؿ –( تيمالت فأ اقتكراة 4)
 .1/207 – 2ط –دار اقجَّفؿ  –ااف دـز األندقسأ  –( اق  ؿ فأ اقمَّؿ كاألركاء كاقندؿ 5)
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َِ ذلِـَك «. َوبـََناِتُكْم َواُتوَِي ِبَها َىِب الَّتِـي ِفـي آَذاَِِهـْم َوأَتـَـْوا ِبَهـا ِإلَـى َىـاُروَن. فََأَخـ َِّ فـَنَـَزَع ُكلُّ الشَّْعِب َأقْــَراَط الـ
ــاًل َمْســُبوًكا. فـََقــاُلوا:  ُْ ــنَـَعُو ِع َْ ْزِميــِل، َو ِْ ــوَّرَُه بِا َْ ِه آِلَهُتــَك يَــا »ِمــْن أَيْــِديِهْم َو ِِ ــَعَدْتَك ِمــْن  إســرائيلىــ ْْ الَِّتــي َأ

 (1)".«َأْرِض ِمْصرَ 

 ولم يقف األمر بالييود عند ىذا الحد بل إنيم قد عبدوا آلية األقوام األخرى: 

َتَدَأ الشَّْعُب يـَْزَُـوَن َمـَع بـَنَـاِت ُمـوآَب. فَـَدَعْوَن الشَّـْعَب ِإلَـى َذبَـاِئِ  آِلَهـ إسرائيلَوَأقَاَم " - ِتِهنَّ، ِفي ِشطّْيَم، َوابـْ
ُدوا آلِلَهــــــِتِهنَّ. َوتـََعلَّــــــَق  َُ ــــــْعُب َوَســــــ  بِبَـْعــــــِل فـَغُــــــوَر. َفَحِمــــــَي َغَضــــــُب الــــــرَّبّْ َعَلــــــى  إســــــرائيلفََأَكــــــَل الشَّ

 (2)."إسرائيل

نَـِي الـرَّبّْ َوَعبَـُدوا اْلبَـْعِلـيَم. َوتـَرَُكـوا الـرَّبَّ ِإلـَو آبَـائِِهِم الَـّ إسـرائيلَوفـََعَل بـَُنو " - ِِي َأْخـَرَجُهْم ِمـْن الشَّـرَّ ِفـي َعيـْ
ُدوا َلَهــا َوَأَغــاُظوا ا َُ يَن َحــْوَلُهْم، َوَســ ِِ ــُعوِب الَّــ . َأْرِض ِمْصــَر، َوَســاُروا َورَاَء آِلَهــٍة ُأْخــَرى ِمــْن آِلَهــِة الشُّ لــرَّبَّ

فـََعُهْم بِأَيْــِدي ََـــاِىِبيَن ، فَـــدَ إســرائيلتـَرَُكــوا الــرَّبَّ َوَعَبـــُدوا اْلبَـْعــَل َوَعْشــَتاُروَث. َفَحِمـــَي َغَضــُب الـــرَّبّْ َعلَــى 
(3)."َـََهُبوُىْم، َوبَاَعُهْم بَِيِد َأْعَدائِِهْم َحْوَلُهْم، َوَلْم يـَْقِدُروا بـَْعُد َعَلى اْلُوُقوِف َأَماَم َأْعَدائِِهمْ 

 

، َوَعَبُدوا اْلبَـْعِليَم وَ " - َنِي الرَّبّْ يُدوَن َوَعاَد بـَُنو ِإْسَرائِيَل يـَْعَمُلوَن الشَّرَّ ِفي َعيـْ ِْ اْلَعْشَتاُروَث َوآِلَهَة َأرَاَم َوآِلَهَة 
  (4)."َوآِلَهَة ُموآَب َوآِلَهَة بَِني َعمُّوَن َوآِلَهَة اْلِفِلْسِطيِنيّْيَن، َوتـَرَُكوا الرَّبَّ َوَلْم يـَْعُبُدوهُ 

 ثانًيا: صفات اإللو عند الييود:
ذم تعادة األمـ األخرل  كفعتاركف أنه ا ـ غفر اإلقه اق الخال ن  الإف اقف كد فعتودكف أف ق ـ إق ن 

  كاقالتكدفػد اقػذم فمالرسػه اقف ػكد  األكدد  كرذا اًىتوالد رك ر ؿ مػف أرػ الؿ اقرػرؾ إسرائفؿقدكس 
دفث أف د ر اقرىالفػل اإلق فػل اوطػالع ارػرم معػفف معنػالة اإلقػرار اكجػكد آق ػل أخػرل ألقػكاـ أخػرل  

دفػث أنػه اإلقػرار اكجػكد إقػه   أ كجػكد أنػداد هاألمر اقػذم فتعػالرض مػع اقتكدفػد اقػذم فوػـك ىَّػإ ن ػ
كفدفر رئكنه كفؽ إرادة ىَّكفل د فمل متسالكفل  كرذا اإلقه اك  ه رانال قَّ كف   كادد فرىإ رذا اق كف

ال رانال قَّاررفل أجمع ف  النت أرقإ اقمكجكدات.  فننه أف ن  (5)اك   ال مف مكجكدات رذا اق كف كا 

                                                 

 (.4-1اق ورات ) -32 اإل دالح –( س ر اقخركج 1)
 (.3-1اق ورات ) – 25 اإل دالح -( س ر اقعدد 2)
 (.14-11اق ورات ) – 2 اإل دالح – ة( س ر اقو ال3)
 .6اق ورة  – 10اإل دالح  – الة س ر اقو 4))
 .28ص –( انظر: تيمالت فأ اقتكراة 5)
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منكف ايف اه رك أاك اقجمفع  كاقمسَّمفف فعترفكف ايف فوكؿ األب دنال مسعد: "إف اقن الرل فؤ 
 (1).اه رك رب اقعالقمفف  أمال اق  فكنفكف فال فرفدكف أف ف كف اإلقه إً ق ـ كددرـ"

دسػػامال فرػػالءكف   كقػػد رػ َّته خفػػالًت ـ ك ػػنعته ن كسػ ـ  كاإلقػه ىنػػد اقف ػكد رػػك  ػػنع أفػدف ـ
 (2)كقفس قغفررـ. إسرائفؿد مف أجؿ انأ كرذا اإلقه اقذم فسمكنه )ف كة( رك مكجك   كف ككف

ا تـَُقوُل لَِبنِـي »َوقَاَل اهلُل أَْيًضا ِلُموَسى: "جالء فأ س ر اقخركج:  َِ : يـَْهـَوْه ِإلـُو آبَـاِئُكْم، ِإلـُو إسـرائيلىَك
َراِىيَم َوِإلُو ِإْسَحاَق َوِإلُو يـَْعُقوَب َأْرَسَلِني ِإلَْيُكمْ   (3)."ِإبـْ

َواْرَتَحُلوا ِمْن ُسكُّوَت َوَـََزُلوا ِفـي فسفر مع ـ قفن ذ رغاالت ـ كقفرىالرـ " كرذا اإلقه ىندرـ رك اقذم
وََكــاَن الــرَّبُّ َيِســيُر َأَمــاَمُهْم َـََهــارًا ِفــي َعُمــوِد َســَحاٍب لِيَـْهــِديـَُهْم ِفــي الطَّرِيــِق، َولَــْياًل ِفــي  ،ِإيثَــاَم ِفــي طَــَرِف اْلبَـرّْيَّــةِ 
 (4)."ِلَكْي يَْمُشوا َـََهارًا َولَْيالً َعُموِد ََاٍر لُِيِضيَء َلُهْم. 

أَلََـَّك َشـْعٌب ُمَقـدٌَّس ِللـرَّبّْ ِإلِهـَك، َوقَـِد اْختَـاَرَك الـرَّبُّ ِلَكـْي َتُكـوَن لَـُو َشـْعًبا ككرد فأ سػ ر اقتثنفػل: "
يَن َعَلى َوْجِو اأَلْرضِ  ِِ ِّْا فـَْوَق َجِميِع الشُُّعوِب الَّ  (5)."َخا

: َأْطِلْق َشْعِبي لِيَـْعُبُدوَِي»ى: َقاَل الرَّبُّ ِلُموَس" ا يـَُقوُل الرَّبُّ َِ  (6)".اْدُخْل ِإَلى ِفْرَعْوَن َوُقْل َلُو: ىَك

  كق ف م الدررـ ً ترفر إقإ إقػه كادػد  كفدىأ اقف كد أن ـ رـ أكؿ مف ااتدىكا ف رة اقتكدفد
نمال إقإ أنه  نقػه سػفطر ىَّػإ اآلق ػل األخػرل كدطم ػال  َّ ػال  فوػد تدػدث اق  رفسػفكف: سػفوكـ )ف ػكة( كا 

تدطػػػفـ اآلق ػػػل األخػػػرل جمفع ػػػال كفد ػػػـ األرض ىندئػػػذ كدػػػدة  دكف غفػػػرة مػػػف اآلق ػػػل إذ ف ػػػكف قػػػد ا
ــِة اأَلْرِض، ":(7)انت ػػر ىَّف ػػال  كذقػػؾ اكاسػػطل رػػعاه اقمختػػالر ــِزُل َجِميــَع آِلَه ــْيِهْم، أَلَّــُو يـُْه ٌِ ِإَل ــ الــرَّبُّ ُمِ ي

ُد َلُو النَّاُس، ُكلُّ َواحِ  ُُ  (8)."ٍد ِمْن َمَكاَِِو، ُكلُّ َجَزائِِر األَُممِ َفَسَيْس

ػػػال   فكرػػػذة اقدالقػػػل ىنػػػدرـ رػػػافه اعاػػػالدة األكثػػػال دفػػػث  النػػػت  ػػػؿ قافَّػػػل تتخػػػذ قن سػػػ ال إق نػػػال خال ن
 (9))راؿ( ك)منالة( ك)اقالت( ك)اقعزل( كغفررال مف آق ل اقكثنففف اقودمالء. :تعظمه كتسجد قه  مثؿ

                                                 

 .11ص –رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل  1))
 .160ص –( انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة 2)
 .15اق ورة  -3 اإل دالح –( س ر اقخركج 3)
 (.21-20اق ورات ) -13 اإل دالح –( س ر اقخركج 4)
 .2رة اق و -14 اإل دالح –( س ر اقثنفل 5)
 .1اق ورة  -8 اإل دالح –( س ر اقخركج 6)
 (.23 -22ص) –دار اقن الئس  –ترجمل س فؿ دفب  –( انظر: اقتكراة تالرفخ ال كغالفت ال 7)
 .11اق ورة -2 اإل دالح –( س ر   نفال 8)
 .253ص –( انظر: اقعوفدة اقف كدفل كخطررال ىَّإ اإلنسالنفل 9)
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قػػػؾ دػػػفف دالقػػػت ا ػػػـ اق ػػػزائـ اقمتكاقفػػػل ىَّػػػإ أفػػػدم كذ  كقوػػػد تغفػػػرت ف ػػػرة اقف ػػػكد ىػػػف )ف ػػػكة(
  كقػػد ت ػػكر اقف ػػكد أف رػػزفمت ـ رػػأ رزفمػػل ف ػػكة ن سػػه  األرػػكرففف كاقاػػالاَّففف كاق َّسػػطفنففف كغفػػررـ
كتر كة كىادكا آق ل األمـ   كا فأ قدرة )ف كة(كمف رنال ر     كأن ال دقفؿ ىَّإ قكة آق ل اقرعكب األخرل

 (1)اقمنت رة.

اه سادالنه كتعالقإ ىمال فوكقكف  ا  الت ً تَّفؽ االه ىز كجؿ ًك ف ػح كقود ك ؼ اقف كد 
ومـن ىـذه الصـفات التـي نسـبوىا هلل أف فك ؼ ا ال اقارر ف ػالن ىػف اإلقػه خػالقؽ اق ػكف كمػال ففػه  

 عز وجل:

 صفات الحقد وعدم العدل والتحريض عمى ارتكاب الموبقات: .1

قاػػؿ   اسػرقل كسػَّب نسػالء اقم ػرففف فؿإسػرائاينػه فػيمر نسػالء انػأ   اإلقػه قوػد ك ػؼ اقف ػكد
ا الشَّْعِب ِفـي ُعيُـوِن اْلِمْصـرِيّْيَن. فـََيُكـوُن رركا ـ مف م ر  فود جالء فأ س ر اقخركج: " َِ َوُأْعِطي َِْعَمًة ِله

زِيلَـِة بـَْيِتَهـا َأْمِتَعـَة ِفضَّـٍة َوَأْمِتَعـَة َبْل َتْطُلُب ُكـلُّ اْمـَرَأٍة ِمـْن َجارَتَِهـا َوِمـْن ََ ، ُكْم اَل َتْمُضوَن فَارِِغينَ ِحيَنَما َتْمُضوَن َأَّ 
 (2)."َذَىٍب َوثَِيابًا، َوَتَضُعوَـََها َعَلى بَِنيُكْم َوبـََناِتُكْم. فَتْسِلُبوَن اْلِمْصرِيّْينَ 

كأنػػه فطَّػػب   كأنػػه فمفػػز اػػفف خَّوػػه  اينػػه غفػػر ىػػالدؿ  اإلقػػه اق تػػالب اقموػػدسكك ػػ ت أسػػ الر  
ِه ككرد فػػأ سػػ ر اقخػػركج: "  إسػػرائفؿانػػأ اقن ػػح كاإلررػػالد كاقتعَّػػفـ مػػف  ِِ فَــِنّْي َأْجَتــاُز ِفــي َأْرِض ِمْصــَر ىــ

َنُع َأْحَكاًما ِبُكلّْ آِلَهِة الْ  ْْ َلَة، َوَأْضِرُب ُكلَّ ِبْكٍر ِفي َأْرِض ِمْصَر ِمَن النَّاِس َواْلبَـَهاِئِم. َوَأ  ،ِمْصرِيّْيَن. أَََا الرَّبُّ اللَّيـْ
ــُر َعــْنُكْم، فَــاَل َيُكــوُن َعَلــْيُكْم َضــْربٌَة  َوَيُكــوُن َلُكــُم الــدَّمُ  ــُتْم ِفيَهــا، فَــَأَرى الــدََّم َوَأْعبُـ َـْ َعاَلَمــًة َعَلــى اْلبُـُيــوِت الَِّتــي َأ

َُو ِعيًدا ِللـرَّبّْ ، ِلْلَهاَلِك ِحيَن َأْضِرُب َأْرَض ِمْصرَ  َِْكارًا فـَتُـَعيُّْدَو ا اْليَـْوُم َت َِ َـُو ِفـي َأْجيَـا ،َوَيُكوُن َلُكْم ى ِلُكْم تـَُعيُّْدَو
 كافكت اقم رففف. إسرائفؿك يف اه فدتالج قَّعالمل ق أ فمفز افف افكت انأ  (3)"َفرِيَضًة أََبِديَّةً 

 وصف اهلل بصفات البشر: .1

كفدتػالج إقػػإ اقرادػل اعػػد   في ػؿ كفرػػرب كفنػدـ كف ػػالرع  اه دسػب ىوفػدة اقف ػػكد مثػؿ اقمخَّػػكؽ
كىدـ اإلدالطػل كاقعَّػـ  كرػك فتراجػع كفنػدـ ىَّػإ مػال   كاقج ؿتعب ىمَّفل اقخَّؽ  كرك فت ؼ االقغ َّل 

 )تعالقإ اه ىمال فوكقكف ىَّكنا  افرا( (4) مال فندـ ىَّإ إفجالد اإلنسالف ىَّإ األرض.   الف قد فعَّه
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 منيا: ولقد ورد ذلك في عدة مواضع

 تعالى عما يقولون عمًوا كبيرا:  –صفة التعب  - أ

فَُأْكِملَـِت السَّـَماَواُت َواأَلْرُض وَُكـلُّ ُجْنـِدَىا، " ر اقت كفف: جالء فأ س  قود ك ؼ اقف كد اإلقه االقتعب -
ــابِع ِمــْن َجِميــِع َعَمِلــ ــْوِم السَّ ِِي َعِمــَل. فَاْســتَـَراَح ِفــي اْليَـ ــِو الَّــ ــابِع ِمــْن َعَمِل ــْوِم السَّ ــَرَ  اهلُل ِفــي اْليَـ ِِي َوفـَ ِو الَّــ

ِِي َعِمَل اهلُل َخاِلًقاَعِمَل، َوبَاَرَك اهلُل اْليَـْوَم السَّابَع َوَقدَّ  (1)"َسُو، أَلَُّو ِفيِو اْستَـَراَح ِمْن َجِميِع َعَمِلِو الَّ
 

سػػتراح فػػأ اقفػػـك   كأنػػه افػػالـرض فػػأ سػػتل أاعػػد خَّوػػه قَّسػػمكات كاألف ػػـ فزىمػػكف أف اه قػػد تعػػب  -
 اقسالاع  تعالقإ اه ىف ذقؾ.

ٓرننننننننننأَاٌََوُُنَْو َاُمنننن:كقود رد اقوػرآف ىَّػإ ذقػؾ فػأ قكقػه تعػالقإ ٍَِْمِ  و َْعُوهَن   ٌَّويَِنَ ٍَوكَنمٌسروَّْاَمثِناَمٌْوَؤبُلَناٌََوُُن ٍَّوَُنم ْرنمٌ َأ

 .(33)اًدوالؼ:  ن(66  مَْدِبانمٍََعنأَُْنُْوُ  هَنمٌَّْ ُحَعن ٍََعنا َُُّٔنمٍََعنوقًِّنكَهُء نلَِِْ  ن)

 َاناََِْنَِسراَْنُِِٓنٌقغق َّان)ناٌََمَُِن ٍََمْاَْنمٌسرَّْاَمثِناَمٌْؤَبُلَناََِْن َ ُاَ َُّْنفِه  .(38)ؽ:  (;6ُِخَّتِنأَْْر

 ة والعمم: حاطصفة الجيل وعدم اإل - ب
نَّـِة ِعْنـَد ُىبُـوِب رِيـِ  النـََّهـاِر، فَاْخَتَبــَأ "جػالء فػأ سػ ر اقت ػكفف:  - َُ لـِو َماِشـًيا ِفـي اْل ِْ َْـْوَت الـرَّبّْ ا َوَسـِمَعا 

نَّةِ  آَدُم َواْمَرأَتُُو ِمْن َوْجِو الرَّبّْ  َُ ِر اْل َُ لِو ِفي َوَسِط َش ِْ لُو آَدَم َوقَاَل َلُو: ، ا ِْ ََْت؟»فـََناَدى الرَّبُّ ا ، «أَْيَن َأ
نَِّة َفَ ِشيُت، أَلّْي ُعْريَاٌن فَاْخَتَبْأتُ »فـََقاَل:  َُ َْْوَتَك ِفي اْل َمْن َأْعَلَمَك َأََـَّك ُعْريَـاٌن؟ »فـََقاَل:  ،«َسِمْعُت 

َها؟َىْل َأَكْلَت ِمَن  َْْيُتَك َأْن اَل تَْأُكَل ِمنـْ َرِة الَِّتي َأْو َُ  (2)."«الشَّ

اػػػؿ   فالإلقػػه دسػػػب زىم ػػػـ ً فسػػػتطفع أف فعَّػػـ م ػػػالف مخَّػػػكؽ مػػػف ىاػػالدة اقمكجػػػكد فػػػأ جنتػػػه
ًك فعَّػػػـ اإلقػػػه إً دػػػفف ف رػػػؼ اقمخَّػػػكؽ م النػػػه  اػػػؿ ً فعَّػػػـ أف   فسػػػتطفع رػػػذا اقمخَّػػػكؽ اًختاػػػالء

 اقمخَّكؽ أ ؿ مف اقرجرة.

 سف: صفة األ - ت

كرد فوػد  فوـك ا ػال اقتأ فعالؿ األمنال مف اقخطي  كأنه فندـ ىَّإ ك فعتود اقف كد أف اه قفس مع 
ــَر ِفــي كدزنػػه ىَّػػإ خَّػػؽ اإلنسػػالف: "  فػػأ اقت ػػكفف دػػكؿ أسػػؼ اإلقػػه ــْد َكثـُ ََْســاِن َق ِْ َورََأى الــرَّبُّ َأنَّ َشــرَّ ا

                                                 

 (.3-1اق ورات ) -2 اإل دالح –( س ر اقت كفف 1)
 (.11-8ق ورات )ا -3 اإل دالح –( س ر اقت كفف 2)
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ــِو إِ  ْلِب ــْومٍ اأَلْرِض، َوَأنَّ ُكــلَّ َتَصــوُِّر َأْفَكــاِر قـَ ــَو ِشــرّْيٌر ُكــلَّ يـَ ََْســاَن ِفــي اأَلْرِض، ، ََّمــا ُى ِْ َّــُو َعِمــَل ا َفَحــِزَن الــرَّبُّ َأ
َِ ِفي قـَْلِبوِ   (1)."َوتََأسَّ

َنــِدَم "كفو ػػدكف اقف ػػكد  جػػالء فػػأ سػػ ر اقخػػركج:   مػػع رػػعاهكقػػالقكا أنػػه نػػدـ ىَّػػإ فعَّػػه اقرػػر  فـَ
ِِي قَاَل ِإَُّو يـَفْ  الرَّبُّ   .(2)."َعُلُو ِبَشْعِبوِ َعَلى الشَّرّْ الَّ

 االحتياج لبيت ليعيش فيو ويرتاح:  - ث

مػػف اقتجػػكؿ كاقمعفرػػل فػػأ   أف اإلقػػه فدتػػالج قافػػت قفرتػػالح ففػػه اق تػػالب اقموػػدسكذ ػػرت أسػػ الر 
 (3)ألنه انإ افتنال فستتر ففه.  كفعَّف ر الة ىف داكد كممَّ ته  اقخفمل

ا قَاَل الرَّ " َِ ََْت تـَْبِني ِلي بـَْيًتا ِلُسْكَناَي؟ِاْذَىْب َوُقْل ِلَعْبِدي َداُوَد: ىَك : أََأ أَلّْي لَـْم َأْسـُكْن ِفـي بـَْيـٍت ، بُّ
َعْدُت بَِني  ْْ ُِ يـَْوَم َأ ا اْليَــْوِم، بَـْل ُكْنـُت َأِسـيُر ِفـي َخْيَمـٍة َوِفـي َمْسـَكنٍ  إسرائيلُمْن َِ ِفـي ُكـلّْ َمـا ، ِمْن ِمْصـَر ِإلَـى ىـ
يَن َأَمــْرتـُُهْم َأْن يـَْرَعـْوا َشــْعِبي  إسـرائيلَتَكلَّْمـُت ِبَكِلَمــٍة ِإلَـى َأَحـِد ُقَضــاِة  ، َىــلْ إسـرائيلِسـْرُت َمـَع َجِميــِع بَنِـي  ِِ الَـّ

ُنوا ِلي بـَْيًتا ِمَن اأَلْرِز؟ إسرائيل  (4)."قَاِئاًل: ِلَماَذا َلْم تـَبـْ

 الحاجة إلى دليل ومرشد:  - ج

َفَدَعا ُموَسى قفتـ إرال  ـ: "كفددد قه أىدائه    مال تـ اقددفث ىَّإ أف اه فدتالج قمف فرردة
ُِوا َلُكْم َغَنًمـا ِبَحَسـِب َعَشـائِرُِكْم َواْذَبُحـوا اْلِفْصـ َ »َوقَاَل َلُهُم:  إسرائيلَجِميَع ُشُيوِخ  ُِوا بَاقَـَة ،اْسَحُبوا َوُخ َوُخ

ِِي ِفي الطَّْسِت َوُمسُّـوا اْلَعَتبَـَة اْلُعْليَـا وَ  ـُتْم ُزوفَا َواْغِمُسوَىا ِفي الدَِّم الَّ َـْ ِِي ِفـي الطَّْسـِت. َوَأ اْلَقـائَِمتَـْيِن بِالـدَِّم الَـّ
َتاُز لَِيْضـِرَب اْلِمْصـرِيّْيَن. َفِحـ ُْ يَن يـَـَرى الـدََّم َعلَـى اَل َيْ ُرْج َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن بَاِب بـَْيِتِو َحتَّى الصََّباِح،فَِننَّ الرَّبَّ َي

 (5)."ْعبُـُر الرَّبُّ َعِن اْلَباِب َواَل َيدَُع اْلُمْهِلَك َيْدُخُل بـُُيوَتُكْم لَِيْضِربَ اْلَعَتَبِة اْلُعْلَيا َواْلَقائَِمتَـْيِن يَـ 

المػػالت فػػاله ىػػالقـ اقغفػػب كاقرػػ الدة  اقػػذم ً تخ ػػإ ىَّفػػه خالففػػل  فػػدىأ اقف ػػكد أنػػه فدتػػالج قع
عنمٍََ ُوُِنكَوهُء نفِوهنمٌْوؤَبُل ناٌََوْنفِوهنننننننا ْرنمٌٍَّوَُنٌَوْنَِْْفَونننه  كاه فوػكؿ فػأ  تالاػه اق ػرفـ: قفتـ إررػالدة إقػإ افػكت أىدائػ

 .(5 -)آؿ ىمراف  مٌسرَّْءِ

 

                                                 

 (.6-5اق ورات ) -6 اإل دالح –( س ر اقت كفف 1)
 .14اق ورة  – 32اإل دالح  –س ر اقخركج  2))
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 اإللو:  تجسيم - ح

ممػال ً فَّفػؽ   كتعطفػه رفئػل اقارػر  قود كرد فأ اق تالب اقمودس ىاالرات كفورات تجسػد اإلقػه
  .االإلقه سادالنه كتعالقإ

َد بـَلُّوطَـاِت َمْمـَرا َوُىـَو َجـاِلٌف ِفـي َوَظَهـَر لَـُو الـرَّبُّ ِعْنـاػرارفـ: "إكرذا مال جالء فأ س ر اقت ػكفف ىػف  -
 ارارفـ ىَّفه اقسالـ.ف ـ ف كركف اإلقه  رجؿ فيتأ مالرفنال إل (1)"بَاِب اْلَ ْيَمِة َوْقَت َحرّْ النـََّهارِ 

طَّرِيِق، ِفي ال وََكاَن الرَّبُّ َيِسيُر َأَماَمُهْم َـََهارًا ِفي َعُموِد َسَحاٍب لِيَـْهِديـَُهمْ كمال جالء فأ س ر اقخركج: " -
  (2)".َـََهارًا َولَْيالً  َولَْياًل ِفي َعُموِد ََاٍر لُِيِضيَء َلُهْم. ِلَكْي يَْمُشوا

كذ ػػر سػػ ر اقت ػػكفف أف اإلقػػه قػػد نػػزؿ مػػف اقسػػمالء  فػػأ  ػػكرة إنسػػالف قف ػػالرع فعوػػكب نافػػه   -
اإلقػه ىَّػإ أف  بف ف زمػه  اػؿ كفجاػر فعوػك أًك فسػتطفع اإلقػه   ففودر ىَّفػه فعوػكب كف ػرىه

رِ "الر ه: فا ُْ ََْساٌن َحتَّى طُُلوِع اْلَف َْارََعُو ِإ َوَلمَّا رََأى َأَُّو اَل يـَْقِدُر َعَلْيِو، َضَرَب ، فـََبِقَي يـَْعُقوُب َوْحَدُه، َو
ِِ يـَْعُقــوَب ِفـي ُمَصــارََعِتِو َمَعـوُ  ََْ َلَع ُحــقُّ َفْ ـ ِه، فَـا ِِ ــرُ  َأْطِلْقنِـي، أَلَّــُو قَـْد َطَلــعَ »َوقَــاَل:  ،ُحـقَّ َفْ ــ ُْ «. اْلَف

اَل يُـْدَعى »فـََقـاَل: ، «يـَْعُقـوبُ »فـََقـاَل: « َمـا اْسـُمَك؟»فـََقـاَل لَـُو: ، «اَل ُأْطِلُقـَك ِإْن لَـْم تـُبَـارِْكِني»فـََقاَل: 
ــُد يـَْعُقــوَب بَــْل ِإْســَرائِيَل، أَلَّــَك َجاَىــْدَت َمــَع اهلِل َوالنَّــاِس َوَقــَدْرتَ  ُقــوُب َوَســَأَل يـَعْ ، «اْســُمَك ِفــي َمــا بـَْع

فَــَدَعا يـَْعُقـــوُب اْســـَم ، َوبَارََكـــُو ُىَنـــاكَ « ِلَمـــاَذا َتْســَأُل َعـــِن اْســِمي؟»فـََقـــاَل: «. َأْخِبْرَِـــي بِاْســِمكَ »َوقَــاَل: 
َيْت َـَْفِسي»قَاِئاًل: « فَِنيِئيلَ »اْلَمَكاِن  ُّْ َعبَــَر  َأْشَرَقْت لَـُو الشَّـْمُف ِإذْ ، َ «أَلّْي َََظْرُت اهلَل َوْجًها ِلَوْجٍو، َوَُ

هِ  ِِ ِِ ِإلَـى ، فـَُنوئِيَل َوُىَو َيْ َمُع َعَلى َفْ  ِِي َعلَـى ُحـقّْ اْلَفْ ـ ِلَك اَل يَْأُكـُل بـَنُـو ِإْسـَرائِيَل ِعـْرَق النََّسـا الَـّ لِِ
ِِ يـَْعُقوَب َعَلى ِعْرِق النََّسا ا اْليَـْوِم، أَلَُّو َضَرَب ُحقَّ َفْ  َِ   (3)."ى

 ن اهلل فقير:إقوليم  - خ
قكق ـ ايف اه فوفر كرـ أغنفالء  فعف ىاد   اقتأ افترارال اقف كد ىَّإ اه تعالقإ كمف اق  الت

افػػت  –ر ػػأ اقػػه ىنػػه  –دخػػؿ أاػػك ا ػػر اق ػػدفؽ أنػػه قػػالؿ: " - ر ػػأ اه ىنػػه - اه ااػػف ىاػػالس
ىػػالزكراء   إقػػإ رجػػؿ مػػن ـ فوػػالؿ قػػه  فندػػالص اػػفقػػد اجتمعػػكا   اقمػػدارس  فكجػػد مػػف ف ػػكد نػػالس  ثفػػرنا

ق ندػالص: كفدػؾ فػال فندػالص  اتػؽ  - ر ػأ اه ىنػه -اػك ا ػر أداالررـ  فوالؿ أـ ك ك الف مف ىَّمالئ 
رسػػكؿ اه  قػػد جػػالء ـ اػػالقدؽ مػػف ىنػػد اه  تجدكنػػه م تكانػػال  ااه كأسػػَّـ  كفػػكاه إنػػؾ قػػتعَّـ أف مدمػػدن 

نػه إقفنػال ق ندالص: كاه فال فنجفؿ  فوالؿ ند ـ فأ اقتكراة كاإلى وفػر  أاال ا ر مال انال إقػإ اه مػف فوػر  كا 
نال ىنه ألغنفالء  كقك  ػالف ىنػال غنفنػال مػال اسػتورض منػال  مػال فػزىـ  كمال نت رع إقفه  مال فت رع إقفنال  كا 
 الدا ـ  فن ال ـ ىف اقراال كفعطفنالة  كقك  الف غنفنػال ىنػال مػال أىطالنػال اقراػال  فغ ػب أاػك ا ػر ف ػرب 

                                                 

 .1اق ورة  – 18اإل دالح  –فف س ر اقت ك  1))
 . 21اق ورة  – 13اإل دالح  –س ر اقخركج  2))
 (.32-24اق ورات ) – 32اإل دالح  –س ر اقت كفف  3))
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ؾ فػال وػق ػرات ىنكجه فندالص  رال ردفدة  كقالؿ: كاقذم ن سأ افدة  قًك اقع د اقػذم افننػال كافنػؾ 
ىدك اه  فال ذاكنال مال استطعتـ إف  نتـ  ػالدقفف  فػذرب فندػالص إقػإ رسػكؿ اه   فوػالؿ: فػال مدمػد  

؟ فوػالؿ: فػال رسػكؿ  نع اأ  الداؾ؟ فوالؿ رسكؿ اه ألاأ ا ر: مال دمَّؾ ىَّإ مال  ػنعت انظر مال
ػػال  زىػػـ أف اه فوفػػر  كأن ػػـ ىنػػه أغنفػػالء   فَّمػػال قػػالؿ ذقػػؾ غ ػػات ه اه  إف ىػػدك اه قػػالؿ قػػكًن ىظفمن

  (1).ممال قالؿ  ف رات كج ه  فجدد ذقؾ فندالص  كقالؿ: مال قَّت ذقؾ"
ُُنننننننننن فينزؿ اه تعالقإ: ٌق منَالَوْخٍَُ  َٔوُوُٓنأَاِْا َوْءُنَُوَاْىخقبُنَِوْنلَوْ ٍَّوَُنفَمِوري نَا ْرنمٌ ٌق منا  ٌَّويَِْٓنلَوْ ٍَُُّنَلُ يَنم ِّعَنمٌ َُ مٌْؤَْٔب  َوْءَنننٌَمَُِن

 .(181 -)آؿ ىمراف  أََمق يقنذقالق منمَيَمََّنمٌْوَ  ْك ن  غَ ُ  نحَكٍّ
ن ػالؽ فػأ رػك دػث اه تعػالقإ ىاػالدة ىَّػإ اإل  كاقساب اقذم جعؿ اقف كد فدىكف أف اه فوفػر

َِوُٓنذَمنمٌَّوويَِننقمػال نزقػت قػػكؿ اه تعػالقإ:  :قػالؿ  -ر ػػأ اه ىنػه-سػافؿ اه  فعػف ىاػد اه اػف ىاػالس 

 .(245 -)اقاورة  (578ْنحَسَاًْنفَ ُ َْمِفَُُنٌَُُنأَضْعَْفًْنوَثِريَةًناَمٌٍَُُّنَْمْب وُناََْبُسُطقناَا ٌَ ُُِنحق ُوَعُ َْن)ُْمْ  لُنمٌٍََُّنلَ ُضً
ٌَمَوُِنَُوِّعَنمٌٍَّوُُنلَو ُيَنننننن:األفػل فػينزؿ اه  (2)قالقت اقف كد: "فال مدمد افتور راؾ فسيؿ ىاالدة اقوػرض"

)آؿ ىمػراف    غَ ُ  نحَكٍّنأََمقو يقنذقالقو منمَويَمََّنمٌْوَ  ْوك نننننَُاَىْخقبُنَِْنلٌَْق مناَلَخٍَْ ُُُنمٌْؤَْٔب  َْءََُنفَمِري نأََوُُٓنأَاْاِ َْءُنمٌَّيَِْٓنلٌَْق منا ْرنمٌٍَّ
- 181.) 

 ن يد اهلل مغمولة: إقوليم:  - د
 -اػػف ىاػػالس الؿ ا  قػػمغَّكقػػل : فػػد اهتػػأ افتركرػػال ىَّػػإ اه تعػػالقإ قػػكق ـكمػػف مػػزاىـ اقف ػػكد اق

  (3)قالؿ رجؿ مف اقف كد فوالؿ قه  رالس اف قفس  إف راؾ اخفؿ ً فن ؽ"ر أ اه ىن مال: "
ْ نُْاُفِونننننننننفينزؿ اه تعػالقإ:  ََخَْ ٌق من َوًْنَْوَِم ُنَِبُسُو  ٌقعِاُو من  َّوْنلَوْ ُنَا ٍَّجُنأَُْوِِْ ُ  ٌَت ناق ٍق  َِْغ ٍَُِّن ٌْ َُ  ُدنَُِْنمٌ ٌَِجنم كُنوَ ُوََننَالَْ

 (64 -)اقمالئدة  نَْشَْءُ
 وما ورد في التممود من ذكر لئللو أشد وأشنع من ذلك:

 الولولة والبكاء: - أ
اػػيف رجػػالن اسػػمه إسػػمالىفؿ  ػػالف إثػػر خػػراب اقافػػت اقموػػدس  سػػمع اه فوػػد كرد فػػأ اقتَّمػػكد "

كردـ ق رة   ك ع ع ر نهأ كرك فوكؿ: اقكفؿ قمف أخرب افته  تعالقإ فئف  مال تئف اقدمالمل  كفا 
نته  كفَّأ ىَّإ مال أخرات مف افتأ  ككفَّػأ ىَّػإ مػال فرقػت انػأ كانػالتأ  فػيمتأ من سػل كمك ع س ف

 (4).دتإ أانأ افتأ  كأردد إقفه انأ كانالتأ"
                                                 

 .7/442ج – 1ط –مؤسسل اقرسالقل  –اقطارم  –جالمع اقافالف فأ تيكفؿ اقورآف  1))
 .2/155ج  – 1ط – افركت – دار اق تب اقعَّمفل - ااف  ثفر -ت سفر اقورآف اقعظفـ  2))
 .3/146ج – ت سفر اقورآف اقعظفـ 3))
 (.45-44ص) –( اق نز اقمر كد 4)
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 صفة الميو والمعب:  - ب

فأ اقثالث األكقإ من ال فجَّػس اه فطػالقع اقرػرفعل   "قالؿ اقتَّمكد إف اقن الر اثنتال ىررة سالىل
اقثالقثػل فطعػـ اقعػالقـ  كفػأ اقػثالث األخفػرة فجَّػس كفَّعػب مػع  كفأ اقثالث اقثالنفػل فد ػـ  كفػأ اقػثالث

أم أف اإلقػه فَّ ػك كفَّعػب كفو ػأ اقكقػت اق ػراغ مػع اقدػكت )تعػالقإ اه ىمػال  (1)اقدكت مَّؾ اقسمؾ"
 .فوكقكف ىَّكنا  افرنا(

 :  تعالى تفضيميم أنفسيم عمى اهلل - ت

ال أف مف رتـ اه تعالقإ كرتـ األنافالء فمكت أم  داالرفؤدب  كمف رتـ األ كممال ذ ر فأ اقتَّمكد أف ن
 (2)فوتؿ  كمف رنال ف ـ فعتاركف أن س ـ أف ؿ مف اه كمف األنافالء.

 ن اهلل ليس معصوًما من الخطأ: إ - ث

ف اه قفس مع كمنال مف اقخطي  ف ك فندـ ىَّإ تر ػه اقف ػكد رػعاه اقمختػالر : إكفوكؿ اقتَّمكد
 رح ا دـ أكررَّفـ  كق ذا ف ك فا أ كفنكح  ؿ فأ دالقل اقتعالسل ىندمال  تب اقذقل كاقمس نل ىَّف ـ ك 

ف أف  ػػفتسػػوط مػػف ىفنػػه دمعتػػالف فػػأ اقادػػر فسػػمع دكف ػػال مػػف اػػدء اقعػػالقـ إقػػإ ن الفتػػه  كاه فم  فػػكـ
 (3)نه  ذب او د اإل الح افف إارارفـ كسالرة زكجته.ؿ أفدنث فأ فمفنه ادقف

: أخطػػيت دػػفف جعَّتنػػأ كجػػالء فػػأ اقتَّمػػكد: أنػػه دتػػإ اقومػػر فيخطػػه اه دفػػث قػػالؿ اقومػػر ه
أ ػػغر مػػف اقرػػمس  كاىتػػرؼ اه اخطئػػه كقػػالؿ اذادػػكا قػػأ ذافدػػل أ  ػػر ا ػػال ىػػف ذناػػأ ألنػػأ خَّوػػت 
اقومر أ غر مف اقرمس  كأف اه إذا دَّؼ فمفننال غفر ىالدقل ادتالج إقإ مف فدََّّه مف فمفنػه كقػذقؾ 

كنذكرة ىنػد   مف أفمالنهكسمكة )مإ( م مته تدَّفؿ اه   ن ب اقدالخالمالت مَّ نال افف اقسمالء كاألرض
 (4)كأنه رك اقذم أىطإ اإلنسالف طافعته اقسفئل.  اقَّزكـ  كفعتار اقتَّمكد أف اه م در اقرر

 ا.تعالى هللا عن ذلك علًوا كبيرً 

                                                 

 .16ص -إسرائفؿ( اقتَّمكد ررفعل انأ 1)
 .44ص –( انظر اق نز اقمر كد 2)
 .366-365ص – 2ط –م تال مداكقأ  –سَّفمالف مظ ر  –( انظر ق ل اقدفالنالت 3)
 .18-17ص –إسرائفؿ( انظر اقتَّمكد ررفعل انأ 4)
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 ادلطهة انثاين

 يىقف انُهىد ين األنثُاء

 :أوال: مفيوم النبوة عند الييود
ألنافػػالء  كذم ػػـ اقوػػرآف فػػأ فعَّ ػػـ رػػذا  قوػػد ك ػػؼ اه سػػادالنه كتعػػالقإ اقف ػػكد اػػين ـ قتَّػػل ا

اَأَبَُُوٍْاَْنناَأَبَُُوٍْاَْنننناُ مئ ًاُ مئ ًٌَمَُِنأَ َئَْْنِِ ثَْقَن َاِهنٌَمَُِنأَ َئَْْنِِ ثَْقَن َاِهنكاقذم نجد أنه ثالات ىندرـ دتإ فأ تكرات ـ اقمدرفل  قالؿ تعػالقإ: 

ُنبًٍُُُْنوقٍََّّْنوَْءَ ُُُنبَُُ ي ن  َّْنٌَْنحَ ُ َ نأَْٔفقسُ ُُُنفَ  ْمًْنوَيَّ ُ مناَفَ  ْمً  ُ ُ َ ُنبًٍُُُْنوقٍََّّْنوَْءَ ُُُنبَُُ ي ن  َّْنٌَْنحَ ُ َ نأَْٔفقسُ ُُُنفَ  ْمًْنوَيَّ ُ مناَفَ  ْمًاٌ   ُ ُ َ  .(70)اقمالئدة: ((3030ْنَْمْخقٍق َْن)ْنَْمْخقٍق َْن)اٌ 

ُناَفَ  ْمًْنكفوكؿ تعالقإ:كفوكؿ تعالقإ: ُنفَفَ  ْمًْنوَيَّ ُخُق ُنمُُخَىْبَ ُحُق ُنبَُُ ي ن  َّْنٌَْنحَ ُ َ نأَْٔفقسُىُق ُناَفَ  ْمًْنأَفَىقٍََّّْنوَْءَوُق ُنفَفَ  ْمًْنوَيَّ ُخُق ُنمُُخَىْبَ ُحُق ُنبَُُ ي ن  َّْنٌَْنحَ ُ َ نأَْٔفقسُىُق أَفَىقٍََّّْنوَْءَوُق

 (87)اقاورة :  ((8787حَمْخقٍق َْن)حَمْخقٍق َْن)

ف فػت َّـ امػال فػكدأ أك )مػ   َّمل )ناأ( أك )نالفه( فأ اقعارفل تعنأ )مف فتددث االسػـ اإلقػه(
كاإلقه فختالر اقناأ كفكدأ إقفه قفدمؿ رسػالقته إقػإ اقنػالس  كاقناػأ ف ػرس ن سػه  َّ ػال قإلقػه   اه اإلقه(

ف  النت ذات مدقكؿ كا ح فأ اقعرافل إً أف اق َّمل ن س ال ً تتمتع فػأ اقعارفػل أك   ك َّمل )ناأ( كا 
 (1)داخؿ اقنسؽ اقدفنأ اقف كدم ان س اقك كح.

فجػػد أف مػػدقكؿ اقناػػكة اقف ػػكدم اتسػػع قمعػػالف  ثفػػرة  فتغفػػر  اق تػػالب اقموػػدسالر كاقوػػالرئ ألسػػ  
 (2)م  كمه ىَّإ  كء اقمردَّل اقتالرفخفل أك اقظرؼ اقسفالسأ اقذم فمر اه اقف كد.

ػػػكمػػػع ظ ػػػكر اقرػػػرفعل اقرػػػ كفل ىنػػػد اقف ػػػكد كاقتػػػأ تى  ب اقرػػػرفعل اقم تكاػػػل ىنػػػدرـ  أ ػػػاح جي
تكاػػػػػل  كأ ػػػػػاح أى ػػػػػالء اقمجمػػػػػع اق افػػػػػر كاقد مػػػػػالء مػػػػػف اقرسػػػػػالقل اقم  اقدالخػػػػػالـ مدػػػػػؿ رسػػػػػالقل أرػػػػػـ

كاقدالخالمالت نوطل ات الؿ اػفف اقخػالقؽ كاقمخَّػكؽ  كظ ػرت اقرػرفعل اقرػ كفل  اقتػأ تؤ ػد أف اقت سػفر 
ػػال  اػػؿ ذ ػػر  قزامن اػػيف اقرػػعب اقف ػػكدم سف ػػاح  َّػػه  تاقرػػ كم )اقدالخػػالمأ( ق ػػالـ اإلقػػه أ ثػػر أرمفػػل كا 

 رعانال مف األنافالء. 
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اقناػػكة تعافػػر ىػػف ركح اقوكمفػػل اقف كدفػػل كقػػفس ق ػػال ت ػػكر   اقدػػدفثكفػػأ اق  ػػر اق ػػ فكنأ 
 (3) ينافالء.(2)كررتزؿ(1)نس أتك االكج ىف اف جكرفكففنن ـ فتددثكف إق أ  كقذا 

 :ثانًيا: صفات األنبياء وافتراءات الييود
كك عكا قه   الت ً تَّفؽ   إذا  الف اقف كد قد ك  كا اه ىز كجؿ ا  الت اقنوص كاقعفب

  فنن ـ قـ فتر كا نوف ل ًك معفال ًك  افرة مف اق االئر  إً ك  كا األنافالء ا ال  دتإ ً تجد االقارر
 رـ أم ناأ قد خال مف   الت منالففل قَّ طرة ىَّإ أقؿ تودفر.دىن

 األنبياء يرضون بالوثنية: .5

مال    ثالـ  مال غفررـ مف اقارر  كأن ـ فرت اكف اآلنافالء قفس ق ـ اقع ملفعتار اقف كد أف األ
 كرك مال جالء ىَّإ اقندك اقتالقأ:   كىاالدة غفر اه  ثالـ قد ت ؿ إقإ درجل اق  ر االهإف رذة اآل

: (4)جعَّػػكا نافنػػال مػػف أنافػػالء اه كرػػك فعوػػكب فواػػؿ اكجػػكد األكثػػالف كاأل ػػنالـ فػػأ افتػػه كاػػفف أانالئػػه -
" َُ ، َبِل. َفَضَرَب الَبَاُن َمَع ِإْخَوتِِو ِفـي َجبَـِل ِجْلَعـادَ فـََلِحَق الَبَاُن يـَْعُقوَب، َويـَْعُقوُب َقْد َضَرَب َخْيَمَتُو ِفي اْل

؟»َوقَاَل الَبَاُن لِيَـْعُقوَب:  ِِ ـْي ِلَمـاَذا َىَربْـَت ، َمـاَذا فـََعْلـَت، َوقَـْد َخـَدْعَت قـَْلبِـي، َوُسـْقَت بـَنَـاِتي َكَسـَبايَا السَّ
                                                 

كقػػه اق ثفػػر مػػف اآلراء   ب اقركدػػأ كاقسفالسػػأ قدر ػػل دفػػركت اقتػػأ تزىم ػػال منػػالدفـ اػػفغففعتاػػر األ جالاتكنسػػ أ: 1))
ثػػػػالر اق  رفػػػػل )اقجػػػػدار أتاالىػػػػه  كقػػػػه مػػػػف اآلعػػػػرب كاقمسػػػػَّمفف اقتػػػػأ تر ػػػػت أثػػػػرنا ىَّػػػػإ اق  رفػػػػل اقمتطرفػػػػل  ػػػػد اق

ىَّفػػه ىػػالـ  ـى ً ػػكفعتاػػر مؤسػػس اقدر ػػل اقت ػػدفدفل اق ػػ فكنفل  دي   فػػأ ركسػػفال ـ(1880. كقػػد سػػنل )اقددفػػدم(
الـ سػػنل قتن فػػذة رجمػػالت إررالافػػل  ػػد اق َّسػػطفنففف مػػف خػػالؿ منظمػػل اق الغالنػػالة  تػػكفإ ىػػ 15ـ االقسػػجف 1920
فػػػػػالت اقمتدػػػػػدة األ1940 معجػػػػػـ األىػػػػػالـ ـ. انظػػػػػر: 1964مرف فػػػػػل كنوػػػػػؿ رفالتػػػػػه إقػػػػػإ اقوػػػػػدس ىػػػػػالـ ـ فػػػػػأ اقًك

 - 1ط –فل سػػػػػرائفَّمر ػػػػػز مػػػػػدار قَّدراسػػػػػالت اإل -جػػػػػكنأ من ػػػػػكر  –فل سػػػػػرائفَّكاقم ػػػػػطَّدالت اق ػػػػػ فكنفل كاإل
   كسفتـ اقتعرفؼ اه ىند اقددفث ىف دزب اقَّف كد.151ص

ـ  كرك األب كاقمؤسس قَّدر ل اق  فكنفل  ك النع اق  فكنفل اقسفالسفل  1860: ثفكدكر ررتزؿ كقد ىالـ ررتزؿ 2))
 ػػػد ففػػه أف اقمرػػ َّل اقف كدفػػػل فم ػػف أف تدػػػؿ فوػػط اػػػالقطرؽ أـ  تػػػالب اقدكقػػل اقف كدفػػػل  كاقػػذم 1986أقػػؼ ىػػالـ 

ـ ىوػد اقمػؤتمر 1897اقسفالسػفل ىاػر إقالمػل دكقػل ف كدفػل ىَّػإ أرض فَّسػطفف اػدىـ مػف دكؿ اقعػالقـ  كفػأ ىػالـ 
فكنأ األكؿ فػأ اػػالزؿ  كاقػذم ك ػػعت ففػه أسػػس اق سػتدركت اق ػ فكنأ  كرػػك مػف دػػالكؿ اقد ػكؿ ىَّػػإ اق ػ 

 ػػؾ دوػػكؽ مَّ ػػأ مػػف اقسػػَّطالف اقعثمػػالنأ إلقالمػػل اقدكقػػل اقف كدفػػل فػػأ فَّسػػطفف  ق نػػه فرػػؿ فػػأ ذقػػؾ  كخػػالؿ 
كتػـ رفػض  اقمؤتمر اق ػ فكنأ اقسػالدس طػرح اًقتػراح اقارفطػالنأ قالسػتفطالف اقف ػكدم فػأ أكغنػدا  دػؿ مؤقػت 

ـ  كقد نوؿ رفالته فأ أىوػالب 1904رذا اقخفالر اعد خالؼ ردفد داخؿ اقدر ل اق  فكنفل  كتكفإ فأ ففنال ىالـ 
قفػػالـ اق فػػالف اق ػػ فكنأ إقػػإ اق فػػالف كدفػػف فػػأ جاػػؿ ررتسػػؿ. انظػػر: م ػػطَّدالت كمنالسػػاالت كتػػكارفخ كرػػخكص 

 .68ص  – 1ط –دار اقجَّفؿ قَّنرر كاقتكزفع  –قسـ اقدراسالت ادار اقجَّفؿ  –  فكنفل 
 .31ص –اقمجَّد اقثالنأ  –اقمكسكىل اقمكجزة  –اقمسفرم  –اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  :( انظر3)
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، بِالـــدُّفّْ َواْلُعـــوِد،َوَلْم تَـــَدْعِني ُأقـَبّْـــُل بَِنـــيَّ ُخْفيَــًة َوَخـــَدْعَتِني َولَـــْم ُتْ ِبْرَِـــي َحتَّـــى ُأَشـــيـَّْعَك بِـــ اْلَفَرِح َواأَلَغـــاَِيّْ
َنَع ِبُكْم َشرِّا، َولِكْن ِإلـُو أَبِـيُكْم َكلََّمنِـَي اْلَبارَِحـَة قَـاِئاًل: ، َوبـََناِتي؟ اآلَن ِبَغَباَوٍة فـََعْلَت! ْْ ِفي ُقْدرَِة َيِدي َأْن َأ

ََْت َذَىْبـَت أَلََـَّك قَـِد اْشـتَـْقَت ِإلَـى بـَْيـِت أَبِيـَك، َولِكـْن ، لَّْم يـَْعُقوَب ِبَ ْيٍر َأْو َشرّ اْحَتِرْز ِمْن َأْن ُتكَ  َواآلَن َأ
َنتَـْيـَك »فََأَجاَب يـَْعُقـوُب َوقَـاَل ِلالَبَـاَن: ، «ِلَماَذا َسَرْقَت آِلَهِتي؟ ِإَْـّي ِخْفـُت أَلَْـّي قـُْلـُت َلَعلَّـَك تـَْغَتِصـُب ابـْ

ُه لِنَـْفِسـكَ اَ ، ِمنّْي ِْ َُْظْر َماَذا َمِعي َوُخ ُد آِلَهَتَك َمَعُو اَل يَِعيُش. ُقدَّاَم ِإْخَوتَِنا ا ُِ ِِي َت َولَـْم َيُكـْن يـَْعُقـوُب «. لَّ
َها ـارِيـَتَـْيِن َولَـ، يـَْعَلُم َأنَّ رَاِحيَل َسَرقـَتـْ َُ ـْد. َوَخـَرَج ِمـْن َفَدَخَل الَبَاُن ِخَباَء يـَْعُقوَب َوِخَباَء لَْيَئَة َوِخبَـاَء اْل ُِ ْم َي

َمِل َوَجَلَسْت ، ِخَباِء لَْيَئَة َوَدَخَل ِخَباَء رَاِحيلَ  َُ َها ِفي ِحَداَجِة اْل َناَم َوَوَضَعتـْ ْْ ِت اأَل َِ وََكاََْت رَاِحيُل َقْد َأَخ
دْ  ُِ َُفَّ الَبَاُن ُكلَّ اْلِ َباِء َوَلْم َي َها. َف  (1)."َعَليـْ

َىِب الَّتِـي " :جػؿ قَّوػكـ دتػإ فعاػدكةكرالركف رك اقذم قػالـ ا ػنالىل اقع - َِّ فـَنَــَزَع ُكـلُّ الشَّـْعِب َأقْــَراَط الـ
ــاُرونَ  ــى َى ــا ِإَل ــْوا ِبَه ــْم َوأَتـَ ــاًل َمْســُبوًكا. ، ِفــي آَذاَِِه ُْ ــنَـَعُو ِع َْ ــِل، َو ْزِمي ِْ ــوَّرَُه بِا َْ ــِديِهْم َو ــْن أَْي ــَك ِم َِ ذِل ــ فََأَخ

ِه آِلَهُتَك يَا ِإْسَرائِيلُ »فـََقاُلوا:  ِِ ـَعَدْتَك ِمـْن َأْرِض ِمْصـرَ  ى ْْ َبًحا َأَماَمـُو، ، «الَّتِـي َأ ِْ فـََلمَّـا ََظَـَر َىـاُروُن بـَنَـى َمـ
ــَعُدوا ُمْحَرقَــاٍت َوَقــدَُّموا َذبَــاِئَ  َســاَلَمٍة. ، «َغــًدا ِعيــٌد ِللــرَّبّْ »َوََــاَدى َىــاُروُن َوَقــاَل:  ْْ ــُروا ِفــي اْلَغــِد َوَأ فـََبكَّ
 (2)."َوالشُّْرِب ثُمَّ قَاُموا ِللَِّعبِ  َوَجَلَف الشَّْعُب ِلأَلْكلِ 

ال فػػذادف قػػه اقػػذاالئح كاقوػػراافف " - َىَب ُســَلْيَماُن َورَاَء كسػػَّفمالف انػػإ ق ػػؿ زكجػػل مػػف زكجالتػػه  ػػنمن َِ فَــ
ِيّْينَ  ِيّْيَن، َوَمْلُكوَم رِْجِف اْلَعمَُّو نَـيِ ، َعْشُتوَرَث ِإلَهِة الصّْيُدَو ، َولَـْم يـَْتبَـِع  َوَعِمَل ُسـَلْيَماُن الشَّـرَّ ِفـي َعيـْ الـرَّبّْ

ـاَه ، الرَّبَّ َتَماًما َكَداُوَد أَبِيـوِ  َُ ِِي ُت بَـِل الَـّ َُ ٍِ بـَنَـى ُسـَلْيَماُن ُمْرتـََفَعـًة ِلَكُمـوَش رِْجـِف اْلُمـوآبِيّْيَن َعلَـى اْل ِحيَنئِـ
ِميـِع ََِسـائِِو ا، ُأوُرَشِليَم، َوِلُموَلَك رِْجِف بَنِـي َعمُّـونَ  َُ ا فـََعـَل ِل َِ َبْحَن َوىَكـ ِْ ْلَغرِيبَـاِت اللَّـَواِتي ُكـنَّ يُوِقـْدَن َويَـ

ــــِتِهنَّ  ــــِو ، آلِلَه ــــرَّبّْ ِإل ــــِن ال ــــاَل َع ــــُو َم ْلَب ــــَلْيَماَن أَلنَّ قـَ ــــى ُس ــــرَّبُّ َعَل ــــُو  إســــرائيلفـََغِضــــَب ال ــــَراَءى َل ِِي تـَ الَّــــ
ــًة ُأْخــَرى، فَـ  ــِر َأْن اَل يـَتَّبــَع آِلَه ا اأَلْم َِ ــاُه ِفــي ىــ َْ ــِو الــرَّبُّ َمرَّتـَْيِن،َوَأْو ــى ِب َْ ــا َأْو َْ َم ــ ــْم َيْحَف ــرَّبُّ ، َل ــاَل ال فـََق

ــَلْيَماَن:  ــْيُتَك ِبَهــا، فَــِنّْي ُأَمــزُّْق »ِلُس َْ َْ َعْهــِدي َوفـََراِئِضــَي الَّتِــي َأْو ِمــْن َأْجــِل َأنَّ ذلِــَك ِعْنــَدَك، َولَــْم َتْحَفــ
ِإّْي اَل َأفْـَعُل ذِلَك ِفي أَيَّاِمَك، ِمْن َأْجِل َداُوَد أَبِيَك، بَـْل ِمـْن يَـِد ِإالَّ ،اْلَمْمَلَكَة َعْنَك َتْمزِيًقا َوُأْعِطيَها ِلَعْبِدكَ 

َعَلى َأّْي اَل ُأَمزُّْق ِمْنَك اْلَمْمَلَكَة ُكلََّها، َبْل ُأْعِطي ِسْبطًا َواِحًدا الْبِنَك، أَلْجِل َداُوَد َعْبـِدي، ، اْبِنَك ُأَمزّْقـَُها
 (3)."ِتي اْختَـْرتـَُهاَوأَلْجِل ُأوُرَشِليَم الَّ 
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 - كرػػك ناػػأ ىنػػدرـ فػػكدأ اه تعػػالقإ إقفػػه مػػع اقمالئ ػػل -الىكرا اَّعػػالـ اػػف اػػ مػػال نسػػاكا إقػػإ 
رػػػك ك   كرػػك مػػػف نسػػػاكا قػػه اقناػػػكة  منسػػأ اػػػف دزقفػػػالكجفرػػػه قتَّػػػكة  ك  اقعػػكف ىَّػػػإ اق  ػػػر  كأف مكسػػإ

 (1)انقراررـ  الفر مَّعكف فعاد األكثالف كفوتؿ األنافالء.
 الكبائر: األنبياء يمارسون .1

 الزنا: . أ

االقزنػػال دتػػإ إف افػػكت ـ  النػػت ترت ػػب  إسػػرائفؿأنافػػالء انػػأ  اق تػػالب اقموػػدسقوػػد ات مػػت أسػػ الر 
نارارفـ فوػؼ مكقػؼ اقمتػالجر اعر ػه  اقمدتمػأ االمرأتػه اقجمفَّػل سػالرة  كفد ػؿ فػفف ال رذة اق الدرل  

مالء  كدمفر  كاور  غنـىَّإ مف كراء ذقؾ  ات مكا داكد   ك (3)االانتفه ات مكا قكط اينه زنال  ك (2)كىافد كا 
 االرت الب فالدرل اق الدرل.  -ناأ مف أنافالئ ـ –كركارع 

  أنه قمال سالر ازكجتػه إقػإ م ػر  أراد أف فتد ػؿ مػف جمالق ػال ىَّػإ أمػكاؿ ذ ر ىف إارارفـفود  -
َوَحـَدَث ُجـوٌع " :كم النل ىف د الـ م ر  كأف فنجكا ادفالته مف اقوتؿ  فود جالء فػأ سػ ر اقت ػكفف

ــوَع ِفــي اأَلْرِض َكــاَن َشــِديًداِفــي اأَلْرضِ  ُُ ــَراُم ِإلَــى ِمْصــَر لَِيتَـَغــرََّب ُىَنــاَك، أَلنَّ اْل ََْحــَدَر أَبـْ ــا ، ، فَا َوَحــَدَث َلمَّ
ََـُّو قَـاَل ِلَســارَاَي اْمَرأَتِـِو:  ََـِّك اْمــَرَأٌة َحَسـَنُة اْلَمْنظَـرِ »قـَـُرَب َأْن يَـْدُخَل ِمْصــَر َأ ُن ِإَذا فـََيُكــو ، ِإَْـّي قَــْد َعِلْمـُت َأ

ُقوََكِ  َِني َوَيْسـَتبـْ ِه اْمَرأَتُـُو. فـَيَـْقتُـلُــَو ِِ ََـُّهـْم يـَُقولُــوَن: ىـ ــٌر ، رَآِك اْلِمْصـرِيُّوَن َأ ََـِّك ُأْختِـي، لَِيُكــوَن لِـي َخيـْ قُــوِلي ِإ
ــْن َأْجِلــكِ  ــا َـَْفِســي ِم ً فواَّػػه أم إنسػػالف دػػر  دفالثػػل  كرػػذا اقػػذم فزىمػػه اقف ػػكد   (4)"«ِبَســَبِبِك َوَتْحَي

 دة  رامل كنخكة كر المل  ف فؼ اناأ مف أنافالء اه مف أكقأ اقعـز  تعالقإ ىمال فوكقكف.ىن

انتػأ قػكط اكذ ر  تالب اقف كد اقمودس فأ دؽ قكط ىَّفه اقسالـ  مال رك أرنع  دفػث زىمػكا أف  -
  خرفف  فدارتال أمر اقزنال اياف مالختالط مع أنالس أاق مال كأنه قفس   ف ف كف ق مال نسؿأرغاتال فأ 

ا فػأ  ػػؿ مػرة  دتػإ فسػػ ر فػال فعػرؼ مػػال ف عػؿ  كاعػد ذقػػؾ تنػالـ معػه  ػػؿ سػػوالئه خمػرن الؿ إمػف خػ
ُْـوَغَر َوَسـَكَن ِفـي " :كاددة ىَّإ ددة  دتإ داَّتال منه  كرذا مال ذ رة س ر اقت كفف َِْعَد ُلوٌط ِمـْن  َو
ُْــوَغَر. َفَســَكنَ  َنَتــاُه َمَعــُو، أَلَّــُو َخــاَف َأْن َيْســُكَن ِفــي  َبــِل، َوابـْ َُ َنَتــاهُ  اْل َوقَالَــِت اْلِبْكــُر ، ِفــي اْلَمغَــارَِة ُىــَو َوابـْ

َنا َكَعاَدِة ُكلّْ اأَلْرضِ »ِللصَِّغيَرِة:  َا َقْد َشاَخ، َولَْيَف ِفي اأَلْرِض رَُجٌل لَِيْدُخَل َعَليـْ َىُلمَّ ََْسِقي أَبَاََا َخْمًرا ، أَبَُو
ُع َمَعــــُو، فـَُنْحِيــــي ِمــــْن أَبِيَنــــا ََْســــالً  َلــــِة، َوَدَخَلــــِت اْلِبْكــــُر  ،«َوََْضــــطَُ َفَســــَقَتا أَبَاُىَمــــا َخْمــــًرا ِفــــي تِْلــــَك اللَّيـْ

اِعَها َواَل ِبِقَياِمَهــا َُ َعْت َمـَع أَبِيَهـا، َولَـْم يـَْعلَـْم بِاْضـِط َُ َوَحـَدَث ِفـي اْلغَـِد َأنَّ اْلِبْكـَر قَالَـْت ِللصَّــِغيَرِة: ، َواْضـَط
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ْعُت اْلَبارَِحَة مَ » َُ ِعي َمَعـُو، فـَُنْحيِـَي ِمـْن أَبِينَـا ِإّْي َقِد اْضَط ُِ َلَة أَْيًضا فَاْدُخِلي اْضَط َع أَِبي. ََْسِقيِو َخْمًرا اللَّيـْ
ـــْم ، «ََْســـالً  ـــْم يـَْعَل ـــُو، َوَل َعْت َمَع َُ ـــِغيَرُة َواْضـــَط ـــِت الصَّ ـــِة أَْيًضـــا، َوقَاَم َل ـــَك اللَّيـْ ـــي تِْل َفَســـَقَتا أَبَاُىَمـــا َخْمـــًرا ِف

اِعَها َوالَ  َُ َنَتا ُلوٍط ِمْن أَبِيِهَما بِاْضِط ًنا َوَدَعِت اْسـَمُو ، ِبِقَياِمَها،َفَحِبَلِت ابـْ ، َوُىـَو «ُمـوآبَ »فـََوَلَدِت اْلِبْكُر ابـْ
ًنا َوَدَعِت اْسَمُو ، أَبُو اْلُموآبِيّْيَن ِإَلى اْليَـْومِ  ِإلَـى  ، َوُىـَو أَبُـو بَنِـي َعمُّـونَ «ِبْن َعمّْـي»َوالصَِّغيَرُة أَْيًضا َوَلَدِت ابـْ

كفاػدكا أف اقػذم فتدػدث ىنػه اق تػالب اقموػدس رنػال  رػك رجػؿ سػ فر ىرافػد  كقػفس اناػػأ  (1)"اْليَــْومِ 
ػال   مف أنافالء اه  قالكـ كدالرب اق الدرل فأ قكمه  ككقؼ انخكته كر المته فدافع ىػف  ػف ه أف ن
ف فػػؼ اػػه فواػػؿ أف فرػػرب اقخمػػر  دتػػإ فسػػ ر  ك فػػؼ فنػػالـ مػػع اانتفػػه دتػػإ تدمػػؿ  ػػؿ من ػػال  

إف رػذا  ف ؿ اوأ ىَّإ دالقػه مػف اقسػ ر طػكاؿ فتػرة دمَّ مػال   فؼ تَّداف دكف أف فدرؾ سال ننال ك 
 ق ك اًفتراء كاق ذب اقظالرر. 

َأوََّل َمـا  ": (2)ق ػؿ مػف دب كدرجزنال أنه تزكج زانفل مر كرة قد أكق ت ن س ال قَّ كنساكا إقإ )ركرع( -
ِْ لِنَـْفِسـَك اْمـَرَأَة »َكلََّم الرَّبُّ ُىوَشَع، قَاَل الرَّبُّ ِلُهوَشَع:  ـا اْذَىْب ُخ َوَأْواَلَد زًَِـى، أَلنَّ اأَلْرَض قَـْد زَََـْت َز

ا  : ، «تَارَِكًة الرَّبَّ َز ًنا،فـََقـاَل لَـُو الـرَّبُّ َِ ُجوَمَر بِْنَت ِدْبالَِيَم، َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت َلُو ابـْ َىَب َوَأَخ َِ ادُْع اْسـَمُو »َف
.َوَيُكوُن ِفــي إســرائيلَقِليــل ُأَعاِقــُب بـَْيــَت يَــاُىو َعَلــى َدِم يـَْزرَِعيــَل، َوأُبِيــُد َمْمَلَكــَة بـَْيــِت  يـَْزرَِعيــَل، أَلَِّنــي بـَْعــدَ 

ادُْع »ثُمَّ َحِبَلْت أَْيًضـا َوَولَـَدْت بِْنتًـا، فـََقـاَل لَـُو: ، «ِفي َواِدي يـَْزرَِعيلَ  إسرائيلذِلَك اْليَـْوِم َأّْي َأْكِسُر قـَْوَس 
َْزُِعُهْم َـَْزًعا إسرائيلَحاَمَة، أَلّْي اَل َأُعوُد َأْرَحُم بـَْيَت اْسَمَها ُلورُ   ( 3)."أَْيًضا، َبْل َأ

ــاِحٍب َوزَاََِيــًة، َكَمَحبَّــِة »َوقَــاَل الـرَّبُّ لِــي: "كجػالء ىَّػػإ قسػػالف ركرػػع  - َْ اْذَىــْب أَْيًضــا َأْحِبــِب اْمــَرَأًة َحِبيَبــَة 
تُـَها لِنَـْفِسي ِبَ ْمَسَة ، «ُتوَن ِإَلى آِلَهٍة ُأْخَرى َوُمِحبُّوَن أَلقْـَراِص الزَّبِيبِ َوُىْم ُمْلَتفِ  إسرائيلالرَّبّْ لَِبِني  فَاْشتَـَريـْ

تـَْقُعِديَن أَيَّاًما َكِثيَرًة اَل تـَْزَِي َواَل َتُكـوَِي ِلَرُجـل، َوأَََـا  »َوقـُْلُت َلَها: ، َعَشَر َشاِقَل ِفضٍَّة َوِبُحوَمَر َولََثِك َشِعيرٍ 
نفػػالت مػػف اقزا ال مػػف أنافالئػػه  اػػيف فتخػػذ قػػه زكجػػلف ػػؿ اقػػرب فػػيمر ىاػػالدة  اػػؿ نافنػػ (4)"«َلــكِ  َكــِِلكَ 

نسػالف اقطافعػأ ف ػالن ىػف ناػأ مػف أنافػالء اه  كاه فوػكؿ فػأ  تالاػه اقعالررات  ف ؿ رذا فواَّه اإل
نزَمِٔ َتًنأَاُنُِشُ  وَتًناَمٌ رمِٔ َوتقنٌَوْنَْنناق رفـ:  نزَمِٔ َتًنأَاُنُِشُ  وَتًناَمٌ رمِٔ َوتقنٌَوْنَْننمٌ رمِٔهنٌَْنَْاُىِ ُناٌَّْ ٌُّْوئُِِِانيَننننننننمٌ رمِٔهنٌَْنَْاُىِ ُناٌَّْ َنذٌَِوهَنَمٍَوعنم ْانَأاُنُِشُو  ن ناَحُو َه ٌَّوْنزَم ٌُّْوئُِِِانيَننننننننُاِىوُ َوْنا  َنذٌَِوهَنَمٍَوعنم ْانَأاُنُِشُو  ن ناَحُو َه ٌَّوْنزَم ُاِىوُ َوْنا 

((66)) (.3 -)اقنكر 
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زنال ازكجل أدد جنكدة  اقذفف خرجكا قَّوتالؿ  كدمَّػت منػه  –ىَّفه اقسالـ  –داكد أف اقف كد كزىـ  -
قذرالب قافتػه مف اقزنال  ثـ جالء ق ال ازكج ال قفنالـ مع ال كفطمس اقدوفول  كقمال رفض رذا اقجندم ا

مر مع قالدة اقجفش مف أجؿ جعَّه فأ مودمل اقجفػكش دتػإ فوتػؿ  كىنػدمال نكترؾ اقوتالؿ  قالـ االقت
وََكـاَن ِفـي َوقْـِت اْلَمَسـاِء َأنَّ َداُوَد قَـاَم َعـْن َسـرِيرِِه َوَتَمشَّـى قتؿ  ـ زكجته قه  كأنجاػت قػه سػَّفمالف: " 

ــَرَأى ِمــْن َعَلــ ــْطِ  اْمــَرَأًة َتْســَتِحمُّ. وََكاََــِت اْلَمــْرَأُة َجِميَلــَة اْلَمْنَظــِر ِجــدِّاَعَلــى َســْطِ  بـَْيــِت اْلَمِلــِك، فـَ  ،ى السَّ
؟»فََأْرَســَل َداُوُد َوَســَأَل َعــِن اْلَمــْرَأِة، فـََقــاَل َواِحــٌد:  ِه بـَْثَشــَبَع بِْنــَت أَلِيَعــاَم اْمــَرَأَة ُأورِيَّــا اْلِحثّْــيّْ ِِ ، «أَلَْيَســْت ىــ

َع َمَعَها َوِىَي ُمَطهََّرٌة ِمْن َطْمِثَها. ثُمَّ رََجَعْت ِإَلى بـَْيِتَهافََأْرَسَل َداُوُد ُرسُ  َُ َىا، َفَدَخَلْت ِإلَْيِو، فَاْضَط َِ ، اًل َوَأَخ
لَـى»َوَحِبَلِت اْلَمْرَأُة، فََأْرَسَلْت َوَأْخبَـَرْت َداُوَد َوقَالَـْت:  ْرِسـْل أَ »فََأْرَسـَل َداُوُد ِإلَـى يُـوآَب يـَُقـوُل: ، «ِإَْـّي ُحبـْ

فَأََتى ُأورِيَّا ِإلَْيِو، َفَسَأَل َداُوُد َعـْن َسـاَلَمِة يُـوآَب َوَسـاَلَمِة ، فََأْرَسَل يُوآُب ُأورِيَّا ِإَلى َداُودَ «. ِإَليَّ ُأورِيَّا اْلِحثّْيَّ 
اِح اْلَحْربِ  َُ َفَ ـَرَج ُأورِيَـّا ِمـْن بـَْيـِت «. ْجَلْيـكَ اَْـِزْل ِإلَـى بـَْيتِـَك َواْغِسـْل رِ »َوقَـاَل َداُوُد أُلورِيَـّا: ، الشَّْعِب َوََ

َوََاَم ُأورِيَّا َعَلى بَاِب بـَْيِت اْلَمِلِك َمَع َجِميـِع َعِبيـِد َسـيِّْدِه، ، اْلَمِلِك، َوَخَرَجْت َورَاَءُه ِحصٌَّة ِمْن ِعْنِد اْلَمِلكِ 
َأَمـا ِجْئـَت ِمـَن »فـََقـاَل َداُوُد أُلورِيَـّا: «. ْنِزْل ُأورِيَّا ِإَلى بـَْيِتوِ َلْم يَـ »فَأْخبَـُروا َداُوَد قَائِِليَن: ، َوَلْم يـَْنِزْل ِإَلى بـَْيِتوِ 

ْنــِزْل ِإلَــى بـَْيِتــَك؟ ــَفِر؟ َفِلَمــاَذا لَــْم تـَ ِإنَّ التَّــابُوَت َوِإْســَرائِيَل َويـَُهــوَذا َســاِكُنوَن ِفــي »فـََقــاَل ُأورِيَّــا لِــَداُوَد: ، «السَّ
َــا آتِــي ِإَلــى بـَْيِتــي آلُكــَل َوَأْشــَرَب اْلِ َيــاِم، َوَســيِّْدي يُــوآُب وَ  ــْحَراِء، َوأََ َعِبيــُد َســيِّْدي ََــازُِلوَن َعَلــى َوْجــِو الصَّ

ا اأَلْمرَ  َِ َع َمَع اْمَرأَِتي؟ َوَحَياِتَك َوَحَياِة َـَْفِسَك، اَل َأفْـَعُل ى َأِقـْم ُىنَـا اْليَــْوَم »فـََقـاَل َداُوُد أُلورِيَـّا: «. َوَأْضطَُ
ــكَ أَْيًضــا، َوغَــدً  ــْوَم َوغَــَدهُ «. ا ُأْطِلُق ــِليَم ذلِــَك اْليَـ ــُو َوَشــِرَب ، فََأقَــاَم ُأورِيَّــا ِفــي ُأوُرَش ــاُه َداُوُد فََأَكــَل َأَماَم َوَدَع

ِعِو َمـَع َعِبيـِد َسـيِّْدِه، َوِإلَـى بـَْيتِـِو لَـْم يـَْنـِزلْ  َُ َع ِفي َمْضـ ُِ الصَّـَباِح  َوِفـي ، َوَأْسَكَرُه. َوَخَرَج ِعْنَد اْلَمَساِء لَِيْضَط
َوِفـي الصَّـَباِح َكتَـَب َداُوُد َمْكُتوبًـا ِإلَـى يُـوآَب َوَأْرَسـَلُو بِيَـِد ، َكَتَب َداُوُد َمْكُتوبًا ِإَلى يُوآَب َوَأْرَسَلُو بَِيِد ُأورِيَـّا

، َواْرِجُعـوا ِمـْن َورَائِـِو فـَُيْضـَرَب اْجَعُلوا ُأورِيَّا ِفي َوْجِو اْلَحـْرِب الشَّـِديَدةِ »وََكَتَب ِفي اْلَمْكُتوِب يـَُقوُل: ، ُأورِيَّا
  (1)" .......«.َويَُموتَ 

ا ناػػػأ اه داكد اينػػػه  ػػػالف رػػػالذن   فالئفػػػؿ دافػػػالف  كقوػػػد ات مػػػت ى ػػػك اق نفسػػػت ىػػػف دػػػزب اقعمػػػؿ -
كمطالقاػل اقمجَّػس امػند ـ  المػؿ دوػكق ـ   كذقؾ ىند دفالى ال ىف دوكؽ اقرػالذفف جنسػفنال  كقكطفنال

جػػالء  اق تػػالب اقموػػدسكاسترػػ دت اػػنص مػػف  (2)أنػػالس طافعفػػكف ن ـ يكاًىتػػراؼ اػػ  فػػأ اقمجتمػػع
َاثَانُ ففه: " َُُب ِمْن َمَحبَِّة النَّْساءِ  ،ُكْنَت ُحْلًوا ِلي ِجدِّا،َقْد َتَضايـَْقُت َعَلْيَك يَا َأِخي يَُو (3)."َمَحبَُّتَك ِلي َأْع

 

                                                 

 (.15 - 2اق ورات ) -11اإل دالح  –س ر  مكئفؿ اقثالنأ  1))
 .88ص  – 1ط –دار اقادافل  –أدمد ردالؿ  -انظر: فَّسطفف افف دوفول اقف كد كأ ذكال اقتَّمكد 2))
 .26اق ورة  –األكؿ  اإل دالح –س ر  مكئفؿ اقثالنأ  3))
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 شرب الخمر: . ب

 فػػؽ ف ػػب قعنتػػه ىَّػػإ كدػػفف ف  ففسػػ ر كفتعػػرل  قوػػد ات ػػـ اقف ػػكد نػػكح اينػػه فرػػرب اقخمػػر
َتَدَأ َُوٌح َيُكوُن َفالًَّحا َوَغَرَس َكْرًما"(1) نعالف د فدة.  (2)."َوَشِرَب ِمَن اْلَ ْمِر َفَسِكَر َوتـََعرَّى َداِخَل ِخَبائِوِ ، َوابـْ

 :تقديسوخيانة الرب وعدم  . ت

جؿ ذقػؾ مػنع ـ مػف فزىـ  تالب اقتكراة اقف كد أف مكسإ كرالركف قد خالنكا اه كقـ فودسكة  كأف اه أل
ِِي ِفـي َأْرِض  " اقتثنفل:دخكؿ األرض اقمودسل  جالء فأ س ر  ا، َجبَـِل َـَبُـو الَـّ َِ ـَعْد ِإلَـى َجبَـِل َعبَـارِيَم ىـ ْْ ِا

َعــاَن الَِّتــي أَََــا ُأْعِطيَهــا لَِبِنــي ِإْســَرائِيَل ُمْلًكــا، َْظُــْر َأْرَض َكنـْ ِِي قـَُبالَــَة َأرِيَحــا، َوا ِِي  َوُمــْت ِفــي ُمــوآَب الَّــ َبــِل الَّــ َُ اْل
أَلَُّكَمـا ُخْنُتَمـاَِي ِفـي ، ِل ُىـوٍر َوُضـمَّ ِإلَـى قـَْوِمـوِ َتْصَعُد ِإلَْيِو، َواََْضمَّ ِإَلى قـَْوِمَك، َكَما َماَت َىاُروُن َأُخوَك ِفي َجبَـ
يٍن، ِإْذ َلْم تـُقَ  ِْ َساَِ َوَسِط بَِني ِإْسَرائِيَل ِعْنَد َماِء َمرِيَبِة قَاَدَش ِفي بـَرّْيَِّة  ََـَّك تـَْنظُـُر ، ي ِفـي َوَسـِط بَنِـي ِإْسـَرائِيلَ دّْ فَِن

."ُأْعِطيَها لَِبِني ِإْسَرائِيلَ اأَلْرَض ِمْن قـَُبالَِتَها، َولِكنََّك اَل َتْدُخُل ِإَلى ُىَناَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي أَََا 
(3)

  

 الخديعة والتأمر:  . ث

كؿ أف سػػَّفمالف قتػػؿ أخػػالة )أدكفنػػال( ككرد فػػأ اإل ػػدالح اقدػػالدم ىرػػر مػػف سػػ ر اقمَّػػكؾ األ
ثػـ تػزكج سػاعمالئل مػف اقسػفدات  كثالثمالئػل مػف   كقالئد جفش أافه  كطرد اق الرف  قػفخَّص قػه اقد ػـ

 (4)ف. تاقسرارم  فيمالقت نسالؤة قَّاه  كانإ قجمفع نسالئه اقغرفاالت مرت عالت آلق

  أخػػكة )ىفسػػك(ىَّػػإ أنػه    أف اقناػأ فعوػػكب قػػد خػالدع أاػػالةاق تػػالب اقموػػدسكذ ػر فػػأ أسػ الر  
كفد ؿ ىَّإ ماالر ته كاقناكة ادفَّه ن ا ال  كمال فأ ذقؾ مف ات الـ قفعوكب   كاستطالع أف فخدع أاالة

االق ذب كك ؼ إسدالؽ اينه رجؿ فيخػدع كفاػالرؾ مػف فخدىػه  ك ػذقؾ ك ػؼ اه اينػه أجػرل د مػه 
 (5)كأىطإ نعمته ىف طرفؽ اقغش كاقخدفعل.

َنُو اأَلْكبَـَر َوقَاَل َلُو: َوَحَدَث َلمَّا َشاَخ ِإْسَحاُق وَكَ " َناُه َعِن النََّظِر، َأَُّو َدَعا ِعيُسَو ابـْ «. يَـا اْبنِـي»لَّْت َعيـْ
ا»فـََقاَل َلُو:  َِ ََ ِْ ُعدََّتَك: ُجْعَبَتَك َوقـَْوَسَك، ، ِإَِّني َقْد ِشْ ُت َوَلْسُت َأْعِرُف يـَْوَم َوفَاِتي»فـََقاَل: «. ىَأ فَاآلَن ُخ

َنْع ِلي َأْطِعَمًة َكَما أُ َواْخُرْج ِإَلى  ْْ َْْيًدا،َوا ، و اْلبَـرّْيَِّة َوَتَصيَّْد ِلي  ْبـَل ائتِ ِحبُّ ِني ِبَها آلُكَل َحتَّـى تـَُبارَِكـَك َـَْفِسـي قـَ
َىَب ِعيُسو ِإلَـى اْلبَـرّْيَـّ«.َأْن َأُموتَ  َِ ـْيًدا وََكاََْت رِفْـَقُة َساِمَعًة ِإْذ َتَكلََّم ِإْسَحاُق َمَع ِعيُسو اْبِنِو. َف َْ ِة َكـْي َيْصـطَاَد 
ِإّْي َقْد َسِمْعُت أَبَاَك ُيَكلُّْم ِعيُسَو َأَخـاَك قَـاِئاًل:اْئِتِني ِبَصـْيٍد »َوَأمَّا رِفْـَقُة َفَكلمْت يـَْعُقوَب اْبِنَها قَائِلًة: ، لَِيْأِتَي ِبوِ 

                                                 

 .163ص –( انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة 1)
 .(21 - 20اق ورات ) – 9 اإل دالح –س ر اقت كفف  2))
 (.52 -49اق ورات  ) – 32اإل دالح  –س ر اقتثنفل  3))
 .164ص –( انظر: اقف كد تالرفخ كىوفدة 4)
 (.228 – 227/)1 –( انظر: اق  ؿ فأ اق  ؿ فأ اقمَّؿ كاألركاء كاقندؿ 5)
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َنْع ِلي َأْطِعَمًة آلُكَل َوأُبَارَِكَك َأَماَم الرَّبّْ قـَْبَل َوفَ  ْْ اِتي.فَاآلَن يَا اْبِني اْسَمْع ِلَقْوِلي ِفي َما أَََا آُمُرَك ِبِو: ِاْذَىْب َوا
نَـَعُهَما َأْطِعَمـًة ألَبِيـَك َكَمـا ُيحِ  ْْ ِْ ِلي ِمْن ُىَناَك َجْديـَْيِن َجيَّْدْيِن ِمَن اْلِمْعَزى، فََأ ،فـَُتْحِضـَرَىا ِإلَـى ِإَلى اْلَغَنِم َوُخ بُّ

ْبـَل َوفَاتِـوِ أَبِيَك لَِيْأُكَل َحتَّى يُـ  ُىـَوَذا ِعيُسـو َأِخـي رَُجـٌل َأْشـَعُر َوأَََـا رَُجـٌل »فـََقـاَل يـَْعُقـوُب ِلرِفْـَقـَة ُأمّْـِو: «. َبارَِكـَك قـَ
نَـْيـِو َكُمتَـَهـاِوٍن، َوَأْجِلـُب َعلَـى َـَْفِســي َلْعنَـًة اَل بـَرََكـةً  ُُسُّـِني أَبِـي فَـَأُكوُن ِفــي َعيـْ لَـُو ُأمُّــُو: فـََقالَـْت «. َأْملَـُف. رُبََّمـا َي

ِْ ِلي» َِ َوَأْحَضَر ألُمِّْو، َفَصـنَـَعْت ُأمُّـُو َأْطِعَمـًة  «. َلْعَنُتَك َعَليَّ يَا اْبِني. ِاْسَمْع ِلَقْوِلي فـََقْط َواْذَىْب ُخ َىَب َوَأَخ َِ َف
ْت رِفْـَقُة ثَِياَب ِعيُسو اْبِنَها اأَلْكَبِر اْلَفاِخرَ ،  َكَما َكاَن أَبُوُه ُيِحبُّ  َِ َة الَِّتي َكاََْت ِعْنَدَىا ِفي اْلبَـْيِت َوأَْلَبَسـْت َوَأَخ

َغَر،َوأَْلَبَسْت َيَدْيِو َوَماَلَسَة ُعُنِقِو ُجُلوَد َجْدَيِي اْلِمْعَزىَوَأْعطَـِت اأَلْطِعَمـَة وَ  ْْ نَـَها اأَل ـنَـَعْت يـَْعُقوَب ابـْ َْ ـَز الَّتِـي  اْلُ بـْ
ا. َمــْن أََْــَت يَــا اْبِنــي؟»فـََقــاَل: «. يَــا أَبِــي»بِيــِو َوقَــاَل: فَــَدَخَل ِإلَــى أَ ، ِفــي يَــِد يـَْعُقــوَب اْبِنَهــا َِ فـََقــاَل يـَْعُقــوُب «ىأَََــ

َْـْيِدي ِلَكـْي تـُبَـارَِكِني َـَْفُسـكَ »ألَبِيِو:  فـََقـاَل «. أَََا ِعيُسو ِبْكُرَك. َقْد فـََعْلُت َكَما َكلَّْمَتِني. ُقِم اْجِلـْف وَُكـْل ِمـْن 
َد يَا اْبِني؟َما ى»ِإْسَحاُق الْبِنِو:  ُِ ِِي َأْسَرْعَت لَِت ا الَّ فـََقـاَل ِإْسـَحاُق «.ِإنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك قَـْد َيسَّـَر لِـي»فـََقاَل: « َِ

ََْت ُىـَو اْبنِـي ِعيُسـو َأْم اَل؟»لِيَـْعُقوَب:  َُسَّـوُ «. تـََقدَّْم أَلُجسََّك يَا اْبِني. أََأ  فـَتَـَقـدََّم يـَْعُقـوُب ِإلَـى ِإْسـَحاَق أَبِيـِو، َف
َْْوُت يـَْعُقوَب، َولِكنَّ اْلَيَدْيِن َيَدا ِعيُسو»َوقَاَل:  َوَلْم يـَْعرِْفُو أَلنَّ َيَدْيِو َكاَـََتا ُمْشـِعَرتـَْيِن َكيَـَدْي ِعيُسـو «.الصَّْوُت 

ََْت ُىَو اْبِني ِعيُسو؟»َأِخيِو، فـََبارََكُهَوقَاَل:  ْم ِلي »فـََقاَل: «.أَََا ُىوَ »فـََقاَل: « َىْل َأ َْْيِد اْبِني َحتَّى َقدّْ آلُكَل ِمْن 
ْلِنـــي يَـــا »فـََقـــدََّم لَـــُو فََأَكـــَل، َوَأْحَضـــَر لَـــُو َخْمـــًرا َفَشـــِرَب.فـََقاَل لَـــُو ِإْســـَحاُق أَبُـــوُه: «. تـَُبارَِكـــَك َـَْفِســـي تـََقـــدَّْم َوقـَبـّْ

ــــاَل: «.اْبِنــــي َلــــُو، َفَشــــمَّ رَاِئَحــــَة ثَِيابِــــِو َوبَارََكــــُو، َوَق ــــُو »فـَتَـَقــــدََّم َوقـَبـَّ َْظُــــْر! رَاِئَحــــُة اْبِنــــي َكَراِئَحــــِة َحْقــــل قَــــْد بَارََك ا
ــَماِء َوِمــْن َدَســِم اأَلْرِض. وََكثْـــَرَة ِحْنطَــٍة َوَخْمرٍلُِيْســتَـْعَبْد لَــَك ُشــعُ  ْليُـْعِطــَك اهلُل ِمــْن ََــَدى السَّ .فـَ ْد الرَّبُّ ُُ وٌب، َوَتْســ

ُُدْ  ْخَوِتَك، َوْلَيْس ِْ ِيَن، َوُمبَـارُِكوَك ُمبَـارَِكينَ  َلَك قـََباِئُل. ُكْن َسيًّْدا  َوَحـَدَث «.َلَك بـَُنو ُأمَّْك. لَِيُكْن اَلِعُنوَك َمْلُعـَو
ــَرَ  ِإْســَحاُق ِمــْن بـَرََكــِة يـَْعُقــوَب، َويـَْعُقــوُب قَــْد َخــَرَج ِمــْن لَــُدْن ِإْســَحاَق أَبِيــِو، َأنَّ ِعيُســَو َأَخــ اُه أَتَــى ِمــْن ِعْنــَدَما فـَ

ـْيِد اْبنِـِو َحتَّـى تـُبَـارَِكِني »أَْيًضا َأْطِعَمًة َوَدَخَل ِبَها ِإَلى أَبِيِو َوقَاَل ألَبِيِو:  َْْيِدِه،َفَصَنَع ُىوَ  َْ لِيَـُقْم أَبِـي َويَْأُكـْل ِمـْن 
ُــوُه: «.َـَْفُســكَ  ــُو ِإْســَحاُق أَب ــاَل َل َْــَت؟»فـََق ــْن َأ ــاَل: « َم ــَك ِبْكــُرَك ِعيُســو»فـََق ُن َــا ابـْ ــَد ِإْســَحاُق ا«. أََ ــاًدا فَاْرتـََع ْرتَِع

ـيَء، َوبَارَْكتُـُو؟ »َعِظيًما ِجدِّا َوقَـاَل:  ُِ ْبـَل َأْن َت ـْيًدا َوأَتَـى بِـِو ِإلَـيَّ فََأَكْلـُت ِمـَن اْلُكـلّْ قـَ َْ ـطَاَد  ْْ ِِي ا َفَمـْن ُىـَو الَـّ
َْْرَخًة َعِظيَمًة وَ «. َـََعْم، َوَيُكوُن ُمَبارًَكا ََْرَخ  بَـارِْكِني أَََـا »ُمرًَّة ِجدِّا، َوقَاَل ألَبِيِو: َفِعْنَدَما َسِمَع ِعيُسو َكاَلَم أَبِيِو 

َِ بـَرََكَتكَ »فـََقاَل: «. أَْيًضا يَا أَِبي  (1)"«.َقْد َجاَء َأُخوَك ِبَمْكٍر َوَأَخ

" : ًفأ رىذىا اٍق ىٍ ؿ ف الئح كأ ذكاالت كىأىٍرفىالء تراه اقخرافالتقالؿ ااف دـز  .كى
ق ػـ ىَّػإ نىاًػأ اه فىعٍ  :فىػيكؿ ذىًقػؾ ـ أىنػه خػدع أىاىػالةي ًإٍطالى َّىٍفػًه اقسعػالى  ميسػتىاعىدي كغرػه كىرىػذىا   ويػكب ىى

ػػف ًففػػًه خفػػرمً  ػػعى اٍق  عػػالر كاألىػػداء  مع ػػعى أىًافػػه   مػػف أىانىػػالء اقنعػػالس مى ػػاقفى فػػؼ مػػف نىاًػػأ مى رىػػًذة   النىاًػػأ أىٍف ن
}فخػالدىكف اه كىاقعػذفف  :أىٍفف ظَّمىل رىذىا اٍق ىًذب مف نكر اق ٍدؽ ًفأ قىكؿ اه تىعىالقىإ  سكآت م الى الت

ًع أن س ـ{ مىال فخدىكف ًإ  .آمنيكا كى
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كذىة اغػش  ف ار ىل فىٍعويكبأاالررـ كىًرأ أخ :كثالنفل   ػٍيخي ػال  ىالنىػت مسػركقل مى كخدفعػل كتخالاػث   ًإنعمى
ـ مػػف رىػػذىا َّىػػٍفً ـ اقسعػػالى ػػال تَّوػػإ ًمػػٍن يـ إً   كقعمػػرم أىنع ىػػال قطرفوػػل اٍقفى يػػكد  كدالرػػإ قرنافػػالء ىى افػػث فىمى ًع اٍقخى

ًع اقرالذ  اقمخالدع  .ًإ
تػػػػه ىَّػػػػإ طىًرفػػػػؽ اٍقًغػػػػٌش   ف اه تىعىػػػػالقىإ أٍجػػػػرل د مػػػػهأكىًرػػػػأ أخاػػػػالررـ  :كثالقثػػػػل   كىأٍىطػػػػإ نٍعمى

 .كدالش ه مف رىذىا  كاقخدفعل
ـكىًرػػأ اقعتًػػأ ًى فرػػؾ أدػػد ًفػػأ  :كرااعػػل  َّىٍفػػًه اقسعػػالى الؽ ىى ه ًإٍذ خدىػػ  ًإٍذ اىػػالرؾ فىٍعويػػكب  أىف ًإٍسػػدى

ػػال ق ػػد ًاًتٍَّػػؾى اٍقار ىػػل ىفسػػك  اػػزىـ اقنػػذؿ اقعػػًذم  تػػب قى يػػـ رىػػذىا اق ػػكس ػػال ًى قفعوػػكب  ًإنعمى قػػه دىىى فىػػيىم   كى
ٍن ىعىػػل قَّخدفعػػل رى ينىػػال ًع ادمػػؽ اقغالقفػػل مػػف اقراف ػػػل  قىػػك  ىػػالفى قى يػػـ ىوػػؿ  مى ػػػال أرػػاه رىػػًذة اٍقوىً ػػفعل ًإ مى   كى

ػػد  ًرفػػؿ ًإقىػػإ ىَّػػأ  اٍقوىػػالًئَّفف أىف اه تىعىػػالقىإ اعػػث ًجاٍ  مع الؽ   فىيىٍخطىػػيى ًجٍاًرفػػؿ كأتػػإ ًإقىػػإ ميدى ػػذىا اىػػالرؾ ًإٍسػػدى كىرى ى
مى ىت ًإقىإ فىٍعويكب  ىَّإ ىفسك ػكة اٍقخاػث   فعَّإ  َّتال اقطعالًئ ىتىٍفًف قعنػل اه  فيخطيت اٍقار ىل كى فى ىػًذًة كيجي

 .كاقغش ًفأ رىًذة اٍقوىً فعل
كة اٍق ىًذب ف ثفرة جػ  ـ  ادن كىأمال كيجي َّىٍفػًه اقسعػالى كىريػكى نىاًػأ   مػف ذىًقػؾ نسػات ـ اٍق ىػًذب ًإقىػإ فىٍعويػكب ىى

 :ًفأ أىٍراىعىل مىكىاً ع  اه تىعىالقىإ كىرىسيكقه
الؽ أىنال اٍانؾ ىفسك كا رؾ :أىكق ىال  قػـ ف ػف اٍانػه  نػهًفػأ نسػؽ أل  فى ىًذًة  ػذاتالف  قىٍكقه أًلىًافًه ًإٍسدى

 .كىًى  ىالفى ا رة  ىفسك
ػال قَّػت قػأ :القثلكث  ًمفػع مى فى ىػًذًة  ػذاتالف ًفػأ   فػالجَّس ك ػؿ مػف  ػفدم  قىٍكقه أًلىًافًه  ػنعت جى

ٍفدة  أًلىنعهي قـ ف ف قىالؿى قىهي رىٍفئال  نسؽ  .كىًى أٍطعمهي مف  ى
الؽ :"ك ػػذاالت أخػػر ف ار ىػػل ًإٍسػػدى ػػـ  كىًرػػأ اطػػػالى   كتخ ػػع اقرػػػعكب  ًإٍذ قىػػالؿى قىػػػهي تخػػدمؾ اأٍليمى

تى ػػكف مػػكقأ إخٍ  تػػؾكى فٍسػػجد قىػػؾ اىنػػك أمػػؾ  كى قىكقػػه قعفسػػك كألخفػػؾ تسػػتعاد  كى   كىرىػػًذة  ػػذاالت ميتىكىاًقفىػػالت  كى
ت ـ  كىًى خ ػعت قى يػـ اقرػعكب  كىاه مىال خدمت اأٍليمىـ قػٌط فىٍعويػكب كىًى انفػه اعػدة   كىًى  ىػالنيكا مػكىاًقأ ًإٍخػكى

ػػـاػػؿ انػػكا انػػأ ًإٍسػػرىائً   كىًى سػػجد قى يػػـ كىًى قىػػهي انػػكا أمػػه ًفػػأ  ػػؿ أمػػل  ًفػػأ  ػػؿ اىٍَّػػدىة  فؿ خػػدمكا اأٍليمى رػػـ ك   كى
 (1)."ًفأ أىفعالـ دكقت ـ  ال كددفثالن خ عكا قَّرعكب قىًدفمن 
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 ادلطهة انثانث

 يىقف انُهىد ين انكتة انضًاوَح 

 تعاليم المسيح: (1):أوالً 
م  كـ خالتـ كرك مال فرالاه   قود نالدل دالخالمالت اقف كد ايف ركح اقناكة قد انت ت االقناأ ز رفال

 (2)اقمرسَّفف فأ اإلسالـ.
فود كرد فأ اقتَّمكد: أنه  الف مػف اقعَّمػالء   كق ذا ف ـ ً فعترفكف االقمسفح ىَّفه اقسالـ  ناأ

ً مف األنافالء  كأنه  الف فطاب اقمر ػإ االألدكفػل  كفػكرم ـ أف اًنت ػالع إنمػال د ػؿ ق ػـ اػدىالئ ـ  
كك ػػػ كا اقػػػدفف اقمسػػػفدأ اػػػيف  (3)مػػػف األرػػػفالء. كأنػػه  ػػػالف فعػػػرؼ اسػػػـ اه األىظػػػـ ففيسػػػخر اػػػه  ثفػػرنا

 (4)قكاىدة مانفل ىَّإ اقجنكف.
 :اؿ قود ك  كا اقمسفح امال  النكا قد ك  كا اه األنافالء سالاونال

 ع اقنال رم مكجكد افف قجالف اقجدفـ افف اقزفت كاقوطراف كاقنالرك سإف ف. 
 "(5)أمه مرفـ أتت اه مف اقعس رم )االندارا( اماالررة اقزنال 

  إسرائفؿدمؽ كمجذـك كغرالش انأ أاقمسفح. 

 فعتار اقف كد تالمفذ اقمسفح مَّددكف. 

 .اإلنجفؿ  تالب ممَّكء االإلثـ 

 َّإ رذا ف ؿ اقمسفدفكف كثنفكف مثَّه.اقمسفح سالدر ككثنأ  كى 

 (6)كاقتعالقفـ اقتأ جالء ا ال   ر.  رك ف كدم مرتد 

  رطوػل اقَّتػالف اقناأ اقكثنأ اقمي َّؿ ً فستطفع أف فعَّـ سػكل اق ػذب كاق اقمسفح رك
 (7)كفستدفؿ ىَّإ اقعوؿ إدرا  مال.  فعكزرمال اقت  فر اقسَّفـ

                                                 

 .18ص  –فؼ اق تالب اقمودس ( تـ اقددفث ىف مكق  ـ مف اق تالب اقمودس فأ مطَّب تعر 1)
 .31ص –اقمجَّد اقثالنأ  –اقمكسكىل اقمكجزة  –اقمسفرم  –( انظر: اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل 2)
 .47ص –( انظر: اق نز اقمر كد فأ ف الئح اقتَّمكد 3)
 – 1ط  –دار اًتدػػػالد اقعراػػػأ قَّطاالىػػػل  –دسػػػف ظالظػػػال  مدمػػػد ىالرػػػكر  –انظػػػر: رػػػرفعل اقدػػػرب ىنػػػد اقف ػػػكد  4))

 .34ص
 .351ص –( س ر اقتالرفخ اقف كدم 5)
 (.29-28ص) –( انظر: اقتَّمكد ررفعل انأ إسرائفؿ6)
 .73ص – 1ط –سَّسَّل اقف كد كاقعالقـ  –األب أم.اأ.ارانالفتس  –( انظر: ف ح اقتَّمكد 7)
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فوكؿ اقدالخالـ مكرفه ىمفئفؿ: " فجب أف نمفز افف اقت الح اقمتسخ كاقت الح اق السد  ف الرمػال ك 
ىالدته أ نخرجه مف طاؽ اق ال  ل قئال ف سد االقأ اقت الح  ق ف مػال اق السػد فَّػفس اقمتسخ فم ف تنظف ه كا 

ف ن عَّه سكل إاعػالدة قػئال فيتَّػؼ اقمزفػد  كقػد  ػالف فسػكع ىَّػإ رػذا اقندػك مثػؿ اقت ػالح أرنالؾ مال فم ف 
   مال أف اقجمالرا تؤ د أنه فأ اقمرة األخفرة ىندمال  الف اقدالخػالـ اق السد ىندمال درض ك َّؿ اق ثفرفف

ة ف كرػكع فتَّػػك  ػػالة اقتكدفػػد اقف كدفػػل  أاػػدل اسػػتعدادة قَّتفسػفر ىَّفػػه فػػأ تكاتػػه  اػػؿ كأرػػالر إقفػػه افػػد
كرػػك مػػال  قػػـ ف  ػػـ سػػكل مػػال  ػػالف فرفػػد ف مػػه   -كفو ػػد اػػذقؾ اقمسػػفح كاقعفػػالذ اػػاله  –ق ػػف ذقػػؾ اآلثػػـ 

ه نتػػالئن أفعالقػػه ىنػػدمال ك ػػع أكؿ قانػػل قعاػػالدة اقتكاػػل قػػـ ت ػػف دوفوفػػل  كترػػ د ىَّفػػ فؤ ػػد أف رغاتػػه فػػأ
 (1).األكثالف كسجد ق ال"

ف اقػػػكاىظفف فف ػػال أرػػػاه "إف  نػػػالئس اقمسػػفدففف اموػػػالـ اقوػػالذكرات :كتدػػدثكا ىػػػف اق نػػالئس   كا 
 (2).االق الب اقنالادل"

 (3)."  نالئس اقمسفدففف  افكت اق القفف كمعالاد األ نالـ  ففجب ىَّإ اقف كد تخرفا ال"

 ثانًيا: موقفيم من القرآن الكريم:
اؿ قوػد أن ػركا ناػكة سػفدنال    مال أن ركا اق تب اقسمالكفل اقسالاول  قود أن ر اقف كد اقورآف اق رفـ

 قَّاالطؿ. َّغؿ فأ أىمالق ـ مف  رة قَّدؽ كتكؿ  ذقؾ امال تغ  ك مدمد 

فػػأ تَّمػػكد اقف ػػكد إسػػمالف أدػػدرمال )فالسػػكؿ(  كت سػػفرة: اقسػػالقط   كاقثػػالنأ  كقسػػفدنال مدمػػد 
)مكر الع( كتيكفَّه: اقمجنكف  كأمال اقوػرآف اق ػرفـ فػنن ـ فسػمكنه ففمػال افػن ـ )قػالقكف( كرػك اسػـ قَّسػكءة 

 (4).اَّسالن ـ  فعنكف أنه ىكرة اقمسَّمفف

ن ػػػالررـ قَّوػػػرآف  فػػػذ ر اإلمػػػالـ اقطاػػػرم ىػػػف ااػػػف  كقوػػػد أىَّػػػف اقف ػػػكد قرسػػػكؿ اه  رف ػػػ ـ كا 
اػف سػػفدالف كنعمػالف اػػف أ ػال كادػػرم اػف ىمػػرك كىزفػز اػػف قػالؿ: "أتػػإ رسػكؿ اه مدمػػكد  ىاػالس 

أاأ ىزفز كسالـ اف مر ـ  فوالقكا: أخارنال فال مدمد ا ذا اقذم جئت اه  دؽ مف ىند اه ىز كجؿ؟ 
)أمػال كاه إن ػـ قتعرفػكف أنػه مػف ىنػد  ً نراة متنالسػونال  مػال تنالسػؽ اقتػكراة. فوػالؿ ق ػـ رسػكؿ اه فننال 

فوػالقكا   اه  تجدكنه م تكانال ىند ـ  كقك اجتمعت اإلنس كاقجػف ىَّػإ أف فػيتكا امثَّػه مػال جػالءكا امثَّػه(
أرػػفع  ك عػػب اػػف ك نالنػػل اػػف أاػػأ اقدوفػػؽ  ك   كىاػػد اه اػػف  ػػكرفال  ىنػػد ذقػػؾ كرػػـ جمفعنػػال: فندػػالص

: أسد  كرمكفؿ اف زفد  كجاؿ اف ىمرك: فال مدمد مال فعَّمؾ رذا إنس ًك جالف. فوػالؿ رسػكؿ اه 
  )أمال كاه إن ـ قتعَّمكف أنه مف ىند اه كأنأ رسكؿ اه تجدكنه م تكب ىند ـ فأ اقتكراة كاإلنجفؿ(

                                                 

 . 101ص  –اق فئل اقم رفل اقعالمل قَّ تالب  –من كر ىاد اقكرالب  -فتالكل اقدالخالمالت  1))
 .351ص –فخ اقف كدم س ر اقتالر  (2)
 .351ص – اقمرجع اقسالاؽ (3)
 .48ص –( انظر اق نز اقمر كد 4)
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نػه ىَّػإ مػال أراد  فػينزؿ ىَّفنػال  تالانػال فوالقكا: فال مدمد إف اه ف ػنع قرسػكقه إذا اعثػه مػال رػالء  كفوػدر م
ً جئنالؾ امثؿ مال تيتأ اه. فينزؿ اه ىز كجؿ فف ـ كففمال قػالقكا لقًْنٌَئِٓ نموُخََّعَجِنمٌْب ْٔسُنلقًْنٌَئِٓ نموُخََّعَجِنمٌْب ْٔسُننن::نورؤة كنعرفه  كا 

كنمٍََعنأَُْنَْؤْحق من  ِّثًْ ن َيَمنمٌْمق ُمَْ نٌَْنَْؤْحق َْن  ِّثٍُِِْناٌََ ُنوََْْن َعُ ق ُُُنٌِ كنمٍََعنأَُْنَْؤْحق من  ِّثًْ ن َيَمنمٌْمق ُمَْ نٌَْنَْؤْحق َْن  ِّثٍُِِْناٌََ ُنوََْْن َعُ ق ُُُنٌِاَمٌْجٓ   (1)."(88)اإلسراء:  ((8888بَعُوانظَ  ريًمن)بَعُوانظَ  ريًمن)اَمٌْجٓ 

 الف قد رأل أدالمنال تدؿ ىَّإ  كنه  الدب دكقل  كأنه  أف اقناأ  كزىـ اقف كد فأ اقتَّمكد
 الدب فعَّمكا أنه   اقف كد  كقص ىَّف ـ أدالمه يداالرسالفر إقإ اقرالـ فأ تجالرة قخدفجل  كاجتمع ا

ـ اقتػػكراة كفو  ػػال مػػدة  كزىمػػكا كأفرطػػكا فػػأ دىػػكارـ  ػػداكة ىاػػد اه اػػف سػػالـ  فوػػرأ ىَّفػػه ىَّػػك دكقػػل في
 (2)إقإ أف نساكا اق  الدل اقمعجزة اقتأ فأ اقورآف إقإ تيقفؼ ىاد اه اف سالـ.

ػػٍ فىٍكنأ سػػالاونال- مردخػػالم إقفػػالركك ػػرح اقدالخػػالـ  فػػأ  -اقدالخػػالـ اقرػػرقأ األ اػػر قَّ فػػالف اق  
ػف فتػراعص انػال خطالب أمالـ ىدد مف منتساأ اقمدارس اقدفنفل اقعس رفل: "ق نال أىداء  ثفركف  كرنالؾ مى

ء انم الننػػال  أف نػػكاج  ـ   -ىاػػر اإلجػػراءات اقعسػػ رفل  -كفنتظػػر اق ر ػػل قالنو ػػالض ىَّفنػػال  كرػػًؤ
ق ف مال ً نستطفع مكاج ته رك ذقؾ اق تالب اقذم فسػمكنه "قػرآف"  رػذا ىػدكنال األكدػد  رػذا اقعػدك ً 

 (3).ستطفع كسالئَّنال اقعس رفل مكاج ته"ت
  

                                                 

 .15/76ج– 1ط –رجر قَّطاالىل كاقنرر  –ألاأ جع ر مدمد اف جرفر اقطارم  –( ت سفر اقطارم 1)
 .48ص –( انظر اق نز اقمر كد 2)
 www.alukah.net/Culture/0/5126 -اقثوالففل  مكقع اآلقك ل  – علي زينو –ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد  3))

http://www.alukah.net/Culture/0/5126/
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 طهة انراتغادل

 ادلضُح ادلخهص

كمػػػف اقعوالئػػػد األخػػػرل فػػػأ اقدفالنػػػل اقف كدفػػػل  ىوفػػػدة اقمسػػػفح اقمخَّػػػص  كرػػػأ ىوفػػػدة نرػػػيت 
قعكامؿ سفالسفل  كق ن ال تدكقت اعد زكاؿ رذة اقعكامؿ إقإ ىوفدة دفنفل ثالاتل مف ىوالئد اقف كدفل  فود 

سػػوكط رػػالتفف اقممَّ تػػفف فػػأ فػػد أدل إنوسػػالـ ممَّ ػػل داكد كسػػَّفمالف إقػػإ ممَّ تػػفف رػػمالقفل كجنكافػػل  ثػػـ 
األركرففف كاقاالاَّففف  إقإ نرية كتاَّػكر ف ػرة سفالسػفل  ػفغت  ػفغل دفنفػل  فػأ زمػف اقسػاأ اقاػالاَّأ  
ردف ال اعػث األمػؿ فػأ قَّػكب اقف ػكد مػف إم النفػل إىػالدة رػالتفف اقػدكقتفف  كرػأ ف ػرة غفافػل توػـك ىَّػإ 

ؽ اقخػػػالص اقوػػػكمأ قرػػػعاه  ثػػػـ أسػػػالس اإلىتوػػػالد فػػػأ قػػػدـك مسػػػفح مخَّػػػص كظف تػػػه اقسفالسػػػفل تدوفػػػ
دكر تدوفػػػؽ اقخػػػالص  أ ػػػف ت إقػػػإ رػػػذة اقكظف ػػػل اقسفالسػػػفل كظف ػػػل دفنفػػػل تعطػػػأ قَّمسػػػفح اقمخَّػػػص

اقدفنأ قرعاه  كقدكمه سفدوؽ إقالمل ممَّ ل ه فأ اًرض فأ ن الفل األفػالـ  كك ػعت قػه فػأ اقتػراث 
 (1)اطكقفل خالرقل قَّعالدة. اقف كدم رركط كىالمالت أرم ال انتسالاه إقإ افت داكدف كاقوفالـ ايىمالؿ

ًك  ػ كة اقخَّػؽ  مػال أمَّػكا  اػؿ قػـ دفث أف اقف كد كجدكا أن س ـ ً خفرة اقارر  مال زىمكا  
نمػال  ػالنكا رػدفنال قَّػاالء كاقن اػالت  كمػف رنػال  فجدكا أن س ـ فأ ن ػس اقم النػل اقتػأ فػنعـ ا ػال اآلخػرفف؛ كا 

 ـ مػػف رػػذة اقكرػػدة  كف ػػع ـ فػػأ اتجػػه م  ػػركرـ فػػأ ى ػػكررـ اقمتػػيخرة  إقػػإ مخَّػػص كمنوػػذ فنترػػَّ
 (2)اقم النل اقتأ أرادكرال.

قوػػػػد أفػػػػرزت ىوفػػػػدة اقواػػػػالًة ىػػػػددنا مػػػػف اقدر ػػػػالت اقمرػػػػفدالنفل اقتػػػػأ تػػػػؤمف ا  ػػػػرة اقمسػػػػفح ك 
اقمخَّػػص  كت ػػمنت اقواػػالًة تعػػالقفـ ترجػػع إقػػإ جػػذكر تَّمكدفػػل  من ػػال مػػال فتعَّػػؽ ا  ػػرة مجفػػه اقمسػػفح 

 (3)اقمخَّص.

قػػذم سػػفخَّص اقف ػػكد مػػف اً ػػط الد  ماػػدأن أسالسػػفنال فػػأ كفعتاػػر إنتظػػالر اقمسػػفح اقمخَّػػص ا
 (4)ؼ افن ـ كافف ماالدئ اقمسفدفل.ت ـ  كرك مف أساالب اقخالىوفد

 (5)كفوكؿ اقاعض أف ف رة اقمنوذ اقمخَّص إستعالررال اقف كد مف اق رس.

                                                 

ص  – 1ط –دار قاػػالء قَّطاالىػػل اقنرػػر كاقتكزفػػع  –مدمػػد خَّف ػػل دسػػف أدمػػد  –انظػػر: تػػالرفخ اقدفالنػػل اقف كدفػػل  (1)
163. 

 .210ص  – أدمد رَّاأ –اقف كدفل  –موالرنل أدفالف انظر:  (2)
 –مر ػػز األادػػالث  –اقخَّفػػؿ  –رااطػػل اقجػػالمعففف  – ػػالح اقػػزرك  –اقمتػػدفنكف فػػأ اقمجتمػػع اإلسػػرائفَّأ انظػػر:  (3)

 .61ص  – ـ1990 1ط
 .95ص – 1ط –م تال اقمَّؾ ف د اقكطنفل  -مدمد آؿ ىمر –انظر: ىوفدة اقف كد فأ اقكىد ا َّسطفف 4) )
 .211ص  – أدمد رَّاأ –اقف كدفل  –موالرنل أدفالف ( انظر: 5)
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كك  ت اقواالًة اقمسػفح اقمخَّػص ىَّػإ أنػه مدػالرب ف ػكدم سػفيتأ ارػ ؿ أسػطكرم  كفدمػؿ رسػالقل 
 (1).اقسالـ  كفادأ اقع ر األق أ  اقذم تد ـ ففه اقف كد  ؿ األمـاقدب ك 

كرذا اًنسالف فأ معتود اقف كد رك إنسالف سػمالكم ك ػالئف معجػز خَّوػه اه قاػؿ اقػدركر  كرػك 
مكجكد فأ اقسمالء دتإ فيتأ مكىد إرسػالقه  كاه سػفمنده قكتػه  كرػك فدمػؿ قوػب )ااػف اإلنسػالف( أم 

ف  النت طافعته تجمع افف اه كافف اإلنسالف.أنه سفظ ر فأ  كرة اإلنسالف   (2)كا 

ــِو، َويُــْدَعى اْســُمُو كك ػػ ه اق تػػالب اقموػػدس: " ــا، َوَتُكــوُن الرّْيَاَســُة َعَلــى َكِتِف ًن ــٌد َوَـُْعَطــى ابـْ ــا َوَل ــُد لََن أَلَّــُو يُوَل
يًبا، ُمِشيًرا، ِإلًها َقِديًرا، أَبًا أََبِديِّا، رَئِيَف السَّـاَلِم. لُِنُمـوّْ  ُِ رِيَاَسـِتِو، َوِللسَّـاَلِم اَل ََِهايَـَة َعلَـى ُكْرِسـيّْ َداُوَد َوَعلَـى  َع

ُنوِد َتْصنَ  ُُ َرُة َربّْ اْل ، ِمَن اآلَن ِإَلى األََبِد. َغيـْ اَمْمَلَكِتِو، لُِيثَبّْتَـَها َويـَْعُضَدَىا بِاْلَحقّْ َواْلِبرّْ َِ  (3)."ُع ى

ذ ػر فػأ رؤفػال اقناػأ أرػعفالء دسػب اقتػكراة  كاقمخَّص اقذم فنالدم اه اقف ػكد اقفػكـ  رػك مػف 
دفث ذ ر فف ال مرػ د ألخػر اقزمػالف  ففػه مرػالرد قػدمالر األرض  ثػـ ذ ػر اقخػالص قَّرػعب اقف ػكدم 

 :ىَّإ فد اقمسفح اقمخَّص

 (4)."َوَذا الرَّبُّ ُيْ ِلي اأَلْرَض َويـُْفرُِغَها َويـَْقِلُب َوْجَهَها َويـَُبدُّْد ُسكَّاَـََهاىُ " -

ِلَك َلْعَنٌة ، ََّسْت َتْحَت ُسكَّاََِها أَلََـُّهْم تـََعدَّْوا الشََّراِئَع، َغيـَُّروا اْلَفرِيَضَة، َََكُثوا اْلَعْهَد األََبِديَّ َواأَلْرُض َتدَ " - لِِ
ِلَك اْحتَـَرَق ُسكَّاُن اأَلْرِض َوبَِقَي أََُاٌس َقالَِئلُ   (5)".َأَكَلِت اأَلْرَض َوُعوِقَب السَّاِكُنوَن ِفيَها. لِِ

َِْســَحاقًا. َتَشــقََّقِت اأَلْرُض َتَشــقًُّقا. تـََزْعَزَعــِت اأَلْرُض تـََزْعُزًعــا. تـََرََّحــِت اأَلْرُض تَـ " - ََْســَحَقِت اأَلْرُض ا َرًُّحــا  ِا
بُـَهـا، َفَسـَقَطْت َواَل تـَُعـوُد تـَُقـوُم. َـْ َهـا َذ ِفـي ذلِـَك اْليَــْوِم َوَيُكـوُن  َكالسَّْكَراِن، َوَتَدْلَدَلْت َكـاْلِعْرزَاِل، َوثـَُقـَل َعَليـْ

َمُعــوَن َجْمًعــا َكَأَســارَ  ُْ ى ِفــي َأنَّ الــرَّبَّ يُطَالِــُب ُجْنــَد اْلَعــاَلِء ِفــي اْلَعــاَلِء، َوُملُــوَك اأَلْرِض َعلَــى اأَلْرِض. َوُي
ُل اْلقَ  َُ ٍن، َويـُْغَلُق َعَلْيِهْم ِفي َحْبٍف، ثُمَّ بـَْعَد أَيَّاٍم َكِثيَرٍة يـَتَـَعهَُّدوَن. َوَيْ  ُْ َمُر َوُتْ ـَزى الشَّـْمُف، أَلنَّ َربَّ ِس

دٌ  ُْ ْهيَـْوَن َوِفي ُأوُرَشِليَم، َوُقدَّاَم ُشُيوِخِو َم ِْ ُنوِد َقْد َمَلَك ِفي َجَبِل  ُُ  (6)".اْل

ِِي َعلَـى ُكـلّْ : "ثم يـأتي الخـبلص لمشـعب الييـودي - َقـاِب الَـّ َقـاِب. النـّْ بَـِل َوْجـَو النـّْ َُ ا اْل َِ َويـُْفنِـي ِفـي ىـ
َلُع اْلَمْوَت ِإَلى األََبِد، َويَْمَسُ  السَّيُّْد الرَّبُّ الـدُّ الشُُّعو  ُموَع َعـْن  ِب، َواْلِغطَاَء اْلُمَغطَّى ِبِو َعَلى ُكلّْ األَُمِم. يـَبـْ

                                                 

 .111ص  -ىاد اقمجفد رمك  –انظر: اق رؽ كاقمذارب اقف كدفل  1))
 .210ص  –أدمد رَّاأ  –اقف كدفل  –( انظر: موالرنل أدفالف 2)
 (.7 -6اق ورات ) – 9اإل دالح  –س ر أرعفالء  (3)
 . 1اق ورة  – 24اإل دالح  –( س ر أرعفالء 4)
 (.6 -5اق ورات ) – 24اإل دالح  –( س ر أرعفالء 5)
 (.23 - 19اق ورات ) – 24اإل دالح  –س ر أرعفالء (  6)
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ا »ْليَــْوِم: ُكلّْ اْلُوُجوِه، َويـَْنزُِع َعاَر َشْعِبِو َعْن ُكلّْ اأَلْرِض، أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َتَكلََّم. َويـَُقاُل ِفـي ذلِـَك ا َِ ُىـَوَذا ىـ
وِ  ِْ َتَظْرََاُه. َـَْبَتِهُج َوَـَْفَرُح ِبَ اَل َـْ ا ُىَو الرَّبُّ ا َِ َتَظْرََاُه َفَ لََّصَنا. ى َـْ  (1)".«ِإلُهَنا. ا

نَـِة كفراط س ر أرعفالء اقخػالص امدفنػل اقوػدس: " - ُىـَوَذا الـرَّبُّ قَـْد َأْخبَــَر ِإلَـى َأْقَصـى اأَلْرِض، ُقولُـوا البـْ
ْهيَـوْ  َمْفـِديّْي »، «َشـْعًبا ُمَقدًَّسـا»َوُيَسـمُّوَـَُهْم: «. ُىـَوَذا ُمَ لُّْصـِك آٍت. َىـا ُأْجَرتُـُو َمَعـُو َوِجـَزاُؤُه َأَماَمـوُ »َن: ِْ
َِْت ُتَسمَّْيَن: «. الرَّبّْ  ُُورَةِ »، «اْلَمْطُلوبَةَ »َوَأ َر اْلَمْه  (2)".«اْلَمِديَنَة َغيـْ

نرػر فكأنه س ص سكؼ فد ـ اقعالقـ مف مدفنل اقودسكفرل اق تالب اقمودس أف اقمسفح اقمخَّ
نوالذة مف دفالة اقن أ  كد ـ األمف كاألمالف كاقعدؿ فأ األرض   كأف م مته رأ فداء رعب إسرائفؿ كا 

بَـاِل، وَ : "اقعالقـ اررفعل   فكف ُِ يـَْرَتِفـُع َوَيُكوُن ِفي آِخِر األَيَـّاِم َأنَّ َجبَـَل بـَْيـِت الـرَّبّْ َيُكـوُن ثَابِتًـا ِفـي رَْأِس اْل
ِري ِإلَْيِو ُكلُّ األَُمِم. َوَتِسيُر ُشُعوٌب َكِثيَرٌة، َويـَُقوُلوَن:  ُْ ، ِإلَـى بـَْيـِت »فـَْوَق التّْاَلِل، َوَت َىُلمَّ ََْصَعْد ِإَلى َجَبِل الـرَّبّْ

ــْهيَـوْ «. ِإلـِو يـَْعُقــوَب، فـَيُـَعلَّْمَنــا ِمــْن ُطُرِقــِو َوََْســُلَك ِفــي ُســُبِلوِ  ِْ ــرِيَعُة، َوِمــْن ُأوُرَشــِليَم َكِلَمــُة أَلَّــُو ِمــْن  َن َتْ ــُرُج الشَّ
ُِ ِلُشُعوٍب َكِثيرِيَن، فـََيْطبَـُعوَن ُسُيوفـَُهْم ِسَكًكا َورَِماَحُهْم َمَناِجلَ  . فـَيَـْقِضي بـَْيَن األَُمِم َويـُْنِص . اَل تـَْرَفُع ُأمٌَّة الرَّبّْ

ًفا، َواَل يـَتَـَعلَُّموَن اْلَحرْ      (3)".َب ِفي َما بـَْعدُ َعَلى ُأمٍَّة َسيـْ

كفػػرل اقاػػالدثكف أف رػػذة اقن ػػكص اقتكراتفػػل ماعث ػػال إنمػػال  ػػالف تع ػػانال قكمفنػػال  ػػفؽ األفػػؽ  
ردفد اقدود  كتعَّونال ا  ػرة اقدػؽ اإلق ػأ فػأ اقسػَّطل  كتعطرنػال قمغػالنـ مالدفػل  ػخمل   ػؿ ذقػؾ فناثػؽ 

 (4)مف د فض اقخكؼ كاقدمالر قفخَّؽ  كرة سالدرة  تداىب ىكاطؼ اقمكتكرفف.

كاعد مركر فترة طكفَّل دكف قدكـ اقمسفح اقمخَّص اقذم فنتظرة اقف كد  انت ز اعػض اقف ػكد 
رذة اق ر ل  فالدىإ  ؿ كادد مػن ـ أنػه اقمسػفح  كسػجؿ اقتػالرفخ أخاػالرنا قمسػفح  ػذاب مػف  ػؿ كقػت 

 (5)ألخر.

 

 

 

 

                                                 

 (.9 - 7اق ورات ) – 25اإل دالح  –( س ر أرعفالء 1)
 (.12 - 11اق ورات ) – 62اإل دالح  –( س ر أرعفالء 2)
 (.4 - 2اق ورات ) – 2اإل دالح  –س ر أرعفالء  (3)
 .113ص   –دسف ظالظال  –( انظر: اق  ر اقدفنأ اإلسرائفَّأ 4)
 .214ص  –أدمد رَّاأ  –اقف كدفل  –نل أدفالف موالر انظر:  (5)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 انفصم انثاوً
 األحساب اإلرسرايٍهٍح انٍمٍىٍح املعاصرج

 

 ويشتمل عمى مبحثين:

 بيتنا( إسرائيلاليمينية )الميكود،  األحزابالمبحث األول: 

اليمينية الدينية )ييدوت ىتوراه،  األحزابالمبحث الثاني: 
 شاس(
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 املثحث األول
 نٍمٍىٍحا األحساب

 
 ويشتمل عمى مطمبين:

 المطمب األول: حزب الميكود 
 بيتنا إسرائيلالمطمب الثاني: حزب 
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 مقدمة:
كاقمرادػػؿ اقتػػأ مػػرت ا ػػال   ارامج ػػالفل مػػف دفػػث نرػػيت ال ك سػػرائفَّإف اقمسػػتعرض قردػػزاب اإل

ل كت كرات كارامن تعتمدرال رػذة   كفؽ رؤ إسرائفؿقفجدرال تت ؽ ىَّإ مادأ  ركرة اقد الظ ىَّإ أمف 
سكاء  األدزابامال فتنالسب مع أفدفكقكجفت ال اق  فكنفل كاقتكراتفل  كنجد أف رذة اقجمالىالت ك  األدزاب

ىك قه مف اقتزاـ االقررفعل اقف كدفل دسب مػال فدوػؽ كمال قد تد  اقدفنفل أك غفر اقدفنفل تنالسب ماالدئ ال
 ق ال ذقؾ مف م السب سفالسفل كاقت الدفل.

 ية بخصائص وصفات من أبرزىا:سرائيموالجماعات اإل األحزابتتشارك و 
ركاػػػال  ال قاػػػؿ قفػػػالـ اق فػػػالف اق ػػػ فكنأ فػػػأ أك  النػػػت نرػػػيت إسػػػرائفؿاقسفالسػػػفل فػػػأ  األدػػػزابأغَّػػػب  .1

أك   انتوَّػػت إقػػإ اق فػػالف قاػػؿ إنرػػالء اقدكقػػل أن ػػالكرػػأ إمػػال اقرػػرقفل كخال ػػل فػػأ اكقكنفػػال كركسػػفال  
 (1)فأ اق فالف ىف طرفؽ اقم الجرفف اقف كد اقذفف  النكا فستكطنكف فأ اق فالف. الأنريت ق ال فركىن 

قد ر َّت قاؿ قفالـ اق فالف اق  فكنأ مَّفرفالت مسَّدل تجمعػت اعػد ذقػؾ ففمػال  األدزابف رذة إ .2
 (2).(أسرائفَّجفش اقدفالع اإل)افعرؼ 

تع س فأ مجمكى ال  كرة اقدر ل اق  فكنفل اقتأ جمعت رػتالت اقجمالىػالت  رذة األدزاب إف .3
قم ػػكف مػػف جمالىػػالت كفئػػالت مختَّ ػػل أ اسػػرائفَّاقف كدفػػل  كرػػأ  ػػذقؾ تع ػػس دالقػػل اقمجتمػػع اإل

اق  فكنفل ترػجع  ػؿ  مرف أ  رفنز: "إف اقمنظملفوكؿ اقمؤرخ األ (3) كؿ اقعرقفل كاقدفنفل.األ
 (4).ا دؼ تيففد اق  فكنفل" األدزاب قالملاقترجفع ىَّإ إ

ً تعاػػػػر ىػػػػف أف ػػػػالر كماػػػػالدئ متنالق ػػػػل  اػػػػؿ تػػػػؤمف  َّ ػػػػال  -غَّا ػػػػالأفػػػػأ  - األدػػػػزابف رػػػػذة إ .4
اقرػفكىفل كاقعرافػل  األدػزابمع كجكد اعػض  –ايفدفكقكجفل كاددة رأ األفدفكقكجفل اق  فكنفل 

كمػف ثػـ   -سػأ اق ػ فكنأكاقدفنفل اقتأ ً تعترؼ االق  فكنفل كرأ قَّل قَّفَّل فأ اقمر د اقسفال
رػك تنػالفس دػكؿ اقمنػالفع اقسفالسػفل كاًقت ػالدفل كقػفس  األدػزابف اقتنالفس اػفف رػذة أفنننال نجد 

ًختالفالت ػػال كماالدئ ػػال ىنػػد  األدػػزابرػػداؼ  كقعػػؿ رػػذا مػػال ف سػػر تنالسػػأ رػػذة دػػكؿ اقماػػالدئ كاأل
 (5)تر فؿ اقد كمالت اًئتالففل.
                                                 

 .137 -134ص –ـ 1999ط  –م تال مداكقأ  –ىاد اق تالح مال أ  –إسرائفؿانظر: اقدفف كاقسفالسل فأ  1))
–مكقػػػػػػػػػػػػػػػػع مكسػػػػػػػػػػػػػػػػكىل موالتػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف اق ػػػػػػػػػػػػػػػػدراء  –إسػػػػػػػػػػػػػػػػرائفؿاقسفالسػػػػػػػػػػػػػػػػفل فػػػػػػػػػػػػػػػػأ  األدػػػػػػػػػػػػػػػػزابانظػػػػػػػػػػػػػػػػر:  2))
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 .137 -134ص –ـ 1999ط  –م تال مداكقأ  –ىاد اق تالح مال أ  –إسرائفؿانظر: اقدفف كاقسفالسل فأ  3))
جالمعػل  –رسػالقل مالجسػتفر  –نػرمفف فكسػؼ غكانمػل  –كدكر دػزب اقعمػؿ  إسػرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزابانظر:  4))

 .138ص  –ـ 1993 –اقفرمكؾ 
 -مكقػػػػػػػػػػػػػػػػع مكسػػػػػػػػػػػػػػػػكىل موالتػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف اق ػػػػػػػػػػػػػػػػدراء  –إسػػػػػػػػػػػػػػػػرائفؿفػػػػػػػػػػػػػػػػأ اقسفالسػػػػػػػػػػػػػػػػفل  األدػػػػػػػػػػػػػػػػزابانظػػػػػػػػػػػػػػػػر:  5))
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قمجػػالًت اقسفالسػػفل كاًقت ػػالدفل كاًجتمالىفػػل توػػـك انرػػالطالت ترػػمؿ جمفػػع ا األدػػزابف رػػذة إ .5
كرػك اقػذم  ك اقػذم فن ػذ اقدمػالت اًنتخالافػل كاقثوالففل كاقرفال ػفل كاق نفػل كاقترفف فػل  فػالقدزب رػ

ىمالؿ اقتجالرفل كاق نالىفل  كفررؼ ىَّػإ   كرك اقذم فدفر اقرر الت كاألفكفر ألى الئه اقس ف
سػػاكىفل اَّغػػالت متنكىػػل  أفكمفػػل ك  الر  ػػد ن  ػػدال كرػػر الت تػػيمفف كفي دفر انك نػػكفيػػ (1)مسترػػ فالت.

 ا سفالسػػػػفنال اوػػػػدر مػػػػال رػػػػك تيففػػػػددن فػػػػق ػػػذا فالقنػػػػالخاكف ىنػػػػد تيففػػػػدرـ ألدػػػػزاب معفنػػػػل فػػػػذقؾ قػػػفس تيف
 (2)قرى الء. اقت الدم كاجتمالىأ

كخالرج ػػػال االقمسػػػيقل اقدفنفػػػل  كقػػػفس مػػػف  إسػػػرائفؿداخػػػؿ  األدػػػزابثمػػػل  ػػػَّل كثفوػػػل اػػػفف سفالسػػػل  .6
كقتدوفػػػؽ   را ػػػال اقسفالسػػػفلفل تسػػػخر اقػػػدفف قميى سػػػرائفَّسفالسػػػفل اإلاق األدػػػزابة اقوػػػكؿ اػػػيف اقمغػػػالً

 (3)م السب انتخالافل.
دفث ت ثػر فف ػال ىمَّفػالت اًنرػوالؽ كاًنوسػالـ ىرػفل  ػؿ دكرة   تتسـ االقتعددفل األدزابف رذة إ .7

ىَّػػإ امت ػػالص اقتنالق ػػالت فػػأ اقمجتمػػػع  فل فعمػػػؿ سػػرائفَّانتخالافػػل  كرػػذا اقتعػػدد قردػػزاب اإل
ر  اسػػػاب ات الق ػػػال ىَّػػػإ تتدػػػد كتنػػػدمن ىنػػػد اقخطػػػ األدػػػزابف رػػػذة إ مػػػال   كفدػػػكؿ دكف ت جررػػػال

 (4)رداؼ اقعَّفال.اقثكاات كاأل

كتت ػالرع مػع اع ػ ال اقػاعض فػذقؾ ًقتسػالـ اقغنػالئـ ففمػال افن ػال   األدػزاب كىندمال تتنالفس رػذة 
 اقسفالسفل  اعالقالئدرال اقخال ػل ا ػال ت ػدؼ قخدمػل  األدزابكجمفع رذة اقت تالت اقتأ تيخذ ر ؿ 

 

 (5)رداؼ اق  فكنفل.األ

نرػػػيت فػػػأ افئػػػل خالرجفػػػل تخػػػالقؼ اقكاقػػػع اًقت ػػػالدم  األدػػػزابقػػػإ أف إكفرجػػػع رػػػذا اقتعػػػدد 
خػر  االإل ػالفل قَّنظػالـ من ال ً فرفد أف فذفب ن سه فأ اآلكاًجتمالىأ قَّف كد فأ فَّسطفف  ق ذا ف ؿ 

                                                 

 (.137 -134ص) –ـ 1999ط  –م تال مداكقأ  –ىاد اق تالح مال أ  –إسرائفؿانظر: اقدفف كاقسفالسل فأ  1))
جالمعػل  –رسػالقل مالجسػتفر  –نػرمفف فكسػؼ غكانمػل  –عمػؿ كدكر دػزب اق إسػرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزابانظر:  2))

 .141ص  –ـ 1993 –اقفرمكؾ 
مر ػػػػز اقادػػػػكث  –رسػػػػالقل مالجسػػػػتفر  –سػػػػمالىفؿ سػػػػركر دمػػػػزة رػػػػَّش إ –إسػػػػرائفؿانظػػػػر:  نفسػػػػت اقرػػػػرفعل فػػػػأ  3))

 .154ص - 1972 –كاقدراسالت اجالمعل اقدكؿ اقعرافل 
 - اق ػػػػػػػػػػػػػػػدراء مػػػػػػػػػػػػػػػف موالتػػػػػػػػػػػػػػػؿ ىلمكسػػػػػػػػػػػػػػػك  مكقػػػػػػػػػػػػػػػع – إسػػػػػػػػػػػػػػػرائفؿ فػػػػػػػػػػػػػػػأ اقسفالسػػػػػػػػػػػػػػػفلاألدػػػػػػػػػػػػػػػزاب : انظػػػػػػػػػػػػػػػر 4))

www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia21/isra-parts/sec04.doc_cvt.htm  
مر ػػػز اقادػػػكث  –فر رسػػػالقل مالجسػػػت –سػػػمالىفؿ سػػػركر دمػػػزة رػػػَّش إ –إسػػػرائفؿكانظػػػر:  نفسػػػت اقرػػػرفعل فػػػأ 

 .158  156ص - 1972 –كاقدراسالت اجالمعل اقدكؿ اقعرافل 
جالمعػػل  –رسػػالقل مالجسػػتفر –نػػرمفف فكسػػؼ غكانمػػل  –كدكر دػػزب اقعمػؿ  إسػػرائفؿاقسفالسػػفل فػػأ  األدػػزابانظػر:  5))

 .140ص  –ـ 1993 –اقفرمكؾ 
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د ػؿ ىَّفػه مػف ؿ فػأ موالىػد دسػب مػال فاًنتخالاأ اقذم فتفح ألم دزب م مػال  ػالف دجمػه أف فتمثػ
 (1) كات.أ

أ اقمتنػػػالقض اتر فاػػػه اقسػػػ النأ ذك اقثوالفػػػالت سػػرائفَّكاقػػػع اقمجتمػػػع اإل األدػػػزابكفع ػػس تعػػػدد 
 األدػػػػزابتاػػػػدك ا ػػػػطنالىفل ففمػػػال توكقػػػػه كففمػػػػال ت عَّػػػه  فجمفػػػػع قػػػػالدة  األدػػػزاباقمختَّ ػػػل  ممػػػػال فجعػػػػؿ 

ػػال  ػػد اقف ػػكد اقرػػرقففف  كقػػد أ (2)نالزرػػ أ ؾ ًتسػػالع اق ػػكة اػػفف دل ذقػػممػػال جعػػؿ اقد ػػـ كاقتمففػػز قالئمن
 (3)اق ئتفف.

  

                                                 

رسػػػالقل  –فػػكزم ادمػػد تػػفـ  –كاقسفالسػػفل  كأثػػرة فػػأ ترػػػ فؿ اقدفػػالة اقدزافػػل إسػػرائفؿانظػػر: اقنظػػالـ اًنتخػػالاأ فػػأ  1))
 .169ص  – 1975 -جالمعل اقوالررة   –مالجستفر 

 األر نالز: اقمو كد ا ـ رك اقف كد اقغرافكف  كسفيتأ اقتعرفؼ ا ـ ًدونال فأ اق  ؿ اقرااع. 2))
جالمعػل  –رسػالقل مالجسػتفر  –نػرمفف فكسػؼ غكانمػل  –كدكر دػزب اقعمػؿ  إسػرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزابانظر:  3))

 .32-31ص -سعد رزكؽأ –إسرائفؿدزاب  ىف: نظرة فأ أ. نوالن 140ص  –ـ 1993 –اقفرمكؾ 
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 ادلطهة األول

 حزب انهُكىد 

 :(والتأسيس النشأة)حزب الميكود : أواًل 
ادػػػدكدرال اقتكراتفػػػل امػػػال فػػػأ ذقػػػؾ  ػػػ تأ ن ػػػر  إسػػػرائفؿتػػػدؿ  َّمػػػل قف ػػػكد ىَّػػػإ ف ػػػرة أرض 

  (2)مػػػف دزاػػػأ دفػػػركت كاألدػػػرار ـ(1973)كت تػػػؿ اقَّف ػػػكد رػػػك دػػػزب فمفنػػػأ أسػػػس سػػػنل (1) األردف
كان ـ إقفه اعػد انتخالاػالت   (3) غر فأ داخؿ تدالقؼ اقَّف كد.الفل قدر ل قعالـ كرأ اقررفؾ األإل اال

 (4)دزب فسرائفؿ اعَّفالة  ممثؿ "اقف كد اقركس". ـ(2003)سنل 

ىػف در ػل كطنفػل قفاراقفػل تسػعإ جالء فأ اقافالف اقتيسفسأ قَّدػزب: أف دػزب اقَّف ػكد ىاػالرة 
نسػالف جػؿ درفػل اإلأف اقدػزب فعمػؿ مػف   كأفاقػكطجؿ جمع رتالت اقرػعب اقف ػكدم فػأ أرض مف أ

 (5)كاقعداقل اًجتمالىفل.

ك ػػػالف اقماػػػالدر االقػػػدىكة إقػػػإ تيسفسػػػه )أرفئفػػػؿ رػػػالركف(  ك ػػػالف اقدػػػزب األ اػػػر كاألقػػػكل فػػػأ 
اقم كنػػل قَّف ػػكد ىَّػػإ  األدػػزاباقَّف ػػكد منػػذ تيسفسػػه رػػك دفػػركت  ازىالمػػل منػػالدفـ اػػفغف  كقوػػد كافوػػت 

 (6)اقمستوَّل  كاًندمالج فأ دزب كادد.اقتخَّأ ىف أطررال كمؤسسالت ال 

فػأ  تَّػل ارقمالنفػل انتخالافػل   إسػرائفؿكقد  الف اق ػدؼ مػف ترػ فؿ اقَّف ػكد تجمفػع اقفمػفف فػأ 
ىػػػف اقد ػػػػـ كاقدَّػػػػكؿ مدَّػػػػه  مػػػػف أجػػػؿ تن فػػػػذ ارنػػػػالمن اقفمػػػػفف سفالسػػػػفالن  (7)أمػػػالن انزادػػػػل دػػػػزب اقعمػػػػؿ

                                                 

 – 2ط –دار اقكفػػػالء قَّطاالىػػػل كاقنرػػػر كاقتكزفػػػع  –فػػػكزم مدمػػػد طالفػػػؿ  –إسػػػرائفؿانظػػػر: اقنظػػػالـ اقسفالسػػػأ فػػػأ  1))
 .118ص

 .198ص – 1ط –فنفل مؤسسل اقدراسالت اق َّسط – مفؿ من كر  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
 .427ص – 1ط –دار اقجَّفؿ  –سعفد تفـ  –أ سرائفَّانظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإل 3))
 .198ص – 1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  – مفؿ من كر  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  4))
 ػػز اق َّسػػطفنأ قَّدراسػػالت اقمر  –جػػكنأ من ػػكر  –فل سػػرائفَّكاقم ػػطَّدالت اق ػػ فكنفل كاإلانظػػر: معجػػـ األىػػالـ  5))

 .391ص  - 1ط –فل )مدار( سرائفَّاإل
 .198ص – 1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  – مفؿ من كر  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  6))
 –دػدكت رع ػػكدا األدػزاب اقتالقفػػل: )مالاػالم( ك)أاعػػد اًتدػالد اػفف  ـ(1968) : دمػؿ رػػذا اًسػـ سػنلدػزب اقعمػؿ 7))

  كممػال جػالء فػأ ـ(1930) اسػـ مالاػالم كقػد أينرػه سػنلك)رافػأ(  دفػث  ػالف فػأ اقسػالاؽ فدمػؿ  اكىالقأ تسفكف(
قالمػػل مجتمػع ىمػػالقأ ىػػالدؿ كدػر فػػأ دكقػػل  افػالف تيسفسػػه: أنػه سفسػػعإ إقػػإ تجمفػع اقرػػعب اقف ػػكدم فػأ اػػالدة كا 

ػال: اقك ػكؿ إقػإ تدوفػؽ اقغالفػالت اقكطنفػل قَّرػعب اقف ػكدم  إسرائفؿ اىتمػالدنا ىَّػإ اقمستوَّل  كأف مػف أردافػه أف ن
جػػؿ نمػػك القفػػل  كفوػػكؿ اقدػػزب: أنػػه فعمػػؿ مػػف أأسػػس اق ػػ فكنفل اًرػػترا فل كاقوػػفـ اقتػػأ تػػؤمف ا ػػال اقدر ػػل اقعم

قطػػػالر اقعػػػالقـ أكتعمفػػػؽ اقدفموراطفػػػل مػػػف أجػػػؿ اسػػػتفعالب اقف ػػػكد مػػػف  الفػػػل   كرفالرفػػػل اقرػػػعب  اًقت ػػػالد اقػػػكطنأ
 =قدػػزب ن سػػه ىَّػإ أنػػه مػػف دىػالة اقسػػالـ اقدوفوػػأرض اآلاػػالء كاألجػداد  كفػػؽ تعػػالافرة  كفعػرؼ اأكتػكطفن ـ فػػأ 
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( اقتػأ ـ1973اقثػالمف ) (1)اػالت اق نفسػتكاقت الدفالن  ق ف اقَّف كد قػـ فػتم ف مػف تدوفػؽ ذقػؾ فػأ انتخال
نمال تدوؽ ذقؾ فأ انتخالاالت اق نفست اقتالسع )  (2)(.ـ1977أيجرفت اعد فترة ق فرة مف تيسفسه  كا 

اقدفنفػل   األدػزاباالقتدػالقؼ مػع  (ـ1977)فػأ إثػر انتخالاػالت سػنل  إسػرائفؿكقد د ـ اقَّف كد 
ًٌ أـ1981)دتإ سنل  ـ(  نتفجػل نرػكء 1984الدم ىرػر )انتخالب اق نفست اقدػ بنه ا طر ىو(  إ

ك عفل ت ػالفؤ اػفف معسػ ر اقفسػالر كمعسػ ر اقفمػفف اقػدفنأ كاقوػكمأ  إقػإ اقترػالرؾ مػع دػزب اقعمػؿ 
رئفس دزب اقعمؿ  كفتسػدالؽ ( 3)فأ د كمل كددة كطنفل تنالكب ىَّإ رئالست ال  ؿ مف رمعكف افرس

                                                                                                                                               

اقرئفسػفل قػد تمػت خػالؿ سػفطرة دػزب اقعمػؿ ىَّػإ  إسػرائفؿكجالرات ال  ىَّػإ اقػرغـ مػف أف دػركب  إسرائفؿافف =
اقد كمػػل  كدتػػػإ دػػرب غػػػزة اقتػػأ  النػػػت فػػػأ ى ػػد دػػػزب  الدفمػػال  ػػػالف رئػػػفس اقدػػزب ف ػػػكد اػػالرؾ كزفػػػر اقػػػدفالع 

 قَّد كمل.
تدىك قَّدكار  كفػتح قنػكات ات ػالؿ مػع منظمػل اقتدرفػر اق َّسػطفنفل  كاقتػأ  ػالف كقود ارزت ىنال ر مف اقدزب 

ـ(  كقوػػد تم ػػف دػػزب اقعمػػؿ مػػف اًدت ػػالظ اػػالقد ـ منػػذ إنرػػالء اقدكقػػل 1993نتفجتػػه اقخػػركج االت ػػالؽ أسػػَّك سػػنل )
 كمكرػفه  د اػف غكرفػكففػدف ـ(  كخسررال اعد ذقؾ ق القح دزب اقَّف كد  كمف أارز قالدة اقدزب: 1977كدتإ )
سدؽ راافف  كغكقدا مالئفر  كقف أ أر كؿ  رالرفت ف كد االراؾ  كرمعكف افرفز  كا    مكرفه دافالف  كأاػال إفاػالف  ك كا 

 –كانفػػػػالمفف اػػػػف اقفعػػػػالزر  كىمػػػػراـ متسػػػػنالع. انظػػػػر: معجػػػػـ األىػػػػالـ كاقم ػػػػطَّدالت اق ػػػػ فكنفل كاإلسػػػػرائفَّفل 
 –ع اقجزفرةمكق –سفدم أدمد سالقـ  –األدزاب اقسفالسفل اإلسرائفَّفل  كانظر: 203ص
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فػػػد    كرػػػأ م ػػػدر اقترػػػرفع اقكدإسػػػرائفؿأ  أم اقسػػػَّطل اقترػػػرفعفل اقعَّفػػػال فػػػأ سػػػرائفَّرػػػك اقارقمػػػالف اإل اق نفسػػػت: 1))
سػـ اقترػرفعأ قممَّ ػل ف ػكدا   ػؿ إقػإ اق تػرة اقسػالاول قَّمػفالد كرػك ىاػالرة ىػف اقجكاًسـ )اق نفست( فعكد فأ األ

راػػع سػػنكات  أى ػػكان  مػػال  ػػالنكا فػػأ اق نفسػػت اقودفمػػل  كتجػػرم انتخالاالت ػػال  ػػؿ  (120)ى ػػالء اق نفسػػت كىػػدد أ
ػػػال اقتررػػػ (21)كفدػػػؽ قمػػػف اَّػػػ   ح قع ػػػكفل اق نفسػػػت  كفوػػػـك اق نفسػػػت االنتخػػػالب رئػػػفس اقدكقػػػل فػػػأ اق فػػػالف ىالمن

ـ دتػػػإ األف فػػػأ اق نفسػػػت ًك فرػػػترط ذقػػػؾ قَّػػػكزراء  كتػػػ اف ف ػػػكف ى ػػػكن أاق ػػػ فكنأ  كرئػػػفس اقد كمػػػل فجػػػب 
  كسػػػرفل  كمتسػػػالكفل  كماالرػػػرة  كقطرفػػػل    كانتخالاػػػالت اق نفسػػػت ىالمػػػلإسػػػرائفؿنرػػػالء  نفسػػػت منػػػذ إ 18انتخػػػالب 

اقمر ػػز اق َّسػػطفنأ  –جػػكنأ من ػػكر  –فل سػػرائفَّكاقم ػػطَّدالت اق ػػ فكنفل كاإل: معجػػـ األىػػالـ كنسػػافل. انظػػر
 .361ص - 1ط –فل )مدار( سرائفَّقَّدراسالت اإل

 .198ص – 1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  – مفؿ من كر  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
ف مػع ىالئَّتػه   كرػالجر اقػإ فَّسػطفـ(1923سػنل ) فػأ افَّػكركس اقدػالقأ  كقػد إسرائفؿرئفس دكقل رمعكف افرس:  3))

فػأ –اقتػركفن قن سػه نجػح فػأ  إسػرائفؿ.دد ىرر ىالمنال  كرك رئفس اقػكزراء اقثػالمف قدكقػل ك الف فاَّ  مف اقعمر أ
سػدالؽ رااػفف  كرػك ا  نه دمالمل سالـ  د ؿ ىَّإ جالئزة نكاؿ االًرتراؾ مع فالسر ىرفػالت ك أىَّإ  -كقالت  ثفرةأ

  (ـ1956خططػػأ اقعػػدكاف اقثالثػػأ  ػػد م ػػر سػػنل )دػػد مأكقػػإ كاقثالنفػػل  ك ػػالف ذادػػل قالنػػال األاقمسػػئكؿ ىػػف م
افػل  كرػك  ػالدب ب اقركدػأ قمسػتكطنالت اق ػ ل اقغر ـ(  كرػك األ1982اجتفالح قانػالف سػنل ) ك الف مف مؤفدم

مكاق ػػه  فتمفػػز ىػػف غفػػرة اودرتػػه اق افػػرة ىَّػػإ اقتَّػػكف  القدراػػالء فػػأ .منػػأ فػػأ جنػػكب قانػػالفاقدػػزاـ اقدػػدكدم األ
 .345ص - 1ط -دار اق تالب اقعراأ  –مجدم  المؿ  –اقسفالسفل. انظر: زىمالء   فكف 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
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قد ػػػـ ىوػػػب انتخالاػػػالت رػػػالمفر رئػػػفس دػػػزب اقَّف ػػػكد  كف ػػػؿ اقدزاػػػالف اًسػػػتمرار فػػػأ اقترػػػالرؾ فػػػأ ا
ـ( فأ إطالر د كمل كددة كطنفل ثالنفل  ق ف رػذة اقمػرة ارئالسػل رػالمفر 1988اق نفست اقثالنأ ىرر )

  افنمػػال اسػػتمر ـ(1990سػػنل )   كقػػد ان ػػرط ىوػػد رػػذة اقد كمػػل االنسػػدالب دػػزب اقعمػػؿ من ػػال(1)كدػػدة
نتخالاػػالت اق نفسػػت اقدفنفػػل كأدػػزاب أق ػػإ اقفمػػفف دتػػإ ا األدػػزاباقَّف ػػكد فػػأ اقد ػػـ االقتدػػالقؼ مػػع 
نتوالقػه إقػإ  ػ كؼ كأسػ رت ىػف خسػالرة اقَّف ػكد اقد ػـ كا  ـ(1992)اقثالقث ىرر  اقتأ أجرفت سػنل 

 (2)اقمعالر ل.

 (ـ1996سػػنل )قػػإ اقد ػػـ فػػأ انتخالاػػالت اق نفسػػت اقرااعػػل ىرػػر إتم ػػف اقَّف ػػكد مػػف اقعػػكدة 
ىرػر  إثػر فػكز  اقخالمسػل نه ىػالد كخسػر اقد ػـ فػأ انتخالاػالت اق نفسػتأً رئالسل انفالمفف نتنفالرك  إا

جراء انتخالاالت إإقإ  (ـ2001) سنلدت استوالقل االرؾ فأ مطَّع كأ  (3)ف كد االراؾدزب اقعمؿ اوفالدة إ
رػالركف  كر ػذا تم ػف دػزب اقَّف ػكد مػف اقعػكدة  أرفئفػؿ كمل فوط  فػالز ا ػال مررػح اقَّف ػكد قرئالسل اقد

 (4)قسدة اقد ـ. 

زمػل خطػرة أدت فػأ كتدخَّه فػأ أ  فأ   كفهفترة طكفَّل قاؿ أف تدب اقخالفالت  كقـ تمضً 
رػػالركف االقػػذات كمجمكىػػل  افػػرة مػػف  أرفئفػػؿكانرػػوالؽ زىفمػػه كمؤسسػػه   ت ػػدىه ن الفػػل اقمطػػالؼ إقػػإ

 كتيسفس ـ دزاالن جدفدان سيمأ  دفمال.   كزراء كنكاب ك كادر اقدزب ىف دزا ـ

كقػرارات  ك الف اقساب فأ اقخالؼ افف رالركف كخ كمه  كنركب األزمػل كت القم ػال  مكاقػؼ
اق المَّػػػل( كدػػؽ اقف ػػػكد فػػػأ  إسػػػرائفؿاتخػػذرال األكؿ  كاىتاررػػػال  ػػػوكر اقدػػزب تخَّفػػػالن ىػػػف ماػػدأ )أرض 

 (5).رنالمجه اقسفالسأاًستفطالف فأ جمفع أرجالئ ال  كخركجالن ىف ىوفدة اقدزب كماالدئه كا

                                                 

 .198ص – 1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  – مفؿ من كر  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  1))
 .199ص -ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
رغؿ من ب كزفػر اقػدفالع فػأ . فأ فَّسطفف ـ(1942) سنلر  كقد رئفس اقكزراء اق  فكنأ اقعالرإف كد االراؾ:  3))

د ػؿ ىَّػإ اقا ػالقكرفكس مػف اقجالمعػل اقعارفػل اتخ ػص  ـ( اَّانػالف.2006)د كمل اكقمرت اعد دػرب  ػفؼ 
قكدػػدة  الأ من ػػال: رئػػفس قسػػـ اقتخطػػفط  ثػػـ رئفسنػػسػػرائفَّاق فزفػػالء كاقرفال ػػفالت  رػػغؿ ىػػدة منال ػػب فػػأ اقجػػفش اإل

 ان ػـ قدػزب اقعمػؿ فػأ مطَّػع اقعػالـ كسػطإ  كنالئانػال ثػـ رئفسنػال قرر ػالف.قَّمنطول قَّمنطوػل اق ااًستخاالرات  كقالئدن 
اقداخَّفػػل  تػػكقإ زىالمػػل دػػزب اقعمػػؿ أ ثػػر مػػف مػػرة   ػػإ خدمتػػه فػػأ اقجػػفش  كتػػكقإ كزارة نأ  اعػػد أف (ـ1995)

ف ػكد ر زفػل. فعتاػر إاإلدارة اقم كمفَّه ألسَّكب  كىدـ قدرته ىَّإ اقعمؿ اقمرترؾ  ىرؼ ىنه مفَّه قَّعمؿ اقمن رد
فَّه تػالرفخ طكفػؿ فػأ اغتفػالؿ اقوفػالدات   ؾ مف اقزىالمالت اقف كدفل اقتأ قتَّت كدر ت ىَّإ قتؿ اق َّسطفنفففااالر 

كاقم ػػطَّدالت اق ػػ فكنفل معجػػـ األىػػالـ اق َّسػػطفنفل فػػأ اق ػػ ل اقغرافػػل كقطػػالع غػػزة كاقػػدكؿ اقعرافػػل. انظػػر: 
 .89ص  –فل سرائفَّكاإل

 .391ص  –اقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلسرائفَّفل ك معجـ األىالـ انظر:  4))
 .199ص -ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ 5) )
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ـ كتيسفسػػه دػػزب  الدفمػػال  سػػالرع اقدػػزب إقػػإ 2005 سػػنلكاعػػد انرػػوالؽ رػػالركف ىػػف اقدػػزب 
ًن  قَّدزب رئفسالن  نتنفالرك  انفالمفف  وكرة  زىفـ انتخالب ػؿ قفالدتػه ككٌج ت رالركف  مف اد  ارتمالم ػال جي
 اقجدفد. االقدزب اقوالدة مف تاوأ مف اقتدالؽ دكف كاقدؤكؿ اق  كؼ رص ىَّإ

 اقعكاقػب كات ػدت  ـ2006 مالرس/ آذار 28 فأ ىرر اقسالاع اق نفست انتخالاالت كأيجرفت
 (29) موالاػػؿ فػػأ فوػػط  اق نفسػػت موعػػدان  (12) ىَّػػإ اد ػػكقه ؽاًنرػػوال نتفجػػل اقَّف ػػكد ىَّػػإ اق الرثفػػل
  ـ10/2/2009 فػأ أيجرفػت اقتػأ ىرر  اقثالمف اق نفست انتخالاالت كأتت   دفمال ىَّف ال د ؿ موعدان 
 فػػأ موعػػدان  (27) اػػػػ فػػكزة إقػػإ اسػػتنالدان  اقد ػػـ  إقػػإ اقَّف ػػكد قتعفػػد ما ػػرة  انتخالاػػالت أف ػػالن  رػػأ ك النػػت

 – اقفسػالر معسػ ر فػكز موالاػؿ فػأ  موعػدان  (65) اػػػ اقػدفنأ – اقوػكمأ اقفمػفف معس ر كفكز اق نفست 
  (1)(.ق دفمالن  موعدان  28 فف ال امال) فوط موعدان  (44) اػػ اقف كدم اقكسط

 تطرفالن  اقد كمالت أرد اقتأ تر َّت رأ اقد كمل رذة أف ىَّإ إسرائفؿ فأ إجمالع راه كثمل
 االقمنػػالطؽ اقمت ػػَّل اقو ػػالفال تدت ػػال تنػػدرج قتػػأا كاقخالرجفػػل  األمػػف او ػػالفال فتعَّػػؽ ففمػػال تالرفخ ػػال فػػأ

 (2).اقمدتَّل

 المشكمة لتكتل الميكود في بداية نشأتو: األحزابثانًيا: 
 حزب حيروت: -1

رض طػل أ(  كرػعالرة خالر إسػرائفؿرض أدزب دفركت رك اخت الر ًسـ )در ل اقدرفل فػأ 
كقالئدة   دقفل )اقكطف كاقدرفل(كاجالنب اقخالرطل فد تمسؾ اندقفل  كم تكب جنب اقان  اق المَّل إسرائفؿ

 (3)فتسفؿ اقتأ قالـ أى الئ ال اننرالء اقدزب.رك منالدفـ افغف  كرك قالئد منظمل إ

فعػػد كرفػػث ك   (1945سػػنل )اػػفغف  كأنرػػيةدػػزب "دفػػركت" رػػك اقعمػػكد اق وػػرم ق تَّػػل قف ػػكد  
ذ   كاقػػذم  ػػالف فػػدىك إقػػإ ناػػ(ـ1921سػػنل )  (فػػؼ جالاكتنسػػ أئز ) ةاقػػذم أنرػػي دػػزب اإل ػػالدففف 

كاقتكجػه إقػإ اق  ػالح  كاقتكففؽ  اقتأ  الف فدىك إقف ال اًرترا فكف فأ اقدر ػل اق ػ فكنفل  ف رة اقتدرج
اقمسَّح قتدوفؽ األرداؼ اقوكمفل قَّف كد االقددفػد كاقنػالر  األمػر اقػذم اَّػ  دػد اقعػداء اػفف جالاكتنسػ أ 

 (4)دزب اقعمؿ.ك  َّف كداقه  تَّل تكافغف مف جالنب  كاف غكرفكف مف جالنب آخر  كرك ىداء كرث

                                                 

 .201ص -ـ2011اقعالـ  إسرائفؿدقفؿ انظر: 1) )
 .201ص –انظر: اقمرجع اقسالاؽ 2))
  كانظػر: 92ص – 1997 – تػؿ أافػب –اقجالمعػل اقم تكدػل  –اػف فمػفف نفػكنارغ  –إسػرائفؿفأ  األدزابانظر:  3))

 .221ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلـ األىالـ معج
 .119ص  –فكزم طالفؿ  –إسرائفؿانظر: اقنظالـ اقسفالسأ فأ  4))
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  إذ ـ(1983) سػػنلرػػالمفر" زىالمتػػه  سػػدالؽكقػػد ظػػؿ اػػفغف زىفمػػالن قَّدػػزب إقػػإ أف تػػكقأ "فت
 (1)إثر كفالة زكجته. -  مال أىَّف -استوالؿ األكؿ ألساالب  دفل 

ففػػػه ىػػػف   رػػػ نالز  دفػػػث تزفػػػد نسػػػال األ ػػػؿفػػػأ األ الارػػػ نالزفن  الكفعتاػػػر دػػػزب دفػػػركت دزانػػػ
  كرغػػـ ذقػػؾ فػػنف اقف ػػكد (ـ1965) سػػنلرػػرقففف قػػه اعػػد كقوػػد اػػدأ اقعمػػؿ ىَّػػإ  ػػـ اقف ػػكد اق  70%

كاالىتاػػػالرة فنػػػالدم   ألنػػػه فَّاػػػأ مرػػػالىررـ االقعػػػداء قَّعػػػرب  اقرػػػرقففف قػػػالمكا االًن ػػػمالـ قَّدػػػزب كتيففػػػدة
 (2)را أ اقمدتَّل.  كفدىك قطرد اقعرب مف األاق ارل إسرائفؿرض أانقالمل 

 مبادئ الحزب: 

ف ف ػػرض ىَّػػإ رفػػل  دفػػث  ػػالف فػػرل أف اق ػػَّح فجػػب أطقوػػد تانػػإ اقدػػزب مػػف اقادافػػل اقماػػالدئ اقمت
 (3)كقإ.  كأف اقدرب رأ كسفَّل إثاالت اقكجكد األاقعرب اوكة اقسالح

كاقػذم   جالاتكنسػ أ ف ك اذقؾ فتانإ فأ ىوفدته اقسفالسفل ارنالمن دزب اقت دفدففف اوفػالدة
 اقتالقفل:  فوـك ىَّإ اقماالدئ

كرػػك  مالقفػػل  –ردف طفف كرػػرؽ األفَّسػػ –ردف ف اقعاػػرم رػػك مػػف  َّتػػال  ػػ تأ ن ػػر األاقػػكط .1
 جغراففل كتالرفخفل.

 .إسرائفؿك توسفـ اقكطف رك ىمؿ غفر قالنكنأ ًك فَّـز رعب أسـ قى  .2

 كاقسَّطل اقعارفل فكق ال.  كاقسفالدة اقعارفل ىَّف ال  ىالدة أقسالـ اقكطفإم مل اقجفؿ رأ  .3

 تجمفع جمفع اقف كد اقمرتتفف فأ رذا اقكطف. .4

 رفل كركد ال اقتكراة.انالء د الرة ف كدفل قغت ال اقعا .5

م اىتػػػراض قسػػػافؿ اق جػػػرة اقف كدفػػػل فعػػػد أق ػػػؿ ف ػػػكدم دػػػؽ مطَّػػػؽ فػػػأ دخػػػكؿ فَّسػػػطفف  ك  .6
 (4)جرفمل كفجب اقكقكؼ فأ سافَّه.

                                                 

 .120ص  –فكزم طالفؿ  –إسرائفؿانظر: اقنظالـ اقسفالسأ فأ  1))
 .415ص –سعفد تفـ  –أ سرائفَّانظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإل 2))
 .164ص  –إسرائفؿانظر:  نفست اقررفعل فأ  3))
  كانظػر: 96ص – 1997 – أافػبتػؿ  –اقجالمعػل اقم تكدػل  –اػف فمػفف نفػكنارغ  –إسػرائفؿفأ  األدزابانظر:  4))

مع ػد اقادػكث كاقدراسػالت  –رسالقل مالجستفر  –ارارفـ ىاالدم إدمد أ –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزابدراسل فأ 
 . 200ص  -ـ1970ارفؿ إ –اقعرافل 
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قَّسػػػػػنكات  –كفػػػػػأ ارنالمجػػػػػه اًنتخػػػػػالاأ قَّ نفسػػػػػت   كقوػػػػػد قػػػػػرر اقدػػػػػزب فػػػػػأ مػػػػػؤتمرة اقرااػػػػػع
كاقتمسػػػػػؾ االقدػػػػػدكد   اًسػػػػػتمرار اػػػػػالقتر فز ىَّػػػػػإ رػػػػػذة اقماػػػػػالدئ -ـ(1961)  ـ(1959)  ـ(1956)

ىػػػالدة ادػػػتالؿ األ  إسػػػرائفؿاقتالرفخفػػػل ألرض  نرػػػالء ا  ردف ك كاقمطالقاػػػل االنت ػػػالء انوسػػػالـ رػػػوأ اقػػػكطف  كا 
ن ػالء ممَّ ػل ىاػد اه كطػردة مػف اقػاالد  كطالقػب منػالدفـ اػفغف ىػدة مػرات فػأ كا   سَّطل ىارفػل ىَّف ػال 

 (1)ردف.فر اقاالد  كفو د اذقؾ مال اعد األخطالاالت ىدة االًستعداد قتدر 

  كاق ػػرات رػػرقالن  ً االمتػػداد دػػدكدة دتػػإ اقنفػػؿ غراػػالن ً فػػتـ إ أسػػرائفَّاإلك ػػالف فػػرل أف اقػػكطف 
 (2)رض   فكف كجاَّ ال.ً اعد ىكدة  ؿ ف كد اقعالقـ إقإ أكا

ىػػف قػػرار د كمػػل اقكدػػدة اقكطنفػػل ارئالسػػػل  -ازىالمػػل اػػفغف–كمػػع ذقػػؾ فَّػػـ فتخَّػػؼ اقدػػزب 
اقذم فو أ االقمكافول ىَّإ إىالدة راه جزفرة   الررةما ـ(1967)  فأ أىوالب درب (3)(قف أ إر كؿ)

رذا مال م ػأ ففػه "اػفغف" قػدمالن اعػد ذقػؾ  ىنػد تكقفػه  سفنالء إقإ م ر  جزء مف ات القفل سالـ مع ال 
مدمػػد أنػػػكر  الاؽ  ف النػػت زفػػالرة اقػػرئفس اقم ػػرم اقسػػـ(1977)مػػالفك  (17)اقػػكزارة ىوػػب انتخالاػػالت 

 سػنلف ن س اقعالـ  فتكقفع إطالر اقسالـ فأ  المب دف فد قمدفنل اقودس  فأ ر ر نكفمار م(4)اقسالدات
 (5).ـ(1979) سنل  فالت القفل اقسالـ ـ(1978)

                                                 

 .96ص – 1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  –ئفؿإسرافأ  األدزابانظر:  1))
 .165ص  –إسرائفؿانظر:  نفست اقررفعل فأ  2))
 –ركاطكفػػػػال أفػػػػأ  (ـ1895)  كقػػػػد ىػػػالـ ـ(1967)رػػػك رئػػػػفس اقػػػكزراء اق ػػػػ فكنأ خػػػػالؿ دػػػرب قف ػػػأ ارػػػػ كؿ:  3))

ـ(  كتطػكع خػالؿ 1914)قإ فَّسطفف ىالـ رالجر ا .ان ـ فأ راالاه قدر ل راالب   فكف فأ قفتكانفال أك رانفال.
أ ػاح ى ػكنا فػأ راعفنفالت اقورف اقمال ػأ أقإ جالنب ارفطالنفال  فأ إكقإ فأ اق تفال اقعرافل اقدرب اقعالقمفل األ

فنال ىف ك  الف معر  . ال كزارة اقزراىل ككزارة اقمالقفلتكقإ ىدة منال ب د كمفل من .اقعالمل قع الال اق الغالنالةدارة اإل
تكفأ ىالـ  .نالء اقعالقالت مع اقدكؿ فأ اقعالقـك ف فل ا  اقسفالسفل كمعرفته ايسس اقت الكض ر كؿ  ارة كدن تهأ
 .34ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ . انظر: (ـ1969)

  فأ قرفل مفت أاك (ـُُٖٗ)دفسمار  (ِٓ) ثالقث رئفس قجم كرفل م ر اقعرافل  كقد فأ: نكر اقسالداتأمدمد  4))
 .تخرج اقسالدات مف اق َّفل اقدرافػل كأقدػؽ اسػالح اقمرػالة االإلسػ ندرفل (ـُّٖٗ)ىالـ  .  مدالفظل اقمنكففلاق ـك
ا االقسػػػجف د ػػػـ ىَّفػػػه رػػػ رن  (ُّ)ت ػػػـ اقسػػػالدات فػػػأ ق ػػػفه موتػػػؿ أمػػػفف ىثمػػػالف  كاعػػػد ق ػػػالء أي  ـ(ُْٔٗ)ىػػػالـ 

 فئػػػل اقتيسفسػػػفل قدر ػػػه ا االقىػػػالد إقػػػإ اقوػػػكات اقمسػػػَّدل  كاختػػػالرة ىاػػػد اقنال ػػػر ى ػػػكن  (ـَُٓٗ) ىػػػالـ. اػػػالقاراءة
تػػػكقإ  (ـَُٕٗ)ىػػػالـ  .افالن ػػػال إقوػػأ  ك (ـُِٓٗ)اق ػػاالط األدػػػرار  رػػػالرؾ اقسػػالدات فػػػأ مػػػال فسػػمإ ثػػػكرة فكقفػػػك 

 النػػت زفالرتػػه  (.ـُّٕٗ)ال قَّػػرئفس جمػػالؿ ىاػػد اقنال ػػر  تػػـ فػػأ ى ػػدة دػػرب أ تػػكار اقسػػالدات رئالسػػل م ػػر خَّ نػػ
كقػػع إطػػالر  (ـُٕٗٗ)اإلسػػرائفَّأ  كفػػأ ىػػالـ  فػػأ اق نفسػػت الكأقوػػإ خطالانػػ  ـ20/11/1977قَّوػػدس اقمدتَّػػل فػػأ 

سػػػرائفؿ  معالرػػػدة  المػػػب دف فػػػد  كانت ػػػإ د ػػػـ اقسػػػالدات االغتفالقػػػه أثنػػػالء اًدت ػػػالؿ  -اقسػػػالـ اقن ػػػالئأ اػػػفف م ػػػر كا 
 /http://sadat.bibalex.org -. انظر: مكقع مدمد أنكر اقسالدات (ـُُٖٗ)أ تكار ىالـ  ٔاذ رل درب 

 .120ص  –فكزم طالفؿ  – إسرائفؿانظر: اقنظالـ اقسفالسأ فأ  5))

http://sadat.bibalex.org/
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 االجتماعية لمحزب:و السياسة االقتصادية  . أ

نه دىـ كأفد اق  ر اًرترا أ اقعمالقأ أدزاب اقفمفف  دفث ركت فختَّؼ ىف االقأ أدزب دف
ات اقخمسػػفنالت كاتجػػه ندػػك اقفمػػفف فػػأ سػػط سػػنك اك   ثػػـ ىػػالد فػػأ أ(ـ1948) سػػنلكقػػإ فالمػػه األأفػػأ 

اقمجػػػالؿ اًقت ػػػالدم اًجتمػػػالىأ  دفػػػث اػػػدأ فؤفػػػد اقَّفاراقفػػػل اًقت ػػػالدفل كدرفػػػل رأس اقمػػػالؿ  كرفػػػض 
دت اقماػالدرات اق ردفػل أفػسفالسل دزب مالاالم  اقتأ توكـ ىَّإ تدخؿ اقدكقل فػأ اقرػئكف اًقت ػالدفل  ك 

 (1)اقدرة.

ػػال  كاؿ كاًسػػتثمالرات اقف كدفػػل كاقم ػػالرات اق نفػػل مػػاألىَّػػإ اجتػػذاب رؤكس كاقدػػزب فعمػػؿ دائمن
فوػػـك ىَّػػإ إفجػػالد فػػرص اقعمػػؿ  كقػػفس ىَّػػإ مػػنح  تػػهفػػأ نظرفك   مػػف اقخػػالرج  كاسػػتفعالب اقم ػػالجرفف

 فػػأ تن فػػذ ارنالمج ػػال  كا ػػ ل خال ػػل فػػأ اقمػػدة مػػف ف ػػكداقَّاقمعكنػػالت  قػػذا فوػػد  ػػالف إخ ػػالؽ د كمػػل 
 سػػػػػنلدتػػػػػإ دَّػػػػػكؿ انتخالاػػػػػالت  - كففتفلىنػػػػػدمال اػػػػػدأت اق جػػػػػرة اقم ث ػػػػػل مػػػػػف اق تَّػػػػػل اقسػػػػػ -(ـ1989)
  سػػػااالن رئفسػػػفالن فػػػػأ خسػػػالرة جكقػػػل اًنتخالاػػػػالت أمػػػالـ دػػػػزب اقعمػػػؿ اقػػػذم تعَّوػػػػت اػػػه آمػػػػالؿ (ـ1992)

 (2)اقم الجرفف.
 موقف الحزب من الدين والدولة:  . ب

اقدفنفػل  كق نػه اخػالؼ  األدػزابمف ج ل دكقل دفنفل تكراتفل ىَّػإ طرفوػل  فنف دزب دفركت
اًرترا فل فدىـ دائمنال كفؤفد  الفل مرالرفع اقوػكانففف اقمتعَّوػل االقػدفف كرػذا  دزاباألاقفسالرفل ك  األدزاب

كفسػعإ قتجدفػد    أسػرائفَّاإلألساالب قكمفل  ألنه فسعإ قتعزفز اق  ر اقوػكمأ اقف ػكدم فػأ اقمجتمػع 
  قذاتفلفل اكاقكىأ االق ك   دفث فدىـ اقتعَّفـ اقدفنأ (3)اقتوالقفد اقوكمفل اقف كدفل ىف طرفؽ دىـ اقدفف 

 (4).إسرائفؿرض دراؾ االقعداقل األ َّفل قَّمطَّب اقف كدم االقدؽ فأ أكاإل

 َّف ػػػكد اقىَّػػػإ اقػػػرغـ مػػػف أف دػػػزب دفػػػركت كاالقتػػػالقأ  تَّػػػل كاالقنسػػػال قمؤفػػػدم اقدػػػزب فننػػػه 
 (6)فؤفدكف دزب دفركت. % مف األر فنالزفـ15فنف (5)تدظأ اتيففد اقف كد اقس الردفـ

 قَّفسالر    معالر ل  ماالدئ سفالسفل ندك اقفمفف اساب  قـ ف ف اتجالة دزب دفركت وأخيرًا:

                                                 

 .99ص – 1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  – إسرائفؿفأ  األدزابانظر: 1) )
 .121ص  –فكزم طالفؿ  – إسرائفؿانظر: اقنظالـ اقسفالسأ فأ  2))
 .101ص – 1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –رغ اف فمفف نفكنا –إسرائفؿفأ  األدزابانظر: 3) )
 .55ص  – 1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  –رالنأ ىاد اه  –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزابانظر:  4))
 : رـ اقف كد اقررقفكف  كسفتـ اقتعرفؼ ا ـ ًدونال فأ اق  ؿ اقرااع.اقس الردفـ 5))
 .121ص  –كزم طالفؿ ف –إسرائفؿانظر: اقنظالـ اقسفالسأ فأ  6))
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  كفػأ تدوفػؽ اقن ػكذ  كقمػال (1)كاقاعد ىػف سػفطرة اق الجالنػالة  اودر مال  الف ادافع مف اقرغال كاًستوالؿ
رػػػركىالت اقخال ػػػل  كاسػػػتثمالر رؤكس األمػػػكاؿ  رػػػأ اقتػػػأ تم نػػػه مػػػف تدوفػػػؽ رآة اقدػػػزب مػػػف أف اقم

 (2)اق ارل. إسرائفؿدوفؽ دَّـ ىداد اقم الجرفف كتأردافه فأ زفالرة أ

 :ميبيراليالحزب ال -حرارحزب األ -2
ب اق  فكنففف اقعمػكمففف كاقدػز  فنتفجل اًتدالد افف اقدزاف (ـ1961) سنلأقفـ رذا اقدزب 

ل  كفمثػؿ فسػرائفَّاإلراد مؤسسكة أف ف كف اقدػزب فػأ اقكسػط  ػمف اقخالرطػل اقدزافػل اقتودمأ  كقود أ
  قدزب مالاالم.افل اق  فكنفل ك الف فراد قه أف ف كف ادفالن رذا اقدزب اقرأسمالقفل اقغر 

 كان من المبادئ التي أعمنيا الحزب: 

كتػػكففر فػػرص متسػػالكفل اػػفف رؤكس   كاًقت ػػالد اقدػػر  اقػػدىكة إقػػإ اقت  فػػر اقَّفافراقػػأ اقدػػر .1
 مكاؿ.األ

 اقمطالقال االقتخ فؼ مف تدخؿ اقد كمل فأ اقرئكف اًقت الدفل. .2

 (3).نالدل اك ع دستكر قَّاالد .3

 ىمػالؿ  كق ػذاكاقكسطإ إذ ف ـ اقتجالر كرجػالؿ األ درار دزب اقطاوتفف اقعَّفالفعتار دزب األ
اقػذم قكامػه م ػالجرفف كمسػتكطنفف كىمػالؿ  أسػرائفَّاإلكسالط اقمجتمػع قـ فجد قه اقرعافل اق افرة افف أ

 (4)زراىل.

                                                 

ـ(  فػأ مػؤتمر 1920: تعنأ اقدفالع كرأ ى الال ىس رفل ف كدفل   فكنفل تيسست فػأ دزفػراف ىػالـ )اق الجالنالة 1))
دزب أددكت رع كدا  كاىتاػر مؤسسػك رػذة اقع ػالال أن ػال امتػداد قع ػالال ررػكمفر  كاألى ػالء اقَّػذفف ان ػمكا 

مػل: اقمدالفظػل ىَّػإ دفػالة كسػالمل ممتَّ ػالت اقف ػكد مػف ق ذة اقع الال  النكا مف اقمتطكىفف  كمػف أرػداؼ اقمنظ
رجمػػالت اقعػػرب  كاقوفػػالـ اعمَّفػػالت اقػػدفالع ىػػف اقم ػػالجرفف اقف ػػكد كاقمتسػػََّّفف مػػن ـ إقػػإ فَّسػػطفف  كاقسػػعأ إقػػإ 
اقدفالع ىف اقمستكطنالت اكجه اقعدك اقارفطالنأ  كاَّ  ىدد األى الء اقمنتسافف رسمفنال قع ػالال اق الجالنػالة دػكاقأ 

اقرجػػالؿ كاقنسػػالء  كرػػذة اقع ػػالال ن ػػذت ىمَّفػػالت ت جفػػر اقعػػرب اق َّسػػطفنففف مػػف مػػدن ـ كقػػرارـ سػػتفف أق نػػال مػػف 
كأدَّت ىَّػإ اق َّسػطفنففف ن اػل  افػرة قػـ فعرفكرػال مػف قاػؿ  كتػكقإ قفػالدة اق الجالنػالة اػف غرفػكف اقػذم ك ػع خطػل 

َّدالت اق ػ فكنفل رالمَّل قتط فر ىرقأ  ػد اق َّسػطفنففف فػأ سػافؿ إقالمػل دكقػل قَّف ػكد. معجػـ األىػالـ كاقم ػط
 .  481ص  –كاإلسرائفَّفل 

مع ػػد اقادػػكث كاقدراسػػالت  –رسػػالقل مالجسػػتفر  –اػػرارفـ ىاػػالدم أدمػػد إ –إسػػرائفؿاقسفالسػػفل فػػأ  األدػػزابانظػػر:  2))
 .238ص  – ـ1970 –اقعرافل اجالمعل اقدكؿ اقعرافل 

 .204ص –كاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلسرائفَّفل معجـ األىالـ انظر:  3))
 .122ص –فكزم طالفؿ  –: اقنظالـ اقسفالسأ فأ إسرائفؿانظر 4))
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الدفـ ممػػال جعَّػػه فواػػؿ ازىالمػػل منػػ   مػػال أف مػػف خ ػػالئص اقدػػزب أنػػه قػػفس قػػه زىمػػالء اػػالرزفف
 (1)افغف ىند ائتالؼ اقدزافف فأ  تَّل دالجالؿ ادافل ثـ اعد ذقؾ فأ اقَّف كد.

ركت كقافػػػؿ انتخالاػػػالت اق نفسػػػت اقسػػػالدس قػػػالـ االًتدػػػالد مػػػع دػػػزب دفػػػ ـ( 1965) سػػػنلفػػػأ 
  دػػرار  نتفجػػل اقكدػػدة مػػع دفػػركت جمالىػػل اق ػػ فكنففف اقتوػػدمفففاقفمفنػػأ كقػػد انرػػوت ىػػف دػػزب األ

 (2)درار اقمستوَّفف.األ ا أسمكةال جدفدن ك كنكا دزان 

 لحزب الميكود:  يالتنظيم الييكل

 :قسالـأ لفت كف اق ف ؿ اقتنظفمأ قدزب اقَّف كد مف ثالث
أ ق ػػؿ كفتػػيقؼ مػػف منػػدكافف ىػػف اق تػػؿ اقتػػأ فترػػ ؿ من ػػال  كفوػػالن قَّػػكزف اقارقمػػالن ميكــود:المجمــس  •

  كامرػالرفع اًقترادػالت هفػأ اقو ػالفال اقمتعَّوػل االقعالقػالت اػفف  تَّػ تمن ال  م مل رذا اقمجَّػس اقاػ
 (4)رذا االإل الفل إلقرار اقارامن اقسفالسفل. (3) اريف تكدفد اقَّف كد فأ دزب كادد

  كتترػػ ؿ أف ػػالن مػػف منػػدكافف ىػػف مختَّػػؼ اقَّف ػػكد رػػأ رفئػػل أ ػػغر مػػف مجَّػػس إدارة الميكــود: •
 ػكد ىَّػإ أف جمفع أى الء  تَّل اقَّف كد اقارقمالنفل  كتـ اًت الؽ ىند تر فؿ اقَّف قإإ  إ الفل ه تَّ

 ب  كتتػػكقإ اإلدارة اد ػػـ تر فا ػػالفتػػكقإ رئالسػػل اإلدارة  ػػؿ مػػف زىفمػػأ دفػػركت كاألدػػرار االقتنػػالك 
كمنالقرػل األمػكر اقم مػل قاػؿ تدكفَّ ػال   م مل متالاعل ىمؿ ممثَّأ اقَّف ػكد فػأ اقد كمػل كاق نفسػت

 (5)إقإ اقمجَّس.

كرػػأ تعمػػؿ االنتظػػالـ اع ػػس  تترػػ ؿ مػػف أى ػػالء اقَّف ػػكد فػػأ اق نفسػػت كتمــة الميكــود البرلمانيــة: •
رفئالت اقَّف كد األخرل  كفأ اق تَّل فػتـ منالقرػل مكاقػؼ اقَّف ػكد مػف اقو ػالفال اقمختَّ ػل اقتػأ تطػرح 

أثنػػػػالء ىمَّفػػػػالت اقت ػػػػكفت فػػػػأ  التاالى ػػػػافػػػػأ اق نفسػػػػت  كرػػػػأ اقتػػػػأ توػػػػرر اقمكاقػػػػؼ اقػػػػذم فجػػػػب 
 (6)اق نفست.

                                                 

 .123ص  –فكزم طالفؿ  –اقنظالـ اقسفالسأ فأ إسرائفؿ 1))
 .163ص  –انظر:  نفست اقررفعل فأ إسرائفؿ 2))
 .403ص – 1ط -دار اقجَّفؿ  –سعفد تفـ  –انظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإلسرائفَّأ  3))
 .22ص –1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  –ىاد اه  رالنأ –انظر: األدزاب اقسفالسفل فأ إسرائفؿ 4))
 .403ص – 1ط -دار اقجَّفؿ  –سعفد تفـ  –أ سرائفَّانظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإل 5))
 .403ص – اقمرجع اقسالاؽانظر:  6))
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نفل  ىدفمل اق الىَّفل فػالقمجَّس قمالف مؤسسالت اقَّف كد االستثنالء  تَّته اقار إكاالإلجمالؿ فم ف اقوكؿ 
دارة  قػػـ فجتمعػػػال سػػػكل مػػػرات معػػػدكدة منػػػذ تػػػكقأ اقَّف ػػػكد قَّد ػػػـ  كىمَّفنػػػال فػػػتـ دسػػػـ اقمكاقػػػؼ مػػػف كاإل

 (1)فراد.أاقو الفال اقمختَّ ل فأ اق فئالت اقخال ل ق ؿ  تَّل ىَّإ 

كقػػػػػػد تانػػػػػػإ اقدػػػػػػزب فػػػػػػأ أكائػػػػػػؿ تسػػػػػػعفنالت اقوػػػػػػرف اقمال ػػػػػػأ  نظػػػػػػالـ اًنتخالاػػػػػػالت األكقفػػػػػػػل 
(primaries  ًختفػػالر مررػػدفه قَّمنال ػػب اقعَّفػػال اقدزافػػل اقعالمػػل  كمررػػدفه ًنتخالاػػالت اق نفسػػت )

كقت اقَّجنل اقمر زفل اقوفالـ اذقؾ.  (2)ق نه ىالد فتراجع ىنه ًدوالن  كخي

 :حزب الميكود ومبادئ أفكار: ثالثاً 
مف خالؿ  فتـ معرفت القسفالسل كاًجتمالىفل كاًقت الدفل ة ااءر آف الرة ك أك   إف ماالدئ دزب اقَّف كد

االإل الفل قَّارامن اًنتخالافل اقتأ فطرد ال ىنػد خػكض انتخالاػالت اق نفسػت    اقافالف اقتيسفسأ قَّدزب
أرػـ  كأاػرز األف ػالر كاقماػالدئ قدػزب  كأقكاؿ كت رفدالت قالدتػه  كمػف خػالؿ ذقػؾ نسػتطفع اسػتعراض

 كرأ:   اقَّف كد

 العمل عمى تجميع شتات الشعب الييودي في أرض إسرائيل:  . أ

ـ اتجمفػع رػتالت اقرػعب اقف ػكدم فػػأ ف اقدػزب سػفوك إالبيـان التأسيسـي لمحــزب: جـاء فـي 
  ً تكجػد مسػالكمل ىَّفػػه اػػدفالن ا كنػه دونػال أ إسػػرائفؿكاقد ػالظ ىَّػإ دوػػه اق المػؿ اػيرض   إسػرائفؿرض أ
 (3)را ف ال اي مَّ ال.أك الدال اقسفالدة ىَّإ   رأ دكقل اقرعب اقف كدم إسرائفؿف ت كف دكقل كأ

 (4)رض اقف كدفل اددكدرال اقتكراتفل.رأ األ إسرائفؿ كفرل اقدزب أف أرض

قوػػالة فػػأ اقػػدكرة اقثالنفػػل قَّ نفسػػت ىوػػب دػػرب اقسػػكفس: " ػػـ أفوػػكؿ منػػالدفـ اغػػفف فػػأ خطػػالب 
ف إ ىػف قطػالع غػزة اقمدػرر  قػالؿ جفرػنال: إسػرائفؿ النت فردتنال ىظفمػل ىنػدمال اسػتمعنال قافػالف جػفش 

ال اقتطعػت مػف اقػكطف ىػالدت أ جػداد قػد اقتطعػت مػف اقػكطف غػزة مدفنػل األ قفػه  كق ػف إذا  النػتإر ن
ف فػؼ سػػت كف اقوػدس كاقخَّفػػؿ كافػت قدػػـ؟.. فػيرض اقػػكطف اقمكجػكدة تدػػت اًدػتالؿ سػػتاوإ أرض 

 (5).االئنال"جناأ ً فدرمنال مف دونال األادم فأ أرض أجدادنال كآؿ األاقكطف  كاًدتال

 ســنةات الكنيســت وورد فــي البرنــامج االنتخــابي لحــزب الميكــود الــذي تقــدم بــو النتخابــ
غفػػر قالاػػؿ قَّطعػػف  كىَّػػإ  إسػػرائفؿأنػػه فعتاػػر أف دػػؽ اقرػػعب اقف ػػكدم فػػأ  المػػؿ أرض   :(م5534)

                                                 

 .23ص –1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  –رالنأ ىاد اه  – إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزابانظر: 1) )
 .205ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿدقفؿ  انظر: 2))
 .122ص –فكزم طالفؿ  –إسرائفؿانظر: اقنظالـ اقسفالسأ فأ  3))
 .391ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  4))
 .50ص  – 1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  –رالنأ ىاد اه  –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزاب 5))
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اقمدػػررة   مػػال طالقػػب اقدػػزب ا ػػرض  إسػػرائفؿرض أفػػنف دػػزب اقَّف ػػكد فعػػالرض توسػػفـ   سػػالسرػػذا األ
اقف ػكدم كت ثفػؼ اًسػتفطالف فػأ اق ػ ل اقغرافػل  ػكف اًسػتفطالف تي فػد قدػؽ اقرػعب   اقسفالدة ىَّف ال

 (1)منفل أك اقت الدفل.ستفطالف فوـك ىَّإ أسس دفنفل كقفس أغفر اقوالاؿ قَّطعف  كأف اً
دػػؽ  :م(5533)وذكــر البرنــامج االنتخــابي لمحــزب فــي انتخابــات الكنيســت التاســعة لســنة 

أم منػالطؽ رػك دػؽ غفػر قالاػؿ قَّت ػالكض  كقػذقؾ قػف فػتـ تسػَّفـ  إسػرائفؿرض أاقرعب اقف كدم ىَّإ 
 (2)ردفقإ ن ر األإستاوإ مف اقادر  إسرائفؿدد  كددكد أرض المرة ألم أمف ف كدا كاقس

  قػػد نػػالدل اماػػالدئ دػػزب دفػػركت كأقػػر (ـ1973) سػػنلك ػػالف دػػزب اقَّف ػػكد فػػأ ادافػػل نرػػيته 
كرفػع رػعالر   قػكطفايف الرة كارنالمجه اقسفالسأ اًنتخالاأ كاقتأ  الف من ػال: اقعمػؿ ىَّػإ تكدفػد رػوأ ا

اعػد تكقفػع  ًإ –ردف األ –خػر قَّػكطف اقعاػرم دػزب ىػف ف ػرة اقرػؽ اآلقػـ فتنػالزؿ اقمف كاقسالـ  ك األ
 (3)ردف كسفالدت ال.  اقذم أيقر فف ال اوفالـ ممَّ ل األ(ـ1994)ردف سنل ات القفل اقسالـ مع األ

 –سػتعمؿ اقد كمػل : (م1002) سـنةوجاء في البرنامج االنتخابي لمكنيست السابع عشـر 
كتمتػػػػفف اقتكا ػػػػؿ اقجغرافػػػػأ اػػػػفف  تػػػػؿ   اقمسػػػػتكطنالت ىَّػػػػإ تعزفػػػػز -فرػػػػ َّ ال دػػػػزب اقَّف ػػػػكد  اقتػػػػأ

َّف ػكد اقمستكطنالت فأ ف كدا كاقسالمرة كافف منالطؽ اقدكقل داخؿ اقخػط األخ ػر  كسػتعمؿ د كمػل اق
 (4)اقتدتفل فأ غكر األردف كستعالرض أم انسدالب منه. ىَّإ تعزفز اًستفطالف كاقانإ

 ليا:  لمقوة ورفض امتبلك اآلخرين إسرائيلامتبلك  . ب

  ـ(1984) سػنلل فسػرائفَّاإلكقت اقكرقل اقتأ قدم ال اقدزب فأ مدالدثالت تر فؿ اقد كمػل تنال
كقدرتػػه ىَّػػإ مكاج ػػل   كفعالقفػػل ردىػػه  أسػػرائفَّاإلأف اقد كمػػل سػػتدالفظ ىَّػػإ م ػػالى ل قػػكة اقجػػفش 

 (5)اقت دفد اقعس رم اقعراأ.

كاقعتػػالد   قرسػػَّدلنتػػالج اقػػذاتأ كاقتونفػػل  الفػػل قتطػػكفر كتكسػػفع اإل  مػػال سػػتجند اقج ػػكد اقعَّمفػػل
 (6).إسرائفؿكاقذم فكفر اقردع ألم رجـك ىدكانأ كاقدفالع ىف   اقعس رم اقمتطكر

 

                                                 

جالمعل  –رسالقل مالجستفر غفر منركرة  –اك جزر  أفكسؼ  –ؼ دزب اقَّف كد مف اقدكقل اق َّسطفنفل انظر: مكق 1))
 .22ص –ـ 2009 –اقودس 

 .112ص  – ـ1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  –إسرائفؿفأ  األدزابانظر:  2))
 .97ص – اقمرجع اقسالاؽانظر: 3) )
 .204ص  – ـ2011ـ قعال إسرائفؿانظر: دقفؿ  4))
 .406ص  –أ سرائفَّانظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإل 5))
 .407ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  6))
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  :م(1002لسنة )ذكر في البرنامج السياسي لمحزب في انتخابات الكنيست السابع عشر 

فػػػالت اقمتدػػػدة كدكؿ أيخػػػرل إلزاقػػػل ت دفػػػد اق ػػػكارفخ   سػػػتعمؿ د كمػػػل اقَّف ػػػكد سػػػكفل مػػػع اقًك
  ك مػػال فػػنص (1559)اه مػػف سػػالده  مػػال فػػنص ىَّػػإ ذقػػؾ قػػرار مجَّػػس األمػػف رقػػـ  كتجرفػػد دػػزب

 (1)ىَّإ نوؿ اقسفطرة فأ اقجنكب اقَّانالنأ إقإ اقجفش اقَّانالنأ.
ساسـو انتخابـات الكنيسـت الثـامن أجاء في البرنامج السياسي الذي خاض الميكود عمى و 

 : م(1005) سنةعشر 

قَّد كمػل  اقسػالح اقنػككم رػك األكقكفػل األكقػإفجب أف ف كف منع إفراف مػف اقد ػكؿ ىَّػإ 
اقمواَّل  سكاء انطكل ذقؾ ىَّإ درد اقرأم اقعالـ اقعالقمأ ق رض ىوكاالت اقت الدفل كداَّكمالسفل ىَّإ 

 (2)أك اًستعداد قرد ىس رم منالسب فأ دالؿ فرؿ اقج كد األيخرل  َّ ال. إفراف 
 :التوراة ىي دستور الدولة . ت

 (3)اقدكقل اقذم فجب أف فد ـ جمفع رئكن ال.فرل اقدزب أف اقتكراة رأ دستكر  

 : م(5551)وأكد الحزب عمى ذلك ضمن البرنامج االنتخابي لمكنيست الثالث عشر سنة 

 قذقؾ فطمح اقَّف كد إقػإ   جالء  تعافر ىف تدوؽ دَّـ تدرر اقرعب اقف كدم إسرائفؿقالمل دكقل إ
اقتالرفخفػػل  كاقَّف ػػكد  إسػػرائفؿسػػالس قػػفـ أتي فػػد اقطػػالاع اقف ػػكدم اقوػػكمأ فػػأ دكقػػل اقف ػػكد  ىَّػػإ 

 فرفض ف ؿ اقدفف ىف اقدكقل.

  فف اطػرؽ اقدػب اقد كمل ارئالسل اقَّف كد ىَّإ تورفب قَّكب اقمتدفنفف اقف ػكد مػع اقعَّمػالنفستعمؿ
خَّؽ قالىدة ركدفل ف كدفل كقكمفل فأ ك ىالدة نظالـ اقتعَّفـ اقدفنأ اقمستوؿ  كاقكد  كستعمؿ ىَّإ إ

 نظكمالت اقتعَّفـ اقدفنأ كاقوكمأ.ة فأ ما  مف خالؿ اقمسالك إسرائفؿ

  ق ـ اقدؽ اق المؿ فأ اقتعاد كاستالـ  الفل اقخدمالت اقدفنفػل  كسػنعمؿ ىَّػإ  إسرائفؿمكاطنك دكقل
  اقمدػػػال ـ :تدسػػػفف ظػػػركؼ دفػػػالت ـ اقدفنفػػػل كاقتعادفػػػل  كسػػػنوكم  الفػػػل مؤسسػػػالت ـ اقدفنفػػػل مثػػػؿ

(4)خرل.  كاقج الت األكمجالقس اقدالخالمالت  كاق نالئس
 

 
 

                                                 

 .204ص  –سرائفَّأانظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإل1))
 .202ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
 .122ص  –فكزم طالفؿ  –إسرائفؿانظر: اقنظالـ اقسفالسأ فأ  3))
 .117ص – ـ1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  –إسرائفؿأ ف األدزابانظر:  4))
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 حاب من جانب واحد: رفض االنس

 أ مف جالنب كادد دكف أف ف ػكف رنػالؾ  فػالف ار فرفض اقدزب خطكات اًنسدالب مف األ
 : ـ(2009) سنلفسالرـ فأ دمالفل اقدكقل اقف كدفل  كذ ر ذقؾ فأ اقارنالمن اًنتخالاأ قَّدزب 

 (4000)  الركخ اقتأ أطَّوت ىَّػإ اقجَّفػؿ خػالؿ دػرب قانػالف اقثالنفػل  كاقػػػ (4000)إف اقػػػ 
مػف قطػالع غػزة  أثاتػت قَّعدفػد مػف اقمػكاطنفف أف اقتدػذفرات اقتػأ  إسػرائفؿالركخ اقتأ أطَّوػت ىَّػإ  

 (1)نسدالاالت مف جالنب كادد قـ ت ف فالرغل.أطَّو ال دزب اقَّف كد كزىفمه  د اً

دػالدم اقجالنػب مػف اقجنػكب اقَّانػالنأ االًنسدالب األ ف كد االراؾأنه فؤ د ىَّإ أف خطكة إأم 
رالركف دكؿ اًنسدالب مف قطالع غزة  كقود تػرؾ رػذا  أرفئفؿاقخالؼ مع   النت خالطئل  كقذقؾ  الف

"ً فجػكز أف تػتـ أم انسػدالاالت  اًنسدالب مف قطالع غزة أثػرة ىَّػإ اقارنػالمن اقسفالسػأ فوػد كرد ففػه:
ستسػفطر ىَّف ػال "دمػالس"  ك ػؿ  إسػرائفؿمف جالنػب كادػد فػأ اقمسػتواؿ ف ػؿ منطوػل ستنسػدب  من ػال 

أ قنخػػرفف االق ػػعؼ كاًستسػػالـ  إف دػػزب اقَّف ػػكد ىَّػػإ اسػػتعداد انسػػدالب مػػف جالنػػب كادػػد سػػفكد
ت فأ موالاؿ اقسػالـ  ىَّػإ غػرار اقتنػالزؿ اقػذم قدمػه منػالدفـ اػفغف فػأ فتػرة ات ػالؽ اقسػالـ  قتودفـ تنالًز

 (2).تنالزؿ فأ ظؿ تسكفل سَّفمل دوفول كمكثكؽ ا ال" –مع اقرئفس اقم رم أنكر اقسالدات 
 ن والدولة الفمسطينية: الموقف من السبلم مع الفمسطينيي . ث

سػرائفؿردف ك فرل اقدزب أنه ً دكقل مػال اػفف ن ػر األ كاقدػؿ قَّو ػفل اق َّسػطفنفل رػك إقالمػل   ا 
 (3)ل.فسرائفَّاإلمنفل َّسطفنففف تدت استمرار اقسفطرة األد ـ ذاتأ قَّ 

جػػالء فػػأ اقارنػػػالمن اقسفالسػػأ قَّف ػػكد: "إف اقم الك ػػػالت اقدالقفػػل اقتػػأ اػػػدأت فػػأ أنػػػالاكقفس  
م الك الت م ََّّل  ً أىتود أف  أ ز ىَّإ اقتك ؿ فكران إقإ ات الؽ اريف اقك ع اقن الئأ  ركاقتأ تر 

مسػػتعدكف اقفػػـك قدػػؿ كسػػط أفػػدفكقكجأ ذم أاعػػالد تالرفخفػػل مػػف رػػينه إن ػػالء اقنػػزاع  ىَّػػإ  اق َّسػػطفنففف
أف تر ز ج كدرال ىَّػإ مسػالىدة أاػك مػالزف كسػالـ ففػالض فػأ تدسػفف اقدفػالة اقفكمفػل قَّرػعب  إسرائفؿ
 (4)أف تعمؿ خال ل ىَّإ مسالىدة اق َّسطفنففف ىَّإ تنمفل اقت الدرـ اسرىل."ك طفنأ  اق َّس

كقد ك ح دزب اقَّف كد مكا  الت كموكمالت اق فالف اق َّسطفنأ اقموترح  القتالقأ: ست مف 
دأ اقتجرفػد مػف اقسػالح    كست ػر ىَّػإ ماػسػرائفؿد كمل اقَّف ػكد أف ف ػكف ن ػر األردف دػدان أمنفػالن إل

                                                 

 .202ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ 1) )
 .203ص  – ـ2011قعالـ  إسرائفؿدقفؿ  2))
–مكقػػػػػػػػػػػػػػػػع مكسػػػػػػػػػػػػػػػػكىل موالتػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف اق ػػػػػػػػػػػػػػػػدراء  –إسػػػػػػػػػػػػػػػػرائفؿاقسفالسػػػػػػػػػػػػػػػػفل فػػػػػػػػػػػػػػػػأ  األدػػػػػػػػػػػػػػػػزابانظػػػػػػػػػػػػػػػػر:  3))

www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia21/isra-parts/sec04.doc_cvt.htm 
 .203ص  – ـ2011قعالـ  إسرائفؿدقفؿ  4))
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قتدتفػػػل قإلررػػػالب  كىَّػػػإ كقػػػؼ اقتدػػػرفض كاقت دفػػػدات  كىَّػػػإ إفوػػػالؼ اقتثوفػػػؼ ا كىَّػػػإ ت ػػػ فل اقانػػػإ
فػأ كسػط اقاَّػد    دفػث إف  فالنػالن فَّسػطفنفالن معالدفػالن كمسػَّدالن إسػرائفؿكاقدىالفل اق الدفػل إقػإ ت ػ فل دكقػل 

سػػػفكٌقد ت دفػػػدان إررالافػػػالن ىَّػػػإ اقدكقػػػل كمكاطنف ػػػال  كفػػػأ دػػػالؿ دػػػدكث مكاج ػػػل ىالمػػػل فػػػأ منطوتنػػػال  مػػػف 
 (1)إقإ دد  افر. إسرائفؿاقت دفد اقعس رم ىَّإ  ـعالكف مع دكؿ معالدفل كفت القاقمم ف أف فت

 أقدم الحزب عمى خطوات تكتيكية تضميمية استجابة لمضغوط األمريكية عميو: ،م1005 سنة

 إسػرائفؿإفالف اسػتعداد  – النت إىالف نتنفالرك فأ خطالب أقوالة فأ جالمعل االر  :الخطوة األولى 
 .إسرائفؿقل فَّسطفنفل إقإ جالنب قَّمكافول ىَّإ إقالمل دك 

 :تجمفػدان جزئفػالن كمؤقتػالن إل ػدار ـ25/9/2009 النػت إىػالف اقد كمػل  اتػالرفخ  الخطوة الثانية  
 تراخفص قانالء جدفد فأ اقمستعمرات  االستثنالء اقودس كاقماالنأ كاقمنرنت اقعالمل.

 ارػيف ق ػالفال اقدػؿ  :  النت اقمكافول ىَّإ ادء م الك الت مع اقسػَّطل اق َّسػطفنفلوالخطوة الثالثة
(2)اقن الئأ مف أجؿ اقتك ؿ إقإ ات الؽ سَّمأ مع ال.

 

كمدالكقل مف اقدػزب إلر ػالء   اقعفكفأف رذة اقخطكات  النت قذر اقرمالد فأ كفرل اقاالدث 
ن ػػال قػػد  ػػغطت ىَّػػإ اق فػػالف اق ػػ فكنأ  كقوػػد ىػػالدت أف تػػدىأ أاإلدارة األمرف فػػل دتػػإ تسػػتطفع 

 كاقتن ر قَّم الك الت مع اق َّسطفنففف.   اًستفطالفاقد كمل اق  فكنفل اعد ذقؾ قممالرسل 
 عودة البلجئين:  . ج

كمػػػف ماػػػػالدئ دػػػزب اقَّف ػػػػكد فػػػأ ق ػػػػفل اقالجئػػػفف: إف د كمػػػػل ارئالسػػػل اقَّف ػػػػكد قػػػف تسػػػػمح 
سرائفؿ  ك إسرائفؿقنًؼ  كاالقتي فد قفس قَّمالففف  مف اقالجئفف اق َّسطفنففف ادخكؿ  قف تتدمؿ أم  ا 

 (3)كقفل أخالقفل ىن ـ.ئمس
 الميكود لمقدس: نظرة  . ح

رض فػأ ًك فيسػمح االًنسػدالب مػف أفػل قطعػل أ  م النفل إلىالدة توسػفـ اقوػدسإً تعطأ أم 
 (4)اق  ل اقغرافل ًك تزاؿ أم مستكطنل.

                                                 

 .204ص  – اقمرجع اقسالاؽ انظر: 1))
 –فل سػرائفَّكاقم طَّدالت اق ػ فكنفل كاإلمعجـ األىالـ . كانظر: 205ص – ـ2011قعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))

 .151ص 
 .203ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
مكقػػع مكسػػكىل موالتػػؿ  –إسػػرائفؿاقسفالسػػفل فػػأ  األدػػزاب  كانظػػر: 408ص -أسػػرائفَّنظػػالـ اقسفالسػػأ اإلانظػػر: اق 4))

-www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia21/isra–مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراء 
parts/sec04.doc_cvt.htm 
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نظرت ػػػال قَّوػػػدس ىَّػػػإ اقندػػػك اقتػػػالقأ:  (ـ1996) سػػػنلقوػػػد طردػػػت د كمػػػل اقَّف ػػػكد اقمرػػػ َّل 
اػػػد تدػػػت اقسػػػفالدة كسػػػتاوإ إقػػػإ األ  ةدة مت المَّػػػل كمكدػػػدرػػػأ مدفنػػػل كادػػػ  إسػػػرائفؿ"اقوػػػدس ىال ػػػمل 

  كأف اقودس رأ جكرر اقثوالفل اقف كدفػل  كأنػه سفسػتمر فػأ اقد ػالظ ىَّػإ ركفت ػال رػذة  (1)ل"فسرائفَّاإل
مػػع مػػنح أانػػالء اقػػدفالنالت األخػػرل  َّ ػػال درفػػل ممالرسػػل معتوػػدات ـ فػػأ األمػػال ف اقمودسػػل االقنسػػال إقػػف ـ  

 (2)قودس.كأسكأ مال فم ف فعَّه مف أجؿ اقسالـ رك توسفـ ا
 الموقف من االقتصاد والتعميم: . خ

 كاًنسجالـ اقسفالسأ كاًقت الدم مع اقعكقمل. زب إقإ اقت الد درفدىك اقد
كجػػالء ارنػػالمن اقَّف ػػكد ًنتخالاػػالت اق نفسػػت اقتالسػػع قفؤ ػػد ىَّػػإ ن ػػن اقَّف ػػكد اًقت ػػالدم دفػػث 

مرت ػز قالمػل اقت ػالد دػر اقد كمػل فػأ اقنرػالط اًقت ػالدم  كا   ت مف مػال فَّػأ: "توَّػفص تػدخؿ
 (3)كاقمنالفسل"  كاقماالدرة  كاق عالقفل  ىَّإ اقادؿ اقمالئـ

 (4)كفدرص اقدزب ىَّإ توكفل اًسس اق  فكنفل كاقف كدفل فأ ج الز اقتعَّفـ.

 :والقادة الشخصيات أىم: ثالثًا
 زئيف فبلديمير جابوتنسكي: .5

فعػػد   اػػر رمػػكز اقتطػػرؼ فػػأ تػػالرفخ اقدر ػػل اق ػػ فكنفل   مػػال أنػػهأدػػد فعتاػػر جالاكتنفسػػ أ أ
 (5)كمف قاَّ ـ منالدفـ افغف.  كانفالمفف نتنفالرك  اقودكة أل ثر زىمالء اقَّف كد تطرفنال  يرفئفؿ رالركف

فطالقفػػػال  (ـ1880) سػػػنلكقػػػد فػػػأ أكدفسػػػال اركسػػػفال     كدرس اقدوػػػكؽ فػػػأ جالمعػػػالت سكفسػػػرا كا 
 النت ادافالته فأ اقعمؿ اقعػالـ مراسػالن قػاعض اق ػدؼ اقركسػفل  كفػأ أىوػالب مذادػل  فرػفنفؼ سػنل 

  اقتدػػػؽ االقدر ػػػل اق ػػػ فكنفل  كأسػػػس "منظمػػػل اقػػػدفالع اقػػػذاتأ اقف كدفػػػل "اقتػػػأ دىػػػت إقػػػإ (ـ1903)
استعمالؿ اقعنؼ قدمالفل اقتجمعالت اقف كدفل فأ ركسفال  كرػالرؾ فػأ اقمػؤتمر اق ػ فكنأ اقسػالدس فػأ 

ماالرػرة  سػعإ قتسػَّفح كتػدرفب مجمكىػل  اقعالقمفػل األكقػإ   كخالؿ اقدػرب(ـ1903)مدفنل االزؿ سنل 
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مرنػالن أ ثػر مػف اقػالـز  أيقوػأ اقوػاض ىَّفػه فػأ رافػع سػنل  معتاران تكجػه اقوػالدة اق ػ فكنففف اقف كد مف 
ررالافػػل ن ػػذت ال اق الغالنػػالة كد ػػـ ىَّفػػه االقسػػجف مػػدة خمسػػل ىرػػر    ػػمف سَّسػػل ىمَّفػػالت إ(ـ1920)

ىالمالن  ق ف سرىالف مال أفرج ىنه فأ  فؼ تَّؾ اقسنل اساب اق جل اقتأ سٌاا ال اقد ـ فػأ األكسػالط 
اػػػل اقممثَّػػػل قَّتجمػػػع اقف ػػػكدم فػػػأ انتخػػػب ى ػػػكان فػػػأ اقجمعفػػػل اقمنتخاق ػػػ فكنفل  كفػػػأ اقسػػػنل ذات ػػػال 

 (1)فَّسطفف  كفأ اقسنل اقتالقفل أ اح ى كان فأ مجَّس اقمنظمل اق  فكنفل اقتن فذم.

كاًىتمػػالد ارػػ ؿ رئفسػػأ ىَّػػإ كدػػدات ىسػػ رفل   سػػراع فػػأ اق جػػرة ػػالف فػػؤمف ا ػػركرة اإل
 مال أنه رك اقػذم أنرػي   قالـ جالاكتنس أ اتنظفـ فرقل دفالىفل فأ اقودس  اًتجالة ذا قا ف كدفل  كتن فذن 

ك النػػت رػػذة اق تفاػػل تعػػزؼ رفطػػالنأ فػػأ اقدػػرب اقعالقمفػػل اًكقػػإ  اق تفاػػل اقف كدفػػل اقتالاعػػل قَّجػػفش اقا
اقنرػػفد اقف ػػكدم كترفػػع اقعَّػػـ اقف ػػكدم  ك ػػالف فدػػتن ىَّػػإ اقوفػػكد اقتػػأ فر ػػت ال ارفطالنفػػال ىَّػػإ اق جػػرة 

 (2)كدفل إقإ فَّسطفف اعد اًنتداب اقارفطالنأ.اقف 

ك ػػالف مػػف اقػػداىفف كاقمرػػجعفف قتن فػػذ ىمَّفػػالت اق جػػرة غفػػر اقرػػرىفل قَّف ػػكد ندػػك فَّسػػطفف 
دتػػإ أنػػه تك ػػؿ إقػػإ اًت ػػالؽ مػػع قػػالدة اكقنػػدا كاقمجػػر كركمالنفػػال ىَّػػإ  (3) (ـ1932) سػػنلمػػف  ااتػػداءن 

 (4)فَّسطفف.إجالء اقجكاقأ اقف كدفل فف ال االق المؿ كت جفررال إقإ 

 النت قدفه اقونالىل ايف م فر اق  فكنفل مرتاط إقػإ دػد  افػر امسػيقل انتػزاع فَّسػطفف مػف 
تراؾ  كأنه مف اق ركرم اقمسالرمل االقمج كد اقدراأ قتدوفؽ رذة اقغالفػل إقػإ جالنػب اقدَّ ػالء فدم األأ

 (5)كقإ.خالؿ اقدرب اقعالقمفل األ

اقتـز اقدزب االقماالدئ كاًف الر اقتأ  كقود  ب اقركدأ قدزب دفركتكفعتار جالاكتنس أ األ
ف أسالسػػفل فػػأ ف ػػرة رػػأ أف اق ػػ فكنفل فجػػب  ػػالف فػػدىك ق ػػال جالاكتنسػػ أ  دفػػث  النػػت اقوالىػػدة األ

كانػالء   را ػأفجػب است ػالح األل ًستعمالر فَّسطفف  ك الف فوكؿ: "ت كف در ل سفالسفل كقفس رفئ
 (6).اقمنالزؿ كق ف مع ىدـ اقتخَّأ ىف اقسفالسل"

كدر ػػػل اق ػػػ فكنففف اقت ػػػدفدففف اقتػػػأ نػػػالدت   در ػػػل افتػػػالر اقرػػػاالافل أجالاتكنسػػػ  كأسػػػس
اتك ػػفح  ػػرفح قَّ ػػدؼ اق ػػ فكنأ  أً رػػك إقالمػػل دكقػػل ف كدفػػل ىَّػػإ  ػػ تأ ن ػػر األردف  مػػع مػػال 
فستَّـز ذقؾ مف إقالمل مال سػمالة اقجػدار اقددفػدم  أم قػكة ىسػ رفل ف كدفػل فػأ كجػه اقعػرب اقػذفف قػف 
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منعػه  إقإفدفعت رذة اقمكاقؼ سَّطالت اًنتداب   ق  فكنفل ىَّإ فَّسطففَّمكا فأ رأفه االقسفطرة اس  في 
كمػع انػدًع اقثػكرة اق َّسػطفنفل فػأ   (ـ1930)مف اقعكدة إقإ فَّسطفف فأ إثر س رة إقإ اقخالرج سنل 

قالمػت اقتنظفمػػالت اقتالاعػػل قػػه اعمَّفػالت إررالافػػل دمكفػػل  ػػد اقمػػكاطنفف  اقن ػؼ اقثػػالنأ مػػف اقثالثفنفػػالت
 (1)اق َّسطفنففف.

كمعنالرػػػال أف ت ػػػاح اقػػػذات مر ػػػز    ػػػالف جالاكتنسػػػ أ قدفػػػه رؤفػػػل سػػػمالرال )األنالنفػػػل اقمودسػػػل(
 (2)اقدَّكؿ  كطالقب ايف فتعَّـ اقف كدم ذاح اآلخرفف مف األغفالر.

فػػػالت اقمتدػػػدة  كنوػػػؿ رفالتػػػه إقػػػإ اقوػػػدس سػػػنل  (ـ1940)تػػػكفأ فػػػأ رػػػاالط/ فارافػػػر  فػػػأ اقًك
 (3)قذقؾ. فففسرائفَّاإلاعد سنكات طكفَّل مف معالر ل اقوالدة  (ـ1964)

 مناحيم بيغن: .1

(  ىنػدمال ـ1942) سػنلاقذم ادأت ىالقتػه االقو ػفل اق َّسػطفنفل   اإلررالاأ اق  فكنأ اقودفـ
  كىار ن ر كان  ؿ ىف كددته  ال فأ جفش اقدَّ الءدفف  الف جندفن   ردفدخؿ ق َّسطفف مف ررؽ األ

 (4).قإ فَّسطففإردف األ

ك الف   درس اقدوكؽ فأ اكقندا .الجر إقإ فَّسطفف  كرـ(1913)كقد منالدفـ افغف فأ اكقندا 
كفعتاػػػػر مػػػػف تالمػػػػذة زئفػػػػؼ   نرػػػػفطالن فػػػػأ در ػػػػل افتػػػػالر )كرػػػػأ منظمػػػػل  ػػػػ فكنفل رػػػػاالافل متطرفػػػػل(

جالاكتنسػػ أ  اقم  ػػر اق ػػ فكنأ اقػػذم  ػػالف فػػؤمف ادكقػػل ف كدفػػل توػػالـ ىَّػػإ  ػػ تأ ن ػػر األردف  ثػػـ 
ندفل ر َّت فػأ اًتدػالد اقسػكففتأ اعػد أف ررب مف اقزدؼ األقمالنأ إقإ اكقندا  كتطكع فأ  تفال اكق

ادتؿ األقمالف جزءان مف رذا اقاَّد  األمر اقذم أتػالح قػه اقك ػكؿ مػع اق تفاػل إقػإ أرض فَّسػطفف سػنل 
 (5).ـ(1942)

( فتسػػفؿ )اقمنظمػػل اقعسػػ رفل اقوكمفػػل  تػػكقإ اػػفغف قفػػالدة منظمػػل إـ(1943)كفػػأ أكاخػػر سػػنل  
سػػرىالف مػػال كج  ػػال إقػػإ اقوفػػالـ اعمَّفػػالت إررالافػػل  ػػد كرػػأ در ػػل  ػػ فكنفل ىسػػ رفل سػػرفل متطرفػػل  ك 
ارزرػػػال مذادػػػل دفػػػر فالسػػػفف  األمػػػر اقػػػذم أدل إقػػػإ أاقعػػػرب كاًنتػػػداب اقارفطػػػالنأ فػػػأ فَّسػػػطفف   ػػػالف 

قإ انوسالمالت داخؿ اقمعس ر اق  فكنأ.  (6)مالدوته مف اقوكات اقارفطالنفل  كا 
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غفررػػػال مػػػف اقمجػػػالزر  فوػػػكؿ اػػػفغف: "إف مذادػػػل دفػػػر فالسػػػفف أسػػػ مت مػػػعفػػػأ  تالاػػػه )اقثػػػكرة( 
 (1)."إسرائفؿقؼ ىراأ  كأ الؼ: قًك دفر فالسفف قمال قالمت ( أ650)خرل فأ ت رف  اقاالد مف األ

 (2)."أ فوكؿ ففه: "ندف ندالرب  فندف إذف ن كفك الف قه ماد

ف اف جكرفكف قالؿ: "إف افغف فنتمأ إ :سطكرة(ؤقؼ  تالب )منالدفـ افغف اقرجؿ كاألفوكؿ م
 تَّػػرم  ف ػػك ىن ػػرم ىَّػػإ اسػػتعداد إلاػػالدة  ػػؿ اقعػػرب قتدوفػػؽ دَّمػػه اتكدفػػد دكف رػػؾ إقػػإ اقػػنمط اق

 (3)  كرك مستعد إلنجالز رذا اق دؼ اقمودس ا ؿ اقكسالئؿ."إسرائفؿ

أفػه  ا قمنظمل إلفتسفؿىَّإ منالدفـ افغف مف دفث نرالطه كمكاق ه دتإ تعففنه قالئدن  ادي قـ فى  
رة ق ػفرة ىَّػإ ً فتػب  إً أنػه قػـ تمػض إال مثَّه فستدؽ مثػؿ رػذا اقمن ػقإ أف رخ ن اكادر ترفر إ

 اىػالدة تنظػفـ اقوػكات اقفمفنفػل  كتخَّف ػ ال مػف اقخمػكؿ كاًن ػالش اقَّػذفف سػفطر تعففنه دتإ استطالع إ
 (4)ىَّف ال.

كاػدأ اًىتػراؼ اقعػالقمأ ا ػال   فػالف مسػتوؿ  أىَّػف اػفغف  إسرائفؿ ىَّف ىف قفالـ دكقل كقمال أي 
إسرائفؿ اق ارل مػف اقن ػر رالرة إقإ اىتوالدة ا  رة ه  فأ إفمت كق ف قـ فدرر اقكطف  َّقأ إسرائفؿأف 

 (5)قإ اق رات.إقإ اقن ر  أم مف اقنفؿ إ

   الف ىَّإ افغف كأن الرة مكاج ل اقتخَّأ ىف اقسالح قم َّدل إسرائفؿكاعد إىالف دكقل  
دزب دفركت  كرك دزب سفالسأ فمفنأ مٌثَّػه  ـ(1948)أ  فيقالمكا فأ  فؼ سنل سرائفَّاقجفش اإل

دتػإ سػنل  ـ(1949)فأ اق نفست قمدة تزفد ىَّإ ثالثفف ىالمػالن  كاوػأ فػأ اقمعالر ػل مػف سػنل  افغف
  انسػدب ـ(1970)  ىندمال تـ تيقفؼ د كمل كددة كطنفل ًتخالذ قرار اقدرب  كفأ سػنل ـ(1967)

 (6).ـ(1977)مف اقد كمل  ق نه ىالد إقف ال  رئفسالن اعد فكز دزاه فأ اًنتخالاالت سنل 

د كمػػػل االقتك ػػػؿ إقػػػإ ات القفػػػل سػػػالـ مػػػع م ػػػر كانسػػػدالاه مػػػف سػػػفنالء  تمفػػػزت رئالسػػػته قَّ
 كاالقتردد فأ اقمك كع اق َّسطفنأ  فالقترح اقد ـ اقذاتأ فأ األرا أ اقمدتَّل  كن ذ اقطفراف اقدراأ 

                                                 

 .235ص  –زىمالء   فكف  1))
 .207ص  –ادمد ىاالدم  –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزاب 2))
 .233ص  –زىمالء   فكف  3))
منظمل اقتدرفر اق َّسػطفنفل  –مر ز اًادالث  – ارم جرفس  –انظر: اقفمفف اق  فكنأ نرية كىوفدة كسفالسل  4))

 .55ص -ـ1978 -
 .126ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  5))
 .730ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  6))
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 (1).(ـ1981) سنل اق  فكنأ فأ ى دة ىمَّفل  رب اقم الىؿ اقنككم اقعراقأ فأ 

رػػجفع مػػف كزفػػر اقػػدفالع فػػأ د كمتػػه أرفئفػػؿ   اتـ(1982)أرسػػؿ اقجػػفش قغػػزك قانػػالف سػػنل 
رالركف  كقد أدم فرؿ مرركع افغف اقسفالسأ فأ قانػالف جػٌراء مػذااح  ػارا كرػالتفال كخسػالئر اقجػفش 

 (2).ـ(1983)كاىتزاقه اقسفالسأ فأ أكاخر سنل   أ إقإ استوالقتهسرائفَّاإل

ا تراثػػه قمػػال قػػفعَّف ا ػػؿ اسػػت تالر ىػػدـ   كرػػالتفال راكقػػؼ اػػفغف أمػػال اق نفسػػت اعػػد مػػذااح  ػػا
: "جػكففـ قتَّػكا   أسػرائفَّرػراؼ اقجػفش اإلإدػدث مػف مجػالزر تدػت  كتن فػذ اقع ػالاالت اقمالركنفػل قػالئالن

 (3).فمالذا ن عؿ؟؟" –غراالء قتَّكا غراالء  –جكففـ 

فعتاػر اػفغف مػف غػالة اقمتطػرففف  كفالدػظ فػأ ف ػرة   كىَّإ اق عفد اق  ػرم كاألفػدفكقكجأ
دم نػه ً فنػالدم اجعػؿ اقتػكراة كاقترػرفع اقف ػك أ ر اقوكمأ  ف ك رغػـ اقدمن افف اقمعتودات اقغفافل كاق 
اقفػػكمأ كاقعػػالـ  كفػػرل  نػػه فدػػالفظ ىَّػػإ اقرػػعالئر اقدفنفػػل فػػأ سػػَّك هم ػػدر اقترػػرفع فػػأ اقدكقػػل  إً أ

زاقػػل اقمسػػتكطنالت إكىنػػدمال كافػػؽ ىَّػػإ   أنػػه ىنػػدمال اسػػتجالب قطَّاػػالت اقسػػالدات ارػػيف سػػفنالء اقمراقاػػكف
مػػر   كأنػػه اىتاػػر األإسػػرائفؿرض كفونػػال قم الرفمػػه  مػػف در ػػه ىَّػػإ إنوػػالذ أ – اقف كدفػػل رنػػالؾ  انطَّػػؽ

 (4)ىمَّفل موالف ل افف سفنالء كاق  ل اقغرافل كقطالع غزة.

قإ جالنب اقعدفد مػف اقموػالًت اقسفالسػفل كاق  رفػل فػأ اق ػدالفل اقفكمفػل  فػنف قاػفغف ىػدة  كا 
دالد اقسػكففتأ  ك تػالب )اقع ػفالف(  تالب )قفالقأ اف الء( ىف معس رات اقعمؿ فأ اًت :مؤق الت من ال

كاقػػػذم فمجػػػد ففػػػه  (5)ىػػػف اقع ػػػالاالت اإلررالافػػػل اق ػػػ فكنفل فػػػأ فَّسػػػطفف كخال ػػػل منظمػػػل اًفتسػػػفؿ 
ًن ( رػخص  كأ200)كاقػذم راح  ػدفته   كت جفػر فنػدؽ اقمَّػؾ داكد  مذادل دفر فالسػفف  ررالافػلن  إىمػال

 (6) فكنفل.خرل فدىأ فف ال افغف أنه اقكسفَّل اقكدفدة قتدوفؽ اقغالفل اق أن 

طػػالؽ منػػذ اىتزاقػػه إقػػإ دػػفف كفالتػػه فػػأ يم نرػػالط سفالسػػأ ىَّنػػأ ىَّػػإ اإلكقػػـ فوػػـ اػػفغف اػػ
 (7).(ـ1992) سنلاقودس 

 

                                                 

 .126ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت كاق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  1))
 .730ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
 .241ص –زىمالء   فكف  3))
 .27ص  - 1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  –رالنأ ىاد اه  –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزابانظر:  4))
 .27ص  - اقمرجع اقسالاؽانظر:  5))
 .253ص  –انظر: زىمالء   فكف  6))
 .126ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت كاق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  7))
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 يتسحاق شامير: .4

 (  كقاػػػؿ أف ف ػػػالجر إقػػػإ فَّسػػػطفف سػػػنلـ1915) سػػػنلكقػػػد اسػػػدؽ افرفػػػز نتفز ػػػأ فػػػأ اكقنػػػدا 
 ػالف  .(1)ر اق ػكاف اقمػداباقتأ تعنأ فأ اقعارفػل اق ػخ  غفر اسمه إقإ فتسدالؽ رالمفر (ـ1935)

ال قَّطالئ ػل اقف كدفػل فػأ اَّػدة ركاجفنػكم اقتػأ كقػد فف ػال  ك ػالف فػأ اقكقػت ن سػه رػك كزكجتػه كاقدة رئفسنػ
قإ مسالكاة اقف ػكد ااوفػل رػعكب إى كفف نالرطفف فأ در ل ىمالؿ اقف كد  كرأ در ل فسالرفل دىت 

 (2)ركاال اقررقفل.أ

اقعارفػػل فػػأ اقوػػدس  ق نػػه قػػـ ف مػػؿ دراسػػته كفػػأ اقجالمعػػل   درس اقوػػالنكف فػػأ جالمعػػل كارسػػك
ؿ  ثـ اقتدؽ انارارفـ رتفرف اقذم انرؽ ىف إفتسفؿ مؤسسالن منظمل فنرط فأ منظمل إفتس .اقجالمعفل
كراف الن ف رة م الدنل ارفطالنفال خالؿ درا ال  د أقمالنفال اقنالزفل  ك الف رالمفر ى كان فأ اقوفالدة   قفدأ

ًن ىف   كمسئاقعَّفال قَّمنظمل اقجدفدة ال  كقد اىتوَّه اقارفطالنفكف مرتفف. ىمؿ رالمفر فأ اقعمَّفالت فف ك
اقمكسػالد قمػدة  –  ثػـ خػدـ فػأ مؤسسػل اًسػتخاالرات اقخالرجفػل إسرائفؿاعد قفالـ دكقل اقوطالع اقخالص 

 (3).ىرر سنكات

اقمسئكؿ ك الدب اقػدكر اقػرئفس  كخالؿ ىمَّه فأ منظمل قفدأ  الف كفرالر إقإ أف رالمفر
قمالق ػػػل اقسػػػكفدفل  كرئػػػفس اق ػػػَّفب األدمػػػر فػػػراد اقعالئَّػػػل اأدػػػد أدكت  كرػػػك فػػػأ اغتفػػػالؿ اق كنػػػت ارنػػػال

ك ػػالف اغتفالقػػه   أسػػرائفَّمػػـ اقمتدػػدة قدػػؿ اقنػػزاع اقعراػػأ اإلكقػػد ىفنتػػه األ راعفنػػالت اقسػػكفدم فػػأ األ
 (4)اقدؿ اقسَّمأ قَّو فل.اساب طرده 

اوأ ك  ـ( 1973)مفر إقإ دزب دفركت  كدخؿ اق نفست سنل الان ـ ر ـ(1970)فأ سنل 
  توَّػد رئالسػػل ـ(1977)  كىنػدمال انت ػر اقَّف ػكد فػػأ انتخالاػالت سػنل ـ(1992)ى ػكان ففػه دتػإ سػػنل 

   ػكزفر قَّخالرجفػل خَّ ػالن قمكرػفه دافػالف ـ(1980)اق نفست  ق نه دىأ إقإ د كمل منالدفـ افغف سنل 
قػإ دػفف اعد استوالقل افغف كاىتزاقه اقسفالسل  ترأس رػالمفر اقد كمػل إـ( 1983)اقمستوفؿ  كفأ سنل 

فجػرل  إجراء انتخالاالت اق نفست فأ اقسنل اقتالقفػل  غفػر أف اق نفسػت اقجدفػد قػـ فػيت انتػالئن دالسػمل 
كرػالمفر ن سػه فػأ اقمردَّػل اقتالقفػل   سػ ال رػمعكف افػرس فػأ اقمردَّػل األكقػإترأ تيقفؼ د كمل ائتالففل

ؿ اقدفػػالة   ىنػػدمال اىتػػز ـ(1992)  دتػػإ سػػنل ـ(1988)كظػػؿ فػػأ رػػذا اقمن ػػب اعػػد انتخالاػػالت سػػنل 
اقسفالسفل اساب فرَّه فأ انتخالاالت اق نفست اقتأ أجرفت فأ تَّؾ اقسنل  كقتئذ اػرز رػالمفر   ػرئفس 

                                                 

 .251ص  –انظر: زىمالء   فكف  1))
مػػالفك  31س اقخمػػف –قطػػالع غػػزة  – ػػدف ل فَّسػػطفف  -فل إسػػرائفَّرخ ػػفالت  –انظػػر: اًررػػالاأ إسػػدؽ رػػالمفر  2))

 .21ص  –ـ 2012
 .743ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  3))
 .252ص  –انظر: زىمالء   فكف  4))
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فرػػالقه ج ػػكد ى ػػك د كمتػػه رػػمعكف افػػرس اآلفَّػػل إقػػإ  د كمػػل اتمسػػ ه اقمَّدػػكظ ا  ػػرة اقفمفنػػأ  كا 
اقم الك ػالت  اقتك ؿ إقإ ت الرـ مع األردف ارػالف اقو ػفل اق َّسػطفنفل  كاتخػالذة اقمكاقػؼ اقمتعنتػل فػأ

 (1)اقنالجمل ىف مؤتمر مدرفد قَّسالـ فأ اقررؽ األكسط.

ر ػه كأف أ –رػعب اه اقمختػالر  –رػك رػعب متمفػز  إسػرائفؿ الف رالمفر فؤمف ايف رػعب 
ِه اأَلْرَض، ِمْن َـَْهِر ِمْصَر ِإَلى النـَّْهـرِ  مال كردت فأ اقتكراة " ِِ كرػك (2)".اْلَكِبيـِر، َـَْهـِر اْلُفـَراتِ  لَِنْسِلَك ُأْعِطي ى
طكاؿ دفالتػه  (3)قإ فَّسطفف.  كدتمفل ىكدت ـ إاق ارل  كجمع اقمن ففف إسرائفؿمف اقمتع افف ق  رة 

اق ػػ ل  كأرا ػػأ اق َّسػػطفنفل اقمدتَّػػل سػػكاء قطػػالع غػػزة ف مػػف اقمعالر ػػفف ألم انسػػدالب مػػف األ ػػال
( رأ جػزء ـ1967) سنل إسرائفؿ الف فرل أف رذة األرا أ اقتأ ادتَّت ال اقغرافل أك ررقأ اقودس  ك 

 (4)ًك فم ف اقتنالزؿ ىن ال. إسرائفؿرض ً فتجزأ مف أ

ارػػػػػت ر رػػػػػالمفر االءاتػػػػػه اقػػػػػثالث: ً قَّوػػػػػدس  ً قَّدكقػػػػػل اق َّسػػػػػطفنفل  ً قعػػػػػكدة اقالجئػػػػػفف 
  (5)اق َّسطفنففف إقإ دفالررـ.

فراد أـ فعد مف اقس ؿ ىَّفه اقتعرؼ ىَّإ كق  خفرة مف مرض اقزرالفمرىالنإ فأ اقسنكات األ
دفػث كافتػه   فالمػه  ػالف فعػفش فػأ دار قَّعجػزةأخػر آكفػأ   انػالؤة قكسػالئؿ اًىػالـأ رػؼ   مػال  سرتهأ

 (6)ـ.7/2012فأ ر ر  اقمنفل

اقػػذفف أقػػالمكا دكقػػل   إنػػه  ػػالف مػػف جفػػؿ اقعظمػػالء: "كفػػأ نعفػػه قرػػالمفر  قػػالؿ انفػػالمفف نتالنفػػالرك
ء مطَّؽ ق  رة   إسرائفؿ   (7)."ف كدمكقفىـ اقرعب اق  إسرائفؿ أرضكقالد اقدكقل مف خالؿ ًك

 

                                                 

 .743ص  –ـ 2011انظر: دقفؿ إسرائفؿ اقعالـ  1))
 .18اق ورة  – 18اإل دالح  -س ر اقت كفف  2))
مػػالفك  31اقخمػػفس  –غػػزة قطػػالع  – ػػدف ل فَّسػػطفف  -رخ ػػفالت إسػػرائفَّفل  –انظػػر: اإلررػػالاأ إسػػدؽ رػػالمفر  3))

 .21ص  –ـ 2012
فكقفػػك  2اًثنػػفف  –قطػػالع غػػزة  – ػػدف ل فَّسػػطفف  –انظػػر: إسػػدؽ رػػالمفر اقمػػدافع اقوػػكم ىػػف إسػػرائفؿ اق اػػرل  4))

 .21ص  –ـ 2012
 .249ص  –انظر: زىمالء   فكف  5))
قػػع اقمر ػػز اق َّسػػطفنأ مك  – ق تركنفػػلاقدفػػالة اإل -منػػالؿ نال ػر  - كاوفػػت اقوػدس ردػػؿ اقَّف ػػكدم اقدالقػػدانظػر:  6))

  –قَّتكثفؽ كاقمعَّكمالت 
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=10278&table=documents&CatId=58 

  –فنأ قَّتكثفؽ كاقمعَّكمالت مكقع اقمر ز اق َّسط - كفالة رالمفر اقخالئؼ مف سالـ 7))
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=10278&table=documents&CatId=58 

http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=10278&table=documents&CatId=58
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=10278&table=documents&CatId=58
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 أريئيل شارون: .3

 ػؿ اكقنػدم معػركؼ اتطرفػه كدمكفتػه دفػث فوػكؿ: "إف ـ(  مػف أ1928كقد فػأ فَّسػطفف سػنل )
 (1).ألف اقسالـ فوتَّ ال" فًك فم ف أف تعفش اغفر اقدرا  كقدت مف ردـ اقدرب إسرائفؿ

درس اقتػػػػالرفخ كىَّػػػػـك اًسترػػػػراؽ فػػػػأ    ػػػػمكئفؿ مرداخػػػػالم رػػػػرافار اسػػػػمه األ ػػػػَّأ أرفئفػػػػؿ
خػػػدـ فػػػأ اق الغالنػػػالة قاػػػؿ قفػػػالـ دكقػػػل  (2).كاقدوػػػكؽ فػػػأ جالمعػػػل تػػػؿ أافػػػب  قجالمعػػػل اقعارفػػػل فػػػأ اقوػػػدسا

نأ  كرػػك مؤسػػس كقالئػػد اقكدػػدة  إسػػرائفؿ  كتػػكقأ ًدوػػالن ىػػدة منال ػػب ىسػػ رفل  من ػػال قالئػػد قػػكاء غػػًك
 اقتأ دمجت ًدوالن فأ قكاء اقمظَّففف  كاقتػأ  النػت مسػئكقل اػفف أمػكر أيخػرل  ىػف اىتػداءفف (101)

دمكففف ىَّإ مخفـ اقاػرفن فػأ قطػالع غػزة  كىَّػإ قرفػل قافػل فػأ اق ػ ل اقغرافػل  كرػغؿ من ػب قالئػد 
مدرسػػػل اقمرػػػالة  كقالئػػػد اقوطػػػالع اقرػػػمالقأ  كقالئػػػد فرقػػػل مػػػدرىالت ىَّػػػإ اقجا ػػػل اقم ػػػرفل خػػػالؿ دػػػرب 

  كقالئد اقوطالع اقجنكاأ امال ففه قطالع غزة اقمدتػؿ  دفػث مػالرس قمعػالن دمكفػالن  ػد اقرػعب ـ(1967)
  اسػتيدىأ رػالركف ـ(1973)َّسطفنأ  كىندمال ىار اقجفش اقم رم قنالة اقسكفس فأ ادافل دػرب اق 

كاجتفػػالز اقجػػفش   إقػػإ اقخدمػػل ىَّػػإ اقجا ػػل اقم ػػرفل  ف ػػالف كراء فػػتح ثغػػرة فػػأ اقػػدفالىالت اقم ػػرفل
 أ قنالة اقسكفس إقإ   ت ال اقغرافل.سرائفَّاإل

قػإ إممػال أدل  ـ( 1967)  ـ(1956)سػرل اقم ػرففف فػأ دراػأ كقود ارت ب مذااح ادؽ األ
فػالـ ق عَّػت ن ػس اقرػأء  قوػد وػد تاػالرإ اػذقؾ فوػالؿ: "قػك ىػالدت األكق  ىػزؿآًؼ أسفر أم رع ثالثل 

 (3). نت آمر اقجنكد اد ر قاكررـ ايفدف ـ"

كؿ جرائمػه رػك اقتعػرض أكممال فسجَّه اقتالرفخ رػك أف رػالركف مجػـر منػذ ط كقتػه  فوػد  النػت 
 (4)رته اق خمل.قرجؿ فَّسطفنأ ثرم كسرقل سفال

ادأ رالركف دفالته اقسفالسفل االًن مالـ إقإ دػزب األدػرار فػأ  تَّػل غالدػؿ  كاػالدر إقػإ إقالمػل 
  ػاحأ  ك ـ(1973) سػنلدخؿ اق نفست فأ اقدكرة اقتالسعل   (5)ـ(1973)دزب اقَّف كد اقفمفنأ  سنل 

 ػب األخفػر اقمدػرؾ ثػـ كزفػران قَّػدفالع  ك ػالف فػأ رػذا اقمن (6)كقػإ كزفرنا قَّزراىل فأ د كمل اػفغف األ
ًن إقػإ افػركت  مػف أجػؿ اقػتخَّص مػف منظمػل اقتدرفػر  ـ(1982)اقرئفسأ كراء غزك قانالف سنل ك ػك

خراج ال مف قانالف االق المؿ  ق ف افغف أقالقه سنل  رفػر قجنػل تدوفػؽ   فأ إثػر توـ(1983)اق َّسطفنفل كا 
                                                 

 .417ص  –سعفد تفـ  –أ سرائفَّاقنظالـ اقسفالسأ اإل 1))
 .2/478ج –اقمكسكىل اقمكجزة  –اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  انظر: مكسكىل 2))
 .367ص  –زىمالء   فكف  3))
 .368ص –مجدم  المؿ  –انظر: زىمالء   فكف  4))
 .741ص  – ـ2011انظر: انظر دقفؿ اسرائفؿ اقعالـ  5))
 .417ص  –سعفد تفـ  –انظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإلسرائفَّأ  6))
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ًٌ أ اكقفل "غفػػر اقماالرػػرة" ىػػف مػػذااح  ػػار رسػػمأ دٌمَّتػػه اقمسػػئ نػػه أاوػػالة كزفػػران اػػال دوفاػػل  كرػػالتفال  إ
اإلسػ الف  األمػر اقػذم كاستَّـ رالركف فأ اقد كمالت اقمتعالقال كزارة اق نالىل كاقتجػالرة  ككزارة اقانػالء ك 

كىمػػؿ   (1)مػػف تخ ػػفص اقمػػكارد قنرػػالط اسػػتفطالنأ م ثػػؼ فػػأ األرا ػػأ اق َّسػػطفنفل اقمدتَّػػلم نػػه 
ء( اإلررالافل اقتأ تعمؿ ىَّإ اقتن فػؿ االقاػدك قدائرة اًستفطالف  كرك اقذم أنري )اقدكرفل اقخ را الرئفسن 

 (2)اقعرب.

أف فوتػؿ  قػًك أف نوَّػه دػد اقدوػكؿ  ك ػالد ـ( فأ اطنه افنمال  ػالف فدػرؽ أ1948سنل )أ فب 
نمال إقإ اقموػالتَّفف معػه   مفآدد اقجنكد إقإ م الف أ ءة أثنالء اقوتالؿ ً فتجه قَّكطف   ؿ  كا  في اح ًك

 (3)أ.سرائفَّسالسفل فأ اقجفش اإلألكقد  الرت رذة إددل اقعوالئد ا كدسب

ال: "النالؿ رالركف إىجالب اف جكرفكف قجرأته فأ س ؾ اقػدمالء اقعرافػل فوػ ً توػرأ فػال ؿ قػه نال ػدن
 (4). ثر مف مثو فف"أكندف نرفد قتَّل   ً قَّوتؿأرفئفؿ فينت ً ت َّح إ

كجػػػكدة فػػػأ اقمعالر ػػػل ان جػػػه اقمعػػػالدم قَّرػػػعب اق َّسػػػطفنأ  فعػػػالرض  ؿاسػػػتمر رػػػالركف خػػػال
–ف اقت ػػكفت قػػدل اقم ػػالدقل فػػأ اق نفسػػت ىَّػػإ معالرػػدة اقسػػالـ األردنفػػل ىػػالؽ أكسػػَّك  كامتنػػع ات ػػ
كىنػػدمال ىػػالد اقَّف ػػكد إقػػإ اقد ػػـ ارئالسػػل انفػػالمفف نتنفػػالرك  تػػكقأ كزارة اقانفػػل اقتدتفػػل  ثػػـ  ل.فسػػرائفَّاإل

ـ اقوػػدس كزارة اقخالرجفػػل  ثػػـ جَّػػس مػػرة أخػػرل فػػأ موالىػػد اقمعالر ػػل  ك النػػت زفالرتػػه اًسػػت زازفل قَّدػػر 
اقرػرارة اقتػأ أرػعَّت انت ال ػل األق ػإ  كىوػب اسػتوالقل إف ػكد  ـ(2000)اقررفؼ فأ أفَّكؿ/ ساتمار 

راؾ  تنػػػالفس رػػػالركف ارػػػيف من ػػػب رئػػػفس اقد كمػػػل فػػػأ انتخالاػػػالت ماالرػػػرة جػػػرت فػػػأ ادافػػػل سػػػنل الاػػػ
قػػالـ مػػف خالق ػػال ات ػػعفد اقسفالسػػل     ف ػػالز, كأقٌػػؼ د كمػػل كدػػدة كطنفػػل مػػع دػػزب اقعمػػؿـ(2001)
كىَّػإ  طؽ خال ػعل قَّد ػـ اقػذاتأ اق َّسػطفنأ.معفل تجػالة اقرػعب اق َّسػطفنأ  كانىػالدة ادػتالؿ منػالاقو

اقرغـ مف فرَّه فأ إخ الع اقرعب اق َّسػطفنأ  كفرػَّه فػأ اقمجػالؿ اًقت ػالدم  فػنف انتخالاػالت سػنل 
  أىالدته إقإ رئالسل اقد كمل  فكا ؿ رالركف سفالسته اقومعفل  كمف أجؿ ف ؿ قطالع غزة ـ(2003)

  الن ىػػػف اق ػػػ ل اقغرافػػػل  كت ثفػػػؼ اًسػػػتفطالف فػػػأ رػػػذة اقمنطوػػػل  اات ػػػر خطػػػل اًنسػػػدالب منػػػهسفالسػػف
اقػرغـ  ىَّػإ ـ(2005)كتردفد اقد الر ىَّفه  فتـ تن فذ اقخطل فأ  فؼ سنل   كت  فؾ اقمستعمرات

  .(5)مف معالر ل اعض أر الف دزاه

                                                 

 .741ص  – ـ2011الـ انظر: دقفؿ إسرائفؿ اقع1) )
 . 417ص –سعفد تفـ  –اقنظالـ اقسفالسأ اإلسرائفَّأ  2))
 .478ص  –اقمكسكىل اقمكجزة  –مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  3))
 .369ص  –زىمالء   فكف  4))
 .742ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  5))
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 (1)را أ اق َّسطفنفل.اقعالزؿ اقذم اقت ـ اقمزفد مف األ  الدب ف رة اقجدار

كأىَّػػػف ترػػػ فؿ دػػػزب  ػػػدفمال  غفػػػر أنػػػه أ ػػػفب   رفئفػػػؿ رػػػالركف مػػػف رئالسػػػل اقَّف ػػػكدأاسػػػتوالؿ 
 (2).ـ(2006)كدخؿ فأ غفاكال منذ مطَّع سنل   اجَّطل دمالغفل

 إييود أولمرت: .1

  كدرس اقوػػالنكف فػػأ اقجالمعػػل اقعارفػػل فػػأ اقوػػدس  كمػػالرس (ـ1945) سػػنلكقػػد فػػأ فَّسػػطفف 
ق نػه   السأ فأ اقجالمعل فأ   كؼ خَّفل تالاعل قدزب دفػركتاقمدالمالة فترة ق فرة  ادأ نرالطه اقسف

مع مجمكىل ازىالمل رمكئفؿ تالمفر  اىترا الن ىَّإ أسَّكب منالدفـ افغف  (ـ1966)ترؾ اقدزب سنل 
  خػالض انتخالاػػالت (ـ1973)اقمر ػز اقدػػر  كفػأ سػنل  دىإفػأ قفػالدة اقدػزب  قترػ فؿ دػػزب جدفػد فيػ

اقذم  الف أسس مع دفركت تدػالقؼ اقَّف ػكد    ز اقدركنجح فف ال  مف قالئمل اقمر   اق نفست اقثالمف
  سػػػالرـ أكقمػػػرت فػػػأ إقالمػػػل اقمر ػػػز اقمسػػػتوؿ  ػػػمف (ـ1975)قخػػػكض رػػػذة اًنتخالاػػػالت  كفػػػأ سػػػنل 

تدالقؼ مع اقَّف كد  كىيٌفف فأ د كمل اقكددة اقكطنفػل ارئالسػل فتسػدالؽ رػالمفر  كزفػران اػال دوفاػل سػنل 
قم الـ اقسفالسػفل   مػال رػغؿ من ػب كزفػر اق ػدل كاعض ا  كف األقَّفالت  ك يَّؼ رىالفل رئ(ـ1988)

رػالرؾ فػأ انتخالاػالت اَّدفػل اقوػدس  فتػرأس   (ـ1993)  كفأ سنل (ـ1992)  (ـ1990)فأ اقسنكات 
فتفف متتالقفتفف دتإ سػنل    كخػالض اعػدرال انتخالاػالت اق نفسػت اقسػالدس ىرػر ـ(2003)اقاَّدفل فأ ًك

كف نالئاالن قه ككزفران قَّ نالىل كاقتجػالرة  ثػـ ( كاعد فكزة فف ال  دخؿ د كمل أرفئفؿ رالر ـ2003-2006)
ـ   قتيسفس دزب  دفمال  ان (ـ2005)نرؽ رالركف ىف اقَّف كد فأ أكاخر سنل اكزفران قَّمالقفل  كقٌمال 

كسرىالف مال أ اح رئفسالن قَّد كمل االقك القل فأ إثػر إ ػالال رػالركف اجَّطػل دمالغفػل فػأ   إقفه أكقمرت
الرس  خػػالض  ػػدفمال ازىالمػػل أكقمػػرت انتخالاػػالت اق نفسػػت   كفػػأ آذار/مػػ(ـ2006) ػػالنكف اقثالنأ/فنػػالفر 

 (3)اقسالاع ىرر  ف الز االقعدد األ ار مف اقموالىد  األمر اقذم سمح قه اتيقفؼ اقد كمل.

إذ أنػػه رفػػض ارػػدة اقت ػػالكض ارػػين ال    ا ففمػػال فتعَّػػؽ االقوػػدستانػػإ أكقمػػرت خطنػػال متطرفنػػال جػػدن 
ك قَّسػػَّطل اقكطنفػػل اق َّسػػطفنفل فف ػػال  كسػػعإ ىَّػػإ مػػدل سػػنفف طكفَّػػل إقػػإ منػػع أم نرػػالط فَّسػػطفنأ أ

ال مف تكج الته انغالؽ افت اقررؽ.  (4)كدوؽ اع ن

  اػػالدر إقػػإ اقدػػرب ىَّػػإ قانػػالف اعػػد ىمَّفػػل اختطػػالؼ دػػزب اه (ـ2006)كفػػأ  ػػفؼ سػػنل 
دارت ال  كىَّإ اقرغـ مف إففف  ق ف اعد انت الء اقدرب  كاجه انتوالدات ردفدة ق رَّه فأ إسرائفَّجندففف 

                                                 

 .367ص  –انظر: زىمالء   فكف  1))
 .742ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
 .719ص – اقمرجع اقسالاؽانظر: 3) )
 .69ص  –فل سرائفَّاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ ك انظر:  4))
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اكقفس اقتػأ ىوػدت فػأ اقتسكفل اقن الئفل مع اقوفالدة اق َّسطفنفل  مف مسالر قمل أنػال إجرائه م الك الت
فػنف مكاق ػه كاسػتمرار اًسػػتفطالف فػأ ى ػدة  قػـ فسػمدال اػيم توػػدـ   (ـ2007)/ نػكفمار ترػرفف اقثػالنأ

كفػأ إثػر   قػالد اقدػرب ىَّػإ غػزة ـ(2008)كفأ أكاخر سنل   (ـ2008)سفالسأ  كفأ أفَّكؿ/ساتمار 
ىَّفه جػٌراء  ػَّكىه فػأ ق ػالفال فسػالد  كفػكز تسػفاأ قف نػأ ارئالسػل دػزب  ػدفمال  أىَّػف  تزافد اق غكط

استوالقته مف رئالسته اقد كمل  ق ف اساب فرػؿ قف نػأ فػأ تػيقفؼ د كمػل جدفػدة  اسػتمر فػأ من ػاه 
 (1).(ـ2009)إقإ اعفد انتخالاالت اق نفست اقتأ جرت فأ راالط / فارافر 

 رؤوفمين ريفمين: .2

كىمػؿ مػدة مػف اقػزمف     كدرس اقدوػكؽ فػأ اقجالمعػل اقعارفػلـ(1939) سػنلكقد فػأ اقوػدس 
د موعدان فأ ادتؿ تدت رافل اقَّف ك فأ در ل افتالر  ثـ فأ دزب دفركت. فأ اقمدالمالة  ك الف نرفطالن 

تػكقأ رئالسػل  تَّػل اقَّف ػكد  .ىرر  ثـ فأ اقػدكرة اقرااعػل ىرػرة كاقػدكرات اقالدوػل دكرة اق نفست اقثالنفل
تػػػرأس اق نفسػػػت اقسػػػالدس  .ؿ من ػػػب كزفػػػر اًت ػػػالًت فػػػأ د كمػػػل رػػػالركف  كرػػػغـ(1999)سػػػنل 

ففف اقرئفسففف اخطل رالركف قالنسدالب مف غزة  ثـ ىالد رئفسالن قَّ نفست اعػد دىرر  ك الف مف اقمند
 (2). ـ(2009)انتخالاالت سنل 

 ليمور ليفنات: .3

  كدرسػػػػت اآلداب فػػػػأ جالمعػػػػل تػػػػؿ أافػػػػب  اػػػػدأت نرػػػػالط ال (ـ1950) سػػػػنلكقػػػػدت فػػػػأ دف ػػػػال 
اق المَّػػػل فػػػأ مطَّػػػع سػػػاعفنفالت اقوػػػرف اقمال ػػػأ  كانتخاػػػت  إسػػػرائفؿ أرضسفالسػػػأ مػػػف خػػػالؿ در ػػػل اق

  تنوَّػت اػفف مجػالًت ىمػؿ متعػددة إقػإ أف (ـ1972)تدالد اقطَّال فأ جالمعل تؿ أافب سنل ًرئفسل 
دتػػإ اقػػدكرة  (ـ1992)تر ػػز نرػػالط ال  ػػمف دػػزب اقَّف ػػكد  فالدتَّػػت موعػػدان فػػأ اق نفسػػت مػػف سػػنل 

ىَّػإ قالئمتػػه  تكقػت قف نػػالت دوفاػل اًت ػػالًت فػأ د كمػػل نتنفػالرك األكقػػإ  ثػـ دوفاػػل  اقثالمنػل ىرػػرة 
ًٌ (ـ2003)  كفػأ د كمتػه اقثالنفػل سػنل (ـ2001)اقترافل كاقتعَّفـ فأ د كمل رالركف األكقإ سنل    إ

رف ػػكا  ف  مػػع زمالئ ػػال فػػأ اقَّف ػػكد اقػػذف(ـ2006)ن ػػال اسػػتوالقت مػػف د كمػػل األخفػػر فػػأ ادافػػل سػػنل أ
َّثوالفػل   ىيفنػت كزفػرة ق(ـ2009)ـ إقإ دزب  دفمال اقذم ر َّه رػالركف  كاعػد انتخالاػالت سػنل اًن مال

كاقرفال ػػل فػػأ د كمػػل نتنفػػالرك اقثالنفػػل  كقف نػػالت معركفػػل امكاق  ػػال اقمتزمتػػل كاقمترػػددة فػػأ اقمك ػػكع 

                                                 

 .720ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  1))
 .739ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))



 ة اليمينية المعاصرةاألحزاب اإلسرائيلي

)96) 
 

 الفصل الثاني

رفئفػػػػػؿ أك النػػػػػت مػػػػف اقمدسػػػػكافف ىَّػػػػػإ معسػػػػ ر  (1).إسػػػػرائفؿاق َّسػػػػطفنأ  كتجػػػػالة اق َّسػػػػػطفنففف فػػػػأ 
 (2)رالركف.

 تسيبي لفني: .4

-فأ اقدوكؽ مف جالمعػل اػالر س  كتدمؿ ر الدة ا القكرفك (ـ1958) سنلكقدت فأ تؿ أافب 
فػػػأ  (ـ1984 – ـ1980)إفػػػالف  خػػػدمت فػػػأ اقجػػػفش ارتاػػػل مػػػالـز أكؿ  كقػػػد ىمَّػػػت فػػػأ اقسػػػنكات 

 ػػمف كدػػدة اقعمػػالء  كىمَّػػت اعػػد ذقػػؾ مػػدة توػػالرب ىرػػرة أىػػكاـ فػػأ   فػػأ اقخػػالرج مؤسسػػل اقمكسػػالد
وػػػالنكنأ  كفػػػأ أكسػػػالط اقتسػػػعفنفالت مػػػف اقوػػػرف اقمال ػػػأ انخرطػػػت فػػػأ اقعمػػػؿ اقسفالسػػػأ فػػػأ اقمجػػػالؿ اق
نمػػال ىيفنػػت اقمػػدفرة اقعالمػػل قَّرػػر الت (ـ1996)كخال ػػت انتخالاػػالت سػػنل   اقَّف ػػكد   ق ن ػػال قػػـ تػػنجح  كا 

  غفر أن ال ادتَّت موعدان فأ اق نفست اقخالمس ىرر  كاقسػالدس اقد كمفل فأ د كمل نتنفالرك األكقإ
الئمػػل اقَّف ػػكد  كفػػأ اق نفسػػت اقسػػالاع ىرػػر  كاقثػػالمف ىرػػر ىَّػػإ قالئمػػل  ػػدفمال  كىفنػػت ىرػػر  ىَّػػإ ق

  كاعػػد ذقػػؾ رػػغَّت ىػػدة (ـ2001)سػػنل  ف اإلقَّفمػػأ فػػأ د كمػػل رػػالركف األكقػػإقف نػػأ كزفػػرة قَّتعػػالك 
منال ػػب كزارفػػل فػػأ د كمتػػه اقثالنفػػل  من ػػال: كزارة اسػػتفعالب اقم ػػالجرفف  كزارة اإلسػػ الف كاقانػػالء  كزارة 

 رزت  رخ فل قكفل فأ اقد كمل.اقعدؿ  كا

    ان ػػمت قف نػػأ إقػػإ دػػزب  ػػدفمال  ارئالسػػل رػػالركف(ـ2005)كفػػأ ترػػرفف اقثػػالنأ/ نػػكفمار 
    كفكز رذا اقدزب فف ال  ىيفنت نالئاػل قػرئفس اقد كمػل إف ػكد أكقمػرت(ـ2006)كاعد انتخالاالت سنل 
رئفسػػػل قدػػػزب   انتخاػػػت قف نػػػأ (ـ2008)(  كفػػػأ  ػػػفؼ سػػػنل ـ2009-ـ2006ككزفػػػرة اقخالرجفػػػل )

 دفمال مدؿ أكقمرت فأ إثر تزافد اق غكط ىَّإ رذا األخفر جٌراء  َّكىه فأ ق الفال فسالد  كمع أف 
  ك يَّ ت قف نأ فأ اقفكـ (ـ2008)أفَّكؿ/ ساتمار  21أكقمرت أىَّف استوالقته مف رئالسل اقد كمل فأ 

ًٌ أن ػػال أىَّنػػت فػػأ ن الفػػل اقرػػ ر اقتػػالقأ ىجزرػػال  ىػػف تػػيقفؼ د كمػػل اقثػػالنأ تػػيقفؼ د كمػػل جدفػػدة  إ
/ مػالرس فػأ آذارتدظأ االألغَّافل فأ اق نفست  قذا استدىإ رذا األمر إجراء انتخالاالت نفالافل ما رة 

  فدػالز  ػدفمال ىَّػإ أىَّػإ ىػػدد مػف اقموالىػد  ق ػف معسػ ر اقفمػػفف جعػؿ اقمفػزاف فمفػؿ إقػػإ (ـ2009)
ر ػل  كقػـ تػتم ف فػأ نتنفػالرك فػأ م مػل تػيقفؼ اقد كمػل  فترأسػت قف نػأ اقمعال دم َّدل زىفـ اقَّف ػك 

 (3)ل.فسرائفَّاإلاق ترة اقالدول مف تجمفع األكراؽ قم َّدت ال فأ اقدَّال اقسفالسفل 
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 يتسحاق مردخاي: .5

  كدرس اقتػػػالرفخ فػػػأ (م1949)سػػػنل  إسػػػرائفؿ  كرػػػالجر إقػػػإ (م1944) سػػػنلكقػػػد فػػػأ اقعػػػراؽ 
كتَّوػإ ىَّكمػه جالمعل تؿ أافب  كد ؿ ىَّإ ر الدة مالجستفر فأ اقعَّـك اقسفالسفل مػف جالمعػل دف ػال  

فتػرة طكفَّػل   أسػرائفَّاإلكارفطالنفػال  كخػدـ فػأ اقجػفش  إسرائفؿاقعس رفل فأ  َّفل اقوفالدة كاألر الف فأ 
كاعد أف أن إ خدمته اقعس رفل  مالرس نرالطه اقسفالسأ  ػمف دػزب اقَّف ػكد  فػدخؿ اق نفسػت ىَّػإ 

نتنفػالرك األكقػإ    كرغؿ من ػب كزفػر اقػدفالع فػأ د كمػل انفػالمفف (ـ1999)قالئمل رذا األخفر سنل 
ًٌ أنػػه انسػػدب من ػػال فػػأ ادافػػل سػػنل    كرػػالرؾ فػػأ إقالمػػل دػػزب اقكسػػط  فوػػالد ًئدتػػه فػػأ (ـ1999)إ

ذ(ـ1999)انتخالاالت أفالر/مالفك  ن ـ مردخالم كزفران قَّمكا الت فأ اقد كمل اقجدفػدة اقتػأ اذاؾ    كا 
اقد كمػػل فػػأ أكاسػػط سػػنل راؾ  غفػػر أنػػه ا ػػطر إقػػإ اًسػػتوالقل مػػف اقدفػػالة اقارقمالنفػػل ك الأق  ػػال إف ػػكد اػػ

كد ػـ  (1)  اساب ات المه االقوفالـ ايىمالؿ تنالقض األخػالؽ كاآلداب ىنػدمال  ػالف فػأ اقجػفش.(ـ2000)
 (2)ف ثاتت اقت مل ىَّفه.أىَّفه االقسجف اعد 

فػأ نفسػالف  (300)ات ـ فتسدالؽ مردخالم اوتػؿ اق ػدائففف اق َّسػطفنففف فػأ ىمَّفػل اػالص خػط 
ا قَّ رقػػل اقتػػأ ال  ك ػػالف مردخػػالم قالئػػدن تً ن مػػال قيػػفف ثػػـ تاػػفف أفعػػث قػػاض ىَّػػإ اق ػػدائففف د  دفػػ(م1983)

 (3)كاج ت اقعمَّفل  كق ف اقنفالال اقعس رفل ارأت سالدته مف اقت مل اقتأ كج ت إقفه.
 شاؤول موفاز: .50

فػػػأ إدارة  س  فدمػػػؿ رػػ الدة ا ػػالقكرفك (ـ1957)سػػنل  إسػػرائفؿكرػػػالجر إقػػإ   كقػػد فػػأ ط ػػراف
  كرالرؾ فأ دركب أسرائفَّاإلفأ كددة اقمظَّففف فأ اقجفش  إًف  أنخرط-األىمالؿ مف جالمعل االر

 َّفػػػػل اقوفػػػػالدة كاألر ػػػػالف اقتالاعػػػػل قمرػػػػالة    كاقتدػػػػؽ مػػػػف اعػػػػدرال فػػػػأ(ـ1982ك)( ـ1973)ك (ـ1967)
اقادرفػػػل األمفر فػػػل )اقمػػػالرفنز( فػػػأ  كانتف ػػػك ا رجفنفػػػال  فترقٌػػػأ اعػػػد ىكدتػػػه فػػػأ اقػػػدرجالت كاقمنال ػػػب 

ف  كقالئػػػد اقجَّفػػػؿ  كقالئػػػد منطوػػػل اق ػػػ ل اقغرافػػػل  كقالئػػػد اقوطػػػالع اقعسػػػ رفل  من ػػػال: قالئػػػد فرقػػػل اقمظَّفػػػف
اقجنػػكاأ  كرئػػفس قسػػـ اقتخطػػفط فػػأ رفئػػل األر ػػالف اقعالمػػل  ك ػػالف مكفػػالز مػػف أاػػرز اقمسػػئكقفف اقػػذفف 

  ً (ـ2000)دػػددكا اقسفالسػػل اقومعفػػل اقمتاعػػل تجػػالة انت ال ػػل اقرػػعب اق َّسػػطفنأ اقتػػأ انػػدقعت سػػنل 
ؿ ىَّػػػإ اق ػػػعفد اقسفالسػػػأ أف ػػػالن  دفػػػث تمفػػػز االقوسػػػكة كاقعنػػػؼ ىَّػػػإ اق ػػػعفد اقعسػػػ رم فدسػػػب  اػػػ

 (4)اقردفدفف قَّغالفل.

                                                 

 .753ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ 1) )
 .424ص  –فل سرائفَّكاإلكاقم طَّدالت اق  فكنفل معجـ األىالـ انظر:  2))
 .423ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
فل سػرائفَّكاقم ػطَّدالت اق ػ فكنفل كاإلمعجػـ األىػالـ   كانظػر: 754ص  –ـ 2011إسرائفؿ اقعالـ انظر: دقفؿ  4))

 .462ص  –



 ة اليمينية المعاصرةاألحزاب اإلسرائيلي

)98) 
 

 الفصل الثاني

  فالنخرط فأ دزب اقَّف كد  كىٌفنه ـ(2002)أن إ مكفالز خدمته فأ اقجفش فأ تمكز/فكقفك 
 هرالركف كزفران قَّدفالع فأ تررفف اقثػالنأ/نكفمار مػف اقسػنل ن سػ ال  كرػك اقتعفػفف اقػذم جػددة اعػد تيقف ػ

  كمػػع ان  ػػالؿ رػػالركف ىػػف اقَّف ػػكد كتيسفسػػه (ـ2003)ة فػػأ أىوػػالب انتخالاػػالت سػػنل د كمتػػه اقجدفػػد
  دػػػالكؿ مكفػػػالز أف فػػػرث زىالمػػػل اقَّف ػػػكد  كىنػػػدمال (ـ2005)دػػػزب  ػػػدفمال فػػػأ ترػػػرفف اقثػػػالنأ/نكفمار 

ات ح أف ً أمؿ قه اذقؾ  أن ـ إقإ اقدزب اقجدفد  كادتػؿ موعػدان فػأ اق نفسػت فػأ انتخالاػالت سػنل 
  كزفػػران قَّمكا ػػالت  كفػػأ (ـ2006)كرػػالرؾ فػػأ د كمػػل أكقمػػرت سػػنل   (ـ2009)  كسػػنل (ـ2006)

 (1)  تنالفس مع تسفاأ قف نأ اريف رئالسل دزب  دفمال  ق نه فرؿ.(ـ2008)سنل 

 بنيامين نتنياىو: .55

فػػػػالت  (ـ1949) سػػػػنلكقػػػػد  فػػػػأ اقوػػػػدس  كتػػػػالاع جػػػػزءنا مػػػػف تعَّفمػػػػه اًاتػػػػدائأ كاقثػػػػالنكم فػػػػأ اقًك
دارة األىمػػالؿ  كاعػػد اقمتدػػدة  ثػػـ أ مػػؿ فػػأ مع ػػد مالسر كسػػتس قَّت نكقكجفػػال دراسػػل اق ندسػػل اقمعمالرفػػل كا 

  أنري مع د فكنالتػالف ىَّػإ اسػـ رػوفوه اقػذم قتػؿ فػأ ىمَّفػل (ـ1977)سنل  إسرائفؿتخرجه كىكدته إقإ 
 ث  فجعؿ مف اقمع د مناران قه فأ إطالر إجػراء اقنػدكات اقدكقفػل كاألادػال(ـ1976)ىنتفاأ )أكغندا( سنل 

ذ كثػػػػؽ ىالقتػػػػه امكرػػػػفه أرنػػػػس  أدػػػػد زىمػػػػالء دػػػػزب اقَّف ػػػػكد ككزفػػػػر اقػػػػدفالع ررػػػػالبالإلىمػػػػال فسػػػػمأ ا   كا 
ػػ قن ػػالن  :من ػػافف داَّكمالسػػففف رمػػال ر  تػػكقإ ا  ػػؿ رػػذا األخفػػأسػػرائفَّاإل ل فسػػرائفَّاإلفػػأ اقسػػ الرة  الىالمن

 (2)(.ـ1988 – ـ1984فأ األمـ اقمتددة ) إسرائفؿ(  كس فر ـ1984 –ـ 1982فأ كارنطف )

ل اقعالمػل  ػمف دػزب فسػرائفَّاإلنخرط فأ اقدفالة اقسفالسػفل ك م مته رذة  ااعدمال أن أ نتنفالر
  إقػإ اقػدكرة اقثالمنػل ىرػرة  كىيػفف نالئاػالن قػكزفر (ـ1988)اقَّف كد  كادتؿ موعدان فأ اق نفست مػف سػنل 

 د ات ػالؽ أكسػَّك   أسرائفَّاإلاقرأم اقعالـ  ي  تكقإ رئالسل اقدزب  كىاع (ـ1993)اقخالرجفل  كفأ سنل 
   كات ـ اعد اغتفالؿ راافف (3)قذم سالرـ فأ خَّؽ اقمنالخ اقمؤدم إقإ اغتفالؿ فتسدالؽ رااففاألمر ا

                                                 

 .755ص –ـ 2011إسرائفؿ اقعالـ دقفؿ : انظر 1))
 .756ص - اقمرجع اقسالاؽانظر:  2))
كرػػك رئػػفس د كمػػل إسػػرائفؿ اقخػػالمس  كرئػػفس األر ػػالف خػػالؿ   فػػأ اقوػػدس (ـ1922)قػػد ىػػالـ ك  فتسػػدالؽ رااػػفف: 3))

دزفراف  كمف زىمالء دزب اقعمؿ. نري فأ أسرة تنتمأ إقإ اقدر ل اقعمالقفل  اقتدؽ اع الال اقاالقمالح ىالـ  درب
فػأ اقرتػب اقعسػ رفل ـ( نالئانال قَّوالئد اقعالـ قَّاالقمالح كاقم َّؼ االقتدالـ اقودس  كرفػع 1948ـ(  كىفف ىالـ )1941)

فتكقإ قفالدة اقرمالؿ ثـ رئالسل قسـ اقعمَّفالت اقدرافل كنالئانال قرئفس األر الف  ثـ رئفسنال قرر الف اقعالمل. ىفف س فرنا 
فػالت اقمتدػدة. دخػؿ اق نفسػت اقثالمنػل فػأ قالئمػل دػزب اقعمػؿ  كاختفػر قفخَّػؼ غكقػدا مئفػر فػأ  إلسرائفؿ فأ اقًك

ـ(  ىػرؼ االت ػالؽ أسػَّك 1993القتك ؿ إقإ ات ػالؽ مػع اق َّسػطفنففف اقعػالـ )ـ(. قالـ ا1974رئالسل اقد كمل ىالـ )
دفث اىترفػت منظمػل اقتدرفػر انسػرائفؿ  كنػالؿ جػالئزة نكاػؿ قَّسػالـ مػع رػمعكف افػرس كفالسػر ىرفػالت  كتعػرض 
قعمَّفػػل اغتفػػالؿ ن ػػذرال فغػػنؿ ىمفػػر فػػأ سػػالدل مَّػػكؾ إسػػرائفؿ فػػأ تػػؿ أافػػب قفَّػػل اقرااػػع مػػف ترػػرفف اقثػػالنأ ىػػالـ 

 .241ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  ـ(.1995)
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 (1).أسرائفَّاإلطراؼ فأ اقَّف كد كاقفمفف ت إزاء اقتدرفض  د راافف مف قاؿ أاالق م

  انت ػر نتنفػالرك ىَّػإ رػمعكف افػرس فػأ معر ػل رئالسػل اقد كمػل اقتػأ (ـ1996) كفأ سػنل
تخالب اقماالرر  ق نه ا طر إقإ اقت الكض مػع اقسػَّطل اق َّسػطفنفل فػأ جرت أكؿ مرة ىف طرفؽ اًن

  كات القفػل كام اػالًنتفش (ـ1997)إطالر مسالر أكسػَّك )ات القفػل اًنسػدالب مػف اقخَّفػؿ فػأ ادافػل سػنل 
نػػػه تانػػػإ خطنػػػال   إً أ(2)  ارػػػيف مزفػػػد مػػػف اًنسػػػدالاالت مػػػف أرا ػػػأ اق ػػػ ل اقغرافػػػل((ـ1998)سػػػنل 

 (3)سطفنففف معَّننال رعالرة: فعطكف نعطأ  ً فعطكف ً نعطأ.ا تجالة اق َّسفالسفنال مترددن 

قإ جالنب ذقؾ  قـ فستطع نتنفالرك اإلمسالؾ ادزاه كا اقمؤتَّ ػل معػه  فال ػطر إقػإ  الألدزابكا 
ذ ذاالإف ػكد اػ فف ػال قم ػَّدل ـى زً   ري (ـ1999)خكض انتخالاالت ما رة سنل  ؾ  راؾ مػف دػزب اقعمػؿ  كا 

 (4)قم َّدل أرفئفؿ رالركف. استوالؿ مف اق نفست كمف زىالمل اقَّف كد

  كىَّإ اقرغـ مػف تنالفسػه مػع رػالركف (ـ2002)ق ف نتنفالرك ىالد إقإ اقمسرح اقسفالسأ سنل 
ارػػيف رئالسػػل دػػزب اقَّف ػػكد فننػػه رػػغؿ من ػػب كزفػػر اقخالرجفػػل فػػأ األرػػ ر األخفػػرة مػػف د كمػػل رػػذا 

فػأ اًنتخالاػالت (  مػال دىػـ رػالركف ـ2003/ فارافػر راالط – ـ2002/ نكفمار أاألخفر )تررفف اقثالن
ىػالرض خطػل رػالركف اقمتعَّوػل االًن  ػالؿ  .  كتػكقإ كزارة اقمالقفػل فػأ د كمتػهـ(2003)اقعالمل سنل 

  قػػػـ ـ(2006)ىػػػف قطػػػالع غػػػزة  كاوػػػأ فػػػأ اقَّف ػػػكد اعػػػد تيسػػػفس دػػػزب  ػػػدفمال  كفػػػأ انتخالاػػػالت سػػػنل 
ًٌ أنػه فػػالز اػػػ   نتخالاػالت سػػنلموعػدان فػػأ ا (27)فد ػؿ اقَّف ػكد اوفالدتػػه سػكل ىَّػػإ أدػد ىرػر موعػػدان  إ

 (5)اقثالنفل كاقثالثفف. إسرائفؿ  فيٌقؼ د كمل ـ(2009)

غاػػل فػػأ  ػالف نتنفػػالرك فػأ تكج ػػه اًقت ػالدم فمفػػؿ ندػك اقخ خ ػػل فػأ اقوطػػالع اقعػالـ  كاقر 
 (6)م الف.توَّفص ىجز اقد كمل قدر اإل

جاؿ اق ف ؿ قَّب  إسرائفؿف فخرج مف فد أكفأ نظرته قَّودس فوكؿ نتنفالرك: "  ؿ مف فوترح 
ر ف اقتخَّػػأ ىػػف جاػؿ اق ف ػػؿ سػػفؤدم إقػػإ تػػدرك م ػػفرفنال  أل  ػػأ فدوػػؽ اقسػػالـ  أخطػي خطػػين  رائفؿإسػ

  رػػػػأ اقتػػػػأ تمنػػػػع درانػػػػال إسػػػػرائفؿإف كدػػػػدة أكررػػػػَّفـ تدػػػػت سػػػػفالدة  األك ػػػػالع كنرػػػػكب دػػػػرب دفنفػػػػل.
 (7).دفنفل"

                                                 

 .470ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  1))
 .757ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
 .385ص – . كانظر: زىمالء   فكف470ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  3))
 .757ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  4))
 .757ص – اقمرجع اقسالاؽانظر:  5))
 . 470ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  6))
 .5ص  –ـ 24/5/2012 –قطالع غزة  – دف ل فَّسطفف  -فالفز ااك رمالقل  –نرفد نتنفالرك ىراأ  7))
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ال مدتَّلأكفعتود نتنفالرك أف اق  ل اقغرافل قفست  نمال رأ   ر ن كىَّػإ   قكمفل تكراتفػل أرضكا 
: "ك اق  أًك فدؽ اقتنػالزؿ ىن ػال  قف كد اًدت الظ ا الا قػفس رنػالؾ أم ت ػالكض ارػين ال  كقػد  ػرح قػالئالن

 (1)."إسرائفؿل  إنمال رنالؾ جزء مف فسرائفَّاإلرا أ  ل اقغرافل ىف االقأ األن ر أك ادر ف  ؿ اق 

فالت  فػؼ تسػػطفع اقػػدفموراط اإلررػػالبمن ػػال: )مدالراػل   قػالـ نتنفػػالرك اتػيقفؼ اقعدفػػد مػف اق تػػب
 (2)مـ( كغفررال.ففف اقمدَّففف كاقدكقففف(  ك تالب )م الف افف األاإلررالارزفمل 

  

                                                 

 . 384ص –زىمالء   فكف  1))
 . 385ص –اقمرجع اقسالاؽ  2))
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 انثاين ادلطهة

 )َضرائُم تُتُنى(تُتنا  إصرائُم حزب

 اواًل: النشأة والتأسيس:
فوػع فػأ اقخرفطػل اقدزافػل ىَّػإ فمػفف   دزب  ػ فكنأ فمفنػأ ىن ػرم  افتنال إسرائفؿدزب 

ا فػأ اقَّف ػكد  ك ػالف اقػذم  ػالف ى ػكنا اػالرزن   فػد أففغػدكر قفارمػالفىَّػإ  (ـ1999) سػنلسس اقَّف كد  أي 
اقػذفف   اق دؼ مف إنرالء اقدزب استوطالب كتمثفؿ اقم ػالجرفف اقػركس ذكم اقمفػكؿ اقفمفنفػل اقمتطرفػل

اقدػػػزب اقكدفػػػد اقممثػػػؿ قَّف ػػػكد اقػػػركس   (1)فسػػػرائفؿ اعَّفػػػالة تقػػػـ ف كنػػػكا را ػػػفف ىػػػف مكاقػػػؼ كسفالسػػػال
 (2)كفت رؼ ىَّإ رذا األسالس.   سه اينه دزب كسطأآنذاؾ  كاقذم  الف فعٌرؼ ن

  ىَّػإ أسػالس ارنػالمن انتخػالاأ  ىرر افتنال انتخالاالت اق نفست اقخالمس إسرائفؿخالض دزب 
  (3)كفػػالز فف ػػال ايراعػػل موالىػػد  كدػػؿ مرػػ الت ـ  اقتر فػػز ففػػه ىَّػػإ دالجػػالت اقم ػػالجرفف اقػػركس جػػرل

فدفكقكجفػػػل ارػػػيف مسػػػتواؿ ـ األ  كفػػػرض ت ػػػكرات دفػػػث  ػػػالنكا فطمدػػػكف قَّك ػػػكؿ إقػػػإ سػػػدة اقد ػػػـ
  ذقػػؾ أف ثمػػل ىوفػػدة تسػػكد اقرػػالرع اقف ػػكدم اقركسػػأ ت فػػد أن ػػـ رػػـ اقطَّفعػػل اقتػػأ سػػتدمأ إسػػرائفؿ

 (4)كتؤ د ف كدفل اقدكقل.  األغَّافل اقف كدفل

مػػػع دػػػزب اًتدػػػالد اقػػػكطنأ اقفمفنػػػأ اقمتطػػػرؼ   (ـ2000)تدػػػالقؼ اقدػػػزب فػػػأ أكائػػػؿ سػػػنل 
معػػالن فػػأ إطػػالر قالئمػػل مرػػتر ل ارئالسػػل   (ـ2003) قسػػنل ىرػػر كخال ػػال انتخالاػػالت اق نفسػػت اقسػػالدس

ـ اًتدالد اقػكطنأ موالىد  كقد ان  (4)افتنال من ال  إسرائفؿموالىد   النت د ل  (7)قفارمالف فالزت اػػػ 
ًٌ أنػػػه انسػػػدب من ػػػال فػػػأ دزفػػػراف/ فكنفػػػك ت إد كمػػػل أرفئفػػػؿ رػػػالركف اقتػػػأ أيق ػػػ إقػػػإ ثػػػر اًنتخالاػػػالت  إ

                                                 

ظ ػر رػذا  .دػزب فرػ ؿ اقف ػكد مػف أ ػؿ ركسػأ قالىدتػه  ف ػك مخػتص اوطػالع اجتمػالىأ معػفففسرائفؿ اعَّفػالة:  1))
كفػػدافع رػػذا اقدػػزب ىػػف ق ػػالفال كمكا ػػفع   موالىػػد (7)  كد ػػؿ فف ػػال ىَّػػإ ـ(1996)اقدػػزب قاػػؿ انتخالاػػالت 

 –ـ 1989) إقػػإ إسػػرائفؿ فػػأ تَّػػؾ اق تػػرة  أم اػػفف اقسػػنكاتتخػػص اقوػػالدمفف اقػػركس اقػػذفف ك ػػَّكا ايىػػداد  افػػرة 
 (400000) ػكت دػكاقأ  ـ(1996)أقؼ ركسأ. كفأ اقعػالـ  (750)دفف قدـ إقإ إسرائفؿ دكاقأ ـ( 1999

فود اقدزب مف قكته كتراجع  ـ(1999)فأ انتخالاالت اقعالـ  .مف اقم كتفف  الفل (%13)ركسأ  كر َّكا دفن ال 
. انظػر: نالفسػل اقتػأ  النػت اػفف رػذا اقدػزب كاػفف "فسػرائفؿ افتفنػك" )إسػرائفؿ افتنػال(نكاب  كذقؾ اساب اقم 4إقإ 

  –مكقع اقجزفرة  –سفدم أدمد اف أدمد سالقـ  –األدزاب اقسفالسفل اإلسرائفَّفل 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-
84832758e7db 

 .206ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
 .206ص – اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
-مر ػػز اقدراسػػالت اقمعال ػػرة  - ػػالقح قط ػػأ  –انظػػر: إسػػرائفؿ افتنػػال اقكجػػه اقوػػالدـ قسفالسػػالت اقد ػػـ فػػأ إسػػرائفؿ 4))

http://www.center-cs.net/web/pages/Details.aspx?Id=117 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
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ن  ػػالؿ ىػػف قطػػالع غػػزة اقتػػأ  ػػالف رػػالركف أىَّن ػػال كرػػرع فػػأ اقعمػػؿ قمعالر ػػته خطػػل اً  (ـ2004)
 (1)ىَّإ إقراررال منذ أكائؿ تَّؾ اقسنل.

 إسػػرائفؿا تػػرة كجفػػزة ان  ػػؿ دػػزب  (ـ2006) سػػنلق قافػػؿ انتخالاػػالت اق نفسػػت اقسػػالاع ىرػػر
  موعػػدان  (11)افتنػػال ىػػف اًتدػػالد اقػػكطنأ  كخػػالض اًنتخالاػػالت من ػػردان, كدوػػؽ توػػدمالن مَّدكظػػالن ا ػػكزة اػػػػ 

ك ػػالف مػػف اقعكامػػؿ اقتػػأ سػػالىدته فػػأ إدػػراز رػػذة اقنتفجػػل اخت ػػالء دػػزب فسػػرائفؿ اعَّفػػالة مػػف اقسػػالدل 
ًٌ ىَّإ موعدفف فوط (ـ2003) سنل فأ انتخالاالت عاقسفالسفل ىوب فرَّه اقذرف   اقتأ قـ فد ؿ فف ال إ

اقمرػػالر ل فػػأ افتنػػال فػػأ اقادافػػل  إسػػرائفؿكذكاالنػػه فػػأ اقَّف ػػكد اعػػد اًنتخالاػػالت ا تػػرة كجفػػزة  كقػػد رفػػض 
   ق نهاقد كمل اقتأ أٌق  ال إف كد أكقمرت  رئفس دزب  دفمال كقتئًذ  فأ إثر فكز دزاه فأ اًنتخالاالت

 ر  كرػػغؿ زىفمػػه أففغػػدك (ـ2006) سػػنل كافػؽ ىَّػػإ اًن ػػمالـ إقف ػػال ًدوػػالن  فػػأ ترػرفف األكؿ/أ تػػكار
/ ن ػػال فػػأ  ػػالنكف اقثػػالنأنسػػدب ماكف اًسػػتراتفجفل  إً أنػػه مػػال قاػػث أف قفارمػػالف  من ػػب كزفػػر اقرػػئ

  ادتجالجالن ىَّإ قاكؿ أكقمرت إدراج مك كع اقودس  ػمف ق ػالفال اقم الك ػالت اقتػأ (ـ2008)فنالفر 
 (2) الف فجرف ال آنذاؾ مع رئفس اقسَّطل اق َّسطفنفل.

افتنػػال انت ػػالران  إسػػرائفؿ  دوػػؽ دػػزب (ـ2009) سػػنلفػػأ انتخالاػػالت اق نفسػػت اقثػػالمف ىرػػر  
اعػػد   إسػػرائفؿفػػأ اق نفسػػت  رفعتػػه إقػػإ موػػالـ اقدػػزب األ اػػر اقثالقػػث فػػأ موعػػدان  (15) افػػران ا ػػكزة اػػػػ 
مكقعػه فػأ اقدفػالة اقسفالسػفل كاقمنظكمػل اقدزافػل اقفمفنفػل  اقتػأ   افػرو    كىززت إقإ ددو د دفمال كاقَّف ك 

موعػػدان فػػأ  (65)دووػػت اػػدكررال انت ػػالران  افػػران ىَّػػإ اقفسػػالر كاقكسػػط اقف ػػكدففف معػػالن  كذقػػؾ ا كزرػػال اػػػػ 
افتنػػال  ا  ػػؿ قكتػػه  إسػػرائفؿموعػػدان قَّفسػػالر كاقكسػػط اقف ػػكدففف  كقػػد تم ػػف  (44)ت فػػأ موالاػػؿ اق نفسػػ

تػيقفؼ ااقارقمالنفل  مف فرض رركطه ىَّإ زىفـ اقَّف كد انفالمفف نتنفالرك  اقذم  يَّؼ اعػد اًنتخالاػالت 
الن قػرئفس َّخالرجفػل كنالئاػرئفسػه أففغػدكر قفارمػالف  كزفػران ق تعفػفف  ك الف مف أرـ رػذة اقرػركط  اقد كمل

 (3)خرل.ارفل أاقد كمل االإل الفل إقإ منح اقدزب أراع دوالئب كز 

فتمفػػػز اقدػػػزب االقعن ػػػرفل كاق الرػػػفل  كاىتمػػػالدة ماػػػدأ اسػػػتخداـ اقوػػػكة اقو ػػػكل فػػػأ اقتعالمػػػؿ مػػػع 
 (4)اق َّسطفنففف كاقعرب قردى ـ أك معالقات ـ.

امكاقػػػػؼ  كم ػػػػالفوت ـ إسػػػػرائفؿكىػػػػالكة ىَّػػػػإ ذقػػػػؾ  فتسػػػػـ اػػػػالقتر فز ىَّػػػػإ اق َّسػػػػطفنففف فػػػػأ 
  أمنفالن كدفمكغراففالن  كذقؾ قتمس  ـ إسرائفؿكمستواَّفالن ىَّإ   كفعتاررـ خطران مالثالن است زازفل كىن رفل

ء ق ػػال مػػف ج ػػل كرف ػػ ـ  اق َّسػػطفنفلا ػػكفت ـ  ىػػالف اقػػًك   اقتمالثػػؿ مػػع اقدكقػػل اقف كدفػػل كرمكزرػػال  كا 
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فػػأ  إسػػرائفؿتدػػكؿ اقػػذم ف ػػدد ات ػػالثر اقف ػػكدم  األمػػر كقت ػػكؽ نسػػال ت ػػالثررـ اقطافعػػأ ىَّػػإ نسػػال اق
 (1)قإ دكقل ذات أغَّافل فَّسطفنفل ىرافل مف ج ل أخرل.مستواؿ قفس اعفدان إ

افتنػػػال اًنتخالافػػػل فػػػأ األسػػػالس مػػػف اقم ػػػالجرفف اقػػػركس  اقػػػذفف تػػػدؿ  إسػػػرائفؿكتت ػػػٌكف قالىػػػدة 
  ىَّػػإ أف اقدػػزب د ػػؿ (ـ2009) انتخالاػػالت اق نفسػػت اقثػػالمف ىرػػر سػػنل معطفػػالت اقت ػػكفت فػػأ

َّثػػأ موالىػػدة فػػأ اق نفسػػت ا  ػػؿ أ ػػكات ـ  كاقػػذم سػػالىد اقدػػزب فػػأ اقسػػفطرة ىَّػػإ اقرػػالرع ىَّػػإ ث
 مف أرم ال:  اقركسأ ىدة ىكامؿ

 اق دالفل اقركسفل. .1

 اقمثو كف اقركس. .2

 رسػت دكنفػل اقف ػكد  وكمفػل   اقخَّ فل اقثوالففػل قَّف ػكد اقػركس  ألن ػـ قػالدمكف مػف دكقػل د تالتكرفػل .3
قػػػت رػػػذة اقسفالسػػػل قاػػػكًن   اقسػػػكففتأد كىرقفػػػل غفػػػر أ ػػػَّفل فػػػأ أرا ػػػأ اًتدػػػال قػػػدل اقرػػػالرع  ًك
اػػالدأ فػػػأ اكتوػػػل ذاتفػػل  رغػػػـ ان ػػ الررـ اقعَّمػػػالنأ اإلاقف ػػكدم  ػػػرد فعػػؿ قَّد ػػػالظ ىَّػػإ رػػػكفت ـ اق

 اًتدالد اقسكففتأ.

  رغػـ ىَّمػالنفت ـ اقم رطػل مػف ج ػل   ـ اقمودسػلأر ػاقرعكر اقف كدم اقدائـ أن ػـ فعفرػكف ىَّػإ  .4
 من ـ. كرغـ اقمكقؼ اقف كدم اقعالـ

ثنالء اقتدالقه ادزب أكاقتأ تـ تطكفررال   ل اقسفالسفل كاقثوالففل اقمتطرفل قزىفـ اقدزب قفارمالففاقخَّ  .5
 (2)اقَّف كد.

 مػػال فتمتػػع اقدػػزب اتيففػػد قػػكم فػػأ مػػدف اقتطػػكفر اقتػػأ دػػؿ فف ػػال ثالنفػػالن اعػػد اقَّف ػػكد  كاتيففػػد ً 
ًن فػأ األكسػالط كفػأ اق  فست الف اه فأ اقمستعمرات اقوالئمل فأ اقمنػالطؽ اقمدتَّػل كسػط اقػدرزم  إجمػال

 (3)  كخ ك الن اقتأ تدس أف اقدزب فعار اجرأة ىف مرالىررال.إسرائفؿاق الررل قَّ َّسطفنففف فأ 

 فكار والمبادئ:ىم األأثانًيا: 
قوػػد أكرد اقدػػزب أف ػػالرة كماالدئػػه اقتػػأ فسػػتند ىَّف ػػال مػػف خػػالؿ اقاػػرامن اًنتخالافػػل اقتػػأ توػػدـ ا ػػال 

 نترنت.خالؿ اقمكقع اقرسمأ قَّدزب ىَّإ اإلكمف   ًنتخالاالت اق نفست
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 :نل عمى أمن الييود والتعامل مع اآلخرين عمى أنيم إرىابيوالعم - أ

سػػالـ اقمتطػػرؼ ف ػػدد دفػػالة إف اإلافتنػػال دػػكؿ رؤفتػػه قرمػػف اقوػػكمأ:  إسػػرائفؿجػػالء فػػأ رؤفػػل 
تدػػػالكؿ  فػػػرافإجراتػػػه  كأف أذرع  النػػػه فدػػػالكؿ أف ف ػػػرض ىَّػػػإ اقدكقػػػل كاقعنػػػ  كا  إسػػػرائفؿرػػػعب كدكقػػػل 

كاقسَّطل   كدمالس فأ اقجنكب  اقك كؿ قَّمنطول كت فؽ اقخنالؽ ىَّإ اقدكقل  دزب اه فأ اقرمالؿ
ردف غفػر آمنػالت اقفػكـ  ق ػف معظػـ أىػدائنال اقفػـك مرػػغكقكف ق َّسػطفنفل مػف اقرػرؽ  دتػإ م ػر كاألا

 (1)فـك تكددرـ  دنال. الا راىالت ـ  كسف كف قرفان 

ساسـو الحـزب انتخابـات الكنيسـت الثـامن أعمـى  وذكر في البرنامج السياسي الذي خـاض 
  إسػػػػرائفؿتػػػػدمفر دكقػػػػل    اقتػػػػأ ت ػػػػدؼ إقػػػػإ"إف ىػػػػدكنال اقرئفسػػػػأ رػػػػك إفػػػػراف :(م1005) ســــنةعشــــر 
رال رػػـ سػػكرفل كمنظمػػالت إررالافػػل ىرافػػل  امػػال فػػأ ذقػػؾ منظمػػالت فَّسػػطفنفل.  فػػنفراف تمػػالرس كرػػر الء
تزكدرمػػػال اعرػػػرات اآلًؼ مػػػف  ػػػدنال اكاسػػػطل دػػػزب اه مػػػف قانػػػالف كدمػػػالس مػػػف غػػػزة  ك  اإلررػػػالب

ت إسػػػػرائفؿاق ػػػػكارفخ  كقػػػػد أدل فرػػػػؿ  ك ػػػػاط اقػػػػن س   فػػػػأ دػػػػرب قانػػػػالف اقثالنفػػػػل  كسفالسػػػػل اقتنػػػػالًز
اقسػَّطل فػأ منػالطؽ اقسػَّطل  كك ػكؿ دمػالس إقػإ   إقػإ تعزفػز قػكة دػزب اهاإلررالباقمتكا ؿ إزاء 

قإ انػالء م النػل إفػراف  وػكة ىظمػإ فػأ اقرػرؽ األكسػط   كترػجفع ج كدرػال اقرامفػل اق َّسطفنفل كغزة  كا 
 (2).إقإ تطكفر سالح نككم"

ــف مــن غــزة ذكــر الحــزب ــي الموق : إف غػػزة رػػأ  فػػالف إررػػالاأ سفالسػػأ كج ػػالدم كمعػػالدو وف
  كرػأ سػتدفع إسػرائفؿكتد مه دمالس اقتأ فجب إقدالؽ اق زفمل ا ال  فيفدفكقكجفت ال توـك ىَّإ تػدمفر 

أف توطػػع جمفػػع اقعالقػػالت مػػع  إسػػرائفؿَّػػإ كفجػػب ى( 3)ثمنػػالن االرظػػالن قوػػالء مرػػالر ت ال فػػأ مدػػكر اقرػػر 
اأ  كأف تعمػؿ ىَّػإ ف ػؿ ك كر   كاًتدالد األكتنوؿ مسئكقفت ال قج الت أخرل  وكات د ظ اقسالـ  غزة

 (4)اق  ل ىف غزة ار ؿ  المؿ.

 مقوة والقدرة عمى الردع والتفوق العسكري: ل )إسرائيل(ضرورة امتبلك  - ب

 مف سفالست ال  إسرائفؿرة ىَّإ اقردع: ىَّإ فتددث اقدزب  مف رؤفته ًمتالؾ اقوكة كاقود 
سػفتـ مػف خػالؿ   أفنمػال ف ػكف  كاالقتػالقأ اإلررػالبكاسػتعدادرال ق ػرب   منفل أف تك ح مػدل قكت ػالاأل

  سػفلكرػالـ اقسفالاًاتعالد ىػف األ إسرائفؿ  كىَّإ سرائفؿرذة اقسفالسل اقردىفل انالء سكر دمالفل آمف إل
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سػػػتدالفظ ىَّػػػإ     كاالقتػػػالقأاقػػػردع اقماالرػػػر كاقسػػػرفع كسفالسػػػل  منفػػػلكتوكفػػػل ن سػػػ ال ىاػػػر سفالسػػػت ال األ
 (1)من ال كقكت ال.د النت ال كأ

" ىَّػػإ تػػرمفـ اقوػػػدرة افتنػػال إسػػرائفؿ: سػػفعمؿ دػػزب "وجــاء فــي البرنــامج االنتخــابي لمحـــزب 
تتمفػػز  لكقففػػل كا ػػدل كمسػػئكذقػؾ ىػػف طرفػػؽ انت ػػالج سفالسػل أمن  ل ا ػػكرة جذرفػػلفسػػرائفَّاإلاقردىفػل 

 ػػػدؼ رػػػك إداػػالط تػػػزكد إفػػػراف االقسػػػالح اقنػػككم  اػػػالقطرؽ اقمم نػػػل  َّ ػػػال  كت افػػػد االقماػػالدرة كاقدػػػـز  كاق
كغفػػر متنالسػػب قوػػالء  ػػؿ  ػػرر فَّدوػػه انػػال  ادفػػث فػػدرؾ أف أم اسػػت زاز   اقطػػرؼ اآلخػػر ثمنػػالن فالددػػالن 

فوكـ اه  دنال قف ف كف مجػدفالن قػه  كستسػتادؿ سفالسػل  ػاط اقػن س كاقػردكد اقمدػدكدة امعر ػل دائمػل 
 أ  ؿ مكاج ل ادسـ كا ح قم ػَّدتنال  كقػف تسػمح قَّطػرؼ اآلخػر اتدوفػؽ أم   كستناإلررالب د 

 (2).اإلررالبإنجالز نتفجل اقعدكاف ك 
 : صراع ديني الصراع مع الفمسطينيين - ت

اق راع مػع اقعػرب كاق َّسػطفنففف طافعل  فعتاررغـ أف اقدزب فعالدم اقدفف اقف كدم إً أنه 
  كفعتاػر إسػرائفؿ ػراع دػكؿ طافعػل كجػكرر دكقػل    اػؿإسػرائفؿ أرضىَّػإ  الاقَّفمفنػ الأنه قفس  راىن 
كدد قَّ راع دسب اقدؿ اقكدفد كاألقَّفمأ قف فنالسب أك فالئـ طافعل م  كمه قَّ راع  ك أف اقدؿ اإل

 (3)منل.آدكقل ف كدفل  إسرائفؿدتأ ت اح   كتادفؿ اقس الف  رضم  كمه رك تادفؿ األ

طفنأ رك قب اقنزاع فأ اقرػرؽ األكسػط اق َّس –أسرائفَّاإلإف اقنزاع  :دىالء اقذم فوكؿإف اً
 ادىالء االطػؿ مػف األسػالس  كاًسػتنتالج اقكا ػح اقػذم فترتػب ىَّػإ ذقػؾ رػك أف اقمطالقاػل انقالمػل دكقػل

"  إنمػػػال ت ػػػدفالف إقػػػإ تمكفػػػه اق ػػػدؼ اقدوفوػػػأ  أً كرػػػك إزاقػػػل دكقػػػل فَّسػػػطفنفل  ك ػػػذقؾ اػػػػػ "دػػػؽ اقعػػػكدة
 (4) دكقل ف كدفل ك  فكنفل. إسرائفؿ

سػرائفؿإف اق ػراع اػفف اقعػرب ك  : راع فوكؿ زىفـ اقدزب أففغدكر قفارمػالفكدكؿ نظرته قَّ  ا 
"اق ػراع تدػكؿ فػأ اقسػنكات اًخفػرة إقػإ  ػراع دفنػأ  ك كنػه  ػذقؾ  رك  راع دفنػأ ً سػالـ ففػه 

قػػـ فػػتـ اقتك ػػؿ ًت ػػالؽ  هؿ اق ػػدفل أنػػفػػفػػال تكجػػد إم النفػػل قَّتك ػػؿ إقػػإ تسػػكفل إقَّفمفػػل  كقػػفس مػػف قا
 (5)اقستل ىرر اقمال فل" سالـ خالؿ األىكاـ
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 الفصل الثاني

 : مقابل السبلم والسبلم ،التاريخية إسرائيل أرضالتنازل عن عدم  - ث

كسفعمؿ ىَّإ منع تنوؿ   افتنال فعتار غزة كاق  ل اقغرافل  فالنفف من  َّفف إسرائفؿإف دزب 
ؤ د أف اقم الك ػالت مػع اقسػَّطل غرار مال  الف قالئمالن مف قاؿ  كف ىَّإ  األرخالص كاقسَّع ففمال افن مال

أف تعَّػف أف اقمعػالار سػتغَّؽ خػالؿ فتػرة  إسػرائفؿاق  ل اقغرافل فوط  كىَّػإ  إقإق َّسطفنفل ستتطرؽ ا
: ً ا ػػػالئع  ً تزكفػػػد االق  راػػػالء  ف غػػػزة  مػػػال كىػػػد رػػػالركف سػػػف كف تالمػػػالن معوكقػػػل  كأف اًن  ػػػالؿ ىػػػ

فػػد أك ىَّػػإ  ػػؿ ت د إسػػرائفؿكتدكفػػؿ األمػػكاؿ كمػػال إقػػإ ذاؾ  كسػػترد   كأمػػال ف اقعمػػؿ  كاقكقػػكد كاقمفػػالة
 (1)ىمَّفل أمنفل افد قكفل.

 الن أر ػ (48) رك فعتمد ف رة ماالدقل اق تؿ اًستفطالنفل اق افرة امنطول اقمثَّػث داخػؿ أرا ػأك 
أقػػؼ فَّسػػطفنأ فػػأ اقمثَّػػث موالاػػؿ  (200)مػػع اقسػػَّطل اق َّسػػطفنفل  إسػػرائفؿ  ىَّػػإ أف تاػػالدؿ كسػػ النالن 

 (2).أ فأ اق  لإسرائفَّأقؼ مستكطف  (200)
ل مػع سػكرفل ستسػتند إقػإ ماػدأ اقسػالـ مف: إف أم تسكفل سَّالحزب وبخصوص سورية يقول

ف جػزء مػف    كسػفاوأ إسػرائفؿاقتالرفخفػل  كجػزء مػف دكقػل  إسػرائفؿ أرضفأ موالاؿ اقسالـ  كأف اقجًك
ف ا المَّه  فأ ظؿ أم ات الؽ سالـ  جزءان ً فتجزأ مف دكقل   (3).إسرائفؿاقجًك

كاقػػدكؿ  إسػػرائفؿا الفػػل اقكثػػالئؽ اقمكقعػػل اػػفف  نػػه فعتػػرؼإ: وحــول مبــدأ الســبلم يقــول الحــزب
 كفتعالمػػػؿ مع ػػػال ادػػػذر كقػػػفس مػػػف خػػػالؿ  ػػػعؼ  كق ػػػف مػػػف مكقػػػؼ قػػػكة كا  ػػػرار ىَّػػػإ   اقمجػػػالكرة

 (4)اًقتزاـ ا ال.

ال: إف اقسالـ رك أمنفتنال  ق نه ً فرػ ؿ قفمػل أسػمإ مػف اوػالء دكقػل     دكقػل  إسػرائفؿكفوكؿ أف ن
اطنف ػػال  الفػػػل  كأم دػػؿ فجػػب أف فرػػمؿ أق ػػإ درجػػل مػػػف كمػػف األمػػف اقػػدائـ قمك   قَّرػػعب اقف ػػكدم

 (5)اق  ؿ افف اقرعافف.
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 الفصل الثاني

 :األبدية إسرائيلالقدس عاصمة  - ج

كقَّرػعب اقف ػكدم  كق مػال  إسػرائفؿافتنال أف اقودس رأ اقعال مل األادفل قدكقل  إسرائفؿفعتار  
رفػؽ تسػرفع فوط  كقف تيجرل أم م الك الت اريف اقودس  كسف الر إقإ تعزفػز م النػل اقمدفنػل ىػف ط

غكش ىتسػفكف )جنكاػالن(  كإلقالمػل ات ػالؿ جغرافػأ   اقانالء مف أجؿ راط ال فكران امعالقفل أدكمفـ )ررقالن(
 (1)افف اقمستكطنالت اقمدفطل االقودس.

 :ليبرالية نصييونية ،ييودية ،طابع الدولة - ح

ذقػػػؾ   دكقػػػل ف كدفػػػل كاعػػػدكًن دكقػػػل ف كدفػػػل كدكقػػػل قَّف ػػػكد  ف ػػػأ أ إسػػػرائفؿفعتاػػػر اقدػػػزب أف 
جداد  دكقل تنسن ف كدفل ىَّف ال اقعكدة إقإ طرفؽ اآلاالء كاألدكقل  إسرائفؿدفموراطفل  كألجؿ أف تاوإ 

كجػػػكررة   كاقد ػػػالظ ىَّػػػإ طالاعػػػه  اقتػػػالرفخ قت ػػػنع اقمسػػػتواؿ  كذقػػػؾ ىاػػػر اًرتمػػػالـ االقرػػػعب اقف ػػػكدم
 (2)االئه.أكتالرفخه فأ افت 

سػػػػػرائفؿك  جػػػػػكرر اقف ػػػػػكدم  كىَّػػػػػإ افتنػػػػػال فطالقػػػػػب ادكقػػػػػل ف كدفػػػػػل تدػػػػػالفظ ىَّػػػػػإ اقرػػػػػ ؿ كاق ا 
سػػالس اقتوػػدـ كاقتدػػرر كاًرت ػػالز ىَّػػإ نفل اقَّفاراقفػػل  كاقتػػأ توػػـك ىَّػػإ أاقخ ك ػػفل اقف كدفػػل اق ػػ فك 
كاقمتدفنفف كىالدات ـ كطوكس ـ كدمالفت ال  موالاؿ   دتراـ اقدفف اقف كدمااقتوالقفد اقف كدفل كاق  فكنفل  ك 

 (3)دتراـ اقدكقل كقكانفن ال كقفم ال.ا

: فيعتاػػر قػػالنكف اقمكاطنػػل ر نػػالن (م1005) رنــامج االنتخــابي لمحــزب ســنةفــي الب وليــذا جــاء
كدفموراطفل  كرك فررف اقد كؿ ىَّإ اقمكاطنل انىالف  ل دكقل ف كدفل ك  فكنف إسرائفؿألف   م مالن 

ء قَّدكقل  دكقل ف كدفل كقرمكزرال كسفالدت ال  كقكثفول اًستوالؿ  كاالقواكؿ اكاجب خدمل اقدكقل ىف  اقًك
مف فكٌقع رذا اإلىالف سف كف مكاطنالن   خرل ادفَّل  كفوطاقخدمل اقعس رفل أك أم خدمل أ داءطرفؽ أ

ًٌ اػالقدوكؽ اقتػأ فتمتػع ا ػال مػف  فدظإ االقدوكؽ كاقكاجاالت  َّ ال  أٌمػال مػف فػرفض ذقػؾ  فَّػف فدظػأ إ
 (4)فدمؿ إقالمل دائمل مف دكف اقدؽ فأ أف فنتىخب كفينتخب قَّ نفست.

 ػػد  السػػالمفن إ اف اقعػرب داخػػؿ فَّسػػطفف اقمدتَّػػل فرػ َّكف ت دفػػدن افتنػػال أ إسػػرائفؿكفعتاػر دػػزب 
 (5).إسرائفؿدكقل 
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 الفصل الثاني

 :والقادة الشخصيات أىم: ثالثًا
 أفيغدور ليبرمان: .5

دفػػػث درس  (1) ـ(1978)سػػػنل  إسػػػرائفؿ  كرػػالجر إقػػػإ (ـ1958) سػػػنلكقػػد فػػػأ  ففػػػؼ ايك رانفػػػال 
دفػػركت  كأظ ػػر نرػػالطالن مػػف  ن ػػـ إقػػإ دػػزبااقعالقػػالت اقدكقفػػل فػػأ اقجالمعػػل اقعارفػػل فػػأ اقوػػدس  ك 

كسػػالىدة فػػأ تجنفػػد أ ػػكات   توػػرب مػػف نتنفػػالرك سػػالط اقطالافػػل فػػأ اقجالمعػػل اقعارفػػل.خالقػػه فػػأ األك 
 مػػال سػػالرـ فػػأ انتخػػالب نتنفػػالرك  (2)تؤفػػدة فػػأ مػػؤتمر اقَّف ػػكد أكاخػػر اقثمالنفنفػػالت مػػف اقوػػرف اقمال ػػأ 

ك الف  (3)ىٌفنه األخفر مدفران قدفكانه   كتودفران قعمَّه رذا ـ(1996)قرئالسل اقد كمل فأ انتخالاالت سنل 
  كقػد أدار قفارمػالف دفػكاف رئػفس اقد كمػل ارػ ؿ دف تػالتكرم  ككيج ػت (4)فمػف قنتنفػالركفعتار اقسند األ

ه ت ػػػـ االق سػػػالد كاقمخالق ػػػالت اقجنالئفػػػل ارػػػيف اقسػػػعأ مػػػف أجػػػؿ تعفػػػفف موػػػرب قػػػه مسترػػػالران قالنكنفػػػالن فػػػإق
ًٌ أف اقنفالال أغَّوت مَّؼ اقتدوف  (5)ؽ معه قوَّل األدقل.قَّد كمل  إ

ػػػ كاقرخ ػػػفل اقمثفػػػرة قَّجػػػدؿ   نػػػه رجػػػؿ اقم ػػػالـ اقوػػػذرةيرؼ قفارمػػػالف فػػػأ تَّػػػؾ اق تػػػرة اكقوػػػد ىي
كاألزمػػػالت  كقػػػد فعػػػكد اختفػػػالرة ق ػػػذا اقمن ػػػب إقػػػإ مدالكقػػػل اجتػػػذاب اقجم ػػػكر اقركسػػػأ اقػػػذم فعػػػالنأ 

 (6) عكاالت فأ اًندمالج فأ اقمجتمع كمؤسسالت اقدكقل.

فتعَّػػؽ اػالقت جـ ىَّػػإ ط ػػؿ القل مػف اقد كمػػل اسػاب مَّػػؼ جنػالئأ قفارمػالف قالسػػتو كقػد إ ػػطر
 (7).ماردالن  الن ك راه  را

  كأسػػػس دزاػػػالن جدفػػػدان أطَّػػػؽ ىَّفػػػه اسػػػـ (ـ1999)قػػػدـ قفارمػػػالف اسػػػتوالقته مػػػف اقَّف ػػػكد سػػػنل 
(  معتمػػدان ىَّػػإ أ ػػكات مػػف اقػػركس مػػف اقم ػػالجرفف  فدػػالز منػػذ ذقػػؾ افتنػػال إسػػرائفؿفسػػرائفؿ افتفنػػك )

  موعػدان فػأ اق نفسػت  غفػر أنػه أئتَّػؼ مػع اقَّف ػكد فػأ د كمػل (ـ2009)سػنل  اقدفف دتإ انتخالاػالت
  ق نػػػه قػػػدـ اسػػػتوالقته اعػػػد ىػػػالـ (ـ2001)رػػػالركف  اقػػػذم ىٌفنػػػه كزفػػػران قَّانػػػإ اقتدتفػػػل فػػػأ آذار/مػػػالرس 

  فتػػػكقإ كزارة اقمكا ػػالت فػػػأ د كمػػػل (ـ2003)تورفاػػالن  ثػػػـ ىػػػالد إقػػإ اقد كمػػػل اعػػػد انتخالاػػالت سػػػنل 
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 الفصل الثاني

 .  اساب معالر ته خطػل اًن  ػالؿ ىػف غػزة(ـ2004)ذقؾ استوالؿ من ال فأ سنل رالركف اقثالنفل  ك 
ػػػفف كزفػػػران قَّرػػػؤكف اًسػػػتراتفجفل فػػػأ د كمػػػل (ـ2006)/ نػػػكفمار قػػػث مػػػرة  فػػػأ ترػػػرفف اقثػػػالنأالقث   ىي

  ادتجالجػػػالن ىَّػػػإ مسػػػالر اقم الك ػػػالت اقػػػذم درػػػنه (ـ2008)أكقمػػػرت  كاسػػػتوالؿ من ػػػال فػػػأ ادافػػػل سػػػنل 
  أ ػػادت  تَّػػل (ـ2009)  كفػػأ انتخالاػػالت (ـ2007)اقثػػالنأ  نػػكفمار مػػؤتمر أنػػالاكقفس فػػأ ترػػرفف 

قفارمالف ثالقث  تَّل فأ اق نفست نتفجل فكزرػال اخمسػل ىرػر موعػدان األمػر اقػذم أدل إقػإ تعففنػه كزفػران 
 (1)قَّخالرجفل.

كقػػػد دىػػػػال قفارمػػػالف مػػػػف ىَّػػػإ من ػػػػل  قفارمػػػالف مػػػػف أرػػػد اقمعجاػػػػفف اجالاكتنسػػػ إ فعتاػػػر  ك
ا ػػدؼ إغػػراؽ اقرػػعب اقم ػػرم  ادجػػل أف ات القفػػل   عػػالقأ اوناَّػػل نككفػػلاق نفسػػت إقػػإ ق ػػؼ اقسػػد اق

اقسالـ اقتأ كقع ال اقنظػالـ اقم ػرم مػع اق فػالف اق ػ فكنأ قػـ ت ػف دوفوفػل  ألف م ػر ًزاقػت تػدىـ 
 اقمطالقب اقمرركىل قَّرعب اق َّسطفنأ   مال طالقب  ذقؾ اتدمفر ط راف. 

  كقػذا اقتػرح إسػرائفؿرات ىَّػإ  ػعؼ كىجػز فعتاػر مػف أ اػر اقمؤرػ ك الف فرل أف اوالء ىرفػالت دفػالن 
قت ػدم ال ىَّػإ رأس   أف توكـ طالئرة انسوالط قناَّل كزن ال طنالف ىَّػإ اقمنطوػل اقتػإ فعػفش فف ػال ىرفػالت

 كاذقؾ فتـ تدمفر مسفرة اقسالـ.   مف فف ال

  إسػرائفؿمػف ىػرب  (%90)كطالقب قفارمالف  ذقؾ اتخرفب أدفالء س نفل فأ غػزة  كتردفػؿ 
إقػإ اق ػػ ل  (ـ1948)اق َّسػطفنففف اقعػرب مػػف منطوػل اقمثَّػث داخػؿ أرا ػإ  كذقػؾ ىػف طرفػؽ طػرد

 (2).اقغرافل كتعزفز ىمَّفالت اًستفطالف

رات ىن ػػػػػرفل  ػػػػػد اقعػػػػػرب الفعتاػػػػػر قفارمػػػػػالف مػػػػػف اقفمفنفػػػػػفف اقمتطػػػػػرففف اقػػػػػذم ت ٌكرػػػػػكا اعاػػػػػ
ة    امػػف فػػف ـ أى ػػالء اق نفسػػت اقعػػرب  كفػػأ اق ػػ ل اقغرافػػل كقطػػالع غػػز إسػػرائفؿاق َّسػػطفنففف داخػػؿ 

سػػالمفل  كرػػك كراء توػػدفـ مرػػالرفع قػػكانفف ىن ػػرفل فػػأ اق نفسػػت  فػػأ  أسػػرائفَّاإلك ػػد دكؿ ىرافػػل كا 
ل اقتػػأ فرىالرػػال اقػػرئفس فسػػرائفَّاإل–   مػػال فعػػالرض اقم الك ػػالت اق َّسػػطفنفل (ـ2009)دكرتػػه اعػػد سػػنل 

 ػػأ تػػؤدم إقػػإ اقػػتخَّص مػػف اقجػػزء   ؾ أكاالمػػال  كفػػدىك إقػػإ تغففػػر أسػػس اقم الك ػػالتااألمفر ػػأ اػػالر 
 (3)ك م ـ إقإ اقدكقل اق َّسطفنفل. إسرائفؿاأل ار مف اق َّسطفنففف مكاطنأ 

                                                 

 .749ص – ـ2011اقعالـ  سرائفؿإانظر: دقفؿ  1))
  –مكقع اقجزفرة نت  –ىاد اقكرالب اقمسفرم  –جمالع اق  فكنأ انظر: قفارمالف كاإل 2))
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 الفصل الثاني

كاق َّسطفنأ رك أسالس اقمر َّل   أسرائفَّاإلقفارمالف أف اًدت الؾ اقوالئـ افف اقرعافف كفعتود 
كمػػػف رنػػػال فػػػدىك إقػػػإ تانػػػإ اقنمػػػكذج   دكف اًدت ػػػالؾ افن مػػػال اقعمػػػؿكقمنػػػع دػػػدكث اق ػػػراع فجػػػب 
زء اقفكنػػالنأ مػػف اقجزفػػرة ىػػف اقجػػزء اقتر ػػأ  كفػػذرب قفارمػػالف إقػػإ أف اقوار ػػأ  دفػػث تػػـ ف ػػؿ اقجػػ

  كق ػػػػف مػػػػع رػػػػذا فم ػػػػف تجالكزرػػػػال ىػػػػف طرفػػػػؽ ىػػػػزؿ إسػػػػرائفؿاقعواػػػػل األسالسػػػػفل رػػػػأ مرػػػػ َّل ىػػػػرب 
اق َّسطفنففف فأ اق ػ ل كاقوطػالع فػأ  النتكنػالت م  ػكقل اع ػ ال ىػف اعػض  كمدالطػل االقمسػتعمرات 

كنػالت اقتػأ أقالم ػال نظػالـ اق  ػؿ اقعن ػرم فػأ جنػكب اق  فكنفل مف  ػؿ اقج ػالت  ىَّػإ غػرار اق النت
 مال فم ػف تجمفػع اقعػرب ا ػكرة تتػفح ف ػَّ ـ ىػف اقدكقػل  كامػال أف اقجَّفػؿ   أفرفوفال قَّمكاطنفف اقسكد
ًن إسرائفؿرك م الف أغَّافل ىرب    كت ػـ منطوػل اقمثَّػث فػأ اقجَّفػؿ األدنػإ   ً اد مف تػردفَّ ـ رػمال

 رفػالت رػػمكنل )مػع اػالقإ ف ػكد اقجَّفػػؿ( فسػفدَّكف مدَّ ػـ فػػأ  إقػإ اق ػ ل اقغرافػل اقمدتَّػػل  أمػال ف ػكد
 (1).اقجنكب اقكاسع

 عوزي لنداو: .2

فل فأ دف ػال  تخػرج مػف مع ػد اقتخنفػكف فػأ مك ػكىأ اق ندسػل اق ػنالى (ـ1943) سنلكقد 
فالت اقمتددة كنالؿ اقد تكراة  كتاع كاإل دارفل  ثـ تالاع دراسته فأ مك كع را الت اقمكا الت فأ اقًك

  كدخػػػؿ اق نفسػػػت ثػػػـ فػػػأ دػػػزب )دفػػػركت(  (2)ففـ قنػػػداك فػػػأ اًنخػػػراط فػػػأ ى ػػػالال افتػػػالركاقػػػدة دػػػال
كقػػإ  ثػػـ كزفػػرنا فػػأ م تػػب رئػػفس  كمػػل رػػالركف األىػػفف كزفػػر قرمػػف اقػػداخَّأ فػػأ د اقدالدفػػل ىرػػر.

داته قَّعرب  كرك مف كرك معركؼ امكاق ه اقمتطرفل كمعال اقد كمل فأ اقدكرة اقثالنفل قد كمل رالركف 
 كسَّك.ألرداء ًت الؽ أاقمعالر فف ا

                                                 

  –مكقع اقجزفرة نت  –ىاد اقكرالب اقمسفرم  –جمالع اق  فكنأ انظر: قفارمالف كاإل 1))
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كماَّػػػدكر  أسسػػػ ال زئفػػػؼ رػػػأ منظمػػػل رػػػافال اق ػػػ فكنففف اقت ػػػدفدففف  كفعنػػػأ اسػػػم ال ى ػػػد فكسػػػؼ تر  افتػػػالر: 2))
قفػػل  ػػدت فػػأ سػػافؿ اق ػػ فكنفل  كمػػف د ا ػػال أف فخَّػػد ذ ػػرل زمفَّػػه تركماَّػػدكر  رخ ػػفل مثالار أجالاتكنسػػ أ ك 

قرػػافال اقف كدفػػل ىَّػػإ دػػب اقػػكطف  كاقوفػػالـ اتسػػ فؿ اقطػػرؽ قتجمفػػع رػػتالت اقف ػػكدم فػػأ رػػداؼ افتػػالر: تنرػػئل اأ
قػػػرار اقعداقػػػل اًجتمالىفػػػل كاقسفالسػػػفل تدػػػت رافػػػل كادػػػدة  كقغػػػل كادػػػدة كنرػػػفد كطنػػػأ كادػػػد  كترافػػػل  فَّسػػػطفف  كا 

قمنظمػػل  كؿأقػػفـ اق ػػرع األ . ػػالدفففاقتطػػكىأ كاقتعػػالكنأ اػػفف اقف ػػكد اإلىسػػ رفل مترػػددة  كغػػرس ركح اقعمػػؿ 
اػػػال كأمرف ػػػال رك أمػػػت ق ػػػال فػػػركع فػػػأ أندػػػالء مختَّ ػػػل مػػػف   كأقف(ـ1923) سػػػنلافتػػػالر فػػػأ مدفنػػػل رفغػػػال فػػػأ ًت فػػػال 

 ةق نػال  كقوػد  ػالف منػالدفـ اػفغف فػأ فتػر أ (18)إقإ مػال فوػالرب  (ـ1931) سنلى الء فف ال كفَّسطفف  كاَّ  ىدد األ
ال قدر ل امف اق در ػل ترافػل ىسػ رفل  أن ػال خػالرج فَّسػطفف  ىػالف ىػف در ػل افتػالر فػأتالر  كتـ اإلف ترات م ك ن

  (ـ1947) سػنلنرػطت ال أسػَّطالت اًنتػداب اقارفطػالنأ ادظػر  كفأ داخؿ فَّسطفف در ل تن فػذ ىسػ رم  أمػرت
اقم ػػػطَّدالت معجػػػـ األىػػػالـ كاعػػػد قفػػػالـ اق فػػػالف اق ػػػ فكنأ تدكقػػػت در ػػػل افتػػػالر إقػػػإ دػػػزب دفػػػركت. انظػػػر: 

 .119ص –فل سرائفَّاق  فكنفل كاإل
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    كنجػػػح فػػأ دخػػكؿ اق نفسػػػت18افتنػػال ًنتخالاػػػالت اق نفسػػت اقػػػ  إسػػرائفؿتررػػح ىػػف دػػػزب 
ف كزفرنا قَّانفل اقتدتفل فأ د كمل نتنفالرك.ف  كىي 

(1) 

 ليعازر كوىين: إ .3

ل )ترػػفطال(  درس فػػأ فسػػرائفَّاإلكسػػالط قواػػه اقعػػالـ فػػأ األ    فػػأ اقوػػدس(ـ1935) سػػنلكقػػد 
  كك ؿ إقػإ أسرائفَّاإل  كخدـ فأ سالح اقطفراف أسرائفَّاإلكع تالرفخ اقرعب جالمعل تؿ أافب مك 

 (3)كتسػكمت (2)اقمر ػز اقدػركداش :أظ ر نرالطنال سفالسفنال فأ در الت سفالسفل مثؿ درجالت ىالقفل ففه.
كدخؿ اكاسطته إقػإ اق نفسػت   افتنال إسرائفؿدار مطالر اقَّد )اف غكرفكف( ان ـ إقإ دزب كاعد أف أ

 (4).(15)اؿ

  

                                                 

 .383ص –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلعجـ األىالـ مانظر:  1))
  كفرجػػػع اقسػػػاب قتيسفسػػػه إقػػػإ ـ(1976سػػػنل )تيسسػػػت  اقدر ػػػل اقدفموراطفػػػل قَّتغفػػػر كاقمعركفػػػل اػػػػ)دزب داش(: 2))

  كاقرػػػعكر ـ(1973)زمػػػالت اقسفالسػػػفل كاقعسػػػ رفل كاًقت ػػػالدفل اقتػػػأ مػػػر ا ػػػال اق فػػػالف اق ػػػ فكنأ اعػػػد دػػػرب األ
اعدـ قدرة دزب اقعمؿ ىَّػإ اقاوػالء فػأ اقد ػـ  كسفالسػل اقدكقػل  كقوػد قػالـ  إسرائفؿاول اقمثو ل فأ اقسالئد قدل اقط

اقجنػػػراؿ اقمتوالىػػػد فغػػػنؿ فػػػدفف اننرػػػالء اقدر ػػػل اقدفموراطفػػػل اقتػػػأ تدػػػالقؼ ا ػػػال مػػػع در ػػػل اقتغففػػػر ارئالسػػػل امنػػػكف 
رؽ كفل سَّمفل قَّ راع فأ اقرػرـ ماالدئه )اقدىكة إقإ إجراء تسأنريكا دزب داش  كاقذم  الف مف أركانرطالفف ك 

فػأ اق نفسػت ادفػث  اموعػدن  (15)اػػ ـ( 1977)كسط  كاقدىكة إقإ درفل اقتعافر كاقمعتود(  كفالز اقدزب ىػالـ األ
وراطفػػل كدػػزب قػػإ اقدر ػػل اقدفمإنوسػػـ اقدػػزب ا ػػاح اقوػػكة اقثالقثػػل اعػػد دزاػػأ اقعمػػؿ كاقَّف ػػكد  ثػػـ مػػال قاػػث أف أ

 .229ص –فل سرائفَّاق  فكنفل كاإل كاقم طَّدالترنكم. انظر: معجـ األىالـ 
  كقوػد نػالدل اقدػزب اقماػالدئ إسرائفؿدزب سفالسأ فمفنأ فدىك إقإ إدفالء اق  ر كاقن ن اق  فكنأ فأ  تسكمت: 3))

 المَّػػل  أف ف ػػكف رػػذا اقدػػزب دفموراطفنػػال  كأف  إسػػرائفؿرض أاقتالقفػػل: دػػؽ اقرػػعب اقف ػػكدم فػػأ اقعػػفش فػػأ  ػػؿ 
أ اػػػالقمكارد سػػػرائفَّأ  تخ فػػػؼ اًرتاػػػالط اإلسػػػرائفَّىفػػػل كاقترافػػػل قَّمجتمػػػع اإلجػػػؿ دػػػؿ اقو ػػػالفال اًجتمالأفعمػػػؿ مػػػف 

فتػالف تجمفػع ىػدد إ  ىنػدمال اسػتطالع رفالئفػؿ ـ(1983سػنل )تـ اقعالف ىف ترػ فؿ اقدػزب فػأ  اقمالقفل اقخالرجفل.
مػػف مؤفػػدم تكج ػػه اقسفالسػػأ  كتدػػالقؼ مػػع دػػزب رتدفػػال قخػػكض انتخالاػػالت اق نفسػػت اقدالدفػػل ىرػػر  كقػػـ فػػدـ 

. ـ(1990سػػنل )قػػإ اًئػػتالؼ اقد ػػكمأ اوفػػالدة اقَّف ػػكد إ  كان ػػـ ـ(1987)ؼ كتػػـ اًن  ػػالؿ فػػأ ىػػالـ اقتدػػالق
 .138ص –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر: 

 .364ص -فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر: 4) )
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 ولادلطهة األ

 خ ىتىراهحزب َهذو

 واًل: النشأة والتأسيس:أ
ارقمالنفػل دفنفػل ت كنػت ىرػفل انتخالاػالت  –رػأ  تَّػل انتخالافػل   ف دكت رتػكراة )ف ػكد اقتػكراة(

  (1)  مف دزاأ أغكدات فسرائفؿ كدفغؿ رتكراة  ممثٌَّأ اقطكائػؼ األرػ نالزفل اقدرفدفػل(ـ1992)سنل 
مالء اقتكراة اقميررففف ىَّف مال  كتجػدر َّقسعأ قتكدفد اقدزافف كمجَّسأ  االر ىت ؽ اقدزب ىَّإ ااكقد 

  قخػالؼ افن مػال ارػيف (ـ2004)اإلرالرة إقإ أف اقدزافف ان  ؿ أددرمال ىف اآلخر فأ ر ر فنػالفر 
تكقفت اًن مالـ إقإ د كمل رالركف فأ تَّؾ اقسنل  ق ن مال ىػالدا إقػإ اًئػتالؼ قافػؿ انتخالاػالت سػنل 

 ت ف ػػدكت رتػػػكراة فػػأ اقد كمػػالت جمفع ػػػال  مػػال ىػػدا د كمػػػل فتسػػدالؽ رااػػفف سػػػنل   كرػػالر (ـ2006)
  كترػػالرؾ فػػأ اقد كمػػالت الكزارفنػػ ال  كمػػف اقمعػػركؼ أف ف ػػدكت رتػػكراة تػػرفض تػػكقأ من ػػان (ـ1992)

 (2)اًئتالففل مف خالؿ تكقأ من ب نالئب كزفر  كرئالسل قجنل ارقمالنفل م مل.

 راه:المشكمة لحزب ييدوت ىتو  األحزابثانًيا: 
 حزب أغودات يسرائيل: .1
 التأسيس والتطور:  - أ

طردػػػت ف ػػػرة ك  (3) إسػػػرائفؿاسػػػم ال مػػػف ىاػػػالرة تعنػػػأ كدػػػدة  ك اقدػػػزبأ تسػػػتمد رػػػذة اقدر ػػػل
  ق ػػػف اإلىػػػالف اقرسػػػمأ ىػػػف اقتيسػػػفس تػػػـ اعػػػد (ـ1909)سػػػنل غػػػكدات فسػػػرائفؿ ألكؿ مػػػرة أتيسػػفس 

                                                 

جم ػكر اقف ػكدم اقػذم فوػفـ طوكسػه اقدفنفػل كفعػفش دفالتػه اقفكمفػل كفػؽ اقمَّتزمكف دفنفنال  كرأ تسػمفل قَّ اقدرفدفـ: 1))
اقت ال ػػفؿ اقدقفوػػل قَّرػػرفعل اقف كدفػػل  كقَّدرفػػدفـ منظمػػالت كمؤسسػػالت خدمفػػل تخ ػػ ـ فػػأ  الفػػل مكاقػػع ىفرػػ ـ 

ء أف دكقػػػل  قػػػكانفف كأنظمػػػل اقرػػػرفعل  كنظػػػـ دفػػػالة اقف ػػػكد فجػػػب أف تسػػػفر كفػػػؽ إسػػػرائفؿكانترػػػالررـ  كفعتوػػػد رػػػًؤ
كقػػػػفس امكجػػػػب قػػػػكانفف فدػػػػددرال كفنظم ػػػػال اقارػػػػر  كفدػػػػالكقكف فػػػػرض رػػػػرائع اقتػػػػكراة ىَّػػػػإ اقمجتمػػػػع   لاقف كدفػػػػ

كتدمػؿ اسػـ اقطالئ ػل   قَّفػل  ػغفرةأأ  كفنوسـ اقدرفدفـ مف اقنالدفػل اقسفالسػفل كاقدفنفػل إقػإ مجمػكىتفف: سرائفَّاإل
َّ ػػ فكنفل كإلنرػػالء دكقػػل كرػػأ مجمكىػػل معالر ػػل ق  دػػراس اقمدفنػػل( –ارزرػػال جمالىػػل )نطػػكرم  الرتػػال أاقدرفدفػػل ك 
 ثرفػل اقمدسػكال ىَّػإ دػزب أغػكدات كرػأ األ كاقمجمكىػل اقثالنفػل  تار أف إنرالء اقدكقل خطفئل  افرةكتع إسرائفؿ

كاقم ػػػػػطَّدالت معجػػػػـ األىػػػػالـ معالر ػػػػكف. انظػػػػر:  -مؤفػػػػدكف  كقفطػػػػالئفـ –فسػػػػرائفؿ كتنوسػػػػـ إقػػػػإ: دسػػػػفدفـ 
 . 196ص  –فل سرائفَّاق  فكنفل كاإل

 .221ص  – ـ2011اقعالـ  سرائفؿإانظر: دقفؿ  2))
 .436ص –سعفد تفـ  –أ سرائفَّانظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإل 3))
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نػػأ ف ػػـ    تنظػػفـ دف(ـ1912) سػػنلفػػيىَّف ىػػف در ػػل أغػػكدات فسػػرائفؿ  (1) ثػػالث سػػنكات مػػف ذقػػؾ
كقفتكانفػػال  مجمكىػػل متدػػدة  ػػد اقدر ػػل   كاكقنػػدا  رثكذ سػػفل فػػأ أقمالنفػػالجمفػػع اقجمالىػػالت اقدفنفػػل األ

كرأ قد نريت  ػردة فعػؿ سفالسػفل ىَّػإ  (2)اق  فكنفل قمدالكقل تغففر انفل كم مكف اقدفالة اقف كدفل 
ل أمػكر اقتعَّػفـ ألفػدم اقعَّمػالنففف   كاقوال ػفل اتكقفػ(ـ1911)سػنل قرارات اقمػؤتمر اق ػ فكنأ اقعالرػر 

فػػأ اقدر ػػل اق ػػ فكنفل  قػػذقؾ انسػػدب ىػػدد مػػف دالخالمػػالت اقف ػػكد مػػف اقمػػؤتمر كاقدر ػػل اق ػػ فكنفل 
 (3)اقمنالق ل قَّ  فكنفل. إسرائفؿك كنكا در ل أغكدات 

االقعرػالئر  اقمتوفػدففإف ممثَّأ اقف ػكد قإلىالف ىف إنرالء اقدزب: " جالء فأ اقافالف األسالسأ
كاعػػػد أف اسػػػتمعكا إقػػػإ جمفػػػع اًقترادػػػالت  فعَّنػػػكف ا ػػػذا تيسػػػفس   ندػػػالء اقعػػػالقـأف جمفػػػع اقدفنفػػػل مػػػ

 أغػكدات فسػرائفؿ  كفيخذكف ىَّإ أن س ـ ى دان االقعمػؿ ا ػؿ قػكارـ مػف أجػؿ تطػكفر أغكدات فسرائفؿ
ستسػالرـ ا عالقفػل فػأ جمفػع اقو ػالفال كاألمػكر اقمتعَّوػل اػالقف كد كاقف كدفػل  أغكدات فسرائفؿإف  .كنمكرال

دػػػؿ ق الفػػػل اقمرػػػال ؿ اقتػػػأ تكاجػػػه  دفجػػػالإكسػػػتدالكؿ   إ أسػػػس اقتػػػكراة  دكف أفػػػل اىتاػػػالرات سفالسػػػفلىَّػػػ
 (4)."اقرعب اقف كدم  كفوالن قركح اقتكراة

  كطالقاػػػت االقتمسػػػؾ (ـ1919)سػػػنل اػػػدأت أغػػػكدات فسػػػرائفؿ اقعمػػػؿ فػػػأ اق فػػػالف اق ػػػ فكنأ فػػػأ 
 (5)ف.اندارة اقتعَّفـ اقف كدم  كأرادت فرض اقتكراة ىَّإ مؤسسالت اق فال

كقد ىالدل اقدزب فأ اقادافل  كق ترة طكفَّل خالؿ اًنتداب اقارفطالنأ ىَّإ فَّسطفف اقدر ل 
اق ػ فكنفل كدالرا ػال ارػػدة   مػال رفػض أتاالىػػه فػأ فَّسػػطفف اًنػدمالج فػأ مجتمػػع اقمسػتكطنفف اقف ػػكد 

طعل خ ػال اقجدد كقالطعكا مؤسسالته اق  فكنفل كاقرسمفل  كىالركا منعزقفف ىنه  ق ف رذا اقعداء كاقموال
امػػركر اقكقػػت  كنرػػيت منػػذ أكاسػػط اقثالثفنفػػالت أرػػ الؿ مػػف اقت ػػالرـ كاقتعػػالكف اػػفف أغػػكدات فسػػرائفؿ  

ػػػ (ـ1944) سػػػنلكأقػػػالـ اقدػػػػزب  (6)كاقمؤسسػػػالت اق ػػػ فكنفل اقسفالسػػػػفل كاًسػػػتفطالنفل  اػػػػيمكاؿ  ال فاكتسن
 (7)قع الال اق الجالنالة. ندكؽ اقوكمأ اقف كدم  كان ـ أى الؤةاق 

ب اػػػفف أغػػػكدات فسػػػرائفؿ كاقدر ػػػل اق ػػػ فكنفل فػػػأ اقثالثفنفػػػالت  كاػػػدأت اػػػدأت ىمَّفػػػل اقتوػػػالر 
اقدر ل ادىـ اق جرة كاًستفطالف فأ فَّسطفف  اعد أف  النػت مػف اقمعالر ػفف قػذقؾ  كىمَّفػل اقتوػالرب 

                                                 

ررػػالد  –إسػػرائفؿ  انظػػر: اقوػػكل اقدفنفػػل فػػأ 129ص –رػػالنأ ىاػػد اه  – إسػػرائفؿاقسفالسػػفل فػػأ  األدػػزابانظػػر:  1))
م تال  –أ كجىاد اق رفـ اقعَّ –ف اقعَّمالنفل كاقدكقل كاقدفف ففل اسرائفَّاإل األدزاب  كانظر: 115ص  –اقرالمأ 

 .190ص – 1ط –اقوالررة  –جزفرة اقكرد 
 . 2/299ج –اقمسفرم  –انظر: اقمكسكىل اقمكجزة  2))
 .152ص – ـ1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  –إسرائفؿفأ  األدزابانظر:  3))
 .129ص –رالنأ ىاد اه  –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزاب 4))
 .152ص – ـ1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  –إسرائفؿفأ  األدزابانظر:  5))
 .222ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  6))
 . 300ص –اقمسفرم  –انظر: اقمكسكىل اقمكجزة  7))
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دفث رالرؾ ممثَّك اقدر ل فأ اقتكقفع ىَّإ كثفول  إسرائفؿرذة تـ اقتعافر ىن ال فأ قدظالت قفالـ دكقل 
 (1)كقإ.  كاقمرالر ل فأ انتخالاالت اق نفست األإسرائفؿاألكقإ قدكقل  اًستوالؿ كاقد كمل

مػر كرػك اًت ػالؽ اقمعػركؼ االت ػالؽ األ  فكتـ ذقؾ انالءن ىَّإ اًت الؽ اقذم  ػالغه اػف غكرفػك 
رػػرفطل أف تدػػالفظ اقدكقػػل   كاقػػذم امكجاػػه د ػػَّت اقدر ػػل اق ػػ فكنفل ىَّػػإ تيففػػد اقمتػػدفنفف  اقكاقػػع

 (2)مكر اقدفنفل.ر اقكاقع  مال رك فأ األة ىَّإ األماق  فكنفل اقجدفد

نمػػال مجػػرد قاكقػػه ا ػػال  نسػػرائفؿا اىتػػراؼ رسػػمأكقػػـ فعتاػػر اقدػػزب أف ذقػػؾ   دكقػػل ف كدفػػل  كا 
ىػه كأن ػالرة  ًك ال يمر كاقػع  كاًسػت الدة مػف اقَّعاػل اقسفالسػفل قخدمػل اقم ػالقح اقركدفػل كاقمالدفػل ألتا

ل ف كدفػل كاعَّم ػال كنرػفدرال كرمكزرػال كمنالسػاالت ال دكقػ نسػرائفؿفزاؿ أغكدات فسرائفؿ فرفض اًىتػراؼ ا
  كفعػػػالرض ك ػػػع أسػػػرائفَّاإلاقكطنفػػػل  كفػػػرفض خدمػػػل أى ػػػالئه مػػػف طػػػالب اقفرػػػف كت فػػػأ اقجػػػفش 

ىَّػػإ اقػػرغـ مػػف مرػػالر ته فػػأ د كمػػالت  - (ـ1952)دسػػتكر ىَّمػػالنأ قَّدكقػػل   مػػال فػػرفض منػػذ سػػنل 
 (3)اقواكؿ امنال ب كزارفل. -ائتالففه متعددة 

 تحالفات:االنشقاقات وال - ب

دتػػإ سػػنكات اقثالثفنفػػالت   إسػػرائفؿ أرض النػػت أغػػكدات فسػػرائفؿ معالر ػػل قالسػػتفطالف فػػأ 
اق ػػػ فكنأ  ك ػػػذقؾ  كاقمؤسسػػػالت فػػػأ اق فػػػالف األدػػػزاباب ىمَّفػػػل اقتوػػػالرب اقتػػػدرفجأ مػػػع كق ػػػف اسػػػ

ف ىَّإ اقد ـ فأ أقمالنفال  كاقددفث ىف اق الرثل اق  فكنفل فأ أقمالنفال  تساب  ؿ ذقؾ استفالء اقنالزفف
مػر اقػذم تسػاب فػػأ األ  الف داخػؿ قفػالدة أغػكدات فسػػرائفؿفػأ انت ػالر اقتفػالر اقمؤفػد قَّ جػػرة كاًسػتفط

 (5).(ـ1935)سنل  (4)كت كفف در ل نالطكرم  الرتال  انوسالـ داخؿ اقدر ل

                                                 

  152ص – ـ1997 – أافػػػبتػػػؿ  –اقجالمعػػػل اقم تكدػػػل  –اػػػف فمػػػفف نفػػػكنارغ  – إسػػػرائفؿفػػػأ  األدػػػزابانظػػػر:  1))
 .222ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿكانظر: دقفؿ 

 .300ص –اقمسفرم  –انظر: اقمكسكىل اقمكجزة 2) )
 .222ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  3))
اسـ مف اآلرامفل فعنأ دراس اقمدفنل  أطَّؽ ىَّإ مجمكىل مف اقف ػكد اقمتمسػ فف ايرػداؼ اقػدفف نالطكرم  الرتال:  4))

ة اقمسفح اقمنتظر  ادأت اقدر ل كاقتأ تن ر كجكد  فالف سفالسأ ف كدم ىَّمالنأ فأ فَّسطفف قاؿ ىكد  اقف كدم
  ىَّػػإ فػػد ىمػػراـ اَّػػكم كأرػػالركف  تسػػنَّاكغف اقَّػػذفف اختالفػػال مػػع أغػػكدات فسػػرائفؿ مت مػػفف إفالرػػال (ـ1935) سػػنل

وػػدس كمدفنػػل انػػأ اػػراؾ  اتانػػأ اق ػػ فكنفل  قدر ػػل نػػالطكرم  الرتػػال موػػرفف مر ػػزففف فػػأ دػػأ مئػػل رػػعالرفـ فػػأ اق
ًك فَّتزمػكف اوكانفن ػال   إسػرائفؿفدفرػفل  كفػرفض أى ػالء اقجمالىػل د كمػل راد اقدر ل افن ـ االقَّغػل اإلكفتددث أف

قػالذع اكفرف كف دمؿ ركفالت ـ  كفوالطعكف انتخالاالت اق نفست كاقمجالقس كاقاَّػدفالت  كفكج ػكف اًنتوػالد اقرػدفد ك 
 .471ص –كاقم طَّدالت اق  فكنفل معجـ األىالـ ًنتخالاالت. انظر: كسالط اقدفنفل اقتأ ترالرؾ فأ اإقإ األ

 .152ص – ـ1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  – إسرائفؿفأ  األدزابانظر:  5))
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 الفصل الثاني

ىنػدمال انرػوت در ػل اكىػالقأ أغػكدات   ك ػالف ثػالنأ رػذة اًنرػوالقالت فػأ أكاسػط األراعفنفػالت
قتنظػػفـ اقعػػالقمأ ألغػػكدات فسػػرائفؿ  كأنرػػيت تنظفمػػالن ىالقمفػػالن خال ػػالن ا ػػال  اقتالاعػػل قػػه ىػػف ا (1)فسػػرائفؿ

 .إسرائفؿكتدكقت إقإ دزب مستوؿ تورفاالن مع قفالـ 

  ىندمال انرؽ ممثَّك اقطكائؼ اقررقفل فأ اقدزب كأسسػكا دزاػالن (ـ1984)كجرل ثالقث ال سنل 
مال انرػػؽ أتاػػالع اقدالخػػالـ   ىنػػد(ـ1988)ف ػػالف قافػػؿ انتخالاػػالت سػػنل   جدفػػدان دىػػأ رػػالس  أٌمػػال رااع ػػال

  اتعَّفمػػالت منػػه  كأسسػػكا دزاػػالن (2)إقفعفػػزر منػػالدفـ رػػالخ  كاقػػزىفـ اقػػدفنأ األىَّػػإ قَّطكائػػؼ اقَّفتكانفػػل
دىػػػأ دفغػػػؿ رتػػػكراة  كقػػػد اخت ػػػأ اكىػػػالقأ أغػػػكدات فسػػػرائفؿ مػػػف اقخرفطػػػل اقدزافػػػل اعػػػد ىكدتػػػه إقػػػإ 

غػكدات فسػرائفؿ قافػؿ انتخالاػالت أغكدات فسػرائفؿ فػأ أكاخػر اقثمالنفنفػالت  كتدػالقؼ دفغػؿ رتػكراة مػع أ
 (3)  فأ  تَّل دىفت ف دكت رتكراة.(ـ1992)سنل 

 إسػرائفؿفن ب ارتمالـ أغكدات فسرائفؿ ىَّإ اقرئكف اقثوالففل كاقتراكفل  كقد تدكؿ أغػكدات 
 إسػػرائفؿجفػػالؿ اقجدفػػدة فػػأ   تَّعػػب دكرنا خطفػػرنا فػػأ تنرػػئل األإقػػإ در ػػل ىن ػػرفل ذات دفاالجػػل دفنفػػل

 (4).كت رض ىَّف ال اقخطالب اقدفنأ اقعن رم  ىَّإ  رة اقعرب

إقإ قالىدة انتخالافل اررفل كجغراففل  فول  ق ف  لكفستند أغكدات فسرائفؿ فأ قكته اقارقمالنف
راسخل  كتت كف دالقفالن مف جم كر اقمتدفنفف اقمتزمتفف )اقدرفدفـ( األر نالزففف  اقذفف فوطف معظم ـ 

كقػػػد أتالدػػػت قػػػه رػػػذة اقوالىػػػدة اًنتخالافػػػل دائمػػػالن  فػػػأ اقوػػػدس  كفػػػأ انػػػأ اػػػراؾ اػػػالقورب مػػػف تػػػؿ أافػػػب 

                                                 

طػػػالر در ػػػل إ   منظمػػػل ىمالقفػػػل فػػػأ (ـ1923) سػػػنل: تيسػػػس رػػػذا اقدػػػزب فػػػأ اكقنػػػدا اكىػػػالقأ أغػػػكدات فسػػػرائفؿ 1))
 ط ىمؿ اقعمالؿ اقف كد  ك ػالف قػهك الع كررك أؿ  ك الف فأ  داـ مع ال اساب مطالقاته اتدسفف أغكدات فسرائف

مكقػػؼ مكدػػد مػػع اقدر ػػل األـ اخ ػػكص اق ػػ فكنفل كتكج  ػػال اقعَّمػػالنأ  كقػػد ىوػػد اقمػػؤتمر اقػػكطنأ اقتيسفسػػأ 
اقدػزب    كفتمفػز(ـ1933) سػنل  كاعػدرال ا تػرة كجفػزة اندػؿ اقدػزب ثػـ تيسػس ثالنفػل فػأ (ـ1925) سنلقَّدزب 

رػػ نالز نخاػػل اقوفالدفػػل فػػأ اقدػػزب رػػأ مػػف األاقدفنفػػل االنعػػداـ اق ػػراىالت اق تَّكنفػػل ففػػه  كاق ىػػف اػػالقأ األدػػزاب
ىظػػػـ رػػػك مػػػف فالقسػػػكاد األ  اقطاوفػػػل قوالىػػػدة اقدػػػزبمػػػال ىَّػػػإ  ػػػعفد اقتر فاػػػل أمػػػف أ ػػػؿ اكقنػػػدم   دكاالقتددفػػػ

ذا اقدػزب  كقوػد ىػالد اقدػزب إقػإ اًنػدمالج اقمستخدمفف اقعالمَّفف فأ مؤسسالت اقتعَّفـ اقػدفنأ اقمسػتوؿ اقتػالاع ق ػ
رػالنأ ىاػد اه  – إسػرائفؿاقسفالسفل فػأ  ظر: األدزابمع اقدر ل األـ أغكدات فسرائفؿ فأ أكاخر اقثمالنفنالت. ان

 .222ص -ـ2011اقعالـ  إسرائفؿ  كدقفؿ 153-148ص  –
ء أدػػػد أسػػس دػػػزب رػػ نالز اقػػػذفف ً فتاعػػكف اقدر ػػل اقتفػػالر اقمتػػػدفنفف اقف ػػكد األ اقَّتكانفػػل: 2)) دسػػػفدفل  كرػػ ؿ رػػًؤ

ال قدزب دفغفؿ رتكراة   قفعػالزر منػالدفـ إكأارز زىمالء رذا اقتفػالر اقدالخػالـ أغكدات فسرائفؿ  كاقوكة اًنتخالافل أف ن
. إسػػرائفؿاقدفنفػػل فػػأ  ىَّػػإ اقسػػالدل اقسفالسػػفل مػػف خػػالؿ األدػػزاب رػػالخ  اقػػذم فػػرض مكاق ػػه كقراراتػػه اقمترػػددة

 . 388ص –َّدالت اق  فكنفل كاقم طمعجـ األىالـ انظر: 
 .222ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  3))
 .1/300ج –اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة  -انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  4))
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اقدػالدم ىرػر  تموالىػد فػأ اق نفسػت  االسػتثنالء اق نفسػ 6موالىػد ك  4اقد كؿ ىَّإ ىدد تراكح افف 
  ىندمال انخ ض تمثفَّه إقإ موعدفف فوط  اساب انرػوالؽ اقف ػكد اقرػرقففف فػأ اقدػزب (ـ1984)سنل 

 (1)كتيسفس ـ دزب رالس.
 الييكل التنظيمي لمحزب:  - ت

 فت كف اق ف ؿ اقتنظفمأ قدزب أغكدات فسرائفؿ مف اقتالقأ: 

 :رػػك اق فئػػل اقعَّفػػال قدػػزب أغػػكدات فسػػرائفؿ كاًى ػػالء ففػػه  مجمــس كبــار عممــاء التــوراة
ء تورفػػر م ػػفر كطرفػػؽ اقدر ػػل اىتمػػالدنا ىَّػػإ  مػػف اقدالخالمػػالت اق اػػالر  كاالسػػتطالىل رػػًؤ

كتػـ ترػ فؿ رػذا اقمجَّػػس ب  فتخػذ اقوػرارات اقم مػل فػأ اقدػز  مػف رػك اقرػرفعل اقف كدفػل 
  كأخذ ىَّإ ىالتوه دؽ تعففف األى الء ففه  كتجرم اقجَّسالت ففه االقَّغل (ـ1912) سنل

دالخػػػػػالـ  كرػػػػػك فػػػػػدفر رػػػػػئكف اقدػػػػػزب ىَّػػػػػإ  الفػػػػػل  (15)كرػػػػػك م ػػػػػكف مػػػػػف  (2)اقفدفرػػػػػفل 
 (3)اق عد.

 ى ػكان فنتخاػكف أك فعفنػكف مػف  فكرأ تترػ ؿ ىػالدة مػف ثمػالنف :المجنة المركزية لمحزب
كتترػ ؿ رػذة اق ػركع ىَّػإ   فرىػالن  (40)جػالقس اق ػركع  اقتػأ فاَّػ  ىػددرال دػكاقأ جالنب م

ك ؿ مجَّس فرع كفوالن قدجمه فنتخب مف كادد   أسالس مكازفف اقوكل اق تَّكفل فأ اقدزب
(4).إقإ ثالثل ممثَّفف

 

فسػػػرائفؿ رػػػأ اقتػػػأ توػػػرر فػػػأ  أغػػػكداتفػػػالف اإلدارة اقداخَّفػػػل قَّجنػػػل اقمر زفػػػل قدػػػزب  كنظرفػػػالن  
أ فػػأ اقَّجنػػل اقتن فذفػػل سػػرائفَّقَّدػػزب  ىَّػػإ قػػدـ اقمسػػالكاة مػػع اقوسػػـ اإل اقم مػػلقسفالسػػفل اقو ػػالفال ا

فسػػرائفؿ  كاالقتػػالقأ فنن ػػال ترػػالرؾ فػػأ اإلدارة اقعالقمفػػل. كق ػػف فػػأ اقدوفوػػل  أغػػكداتاقعالقمفػػل قدر ػػل 
 فسػرائفؿ فػأ اقخػالرج  أغػكداتفسرائفؿ  ىار ارتاالط ال امرا ز  أغكداتف اإلدارة اقعالقمفل قدر ل نف

فسػرائفؿ رػك مجػرد  أغػكداتأ قدزب سرائفَّرأ اقجسـ اقرئفسأ اقمورر  افنمال اقتسَّسؿ اق رمأ اإل
(5).غكدات فسرائفؿتنظفـ مدَّأ آخر أل

 

                                                 

 .224ص  -ـ 2011انظر: دقفؿ إسرائفؿ اقعالـ  1))
 .415ص –كاقم طَّدالت اق  فكنفل معجـ األىالـ انظر:  2))
 .153ص – 1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  –إسرائفؿفأ  األدزاب: انظر3) )
 . 133ص  –رالنأ ىاد اه  –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزابانظر:  4))
 .133ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر: 5) )
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فسػرائفؿ أك إجػراء انتخالاػالت  أغػكداتف دوفول ىدـ انعوالد مؤتمر قدػزب نمف نالدفل أخرل  ف
فسػرائفؿ فػتـ  ػنعه ىَّػإ  أغػكداتداخَّفل ففه  طكاؿ فتػرة طكفَّػل  ترػفر إقػإ أف اقوػرار فػأ دػزب 

(1).إسرائفؿاألغَّب خالرج إطالر اقدزب فأ 
 

 كرػػذة األخفػػرة ق ػػال   فَّػػأ اقَّجنػػل اقمر زفػػل :ي فــي المجنــة التنفيذيــة العالميــةســرائيمالقســم اإل
سػػػرائفؿثالثػػػل أقسػػػالـ فػػػأ  ػػػؿ مػػػف نفكفػػػكرؾ كقنػػػدف ك   (140)ك ػػػؿ قسػػػـ فتػػػيقؼ مػػػف دػػػكاقأ   ا 

(2).ى كان 
 

 مبادئ أغودات يسرائيل: - ث

  خَّػػػؽ ىَّػػػإ جاػػػؿ سػػػفنالء ىنػػػدمال  إسػػػرائفؿجػػػالء فػػػأ ماػػػالدئ دػػػزب أغػػػكدات فسػػػرائفؿ: "رػػػعب
أىطػػأ اقتػػػكراة  ًك تدوػػؽ اقدكقػػػل رػػدف ال إً امراىػػػالة اقتػػكراة ًك تدػػػؿ مرػػ الت ال إً اكاسػػػطل 

كىَّػإ   كفجػب اقمدالفظػل ىَّػإ اقطوػكس اقدفنفػل .اقتكراة  فجب أف ف كف اقتعَّػفـ كفػؽ اقتػكراة
ىفالد اقف كدفل  كفنظر اوَّؽ إقإ اقترػرفع اقعَّمػالنأ  ل  كىَّإ اقسات كاألاقدفالة اقف كدفط الرة 

 (3)ف."فكفجب أف ت كف اقسَّطل أك اقسفالدة افد اقدالخالمف

 كمػال  -اقوالئمل ىَّإ ف رة اقوكمفل اقعَّمالنفػل   فعتار دزب أغكدات فسرائفؿ اقعوفدة اق  فكنفل
كد إقػإ اقتخَّػأ ىػف كدىكت ػال اقف ػ -امتزج ا ػال مػف ىوالئػد  القَّفاراقفػل كاًرػترا فل كغفػر ذقػؾ 

قإ اق جرة إقإ فَّسطفف  اقعفش فأ اقمن إ قالمل دكقل كمجتمع ى رم فف ال ىَّإ أسس   كا  كا 
جدفػػدة    ػػران كمركقػػالن مػػف اقػػدفف  كتخرفاػػالن قرسػػس اقركدفػػل كاقمالدفػػل اقتػػأ  النػػت توػػكـ ىَّف ػػال 

 (4)دفالة اقطكائؼ اقف كدفل فأ اقعالقـ  كتمردان ىَّإ اقمرفئل اإلق فل.

   كفنال ػػػػػؿ  ػػػػػد تجنفػػػػػد اقنسػػػػػالء فػػػػػأ  (5)فػػػػػرفض اقدػػػػػزب مرػػػػػالر ل اقنسػػػػػالء فػػػػػأ اًنتخالاػػػػػالت
(6)اقجفش.

 

  اقوالئَّل ايف خالص اقرػعب اقف ػكدم كاقعػالقـ    اقدزب ا  رة اقخالص اقمرفدالنأتمسؾ  مال
ًٌ  رضكقفػػالـ ممَّ ػػل اقػػرب ىَّػػإ األ  اقمودسػػل رضكىػػكدة اقف ػػكد اقمن فػػفف  إقػػإ األ قػػف تػػتـ إ

                                                 

 .133ص  –رالنأ ىاد اه  –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزابانظر: 1) )
 .133ص  – اقسالاؽ اقمرجعانظر:  2))
 .28ص  – 3ط –دار اًىت الـ  –مدمكد رفت خطالب  –اقتكسعفل  إسرائفؿأرداؼ  3))
 .221ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  4))
 .152ص – 1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  –إسرائفؿفأ  األدزابانظر:  5))
 .124ص  –ررالد اقرالمأ  –ؿإسرائفانظر: اقوكل اقدفنفل فأ  6))
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ىندمال ترالء اقعنالفػل اإلق فػل ذقػؾ  ًك تػتـ ىَّػإ فػد  راقذم سفظ   قمنتظرمع ىكدة اقمسفح ا
(1)اقدر ل اق  فكنفل  أك مف خالؿ أم مسعإ اررم.

 

 .(2)فؤفد اقدزب قالنكف مف رك اقف كدم
 

 اقتػػأ ق ػػال تػػيثفر فػػأ   فر ػػز اقدػػزب فػػأ نرػػالطه اقسفالسػػأ ىَّػػإ اقو ػػالفال اقدفنفػػل كاًجتمالىفػػل
جم ػكرة كم ػالقده  كفاػدم ارتمالمػالن أقػؿ او ػالفال اقخالرجفػػل  كنمػط دفػالة  اقطػالاع اقعػالـ قَّدكقػل

(3)كاألمف  امال فأ ذقؾ اقمنالطؽ اقمدتَّل.
 

  سػكاء    ثػرأدكؿ اقمكاقؼ اقسفالسفل قدزب أغكدات فسرائفؿ فنف اقدزب فسفر مع مف فدفع
ػػ  كفػػأ اقغالقػػب (4)مػػف اقعمػػؿ أك اقَّف ػػكد    كرنػػالؾ ال ػػورفن  السفالسػػفن  الفػػنف اقدػػزب فتانػػإ ارنالمجن

  كترػػدد ىَّػػإ  ػػركرة إسػػرائفؿر قكفػػل ففػػه تعػػالرض اقتخَّػػأ ىػػف أم رػػار مػػف أرض ىنال ػػ
ت ثفػػػؼ اًسػػػتفطالف كتكسػػػفعه فػػػأ أندالئ ػػػال  الفػػػل  كىنال ػػػر أقػػػؿ ترػػػددان تعتاػػػر أف خػػػالص 
اقرػػػعب اقف ػػػكدم  كجمػػػع رػػػتالته كاسػػػتعالدته أر ػػػه اقمودسػػػل  سػػػتتـ فوػػػط ىَّػػػإ فػػػد اقمسػػػفح 

اقسػػَّافل فػػأ أكسػػالط أغػػكدات فسػػرائفؿ فم ػػف اقوػػكؿ إف اقمرػػالىر   اقمنتظػػر  كا ػػكرة ىالمػػل
آخػػذة فػػأ اقتن ػػؿ مػػع مػػركر اقكقػػت  كرنػػالؾ مػػف فعتاػػر أف اقمرػػالىر  لتجػػالة اقدكقػػل اق ػػ فكنف

اقوكمفل اقمتنالمفل فأ أكسالطه رأ كاددة مف أرـ اقتغفرات اقتأ طرأت ىَّإ اقدفالة اقسفالسػفل 
يففػد اق عػالؿ اقػذم فمندػه ف أاػرز تجَّفالت ػال رػك اقتا    ك إسرائفؿفأ اقثمالنفنفالت كاقتسعفنفالت فأ 

ت إقَّفمفػػػػػػػػل ثمنػػػػػػػػالن قَّسػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػع  أغػػػػػػػػكدات فسػػػػػػػػرائفؿ قَّمسػػػػػػػػتكطنفف كمعالر ػػػػػػػػته أم تنػػػػػػػػالًز
  كاعػػض اقرخ ػػفالت فػػأ اقدػػزب تؤفػػد اقدػػؿ اقسفالسػػأ قَّو ػػفل اق َّسػػطفنفل (5)اق َّسػػطفنففف 

(6)موالاؿ اقسالـ. رضكقك  الف اقثمف األ
 

  فد اقسػالـ مػع : ندف نؤ (ـ1977) لسنجالء فأ اقارنالمن اًنتخالاأ قَّدزب قَّ نفست اقتالسعل
 ػدت أنػػه ً د  مػع أف دػرب فػكـ اقغ ػراف أمػف اقعػالـ كاقرخ ػأ قَّف ػػك جفراننػال مػع  ػمالف األ

منفػل تدػت سػفطرة اقف ػكد  منطوػل ىالزقػل أ كأف اقد الظ ىَّإ اعػض اقمنػالطؽ   مالف قَّسالـ
(7)رفه  ركرم.

 

                                                 

 .222ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ 1) )
  كسفتـ اقددفث ىف اقوالنكف فأ اق  ؿ اقرااػع مػف 124ص –ررالد اقرالمأ  –انظر: اقوكل اقدفنفل فأ إسرائفؿ  2))

 ن س اقدراسل.
 .223ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  3))
 .125ص  –ررالد اقرالمأ  –ئفؿإسراانظر: اقوكل اقدفنفل فأ  4))
 .223ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  5))
 .124ص –ررالد اقرالمأ  – إسرائفؿانظر: اقوكل اقدفنفل فأ  6))
 .155ص – ـ1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  – إسرائفؿفأ  األدزابانظر: 7) )
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 ًاقتػػأ  إسػػرائفؿ: أرض (ـ1988) نتخػػالاأ قَّ نفسػػت اقثالنفػػل ىرػػر سػػنلكجػػالء فػػأ اقارنػػالمن ا
ىَّػػإ  إسػػرائفؿًك فم ػػف أف ن ػػع أرض   إسػػرائفؿأىطفػت قنػػال ىػػف طرفػػؽ اقػػرب رػػأ قرػعب 

طالكقػػػل اقم الك ػػػالت مػػػع دكؿ اقعػػػالقـ  كندػػػف نعػػػالرض دػػػؿ اق ػػػراع داخػػػؿ أطػػػر اقمػػػؤتمرات 
اقدكقفػػػػػػل  كنعػػػػػػالرض اقسػػػػػػالـ مػػػػػػع منظمػػػػػػل اقتدرفػػػػػػر اق َّسػػػػػػطفنفل  كنعػػػػػػالرض إقالمػػػػػػل اقدكقػػػػػػل 

 (1)اق َّسطفنفل.

نه فتدرؾ فأ اقو الفال اقسفالسػفل كفػؽ   كفؤ د ىَّإ أ ر ردة اقتنالقض فأ مكاقؼ اقدزبكرذا فظ
 االإل الفل قمال فنالسب ركل اقرأم اقعالـ فأ اق فالف اق  فكنأ.  مال فخدـ م القده

 لواء التوراة: –حزب ديغل ىتوراه  .2
 التأسيس والتطور:  . أ

اقطكائػػؼ اقَّفتكانفػػل فػػأ  رػػك دػػزب متع ػػب دفنفػػالن  فمثػػؿ أغَّافػػل  (دفغػػؿ رتػػكراة )قػػكاء اقتػػكراة
اوػرار مػف اقدالخػالـ رػالخ  (ـ1988)انتخالاالت اق نفست اقثالنفل ىرر سػنل  فترة نري  (2)اقعالقـ اقدرفدم

أراد اػػه اقتنػػالفس  الارػػ نالزفن  الغرافنػػ الدرفػػدفن  الك ػػكف دزانػػ  رػػ نالزم اقػػذم انسػػدب مػػف أغػػكدات فسػػرائفؿاأل
ىػالد اقتدػالقؼ أه نػقدرفدفػل اقغرافػل  كق مع أغكدات فسػرائفؿ  كسػدب أ ػكات نالخاف ػال  مػف اقطالئ ػل ا

  تدت اسػـ تدػالقؼ ف ػدكت (ـ1992)سنل مع أغكدات فسرائفؿ فأ انتخالاالت اق نفست اقرااعل ىرر 
 (3)رتكراة.

نرػػالؽ اقدػػزب رػػك غ ػػب اقدالخػػالـ رػػالخ ىَّػػإ زىالمػػل أغػػكدات فسػػرائفؿ  اكقوػػد  ػػالف سػػاب 
وػػل اقتػػأ أقالمت ػػال رػػذة اقزىالمػػل مػػع اقم كنػػل فػػأ أغَّافت ػػال مػػف طكائػػؼ دسػػفدفل  اسػػاب اقعالقػػالت اقكثف

اقتػػػأ ادىػػػإ أتاالى ػػػال أف زىػػػفم ـ اقػػػدفنأ اقموػػػفـ انفكفػػػكرؾ  اقسػػػفد اقمعَّػػػـ  (4)طالئ ػػػل داػػػد اقدسػػػفدفل 

                                                 

ىاػد اق ػرفـ  –فل اػف اقعَّمالنفػل كاقدكقػل كاقػدفف سػرائفَّاإل األدزابانظر:   155ص – إسرائفؿفأ  األدزابانظر:  1))
 .101ص – 1ط –اقوالررة  –م تال جزفرة اقكرد  –أ كجاقعَّ

 .225ص  – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
 .162ص – ـ1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  –إسرائفؿفأ  األدزابانظر:  3))
كرػػأ أىَّػػإ   اقد مػػل كاق  ػػـ كاقمعرفػػل :تعنػػأ  الر قػػثالث  َّمػػالت االقعارفػػل ػػداػػد رػػأ اخت طالئ ػػل داػػد اقدسػػفدفل: 4))

كر زقمالف فأ ركسفال اقاف الء فأ قرفل قكاػالففتش  أسس در ل داد رنفالؤ درجالت اقتجَّفالت اقنكرانفل اقعررة  كقود 
 ثػػر ف رفػػل  كقػػد انتوَّػػت قفالدت ػػال إقػػػإ أك  قػػؿ ىالط فػػلأن ػػػال أمػػع اقدر ػػل اقدسػػفدفل اقرػػعافل فػػأ  اختالف ػػالكف مػػف 

فالت اقمتددة  كرأ منظمل ثرفل جدن  راقًك أقػؼ ( 130)كفاَّػ  ىػدد أتاالى ػال   ا تاَّ  مفزانفت ال ندك مالئل مَّفكف دًك
ر أف الررػال اقعن ػرفل فػأ كفتاع ػال اعػض اقمسػتكطنالت اقزراىفػل  كفالدػظ انترػال  إسرائفؿرخص  كقداد فرع فأ 

 =قػػػكنأ: إف اقجمالىػػػل  ػػعدت دىالفت ػػػال اقعن ػػػرفل قاػػػؿ غػػػزك قانػػػالف  كطَّاػػػتأرػػػالقكمت خفػػػرة  كقالقػػػت اآلكنػػل األ
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اقدالخالـ مف در ل قكاالففتش منالدفـ مندؿ ٍرنفئكرسكف  رك اقمرفح اقمنتظر كرف  ال ت  فررـ كت  فر 
 (1)زىفم ـ.

  اموعػػدفف فػػأ اق نفسػػت ـ(1988)أ ٍأجرفػػت سػػنل كقػػد فػػالز دفغػػؿ رتػػكراة فػػأ اًنتخالاػػالت اقتػػ
كىالد فالتدد مع أغػكدات فسػرائفؿ فػأ إطػالر  تَّػل ف ػدكت رتػكراة  ىَّػإ أف   ق نه قـ فكا ؿ اًنروالؽ

تكدفػػػػد اقعػػػػالقـ اقدرفػػػػدم قفػػػػتـ اًنػػػػدمالج اق المػػػػؿ اػػػػفف اقدػػػػزافف اعػػػػد اًنتخالاػػػػالت  كقػػػػد أدت اقدالجػػػػل 
افن مػال فػأ  ػكء اقمنالفسػل اقوكفػل مػف جالنػب  أب اق ػدعران فأ دفع اقدزافف إقػإ ر األر نالزم دكران  اف

 (2)دزب رالس  اقممثؿ قَّطكائؼ اقدرفدفل اقررقفل.

 : المبادئ واألفكار لحزب ديغل ىتوراه  . ب

ػػػال  مػػػال دػػػزب أغػػػكدات فسػػػرائفؿ راة دػػػزب دفنػػػأ درفػػػدم تػػػكراتأ فػػػنف دػػػزب دفغػػػؿ رتػػػك   تمالمن
ر نالزم  فوػكؿ اقدػزب: "إننػال ندػدد رالخ اإلإقفعالزر فرأسه مجَّس  االر اقتكراة اوفالدة اقدالخالـ طالئ أ  

مكق نػػال تجػػالة  ػػؿ اقو ػػالفال اقدفكفػػل فػػأ اقمك ػػكىالت اقسفالسػػفل كاًقت ػػالدفل كفػػؽ رأم اقتػػكراة  كاقتػػأ 
 (3).فدددرال  االر ىَّمالء اقتكراة فأ رذا اقجفؿ كىَّإ رأس ـ اقدالخالـ رالخ"

 ومن مبادئ الحزب:  

 افل اقن الفل.من إ كاد إسرائفؿكفعتار دكقل   فرفض اق  فكنفل 

 فأ اقد كمل. فعالرض كجكد كزراء قهكرك   كقفس اقدكقل  كتطافو ال  ف تمكف االقتكراة فوط 

 أفػد كقػؼ  (ـ1988)   ف ػأ ارنالمجػه اًنتخػالاأ قسػنلف نؼ اقدزب ىَّإ أنػه دػزب دمػالئمأ
ىطػالء اقعػرب   س ؾ اقدمالء ف  كا  كطالقب اقد كمل االقسعأ قَّسالـ  كأفد اًنسدالب مف اقجػًك
  كىػػػػػالرض اقدػػػػرب كاًسػػػػػتفطالف فػػػػػأ إسػػػػػرائفؿمػػػػػف منػػػػالطؽ أرض  اكغػػػػزة جػػػػػزءن فػػػػأ اق ػػػػػ ل 

(4)اق  ل.
 

                                                                                                                                               

مػػف اق ػػ فكنفل    كاقمو ػػكد اقعػػرب  ك ػػالف مكقػػؼ داػػدمػػف األطاػػالء كاقممر ػػالت أً فعػػالقجكا جردػػإ األغفػػالر =
جفنال رػفئل اإلقػه  كق ػف تػـ تػدرفكرفػض قم  رك اقرفض اقمادئأ فػأ اقادافػل االىتاػالر أف اق ػ فكنفل تعجفػؿ قَّن الفػل

 ثػػػر اقدر ػػػالت تطرفنػػػال فػػػأ اقتكسػػػعل أتغففػػػر اقمكقػػػؼ ادفػػػث فػػػتـ تيففػػػد اقدكقػػػل  كأ ػػػادت در ػػػل داػػػد مػػػف  ءاػػػد
 . 144ص –اقمسفرم  –كاقعن رفل اق  فكنفل. انظر: اقمكسكىل اقمكجزة 

 .225ص – ـ2011 –اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  1))
 .225ص – اقمرجع اقسالاؽانظر: 2) )
 .218ص -اقعَّكجأ   –فل سرائفَّاإل األدزاب 3))
 .162ص – ـ1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  – إسرائفؿفأ  انظر: األدزاب 4))
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كأردافػػه اقرػػؽ األرػػ نالزم   ف ػػالرةكأ  زب دفغػػؿ رتػػكراة فمثػػؿ ايطركدالتػػهف دػػ: إكفم ػػف اقوػػكؿ
 (1)قدر ل رالس اقس الردفل  فأ  ؿ اقو الفال اقسفالسفل كاًقت الدفل كاًجتمالىفل.

 ىتوراه: فكار والمبادئ لحزب ييدوتثالثًا: األ
اعد إىالدة اتدالد دزاأ أغكدات فسرائفؿ كدفغؿ رتكراة فأ دزب ف دكت رتكراة  خرج اقدزب 

كىَّػإ رػ ؿ تػكافوأ فػأ ظػؿ أف دػزب   ف الر رأ خَّفط مف أف الر كمكاقؼ اقدزاففأاقجدفد امكاقؼ ك 
 عػػرؼ دػػػزب دفغػػؿ رتػػكراة اػػػالقمكاقؼأغػػكدات فسػػرائفؿ فعػػػرؼ اػػالقمكاقؼ اقمترػػددة اق ػػػوكرفل  افنمػػال في 

 دفالنالن.أاقدمالئمفل 

ال كقود  الف قَّدػزب مكق نػال نتخػالاأ تدػدث ىن ػال فػأ اقارنػالمن اً ثفػر مػف اقو ػالفال   فػأ كا ػدن
 اقذم تودـ اه قالنتخالاالت  ىَّإ اقندك اقتالقأ: 

 الدولة الييودية وطابعيا الديني:  .1

فوػد جػالء ك ركرة أف تدالفظ ىَّإ اقرػعالئر اقدفنفػل ففػه    فردد اقدزب ىَّإ اقطالاع اقدفنأ قَّدكقل
 :(ـ1996)فأ ارنالمجه اًنتخالاأ قَّ نفست اقرااعل ىرر سنل 

كقػػكمأ قرمػػل  َّ ػػال    كخػػالص  كاقد ػػالظ ىَّفػػه أمػػر موػػدس  رػػك فػػـك موػػدس ىنػػد اقف ػػكد الســبت: . أ
 ر القه.أقغالء اقعمؿ فـك اقسات ا الفل ا  ك   كتدنفسه  كفجب ىدـ اقمسالس اه

يقل تجنفػػد اق تفػػالت فػػأ اقجػػفش  نػػه سفنال ػػؿ  ػػد مسػػأ ػػد اقدػػزب أ تجنيــد الفتيــات فــي الجــيش: . ب
 كسفطالقب اكقؼ ىمؿ اق تفالت ار ؿ ىالـ خالرج مجالؿ اقدفف.

فدىك اقدزب قَّعمؿ قكقؼ  ؿ اقنرالطالت اقتارفرفل اقتأ تعمؿ  د اقف كد  النشاطات التبشيرية: . ت
 أك اقف كدفل  كأنه سفعمؿ ىَّإ سف اقوكانفف اقتأ تدالرب ذقؾ.

ـــي الـــدين:اإل . ث ك تجدفػػػدات فػػػأ اقػػػدفف أ ػػػالدالت قدػػػزب أم إفػػػرفض ا صـــبلحات والتجديـــدات ف
 (2)كفعمؿ ىَّإ منع ذقؾ االقوالنكف.  اقف كدم

كرػػأ دكقػػل  ػػ فكنفل   ف اقدكقػػل رػػأ نتػػالج اقمسػػالىأ اق ػػ فكنفلأفعتاػػر اقدػػزب  :إســرائيلدولــة  . ج
ىفل  ك كدوفوػل مك ػ الكاقعنػ امػرن م فد م ال  كأف رذة اقدكقل أ ػادت أاغض اقنظر ىف اقدزب اقذ

 (3)كفجب إفجالد طرؽ جدفدة قمعالر ت ال.  اقمرال ؿ كقد خَّوت اق ثفر مف
                                                 

 .218ص -اقعَّكجأ   –فل سرائفَّاإل انظر: األدزاب 1))
 .153ص – 1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –اف فمفف نفكنارغ  – إسرائفؿفأ  انظر: األدزاب 2))
  -ـ 2009 –اقودس  –أ.جتَّفف ك. ف.م.ارك َّفف  –انظر: ف دكت رتكراة كاقدكقل  3))

http://www.daat.ac.il/daat/history/tnuot/yahadut-2.htm 



 ة اليمينية المعاصرةاألحزاب اإلسرائيلي

)123) 
 

 الفصل الثاني

نمػال رػك   كدػؿ مرػ الته ً ت ػكف مػف ىنػد اقارػر  كفرل اقدزب أف اقخالص قَّرػعب اقف ػكدم كا 
انػالء رػعب أدؿ إق أ  دفث سفوكـ مَّػؾ مػف افػت داففػد  كرػك ىػالقـ اػالقتكراة كىالمػؿ ا ػال  كفكدػد 

كفعفػػد اقرػػعب قعاػػالدة اقػػرب   خطػػالء  اقػػذم سػػفعدؿ  الفػػل األكرػػذا رػػك اقمسػػفح اقمخَّػػص  إسػػرائفؿ
 (1)ار ؿ كادد مكدد.

رػػأ رػػدؼ أسالسػػأ   إسػػرائفؿغَّافػػل ف كدفػػل فػػأ دكقػػل أفعتاػػر ف ػػدكت رتػػكراة أف ييوديــة الدولــة:  . ح
دة افف اقف كد  كفعمؿ ىَّإ تخ فص ماالق  مالقفػل قَّعػالئالت اق افػرة  قذقؾ فعمؿ ىَّإ ترجفع اقًك

 (2)كفدىم ال.

القفـ اقتكراة  كقفس رنالؾ ف كدفػل اقف كدم رك ف كدم دسب تعفرل اقدزب أف من ىو الييودي:  . خ
خػػرل  كفعتاػػر أف رنػػالؾ اق ثفػػر مػػف م ػػالجرم دكؿ اًتدػػالد اقسػػكففتأ رػػالجركا قَّػػاالد كرػػـ قفسػػكا أ

اف كد  كفعمؿ اقدزب ىَّإ تعػدفؿ قػالنكف اقعػكدة  ألجػؿ  ػمالف رجػرة اقف ػكد اقمكقػكدفف ألم ػالت 
 (3).كمنع اقدمن اقعرقأ افف اقف كد  ف كدفل

 عقد اتفاقيات السبلم مع العرب:  .2

: إف ف ػدكت (ـ1996) أ قَّدػزب قَّ نفسػت اقرااعػل ىرػر سػنلجالء فػأ اقارنػالمن اًنتخػالا
كتطالقػب االقتوػدـ فػأ أم ماػالدرة   ككقؼ سػ ؾ اقػدمالء  القسالـ اقدوفوأ فأ اقمنطولارتكراة تطالقب 

نرالء ىالقػالت جفػدة كسػَّم فل مػع  الفػل دكؿ كرػعكب سفالسفل مف طرفنال مع اقدكؿ اقمدفطل انال  كا 
 (4)اقمنطول.

 رابًعا: أىم الشخصيات والقادة في حزب ييدوت ىتوراه:
إف اقرخ ػػفالت اقوفالدفػػل فػػأ دػػزب ف ػػدكت رتػػكراة رػػأ ن ػػس اقرخ ػػفالت اقوفػػالدة فػػأ دزاػػأ 

 أف قفالدات اقدزب رـ مف اقدالخالمالت اقف كد:   سرائفؿ  كدفغؿ رتكراة  كفالدظأغكدات ف

 

 

                                                 

  -ـ 2009 –اقودس  –أ.جتَّفف ك. ف.م.ارك َّفف  –انظر: ف دكت رتكراة كاقدكقل 1) )
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 :ك ىميفيالحاخام يتسحاق إيزا .1

 أغػػكداتأكؿ مػػف اػػالدر إقػػإ تيسػػفس   كفعتاػػر (ـ1914) كتػػكفأ سػػنل ( ـ1847) كقػػد سػػنل
كقػه موػالًت كدراسػالت ىػدة   كرك مف أ ػؿ اكقنػدم  ك ػَّفع فػأ اقعَّػـك اقدفنفػل  فسرائفؿ فأ اقخالرج

 (1).ا ذا اقريف
 :لحاخام سمومون برويرا .2

دػػػزب أغػػػكدات ق سسػػػففكرػػػك مػػػف رىفػػػؿ اقمؤ   (ـ1926) كتػػػكفإ سػػػنل ( ـ1850) كقػػػد سػػػنل
ف فاقدالخػالمف لفأ أقمالنفال  دفث قالـ اتيسفس جمفعػك الف سكقكمكف زىفمالن قَّف كد األرثكذ س  فسرائفؿ 

ذ س اقػػػػػػذفف تعػػػػػالكنكا مػػػػػػع اقف ػػػػػػكد ثػػػػػػك ف األر فذ س فف ػػػػػػال  مسػػػػػتثنفالن مػػػػػػف ى ػػػػػػكفت ال اقدالخػػػػػالمفثػػػػػك األر 
 (2)اإل الدففف.

 الحاخام يتسحق مائير ليفين: .3

فػأ إطػالر  دفػث  ػالف نرػفطالن   (ـ1971) كتػكفأ سػنل كقنػدا أ افػ (ـ1894) سػنل كقد قف ػفف
 .فسرائفؿ ألغكدات  كفأ اقجمعفل اق ارل اقثالنفل إل رنالؾ اعد اقدرب اقعالقمفل األكقاقدر 

  ك ػػؿ قف ػػفف إقػػإ (ـ1935) سػػنلكفػػأ   انتخػػب قف ػػفف ى ػػكان فػػأ مجَّػػس اقرئالسػػل اقعػػالقمأ
دا  مػػػف أجػػػؿ تنظػػػفـ إدارة اقدر ػػػل فػػػأ د مػػػف قفػػػالدة أغػػػكدات فسػػػرائفؿ فػػأ اكقنػػػفػػػفَّسػػطفف ىَّػػػإ رأس ك 

قػرئفس اقَّجنػل اقتن فذفػل ـ انتخالب قف فف نالئاالن ت  (ـ1937) سنلفَّسطفف  كفأ اقجمعفل اق ارل اقثالقثل 
  ك ػػؿ قف ػػفف ثالنفػػل إقػػإ فَّسػػطفف  كىنػػدمال اجتمعػػت اقَّجنػػل اقمر زفػػل (ـ1940) سػػنلفػػأ  .اقعالقمفػػل
ف فف االإلرػراؼ ىَّػإ فػرع أغػكدات فسػرائفؿ فػأ  َّؼ ق (ـ1947) سنلفسرائفؿ فأ مالرفناالد  ألغكدات
فػػأ اقد كمػػػل ىنػػد إىػػالف اق فػػالف اق ػػ فكنأ  رػػالرؾ قف ػػفف فػػأ مجَّػػس اقدكقػػل اقمؤقػػت  ك  .فَّسػػطفف

كف اًجتمالىفػػػل فػػػأ اقد كمػػػل ئفػػػأ اق نفسػػػت األكؿ  ثػػػـ كزفػػػران قَّرػػػب ى ػػػكان اقمؤقتػػػل  كاعػػػدرال انتخػػػ
اسػتوالؿ اسػاب اقخالفػالت اقتػأ نرػػات   ىنػدمال ـ(1952)سػػنل رػذا اقمن ػب دتػإ  فػأ أوػ  كاإقػاألك 

انتخػب   (ـ1954) سػنل آنذاؾ اريف مك كع اقخدمل اقوكمفل قَّ تفػالت  كفػأ اقجمعفػل اق اػرل اقرااعػل
 (3)كرئفسالن قإلدارة اقعالقمفل ألغكدات فسرائفؿ.  قف فف رئفسالن قَّجنل اقتن فذفل اقعالقمفل

                                                 

 .134ص –رالنأ ىاد اه  – إسرائفؿاقسفالسفل فأ  انظر: األدزاب 1))
 . 441ص  –سعفد تفـ  –أ سرائفَّانظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإل 2))
سػعفد  –أ سػرائفَّ  انظر: اقنظالـ اقسفالسػأ اإل135ص –رالنأ ىاد اه  – إسرائفؿاقسفالسفل فأ  انظر: األدزاب 3))

 .441ص  –تفـ 
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 براموفيتس:إييودا مثير الحاخام  .4

كأ ػػاح   (ـ1935)سػػنل رػػالجر إقػػإ فَّسػػطفف   (ـ1913) سػػنلدا ارامػػكففتس فػػأ اكقنػػإكقػػد  
مػػال فػػأ اًنتخالاػػالت األخفػػرة فتػػرأس أ :(ـ1971) سػػنلفسػػرائفؿ منػػذ  أغػػكداتى ػػكان فػػأ اق نفسػػت ىػػف 

 .ًئدل اقدزب قالنتخالاالت  اد ـ أف  تَّته تدتؿ اقم ػالف األكؿ اػفف اق تػؿ اقتػأ فترػ ؿ من ػال اقدػزب
  كرئفسػػالن قرػػعال اقخػػدمالت اًجتمالىفػػل فف ػػال  افػػبأاَّدفػػل تػػؿ     ػػالف نالئاػػالن قػػرئفس(ـ1969) سػػنلفػػأ 

  كف اقدفنفل كاقسفالسفلئقه ىدة موالًت فأ اقر .فسرائفؿ ألغكدات ذقؾ رغؿ من ب اقس رتفر اقعالـ 
 (1)ارامكففتس نالئاالن قرئفس اق نفست.إكفأ أىوالب تكقأ اقَّف كد قَّد ـ أ اح 

 الحاخام شمومو لورنس: .5

تَّوػػإ ىَّكمػػه   ـ(1939) سػػنلإقػػإ فَّسػػطفف ر رػػالج  فػػأ رنغالرفػػال ـ(1918) سػػنلكقػػد قػػكرنس 
 أغػكداتأ ػاح ى ػكان فػأ اق نفسػت ىػف  .(ـ1944-ـ1932)فأ اقمدارس اقدفنفل "اقفرف كت" افف 
  (ـ1977) سػنلكرغـ رزفمػل  تَّتػه فػأ اًنتخالاػالت اقداخَّفػل   فسرائفؿ منذ انتخالاالت اق نفست اقثالنأ

نل اقمالؿ فأ اق نفست  كرػأ جرغؿ قكرنس من ب رئفس قك   زباقرجؿ اقنالفذ داخؿ اقد ك الف فعتار
 (2)مف اقَّجالف اق المل ففه.

 الحاخام مناحيم اليعازر شاخ:  .6

 تفػػالر اقَّفطػػػأ منػػذ اقسػػػتفنالت.زىػػفـ اق ركرػػك فعتاػػػ  فػػػأ قفطػػال فػػأ اكقنػػػدا (ـ1898) سػػنلكقػػد 
ت السػفر  كىػفف   كررع فأ نرر ىررات اقمؤق الت اقدفنفػل كاق(ـ1941) سنلقإ فَّسطفف فأ اقرالجر إ

فػػأ مجَّػػس  اػػالر اقتػػكراة اقتػػالاع ألغػػكدات فسػػرائفؿ  كسػػرىالف مػػال أ ػػاح  ػػالدب اق َّمػػل اق  ػػؿ فػػأ 
 (3)نري دزب دفغؿ رتكراة.أالًنروالؽ ىف أغكدات فسرائفؿ ك ااقو الفال اقسفالسفل  قالـ 

قػػػـ ف ػػػف اقدالخػػػالـ رػػػالخ فػػػأ نظػػػر مؤفدفػػػه كتالمفػػػذة مجػػػرد فوفػػػه فػػػأ  (ـ1990)دتػػإ مػػػالرس 
ؿ رتػكراة  كىَّػإ تػإ رػذا اقتػالرفخ فسػفطر ىَّػإ دػزب دفغػف ىمالقنػال دوفوفنػال  قوػد  ػالف داقتكراة  اؿ  ػال

ك كقتعَّفمالتػػه  ك ػػالف افػػدة أف فوػػفـ أ ى ػػالء اق نفسػػت فػػذىنكف آلرائػػهأدػػزب رػػالس  ك ػػالف ثمالنفػػل مػػف 
 (4)قذقؾ فود اىترؼ اقجمفع ازىالمته اقررىفل.  إسرائفؿفسوط اقد كمل فأ 

                                                 

ىاػد اق ػرفـ  –فل سػرائفَّاإل األدػزاب  كانظػر: 136ص –رػالنأ ىاػد اه  – إسرائفؿاقسفالسفل فأ  انظر: األدزاب1) )
 .237ص –اقعَّكجأ 

 136ص –رالنأ ىاد اه  – إسرائفؿاقسفالسفل فأ  انظر: األدزاب2) )
 . 275ص –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  3))
 .171ص  –ـ 1978فنالفر  –ىالقـ اقمعرفل  –ررالد اقرالمأ  –إسرائفؿانظر: اقوكل اقدفنفل فأ  4))



 ة اليمينية المعاصرةاألحزاب اإلسرائيلي

)126) 
 

 الفصل الثاني

الخالـ رالخ ىندمال قالـ انقوالء خطالب رالجـ ففه اقس الردفـ  فادأ كق ف ادا اقتدركر فأ م النل اقد
كقػػفس   كأف  ػػع ه قػػد تاػػدل فػػأ اقجالنػػب اقسفالسػػأ  تالمفػػذة اػػالقتمرد ىَّفػػه  دفػػث رأكا أنػػه قػػد  ػػعؼ

 (1) ظ ػر اقدالخػالـ رػالخ ا ػكرة اقعن ػرم  ػد اقف ػكد اقرػرقفففأاقركدأ  كقود  الف رذا اقخطالب قػد 
 (2).سنلاقمئل    اعد أف تجالكز(ـ2000) سنلتكفأ ك 

 براىام رابيتس:أ .7

تَّوإ ثوالفػل دفنفػل فػأ  .ان ـ فأ  االة إقإ ى الال قفدأ فأ تؿ أافب. (ـ1933) سنلكقد 
 ػػالف نالرػػطنال فػػأ مكاج ػػل اقعَّمػػالنففف اقف ػػكد  كاقدر ػػالت اقتارػػفرفل اقمسػػفدفل  اقف كدفػػل. معالرػػد دفنفػػل
كتػػكقإ من ػب نالئػػب كزفػػر ة  فػػأ اق نفسػت ىػػف دػزب دفغػػؿ رتػكرا ا ػػالف ى ػكن  .إسػرائفؿاقعالمَّػل فػػأ 
 (3).(ـ2009) سنلتكفإ فأ  النكف ثالنأ  .(ـ1990) سنلس الف فأ اقانالء كاإل
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 .275ص –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  2))
 .241ص – اقمرجع اقسالاؽانظر: 3) )
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 الفصل الثاني

 ادلطهة انثاين

 حركح شاس

 أواًل: النشأة والتأسيس:
تػـ اختفػػالر رػذا اًسػػـ قَّدػزب اقجدفػػد  (1)،كتعنػػأ اقسػ الردفكف اقمدػػالفظكف ىَّػإ اقتػػكراة  رػالس

فرػػفر إقػػإ مجمكىػػل اق تػػالكل   ىَّفػػه اػػفف اقمتػػدفنفف اقف ػػكد ىَّػػإ اىتاػػالر أنػػه ىاػػالرة ىػػف رمػػز متعػػالرؼ
رك دزب دفنأ متزمت درفدم  أسسه قافؿ انتخالاػالت ك  (2)كاقررائع اقدفنفل اقف كدفل اقر كفل اقمتنالقَّل 

  األى الء اقسػ الردفكف أانػالء اقطكائػؼ اقف كدفػل اقرػرقفل فػأ دػزب أغػكدات فسػرائفؿ  (ـ1984)سنل 
رالخ  اقزىفـ اقركدأ قَّطكائؼ اقَّفتكانفل  كاماالدرة مف اقدالخػالـ ىكفالدفػال  اترجفع مف اقدالخالـ إقفعفزر

فكسػػؼ  اقدالخػػالـ األ اػػر اقسػػالاؽ قَّف ػػكد اقسػػ الردففف  ادتجالجػػالن ىَّػػإ سػػفطرة اقف ػػكد األرػػ نالزففف أانػػالء 
كفػأ   اقطكائؼ اقغرافل ىَّإ اقدزب كرف  ـ إىطالء اقس الردففف تمثفالن مالئمػالن فػأ مؤسسػالت اقدػزب

 (3)فه قَّ نفست.قالئمل مررد

االإل ػػالفل قخالفػػالت أخػػرل فػػأ مجػػالؿ اقػػدفف اػػفف اقطكائػػؼ اقرػػرقفل كاقغرافػػل داخػػؿ أغػػكدات 
 (4)فسرائفؿ.

كقػػػد رػػػالرؾ رػػػالس منػػػذ تيسفسػػػه فػػػأ اقد كمػػػالت اقمتعالقاػػػل اقتػػػأ تيق ػػػت فػػػأ إثػػػر اًنتخالاػػػالت 
اقتأ أق  ال رالركف اقمتتالقفل  سكاء  النت ارئالسل دزب اقعمؿ أك اقَّف كد  أك  دفمال  االستثنالء اقد كمل 

  اسػػاب رفػض األخفػػر تَّافػل مطالقػػب رػالس اقمالقفػػل اقمتعَّوػل امؤسسػػالته (ـ2003)اعػد انتخالاػػالت سػنل 
اقتعَّفمفل كاًجتمالىفل  كتدؿ مرالر ل رالس فأ اقد كمالت اقمتعالقال  اغض اقنظر ىف ركفل اقدػزب 

زب ىَّػػػإ إىطػػػالء اقدػػػال ـ اقسفالسػػػفل كمكاق ػػػه تجػػػالة ق ػػػالفال األمػػػف كاقخالرجفػػػل  ىَّػػػإ دػػػرص قفػػػالدة اقدػػػ
اقمالقفػل اقتػأ فػأ إم النػه اقد ػكؿ ىَّف ػال قمؤسسػالته كجم ػكرة  كذقػؾ  تكاقمخ  ال  األكقكفل قَّمنالفع

ـ مػع رػدة دالجتػه إقػإ إرػراؾ رػالس فػأ اقد ػـ قفؼ اقد كمػل  امػال فػتالءمف خالؿ ااتزاز اقم َّػؼ اتػي
رػػدفدان فػػأ  تفالءن مػػف أجػػؿ اقد ػػكؿ ىَّػػإ أغَّافػػل ارقمالنفػػل مونعػػل  كقػػد أثػػالر رػػذا اقسػػَّكؾ كمػػال زاؿ اسػػ

ق ف رذا اإل رار مف رالس ىَّإ اقمرالر ل فأ اقد ـ م مال ف ف اقدزب اقدػال ـ ً  .اقكسط اقسفالسأ

                                                 

 . 225ص -ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  1))
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 الفصل الثاني

فَّغأ دوفول مفَّه اقردفد إقإ مكاقؼ اقفمفف اقوػكمأ كت  ػفَّه اقتدػالقؼ مػع أدزااػه  ًك فدجػب دوفوػل 
 (1)اقسفالسفل.كمفكق ال   كاقدزافل فمفنفل ك ورفل فأ تكج الت ال  أف قالىدته اًنتخالافل

ى ػالءات مػف اقد كمػل تتمثػؿ فػأ اإلكفد ؿ أى الء اقدزب ىَّػإ مزافػال  ى ػالء مػف اقخدمػل كا 
قالمل نػدكات قَّدراسػالت اقدفنفػل  كاقتمكفػؿ اقجزئػأ اقد ػكمأ قمدارسػ  ـ اقخال ػل  مػع تخَّػأ االقجفش  كا 

 (2)رراؼ اق المؿ ىَّف ال.اقد كمل ىف اإل
 القاعدة االجتماعية والجماىيرية لمحزب:  

كق نػه ً فوػـك ىَّػإ أ ػكات اقمتػدفنفف   دػزب دفنػأ رػرقأىَّإ اقرغـ مف أنػه   رالسدزب 
اػػػؿ ىَّػػػإ أ ػػػكات اقف ػػػكد اقرػػػرقففف  كخ ك ػػػالن اقمغالراػػػل ممػػػف فو ػػػكف مكق ػػػالن كسػػػطالن اػػػفف كدػػػدرـ  

 (3)ثنأ.كاقتمففز اإل  كاقتخَّؼ اقثوالفأ  تجمع ـ معالنالة اق ورك اقعَّمالنفل كاقتدفف  
 ذاب الجميور الييودي الشرقي ليا لعدة خصائص امتازت بيا: ويرجع نجاح حركة شاس في اجت

 ر نالز.اقمتع ب تجالة اقف كد األ خطالا ال اقدفنأ اقررقأ غفر 
 ىػالء رافػل اقثوالفػل اقرػرقفل تمرد ىَّإ اقعن رفل اقمتغَّغَّل فػأ أثنأ اقمخطالا ال اإل ج ػزة اقدكقػل  كا 

 اقمطالقال ادو ال فأ اقكجكد.
 كمسالىدة اقررائح اقررقفل اق عف ل فأ مجالًت ىدة.  إنرالء مؤسسالت اقرفالة اًجتمالىأ 
 فدفكقكجفل كاقدكقل اق  فكنفل.الس ىف اقخركج ج رنا كىَّننال  د األكامتنالع ر  اقخطالب اًتدالدم 
 (4) عدة.ىمَّفل اتخالذ اقورار ىَّإ جمفع األ اقعمؿ ىَّإ اًرتراؾ اق عَّأ فأ 
 افل  افػػػرة فػػػأ أكسػػػالط اقف ػػػكد ف مدال مػػػل زىػػػفـ اقدػػػزب  أرففػػػه درىػػػأ  اقػػػذم فتمتػػػع ارػػػع مػػػال إ

دانتػػػه االقتالىػػػب اػػػيمكاؿ اقدكقػػػل  كاقد ػػػـ ىَّفػػػه االقسػػػجف مػػػدة أراعػػػل أىػػػكاـ  زاد مػػػف  اقرػػػرقففف  كا 
مػػػر مػػػؤامرة مػػػف اقمؤسسػػػل األرػػػ نالزفل اىتاػػػر اقف ػػػكد اقرػػػرقفكف األدفػػػث   رػػػعافل در ػػػل رػػػالس

قػػػه  كقػػػد اقدال مػػػل  ػػػد دػػػزا ـ كزىفمػػػه  كدفع ػػػـ ذقػػػؾ إقػػػإ اًقت ػػػالؼ دػػػكؿ اقدػػػزب كاقت ػػػكفت 
استوالؿ درىأ مػف رئالسػل اقدػزب فػأ إثػر  ػدكر اقد ػـ ىَّفػه  كخَّ ػه فػأ من ػاه زىػفـ اقدػزب 

(5)اقدالقأ  إقفالرك فرالم.
 

                                                 

 .226ص -ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  1))
 .  132ص –فكزم طالفؿ  –إسرائفؿانظر: اقنظالـ اقسفالسأ فأ  2))
مكقػػػع اقجػػػفش  –مجَّػػػل اقػػػدفالع اقػػكطنأ  –ادسػػػالف مرت ػػإ  – إسػػرائفؿانظػػر: اقخرفطػػػل اقدزافػػل كاقسفالسػػػفل فػػػأ  3))

 http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4716-اقَّانالنأ 
 .32ص  –إسرائفؿانظر: جدقفل اقدفنأ اقسفالسأ فأ  4))
 .226ص -ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  5))
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  دػكؿ نجػالح رالسػأ إسػرائفؿفوكؿ منالدفـ فرفدمالف  أدد اقدارسفف اقاالرزفف قردزاب اقدفنفل فػأ  
نجح أدػد فػأ فعَّػه د كمل مستمسمست كدكافع اقم كتفف قه: "قود نجح رالس فػأ فعػؿ مػال قػـ فػ

كاق ػػكت اقثػػالنأ طػػالئ أ  كاقطالئ فػػل اقتػػأ فاث ػػال  .ىنػػدمال ت َّػػـ ا ػػكتفف: اق ػػكت األكؿ درفػػدم
رالس  ىَّإ اقرغـ مف زىالمته اقدرفدفل  رأ طالئ فل ذات ارتاالط االقتوالقفد  ًك تيَّـز تددفدان اػيداء 

 ػػكت قرػػالس اق ػػرائض اقدفنفػػل  مػػال رػػك مػػيقكؼ فػػأ ىػػالقـ اقدرفػػدفـ  إف اقنالخػػب اقرػػرقأ اقػػذم 
قػػػفس درفػػػدفالن  كقػػػد ً ف ػػػكف دتػػػإ مػػػف اقمَّتػػػزمفف اودسػػػفل اقسػػػات  كمػػػال خالطاػػػه فػػػأ رػػػالس رػػػك 

األرخالص اقتوَّفدففف  فأ ت  فررـ  اقمنددرفف  رالس االقنسال إقإ أ كراء اقتوالقفد.اق كت اقسالى
ر  إقػإ إنػه فمثػؿ اقتوالقفػد  كاقدنػفف إقػإ اقػدفال .دزاالن دفنفػالن  فأ أ َّ ـ مف رمالؿ إفرفوفال  ً فرتسـ

 (1)."أسرائفَّاإلاقمال أ اقجمفؿ اقذم تدطـ  أك زاؿ  فأ اقكاقع 
 البنية التنظيمية لمحزب: 

فػػأ رػػخص زىفمػػه اقركدػػأ  اقدالخػػالـ  تتجسػػد اقسػػَّطل اقدفنفػػل كاقسفالسػػفل اقعَّفػػال فػػأ رػػالس  النػػت
معفنػل  ىكفالدفال فكسؼ  كفسالىدة مجَّس د مالء اقتكراة  اقذم فتخذ اقورارات اقم مل  افنمال تدفر مؤسسػالت

 (2)كف اقدزب كمؤسسالته  كتتخذ قراراته اقسفالسفل اقفكمفل.نتخال ك  تَّل اقدزب فأ اق نفست رئكم

ـــوراة الســـفاراديين )الشـــرقيين( فـــي أرض   : فعػػػرؼ اخت ػػػالرنا إســـرائيلومجمـــس حكمـــاء الت
كترأسػه   (ـ1984) سػنلعَّفػال قدر ػل رػالس  جػرل تيسفسػه امجَّس د مالء اقتكراة ىاػالرة ىػف اق فئػل اق

  د ػػالـ اقتػػكراةأدفػػال فكسػػؼ  كاقوػػرارات اقتػػأ فتخػػذرال اقمجَّػػس ت ػػكف كفػػؽ الفك اقدالخػػالـ ى ذ اقتيسػػفسمنػػ
كاقتوالقفػػد اقمتكارثػػل  كفعػػكد إقػػإ رػػذا اقمجَّػػس أى ػػالء اق نفسػػت مػػف در ػػل رػػالس   كاقرػػرفعل اقف كدفػػل

قع ػػػك  قَّغالفػػػل  امعنػػإ أنػػه ً تكجػػد درفػػل ىمػػؿ االقنسػػال رارنا فػػأ اقو ػػالفال اقسفالسػػفل اقم مػػلقفنػػالقكا قػػ
 (3)اق نفست فأ قالئمل رالس إً امكافول كتكجفه مف قاؿ اقرئفس اقركدأ قَّدر ل.

 ثانًيا: مبادئ وأفكار حركة شاس:
 : ييودية الدولة عمى أسس توراتية .1

تترالاه نظرة رالس اقدفنفل كاألفدفكقكجفل كأردافه اقعالمل  مع نظرة أغكدات فسرائفؿ كأردافه  
 (4)كتعالقفـ اقررفعل اقف كدفل.  دفالة اقمجتمع ىَّإ أسس اقتكراةك   كفسعإ  الرمال إلرسالء اقدكقل

                                                 

 .228ص - ـ2011اقعالـ  إسرائفؿدقفؿ 1) )
 .228ص - اقمرجع اقسالاؽانظر:  2))
 .412ص –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  3))
اقجالمعػػل  –اػػف فمػػفف نفػػكنارغ  – إسػػرائفؿفػػأ  األدػػزاب  كانظػػر: 227ص -ـ2011اقعػػالـ  إسػػرائفؿانظػػر: دقفػػؿ  4))

 .161ص – ـ1997 – أافبتؿ  –اقم تكدل 
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ف  نػال  ػ فكنففف أـ إدػد قفػالدات در ػل رػالس: "اخ ػكص اقتسػالؤؿ فوكؿ فتسدالؽ افػرتس أ
ً  فجػػػب اقتسػػػالؤؿ قاػػػؿ ذقػػػؾ مػػػال رػػػك تعرفػػػؼ اق ػػػ فكنفل  إذا  ػػػالف معنػػػإ اق ػػػ فكنفل مداػػػل أرض 

كتدػت أم رػرط مػف اقرػركط    كا ػؿ ثمػف  ركؼ  كاًستعداد قَّعفش فأ اقػاالد فػأ  ػؿ اقظػإسرائفؿ
إف  ػػالف معنػػإ اق ػػ فكنفل اقمسػػالكمل دػػكؿ اقرػػرفعل مػػف   إذف ندػػف  ػػ فكنفكف دتػػإ اقن الفػػل  كق ػػف

  إذف فنننال اعفدكف ىف اق  فكنفل إسرائفؿأك دكقل  إسرائفؿجؿ قفمل أخرل كقت ف اقوفمل مثؿ أرض أ
 (1) اعد اقمررؽ ىف اقمغرب."

أمػػػالـ  كم النت ػػػال قػػػدل اقف ػػػكد ً تػػػكازم رػػػفئنالىَّػػػإ أرمفت ػػػال  إسػػػرائفؿف ػػػك فػػػرل فػػػأ أف دكقػػػل 
 اقررفعل كاقدفف اقف كدم.

دكف أف ت ػكف قػه دكقػل  قنػال مرػ َّل  سػنل ػمد أق ػأ  إسػرائفؿكفوػكؿ أرفػه درىػأ: "إف رػعب 
 (2).مع دوفول  فالف رذة اقدكقل ألن ال ىَّمالنفل"

أف ت ػػكف رػػأ اقدسػػتكر اقػػذم ك   إسػػرائفؿرض اقدػػزب ألف فػػتـ تطافػػؽ اقتػػكراة فػػأ أكفسػػعإ 
 (3)فد ـ اقاالد.

مػػػر فػػػنف اقدػػػزب ً فتػػػردد فػػػأ مخالق ػػػل مػػػال فػػػدىك قػػػه قػػػك أف فػػػأ األ  رغـ مػػػف ذقػػػؾكىَّػػػإ اقػػػ
م َّدل قه  فود سئؿ اقدالخالـ ىكفالدفال فكسػؼ دػكؿ ت سػفرة ًرػتراؾ رػالس فػأ د كمػل تنت ػؾ درمػل 

قوػػالنكف"  كفو ػػد اػػذقؾ أنػػه فجػػب كامػػر اقدفنفػػل  فيجػػالب: "قػػالنكف اقممَّ ػػل رػػك امػػف األ ادن كىػػد  اقسػػات
 (4)اًن فالع قوالنكف اقدكقل دتإ كقك خالقؼ اقتعالقفـ اقدفنفل.

 موقف حركة شاس من العممية السممية والسبلم مع العرب: .2

فن ب تر فز در ل رالس ىَّإ اقو الفال اقدفنفػل كاقم ػالقح اقمالدفػل اقتػأ تخػص جم كررمػال  
و ػػالفال اقخالرجفػػػل كاألمػػػف  كذقػػػؾ مػػػف أجػػػؿ تسػػػ فؿ القكتػػكقأ ارتمالمػػػالن أقػػػؿ فػػػأ ارنالمج مػػػال اًنتخالافػػػل ا

 (5).مرالر ت ال فأ أم د كمل مستعدة قتَّافل مطالقا ال اقخدمالتفل

  رػػك مكقػؼ ن عػػأ  مكقػؼ رػذا اقدػػزب مػف ىمَّفػػل اقتسػكفل ً ف ػػنؼ فمفنفػالن ًك فسػػالرفالن  اػؿ
ىَّػإ ات ػالؽ أف رذا اقدزب ردد انسوالط د كمػل رااػفف االًنسػدالب من ػال ادتجالجػالن   كاقرالرد ىَّإ ذقؾ

ػ  (ـ1993) سػنلأكسَّك  ال ىَّػإ تَّ  ئػه فػأ تطافػؽ ات ػالؽ كام ثػـ رػدد انسػوالط د كمػل نتنفػالرك ادتجالجن
                                                 

 .66ص –إسرائفؿجدقفل اقدفنأ اقسفالسأ فأ  1))
 . 67ص – اقمرجع اقسالاؽ 2))
 .161ص – ـ1997 – أافبتؿ  –قم تكدل اقجالمعل ا –اف فمفف نفكنارغ  – إسرائفؿفأ  األدزابانظر:  3))
 .67ص – إسرائفؿانظر: جدقفل اقدفنأ اقسفالسأ فأ  4))
 . 227ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  5))
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ف كمغػػػزل رػػػذا أنػػػه فتخػػػذ مػػػف اقو ػػػالفال   رف ػػػر  كرػػػدد انسػػػوالط د كمػػػل اػػػالراؾ إذا انسػػػدب مػػػف اقجػػػًك
  راكفػػػػلكاقت  اقسفالسػػػػفل كسػػػػفَّل ااتػػػػزاز ً أ ثػػػػر مػػػػف أجػػػػؿ دىػػػػـ مفزانفػػػػل رػػػػا ل مؤسسػػػػالته اقخدمالتفػػػػل

 (1)كاًجتمالىفل اقخال ل االقف كد اقررقففف د ران.
 من الييودي واالستيطان: موقف الحزب من قضايا حفظ األ .3

ىَّػػإ أسالسػػه انتخالاػػالت اق نفسػػت اقثػػالمف  دػػزب فػػأ اقارنػػالمن اقسفالسػػأ اقػػذم خػػالض ت ػػأ اقا
قمنػػالطؽ كاقتػػأ تػػدخؿ  ػػمن ال ق ػػالفال ا  ففمػػال فتعَّػػؽ او ػػالفال األمػػف كاقخالرجفػػل  (ـ2009) سػػنلىرػػر ق

 اقمدتَّل االقمكاقؼ اقعالمل اقتالقفل:

كاقنوب كاقجَّفػؿ    -اق  ل اقغرافل -تدىـ در ل رالس تطكفر أجزاء اقاَّد  َّ ال  ف كدا كاقسالمرة  . أ
َْارٍِخ ِفي اْلبَـرّْيَِّة: : "-دسب زىم ـ  –مف تعالقفـ اقتكراة  الكذقؾ انطالقن  . »َْْوُت  َأِعدُّوا َطرِيَق الرَّبّْ
َلِهَناقـَوُّْمـوا ِفـي اْلقَ  ِْ ، َوَيِصـيُر اْلُمْعـَوجُّ ُمْســَتِقيًما، ،ْفـِر َســِبياًل  ُِ ُكـلُّ َوطَـاٍء يـَْرَتِفــُع، وَُكـلُّ َجبَـل َوَأَكَمـٍة يـَــْنَ ِف

(2)."َواْلَعَراِقيُب َسْهالً 
 

 مكا َّل تطكفر اًستفطالف فأ ف كدا كاقسالمرة انالءن ىَّإ قرارات اق نفست كاقد كمل.  . ب

 (3)جؿ دىـ س الف األطراؼ.تطكفر اقنوب كاقجَّفؿ مف أ . ت

 : أىم الشخصيات والقادة في حركة شاس.ثالثًا
 الحاخام عوفاديا يوسف: .1

 سػنلفأ اغداد  كرػك اقػزىفـ اقركدػأ قدر ػل رػالس  رػالجر إقػإ فَّسػطفف  (ـ1920) سنلكقد 
ػػال   ػػالف ى ػػكنا فػػأ اقمد1923 المفػػل اقف كدفػػل مػػل اقدالخ ـ  درس فػػأ اقمعالرػػد اقدفنفػػل كأ ػػاح دالخالمن

ػػ(ـ1950-ـ1947) اػػفف ىػػالمأ رةفػػأ اقوػػالر ػػال قَّجالقفػػل اقسػػ الردفل فػػأ ف    ثػػـ ىي   ثػػـ تػػؿ اقرافػػعف دالخالمن
 (4).(ـ1982-1972)افف ىالمأ  إسرائفؿىفف دالخالمنال  افرنا ىف اقس الردففف فأ 

  فعتاػػػر مجػػػرد دمفػػػل فػػػأ فػػػد اقدالخػػػالـ رػػػالخ  (ـ1990) ػػػالف ىكفالدفػػػال فكسػػػؼ دتػػػإ مػػػالرس 
قغػكا كجػكدة أ  ك سػ الران أفوكقػكف إنػه دمػالر فدمػؿ  قمتػدفنفكفمال  ك ػالف ا  فل مر كؾ فف ال إقإ ددو كرخ
 ػػػالف نتفجت ػػػال قغفػػػر  ػػػالقح  (ـ1992)جرفػػػت انتخالاػػػالت مػػػف  اػػػالر ىَّمػػػالء اقتػػػكراة  كىنػػػدمال أي   كادػػػد

قدر ػل رػالس اقتػأ  اقذم قـ فتاوإ قه فأ اق نفست سكل ى ك كادد  فأ دفف أ اح  خالـ رالخدالاق
                                                 

مكقػػػع اقجػػػفش  –مجَّػػػل اقػػػدفالع اقػػكطنأ  –ادسػػػالف مرت ػػإ  – إسػػرائفؿانظػػر: اقخرفطػػػل اقدزافػػل كاقسفالسػػػفل فػػػأ  1))
 http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4716-اقَّانالنأ 

 (.4 - 3اق ورات ) – 40 اإل دالح –س ر أرعفالء  2))
 .227ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  3))
 . 527ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  4))

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4716
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تالؼ ئػػػػتػػػػه  كتػػػػـ ترػػػػ فؿ اًً فسػػػػتمعكف إً ق َّمى ػػػػالء فكسػػػػؼ سػػػػتل أ قدالخػػػػالـ ىكفالدفػػػػالا فتزىم ػػػػال
دػػد رػؾ فػػأ أف رئػفس مجَّػس د مػػالء رػالس رػػك أف ىكفالدفػال فكسػػؼ أفػدة  كقػػـ فعػد قػدل اقد ػكمأ أل

 (1)كم تأ اقجفؿ.  كىالقـ فوفه  كخافر  ىالقـ  افر فأ اقتكراة
ل  اسػػػػاب اقد ػػػػـ فسػػػػرائفَّاإلكقػػػػد ىاػػػػر ىكفالدفػػػػال فكسػػػػؼ ىػػػػف مكاقػػػػؼ متعنتػػػػل تجػػػػالة اقمدػػػػال ـ 

مت مػالن او ػالفال فسػالد   ػذقؾ أثػالر   ػالف الئأ ادؽ اقزىفـ اقسفالسأ قدزب رالس أرففه درىأ اقػذماقو 
  أف مذادػل (ـ2000)استغراب اقعدفد مف األكسالط اقعَّمالنفل كاقدفنفل اقف كدفل ىندمال  رح فأ سػنل 

 .اقف كد ىَّإ فد اقنالزفل رأ جزاء مف اه اساب خطالفالرـ
فػػػأ ىػػػدد مػػػف  اق ػػػه متنالق ػػػل  ف ػػػأ دػػػفف أاػػػدلالنػػػت مك اقمك ػػػكع اق َّسػػػطفنأ   كاخ ػػػكص 

كتجمفد اًستفطالف مف أجؿ اقد الظ ىَّإ األركاح  كقمنػع سػ ؾ اقػدمالء    اقمرات تيففدة قَّمسالر اقسَّمأ
 (2)ىار مرات ىدفدة ىف مكاقؼ ىن رفل تجالة اقعرب كاق َّسطفنففف قـ تخؿي مف دىكة إقإ اقوتؿ.

   افػػػران  اق تػػػالب ثنػػػالءن  ًقػػػإك قف ػػػكدم  ىػػػف قػػػكانفف ىفػػػد اق  ػػػح اأقػػػؼ ىكفالدفػػػال فكسػػػؼ  تػػػالب 
ألدب  إسػرائفؿد ػؿ ىَّػإ جػالئزة ك الف قػد كد ؿ ىَّإ مكافول مف  االر اقدالخالمالت فأ تَّؾ اق ترة  

ػػٌنؼ اقدالخػػالـ فكسػػؼ  كادػػد مػػف أ ثػػر اقدالخالمػػالت تػػيثفرن  مػػال   (ـ1970) سػػنلق اقتػػكراة ا فػػأ اقػػرأم  ي
 (3)ـ.7/10/2003كتكفأ اتالرفخ   إسرائفؿاقعالـ فأ 

 درعي: أرييو .2

  درس فػػأ (ـ1968)سػػنل  إسػػرائفؿفػػأ م نػػالس اػػالقمغرب  كرػػالجر إقػػإ  (ـ1959) سػػنلكقػػد 
اقمع ػػد اقػػدفنأ قفػػؼ اػػالنفـ )قَّػػب  (ـ1983)اقمعالرػػد اقدفنفػػل فػػأ اقوػػدس  كأ ػػاح دالخالمػػالن  أدار سػػنل 
د( فأ اقودس  ك الف مف مؤسسأ در ػل رػالس سػنل    كرػغؿ من ػب اقسػ رتفر اقعػالـ (ـ1984)األًك

كزارة  قدالخػػػالـ األ اػػػر ىكفالدفػػػال فكسػػػؼ  تػػػكقإاقموػػػرافف قَّػػػزىفـ اقركدػػػأ قرػػػالس امػػػف ف قَّدػػػزب  ك ػػػال
 سػػنل  ثػـ فػالز فػأ انتخالاػالت اق نفسػت اقثالقػث ىرػر (ـ1992)إقػإ سػنل  (ـ1988)اقداخَّفػل مػف سػنل 

  ىنػدمال ا ػطير إقػإ اًسػتوالقل (ـ1993)  كادت ظ ادوفال كزارة اقداخَّفل دتإ أكاسػط سػنل (ـ1992)
كتودفمػه إقػإ   كاختالس األمكاؿ اقعالمل قم َّدل جمعفالت تالاعل قدر ػل رػالس  القرركةاساب ات المه ا

اقمدال مػػل  ىَّػػإ اقػػرغـ مػػف نػػزع اقد ػػالنل اقارقمالنفػػل ىنػػه خػػالؿ دكرة اق نفسػػت اقثالقػػث ىرػػر  فننػػه 
دػػالفظ ىَّػػإ ن ػػكذة فػػأ كزارتػػأ اقداخَّفػػل كاألدفػػالف  كدفػػع او ػػالفال دزاػػه إقػػإ سػػَّـ األكقكفػػالت  كاسػػتطالع 

 ػػدر اقد ػػـ ىَّفػػه االقسػػجف مػػدة  (ـ2000)  كفػػأ سػػنل (ـ1996) سػػنلفسػػت اقرااػػع ىرػػر دخػػكؿ اق ن

                                                 

 .172ص  –ـ 1978فنالفر  –ىالقـ اقمعرفل  –ررالد اقرالمأ  – إسرائفؿانظر: اقوكل اقدفنفل فأ  1))
 .761ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
–مكقػػع رػػا ل فَّسػػطفف اًخاالرفػػل   -رأفػػت دمدكنػػل  -؟ مػػف رػػك  ػػالرة اقعػػرب اقدالخػػالـ ىكفالدفػػال فكسػػؼانظػػر:  3))

 http://www.pnn.ps/index.php/policy/69194 -ـ 7/10/2003
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ف زىالمػل در ػػل رػػالس كفتػػكقإ اآل (1)رػػ ران. (22)اعػد  ـ(2002)  ق نػػه أطَّػؽ فػػأ سػػنل سػػنكاتثػالث 
 خَّ نال قَّدالخالـ ى كدفال فكسؼ.

 إلياىو يشاي:  .3

س اَّدفػػل ك ػػالف ى ػػكان فػػأ مجَّػػ  فػػأ اقوػػدس  كانخػػرط فػػأ دػػزب رػػالس (ـ1962) سػػنلكقػػد 
دؿ مدػؿ درىػأ  ػزىفـ  .اقودس  كمسالىدان قكزفر اقداخَّفل أرففه درىأ  كاقس رتفر اقعالـ قدزب رالس

اقتػأ تعػرض إقف ػال  الخالـ ىكفالدفال فكسؼ فػأ أىوػالب ق ػالسفالسأ قَّدزب اورار مف اقزىفـ اقركدأ  اقد
   كتػكقإ(ـ2009)قػدكرة اقثالمنػل ىرػرة   دتػإ ا(ـ1996)درىأ  كادتؿ موعدان فأ اق نفست منذ سػنل 

راؾ  اقتػػأ اسػػتوالؿ من ػػال فػػأ  ػػفؼ سػػنل الدوفاػػل اقعمػػؿ فػػأ د كمػػل نتنفػػالرك األكقػػأ  كفػػأ د كمػػل اػػ
راؾ فأ م الك الته ال  مع سالئر كزراء رالس قمعالر ت ـ اقخطكات اقسفالسفل اقتأ  فتخذرال اـ(2000)

ػػفف ن(ـ2001)مػػع رػػالركف فػػأ آذار/مػػالرس طفنففف  كدخػػؿ فػػأ اًئػػتالؼ اقد ػػكمأمػػع اق َّسػػ الئاػػالن   كىي
قرئفس اقد كمل  ككزفران قَّداخَّفل فف ال  ق نه استوالؿ مع اوفل أى الء دزاه مف د كمل رالركف األكقإ 

  (ـ2003)  كقـ فن ـ دزب رالس إقإ د كمل رالركف اًئتالففل سنل (ـ2002)فأ دزفراف/ فكنفك 
عمػػؿ  كفػػأ   دخػػؿ فرػػالم د كمػػل أكقمػػرت كزفػػران قَّ ػػنالىل كاقتجػػالرة كاق(ـ2006)كاعػػد انتخالاػػالت سػػنل 

  رػػغؿ من ػػب كزفػػر اقداخَّفػػل فػػأ د كمػػل نتنفػػالرك اقثالنفػػل  كقػػد ىاػػر فرػػالم فػػأ رػػذا ـ(2009)سػػنل 
درػػـ جرفف غفػر اقف ػػكد  دتػإ أنػػه دىػال إقػػإاقمن ػب ىػػف مكاقػؼ ىن ػػرفل تجػالة اقم ػػال كقػػك   طػرد أًك

 (2).إسرائفؿ النكا كقدكا فأ 

 يتسحاق حاييم بيرتس: .4

  (ـ1950) فأ سػنل إسرائفؿاقمغرب  رالجر إقإ  فأ اقدار اقاف الء فأ (ـ1938) سنلكقد 
 ػػاح دالخػػالـ مدفنػػل رىنالنػػال  دخػػؿ أكرػػك مػػف أكائػػؿ اقوفػػالدات فػػأ دػػزب رػػالس  نرػػي فػػأ افئػػل دفنفػػل ك 

اق نفست اقدالدفل ىرر كاقثالنفل ىرر مف قاؿ رالس  تكقإ من ب كزفر اقداخَّفل فأ د كمل اقكدػدة 
كىػالد إقػإ اقد كمػل كزفػرنا اػال كزارة  ثػـ   (ـ1987) سػنلاقكطنفل فأ اقثمالنفنفالت  كق نه استوالؿ من ػال 

 سػػنلتػػكقإ كزارة اًسػػتفعالب  دب اقخػػالؼ افنػػه كاػػفف رػػالس ىوػػب إسػػوالط رػػالس قَّد كمػػل انػػزع اقثوػػل 
  فيقػػالـ قالئمػػل مسػػتوَّل أسػػمالرال مكرفػػال دخػػؿ ا ػػال اًنتخالاػػالت االقتدػػالقؼ مػػع ف ػػدكت رتػػكراة  (ـ1990)

 ايمر مف اقدالخالـ رالخ. 

                                                 

 .735ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  1))
 . 760ص – اقمرجع اقسالاؽانظر:  2))
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: إمػػرأة رػػرقفل  :مثػػؿ  قَّتعػػالافر اقجالردػػل كاقم فنػػل  ػػدارةإىػػرؼ ىنػػه  ثػػرة  مػػال  ػػرح اػػه قػػالئالن
دنػال أننػال  مل كثوالفل أ ثر مػف خمسػفف اركفسػكرتواؿ  تالب اقتكراة ادمع كخرفل  تمتَّؾ د  فعَّمػكف أًك

 (1)كقدنال قركدنا.
 فائيل بنحاسي:ر  .5

مدفران  قم ػنع  ك الف أسرائفَّاإلكرك مف مكاقفد أفغالنستالف  خرفن مدرسل دفنفل  خدـ فأ اقجفش 
 (2).فأ اق نفست ىف در ل رالس ا   الف ى كن ق وؿ األقمالس   مال  الف نالئاالن قرئفس اَّدفل انأ اراؾ

 يعقوب يوسف: .6

خرفن مدرسل دفنفل  ترأس مدرسل اقو الة اقدفنففف كاقدالخالمفف فأ افت رفمش  رئفس "اقمدرسػل 
 (3).  دخؿ اق نفست ىف در ل رالساقدفنفل" قتيرفؿ دالخالمفف فأ اقودس

 شالوم كوىين: .7

نػػه  ػػالف ً فوػػرأ اق ػػدؼ أىػػف اقسفالسػػل دفػػث  ا  كقػػد  ػػالف اعفػػدن (ـ1924) سػػنلكقػػد فػػأ اقوػػدس  
ال ق ػرع ال ا ال  ثػـ رئفسنػ( فأ اقودس  ثـ ىمؿ مدرسن اكرات فكسفؼاقعَّمالنفل  درس فأ اقمدرسل اقدفنفل )
 (4)اقمدرسل فأ دأ اقوطمكف فأ اقودس.

 رؤوبين إلباز: .8

ا ىػف اقػدفف  كىػالد االقتكاػل فػأ كقػت   ق إ فترة رػاالاه اعفػدن إسرائفؿإقإ  كقد فأ اقمغرب كرالجر
متػػيخر  كرػػك مػػف تالمفػػذ اقدالخػػالـ ىكفالدفػػال فكسػػفؼ  كقػػد مػػالرس م نػػل اقتػػدرفس فػػأ مدرسػػل )اػػكرات 

 (5)ثـ فأ مدرسل )نك اكردكؾ( اقدفنفل.  فكسفؼ(
 

                                                 

 .122ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ : انظر1) )
 .481ص –سعفد تفـ  -أسرائفَّانظر: اقنظالـ اقسفالسأ اإل 2))
 .481ص – اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
 -مكقػػع دنفػػال اقػػرأم  –ـ 4/12/2004 –فكسػػؼ ىػػكدة  –أ سػػرائفَّدر ػػل رػػالس كدكررػػال فػػأ اقمجتمػػع اإل انظػػر: 4))

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2004/12/04/13525.html 
 اقمرجع اقسالاؽ.انظر:  5))



 

 

   

 
 انفصم انثانث

انذٌاوح انعىصرٌح وانتطرف وانعذواوٍح يف 
 .انٍهىدٌح وانرد عهٍها

 

 ويشتمل عمى مبحثين:

لتطرف والعنصرية في عقيدة المبحث األول: مظاىر ا
 الييود

دوانية واإلرىاب في عقيدة المبحث الثاني: مظاىر الع
 الييود
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 ويشتمل عمى: 

  عند الييود ول: التمييز العنصريالمطمب األ 

 المطمب الثاني: عقيدة أرض الميعاد عند الييود

 المطمب الثالث: عقيدة تقديس وتمجيد القوة 
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 ادلطهة األول

 انتًُُز انؼنصرٌ ػنذ انُهىد

  كاقغػركر  ظر فأ اقم ػالدر اق  رفػل كاقعودفػل اقف كدفػل قفجػد فف ػال اق ثفػر مػف اقعن ػرفلإف اقنال
كاًدىػػالء اػػالقتمفز قَّف ػػكد ىَّػػإ غفػػررـ مػػف األمػػـ كاقرػػعكب  كفجػػد اقدوػػد   كاقنظػػرة اق كقفػػل  كاقغطرسػػل

كاق رارفػػػل متجػػػذرة فػػػأ اقرخ ػػػفل اقف كدفػػػل ق ػػػؿ مػػػال رػػػك غفػػػر ف ػػػكدم  اػػػؿ كاًسػػػتعالء ىَّػػػإ اقارػػػرفل 
كأن ـ ىافد قد خَّوكا قخدمل اقف كد كتدوفؽ م القد ـ  كأف اقف كد فوط رػـ رػعب اه اقمختػالر    الءجمع
كقوػػد   خ ػػ ـ ا ػػؿ اقخ ػػالئص كاق ػػ الت اق المَّػػل  دتػػإ أن ػػـ ادىػػكا أن ػػـ أف ػػؿ مػػف اقمالئ ػػل فاقػػذف

 كردت اقن كص فأ أس الررـ ك تا ـ اقمودسل تتددث ىف ذقؾ كتدىفه ىَّإ اقندك اقتالقأ:

 لقول باالصطفاء وأنيم شعب مختار:اأواًل: 
دفث فعتودكف أف رذا اًختفػالر رػك   ً فتردد اقف كد فأ تسمفل أن س ـ )رعب اه اقمختالر(

ارنالمن إق أ  فا ـ فعالقب اه األمـ األخرل  كرـ كددرـ اقذفف فاوكف فأ آخر اقزمالف مسَّطفف ىَّإ 
ػػال )اقرػػعب األ دفػػث فعتوػػدكف   زقػػأ( ك)اقرػػعب األاػػدم(رقػػالب اقعػػالقـ  قػػذقؾ ف ػػـ فسػػمكف أن سػػ ـ أف ن

 (1)خر ًك ادافل ًك ن الفل.آًك   أن ـ مثؿ اه ً أكؿ ق ـ

اقتأ تدىأ أف إقه اقف ػكد   اق ثفر مف اقن كصقتَّمكد اك  اق تالب اقمودسكرد فأ أس الر قد ك 
كارـ ايف إف دى  كأن ـ م  َّفف ىَّإ  ثفر مف األمـ كاقرعكب  اؿ  قد اختالررـ قف كنكا منتسافف إقفه

 ادافل اًىتوالد االقتمفز ىف غفررـ.عد في  ق ـ إقه خالص دكف غفررـ مف اقرعكب

 التي ادعى الييود أنيا وردت بيذا الخصوص التالي:  الكتاب المقدسومن نصوص  . أ
َُْراَخُهْم ِمْن أَ " - ِِي ِفي ِمْصَر َوَسِمْعُت  لََّة َشْعِبي الَّ َِ : ِإّْي َقْد رَأَْيُت َم ْجِل ُمَس ّْرِيِهْم. ِإَْـّي فـََقاَل الرَّبُّ

ــِعَدُىْم ِمــْن تِْلــَك اأَلْرِض ِإلَــى َأرْ  ْْ ــِدي اْلِمْصــرِيّْيَن، َوُأ ُىْم ِمــْن أَْي َِ َِْقــ ــُت َأْوَجــاَعُهْم، فـَنَـَزلْــُت أُل ٍض َعِلْم
َعـاَِيّْيَن َوا ُِ لَبَـًنا َوَعَسـاًل، ِإلَـى َمَكـاِن اْلَكنـْ ْلِحثْـّيّْـيَن َواأَلُمـورِيّْيَن َواْلِفـِرزَّيّْيَن َجيَّْدٍة َوَواِسَعٍة، ِإَلى َأْرٍض َتِفي

ـــَراُخ بَِنـــي  ُْ ، َورَأَيْـــُت أَْيًضـــا الضّْـــيَقَة الَِّتـــي  إســـرائيلَواْلِحـــوّْيّْيَن َواْلَيُبوِســـيّْيَن. َواآلَن ُىـــَوَذا  قَـــْد أَتَـــى ِإلَـــيَّ
 (2)."ِمْن ِمْصرَ  إسرائيلِفْرَعْوَن، َوُتْ ِرُج َشْعِبي بَِني ُيَضاِيُقُهْم ِبَها اْلِمْصرِيُّوَن، فَاآلَن َىُلمَّ فَُأْرِسُلَك ِإَلى 

ــْوَن: " - ــااَل ِلِفْرَع ــَك َدَخــَل ُموَســى َوَىــاُروُن َوَق ا يـَُقــوُل الــرَّبُّ ِإلــُو »َوبـَْعــَد ذِل َِ ــْق َشــْعِبي إســرائيلىَكــ : َأْطِل
 (3)."لِيُـَعيُّْدوا ِلي ِفي اْلبَـرّْيَّةِ 

                                                 

 .27ص –داب اقمجَّس اقكطنأ قَّثوالفل كاآل –ررالد اقرالمأ  –( انظر اقرخ فل اقف كدفل كاقركح اقعدكانفل 1)
 (.10 - 7اق ورات ) – 3 اإل دالح –( س ر اقخركج 2)
 .1اق ورة  – 5 اإل دالح –( س ر اقخركج 3)
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ََْت َشْعٌب ُمَقدَّسٌ " - ِللرَّبّْ ِإلِهَك. ِإيَّاَك َقِد اْخَتاَر الرَّبُّ ِإلُهَك لَِتُكوَن َلُو َشْعًبا َأَخصَّ ِمْن َجِميِع  أَلََّك َأ
ــُعوِب، اْلَتَصــَق الــرَّبُّ ِبُكــمْ  ــَر ِمــْن َســائِِر الشُّ يَن َعَلــى َوْجــِو اأَلْرِض، لَــْيَف ِمــْن َكــْوَُِكْم َأْكثـَ ِِ ــُعوِب الَّــ  الشُّ

ِِي َأْقَسـَم َواْخَتارَُكْم، أَلَّكُ  ْم َأقَـلُّ ِمـْن َسـائِِر الشُّـُعوِب. بَـْل ِمـْن َمَحبَّـِة الـرَّبّْ ِإيَـّاُكْم، َوِحْفِظـِو اْلَقَسـَم الَـّ
 ( 1)."آلبَاِئُكْم، َأْخَرَجُكُم الرَّبُّ بَِيٍد َشِديَدٍة َوَفَداُكْم ِمْن بـَْيِت اْلُعُبوِديَِّة ِمْن َيِد ِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصرَ 

ِلكَ " - ُُِكْم ِمْن ُعُبوِديَِّتِهْم إسرائيلُقْل لَِبِني  لِِ َِْق َقاِل اْلِمْصرِيّْيَن َوُأ . َوأَََا ُأْخرُِجُكْم ِمْن َتْحِت أَثـْ : أَََا الرَّبُّ
ُُِكْم ِلي َشْعًبا، َوَأُكوُن َلُكْم ِإلًها ِِرَاٍع َمْمُدوَدٍة َوبَِأْحَكاٍم َعِظيَمٍة، َوأَتَِّ   (2)."َوُأَخلُّْصُكْم ِب

ُِ لَبَـنًـا َوَعَسـالً " - ـُتْم َأْرَضـُهْم، َوأَََـا ُأْعِطـيُكْم ِإيَّاَىـا لَِترِثُوَىـا، َأْرًضـا َتِفـي َـْ . أَََـا الـرَّبُّ َوقـُْلُت َلُكْم: َترِثُـوَن َأ
ِِي َميـَّزَُكْم ِمَن الشُُّعوبِ   (3)."ِإلُهُكُم الَّ

- "، ُوَن ِلي ِقدّْيِسيَن أَلّْي ُقدُّوٌس أَََا الرَّبُّ ُوا ِلي َوَتُكَو  (4)."َوَقْد َميـَّْزُتُكْم ِمَن الشُُّعوِب لَِتُكَو

ـ" - ـُتْم فـَ َـْ ِِي ُىـَو َأ ْوَق َجِميــِع َولِكـنَّ الـرَّبَّ ِإََّمـا اْلَتَصـَق بِئبَائِـَك لُِيِحـبـَُّهْم، فَاْختَـاَر ِمــْن بـَْعـِدِىْم ََْسـَلُهُم الَـّ
ا اْليَـْومِ  َِ  (5)."الشُُّعوِب َكَما ِفي ى

ــْوَق َجِميــِع أَلََـّـَك َشــْعٌب " - ِّْــا فـَ ُمَقــدٌَّس ِللــرَّبّْ ِإلِهــَك، َوقَــِد اْختَــاَرَك الــرَّبُّ ِلَكــْي َتُكــوَن لَــُو َشــْعًبا َخا
يَن َعَلى َوْجِو اأَلْرضِ  ِِ  (6)."الشُُّعوِب الَّ

ِِي اْخَتارَُه ِميَراثًا لِنَـْفِسوِ " -  (7)."ُطوَبى ِلألُمَِّة الَِّتي الرَّبُّ ِإلُهَها، الشَّْعِب الَّ

ِدىِ " - ُْ ، ُتَسمَّْوَن ُخدَّاَم ِإلِهَنا. تَْأُكُلوَن ثـَْرَوَة األَُمِم، َوَعَلى َم ُتْم فـَُتْدَعْوَن َكَهَنَة الرَّبّْ َـْ  (8)."ْم تـََتَأمَُّرونَ َأمَّا َأ

كقوػػد اػػرر اقف ػػكد رػػذا اًختفػػالر اقػػذم خػػص )ف ػػكة( اػػه اقف ػػكد انػػالءن ىَّػػإ ى ػػد اقكفػػالء اقػػذم 
َنَك، َوبـَْيَن ََْسِلَك ِمْن بـَْعِدَك ِفي َأْجَياِلِهْم، َعْهـًدا أَبَـِديِّا، أَلُكـوَن َوُأقِ " (9)قطعه مع إارارفـ. يُم َعْهِدي بـَْيِني َوبـَيـْ

                                                 

 .(8-6اق ورات ) – 7 اإل دالح –( س ر اقتثنفل 1)
 (.7-6اق ورات ) – 6 اإل دالح –( س ر اقخركج 2)
 .24اق ورة  – 20 اإل دالح –( س ر اقالكففف 3)
 .26اق ورة  -20 اإل دالح –( س ر اقالكففف 4)
 .15اق ورة  – 10 اإل دالح –( س ر اقتثنفل 5)
 .2اق ورة  – 14 اإل دالح –( س ر اقتثنفل 6)
 .12اق ورة  – 33اقمزمكر  –( س ر اقمزامفر 7)
 .6اق ورة  – 61 اإل دالح –س ر إرعفالء  8))
دار اق تػالب  –مدمد فػكنس رالرػـ  –( انظر: اقدفف كاقسفالسل كاقناكءة افف األسالطفر اق  فكنفل كاقررائع اقسمالكفل 9)

 .68ص –اقعراأ 
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َعــاَن ُمْلًكــا أَبَــِديِّا ،ِإلًهــا لَــَك َولَِنْســِلَك ِمــْن بـَْعــِدكَ   ،َوُأْعِطــي لَــَك َولَِنْســِلَك ِمــْن بـَْعــِدَك َأْرَض ُغْربَِتــَك، ُكــلَّ َأْرِض َكنـْ
 (1)."َأُكوُن ِإلَهُهمْ 

 ومن نصوص التممود التي تقول بإصطفائيم وأنيم شعب اهلل المختار:  . ب
ال مال فتددث ىف أف اقف كد رـ رعب متمفز  فتعػالقفـ اقتَّمػكد تػنص  كقود كرد فأ اقتَّمكد أف ن

كاندجاػػت اقرػػمس  كقمػػال أم ػػف   كانوطػػع اقمطػػر  ىَّػػإ أنػػه قػػًك اقف ػػكد ًمتنعػػت اقار ػػل ىػػف األرض
اقدفكانالت أف تعفش  كاق رؽ اػفف درجػل اإلنسػالف كاقدفػكاف رػك اوػدر اق ػرؽ اقمكجػكد اػفف اقف ػكد  االقأ

 (2)فف.فسرائفَّاإلكاالقأ اقرعكب  قذقؾ ً تستطفع رعكب األرض اقدفالة ادكف 

ًك أدػد غفػررـ   فا  ػؿ اقف ػكد فوػط  كىَّػإ األرض  أم أف اقار ل إنمال تدؿ ىَّإ اقرػعكب
 ات مف األرض.كقًك ذقؾ ًنوطعت اقخفر 

 إسػرائفؿ: " انػك -دػد رػراح اقتَّمػكدأ -  فوكؿ اقرااأ ىوفاػالداالؤةكزىـ اقف كد أن ـ أانالء اه كأ
ف اه ن سػه قػد سػمالرـ أىظـ ىَّإ رػذا اقدػب  كرػك رنالؾ اررالف أ انالؤة  اؿأأداالء اه ألن ـ فدىكف 

د قَّرب إق  ـ"  (3).ا ذا اًسـ فأ قكقه فأ اقتكراة: أنتـ أًك
فجػب أف  إسرائفؿ مال أف رال اقافت تعفش مف خفرات زكج ال  ر ذا أانالء أ اقتَّمكد: "ككرد ف

 (4).فعفركا مف خفرات أمـ األرض دكف أف فتدمَّكا ىنالء اقعمؿ"
كأف   )رعب اه اقمختالر( إسرائفؿك الف اق الرف ىفزرا فعتود أف اقعالقـ قد خَّؽ مف أجؿ انأ 

كفو ػد فػأ ى ػدة  -فمػركف  إسػرائفؿكأف انأ   طالنهكان كائه تدت سَّ  منقه إقإ خ كىه قدال م ـ
 (5)امردَّل تم فدفل  ركرفل قَّك كؿ إقإ اقمَّؾ اقعالقمأ. –

كأن ـ ىن ر ممتالز فختَّؼ تمالمنال   كفعتود اقف كد أن ـ مف جنس متمفز ىَّإ سالئر األجنالس
  ف كدفػلأك اقرػعكب غفػر اق  كمعنػالة اقا ػالئـ  ىف  ؿ ىنال ر انأ اقارر اقذفف فطَّؽ ىَّف ـ )جكفـ(

  (6)أك اقرعكب األجنافل اق الفرة.

                                                 

 (.8-7اق ورات ) – 17 اإل دالح –( س ر اقت كفف 1)
  كانظر: 66ص – 2ط –افركت  -اقم تب اإلسالمأ  –اكقس دنال مسعد  –( انظر: رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 2)

 .20ص – 1ط –م تال اقنالفذة  –مالرتف قكثر  –اقف كد كأ الذفا ـ 
 .111ص – 1ط –دار اقوَّـ دمرؽ  –دسف ظالظال  –اق  ر اقف كدم  أادالث فأ 3))
 .81ص –( رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 4)
 -ـ1977 –اق فئػػل اقم ػػرفل اقعالمػػل قَّ تػػالب  –ىاػػد اقسػػمفع اق ػػراكم  –( انظػػر: اق ػػ فكنفل اػػفف اقػػدفف كاقسفالسػػل 5)

 .136ص
 2ط –دار اق  ال قَّطاالىػل كاقنرػر  –ف اقسفد  القح سعد اقدف –( انظر: اقعوفدة اقف كدفل كخطررال ىَّإ اإلنسالنفل 6)

 .285ص -
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 مػال أف اًاػف   كجالء فأ اقتَّمكد: "تتمفز أركاح اقف كد ىػف اػالقأ األركاح اػين ـ جػزء مػف اه
جزء مف كاقدة  كمف ثـ  النت أركاح اقف كد ىزفزة ىند اه االقنسال قاػالقأ األركاح  كألف األركاح غفػر 

ػػػػال: "اقرػػػػعب اقمختػػػػالر كدػػػػدة   (1)ح اقدفكانػػػػالت"اقف كدفػػػػل رػػػػأ أركاح رػػػػفطالنفل رػػػػاف ل اػػػػيركا ككرد أف ن
 (2).فستدؽ اقدفالة األادفل أمال اقرعكب اقاالقفل فممالثَّل قَّدمفر"

ال ف ينػه فن إسػرائفَّأ أف ؿ ىند اه مػف اقمالئ ػل  فػنذا  ػرب أمػأ سرائفَّككرد فأ اقتَّمكد: "اإل
دم ف ينمػػػال  ػػػ ع اقعنالفػػػل   كاقػػػذم ف ػػػ ع اقف ػػػك (3) كرػػػك فسػػػتدؽ قػػػذقؾ اقمػػػكت   ػػػرب اقعػػػزة اإلق فػػػل
 (4)".اإلق فل سكاء اسكاء

 مػال   ف ػأ تناثػؽ مػف جػكرر  مػف اه اكفعتود اقف كد أف ن كس ـ منعـ ىَّف ال اػيف ت ػكف جػزءن 
 (5)فناثؽ اقكقد مف جكرر اقكاقد.

كمػػف رنػػال سػػكؿ ق ػػـ رػػفالطفن ـ ا ػػذة اق ػػكارؽ اقذرنفػػل كاق  رفػػل افػػن ـ كاػػفف سػػالئر اقنػػالس انػػالءن 
كأن ػػـ ممفػػزكف كم  ػػَّكف ىػػف غفػػررـ مػػف األمػػـ   (6)نػػل أخػػرل غفػػر طفنػػل اقارػػرىَّػػإ أن ػػـ مػػف طف

 كاقرعكب.

درجػػل أن ػػـ قػػد ك ػػعكا رػػركطنال قمػػف    كقػػد اَّغػػت اقعن ػػرفل ىنػػد اقف ػػكد فػػأ دىػػكارـ اػػالقتمفز
أك   أك اقوفػػالدة اقسفالسػػفل  أك اقو ػػالء  ادفػػث أنػػه فدػػـر ىَّفػػه أف فتػػكقإ اإلمالمػػل  فت ػػكد مػػف األغفػػالر

ه فأ اق الة  ف  معدقل ادسب اقمنزقل اقس َّإ اقتأ ك ع ا ال   مال أنه إذا مػالت كقػـ اقعس رفل  كق
ذا  ػالف فػأ قالرب مف اقمت كدفف مثَّه قـ فرثه أف ف قه أ نمػال تػؤكؿ تر تػه إقػإ اقخزانػل اقعالمػل  كا  دػد  كا 

ـر تر تػػه ىافػػد فػػنن ـ فتدػػرركف اعػػد مكتػػه  كفجػػكز ق ػػذا اقمت ػػكد زكاج اقَّوفطػػل كانػػت اقزنػػال  افنمػػال فدػػ
اقتَّمػػكد ذقػػؾ ىَّػػإ اقف ػػكدم األ ػػفؿ  كاقمت ػػكد فدػػـر ىَّفػػه كىَّػػإ ذرفتػػه اقػػزكاج مػػف أم أسػػرة ف كدفػػل 

ألن ال تنددر مف اقساط اقذم منه مكسػإ كرػالركف  كا ػذا نجػد   تدمؿ قوب )ًكم( )قف أ أك  كرفف(
 (7).إسرائفؿأف اقمت كد ً فنالؿ ىند اقف كد دتإ درجل اقزنالدقل مف انأ 

 

                                                 

 .20ص – 1ط –م تال اقنالفذة  –مالرتف قكثر  –( اقف كد كأ الذفا ـ 1)
 .68ص –( رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 2)
 .21ص –( اقف كد كأ الذفا ـ 3)
 .66ص –( رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 4)
 .54ص – اقمرجع اقسالاؽ( انظر: 5)
 .285ص –اقعوفدة اقف كدفل كخطررال ىَّإ اإلنسالنفل ( انظر: 6)
 (.110 -109ص ) – 1ط –دمرؽ  –دار اقوَّـ  –دسف اقظالظال  –( انظر: أادالث فأ اق  ر اقف كدم 7)
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 الييودي وواجباتو: ثانًيا: حقوق
كأن ػـ أف ػؿ مػف اقارػرفل   مف اقرػعكر اػالقتمفز ىػف اػالقأ اقمخَّكقػالت كانالءن ىَّإ رذة اقنظرة

ككاجاػالت تمفػزرـ ىػف اػالقأ اقرػعكب  كمػف ذقػؾ مػال كد فػأ اقتَّمػكد: "إذا  الفود ك ع اقف ػكد ق ػـ دوكقنػ
ر اقغرفػب ثػػكر  ػرب ثػكر اقف ػكدم ثػكر رجػؿ غرفػب فػالقف كدم ً فَّتػـز ارػأء  كق ػف إذا  ػرب ثػك 

 (1).فعَّإ ذقؾ اقغرفب أف فت  ؿ قه ا ؿ ىطؿ ك رر" إسرائفؿأدد أانالء 

  اقف ػػكدم ىػػف اقتعالمػػؿ االقراػػال مػػع اقف ػػكدم تن ػػإ اق تػػالب اقموػػدسأف ن ػػكص أسػػ الر  ؛اػػؿ
بَـا َشـْيٍء مَّـا ِممَّـا اَل تـُْقـِرْض َأَخـاَك ِبرِبًـا، رِبَـا ِفضَّـٍة، َأْو رِبَـا َطَعـاٍم، َأْو رِ كق ف مسمكح ذقؾ مع غفر اقف كدم: "

 (2)."يـُْقَرُض ِبرِبًا،ِلأَلْجَنِبيّْ تـُْقِرُض ِبرِبًا، َولِكْن أَلِخيَك اَل تـُْقِرْض ِبرِبًا

كأفتإ دالخالمالت ـ اينه ممال ً رؾ ففه كامنت إ اقاسػالطل فسػمح مػف أجػؿ اقد ػالظ ىَّػإ دفػالة 
ًك فجػػكز ذقػػػؾ   اقف ػػكدماقف ػػكدم قتػػؿ غفػػر اقف ػػكدم  ك ػػػذقؾ فجػػكز تػػدنفس درمػػل اقسػػػات قإلنوػػالذ 

ذا  ػالف ثمػل فنػالء فوطػف ففػه أغفػالر كف ػكد  دتػإ قػك  ػالف ف ػكدم كادػد كأقػؼ  إلنوالذ غفػر اقف ػكدم  كا 
مف األغفالر كات وت أف ان الرت فكق ـ  تَّػل  ػخرفل  فجػب مدالكقػل إنوػالذ اقجمفػع ألف افػن ـ ف ػكدم  

ذا ت ػػرؽ اقجمفػػع  كذرػػب  إنوػػالذ  ق تَّػػل اق ػػخرفل فجػػبددرـ إقػػإ فنػػالء آخػػر  فسػػوطت ىَّفػػه ن ػػس اأػػػكا 
ال كاقاوفػػل مػػف األغفػػالر  أم أنػػه فػػأ دالقػػل رػػؾ أف دفػػالة ف ػػكدم فدسػػب دفالتػػه  خرػػفل أف ف ػػكف ف كدفنػػ

 (3)تتعرض قخطر اقمكت  فم ف تدنفس درمل اقسات.

ك ػالجع   إف كقدنا أجنافنال رتالمنال كىالادنا قر نالـ قتؿ غفر اقف ػكدمفوكؿ مكسإ اف مفمكف: "
اػع اقػدفف اقف ػكدم  اعػد ارت الاػه  ػؿ رػذة اقمكاوػالت  كق ػف إذا قتػؿ ف كدفنػال ثػـ انتدػؿ امرأته فتارأ إذا ات

ىدامػػه كاجػػب اسػػاب قتَّػػه ذاؾ" ػػال كا  اقػػدفف اقف ػػكدم فننػػه فظػػؿ أثفمن
كنػػرل أنػػه ف ػػؿ اقف ػػكدم ىَّػػإ   (4)

افنمػال ً فوتػؿ مػف قتػؿ   غفر اقف كدم  دفػث فوتػؿ مػف قتػؿ اقف ػكدم دتػإ قػك اىتنػؽ اقػدفف اقف ػكدم
نمال فارأ. غفر اق  ف كدم كا 

فػنف اقف ػكدم اقػذم فوتػؿ ف كدفنػال فعتاػر ذقػؾ مع ػفل  اػرل ككادػدة مػف   فطاونال قعوفدة اقف ػكد
كتوع ىَّفه اقعوكال  أمال إذا  الف اقوتؿ غفر ىمد فننه مذنب  -مع اقكثنفل كاقزنال –ثالث خطالفال رنفعل 

 فوط اخطفئل  د اقررائع اقسمالكفلفوط كاه فعالقاه  كق ف إذا قتؿ اقف كدم غفر اقف كدم فننه مذنب 

                                                 

 .77ص –( انظر: رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 1)
 (.20 -19اق ورات ) -23 اإل دالح –( س ر اقتثنفل 2)
 1ط –م تال اقرركؽ اقدكقفل  –فتسدالؽ رالافرا ك فكسفؼ اقفتسكر  –ألغفالر( ( انظر: ررفعل اقمَّؾ )ررفعل قتؿ ا3)

 .218ص –
 .100ص –( انظر: رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 4)
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غفػر ماالرػرة فػال  ذا تسػاب اقف ػكدم فػأ قتػؿ غفػر اقف ػكدم اطرفوػلاقتأ ً تعالقب ىَّف ال اقمد مل  كا  
 (1)طالؽ.إثـ ىَّفه ىَّإ اإل

ف اقجندم اقذم فوتػؿ إنسػالننال اىتوػالدنا منػه أنػه فدمػؿ : إإف  االر دالخالمالت اقف كد فوكقكف ؛اؿ
ال ال فَّفس ىَّفه تكال ثـ ات ح أنه ً فدمؿ  سالدن نمال رك م رة كمع أ مف اقعوالب.  سالدن  (2)كا 

ألنػه فوػكؿ فَّػـز أف     أف فخرػكا اق  ػالر)غفر اقف ػكد(إسػرائفؿكذ ر فأ اقتَّمػكد: "جػالئز قانػأ 
ػػػال مػػػع اقدنسػػػفف" ت ػػػكف طػػػالررنا مػػػع اقطػػػالررفف  كدنسن
ف ػػػرح اقتَّمػػػكد قَّف ػػػكدم أف فسػػػَّـ ن سػػػه   اػػػؿ (3)

ال  كق نه فَّـز أف ف عؿ ذقؾ سرنا قعدـ اق رر االقدفالنل.قَّر كات إذا قـ فم ف أف فوالكم 
(4) 

كمدظػػػكر ىَّػػػإ اقف ػػػكد دسػػػب اقتَّمػػػكد أف فدفػػػكا اق  ػػػالر االقسػػػالـ مػػػال قػػػـ فخرػػػكا  ػػػرررـ أك 
مػف ذقػؾ أف اقن ػالؽ جػالئز  كأف اإلنسػالف )أم  -أدد  تال اقتَّمػكد –ىداكت ـ  كاستنتن اقدالخالـ ارالم 

 (5)كفدىأ مداته  ذانال إذا خالؼ أف فؤذفه.  راقف كدم( فم ف أف ف كف مؤدانال مع اق الف
فوػد أفتػإ اقدالخالمػالت اػيف م وػكدات األغفػالر دػالؿ   االقنسػال قَّف ػكدم كدكؿ دوكؽ اآلخػرفف

كغفػر اقف ػكدم قػفس أخػالؾ  كمػف  -اقرػأء اقم وػكد ألخفػؾ –دفث كرد فأ اقتػكراة   ً فجب إىالدت ال
فوكـ انىالدة اقرأء اقم وكد ف كف قد ارت ب إثمنال.
(6) 

دػػراـ  كق ػػف االقنسػػال  -اقف ػػكد –كاقف ػػكدم اقػػذم فن ػػب رػػا ل  ػػفد ق ػػفد دمػػالـ اآلخػػرفف 
 (7)قدمالـ األغفالر فننه دالؿ.

جػالء فػأ   اؿ إف اقف كدم اقذم فرت ب اقزنال كاق الدرل مػع اقنسػالء األغفػالر فَّػفس ىَّفػه رػأء
سػنكات  الثغفػالر سػكاء  النػت  ػغفرة ىمررػال ثػفتالكل اقدالخالمالت: "اقف كدم اقذم ف الجع إدػدل األ

سػنكات كفػـك كادػد  ألنػه  ػالجع  9 الكفكـ كادد  أك  افرة أك ىزاالء أك متزكجل  دتإ قك  ػالف ىمررػ
دفث أف د ـ   (8)ألن ال أكقعت اقف كدم فأ اقمدظكر  القا فمل"  إددل األغفالر ىف ىمد فنن ال توتؿ

 نسالء األغفالر  د ـ اقا الئـ.
                                                 

مفرفت قَّنرػر  -ترجمل مفالدة اقع ف أ  –رالدالؾ  إسرائفؿ –( انظر: اقف كد كاقف كدفل ثالثل آًؼ ىالـ مف اقخطالفال 1)
 .123ص – 1ط –كاقمعَّكمالت 

نوَّػػت رػػذة  -152ص –اق فئػػل اقم ػػرفل اقعالمػػل قَّ تػػالب  –من ػػكر ىاػػد اقكرػػالب  –: فتػػالكل اقدالخالمػػالت ( انظػػر2)
 .www.yeshiva.org.ilىف مكقع  –اق تكل ىف اقدالخالـ األ ار فعوكب أرفئفؿ 

 .21ص –( اقف كد كأ الذفا ـ 3)
 .21ص – : اقمرجع اقسالاؽ( انظر4)
 .21ص – ( انظر: اقمرجع اقسالاؽ5)
 .www.daatemet.org.ilنوالن ىف مكقع  -151ص –كل اقدالخالمالت ( انظر: فتال6)
 .152ص – ( انظر: اقمرجع اقسالاؽ7)
 .150ص –( فتالكل اقدالخالمالت 8)
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 ثالثًا: موقف الييود من غيرىم من الشعوب:
رػػػك مكقػػػؼ اقمسػػػتعَّأ اقمسػػػت ار اقػػػذم ً   قػػػؼ اقف ػػػكد مػػػف اقرػػػعكب كاألمػػػـ األخػػػرلإف مك 

ال قَّف ػكد اكأن ـ إنمال كجدكا قف كنكا ىافدن   فسجؿ قنخرفف أم قفمل ًك كزف كقوػد كرد فػأ  تػا ـ   كخػدمن
 فأ ن كس ـ.  كفعار ىمال  كم الدررـ اقمودسل مال فؤ د رذة اقمعالنأ

 من البشرية بشكل عام: الييود موقف . أ
  كمػػف أطَّوػكا ىَّػف ـ )األغفػػالر كاقجػكففـ كاألجناػػأ(  كغفػر اقف ػكدم  إف نظػرة اقف ػكد قرخػػر

ك ػ كا االقا ػالئـ كاقدفكانػالت  فوػد اىتاػر  ؛  اؿنإ  كاقنظرة ق ـ فأ مرتال س َّإرأ نظرة األىَّإ قرد
  ك خنزفػػرنافَّتسػػمه  َّانػػال أك دفكاننػػال أ :كقػػالقكا  دفػػف اقف ػػكد دفػػكاف ىَّػػإ اقعمػػكـ ىػػفاقف ػػكد أف اقخػػالرج 

 (1)كاقنط ل اقتأ رك من ال رأ نط ل دفكاف.

 (2).فوكؿ اقتَّمكد: "إف زرع اقرجؿ اقف كدم رك زرع دفكانأ"

كتاوػإ   ً تاتعػد ىػن ـ إً ا ػعكال  َّفػل –غفر اقف ػكد  –كاىتاركا أف قذارة رعكب األرض 
 (3)ىالقول ا ـ اعد أف فرتدكا قَّدفف اقف كدم دتإ اقجفؿ اقرااع.

ىنػػد اه مػػف ن ػػكس سػػالئر رػػعكب  نالن يكأىظػػـ رػػ  كد أف ن ػػس اقف ػػكدم أ ثػػر قاػػكًن كفعتاػػر اقف ػػ
ء ترتؽ ن كس ـ مف اقرفطالف  (4)كرأ مرالا ل قن كس اقدفكانالت كاقجمالد.  األرض ألف رًؤ

  رػػػأ مػػػف اقدفكانػػػالت  مػػػف رػػػراح اقتَّمػػػكد: "اقمػػػرأة غفػػػر اقف كدفػػػل -كقػػػالؿ اقدالخػػػالـ أاالراالئفػػػؿ 
 (5).قف كف ًئونال قخدمل اقف كد اقذفف خَّوت اقدنفال ألجَّ ـ" ؛اإلنسالف كخَّؽ اه األجناأ ىَّإ رفئل

كرػػـ فعتاػػركف أف رؤفػػل موػػالار األغفػػػالر رػػك مػػال ف ػػرد ـ  جػػػالء فػػأ اقتَّمػػكد: "إف مػػدافف غفػػػر 
أمػال اقرػعكب األخػرل فَّفسػت سػكل   ألف اقف كد كددرـ رـ اقارػر ؛إسرائفؿاقف كد تثَّن  دكر أانالء 

 (6)."أنكاع مختَّ ل مف اقدفكانالت

                                                 

 .20ص –( انظر: اقف كد كأ الذفا ـ 1)
 .55ص –( رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 2)
 .97ص – اقمرجع اقسالاؽ( انظر: 3)
 .54ص – اقمرجع اقسالاؽ( انظر: 4)
 .20ص –كد كأ الذفا ـ ( اقف 5)
 .67ص –( رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 6)
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كاػػػيف األكانػػػأ اقتػػػأ ط ػػػإ فف ػػػال   كأفتػػػإ دالخالمػػػالت ـ اينػػػه فدظػػػر األ ػػػؿ مػػػف طعػػػالـ األجناػػػأ
 (1)دسب اقررفعل اقف كدفل. الماالدن  الدتإ قك ط إ فف ال طعالمن   األغفالر فجب تط فررال

فجػػب أف ً فجػػالكر األغفػػالر اقف ػػكد فػػأ أم أرض تد ػػؿ قَّف ػػكد اقسػػفطرة ىَّف ػػال  فوػػكؿ  ؛اػػؿ
 تػػػرة اقتػػػأ ف ػػػكف اقف ػػػكد مسػػػفطرفف ىَّػػػإ نالدفػػػل األمػػػكر فدظػػػر اقسػػػمالح مكسػػػإ اػػػف مفمػػػكف: "فػػػأ اق

خػر طَّانػال   أك فتجكؿ مػف م ػالف آلإنه غفر مسمكح قمف فوفـ إقالمل مؤقتل ؛اؿ  قرغفالر االإلقالمل افننال
قَّتجػػػالرة اػػػالقمركر ايرا ػػػفنال إً اعػػػد أف فكافػػػؽ ىَّػػػإ قاػػػكؿ اقك ػػػالفال اقسػػػاع اقتػػػأ فر ػػػت ىَّػػػإ أانػػػالء 

 (2).نكح"

ال مف اقك ػالفال فػأ اقتعالمػؿ مػع األغفػالر: " ككرد فأ س ر َمتَـى أَتَـى بِـَك الـرَّبُّ ِإلُهـَك اقتثنفل اع ن
َهـــا لَِتْمَتِلَكَهـــا، َوطَـــَرَد ُشـــُعوبًا َكِثيـــَرًة ِمـــْن َأَماِمـــَك: اْلِحثْـّيّْـــيَن وَ  ْرَجاِشـــيّْيَن ِإلَـــى اأَلْرِض الَّتِـــي أََْـــَت َداِخـــٌل ِإلَيـْ ُِ اْل

رَّبُّ ِإلُهَك َعاَِيّْيَن َواْلِفِرزّْيّْيَن َواْلِحوّْيّْيَن َواْلَيُبوِسيّْيَن، َسْبَع ُشُعوٍب َأْكثـََر َوَأْعَظَم ِمْنَك،َوَدفـََعُهُم الَواأَلُمورِيّْيَن َواْلَكنْـ 
ــْيِهْم،َواَل ُتَصــ ــًدا، َواَل ُتْشــِفْق َعَل ــْم َعْه َّــَك ُتَحــرُّْمُهْم. اَل تـَْقَطــْع َلُه تَـُهْم، فَِن ــِط َأَماَمــَك، َوَضــَربـْ ــَك اَل تـُْع َنَت اِىْرُىْم. بـْ

ِْ الْبِنكَ   (3)."الْبِنِو، َوبِنْتُو اَل تَْأُخ

"إف افكت غفر اقف كد  :كرد فأ اقتَّمكد ت غفر اقف كد  مال افكت اقدفكانالت كفعتاركف أف افك 
 (4).زرائب قَّدفكانالت"

ف تم ػف اقف ػكدم    مػف ذقػؾكمف ماالدئ اقتَّمػكد اقتػأ فػنص ىَّف ػال: ىػدـ إنوػالذ غفػر اقف ػكد كا 
ف غفػػر اقف ػػكد اقػػذفف ً ف كنػػكف فػػأ دػػرب مػػع اقف ػػكد ً فجػػب أف إ :دفػػث ف تػػأ مكسػػإ اػػف مفمػػكف

دػدرـ فسػوط النكا ىَّػإ مرػالرؼ اقمػكت  إذا رػكرد أكق ػف مدػـر إنوػالذ دفػالت ـ إذا  ػ  نتساب فأ قػتَّ ـ
ال( ً فجب إنوالذة ألف اقررفعل توكؿ: )ً ت مؿ دـ أخفؾ كغفر اقف كدم قفس  فأ اقادر مثالن   (5).أخن

كتعطفػؿ   أك ىالجػه  ف تػأ دالخالمػالت ـ اتدػرفـ إنوػالذ دفػالة غفػر اقف ػكدم  كىَّإ ن س اقوالىدة
رذا اقتدرفـ فأ كجكد دالقل مف خرفل اقعداكة  كف تأ ااف مفمكف اينه ماػالح تجراػل ىوػالر جدفػد ىَّػإ 

 (6)إذا  الف رذا قخدمل غرض. –كفو د اه غفر اقف كدم –كثنأ 

                                                 

 .www.moriya.org.ilنوالن ىف مكقع  -91ص –( انظر: فتالكل اقدالخالمالت 1)
 .www.daatemet.orgنوالن ىف مكقع  -220ص – ( اقمرجع اقسالاؽ2)
 (. 3-1اق ورات ) –اقسالاع  اإل دالح –( س ر اقتثنفل 3)
 .68ص –نفل ( رمجفل اقتعالقفـ اق  فك 4)
 130ص –رالدالؾ  إسرائفؿ –اقف كد كاقف كدفل انظر: ( 5)
 .131-130ص  – اقمرجع اقسالاؽ( انظر: 6)
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أىظػػـ   ػػكؾ: "إف اق ػػرؽ اػػفف ركح اقف ػػكدم كركح غفػػر اقف ػػكدم رػػك اػػر كفوػػكؿ اقدالخػػالـ األ
 (1).نسالف كركح اقمالرفل"كأىمؽ مف اق رؽ افف ركح اإل

كفوػكؿ اقدالخػػالـ  نفسػػارف  متدػػدثنال ىػػف ىَّػػك اقجفنػالت اقف كدفػػل كسػػمك اقػػركح اقف كدفػػل  ففوػػكؿ: 
تػػػيمرؾ أف تنوػػػذ "إذا رػػػالردت رخ ػػػفف فغرقػػػالف  أدػػػدرمال ف ػػػكدم كاآلخػػػر غفػػػر ف ػػػكدم  فػػػنف اقتػػػكراة 

اقف كدم  إف  ؿ خَّفل فأ جسـ اقف كدم جزء مف اه  قذا فنف رنالؾ تر فال خال ل قَّدمػض اقنػككم 
 (2).اقف كدم تختَّؼ ىف اوفل اقارر"

 من النصارى: موقف الييود . ب
إف مكقػؼ اقف ػػكد مػػف اقن ػػالرل فرجػع ألن ػػـ قػػد اتخػػذكا مػػف اقادافػل مكق نػػال  ػػد اقمسػػفح ىَّفػػه 

فود كرد فأ   فه  ؿ   الت اقنوص اقتأ  النكا قد ك عكرال فأ األنافالء مف قاَّهفود ك عكا ف  اقسالـ
  كمرعكذ  كمخاكؿ  ً فعرؼ اه   كمرتدك الفر  كمت ؽ مع اقرفطالف  كسالدر  تَّمكدرـ أنه مجنكف

كطَّاػػكا مػػف  ؛اػػؿ  ك ػػالدب ررطوػػل  ككثنػػأ مػػدفكف فػػأ ج ػػنـ  كرػػرفر  ك ػػالذب  كااػػف زنػػال  كم ػػَّؿ
ال قه.   نل اقف كد أف ف َّكا  (3)ثالث مرات فأ  نس ـ اغ ن

كقػػد فسػػر دالخالمػػالت ـ معنػػإ  َّمػػل جالدػػد   فوػػكؿ اقتَّمػػكد: "ىػػالدؿ رػػك أف توتػػؿ اقجالدػػد افػػدؾ"
إف رذة اق َّمل ً تػدؿ  :خركفوكؿ آرذة اق َّمل تدؿ ىَّإ فسكع كأتاالىه  اقتأ كردت فأ اقتَّمكد: "إف 

 (4)ء.ىَّإ جمفع األجالنب اغفر استثنال ؛اؿ  ىَّإ فسكع كأتاالىه فوط

ػال اقن ػالرل فتدػتـ إاػالدت ـ   فوكؿ مكسإ اف مفمكف: "إف مف فن ر اقتعَّػفـ اقف ػكدم كخ ك ن
ذا  ػػػالف اقتن فػػػؿ ا ػػػـ غفػػػر  ػػػال إرػػػراؽ دم ػػػـ ف ػػػكف مػػػف األىمػػػالؿ اقمدمػػػكدة  كا  ىػػػف ا ػػػرة أاػػػف ـ  كدائمن

 (5).مستطالع فالقكرالفل ا ـ كاجال"

مف اقسػمالء اسػتفف مػرة  كأف ف ؼ اقف كد ن الفل اقمسفدففف اين ـ فأ ج نـ اقتأ رأ أ ار ك 
ألن ػػـ فدر ػػكف أفػػدف ـ انرػػالرة اق ػػَّفب ىَّػػإ ذكات ػػـ  كأن ػػـ فدرػػركف  ؛أتاػػالع اقمسػػفح سػػف كنكف فف ػػال

دررنا فأ ج نـ ًك فغالدركن ال أادنا.
(6) 

                                                 

سوالطالت ال اقمدَّفل كاًقَّفمفل األ 1)) اقسػنل اقسػالاعل  –مجَّػل ق ػالفال إسػرائفَّفل  –ن الد ىَّػأ  – كقفل اقدفنفل اقف كدفل كا 
 .13ص – 25اقعدد  –ـ 2007 –

 .14ص -ؽ انظر: اقمرجع اقسالا 2))
 .23ص –( انظر: اقف كد كأ الذفا ـ 3)
 .99ص –( انظر: رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 4)
 .100ص –( اقمرجع اقسالاؽ 5)
 .59ص –( انظر: رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 6)
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فػػيكؿ مػػف   أك  رمػػالؿ اقادػػر   ػػالألمكاؿ اقمترك ػػل  كأمػػكاؿ اقمسػػفدففف ىنػػد اقف ػػكد مسػػتاالدل
 (1)ف ع فدة ىَّف ال فمتَّ  ال.

ػػػال أف اقمسػػػفدففف رػػػػـ اقػػػذفف فتاعػػػكف فسػػػكعقػػػ    كرغػػػػـ الؿ مكسػػػإ اػػػف مفمػػػػكف: "كقػػػف ف م  كمن
 (2).أا كداة زاراة تعنأ: دفالنل غرفال كثنفلك  ف َّ ـ ىادة أكثالف ... أا كداة زاراة"  تعالقفم ـ

ف   إكف ػػفؼ  كفك ػػح أف اقمسػػفدففف فؤمنػػكف اتجسػػفد اإلقػػه )اقػػركح اقوػػدس  األب  اإلاػػف(
ال ىف أسالس اقدفف مف فؤمف االقتجسفد  (3)قذا ف ـ فعدكف كثنففف.  فعد  الفرنا كخالرجن

: جػػالء فػػأ اقتَّمػػكد: "دػػفف تخػػرج اقنسػػالء اقف كدفػػالت مػػف وقــرن الييــود النصــارى بالنجاســة
اقدمالـ مف كاجا ف اقدرص ىَّإ اًقتوالء ا دفؽ أكًن  ً ايم رأء نجس أك مسفدأ  إذ أف اقمرأة 

كأرادت فػػأ اقكقػػت ن سػػه أف  –دمالـ ارػػأء نجػػس أك مسػػفدأ أم اقتوػػت اعػػد اًسػػت –إذا فعَّػػت ذقػػؾ 
 (4).تاوإ مودسل فعَّف ال أف تعكد كتستدـ مرة أخرل"

ك النػال   : فوكؿ اقتَّمكد: "فػنف مػالت خػالدـ ف ػكدم أك خالدمتػهووصف النصارى بأنيم حيوانات
د دفكاننػال كنػه فوػد إنسػالننال  كق ػف ا ػ ل  كنػه فوػ مف اقمسفدففف  فال فَّزمػؾ أف توػدـ اقتعػالزم  ا ػ ل 

 (5).مف اقدفكانالت اقمسخرة قه"
ػػال أنػػه فجػػب ىَّػػإ  ػػؿ ف ػػكدم أ ف فَّعػػف  ػػؿ فػػـك اقن ػػالرل ثػػالث اػػؿ إف مػػف تعػػالقفم ـ أف ن

كأف اه أمػػػػر اقف ػػػػكد ان ػػػػب أمػػػػكاؿ   كفن ػػػػأ مَّػػػػك  ـ كد ػػػػالم ـ  كفطَّػػػػب مػػػػف اه أف فافػػػػدرـمػػػػرات  
 (6)رقل أك اقراال.كأخذرال ايم طرفول  النت سكاء استعمَّكا اقدفَّل أك اقس  اقمسفدففف

 كدفف فأ  كمل   -كاقعفالذ االه –أف فسكع اقمسفح مالت  ا فمل  (7)كفركم  تالب )زكرالر(
 

                                                 

 .211ص –( انظر: اق نز اقمر كد 1)
 .79ص –( ف ح اقتَّمكد 2)
 85ص –( انظر: فتالكل اقدالخالمالت 3)
 .91ص –( ف ح اقتَّمكد 4)
 .21ص –( اقف كد كأ الذفا ـ 5)
 .22ص – ( انظر: اقمرجع اقسالاؽ6)
 َّمل زكرالر  َّمل ىارفل تعنأ )اإلرراؽ( أك )اق فالء(  ك تالب اقزكرالر فوالؿ أف مؤق ػه رػك مكسػإ دم  اقزكرالر:( 7)

اعػد ( كقود رالع اػفف اقف ػكد  دتػإ أ ػاح ام النػل ىالقفػل كاخال ػل 1285 -1280كأنه  تاه افف ىالمأ )  قفكف
كرػك   ظ كر اقدر ل اقدسفدفل  كفت كف مف ثالثل أقسالـ )اقزكرػالر األسالسػأ  كاقزكرػالر ن سػه  كاقزكرػالر اقجدفػد(

  فتنػػالكؿ رػػرح ىَّػػإ ن ػػكص اق تػػالب اقموػػدس  كفتنػػالكؿ مك ػػكىالت دػػكؿ طافعػػل اإلقػػه كأسػػرار األسػػمالء اإلق فػػل
انظػػػػر: مكسػػػػكىل اقف ػػػػكد كاقف كدفػػػػل كأرمفػػػػل اقتػػػػكراة كاقخػػػػالص.   كاقرػػػػر  كاقخفػػػػر  كم ػػػػفررال  كركح اإلنسػػػػالف
 .2/42ج –اقمكسكىل اقمكجزة  -كاق  فكنفل 
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 (1).قذرة دفث تطرح اق الب كاقدمفر اقنالفول  كدفث أانالء إفسك )اقمسفدفكف(
ال أف  نالئس اقمسفدففف  افكت اق ػالقفف ففجػب ىَّػإ اقف ػكد   كمعالاػد األ ػنالـ  كىندرـ أف ن

 (2)تخرفا ال.

  فطَّػب مػن ـ أف فاػذقكا  ػؿ ج ػد فػأ سػ ؾ دمػالئ ـ  كدث اقتَّمكد اقف كد ىَّإ قتؿ اقن ػالرل
ذا رالرد ف كدم م أس ؿ  كىندرـ أف ممالقؾ اقن الرل رأ أ ثػر  سفدفنال ىَّإ دالفل ركة فَّفـر اه إقإكا 

نجالسػػػل مػػػف جمفػػػع اقممالقػػػؾ  كدػػػراـ ىَّػػػإ اقف ػػػكدم اقخدمػػػل ىنػػػد اقدػػػال ـ اقػػػكثنأ  كأمػػػال ىنػػػد اقدػػػال ـ 
رانأ فغفػػر جػػالئز أ ػػالن كجرفمػػل ً تغت ػػر  كأنالجفػػؿ اقن ػػالرل ىػػفف اق ػػالؿ كاقػػنوص  كفجػػب اقن ػػ

 (3)ىَّإ اقف كد إدراق ال كقك  الف اسـ اه مدكننال فف ال.

ًك   ف اقمسػػفدفل  النػػت ًك زاقػػت كسػػػتظؿ قراػػد كاقػػع اقرػػر فػػأ اقعػػػالقـ: إكفوػػكؿ دالخالمػػالت ـ
نمال فأ إقغالئ  تكجد إم النفل قإل الح فأ كجكدرال  (4) ال فوط.كا 

 من المسممين: موقف الييود . ث
َْرخار اقورآف اق رفـ ىف مكقؼ اقف كد مف اقمسَّمفف كاقمؤمنفف فأ سكرة اقمالئػدة: أ َْرٌَخَجِ  ننأَكَِرأَكَِرننٌَخَجِ 

س  س مٌاْر ْنننلَوٌْق منلَوٌْق منننمٌَّويَِْٓنمٌَّويَِْٓنننمممَِاُو نمَِاُو نننٌٍَِّويَِْٓنٌٍَِّويَِْٓنننَِو َدرةًنَِو َدرةًنننأَلْو َ َ ُُُنأَلْو َ َ ُُُننناٌََخَج وَِْرناٌََخَج وَِْرنننأَكُو َوق منأَكُو َوق مننناَمٌَّويَِْٓناَمٌَّويَِْٓنننمٌْ َ ُو دَنمٌْ َ ُو دَنننمَِاُو منمَِاُو منننٌٍَِّيٌٍََِِّْٓيَِْٓننمََِماَةًمََِماَةًننمٌاْر ْنا َّٔو ننِِواُ ُُُنِِواُ ُُُننن  وؤَْرن  وؤَْرنننذٌَِوهَنذٌَِوهَنننَٔصَوْبَ نَٔصَوْبَ نننا َّٔو

 .(82)اقمالئدة:َْسُخَىْب  ُاََْْسُخَىْب  ُاَْننالالنناَأََّٔ ُُُاَأََّٔ ُُُنناَبُ ُبًَْْٔاَبُ ُبًَْْٔننلِسه سِنيَلِسه سِنيَ

كامجػرد قدكمػه  كقد أىَّف اقف كد مكق  ـ مف اقمسَّمفف منػذ نػزكؿ اقػكدأ ىَّػإ اقم ػط إ 
الؽى: : (رسػػػكؿ اه  )زكجانػػػت دفػػػأ   ػػػ فل ىػػػف ركلامػػػال ىَّػػػإ اقمدفنػػػل اقمنػػػكرة  قىػػػالؿى اٍاػػػفي إٍسػػػدى

ػً فعلى ًاٍنػًت  ػٍف  ى ػد ٍثتي ىى : دي ػٍزـو قىػالؿى ٍمػًرك ٍاػًف دى ػًد ٍاػًف ىى مع ٍادي اقَّعًه ٍافي أىاًػأ اىٍ ػًر ٍاػًف ميدى دعثىًنأ ىى فىػأ  ٍاػًف كىدى دي
قىػإ ىىم ػأ أى  قىػًد أىاًػأ إقىٍفػًه  كىاً  ػبع كى ًع أىٍخطىبى أىنع ىػال قىالقىػٍت:  يٍنػتي أىدى ػال إ قىػدو قى يمى ػعى كى ػال قىػط  مى ـٍ أىٍقوى يمى اًػأ فىالًسػرو  قىػ

نىػزىؿى قياىػالءى   ًدفنىػلى  كى ػَّعـى اٍقمى سى َّىٍفػًه كى ػَّعإ اهي ىى ـى رىسيػكؿي اقَّعػًه  ى ذىاًنأ ديكنىهي. قىالقىٍت: فىَّىمعال قىًد ٍمػًرك أىخى ًفػأ اىنًػأ ىى
فىأ  ٍافي أىخٍ  َّىٍفًه أىًاأ  دي ـٍ فىٍرًجعىال ٍاًف ىىٍكؼو  غىدىا ىى طىبى  كىىىم أ أىايك فىالًسًر ٍاًف أىٍخطىبى  ميغىَّ سىٍفًف. قىالقىٍت: فىَّى

ٍفنىإ. قىالقى  نىٍفًف سىالًقطىٍفًف فىٍمًرفىالًف اٍق يكى كًب اقرعٍمًس. قىالقىٍت: فىيىتىفىال  ىالقعٍفًف  ىٍسالى تعإ  ىالنىال مىعى غيري ٍت: فى ىًرٍرتي دى
ػػال  نػػت أ ػػنع  فػػك  ػػال  ىمى ػػًمٍعتي إقىٍفً مى سى . قىالقىػػٍت: كى ـ  ػػال ًمػػٍف اٍقغىػػ ػػال ًاً مى ػػعى مى ػػال  مى ػػال اٍقتى ىػػتى إقىػػأع كىاًدػػده ًمٍن يمى اه مى

                                                 

 .22ص –( انظر: اقف كد كأ الذفا ـ 1)
 .22ص – ( انظر: اقمرجع اقسالاؽ2)
 .69ص – 1ط –م تال اقمَّؾ ف د اقكطنفل  -مدمد آؿ ىمر –( انظر: ىوفدة اقف كد فأ اقكىد ا َّسطفف 3)
 .www.moriya.org.ilنوالن ىف مكقع  - 95ص –( انظر: فتالكل اقدالخالمالت 4)
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: أىتىٍعًرفيػػهي  ـٍ كىاىقَّعػػًه  قىػػالؿى : نىعىػػ ؟ قىػػالؿى : أىريػػكى ريػػكى فىػػأ  ٍاػػًف أىٍخطىػػبى ػػأ أىاىػػال فىالًسػػرو  كىريػػكى فىويػػكؿي أًلىاًػػأ دي تيٍثًاتيػػهي؟ ىىم   كى
ـٍ  قىال : نىعى .قىالؿى ال اىًوفتي تيهي كىاىقَّعًه مى : ىىدىاكى ال ًفأ نىٍ ًسؾى ًمٍنهي؟ قىالؿى : فىمى ؿى

(1) 
كفىػله ًاعىػدىاكىًة اأٍلىٍنًافىػالًء "تعوفانال ىَّإ ذقؾ:  -ردمه اه  –فوكؿ ااف اقوفـ ػًافعلي مىٍعري فى ىًذًة اأٍليمعػلي اٍقغى ى

ـٍ قىٍد أىٍخاىرى اقَّع  ـٍ كىأىٍداىالريري في ي ـٍ ًفأ قىًدفمنال  كىأىٍسالى ًف اقتعرىا ًه ًاً  نى ىالنىال ىى ـٍ ًقميكسىإ  كى ٍف أىذىاري تىعىالقىإ ىى النىهي كى هي سيٍادى
ـٍ قىتىَّىلي اأٍلىٍنًافىالًء اٍقفى يكدي: قىتىَّيكا زى ىًرفعال كىاٍانىهي فىٍدفىإ ـٍ فى ي َّى ي ي تعإ قىتىَّيػك ذىًقؾى كىأىمعال خى ٍَّونال  ىًثفرنا ًمفى اأٍلىٍنًافىالًء  دى ا   كىخى

ػػٍفئنال. كىاٍجتىمىعيػػكا ىى  ـٍ فىٍ ػػنىعيكا رى ـٍ قىػػ ػػيىنع ي ػػٍاًعففى نىًافأػػال  كىأىقىػػالميكا اقس ػػكؽى ًفػػأ آًخػػًر اقنع ىػػالًر  ى َّىػػإ قىٍتػػًؿ ًفػػأ فىػػٍكـو سى
ػػػاى ىهي ىى  ـٍ  كىأىٍقوىػػػإ رى َّىػػػإ أىٍفػػػًدفً  ػػػهي أىٍف فيً فنىػػػهي ىى مى ػػػالنىهي اقَّعػػػهي تىعىػػػالقىإ كىأىٍ رى ػػػًٍَّاًه فى ى ًسػػػفًح كى ى ٍفػػػًرًة فىوىتىَّيػػػكةي اٍقمى َّىػػػإ غى

ًدفدىةن  كىاقَّعهي فىٍعً ميهي ًمٍن ي  التىـً اقنعًاف ففى ًمرىارنا ىى َّىايكةي. كىرىاميكا قىٍتؿى خى  (2)."ـٍ كى ى

كمػػػال خفالنػػػالت انػػػأ   خفػػػر دقفػػػؿ ىَّػػػإ ذقػػػؾ اػػػؿ إف ممالرسػػػالت اقف ػػػكد فػػػأ ى ػػػد اقم ػػػط إ 
رس فػػأ قَّػػب اقف ػػكد مػػف دوػػد ك رارفػػل كانػػك قفنوػػالع ااعفػػدة ىمػػال غػػ  كمػػف قػػاَّ ـ انػػك اقن ػػفر  قرفظػػل

 قَّمسَّمفف.

ألن ػػػػـ ً  ؛ف فػػػػأ ج ػػػػنـ فدرػػػػركف فف ػػػػال درػػػػرنا ًك فغالدركن ػػػػال أاػػػػدنافكزىػػػػـ اقتَّمػػػػكد أف اقمسػػػػَّم
 (3)فغسَّكف سكل أفدف ـ كأرجَّ ـ كأفخالذرـ كىكرات ـ.

أف ف اقتوالقفد اقف كدفػل توػكؿ إ"دىالة اقتَّمكد مف أساالب اق رارفل قَّعرب أانالء إسمالىفؿ: كممال ا
فػػأ اق ػػدراء  –اقعػػرب  –َّفكف فن ػػر قمػػال اسػػتالؽ اقف ػػكد إقػػإ االاػػؿ سػافنال تعػػرض ق ػػـ اًسػػمالى ناكخػذ

َّفكف قوكافػػؿ اقمسػػاففف اقطعػػالـ كق نػػه مػػالقح  فطَّػػب األسػػرل اقمػػالء فػػيىطكرـ فكاقاالدفػػل  فوػػدـ اإلسػػمالى
ـ ىَّف ػػال   فَّمػػال ك ػػع األسػػرل أفػػكار ن ػػال ممَّػػكءة مػػالءن ف جَّػػكد اقمػػالىز  منت خػػل  كتاػػدك ك يظركفنػػال مػػ

قفرراكا  كاقعطش فدرق ـ  فنذا ارفح سالخف تخرج مف اقظركؼ  فدخؿ اق ػكاء أمعػالء األسػرل فو ػكا 
 (4)"م الن ـ.

كمدمػػد   إقػإ اقمسػػفح االإل ػػالفل  كذ ػر فػػأ  تػالب )اقزكرػػالر( أف أانػػالء إسػمالىفؿ )اقمسػػَّمكف(
ء جمفعنػػال مػػدفك   غفػػر مختػػكنفف قػػذرة دفػػث تطػػرح نكف معنػػال فػػأ  كمػػل ك نجسػػفف  ػػالق الب اقنالفوػػل  رػػًؤ

 (5)اق الب كاقدمفر اقنالفول.

                                                 

طاعػل م ػط إ اقاػالاأ م -تدوفػؽ: م ػط إ اقسػوال  -ىاد اقمَّؾ اف ررػالـ اقدمفػرم -اقسفرة اقناكفل ًاف ررالـ  1))
دة  .1/519ج – 2ط  –اقدَّاأ كأًك

ط  –اقوَّػـ دار - مدمػد أدمػد اقدػالج تدوفػؽ: - ااػف قػفـ اقجكزفػل  - ردافل اقدفالرل فأ أجكال اقف كد كاقن ػالرل 2))
 .251ص  –ـ 1996 – 1

 .59ص –( انظر: رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 3)
ت د مالء   فكف  4))  .474ص  - 4ط –دار اًستوالؿ  –ىجالج نكف ض  –اركتك ًك
 .22ص –اقف كد كأ الذفا ـ  :( انظر5)
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كفػػأ سػػؤاؿ قَّدالخالمػػالت دػػكؿ تن فػػذ ىمَّفػػالت إررالافػػل  ػػد اقعػػرب كاقمسػػَّمفف: رػػؿ ذقػػؾ جػػالئز 
أجالب اقدالخالـ رمكئفؿ إقفالرك)اقدالخالـ األ ار قمدفنل   د(: "أنت تو دفف  ؟ كفؽ اقررفعل اقف كدفل

  أك ألن ػـ قتَّػل فعػالن   اسػاب مسػالىدت ـ قػهأك   اقعرب اقذفف د م ـ اإلىػداـ اسػاب دىم ػـ قإلررػالب
ء االقطاع د م ػـ اإلىػداـ   ن ػـ فسػتدوكف اقمػكتأإذ   كأنػال ً أىتوػد أف مػف فوػتَّ ـ فعتاػر قػالتالن   كرًؤ

سف ػر أ ثػر  - أسػرائفَّاإلفو ػد اقجػفش  –ق ف اقم ترض أف قتَّ ـ إذا قـ فتـ ىَّإ أفدم اقسػَّطالت 
فوػد كرد   فػأ قَّاػأ ذرة ردمػل ً قَّوتَّػل ًك قجفػران ـ ممال فن ػع  كدتػإ ً ت  مػفف ارػ ؿ خػالطه  قػفس

كاألف ؿ أف فمكت أقػؼ مػف   كاالقطاع فنف اقجفراف فرجعكف اقوتَّل  أف )اقكفؿ قَّررفر كاقكفؿ قجالرة(
 (1)."مءجفراف اقوتَّل ًك تسوط رعرة مف رأس ف كدم ار 

ر ارت ػػالع األذاف إذا اسػػتم"كقػػالؿ اقدالخػػالـ "إسػػدالؽ افػػرفتس"  أمػػالـ ىػػدد مػػف اقمجنػػدفف اقجػػدد: 
ػػدعثيكا ىػػف  اقػػذم فػػدىك اقمسػػَّمفف قَّ ػػالة  ػػؿ فػػكـ خمػػس مػػرات فػػأ اقوػػالررة كىمػػالف كاقراػػالط  فػػال تىتىدى

 (2)."اقسالـ

ػػٍ فىٍكًنأ  "  نرػػرته قفػػالدة اقمنطوػػل اقكسػػطإ فػػأ اقجػػفش اق   : (ـ1973) سػػنلكجػػالء فػػأ " يتىفػػبو
ف  ػال اينػه متمػدف  ف ػأ "فناغأ ىدـ اقث ول االقعراأ فأ أم ظػرؼ مػف اقظػركؼ  دتػإ كا  أىطػإ انطاالىن
 (3).اقدرب فسمح قوكاتنال كرأ ت الجـ اقعدك اؿ إن ال ميمكرة اػ)اق الًخالة("

فػأ  اػرك َّفففأ رسالقل كجع  ال قمؤتمر راالاأ ً ٍ فىٍكنأ  ىوػد فػأ  إارارالـ رالافرـ قالؿ اقدالخال
فالت اقمتددة: "نرفد راالانال ف كدفأال قكفأال أك ردفدنا  نرفػد رػاالانال ف  كدفأػال فػدرؾ أف رسػالقته اقكدفػدة رػأ اقًك

تط فػػر األرض مػػف اقمسػػَّمفف  اقػػذفف فرفػػدكف منالزىتنػػال فػػأ أرض اقمفعػػالد  فجػػب أف تثاتػػكا ق ػػـ أن ػػـ 
قػػػالدركف ىَّػػػإ اجتثػػػالث ـ مػػػفى األرض  فجػػػب أف نػػػتخَّعص مػػػن ـ  مػػػال فػػػتـ اقػػػتخَّص مػػػف اقمف ركاػػػالت 

 (4).كاقجراثفـ"

 من الوثنيين: موقف الييود . ج
"فوكؿ اقتَّمكد: "ا ًن  (5).قتؿ ىادة األكثالف كقك  النكا مف أ ثر اقنالس  مال

 

                                                 

 .202ص –( فتالكل اقدالخالمالت 1)
 www.alukah.net/Culture/0/5126 -اقثوالففل مكقع اآلقك ل  –ىَّأ زفنك  –( ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد 2)
 اقمرجع اقسالاؽ. (3)

 .كاق الًخالة: اقن ظالـ اقوالنكنأ قَّف كدفل اقدالخالمفل  اقمستمدة مفى اقتَّمكد اقاالاَّأ اوتؿ دتإ اقمدنففف اقطفافف
 www.alukah.net/Culture/0/5126 -مكقع اآلقك ل اقثوالففل  –ىَّأ زفنك  –ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد 4))
 .97ص –( رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 5)

http://www.alukah.net/Culture/0/5126
http://www.alukah.net/Culture/0/5126
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 (1).كفوكؿ اقتَّمكد: "ً فتكجب ىَّإ ىَّإ اقف كدم أف فدفع قكثنأ أجكر ىمؿ"

ػػال: "مػػف فرفػػع كثنفنػػال مػػف د ػػرة كقػػع فف ػػال فننػػه فاوػػأ ىَّػػإ رجػػؿ مػػف ىاػػالد األكثػػالف   كفوػػكؿ أف ن
فػػؾ أف تمنػػع ىنػػه  ػػؿ كسػػفَّل فم نػػه قػػذقؾ إذا سػػوط كثنػػأ فػػأ د ػػرة فيسػػددرال ىَّفػػه ادجػػر  كفجػػب ىَّ

 (2).استعمالق ال فأ خركجه مف اقد رة"

ىنػػدمال تػػراة قػػد  ؛اػػؿ  كقػػالؿ مكسػػإ اػػف مفمػػكف: "مدػػـر ىَّفػػؾ أف تيخػػذؾ اقرػػ ول ىَّػػإ كثنػػأ
 (3).تدركر فأ ن ر أك زقت اه قدمه ف الد فمكت أج ز ىَّفه ًك تخَّ ه"

أك خالئف فػأ د ػرة فػال  فسوط  الفر  كقذقؾ ىندمال كفوكؿ اقتَّمكد: "إف قتؿ مف فن ر اه جالئز
إذا  النػت فػأ اقد ػرة سػَّـ تدػتـ ىَّفػؾ سػدا ال كأنػت توػكؿ: أسػدا ال خكفنػال مػف  ؛اػؿ  نترالقهافجكز قؾ 

ك ػعه ىَّػإ االا ػال مورال مػف اقد ػرة دجػر  افػر فوػـ ا أف تسوط مالرفتأ فأ اقد رة  أك إذا  الف ىَّإ
ًن قمركر مالرفتأ"  (4).كقؿ: قد  نعت ذقؾ دتإ أفسح مجال

  ألنػػه ف ػػكف قػػػد  ػػرب اقوػػدرة اإلق فػػػل  فنالإسػػػرائفَّرد فػػأ اقتَّمػػكد: "فوتػػػؿ اقػػكثنأ إذا  ػػرب كك 
 (5).كقذقؾ قتؿ مكسإ م رفنال ألنه  رب ف كدفنال"

 رابًعا: الرد عمى االدعاء بأنيم شعب مختار:
إف اقف ػػكد فػػدىكف مػػف خػػالؿ  تػػا ـ أن ػػـ أف ػػؿ اقمخَّػػكقفف  ككرد فػػأ اقوػػرآف اق ػػرفـ آفػػالت 

فوالؿ تعالقإ فأ سكرة اقاورة:   فأ زمالن ـ ىَّإ غفررـ مف اقنالس إسرائفؿ قد ف ؿ انأ تتددث أف اه
ُنمٍََعنمٌْعٌََِّْنيَنناُ مئ ًاُ مئ ًَْْن َاِهنَْْن َاِهن ُناَأَِّٔهنفَ ٍَّْخقىُق ُنمٍََعنمٌْعٌََِّْنيَمذْوق ُامنِٔعَُّخِهَنمٌَّخِهنأَْٔعَُّجُنمٍََ ُىُق ُناَأَِّٔهنفَ ٍَّْخقىُق  (122)اقاورة: مذْوق ُامنِٔعَُّخِهَنمٌَّخِهنأَْٔعَُّجُنمٍََ ُىُق

ُنمٍََعنمٌْعٌََِّْنيَنلَْيَنأَاَ ُ َنمٌٍَُِّنأَ ُغِلَْيَنأَاَ ُ َنمٌٍَُِّنأَ ُغِ: كتعالقإ كقالؿ سادالنه َ ًْناَ ُ َنفَ ٍََّىُق ُناٌ  ُنمٍََعنمٌْعٌََِّْنيَن ىُق َ ًْناَ ُ َنفَ ٍََّىُق ُناٌ    ..((140140: : األىراؼاألىراؼ)) ىُق

ػال فػأ سػػكرة اقجالثفػل: ًناٌََمَوُِنمَحَ ُاَووْن َاِوهننناٌََمَوُِنمَحَ ُاَووْن َاِوهنننننكقػالؿ أف ن ًناُو مئ  مٌْىِخَووََّْناَمٌْوُىْوَُناَمٌاكبُوو رةَناَبَزَلْاَوْ ُُُنِِووَٓنننمٌْىِخَووََّْناَمٌْوُىْوَُناَمٌاكبُوو رةَناَبَزَلْاَوْ ُُُنِِووَٓننننناُو مئ 

 .(16)اقجالثفل:مٌطَّ هبَْثِناَفَ ٍَّْاَْ ُُُنمٍََعنمٌْعٌََِّْنيَمٌطَّ هبَْثِناَفَ ٍَّْاَْ ُُُنمٍََعنمٌْعٌََِّْنيَ

اَا ذْنلَْيَنُِ َُعنٌِمَ ُُِِِنَْْنلَ َُ نمذْوق ُامنِٔعَُّتَنمٌٍَُِّناَا ذْنلَْيَنُِ َُعنٌِمَ ُُِِِنَْْنلَ َُ نمذْوق ُامنِٔعَُّتَنمٌٍَُِّنفوالؿ سادالنه:  إسرائفؿكقود ذ ر اه إنعالمه ىَّإ انأ 

ُنَِْنٌَُُنُْئُثِنأَحًَِمنَِِٓنمٌْعٌََِّْنين ُنٍُِق وًْناَمَحَْوُق ُنأَْٔب  َْءَناَوَعٍََىُق ُنا ذْنوَعًََنفِ ىُق ُنَِْنٌَُُنُْئُثِنأَحًَِمنَِِٓنمٌْعٌََِّْنينمٍََ ُىُق ُنٍُِق وًْناَمَحَْوُق ُنأَْٔب  َْءَناَوَعٍََىُق ُنا ذْنوَعًََنفِ ىُق  .(20)اقمالئدة: َ َ مٍََ ُىُق

                                                 

 395ص  -ـ 2006-دار قتفال  -قدـ قه س فؿ ز الر –أدمد افاش  –اقتَّمكد  تالب اقف كد اقمودس  1))
 .97ص –فكنفل ( رمجفل اقتعالقفـ اق  2)
 .97ص – اقمرجع اقسالاؽ (3)
 .99ص –( رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل 4)
 .50ص –( اق نز اقمر كد 5)
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افنمػال   ىندمال  النكا ىَّإ اقتكدفد كاإلفمػالف إسرائفؿإف رذة اقن كص تتددث ىف ف ؿ انإ 
غفػػررـ مػػف األمػػـ كاقرػػعكب ىَّػػإ اق ػػالؿ كاقرػػرؾ  ف ػػالف ق ػػـ اق  ػػؿ فوػػط اوػػدر إفمػػالن ـ كاقتػػزام ـ 

كق ػػف رػػذا اق  ػػؿ فنت ػػأ ىػػن ـ فػػأ دػػالؿ تػػر  ـ ألكامػػر اه  ف ػػذة األف ػػَّفل قفسػػت ىَّػػإ  ؛اػيكامر اه
نمػػػال رػػػأ مد كمػػػل االإلفمػػػالف اػػػاله كتن فػػػذ أكامػػػرة  كىنػػػدمال ااتعػػػد انػػػك إطالق  ػػػال اػػػال قفػػػكد ًك رػػػركط  كا 

كىاػدكا األكثػالف مػف   كاػدقكا  كغفركا  كقتَّكا األنافالء  كدرفكا دفف اه  ىمال أمررـ اه أنافالؤرـ إسرائفؿ
ال ا ـ  قػالؿ فػف ـ رب اقعػزة:   دكف اه ُنكجعَّكا ق ـ إق نال خال ن ُناَا ذْنلقٍْوخُق ِ نننننننننناَا ذْنلقٍْوخُق َاناَمحِو ََعَوْ َٔصُوب  َنَمٍَوعن ُِ َُوعنٌَوُٓن ِ ننننننننَْوْن َاناَمحِو ََعَوْ َٔصُوب  َنَمٍَوعن ُِ َُوعنٌَوُٓن َْوْن

نحقاُب جُنمٌْؤَبُلُنُِِٓن َمٍِْ َْناَلِثَّْئِ َْناَفق ِِ َْناَمََُِِ َْناَ َصٍَِ َ نحقاُب جُنمٌْؤَبُلُنُِِٓن َمٍِْ َْناَلِثَّْئِ َْناَفق ِِ َْناَمََُِِ َْناَ َصٍَِ َفَْدُعُنٌَاَْنبَ رهَنُِْْ  جُنٌَاَْنِِّْر ٌَّويَِن ُو َن َ ُو  نننننننفَْدُعُنٌَاَْنبَ رهَنُِْْ  جُنٌَاَْنِِّْر ٌَّويَِن ُو َن َ ُو  نننننننْنلَْيَنأَحَسُخَبٌُِِق َْنمٌَّويَِن ُو َنأَدَُٔوعن ْ  ْنلَْيَنأَحَسُخَبٌُِِق َْنمٌَّويَِن ُو َنأَدَُٔوعن ْ 

َّووتقناَمٌَّْسُووىَاَتقناَ َووْءُامن  غَ َووبانِِووَٓنمٌٍَّووُِنذٌَِووهَن  ووؤَنننم ُب طقوو منِِصُووم ُب طقوو منِِصُوو ُنمٌيٌِّ ُناَضقوو   َجُنمٍََوو ُ ُ  َّووتقناَمٌَّْسُووىَاَتقناَ َووْءُامن  غَ َووبانِِووَٓنمٌٍَّووُِنذٌَِووهَن  ووؤَننن ًمنفَووب ْرنٌَىقووُُنَِووْنَُووؤٌَْخُق ُنمٌيٌِّ ُناَضقوو   َجُنمٍََوو ُ ُ  َّٔ ُُُنوَوؤْق منَّٔ ُُُنوَوؤْق من ًمنفَووب ْرنٌَىقووُُنَِووْنَُووؤٌَْخُق

 .(61)اقاورة: ُِاَُِْاََْْىْفق ُاَْن  آََْْثِنمٌٍَُِّناََْمْخقٍق َْنمٌارب  هنيَن  غَ ُ  نمٌْوَكهنذٌَِهَن  َّْنمَصَ ُمناَؤَْق منَْعُخََْىْفق ُاَْن  آََْْثِنمٌٍَُِّناََْمْخقٍق َْنمٌارب  هنيَن  غَ ُ  نمٌْوَكهنذٌَِهَن  َّْنمَصَ ُمناَؤَْق منَْعُخَ

كاالقنعمػػل   اإلمػػالـ اقطاػػرم فػػأ ت سػػفر اآلفػػل: "فػػيخار اه ىػػز كجػػؿ أنػػه أاػػدق ـ اػػالقعز ذًن قػػالؿ 
ػال   كاالقر ال ىػن ـ غ ػانال جػزاءن منػه ق ػـ ىَّػإ   ػررـ انفالتػه  اؤسنال كقػتَّ ـ أنافػالءة كرسػَّه اىتػداءن كظَّمن

 (1).كخالفنال ىَّفه"  كى فالننال من ـ قه  من ـ اغفر دؽ

ن  وَبًُانَِِٓنمٌٍَُِّناَحَبُوًانِِوَٓنمٌاروْس ناَ َوْءُامن  غَ َوبانِِوَٓننننننالقإ فأ دو ػـ: كقالؿ تع َّْ َّتقنأََُْٓنَِْن قمِفق مناٌ  ُنمٌيٌِّ ن  وَبًُانَِِٓنمٌٍَُِّناَحَبُوًانِِوَٓنمٌاروْس ناَ َوْءُامن  غَ َوبانِِوَٓننننننضق   َجُنمٍََ ُ ُ  َّْ َّتقنأََُْٓنَِْن قمِفق مناٌ  ُنمٌيٌِّ ننضق   َجُنمٍََ ُ ُ 

ُنمٌَّْسُىَاَتقنذٌَِهَن  ؤََّٔ ُُُنؤَْق منَْىْفق ُاَْن  آََْْثِنمٌٍَُِّناََْمْخقٍق َْن ُنمٌَّْسُىَاَتقنذٌَِهَن  ؤََّٔ ُُُنؤَْق منَْىْفق ُاَْن  آََْْثِنمٌٍَُِّناََْمْخقٍق َْنمٌٍَُِّناَضق   َجُنمٍََ ُ ُ  مٌْؤَْٔب  َْءَن  غَ ُ  نحَكٍّنذٌَِهَن  َّوْنمَصَو ُمناَوَؤْق مننننمٌْؤَْٔب  َْءَن  غَ ُ  نحَكٍّنذٌَِهَن  َّوْنمَصَو ُمناَوَؤْق مننننمٌٍَُِّناَضق   َجُنمٍََ ُ ُ 

 (.112:)آؿ ىمرافَْعُخَُِاَْنَْعُخَُِاَْن

ء اقف كد قد استدوكا غ ب اقرب كاقذقل امال ظَّمكا كجددكا كقتَّػكا  فوػد قػالؿ اه تعػالقإ:  كرًؤ
ْمٍِقووهَنٌٍِارووْس نا ًَِِْووْنلَووْيَناَِِووُٓنذقبهْرخِووهنلَووْيَنٌَووْنَْاَووْيقنمَ ُووَِِنمٌ َّووٌِِّْنيَننْمٍِقووهَنٌٍِارووْس نا ًَِِْووْنلَووْيَناَِِووُٓنذقبهْرخِووهنلَووْيَنٌَووْنَْاَووْيقنمَ ُووَِِنمٌ َّووٌِِّْنيَنناَا ذِنم ُخٍََووعنا  ُوو َم ِ َُنبَ كووُُن  ىٍََِّووْث نفَووؤَحَّر ُٓرنلَووْيَنا ِّٔووهنوَناَا ذِنم ُخٍََووعنا  ُوو َم ِ َُنبَ كووُُن  ىٍََِّووْث نفَووؤَحَّر ُٓرنلَووْيَنا ِّٔووهنوَننن 

   .(124)اقاورة:

 اقدكقػػػل فن ػػػر اه"كذ ػػػر رػػػفخ اإلسػػػالـ ااػػػف تفمفػػػل مػػػف فسػػػتدؽ اقن ػػػرة كاألف ػػػَّفل فوػػػالؿ: 
ف اقعالدقل ف اقظالقمل اقدكقل فن ر ًك  الفرة   النت كا   . (2)"مؤمنل  النت كا 

 كفن كن ـ ىف اقمن ر.  كا فيمركن ـ االقمعركؼىظـ مف قتَّ ـ ألنافالئ ـ اقذفف جالءأم ظَّـ أك 

ُن َوًْنأَْٔوخقننننننننننن: كقالؿ سادالنه ٔق   ىُق ُن  ويق ُْعَويُِّ ىُق ٍَّوُِناَأَحِبروُْإ ُنلقوًْنَفٍِوَُن َٔوُوُٓنأَ ُاَوْءُنمٌ ٌْ َُ  ُدناَمٌارصَوْبَ ن ٌَِجنم ُن َوًْنأَْٔوخقنننننننننننَالَْ ٔق   ىُق ُن  ويق ُْعَويُِّ ىُق ٍَّوُِناَأَحِبروُْإ ُنلقوًْنَفٍِوَُن َٔوُوُٓنأَ ُاَوْءُنمٌ ٌْ َُ  ُدناَمٌارصَوْبَ ن ٌَِجنم ُُنُُنَالَْ

ُن ٍََكَنَْغْفِ ُن ُن ٍََكَنَْغْفِ ُن َشَ  نِِّٓر  .(18)اقمالئدة: ٌَُِّٓنَْشَْءُناَُْعَيَُِّّنَُِٓنَْشَْءُناٌٍََُِِّنٍُِْهُنمٌسرَّْاَمثِناَمٌْؤَبُل ناََِْن َ ُاَ َُّْناَا ٌَ ُُِنمٌَّْصِريٌَُُِّٓنَْشَْءُناَُْعَيَُِّّنَُِٓنَْشَْءُناٌٍََُِِّنٍُِْهُنمٌسرَّْاَمثِناَمٌْؤَبُل ناََِْن َ ُاَ َُّْناَا ٌَ ُُِنمٌَّْصِريُ َشَ  نِِّٓر
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 الفصل الثالث

ْننناُ مئ ًاُ مئ ًَْْن َاِهنَْْن َاِهنكفوكؿ تعػالقإ:  ُنمٍََعنمٌْعَو ُناَأَِّٔهنفَ ٍَّْخقىُق ْنمذْوق ُامنِٔعَُّخِهَنمٌَّخِهنأَْٔعَُّجُنمٍََ ُىُق ُنمٍََعنمٌْعَو ُناَأَِّٔهنفَ ٍَّْخقىُق (ن(ن:7:7ٌَِّنيَن)ٌَِّنيَن)مذْوق ُامنِٔعَُّخِهَنمٌَّخِهنأَْٔعَُّجُنمٍََ ُىُق

 .(48-47)اقاورة:((;7;7ْن ُُُنُْاُصَ ُاَْن)ْن ُُُنُْاُصَ ُاَْن)اَمحَّمق منَْ ًُِْنٌَْنحَجُ  َنَٔفْس نمَُٓنَٔفْسانكَ ُئًْناٌََْنُْمْبًَقنِِاُ َْنكَفَْمَت ناٌََْنُْئُ َيقنِِاُ َْنمَُِي ناٌََاَمحَّمق منَْ ًُِْنٌَْنحَجُ  َنَٔفْس نمَُٓنَٔفْسانكَ ُئًْناٌََْنُْمْبًَقنِِاُ َْنكَفَْمَت ناٌََْنُْئُ َيقنِِاُ َْنمَُِي ناٌََ

 مكقػػكت اقعػػالقمفف ىَّػػإ إسػػرائفؿ انػػأ فوػػكؿ اقرػػ فد سػػفد قطػػب فػػأ  تػػالب اقظػػالؿ: "كت  ػػفؿ
 اه نعمػػل كجدػػدكا أنافػػالءرـ  كى ػػكا را ػػـ  أمػػر ىػػف ىتػػكا اعػػدمال فيمػػال كاختفػػالررـ  اسػػتخالف ـ الفازمػػ

 كاقمسػ نل  كاقذقػل كاقغ ب االقَّعنل ىَّف ـ د مه اه أىَّف فود كى درـ  اقتزامالت ـ ىف كتخَّكا ىَّف ـ 
 .اقكىفد ىَّف ـ كدؽ االقتررفد ىَّف ـ كق إ

 رػػك كى ػػد اه ف ػػؿ مػػف ق ػػـ  ػػالف امػػال ق ػػـ رتػػذ ف رػػك اقعػػالقمفف  ىَّػػإ ات  ػػفَّ ـ كتػػذ فررـ
قإ  اإلفمالف مك ب إقإ ففعكدكا اإلسالمفل  اقدىكة فدم ىَّإ اقمتالدل قفنت زكا اق ر ل  ق ـ إطمالع  كا 
 (1).اقمؤمنكف" فنالقه اقذم اقت رفـ موالـ إقإ اقعكدة فأ كرغال آلاالئ ـ  ت  فَّه ىَّإ ر ران  اه ى د

ُنِِ قالؿ تعالقإ: ُنِِ فَب َّْنَٔمْ ِ ُ  ثَْلَ ُُُنٌَعَاْر ُُُناَوَعٍَْاَْنلقٍق  َ ُُُنلَُِْ َتًنُْوَ هفق َْنمٌْىٍََُِنمَُٓنَِ َمضِوعُِِنأََسُو منحَ  وْننننثَْلَ ُُُنٌَعَاْر ُُُناَوَعٍَْاَْنلقٍق  َ ُُُنلَُِْ َتًنُْوَ هفق َْنمٌْىٍََُِنمَُٓنَِ َمضِوعُِِنأََسُو منحَ  وْننننفَب َّْنَٔمْ ِ ُ 

نلٍَِ ًٍْنِِاُ ُُُنفَْمَُُنمَاُ ُُُناَم ُفَ ُنا  َّْ نذقوِّ ُامن  ُِناٌََْنحَ َميقنحَطٍَِّعُنمٍََعن َْئِاَت نِِاُ ُُُناٌ  نلٍَِ ًٍْنِِاُ ُُُنفَْمَُُنمَاُ ُُُناَم ُفَ ُنا ِِّْر َّْ نذقوِّ ُامن  ُِناٌََْنحَ َميقنحَطٍَِّعُنمٍََعن َْئِاَت نِِاُ ُُُناٌ    ((13)اقمالئدة:)اقمالئدة:مٌُّْوُسِاِنيَنمٌُّْوُسِاِنيَنننْرنمٌٍََُّنُْوِبكْرنمٌٍََُّنُْوِبكِِّْر

اسػػػاب مخػػػالق ت ـ قع ػػػدرـ مػػػع اه فتنػػػالقض مػػػع مػػػال  ؛كرػػػذا اقَّعػػػف اقػػػذم تد ػػػؿ ىَّفػػػه اقف ػػػكد
 ىكنه مف أن ـ رعب مختالر.فدع 

ء اقف ػكد   : فال مدمدفوكؿ اإلمالـ اقطارم: "فوكؿ جؿ ثنالؤة قنافه مدمد  ً تعجاف مػف رػًؤ
قػإ  أ ػدالاؾ  كن ثػكا اقع ػد اقػذم افنػؾ كافػن ـ  غػدرنا مػن ـ اػؾ اقذفف رمكا أف فاسطكا أفػدف ـ إقفػؾ كا 

كاي ػػدالاؾ  فػػنف ذقػػؾ مػػف ىػػالدات ـ كىػػالدات سػػَّ  ـ  كمػػف ذقػػؾ أنػػأ أخػػذت مفثػػالؽ سػػَّ  ـ ىَّػػإ ى ػػد 
كاعثت مػن ـ إثنػأ ىرػر نوفانػال  قػد تخفػركا مػف جمػفع ـ قفتدسسػكا   مكسإ ىَّفه اقسالـ ىَّإ طالىتأ

أف أكرث ػػـ أر ػػ ـ كدفػػالررـ كأمػػكاق ـ اعػػد أف أرفػػت ـ اقعاػػر أخاػػالر اقجاػػالارة  ككىػػدت ـ اقن ػػر ىَّػػف ـ  ك 
كاآلفالت انرالؾ فرىكف كقكمه فأ اقادر  كفَّؽ اقادػر ق ػـ كسػالئر اقعاػر مػال أرفػت ـ  فنو ػكا مفثػالق ـ 

 ػػالف ذقػػؾ مػػف فعػػؿ خفػػالررـ مػػع أفػػالدمع  فػػنذا  فَّعنػػت ـ انو ػػ ـ مفثػػالق ـ  كن ثػػكا ى ػػدم  اقػذم كاثىوػػكنأ
 (2).ف فعؿ أراذق ـ"ىندرـ فال تستن ر مثَّه م
 نذكر التالي: ،التي يستشيدون بيا الكتاب المقدسوالرد عمييم من أسفار 

ــرَّبُّ ِلُموَســى: مػػال جػػالء فػػأ سػػ ر اقخػػركج: " ِِي »فـََقــاَل ال اْذَىــِب اَْــِزْل. أَلَّــُو قَــْد َفَســَد َشــْعُبَك الَـّـ
َعْدَتُو ِمْن َأْرِض ِمْصَر. زَاُغوا َسرِيًعا َعِن الطَّرِيقِ  ْْ ُدوا لَـُو  َأ َُ اًل َمْسُبوًكا، َوَسـ ُْ َْنَـُعوا َلُهْم ِع ْيتُـُهْم ِبِو.  َْ ِِي َأْو الَّ

ِه آِلَهُتَك يَا  ِِ َعَدْتَك ِمْن َأْرِض ِمْصرَ  إسرائيلَوَذَبُحوا َلُو َوقَاُلوا: ى ْْ ا »َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسـى: «. الَِّتي َأ َِ رَأَيْـُت ىـ
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ُْـــلْ  ـــْعَب َوِإَذا ُىـــَو َشـــْعٌب  ـــيـَّْرَك َشـــْعًبا الشَّ َْ ُب الرَّقـَبَـــِة. فَـــاآلَن اتْـرُْكنِـــي لَِيْحَمـــى َغَضـــِبي َعلَـــْيِهْم َوُأْفنِـــيَـُهْم، فَُأ
 (1)."«َعِظيًما

ــْعُب؟ َوَحتَّــى َمتَــى اَل »َوقَــاَل الــرَّبُّ ِلُموَســى: كذ ػػر فػػأ سػػ ر اقعػػدد: " ا الشَّ َِ َحتَّــى َمتَــى يُِهيُننِــي ىــ
ِميِع اآليَا َُ َِني ِب ُقَو َْيـُّْرَك َشْعًبا َأْكبَـَر َوَأْعَظَم ُيَصدّْ ِت الَِّتي َعِمْلُت ِفي َوَسِطِهْم؟ ِإّْي َأْضرِبـُُهْم بِاْلَوبَِن َوأُبِيُدُىْم، َوُأ

ُهمْ   (2)."«ِمنـْ

ػػػال: " ـــرّْ »وََكلَّـــَم الـــرَّبُّ ُموَســـى َوَىـــاُروَن قَـــاِئاًل: ككرد ففػػػه أف ن َماَعـــِة الشّْ َُ ِه اْل ِِ يَرِة َحتَّـــى َمَتـــى َأْغِفـــُر ِلهـــ
مَُّر بَِني  َِ مَّْرِة َعَليَّ؟ َقْد َسِمْعُت َت َِ ، أَلفْـَعلَـنَّ  إسـرائيلاْلُمَت . قُـْل َلُهـْم: َحـيّّ أَََـا يـَُقـوُل الـرَّبُّ َـُو َعلَـيَّ مَُّرَو َِ ِِي يـََت الَـّ

ا اْلَقْفِر َتْسـُقُط ُجثَـُثُكْم، َجِميـُع اْلَمْعـ َِ . ِفي ى ُدوِديَن ِمـْنُكْم َحَسـَب َعـَددُِكْم ِمـِن ابْـِن ِبُكْم َكَما َتَكلَّْمُتْم ِفي ُأُذََيَّ
. َلْن َتْدُخُلوا اأَلْرَض الَِّتي رَفـَْعُت َيِدي أُلْسِكنَـنَُّكْم فِ  مَُّروا َعَليَّ َِ يَن َت ِِ يَها، َما َعَدا َكاِلَب ِعْشرِيَن َسَنًة َفَصاِعًدا الَّ

ُـوَن َغِنيَمـًة فَــِنّْي َسـُأْدِخُلُهْم، فـَيَـْعرِفُـوَن اأَلْرَض الَِّتــي  بْـَن يـَُفنَّـَة َوَيُشـوَع بْــَن َُـوٍن. َوَأمَّـا َأْطَفـاُلُكمُ  يَن قـُْلـُتْم َيُكَو ِِ الَّــ
ُــوَن رَُعــاًة ِفــي اْلَقْفــِر َأْربَِعــينَ  ا اْلَقْفــِر، َوبـَُنــوُكْم َيُكَو َِ ــُتْم َتْســُقُط ِفــي ىــ َـْ ثَــُثُكْم َأ ُُ  َســَنًة، َوَيْحِمُلــوَن اْحتَـَقْرُتُموَىــا. َف

ــورَكُ  ُُ َُسَّْســُتْم ِفيَهــا اأَلْرَض َأْربَِعــيَن يـَْوًمــا، لِ ُف ــْوٌم. ْم َحتَّــى تـَْفَنــى ُجثَــُثُكْم ِفــي اْلَقْفــِر. َكَعــَدِد األَيَّــاِم الَِّتــي َت ــَنِة يـَ لسَّ
ــنَّ  ــْد َتَكلَّْمــُت. أَلفْـَعَل ََــا الــرَّبُّ َق ــوَن اْبِتَعــاِدي. َأ ــيَن َســَنًة فـَتَـْعرُِف ــِة  َتْحِمُلــوَن ُذَُــوَبُكْم َأْربَِع َماَع َُ ِه اْل ِِ ا ِبُكــلّْ ىــ َِ ىــ

ــْوَن، َوِفيــِو يَُموتُــونَ  ا اْلَقْفــِر يـَْفنَـ َِ . ِفــي ىــ ــرّْيَرِة اْلُمتَِّفَقــِة َعَلــيَّ أم أف اه قػػد أدػػؿ غ ػػاه ىَّػػإ اق ئػػل   (3)"«الشّْ
كرػذا دقفػؿ ىَّػإ أف األف ػَّفل تنتػزع إذا خػالقؼ اق ػرد أك   اقتأ خالق ت أكامرة –إسرائفؿانأ  –اقررفرة 

 مالىل أكامر اه.اقج

: " إسرائفؿكجالء فأ س ر اقتثنفل أف اقرب خالطب  فَاْعَلْم َأَُّو لَْيَف أَلْجِل ِبرَّْك يـُْعِطيـَك الـرَّبُّ قالئالن
ُْْلُب الرَّقـََبِة. يَّْدَة لَِتْمَتِلَكَها، أَلََّك َشْعٌب  َُ ِه اأَلْرَض اْل ِِ َِ َأْسَ ْطَت ا»ِإلُهَك ى لرَّبَّ ِإلَهـَك ُاذُْكْر. اَل تـَْنَف َكْي

ا اْلَمَكاِن ُكْنُتْم  َِ ْيُتْم ِإَلى ى ِِي َخَرْجَت ِفيِو ِمْن َأْرِض ِمْصَر َحتَّى أَتـَ . َحتَّى ِفي اْلبَـرّْيَِّة. ِمَن اْليَـْوِم الَّ تـَُقاِوُموَن الرَّبَّ
، فـََغِضَب الرَّبُّ َعَلْيُكْم لُِيِبيدَُكمْ   (4)."ِفي ُحورِيَب َأْسَ ْطُتُم الرَّبَّ

ال: "ك  ِِي جالء ففه أف ن لـَو الَـّ ِْ َِ ا ـَرَف َفَسِمَن َيُشـوُروَن َورَفَـَف. َسـِمْنَت َوَغُلظْـَت َواْكَتَسـْيَت َشـْحًما! فـَ
ِو. َأَغاُروُه بِاأَلَجاَِِب، َوَأَغاُظوُه بِاأَلْرَجاِس. َذَبُحوا أَلْوثَاٍن لَْيَستِ  ِْ َْْ َرِة َخاَل لَـْم   اهلَل. آلِلَهـةٍ َعِمَلُو، َوَغِبَي َعْن 
ِِي َولَــَدَك تـَرَْكَتــُو، َوََِســي َهــا آبَــاؤُُكْم. الصَّــْ ُر الَّــ ِِي يـَْعرُِفوَىــا، َأْحــَداٍث قَــْد َجــاَءْت ِمــْن َقرِيــٍب لَــْم يـَْرَىبـْ َت اهلَل الَّــ

ُهمْ »أَْبَدَأَك.  ـُب َوْجِهـي َعـنـْ ُُ َِ بَِنيِو َوبـََناتِِو. َوقَاَل: َأْح َْظُـُر َمـاَذا َتُكـوُن آِخـَرتـُُهْم. فـََرَأى الرَّبُّ َوَرَذَل ِمَن اْلَغْي ، َوَأ
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ََـُّهـْم ِجيــٌل ُمتَـَقلّْــٌب، َأْواَلٌد اَل َأَماََــَة ِفــيِهْم. ُىـْم َأَغــاُروَِي ِبَمــا لَــْيَف ِإلًهــا، َأغَـاُظوَِي بِأَبَــاِطيِلهِ  ْم. فَأَََــا ُأِغيــُرُىْم ِبَمــا ِإ
ــ ََـّـُو َق ــيُظُهْم. ِإ ــْعًبا، بِأُمَّــٍة َغِبيَّــٍة ُأِغ ــْيَف َش ــْفَلى، َوتَْأُكــُل اأَلْرَض َل ــِة السُّ ــُد ِإلَــى اْلَهاِوَي ــتَـَعَلْت ََــاٌر ِبَغَضــِبي فـََتتَِّق ِد اْش

ـــنْ  ـــْم َخـــاُووَن ِم ـــيِهْم، ِإْذ ُى ـــَهاِمي ِف ـــُد ِس َِْف ـــْيِهْم ُشـــُرورًا، َوُأ ـــُع َعَل ـــاِل. َأْجَم َب ُِ ـــا، َوُتْحـــِرُق ُأُســـَف اْل  ُجـــوٍع، َوَغلَّتَـَه
ــى  ُهوُكــوَن ِمــْن ُحمَّ ُِ َوَمنـْ ــْي ِِ اأَلْرِض. ِمــْن َخــارٍِج السَّ َيــاَب اْلُوُحــوِش َمــَع ُحَمــِة َزَواِحــ َـْ َوَداٍء َســام ، ُأْرِســُل ِفــيِهْم َأ

 (1)."يـُْثِكُل، َوِمْن َداِخِل اْلُ ُدوِر الرُّْعَبُة. اْلَفَتى َمَع اْلَفَتاِة َوالرَِّضيُع َمَع اأَلْشَيبِ 

َْـاَر ُمَضـاِيُقوَىا كمػال أ ػالا ال ىَّػإ فػد أىػدائ ال: "كجالء فأ س ر مراثػأ أرمفػالء فػأ رثػالء اقوػدس 
َ  َأْعَداُؤَىا أَلنَّ الرَّبَّ َقْد َأَذلََّها أَلْجِل َكثْـَرِة ُذَُوِبَها ،رَْأًسا َُ  (2)."َذَىَب َأْواَلُدَىا ِإَلى السَّْبِي ُقدَّاَم اْلَعُدوّْ  ،ََ

َناََ مـ ىَّػف ـ: "  كتسَّفطه األف ال دكؿ غ ب اقرب ىَّف ـأكجالء ففه  نَـا َوَعَصـيـْ أََْـَت  ،ْحُن َأْذَـَبـْ
َِ الصَّـاَلةُ  ،قـَتَـْلَت َوَلْم َتْشِفقْ  ،اْلَتَحْفَت بِاْلَغَضِب َوَطَرْدتـََنا ،َلْم تـَْغِفرْ  ُفـ َجَعْلتَـنَـا ، اْلَتَحْفـَت بِالسَّـَحاِب َحتَّـى اَل تـَنـْ

ـــُعوبِ  ـــَتَ  ُكـــلُّ َأْعـــَدائَِنا أَ ، َوَســـً ا وََكْرًىـــا ِفـــي َوَســـِط الشُّ ـــافـَ َن ـــَواَىُهْم َعَليـْ ـــا َخـــْوٌف َورُْعـــٌب، َىـــاَلٌك  ،فْـ َن ـــاَر َعَليـْ َْ
 (3)."َوَسْحقٌ 

ػػال: " ــْهيَـْوَن اْلَ ــِربِ كجػػالء ففػػه أف ن ِْ ــِل  ــْن َأْجــِل َجَب ــُب َماِشــَيٌة ِفيــوِ  ،ِم ــِد ، الثَـَّعاِل ــى األََب ــا َربُّ ِإَل َْــَت َي َأ
ِلفُ  ُْ رُُكنَـا طُـوَل األَيَـّاِم؟ِلَمـاَذا تـَنْ ، ُكْرِسـيَُّك ِإلَـى َدْوٍر فَـَدْورٍ   ،َت ، ُاْرُدْدََـا يَـا َربُّ ِإلَْيـَك فـَنَـْرتَـدَّ  ،َسـاََا ِإلَـى األَبَـِد َوتـَتـْ

ْد أَيَّاَمَنا َكاْلَقِديمِ  َنا ِجدِّا؟ ،َجدّْ ِِ رََفْضتَـَنا؟ َىْل َغِضْبَت َعَليـْ  (4)."َىْل ُكلَّ الرَّْف

مختػالر  رػك مػف أ ػالذفا ـ اقتػأ  دىالء اقف كد أن ـ رػعبكفرل اقاالدث مف خالؿ مال تودـ أف ا
قَّسػػػالمفل  أف مػػف فخػػػالق  ـ فػػػأ ذقػػػؾ رػػػك معػػػالدو دػػالكقكا أف فركجكرػػػال  كأف فىػػػدىكا تمفػػػزرـ ىػػػف غفػػػررـ  ك 

سػتدالؿ مػال رػك مدػـر  ادجػل ألن س ـ قتن فذ مخططالت ـ كا اقزائ ل اقتأ فدىكن ال  كا ذا ف ـ فركجكف
  فػأ اقدػدفث ىػف سػَّك فالت ـ  سػفيتأ ًدونػال  كرػك مػال اقمنزقل اقعالقفل كاقتمفز ىف األخػرفف )األغفػالر(

 كنظرت ـ قَّتعالمؿ انالءن ىَّإ رذا اقرعكر االقتعالقأ كاقغركر اق الذب.

                                                 

 (.29-15اق ورات ) -32 اإل دالح –س ر اقتثنفل  (1)
 . 5اق ورة  –اًكؿ  اإل دالح –س ر مراثأ أرمفالء  2))
 (.47 - 42اق ورات ) –اقثالقث  اإل دالح – اقمرجع اقسالاؽ 3))
 (.22-18اق ورات ) –اقخالمس  اإل دالح – اقمرجع اقسالاؽ 4))
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 ادلطهة انثاين

 ػقُذج أرض ادلُؼاد ػنذ انُهىد
 

 :أواًل: فمسطين وعد إليي لمييود
ف نجػد اقترجمػل ق ػذا اًدىػالء مػقػذا اقف كد أن ـ رعب اه اقمختػالر   ادىالءاقددفث ىف  ساؽ

خالؿ اقزىـ ايف ق ـ اقدؽ فأ أرض فَّسطفف  كأف رػذة األرض رػأ كىػد إق ػأ ق ػـ  كأن ػـ ا ػ ت ـ 
كفطردكا من ال رعا ال  كأف فمالرسكا ادؽ مف   اقرعب اقمختالر فدؽ ق ـ أف فستكقكا ىَّإ رذة األرض

مػػال  ف إقػػإ  كأن ػػـ فم ػػف أف فسػػتكقكا ىَّف ػػال كفسػػتعمركرال  مسػػتندفاإلررػػالبفخػػالق  ـ  ػػؿ أنػػكاع اقو ػػر ك 
 نه كىد مف اإلقه ق ـ.كادىكا أ  فكة مف  تا ـدرع 

والتـي تـدعي أن ليـم الحـق فـي  ،الكتـاب المقـدسمن النصوص التي وردت فـي  وفيما يمي بعًضا
 ىذه األرض:

كجعػؿ   كدىػال ق مػال  كفالفث  كاالرؾ سالـ  قعف  نعالف اف دالـ الجالء فأ س ر اقت كفف أف نكدن 
تَـَدَأ َُـوٌح َيُكـوُن َفالًَّحـا دالـ قد رأل ىكرته كرك فأ دالقػل سػ ر: "ألف أاالة  ؛ نعالف اف دالـ ىادنا ق مال َوابـْ

َعـاَن َعـْورََة أَبِيـِو، َوَأْخبَــَر َأَخَويْـِو  ،َوَشِرَب ِمَن اْلَ ْمِر َفَسِكَر َوتـََعرَّى َداِخَل ِخَبائِوِ  ،َوَغَرَس َكْرًما فَأَْبَصَر َحاٌم أَبُو َكنـْ
َِ َساٌم َويَافَ ، َخارًِجا  ُث الرَّْداَء َوَوَضَعاُه َعَلى َأْكَتاِفِهَما َوَمَشَيا ِإَلى اْلَورَاِء، َوَستَـَرا َعْورََة أَبِيِهَما َوَوْجَهاُىَما ِإَلىفََأَخ

نُـُو الصَّـغِ ، اْلَورَاِء. فـََلْم يـُْبِصَرا َعْورََة أَبِيِهَما ََ َُوٌح ِمْن َخْمرِِه، َعِلَم َما فـََعَل بِـِو ابـْ َق َمْلُعـوٌن  »فـََقـاَل: ، يرُ فـََلمَّا اْستَـيـْ
ْخَوتِوِ  ِْ َعاُن! َعْبَد اْلَعِبيِد َيُكوُن  َعاُن َعْبًدا َلُهمْ »َوقَاَل: ، «َكنـْ لِيَـْفَتِ  اهلُل لَِياَفَث ، ُمَباَرٌك الرَّبُّ ِإلُو َساٍم. َوْلَيُكْن َكنـْ
َعاُن َعْبًدا َلُهمْ فـََيْسُكَن ِفي َمَساِكِن َساٍم، َوْليَ   (1)."«ُكْن َكنـْ

إنمال أرادكا مف افتراء رػذة اقو ػل أف فثاتػكا دػؽ اقف ػكد فػأ   اق تالب اقمودستالب كفادكا أف  ي 
كات مػكة االقسػ ر   ف ك ىاد ق ـ انالءن ىَّإ تعالقفـ اقتكراة  فَّكثكا  ػكرة نػكح ىَّفػه اقسػالـ  أرض  نعالف

اقػذم دػالـ فوػط   كقػـ فَّعػف ؟ اػف دػالـكقمالذا فَّعف  نعػالف   كاقتعرل ثـ اقظَّـ فأ اقدىالء  كاقسؤاؿ رنال
 (2).رأل أاالة كرك فأ دالقل اقعرم؟

 :الكتاب المقدسوورد في 

َراَم، بـَْعَد اْعِتَزاِل ُلوٍط َعْنُو: " - ِِي أََْـَت ِفيـِو ِشـَمااًل »َوقَاَل الرَّبُّ ألَبـْ َُْظْر ِمَن اْلَمْوِضِع الَّ نَـْيَك َوا اْرَفْع َعيـْ
ــَرى لَــَك ُأْعِطيَهــا َولَِنْســِلَك ِإلَــى األَبَــِد. َوَأْجَعــُل َوَجُنوبًــا َوَشــْرقًا َوَغْربًــا، أَلنَّ َجِميــَع  َْــَت تـَ اأَلْرِض الَِّتــي َأ

                                                 

 (.27-20ق ورات )ا – 9اإل دالح  –( س ر اقت كفف 1)
 .138ص –دمرؽ  –دار اقوَّـ  –ىاد اقكرالب طكفَّل  –( انظر مغالقطالت اقف كد 2)
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قُـِم اْمـِش ، ََْسَلَك َكتُـَراِب اأَلْرِض، َحتَّى ِإَذا اْسـَتطَاَع َأَحـٌد َأْن يـَُعـدَّ تـُـَراَب اأَلْرِض فـََنْسـُلَك أَْيًضـا يـَُعـدُّ 
 (1)"«ي َلَك ُأْعِطيَهاِفي اأَلْرِض ُطوَلَها َوَعْرَضَها، أَلّْ 

ـى ًمفثىالقنػال قىػالًئالن: " - ػعى أىٍاػرىا ِه اأَلْرَض، ِمـْن َـَْهـِر ِمْصـَر »ًفأ ذًقؾى اٍقفىػٍكـً قىطىػعى اقػرعب  مى ِِ لَِنْسـِلَك ُأْعِطـي ىـ
 (2)".ِإَلى النـَّْهِر اْلَكِبيِر، َـَْهِر اْلُفَراتِ 

َراُم َعَلى َوْجِهِو. َوَتَكلََّم اهلُل مَ " - ْمُهـوٍر »َعُو قَاِئاًل: َفَسَقَط أَبـْ ُُ َأمَّـا أَََـا فـَُهـَوَذا َعْهـِدي َمَعـَك، َوَتُكـوُن أَبًـا ِل
ْمُهـورٍ  ُُ ــَراِىيَم، أَلَْـّي َأْجَعلُـَك أَبًـا ِل ـَراَم بَـْل َيُكـوُن اْسـُمَك ِإبـْ ِمــَن  ِمـَن األَُمـِم، فَـاَل يُـْدَعى اْسـُمَك بـَْعــُد أَبـْ

نَـَك، َوبـَـْيَن األَُمِم. َوأُْثِمُرَك َكِثيًرا ِجدِّا، وَ  َأْجَعُلَك ُأَمًما، َوُمُلوٌك ِمْنَك َيْ ُرُجوَن. َوُأِقيُم َعْهـِدي بـَْينِـي َوبـَيـْ
ــكَ  ــِدَك. َوُأْعِطــي َل ــْن بـَْع ــَك َولَِنْســِلَك ِم ــا َل ــِديِّا، أَلُكــوَن ِإلًه ــًدا أََب ــاِلِهْم، َعْه ــي َأْجَي ــِدَك ِف ــْن بـَْع  ََْســِلَك ِم

َعاَن ُمْلًكا أََبِديِّا. َوَأُكوُن ِإلَهُهمْ  َولَِنْسِلَك ِمْن بـَْعِدَك َأْرضَ   (3)"«ُغْربَِتَك، ُكلَّ َأْرِض َكنـْ

فأ ردة ىَّإ مػف   -رئفس مد مل دف ال اقدفنفل اقسالاؽ  -كفوكؿ اقدالخالـ جدقفالرك أ سَّركد 
إف قدسػفل رػذة األرض قالئمػل "فوكؿ اينه فجكز اًنسدالب مف مستكطنالت غكش قطفؼ ايرض غزة: 

فنن ػػال ً تػػزكؿ اػػزكاؿ اًدػػتالؿ   كمثَّمػػال  النػػت رػػذة اقودسػػفل قالئمػػل قاػػؿ اًدػػتالؿ  الءمنػػذ مندػػت قراػػ
    إف قدسػػػفل  ػػػؿ رػػػذة األرض ادػػػدكدرال اقػػػكاردة فػػػأ اقتػػػكراةإسػػػرائفؿىوػػػب دمػػػالر اق ف ػػػؿ كن ػػػأ انػػػأ 
ك كن ال مندل مف اقرب  ً فنتوص من ال رػأء  سػكاء فػأ فتػرة   مكاتكط الرة قدررال قدل األدفالء كاأل

 (4).كقـ كقف تتغفر"  اوإ دتإ آخر اقدررقاالاَّأ أك رتالتنال اقمعال ر  فالقودسفل األادفل ستاقساأ ا

  مسترػػػػػ دنا –إسػػػػػدؽ نسػػػػػفـ  –ـ 1967 سػػػػػنلكقػػػػػالؿ اقدالخػػػػػالـ اقرئفسػػػػػأ قَّ فػػػػػالف اق ػػػػػ فكنأ 
 ار مكسإ اف مفمكف: "قود أمرنال ايف نرث اقاالد اقتأ قػدم ال اه تعػالقإ آلاالئنػال  ايدالدفث قَّدالخالـ األ

إف اًجالاػل "  كأ مؿ قالئالن :"مـ أك قَّ دراءب  كقف نتر  ال فأ فد غفرنال مف األسدؽ كفعوك كا   إارارفـ
امػػال فػػأ ذقػػؾ  - إسػػرائفؿكا ػػدل كدالسػػمل: كرػػأ أنػػه دسػػب مػػال ن ػػت اقتػػكراة قػػفس ألدػػد اقدػػؽ فػػأ 

 (5).اقمكجكدة قدفنال" إسرائفؿإىالدة رار كادد مف ددكد دكقل  –إسرائفؿد كمل 

  

                                                 

 (.17-14اق ورات ) – 13اإل دالح  –س ر اقت كفف 1) )
 .18اق ورة  – 15 اإل دالح – اقمرجع اقسالاؽ (2)
 (.8-3اق ورات ) – 17 اإل دالح – اقمرجع اقسالاؽ( 3)
 .260ص –فتالكل اقدالخالمالت  4))
 .66ص  – راىنال مع اقف كد  5))
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 دينًيا. -إلييفمسطين وعد - زعمثانًيا: بطبلن 
رػػالرة إقػػإ أف   ًاػػد مػف اإلقاػؿ اقدػػدفث ىػف اطػػالف اقػػزىـ اقػدفنأ قَّف ػػكد فػأ أرض فَّسػػطفف

قـ فدػدد فػأ اقادافػل فَّسػطفف االقػذات كطننػال قكمفنػال مكىػكدنا  - اك اقدر ل اق  فكنفلأ -تفكدكر ررتزؿ 
أم من مال  ثـ المل دكقل اقف كد فأ رجنتفف كفَّسطفف  اَّدفف مدتمَّفف إلقطرح  الن مف األ ؛اؿ  قَّف كد

 الرانال اعرض اقدالئط اقدجل اقدفنفل اقتأ  الف اقف كد فتذرىكف   كغنداأخر رك إنه كافؽ ىَّإ خفالر آ
 (1)ا ال قَّمطالقال ا َّسطفف  يرض قَّمفعالد.

ت ػػكف قنػػال   فوػػكؿ ررتػػزؿ: "ف  ػػأ أف فعطكنػػال أم قطعػػل مػػف األرض تتنالسػػب كدالجػػالت رػػعانال
 (2).اقسفالدة ىَّف ال"

يــود والتــي ادعــى الي ،الكتــاب المقــدسن خــبلل اســتعراض النصــوص الســابقة التــي وردت فــي ومــ
 رض نجد التالي: فييا أن الرب قد أعطى ليم األ 

 ففػه رد ىَّػإ اقنسَّه مػف اعػدة  كرػذك ارارفـ األرض قه إأنه كرد فأ اقن كص أف اه قد أىطإ  .1
د إسػػمالىفؿ ىَّفػػه اقسػػالـ فـ اػػرارإفػػنف مػػف نسػػؿ   رض قفسػػت ق ػػـ كدػػدرـاقف ػػكد اػػيف رػػذة األ أًك

فوػػد جػػالء فػػأ ن ػػكص  (3) سػػدالؽ ايراعػػل ىرػػرة سػػنلإخػػالة أكاقػػذم ف اػػر    اػػر إلاػػرارفـاإلاػػف األ
ِِي َولَ : "اق تالب اقمودس َراُم اْسَم اْبِنِو الَّ ًنا. َوَدَعا أَبـْ َراَم ابـْ َن أ«. ِإْسـَماِعيلَ »َدتْـُو َىـاَجُر فـََوَلَدْت َىاَجُر ألَبـْ

َراُم ابْ  َراَم.أَبـْ َراِىيُم اْبَن ِمَئِة َسَنٍة ِحيَن ُولِـَد "(4)"َن ِست  َوثََماَِيَن َسَنًة َلمَّا َوَلَدْت َىاَجُر ِإْسَماِعيَل ألَبـْ وََكاَن ِإبـْ
ُنوُ   (5)."َلُو ِإْسَحاُق ابـْ

دة إسػدالؽ  كافنمػال  ػػالف  .2 أف اقػرب قػد أىطػإ إاػػرارفـ اقكىػد اػالألرض قػػه كقنسػَّه مػف اعػدة قاػػؿ ًك
ـَراُم ابْـَن ِتْسـٍع َوِتْسـِعيَن َسـَنًة َظَهـَر : "اق تالب اقمودسإسمالىفؿ فوط  فود كد فأ مكقكد قه  َوَلمَّا َكاَن أَبـْ

ـَراَم َوقَــاَل لَـُو:  ــَرَك  »الـرَّبُّ ألَبـْ نَـَك، َوُأَكثْـّ أَََـا اهلُل اْلَقــِديُر. ِسـْر َأَمـاِمي وَُكــْن َكـاِماًل، فََأْجَعـَل َعْهــِدي بـَْينِـي َوبـَيـْ
ـَراُم َعلَـى َوْجِهـِو. َوَتَكلَّـَم اهلُل َمَعـُو قَـاِئاًل: «.دِّاَكِثيـًرا ِجـ َأمَّـا أَََـا فـَُهـَوَذا َعْهـِدي َمَعـَك، َوَتُكـوُن أَبًـا »َسـَقَط أَبـْ

ـَراِىيَم، أَلَْـّي َأْجَعلُـَك أَبًـا ـَراَم بَـْل َيُكـوُن اْسـُمَك ِإبـْ ُُْمُهوٍر ِمَن األَُمِم، َفاَل يُْدَعى اْسُمَك بـَْعـُد أَبـْ ْمُهـوٍر  ِل ُُ ِل

                                                 

 – 1ط –افػػركت  –رػػر ل اقمطاكىػػالت قَّتكزفػػع كاقنرػػر  –فالسػػفف سػػكفد  –إسػػرائفؿانظػػر: اقتػػالرفخ اقعسػػ رم قانػػأ  1))
2/155. 

 . 240ص  –اق  فكنفل افف اقدفف كاقسفالسفل  2))
 .217ص -1ط –مجَّل اقافالف  –مدمد اف ىَّأ آؿ ىمر  –انظر: ىوفدة اقف كد فأ اقكىد ا َّسطفف  3))
 (.16 -15اق ورات ) – 16اإل دالح  –س ر اقت كفف  4))
 .5اق ورة  – 21 اإل دالح – اقمرجع اقسالاؽ 5))
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نَـَك، َوبـَـْيَن ِمَن األَُمِم. َوأُْثِمُرَك َكِثيًرا ِجدِّا، َوَأْجَعُلَك ُأَمًما، َوُملُـوٌك ِمْنـَك َيْ ُرُجـوَن.َوُأِقيُم َعْهـِدي بـَْينِـي َوبَـ  يـْ
بـَْعـِدَك. َوُأْعِطـي لَـَك َولَِنْسـِلَك  ََْسِلَك ِمْن بـَْعِدَك ِفي َأْجَياِلِهْم، َعْهًدا أََبِديِّا، أَلُكوَن ِإلًها َلَك َولَِنْسِلَك ِمنْ 

َعاَن ُمْلًكا أََبِديِّا. َوَأُكوُن ِإلَهُهمْ   (1)."«ِمْن بـَْعِدَك َأْرَض ُغْربَِتَك، ُكلَّ َأْرِض َكنـْ

رض اقتػأ كىػدرال اه إلاػرارفـ كقنسػَّه ىَّػإ فػأ تددفػد األ اق تػالب اقموػدست ن ػكص قود اختَّ  .3
ككرد فػػأ   –فَّسػػطفف  –اه قػػد كىػػد اقف ػػكد أرض  نعػػالف د فف ػػال أف ر ت ػػالد ففمػػال افن ػػال  فَّوػػد ك 

 (2)ف اقكىد اقمو كد اه األرض مال افف اقنفؿ كاق رات.أمكا ع أخرل 

 رض ىي فمسطين عمى النحو التالي: بأن األ  الكتاب المقدسفقد جاء في نصوص 

َعْد إِ »وََكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َـَْفِف ذِلَك اْليَـْوِم قَاِئاًل: " - ْْ ِِي ِفـي َأْرِض ِا ا، َجبَـِل َـَبُـو الَـّ َِ َلى َجَبِل َعَبارِيَم ى
َعاَن الَِّتي أَََا ُأْعِطيَها لَِبِني  َُْظْر َأْرَض َكنـْ ِِي قـَُباَلَة َأرِيَحا، َوا  (3)."ُمْلًكا إسرائيلُموآَب الَّ

عَ " - (4)."«اَن ُمْلًكا أََبِديِّا. َوَأُكوُن ِإلَهُهمْ َوُأْعِطي َلَك َولَِنْسِلَك ِمْن بـَْعِدَك َأْرَض ُغْربَِتَك، ُكلَّ َأْرِض َكنـْ
 

 ،مــا بــين النيــل والفــرات األرضالموعــودة ىــي  األرضعمــى أن الدالــة وجــاءت النصــوص 
 عمى النحو التالي:

َراَم ِميثَاقًا قَاِئاًل: " - ِه اأَلْرَض، ِمْن ََـ »ِفي ذِلَك اْليَـْوِم َقَطَع الرَّبُّ َمَع أَبـْ ِِ  ْهِر ِمْصَر ِإَلى النـَّْهـرِ لَِنْسِلَك ُأْعِطي ى
(5)."اْلَكِبيِر، َـَْهِر اْلُفَراتِ 

 

نَـاَن. ِمـَن النـَّْهـِر، َـَْهـِر اْلُفـَرا" - ِت، ِإلَـى اْلَبْحـِر ُكلُّ َمَكاٍن َتُدوُسـُو بُطُـوُن َأقْـَداِمُكْم َيُكـوُن َلُكـْم. ِمـَن اْلبَـرّْيَـِّة َولُبـْ
(6)"اْلَغْرِبيّْ َيُكوُن ُتْ ُمُكْم.

 

وََكاَن ُسَلْيَماُن ُمَتَسلّْطًا " :رض اقتأ د م ال سػَّفمالفف كد امال جالء فأ س ر اقمَّكؾ ىف األكاستدؿ اق -
(7)"َعَلى َجِميِع اْلَمَماِلِك ِمَن النـَّْهِر ِإَلى َأْرِض ِفِلْسِطيَن، َوِإَلى ُتُ وِم ِمْصَر.

 

 الرىَّػإ اىتاػ  كقود دػالكؿ اعػض دالخالمػالت اقف ػكد أف فكفػؽ اػفف رػذة اقن ػكص اقمتنالق ػل
ػػػ خػػػرل فػػػأ دػػػدكد اقمندػػػل اقو ػػػكل اقمرػػػركطل اػػػالقتزاـ كاقن ػػػكص األ  منخ  ػػػل الأف رنػػػالؾ ن ك ن

                                                 

 (.8 -1اق ورات ) – 17 اإل دالح –س ر اقت كفف  1))
 301ص  -2ط –دار اق  ال  –سعد اقدفف اقسفد  القح  –نسالنفل خطررال ىَّإ اإلانظر: اقعوفدة اقف كدفل ك  2))
 (.49-48اق ورات ) – 32 اإل دالح – س ر اقتثنفل 3))
 .8اق ورة  -17 اإل دالح –س ر اقت كفف  4))
 .18اق ورة  – 15 اإل دالح – اقمرجع اقسالاؽ 5))
 .24اق ورة  – 11 اإل دالح –س ر اقتثنفل  6))
 .21اق ورة  -اقرااع  اإل دالح –س ر اقمَّكؾ اًكؿ  7))
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فالقن ػكص كا ػدل ك ػرفدل فػأ  ػؿ  فوكقكف اقف كد  كق ف اقظالرر مف قراءة اقن كص خالؼ مال 
 (1)كىد كرذا مال أكجد اقتعالرض افن ال.

 ػػػػكد اػػػػيرض نجػػػػد أف رػػػػذة اقكىػػػػكد قَّف  اق تػػػػالب اقموػػػػدسمػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتعراض اقن ػػػػكص فػػػػأ  .4
 فَّسطفف إنمال جالءت مرركطل االقتزاـ اقف كد ايكامر اه ىز كجؿ: 

- " : ، ِإنَّ َجِميـَع »فـََقاَل الرَّبُّ ـِد الـرَّبّْ ُْ ََْفْحُت َحَسَب قـَْوِلَك. َولِكْن َحيّّ أَََا فـَـُتْمألُ ُكـلُّ اأَلْرِض ِمـْن َم َقْد 
ـِدي َوآيَـاِتي الَّتِـي  ُْ يَن رََأْوا َم ِِ َعِمْلتُـَهـا ِفـي ِمْصـَر َوِفـي اْلبَـرّْيَـِّة، َوَجرَّبُـوَِي اآلَن َعَشـَر َمـرَّاٍت، َولَـْم الرَّْجاِل الَـّ

يَن َأَىاَُوَِي اَل يـََرْوَـََها ِِ (2)."َيْسَمُعوا ِلَقْوِلي، َلْن يـََرْوا اأَلْرَض الَِّتي َحَلْفُت آلبَائِِهْم. َوَجِميُع الَّ
 

ُتْم أَ "  - َـْ َقِلُبوَن َأ َْايَاَي، فـََراِئِضَي الَِّتي َجَعْلتُـَها َأَماَمُكْم، بَـْل ِإْن ُكْنُتْم تـَنـْ َناؤُُكْم ِمْن َورَاِئي، َواَل َتْحَفُظوَن َو ْو أَبـْ
ُُُدوَن َلَها، فَِنّْي َأْقَطُع  َىُبوَن َوتـَْعُبُدوَن آِلَهًة ُأْخَرى َوَتْس ِْ َعْن َوْجـِو اأَلْرِض الَّتِـي َأْعطَْيـتُـُهْم ِإيَّاَىـا،  إسرائيلَت
َِْفيِو ِمْن َأَماِمي، َوَيُكوُن  ِِي َقدَّْسُتُو الْسِمي َأ (3)."َمَثاًل َوُىْزَأًة ِفي َجِميِع الشُُّعوبِ  إسرائيلَواْلبَـْيُت الَّ

 

ـيُكْم ِبَهــا اْليَــْوَم ِلَكـْي تـََتَشـدَُّدوا َوتَـْدُخُلوا َوَتْمَتِلُكـوا اأَلرْ " - ِْ َْـايَا الَّتِـي أَََـا ُأو ــُتْم فَـاْحَفُظوا ُكـلَّ اْلَو َـْ َض الَّتِـي َأ
َهــا لَِتْمَتِلُكوَىــا، َوِلَكــْي ُتِطيُلــوا األَيَّــاَم َعَلــى اأَلْرِض الَِّتــي َأْقَســَم الــرَّبُّ آلبَــاِئُكْم َأنْ   يـُْعِطيَـَهــا َلُهــْم َعــاِبُروَن ِإلَيـْ

ُِ لَبَـًنا َوَعَسالً  (4)."َولَِنْسِلِهْم، َأْرٌض َتِفي
 

َغــِويَ "  - ُُُدوا َلَهــا، فـََيْحَمــى َغَضــُب الــرَّبّْ  فَــاْحَتِرُزوا ِمــْن َأْن تـَنـْ قـُُلــوُبُكْم فـََتزِيُغــوا َوتـَْعُبــُدوا آِلَهــًة ُأْخــَرى َوَتْســ
َتِبيــُدوَن َســرِيًعا َعــِن اأَلْرضِ  ــَماَء فَــاَل َيُكــوُن َمطَــٌر، َواَل تـُْعِطــي اأَلْرُض َغلَّتَـَهــا، فـَ يّْــَدِة َعَلــْيُكْم، َويـُْغِلــُق السَّ َُ  اْل

(5)."ُكُم الرَّبُّ الَِّتي يـُْعِطي
 

قتػزام ـ   إنمػال  ػالف فػأ دالقػل اق ػأ قَّف ػكد  قتػدؿ ىَّػإ أف اقكىػد اإلإف رذة اقن كص اقسالاول
نمػػال رػػأ سػػ  اػػيكامر اه  كأف اقكىػػد قػػفس ألن ػػـ رػػعب اه اقمختػػالر نل اه فػػأ اق ػػكف  فػػاله فعطػػأ كا 

 كفكرث اقد ـ مف فطفعه مف ىاالدة  قالؿ تعالقإ:  رضاأل

- ٌٌٍَُِِّناَم ُب  ُامنا ْرنمٌْؤَبُلَنٌٍَُِِّنُْ ب  ق َْنَُِٓنَْشَوْءُنِِوُٓنمِبَوْدِ ِناَمٌْعَْلِبَوتقنٌٍِْننننلَْيَنُِ َُعنٌِلَْيَنُِ َُعن ٌٍَُِّناَم ُب  ُامنا ْرنمٌْؤَبُلَنٌٍَُِِّنُْ ب  ق َْنَُِٓنَْشَوْءُنِِوُٓنمِبَوْدِ ِناَمٌْعَْلِبَوتقنٌٍِْننننمَ ُُِِِنمُُخَعِ اُ من ْ  ىػراؼ: األ) ُّوخَّمِنيَنُّوخَّمِنيَنمَ ُُِِِنمُُخَعِ اُ من ْ 
825.) 

- ٌُِو ٌِوُاٌََمَُِنوَخَبُاَْنفِهنمٌ ر ُ ب نُِِٓن َعُِِنمٌيِّوْ  نأَْرنمٌْؤَبُلَنَْ   ق َْنمِبَْدََِنمٌصْر  (.802نافالء: األ)  َْ َْاٌََمَُِنوَخَبُاَْنفِهنمٌ ر ُ ب نُِِٓن َعُِِنمٌيِّوْ  نأَْرنمٌْؤَبُلَنَْ   ق َْنمِبَْدََِنمٌصْر

                                                 

 .303ص  –ل نسالنفاقعوفدة اقف كدفل كخطررال ىَّإ اإل انظر: 1))
 (. 23 – 20اق ورات ) -14 اإل دالح –س ر اقعدد  2))
 (.7-6اق ورات ) – 9 اإل دالح –س ر اقمَّكؾ اًكؿ  3))
 (.9 -8اق ورات ) – 11 اإل دالح –س ر اقتثنفل  4))
 (.17-16اق ورات ) – اقمرجع اقسالاؽ 5))
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- خِووهنلَووْيَنٌَووْنَْاَووْيقنمَ ُووَِِننخِووهنلَووْيَنٌَووْنَْاَووْيقنمَ ُووَِِنناَا ذِنم ُخٍََووعنا  ُوو َم ِ َُنبَ كووُُن  ىٍََِّووْث نفَووؤَحَّر ُٓرنلَووْيَنا ِّٔووهنوَْمٍِقووهَنٌٍِارووْس نا ًَِِْووْنلَووْيَناَِِووُٓنذقبهْرننناَا ذِنم ُخٍََووعنا  ُوو َم ِ َُنبَ كووُُن  ىٍََِّووْث نفَووؤَحَّر ُٓرنلَووْيَنا ِّٔووهنوَْمٍِقووهَنٌٍِارووْس نا ًَِِْووْنلَووْيَناَِِووُٓنذقبهْرننن

ٌِِّنيَ ٌِِّنيَمٌ َّْ  (.821)اقاورة: مٌ َّْ

كجػالءة اقػرد مػف راػه اقػذم   (ْيَناَِِوُٓنذقبهْرخِوهننْيَناَِِوُٓنذقبهْرخِوهننلَونلَون)فأ تعَّفوه ىَّإ اآلفل اقسالاول: " فوكؿ سفد قطب
  مالمػػل قمػػف فسػػتدوكن ال االقعمػػؿ كاقرػػعكروالىػػدة اق اػػرل اقتػػأ أسػػَّ نال  إف اإلااػػتالة كا ػػط الة  فوػػرر اق

إنمػػػال رػػػأ   قفسػػػت كرػػػفجل قدػػػـ كدـ إنسػػػالب  فػػػالقوراأ ػػػالب ك كقفسػػػت كراثػػػل أ   ػػػالح كاإلفمػػػالفكاالق
كاقجػنس كاقوػكـ إف رػأ إً دىػكل اقجالرَّفػل  اقتػأ ت ػطدـ  كرفجل دفف كىوفدة  كدىكل اقوراال كاقدـ

قػػكاف: ظَّػػـ نػػكاع كأكاقظَّػػـ أ  (لَووْيَنٌَووْنَْاَووْيقنمَ ُووَِِنمٌ َّووٌِِّْنيَلَووْيَنٌَووْنَْاَووْيقنمَ ُووَِِنمٌ َّووٌِِّْنيَا ػػطدامنال أسالسػػفنال االقت ػػكر اإلفمػػالنأ اق ػػدفح  )
مالمػػل  ل ىَّػػإ اقظػالقمفف ترػػمؿ  ػػؿ معػػالنأ اإلمالمػػل اقممنكىػػاالقرػػرؾ  كظَّػػـ اقنػػالس اػالقاغأ  كاإل اقػن س
مالمل اقخالفل  رسالقلإمالمل اق مالمل اق الة  ك ؿ معنإ مف معالنأ اإل  كا  مالمل كاقوفالدة  فالقعػدؿ ا ػؿ كا 

فوػد  –أم قػكف مػف اقظَّػـ  –مالمل فأ أم  كرة مف  ػكررال  كمػف ظَّػـ ستدوالؽ رذة اإلامعالنفه رك 
كأسوط دوه فف ال ا ؿ معنإ مف معالنف ػال  كرػذا اقػذم قفػؿ إلاػرارفـ ىَّفػه   مالملجرد ن سه مف دؽ اإل

فػػػأ تندفػػل اقف ػػكد ىػػف اقوفػػػالدة  اقسػػالـ  كرػػذا اقع ػػد ا ػػفغته اقتػػػأ ً اقتػػكاء فف ػػال ًك غمػػكض قػػالطع
مػػػػر اه   كامػػػػال اندرفػػػػكا ىػػػػف ىوفػػػػدة جػػػػدرـ َّمػػػػكا  كامػػػػال فسػػػػوكا  كامػػػػال ىتػػػػكا ىػػػػف أمالمػػػػل  امػػػػال ظكاإل

 (1).اارارفـ(
 ولـم تزمـوا بشـريعة اهلل، نجـد أن الييـود لـم يمالكتـاب المقـدسومن النصوص الـواردة فـي 

 ىم: التي جاءىم بيا أنبياؤ وامر ينفذوا األ 

ُفِسُكُم الـرَّبَّ لِتَـْعبُـُدوهُ »فـََقاَل َيُشوُع ِللشَّْعِب: " - َـْ ُفِسُكْم َأَُّكْم َقِد اْختَـْرُتْم أَل َـْ ُتْم ُشُهوٌد َعَلى َأ َـْ فـََقـاُلوا: «. َأ
َْزُِعــــوا اآلِلَهــــَة اْلَغرِيَبــــَة الَِّتــــ«. »ََْحــــُن ُشــــُهودٌ » ي ِفــــي َوَســــِطُكْم َوَأِميُلــــوا قـُُلــــوَبُكْم ِإلَــــى الــــرَّبّْ ِإلــــِو فَــــاآلَن ا

(2)."«إسرائيل
 

، َوََُسوا الرَّبَّ ِإلَهُهْم َوَعَبُدوا اْلبَـْعِليَم َوالسََّواِرَي. َفَحِمَي َغَضُب  إسرائيلفـََعِمَل بـَُنو " - َنِي الرَّبّْ الشَّرَّ ِفي َعيـْ
ِرَشـْعَتاِيَم ُكوَشـاَن   إسـرائيلِد ُكوَشاَن ِرَشْعَتاِيَم َمِلِك َأرَاِم النـَّْهَرْيِن. فـََعَبَد بـَُنو ، فـََباَعُهْم بِيَ إسرائيلالرَّبّْ َعَلى 
(3)."ثََماََِي ِسِنينَ 
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، َوَعبَــُدوا اْلبَـْعِلــيَم َواْلَعْشــَتاُروَث َوآِلَهــَة َأرَاَم َوآ إســرائيلَوَعــاَد بـَنُــو "  - نَــِي الــرَّبّْ ِلَهــَة يـَْعَملُــوَن الشَّــرَّ ِفــي َعيـْ
يُدوَن َوآِلَهَة ُمـوآَب َوآِلَهـَة بَنِـي َعمُّـوَن َوآِلَهـَة اْلِفِلْسـِطيِنيّْيَن، َوتـَرَُكـوا الـرَّبَّ َولَـْم يـَْعبُـُدوُه. فَ  َحِمـَي َغَضـُب ِْ

(1)."إسرائيلالرَّبّْ َعَلى 
 

ــَعَدىُ  إســرائيلوََكــاَن َأنَّ بَِنــي " - ْْ ِِي َأ ْم ِمــْن َأْرِض ِمْصــَر ِمــْن َتْحــِت يَــِد ِفْرَعــْوَن َأْخطَــُأوا ِإلَــى الــرَّبّْ ِإلِهِهــِم الَّــ
يَن َطَرَدُىُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِم بَ  ِِ ِِ األَُمِم الَّ  إسرائيلِني َمِلِك ِمْصَر، َواتَـَّقْوا آِلَهًة ُأْخَرى، َوَسَلُكوا َحَسَب فـََراِئ

يَن َأقَاُموُىْم. َوَعِمَل بـَُنو  إسرائيلَوُمُلوِك  ِِ رِّا ِضدَّ الرَّبّْ ِإلِهِهْم ُأُمورًا لَْيَسْت ِبُمْسَتِقيَمٍة، َوبـَنَــْوا سِ  إسرائيلالَّ
ُفِسِهْم ُمْرتـََفَعاٍت ِفي َجِميِع ُمُدَِِهْم، ِمْن بـُْرِج النـََّواِطيِر ِإَلى اْلَمِديَنِة اْلُمَحصََّنِة. َوَأقَاُموا  َـْ ََْصابًا أَل ُفِسِهْم َأ َـْ أَل

َرٍة َخْضَراَء. َوَأْوقَـُدوا ُىنَـاَك َعلَـى َجِميـِع اْلُمْرتـََفَعـاِت ِمثْـَل األَُمـِم َوَسَواِرَي َعَلى ُكلّْ َتّل عَ  َُ ال َوَتْحَت ُكلّْ َش
َناَم الَّ  ْْ . َوَعَبُدوا اأَل َغاَظِة الرَّبّْ ِْ يَن َساقـَُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِمِهْم، َوَعِمُلوا ُأُمورًا قَِبيَحًة  ِِ  ِتي قَاَل الرَّبُّ َلُهمْ الَّ

َها: ا اأَلْمرَ » َعنـْ َِ  (2)."«اَل تـَْعَمُلوا ى

يَن لَـْم يـُْمِمنُـوا بِـالرَّبّْ ِإلِهِهـْم. َورَفَ " - ِِ َْلَُّبوا َأْقِفَيتَـُهْم َكَأْقِفَيِة آبَائِِهِم الَـّ ُضـوا فـََراِئَضـُو َوَعْهـَدُه فـََلْم َيْسَمُعوا َبْل 
ِِي َقَطَعُو َمَع آبَائِِهْم َوَشـَهاَداتِِو الَّتِـي َْـاُروا بَـاِطاًل َورَاَء األَُمـِم  الَّ َشـِهَد ِبَهـا َعلَـْيِهْم، َوَسـاُروا َورَاَء اْلَباِطـِل، َو

ـــايَا الـــرَّبّْ ِإلهِ  َْ يَن َأَمـــَرُىُم الـــرَّبُّ َأْن اَل يـَْعَمُلـــوا ِمـــثْـَلُهْم. َوتـَرَُكـــوا َجِميـــَع َو ِِ يَن َحـــْوَلُهُم، الَّـــ ِِ ِهـــْم َوَعِمُلـــوا الَّـــ
ُفِســِهْم َمْســُبوكَ  َـْ ــُروا أَل ــَماِء، َوَعَبــُدوا اْلبَـْعــَل. َوَعبـَّ ِميــِع ُجْنــِد السَّ َُ ُدوا ِل َُ َلــْيِن، َوَعِمُلــوا َســَواِرَي، َوَســ ُْ اٍت ِع

نَـ ُفَسـُهْم ِلَعَمـِل الشَّـرّْ ِفـي َعيـْ َـْ َغابَِنيِهْم َوبـََناتِِهْم ِفي النَّاِر، َوَعَرفُـوا ِعَرافَـًة َوتـََفـاَءُلوا، َوبَـاُعوا َأ ِْ ظَتِـِو. ِي الـرَّبّْ 
َوََحَّـاُىْم ِمـْن َأَماِمـِو، َولَـْم يـَْبـَق ِإالَّ ِسـْبُط يـَُهـوَذا َوْحـَدُه. َويـَُهـوَذا أَْيًضـا لَـْم  إسرائيلفـََغِضَب الرَّبُّ ِجدِّا َعَلى 

 ِِ ـــَراِئ ــايَا الــرَّبّْ ِإلِهِهـــْم، بَــْل َســَلُكوا ِفــي فـَ َْ ـــَرَذَل الــرَّ  إســرائيلَيْحَفظُــوا َو بُّ ُكــلَّ ََْســـِل الَّتِــي َعِمُلوَىــا. فـَ
 (3)."، َوَأَذلَُّهْم َوَدفـََعُهْم لَِيِد ََاِىِبيَن َحتَّى َطَرَحُهْم ِمْن َأَماِموِ إسرائيل

رض فَّسطفف انالءن ىَّإ اقدجل ينجد أف اقزىـ اقف كدم ايدوفت ـ ا فمف خالؿ جمفع مال ساو
دػػػؽ فػػػأ فَّسػػػطفف  ن ػػػال فػػػأ تػػػكرات ـ اقمدرفػػػل تعطػػػف ـ اقفنفػػػل االطػػػؿ  فالقن ػػػكص اقتػػػأ فزىمػػػكف أاقد

ػػال إ ػػالفل إقػػإ أف فنالق ػػ ال ن ػػكص أخػػرل مػػف ن ػػس اقتػػكراة اقمدرفػػل   رػػذة اقتػػكراة قػػد ذ ػػرت ن ك ن
 اساب مخالق ت ـ ألكامر اه  كدرمالن ـ مف رذة األرض. ؛إسرائفؿقغ ب اه اقذم نزؿ ىَّإ انأ 

مـؤتمر يقول الحبر آلمر برجر المدير السابق لبلتحاد الييودي في الواليـات المتحـدة فـي 
ك أف أاقدالقفػػل تدوفػػؽ قَّناػػكءات اقودفمػػل   إسػػرائفؿدػػد أف فػػدىأ أف ت ػػكفف دكقػػل "ً فدػػؽ أل صــحفي:

فف فػػأ سػػافؿ ت ػػكفف دكقػػت ـ كاقد ػػالظ ىَّف ػػال  االقنسػػال قنػػال إف سفالسػػالت فسػػرائفَّاإلاقػػرب فاػػالرؾ أفعػػالؿ 
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سػػػل إف د مت ػػػال اقودفمػػػل كاقركدفػػػل.... تاوػػػإ  ػػػ فكف مود نسػػػرائفؿاقدالقفػػػل ً تػػػرتاط اقاتػػػه ا إسػػػرائفؿ
 كفو ػػد اقكىػػد اإلق ػػأ –قػػكانفف اقػػرب  كرػػذا ً فعنػػأ أف  ػػؿ قػػالنكف فسػػف فػػأ اقوػػدس راػػالنأ  اقتعالقػػد 

اؿ ادتػراـ اقماػالدئ اقتػأ سػن ال اقػرب مػع اقرػعب   ً فرمؿ األرض فدسب؛ -قَّف كد ايرض فَّسطفف
ىَّػإ معالرػػدات  خػالص قَّػرب   ػ فكف ً تعتمػدتطافػؽ قػكانفف اقعداقػل  اقدػؽ  كاإلًاػد قرفػراد مػف 

وداسػل ً تعتمػد ىَّػإ اقتػراب  أك كمكازفف قكل تجعَّ ال أقكل مف جفران ػال  اقتػراث اقػدفنأ فك ػح أف اق
ترام ػػػال كدفػػػد اقػػػذم فجعػػػؿ  ػػػ فكف مودسػػػل رػػػك ادرض  اقرػػػه اقىَّػػػإ د ػػػكر رػػػعب ىَّػػػإ قطعػػػل أ

 قَّتعالقد اقراالنأ.

ؾ ن ػالؽ  اق ػػ فكنفل ن ػػال تدوػؽ اقمرػركع اقموػػدس  ذقػاقدالقفػل ادىػالء أ إسػػرائفؿً فدػؽ قدكقػل 
  اقتػػػأ تػػػكد أف تد ػػػـ اقرػػػعب اقف ػػػكدم ايسػػػرة  كتسػػػتخدـ اقوػػػكة قتدوفػػػؽ رػػػذا إسػػػرائفؿاقمعال ػػػرة فػػػأ 

 (1).اقغرض  ىاالرة ىف دكقل مثؿ غفررال مف اقدكؿ"

 تاريخًيا. -إلييفمسطين وعد  - ثالثًا: بطبلن زعم
ا ىػػف اقن ػػكص إلقالمػػل دكقػػت ـ اقمزىكمػػل ىَّػػإ أرض فَّسػػطفف  اعػػد أف تدػػدثك  ركج اقف ػػكد

أخػػػذكا فركجػػػكف  -اقتػػػأ تاػػػفف اطالن ػػػال مػػػف خػػػالؿ مػػػال سػػػاؽ -فنفػػػل اقتػػػأ تعطػػػف ـ اقدػػػؽ فػػػأ ذقػػػؾ اقد
أنػه قػـ ف ػف رنػالؾ سػ الف ىَّػإ رض  النت  ػدراء قالدَّػل قاػؿ أف فيتف ػال اقف ػكد  ك قَّددفث أف رذة األ

فػػأ اق ػػذب ه اقف ػػكد إقف ػػال  كأن ػػـ رػػـ مػػف سػػ ن ال منػػذ اقوػػدـ  كرػػذا دفػػدف اقف ػػكد رػػذة األرض قاػػؿ مجػػ
 رداف ـ.أكقَّب األمكر امال فتكافؽ مع م القد ـ كفدوؽ   كتزففؼ اقدوالئؽ  كاقخداع

كق ػػف دوػػالئؽ اقتػػالرفخ ترػػ د  اػػؿ إف   فَّوػػد ادىػػإ اقف ػػكد أن ػػـ رػػـ أكؿ مػػف سػػ ف رػػذة اقػػاالد
 رض اقتأ س ن ال  نعالف كأانالؤة.أم األ  أن ال  النت تسمإ أرض  نعالف  تا ـ تر د

  اعد كفالة مكسإ ىَّفه اقسالـ فأ اقتفػه  أكؿ مرة مع فكرع اف نكف رضف ـ قد دخَّكا رذة األ
 ىَّف ال ثالث قاالئؿ:  إسرائفؿمر  كقود س ف فَّسطفف قاؿ استفالء انأ كاعد رف  ـ اقوتالؿ أكؿ األ

نطوػػػل اقرػػمالقفل من ػػػال ىَّػػػإ اقادػػػر ؽ.ـ(  كاسػػػتكطنكا اقم 0000كسػػ نكرال دػػػكاقأ ) الفينيقيـــون: .8
 افض اقمتكسط.األ

ؽ.ـ(   2200كرغَّكا اقمنطول اقكسطإ مف فَّسطفف سنل )  نزقكا جنكب اق فنفوففف الكنعانيون: .2
(2)كرذة اقواالئؿ  النت م الجرة مف راه اقجزفرة اقعرافل.

 

                                                 

 –مجمكىػػػل م  ػػػرفف غػػػراففف  –اقوَّػػػـ اقجػػػرمء  -رجػػػالء جػػػالركدم  –فل سػػػرائفَّاإل سػػػالطفر اقمؤسسػػػل قَّسفالسػػػالتاأل 1))
 222ص  -1ط –اقوالررة  –ىَّإ قَّثوالفل اقمجَّس األ –ترجمل اقاراؽ ىاد اق الدم ر ال 

 – 1ط -م تال أ كاء اقسَّؼ –سعكد اف ىاد اقعزفز اقخَّؼ  –دفالف اقف كدفل كاقن رانفل انظر: دراسالت فأ األ 2))
 .55ص 
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ؽ.ـ( ك النػت 8200) سػنلكرأ جمالىالت جالءت مػف جزفػرة  رفػت دػكاقأ  القبائل الفمسطينية: .0
ء تسمإ فَّستفف  كنزقت افف فالفال كغزة ىَّإ اقادر  كاختَّط اق نع النفكف االقواالئؿ اقكافدة  كتـ افف رػًؤ

كاًسـ اقكافػد مػف  رفػت مػف جالنػب   كاقَّغل اقسالمفل مف جالنب  كأكقئؾ مزفن غَّب ىَّفه اقدـ اقعراأ
(1)في ادت اقاالد تعرؼ ا َّسطفف.  آخر

 

اػرارفـ ىَّفػه اقسػالـ ىنػدمال قػدـ ق َّسػطفف قػػـ إأف   اػؿ إنػه مػف اقثالاػت ىنػد اقف ػكد فػأ تػػكرات ـ
ػال قفػدفف فف ػال زكجتػه سػالرة: " ؛ف ال رارنا كاددناف ف فمَّؾ ف َوَماتَـْت اؿ إنه قد طَّػب مػن ـ أف فعطػكة أر ن

ــَراِىيُم لِيَـْنــُدَب َســارََة َويـَْبِكــ َعــاَن. َفــأََتى ِإبـْ ــُروُن، ِفــي َأْرِض َكنـْ َهــا. َوَقــاَم َســارَُة ِفــي قـَْريَــِة َأْربَــَع، الَِّتــي ِىــَي َحبـْ َي َعَليـْ
َراِىيُم ِمْن َأَما ْبـٍر َمَعُكـْم أَلْدِفـَن َمْيتِـي »ِم َميِّْتِو وََكلََّم بَِني ِحثَّ قَاِئاًل: ِإبـْ أَََا َغرِيٌب َوََزِيٌل ِعْندَُكْم. َأْعُطوَِي ُمْلـَك قـَ

 (2)."«ِمْن َأَماِمي

 ػػالنكا فػػأ أرض فَّسػػطفف قاػػؿ أف ف ػػالجر إقف ػػال إاػػرارفـ  الاػػؿ إف اقتػػكراة قتػػذ ر أف رنػػالؾ سػػ النن 
  كرػػذا (3)كتػػالرة أخػػرل اػػيرض اق َّسػػطفنففف  ض  فتػػالرة ت ػػ  ال اػػيرض  نعػػالفكتدػػدد ركفػػل كاسػػـ األر 

 اقذفف  النكا فف ال قاؿ قدـك إارارفـ إقف ال:   ىَّإ اىتاالر اقس الف اقدوفوفف

َعانَ " - ُروُن، ِفي َأْرِض َكنـْ (4)."َوَماَتْت َسارَُة ِفي قـَْريَِة َأْرَبَع، الَِّتي ِىَي َحبـْ
 

َراِىيُم ِفي " - (5)."َأْرِض اْلِفِلْسِطيِنيّْيَن أَيَّاًما َكِثيَرةً َوتـََغرََّب ِإبـْ
 

َراُم ِلُلوٍط: "  - َنَك، َوبـَْيَن رَُعاِتي َورَُعاتِـَك، أَلََـّنَـا ََْحـُن َأَخـَواِن. أَلَْيَسـْت  »فـََقاَل أَبـْ ََْمٌة بـَْيِني َوبـَيـْ اَل َتُكْن ُمَ ا
نَـْيـِو «.َمااًل فَأَََـا يَِمينًـا، َوِإْن يَِمينًـا فَأَََـا ِشـَماالً ُكلُّ اأَلْرِض َأَماَمَك؟ اْعَتِزْل َعنّْي. ِإْن َذَىْبَت شِ  فـََرفَـَع لُـوٌط َعيـْ

نَِّة الرَّ  َُ َلَما َأْخَرَب الرَّبُّ َسُدوَم َوَعُمورََة، َك ، َكَأْرِض ِمْصـَر. َورََأى ُكلَّ َدائَِرِة اأُلْرُدنّْ َأنَّ َجِميَعَها َسْقٌي، قـَبـْ بّْ
 ُْ يُء ِإَلى  ُِ وَغَر. فَاْخَتاَر ُلوٌط لِنَـْفِسِو ُكلَّ َدائَِرِة اأُلْرُدنّْ، َواْرَتَحَل ُلوٌط َشْرقًا. فَـاْعتَـَزَل اْلَواِحـُد َعـِن ِحيَنَما َت

َعاَن، َوُلوٌط َسَكَن ِفي ُمـُدِن الـدَّائَِرِة، َوَـََقـَل ِخَياَمـُو ِإلَـى َسـُدوَم. وََكـ َراُم َسَكَن ِفي َأْرِض َكنـْ  اَن َأْىـلُ اآلَخِر. أَبـْ
 (6)."َسُدوَم َأْشَرارًا َوُخطَاًة َلَدى الرَّبّْ ِجدِّا

                                                 

 . 50ص – 11ط –م تال اقن  ل اقم رفل  –أدمد اقرَّاأ  –اقف كدفل  –دفالف : موالرنل األانظر 1))
 .(4-2اق ورات ) – 23 اإل دالح –س ر اقت كفف  2))
 .114ص – 1ط –دار اقادافل  –أدمد سالقـ ردالؿ  - ذكال اقتَّمكد أانظر: فَّسطفف افف دوفول اقف كد ك  3))
 .2 اق ورة – 23 اإل دالح –س ر اقت كفف  4))
 .34اق ورة  - 21 اإل دالح –س ر اقت كفف  5))
 (.13-8اق ورات )  - 13 اإل دالح –س ر اقت كفف  6))
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ــُعوُب فـَيَـرْ " - َتــُو. تـَْهِديــِو ِبُقوَّتِــَك ِإلَــى َمْســَكِن ُقْدِســَك. َيْســَمُع الشُّ ِِي َفَديـْ ــْعَب الَّــ َتِعــُدوَن. تـُْرِشــُد ِبَرْأفَِتــَك الشَّ
ٍِ يـَْنَدِىشُ  ُِ الرَّْعَدُة ُسكَّاَن ِفِلْسِطيَن. ِحيَنِئ ُِوُب َجِميـُع  تَْأُخ ُىُم الرَّْجَفـُة. يَـ ُِ ُأَمَراُء َأُدوَم. َأْقوِيَـاُء ُمـوآَب تَْأُخـ

َعانَ   (1)."ُسكَّاِن َكنـْ
 

ثػػالر تػػدىـ زىم ػػـ آمػػف خػػالؿ اقادػث ىػػف   كقوػد دػػالكؿ اقف ػػكد أف فطمسػػكا اقدوػالئؽ اقتالرفخفػػل
ثػالر اق ػ فكنفل اآل قالمػت دائػرةك ثػالر  اقم ذكب فأ أرض فَّسطفف  فجندكا قذقؾ اق ثفػر مػف ىَّمػالء اآل

مكقعنال فأ فَّسطفف  كق ن ال  (113)االقتنوفب فأ  (1958-1948) سنلكخالؿ ىرر سنكات فوط مف 
ففف أك ىاػرففف  كمػال كجػد إسػرائفَّفأ كجكد أنالس فسػمكف  اقعثكر ىَّإ أم أثر فؤ د زىم ال قـ تستطع

ة اقتػػأ ت كنػػت فف ػػال رػػذة كرػػأ اق تػػر   مػػف أثػػالر ف كدفػػل تعػػكد فػػأ أقػػدم ال إقػػإ اقوػػرف اقثػػالنأ قاػػؿ اقمػػفالد
أك   أك م ػػرفل  أك أرػػكرفل  أك االاَّفػػل  اقدفالنػػل  ك ػػؿ مػػال كجػػد مػػف آثػػالر قدفمػػل رػػأ أمكرفػػل  نعالنفػػل

 (2)أك ركمالنفل.  أك فكنالنفل  فالرسفل

كندف نجد مف اقم الرقػالت اقعجفاػل انػدثالر اقرػكارد اقتالرفخفػل اقداقػل ىَّػإ اقكجػكد اقف ػكدم فػأ 
ػػػال  افنمػػػال اوفػػػت رػػػكارد اقد ػػػالرات األفتػػػرة مػػػف اق تػػػرات فػػػأ فَّسػػػطفف ا كاقتػػػأ سػػػاوت   خػػػرلنػػػدثالرا تالمن

 (3)اقكجكد اقف كدم انًؼ اقسنفف مالثَّل قَّعفالف.

 

 

 

                                                 

 (.15-13اق ورات ) – 15 اإل دالح –س ر اقخركج  1))
 .119ص – 1ط –األرَّفل قَّنرر كاقتكزفع  –جكدت اقسعد  –انظر: أكرالـ اقتالرفخ اقف كدم  2))
 .117ص – ذكال اقتَّمكد أد ك انظر: فَّسطفف افف دوفول اقف ك  3))
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 ادلطهة انثانث

 ػقُذج تقذَش انقىج

سس اقتػأ فجػب ىَّػإ دل اقف كد فجد أن ال تعتار اقوكة مف األإف اقمستعرض قم الدر اق  ر ق
اقوػػػػكة اقعسػػػػ رفل اقتػػػأ فسػػػػتطفعكف مػػػػف خالق ػػػػال ق ػػػػر  اقف ػػػكد امتال  ػػػػال فػػػػأ  ػػػػؿ اقمجػػػالًت  كخال ػػػػل

خػرل سػكاء االقوتػؿ م ػالدررـ ىَّػإ اسػتخداـ اقوػكة  ػد األمػـ األكاقو الء ىَّف ـ  اؿ كتدػث   أىدائ ـ
 ك اقطرد أك اقتررفد.أ

مػف خػالؿ ىسػ رة اقمجتمػع اق ػ فكنأ    كقود ترجـ اقف ػكد ذقػؾ ىنػد إنرػالء اق فػالف اقغال ػب
 ك عكا ثالث قكاىد قنظرفل األمف اق  فكنفل: ككجكب اقوتالؿ ىَّإ  ؿ قالدر  ف

ثػـ   فستطفع أف فعزز ىدكان ال ىَّػإ اقػدكؿ اقمجػالكرة ق ػال   ركرة اًدت الظ االستمرار اجفش قكم .8
 را أ اقمغت ال.فت دل ق ؿ تدرؾ فسعإ ًسترداد األك   فثات رذا اقعدكاف

ت ػػػ  قمفػػػل  اػػػرلالإقػػػإ قػػػكة ى إسػػػرائفؿنتمػػػالء ا ػػػركرة  .2 ال اقعدكانفػػػل قتدوفػػػؽ تسػػػتعفف ا ػػػال فػػػأ مدالًك
كاقمعػدات اقدرافػػل   كاألسػَّدل  مػكاؿ اقطالئَّػػل  كمػػف رػذة اقوػكة اق اػػرل تسػتمد األأرػداف ال اقتكسػعفل

 اقالزمل قتدوفؽ سفالست ال اقتكسعفل.

 (1) ار ىدد مم ف من ـ ات جفررـ إقإ أرض فَّسطفف.أك أاقعمؿ ىَّإ تجمفع اقف كد  .0

ػػال   ت ىَّػػإ اقخدمػػل اقعسػػ رفلكقوػػد  ػػالف رػػذا نتفجػػل قتعػػالقفـ اقتػػكراة اقتػػأ دثػػ اػػؿ اىتارت ػػال فر ن
 ىَّإ  ؿ رالب ف كدم اَّ  اقعررفف مف اقعمر:

ـــَنِة الثَّ " - ـــْهِر الثَّـــاَِي ِفـــي السَّ ـــِة َكلَّـــَم الـــرَّبُّ ُموَســـى ِفـــي بـَرّْيَّـــِة ِســـيَناَء، ِفـــي َخْيَمـــِة االْجِتَمـــاِع، ِفـــي َأوَِّل الشَّ اََِي
ــاِئالً  ــْن َأْرِض ِمْصــَر َق ــي : »ِلُ ــُروِجِهْم ِم ــِة بَِن ــَدِد  إســرائيلَأْحُصــوا ُكــلَّ َجَماَع ــائِِهْم، ِبَع ــوِت آَب ِبَعَشــائِرِِىْم َوبـُُي

. َتْحُسـبُـُهْم أََْـَت إسـرائيلاأَلْسَماِء، ُكلَّ ذََكٍر ِبَرْأِسِو، ِمِن اْبِن ِعْشرِيَن َسَنًة َفَصاِعًدا، ُكلَّ َخارٍِج ِلْلَحْرِب ِفي 
(2).". َوَيُكوُن َمَعُكَما رَُجٌل ِلُكلّْ ِسْبٍط،رَُجٌل ُىَو رَْأٌس لِبَـْيِت آبَائِوِ َوَىاُروُن َحَسَب َأْجَناِدِىمْ 

 

ا َعـَدَد ُكـلّْ َجَماَعـِة بَنِـي »ثُمَّ بـَْعَد اْلَوبَِن َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى َوأَِلَعازَاَر ْبَن َىـاُروَن اْلَكـاِىِن قَـاِئاًل: " - َِ ، إسـرائيلُخـ
ْنـِد ِفـي  ِمـِن ابْـِن ِعْشـرِيَن َسـَنةً  ُُ َفَكلََّمُهـْم ُموَســى «. إسـرائيلَفَصـاِعًدا َحَسـَب بـُيُـوِت آبَـائِِهْم، ُكـلّْ َخـارٍِج ِلْل

ِمـِن ابْـِن ِعْشـرِيَن َسـَنًة َفَصـاِعًدا. َكَمـا َأَمـَر »َوأَِلَعازَاُر اْلَكـاِىُن ِفـي َعَربَـاِت ُمـوآَب َعلَـى ُأْرُدنّْ َأرِيَحـا قَـائَِلْيِن: 
(3)."«الرَّبُّ ُموَسى

 

                                                 

 106ص. – 1ط –دار اًتدالد اقعراأ  –دسف ظالظال كمدمد ىالركر  –انظر: ررفعل اقدرب ىند اقف كد  1))
 (.4-1اق ورات ) –كؿ اإل دالح األ –س ر اقعدد  2))
 (.4-1اق ورات ) – 26 اإل دالح –س ر اقعدد  3))
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سكاء  النت رذة   ىداءأف تزفؿ األاؿ إف اقتكراة قتعتار أف اقوكة رأ اقسافؿ اقتأ تستطفع اه 
مػـ اوكتػه ألجػؿ   اقػذم فافػد األأك مف خالؿ اقرب اقمدالرب  اقوكة م تسال مف خالؿ اقعتالد اقعس رم

 اقف كد:
أَََــا قَــْد ِشــْ ُت. تـََقــدَّْمُت ِفــي »ُو َوُعَرفَــاَءُه َوقَــاَل َلُهــْم: َوُشــُيوَخُو َوُرَؤَســاَءُه َوُقَضــاتَ  إســرائيلفَــَدَعا َيُشــوُع َجِميــَع "

ِميـِع ُأولئِـَك الشُّـُعوِب ِمـْن َأْجِلُكـْم، ألَ  َُ ُتْم ُكلَّ َما َعِمَل الرَّبُّ ِإلُهُكـْم ِب ُتْم َقْد رَأَيـْ َـْ نَّ الـرَّبَّ ِإلَهُكـْم ُىـَو األَيَّاِم. َوَأ
ــُروا. َُْظ ــْنُكْم. ُا ــَن  اْلُمَحــاِرُب َع ــاِقيَن ُمْلًكــا َحَســَب َأْســَباِطُكْم، ِم ــُعوَب اْلَب ــِة ىــُماَلِء الشُّ ــْد َقَســْمُت َلُكــْم بِاْلُقْرَع َق

َو يـَْنِفـيِهْم ِمـْن اأُلْرُدنّْ َوَجِميِع الشُُّعوِب الَِّتي قـََرْضتُـَها، َواْلَبْحِر اْلَعِظـيِم ََْحـَو غُـُروِب الشَّـْمِف. َوالـرَّبُّ ِإلُهُكـْم ُىـ
َتْحَفُظوا َوتـَْعَملُـوا  ُكْم َوَيْطُرُدُىْم ِمْن ُقدَّاِمُكْم، فـََتْمِلُكوَن َأْرَضُهْم َكَما َكلََّمُكُم الرَّبُّ ِإلُهُكْم. فـََتَشدَُّدوا ِجدِّا لِ َأَمامِ 

ــا َأْو ِشــَمااًل. َحتَّــى  ــا يَِميًن َه ــي ِســْفِر َشــرِيَعِة ُموَســى َحتَّــى اَل َتِحيــُدوا َعنـْ ــوِب ِف ــى ىــُماَلِء ُكــلَّ اْلَمْكُت ــْدُخُلوا ِإَل اَل َت
ُِْكُروا اْسـَم آِلَهـِتِهْم، َواَل َتْحِلُفـوا ِبَهـا، َواَل تـَْعبُـُدوَىا، وَ  ُُُدوا َلَهــا. الشُّـُعوِب، ُأولئِـَك اْلبَـاِقيَن َمَعُكـْم، َواَل تَـ اَل َتْسـ

ا اْليَـْوِم. قَ  َِ ْد َطَرَد الرَّبُّ ِمـْن َأَمـاِمُكْم ُشـُعوبًا َعِظيَمـًة َوَقوِيَـًّة، َوَأمَّـا َولِكِن اْلَصُقوا بِالرَّبّْ ِإلِهُكْم َكَما فـََعْلُتْم ِإَلى ى
ا اْليَــْوِم. رَُجـٌل َواِحـٌد ِمـْنُكْم َيطْـُرُد أَْلًفـا، أَلنَّ الـرَّبَّ إِ  َِ ِْ َأَحٌد قُـدَّاَمُكْم ِإلَـى ىـ ُتْم فـََلْم يَِق َـْ لَهُكـْم ُىـَو اْلُمَحـاِرُب َأ

ُفِسُكْم َأْن ُتِحبُّوا الرَّبَّ ِإلَهُكمْ  َعْنُكْم َكَما َكلََّمُكْم. َـْ  (1)."فَاْحَتِفُظوا ِجدِّا أَل

كفػػأ رػػذا اقخطػػالب نجػػد مػػال فؤ ػػد ىَّفػػه فكرػػع قمػػف ىنػػدة  ىَّػػإ أرمفػػل اقوػػكة اقتػػأ فعتاػػر أن ػػـ 
ألف اقرب رك  ؛فستمدكن ال مف اه فأ طرد اقرعكب  كقك  النت قكفل كىظفمل  فرجؿ من ـ فطرد أق نال

 ذة اقوكة.اقذم فمدرـ ا 

 مــم األخــرى:ة أن القــوة ىــي الطريقــة التــي يجــب أن يــتم التعامــل بيــا مــع األوضــحت التــوراولقــد أ
لَـَك، َفُكـلُّ  ِحيَن تـَْقُرُب ِمْن َمِديَنٍة ِلَكْي ُتَحارِبـََها اْسـَتْدِعَها ِإلَـى الصُّـْلِ ، فَـِنْن َأَجابـَْتـَك ِإلَـى الصُّـْلِ  َوفـََتَحـتْ »"

ـــْعِب اْلَمْوُجـــو  ًـــا، الشَّ ـــَك َحْرب ـــْت َمَع ـــْم ُتَســـاِلْمَك، بَـــْل َعِمَل ـــَك. َوِإْن َل ـــَك ِللتَّْســـِ يِر َوُيْســـتَـْعَبُد َل ـــا َيُكـــوُن َل ِد ِفيَه
. َوَأمَّــا النَّْســ ِِ ــْي ــْرَىا. َوِإَذا َدفـََعَهــا الــرَّبُّ ِإلُهــَك ِإلَــى يَــِدَك فَاْضــِرْب َجِميــَع ذُُكورَِىــا ِبَحــدّْ السَّ ِْ  اُء َواأَلْطَفــالُ َفَحا

الَِّتــي َأْعَطــاَك الــرَّبُّ  َواْلبَـَهــاِئُم وَُكــلُّ َمــا ِفــي اْلَمِديَنــِة، ُكــلُّ َغِنيَمِتَهــا، فـَتَـْغَتِنُمَهــا لِنَـْفِســَك، َوتَْأُكــُل َغِنيَمــَة َأْعــَداِئكَ 
ِميِع اْلُمُدِن اْلَبِعيَدِة ِمْنَك ِجدِّا الَِّتي لَْيَسْت ِمْن ُمُدِن ى َُ ا تـَْفَعُل ِب َِ ُماَلِء األَُمِم ُىَنا. َوَأمَّا ُمـُدُن ىـُماَلِء ِإلُهَك. ىَك

َها َََسَمًة مَّا، َبْل ُتَحرُّْمَها َتْحرِيًما  (2)."الشُُّعوِب الَِّتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك ََِصيًبا َفاَل َتْسَتْبِق ِمنـْ

                                                 

 .(11-2اق ورات ) - 23 اإل دالح -س ر فركع  1))
ال: توتَّ ال قتالن 17 -10اق ورات ) – 20 اإل دالح – ر اقتثنفل س 2))  .(. كمعنإ تدرم ال تدرفمن
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دػػالًت مدػػدكدة دار فف ػػال اقجػػدؿ اػػفف  كقوػػد ذرػػب اقتَّمػػكد ألكسػػع مػػف ذقػػؾ  دفػػث أفتػػإ فػػأ 
نمال فتالح قَّمتوال فف  متنالق فف اريف مَّ فل رأء مال  ايف مف فدسـ اقجدؿ قفس اقمد ملاق   كمف كا 

 (1)ف اقغَّال قرقكل. كف رك اق الئز  ككرد فأ اقتَّمكد أخر كقك االقوكة كاقعنؼ ففتغَّب ىَّإ اآل

فاػػذؿ ج ػػػدة قمنػػػع اسػػتمالؾ اػػػالقأ األمػػػـ فػػػأ  كجػػالء فػػػأ اقتَّمػػػكد: فجػػب ىَّػػػإ  ػػػؿ ف ػػػكدم أف
 (2)ف ف كف ق ـ اقسَّطل أفنمال دَّكا.؛ ألنه فَّـز أتاوإ اقسَّطل قَّف كد كددرـ رض  دتإاأل

 

 

  

                                                 

 .13ص –فتالكل اقدالخالمالت  1))
 .102ص  – راىنال مع اقف كد  2))
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 املثحث انثاوً
 رهاب يف عقٍذج انٍهىدمظاهر انعذواوٍح واإل

    ويشتمل عمى: 

 المطمب األول: الحروب واالغتياالت والقتل.

لتعامل المطمب الثاني: استباحة األعراض واألموال وا
 .بالغدر
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 ولادلطهة األ

 غتُاالخ وانقتمحلروب واالا

إف اقنػػالظر فػػأ  ػػ الت اقف ػػكد كأخالقفػػالت ـ  فجػػد أنػػه تجػػرم فػػأ ىػػركق ـ مػػع دمػػالئ ـ كدرػػفل 
قػد  النػت رػذة اقكدرػفل مػف ارعل رنفعل متي ػَّل فػف ـ  متغَّغَّػل فػأ  فػالن ـ كفػأ أىمػالؽ كجػدان ـ  ك 

كظَّػت تالزم ػـ فػأ  ػػؿ أطػكار تػالرفخ ـ  كفػأ  ػؿ مظػالرر دفػالت ـ  ف ػػـ   أاػرز  ػ الت ـ منػذ نرػيت ـ
  تسػػفطر ىَّػػف ـ ىَّػػإ اقػػدكاـ نزىػػل ىنف ػػل مخف ػػل إقػػإ اقوسػػكة اقجنكنفػػل  ككقػػع كدوػػد م ػػطـر االقوتػػؿ

اػػػالدة اقنػػػالس   األك ػػػالؿ كاقتن فػػػؿ كاقتعػػػذفب  كتوطفػػػع  كاقػػػرجـ  كاقدػػػرؽ  كاقخنػػػؽ  كاقرػػػنؽ  كاقػػػذاح كا 
رػػعالؿ اقنػػالر فػػأ اقمػػدف رػػالىل اقػػدمالر فػػأ  ػػؿ م ػػالف فوػػع فػػأ قا ػػت ـ  ً فعرفػػكف فػػأ   االقجمَّػػل  كا  كا 

اػؿ إف تعػالقفـ ؛ ذقؾ ردمل  ًك فدفع ـ ىنػه رػعكر ًك فمػنع ـ ىػف ارت الاػه دفػف ًك ىوفػدة ًك  ػمفر
ًك فرػ أ غَّػفَّ ـ إً   اقػدمالء كرػـ ً فػركم ىطرػ ـ سػكلاة كاقتَّمكد رأ مف تدث ـ ىَّػإ ذقػؾ  اقتكر 

 (1)أف فركا األرض مف دكق ـ م ركرل االقجثث كاألرالء.

جرامنال مف اقف كد  قالؿ اه سادالنه فأ دو ـ: أفكجد مف رك  كقـ رنلَسَجُنرد قسكة كدودنا كا   ُق

ُنُِِٓن َعُِِنذٌَِهَنفَ  هَنوٌَْْوِجَْبَةِنأَاُنأَكَِكنلَسُ َةًناَا ْرنَِِٓ ٌََّوْنَْشرومَّكُنَفَ ِْو ُجُنننننننننلقٍق  ُىُق ْرنِِاُ َوْن َْخََفجرو ُنِِاُوُُنمٌْؤَْٔ َوْبُناَا  ٌََّْن ٌِْوجََْبِةن م

نحَعٍَُّق َْ  .(41)اقاورة: ِِاُُُنمٌَّْْءُناَا ْرنِِاُ َْنٌََّْنَْ ُب طقنُِِٓن َشُ َتِنمٌٍَُِّناََِْنمٌٍَُُّن  غَْفًِانمَّْر

  فػنذا قَّػكا ـ من ػال الاقدجػالرة اقتػأ فوػفس قَّػكا ـ إقف ػفأ ددفثػه ىػف اآلفػل: "ك  فوكؿ سفد قطب
جػػدب كأقسػػإ  رػػأ دجػػالرة ق ػػـ ا ػػال سػػالاؽ ى ػػد  فوػػد رأكا اقدجػػر فت جػػر منػػه اثنتػػال ىرػػرة ىفننػػال  كرأكا أ

اقجاػػػؿ فنػػػدؾ دػػػفف تجَّػػػإ ىَّفػػػه اه كخػػػر مكسػػػإ  ػػػعونال  كق ػػػف قَّػػػكا ـ ً تَّػػػفف ًك تنػػػدل ًك تنػػػاض 
 (3).جدال  الفرة"م(2)ك توكل  قَّكب قالسفل جالسفلأاخرفل 

ٌَّويَِْٓنأَكُوَ وق مننننننن  نال دالق ـ مع اقمؤمنفف: اكقالؿ اه ك  ٌْ َ ُو دَناَم ٍَّويَِْٓنمََِاُو منم ٌِ ِرنمٌاروْس نمَوَِمَاةًن ْرنأََك َِ  ٌََخج 
 (82)اقمالئدة: 
 

                                                 

 .339ص  –م تال اقخالنجأ  –ز أ رنكدة  –انظر: اقمجتمع اقف كدم  1))
أاػػػك اقدسػػػف ىَّػػػأ اػػػف  -كاقمدػػػفط األىظػػػـاقمد ػػػـ جالسػػػفل:  ػػػَّال كفوػػػالؿ أرض جالسػػػفل: أرض  ػػػَّال. انظػػػر:  2))

 - 1ط –افػػػػػركت –دار اق تػػػػػب اقعَّمفػػػػػل  - اقمدوػػػػػؽ: ىاػػػػػد اقدمفػػػػػد رنػػػػػداكم -إسػػػػػمالىفؿ اػػػػػف سػػػػػفدة اقمرسػػػػػأ 
 .7/517ج

 .1/80 -25ط -فأ ظالؿ اقورآف  3))
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 كغمط   كماالرتل قَّدؽ  مال ذاؾ إً ألف   ر اقف كد   ر ىنالد كجدكد: "(1)قالؿ ااف  ثفر

 (2)."مَّل اقعَّـقَّنالس كتنوص اد

كقتػػػؿ   ىػػػراض  كاسػػػتاالدل األثػػػالرة اق ػػػتف كاقدػػػركبكؼ نسػػػتعرض رنػػػال دكر اقف ػػػكد فػػػأ إكسػػػ
 اقنالس.

 :رضوالفتن والفساد في األ أواًل: إشعال الحروب 
 ٍَُُّنٌَوْنُْوِوبكنمٌُّْفْسِوَِِْٓنننوقٍََّّْنأَاُلَُِامنَْٔبًمنٌٍِْوَ َُّ نأََْفَؤَ َْنمٌٍَُُّناََْسُعَ َُْنفِهنمٌْؤَبُل نفَسَْدًمناَمٌقالؿ اه تعػالقإ: 

 (.  31)اقمالئدة:

 (3).فسالدنا" أم مف سجفت ـ أن ـ دائمالن فسعكف فأ اإلفسالد فأ األرضقالؿ ااف  ثفر: "

فسػالد   ـ االق  قَّدركب اقتأ تدوؽ رػذا اإلكاقف كد ىندرـ رغال ىمفول فأ اإلفسالد  كىندرـ ن
ر  كىندرـ درص كم ر كدرالء كخاث فأ اقتخطفط ق ال مف غفر اقف ػكد  كرػـ  عالق ال كت فئل كقكدرال كا 

 (4)رض إفسالدنا كتخرفانال كتدمفرنا.فسعكف فأ األ

                                                 

كقػػد سػػنل إدػػدل   رػػك اإلمػػالـ اقدػػالفظ أاػػك اق ػػداء إسػػمالىفؿ اػػف ىمػػر اػػف  ثفػػر اقوررػػأ مػػف انػػأ د ػػَّل:ااػػف  ثفػػر 1))
فأ قرفل مجدؿ مف أىمالؿ ا رل  كتكفأ كاقدة اقخطفب ر الب اقدفف فأ قرفل اقمجػدؿ سػنل  رجرفل ساعمالئل ك 
ال ال  كانػػال رففونػػ ػػالف قنػػال رػػوفون "كقػػد نرػػي اإلمػػالـ اعػػد كفػػالة كاقػػدة فػػأ رىالفػػل رػػوفوه األ اػػر اقػػذم قػػالؿ ىنػػه: (  ق703)

  نػذ ر مػن ـ: اقوالسػـ اػف مدمػد اقارزاقػأ درس اإلمالـ ااف  ثفػر ىَّػإ أفػدم اقمئػالت مػف اقرػفكخ رفكخه:"  الر كقن 
رػػػ(  كاقدػػالفظ اػػف اقوالنسػػأ )ت  744رػػػ(  كاقرػػفخ فكسػػؼ اػػف ىاػػد اقػػردمف اقمػػزم )ت  739مػػؤرخ اقرػػالـ )ت 

اػػرارفـ اػػف ىاػػد اقػػردمف اق ػػزارم )ت  729 رػػػ(  كنجػػـ اقػػدفف اػػف اقعسػػوالنأ  كااػػف اقرػػدنل رػػ الب  729رػػػ(  كا 
ف اػػف قال ػػأ رػػ ال  كاقرػػفخ نجػػـ اقػػدفف مكسػػإ اػػف ىَّػػأ اػػف مدمػػد رػػػ(  ك مػػالؿ اقػػدف 730اقػػدفف اقدجػػالر )ت 

 مػال   رػ( 748رػ(  كاقدالفظ رمس اقدفف اقذراأ )ت  716ثـ اقدمروأ اقمعركؼ االاف اقا فص )ت   اقجفَّأ
سدالؽ اآلمدم  كااف اقرفرازم  أخذ ىف اقوالسـ اف ىسال ر  كغفررـ  ثفر.  كا 

مػػكع غ فػػرة قترػػففع جرػػػ  كخرجػػت ادمرػػؽ  774مػػف سػػنل رػػعاالف  26تػػكفأ ااػػف  ثفػػر فػػأ فػػـك اقخمػػفس  كفالتػػه:
 كدفف اموٌر اق كففل خالرج االب اقن ر مف دمرؽ دسب ك ٌفته ردمه اه.  جنالزته

تػػرؾ اقدػػالفظ ااػػف  ثفػػر ىرػػرات اقمؤق ػػالت فػػأ رػػٌتإ اقمفػػالدفف اقعَّمفػػل  كارػػ ؿ خػػالص فػػأ : م ػػٌن التهكمػػف أرػػـ   
اًجت ػالد فػأ   جػالمع اقمسػالنفد كاقسػنف  اقادافػل كاقن الفػل  اق ػرفـ ت سػفر اقوػرآف  كمن ػال: اقتالرفخ كاقت سفر كاقددفث

اقمدوؽ مدمػد دسػفف رػمس  –ااف  ثفر  –. انظر: ت سفر اقورآف اقعظفـ اخت الر ىَّـك اقددفث  طَّب اقج الد
 .1/3ج – 1ط –دار اق تب اقعَّمفل  –اقدفف 

 . 3/150ج –ت سفر اقورآف اقعظفـ  2))
 .3/134ج – اقمرجع اقسالاؽ 3))
 .251ص– 1ط –دار اقوَّـ  – الح اقخالقدم  ––انظر: اقرخ فل اقف كدفل فأ اقورآف  4))



 العنصرية والتطرف والعدوانية في الديانة اليهىدية

)171) 
 

 الفصل الثالث

حـًدا مـن أال يـرحم  ، وىـو رب قـاس  أن الرب ىو رب الجنـد الكتاب المقدسورد في أسفار 
فنــاء  ،–كمــا يزعمــون -و أعــداء الييــود أبنائــو وأحبائــ وأنــو يحقــق أمنيــاتيم فــي الحــرب والغــزو وا 

 :ن ذلك. وماألمم

َّــُو َأَحــبَّ آبَــاَءَك َواْخَتــاَر ََْســَلُهْم ِمــْن بـَْعــِدِىْم، َأْخَرَجــَك ِبَحْضــَرتِِو ِبُقوَّتِــِو اْلَعِظيَمــِة ِمــ" - ْن ِمْصــَر،ِلَكْي َوأَلْجــِل َأ
ا اْليَـْومِ َيْطُرَد ِمْن َأَماِمَك ُشُعوبًا َأْكبَـَر َوَأْعَظَم ِمْنَك، َويَْأِتَي ِبَك َويـُْعِطَيَك َأْرَضُهْم ََِصي َِ (1)."ًبا َكَما ِفي ى

 

ـــاُقوَن َواْلُمْ تَـُفـــوَن ِمـــْن َأَماِمـــَك.الَ "  - ـــْيِهْم َحتَّـــى يـَْفَنـــى اْلَب  تـَْرَىـــْب َوالزَََّـــابِيُر أَْيًضـــا يـُْرِســـُلَها الـــرَّبُّ ِإلُهـــَك َعَل
لرَّبَّ ِإلَهـَك َيطْـُرُد ىـُماَلِء الشُّـُعوَب ِمـْن ُوُجوَىُهْم، أَلنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك ِفي َوَسِطَك ِإلٌو َعِظيٌم َوَمُ وٌف.َولِكنَّ ا

َيْدفـَُعُهُم الرَّبُّ ِإلُهَك َأَماِمَك َقِلياًل َقِلياًل. اَل َتْسَتِطيُع َأْن تـُْفِنيَـُهْم َسرِيًعا، لَِئالَّ َتْكثـَُر َعَلْيَك ُوُحوُش اْلبَـرّْيَِّة. وَ 
ــْوا. َويَــْدَفُع ُمُلــوَكُهْم ِإَلــى يَــِدَك، فـََتْمُحــو اْســَمُهْم ِمــْن َتْحــِت َأَماَمــَك َويُوِقــُع ِبِهــِم اْضــِطَرابًا َعِظيًمــا َحتَّــ ى يـَْفنَـ

ََْساٌن ِفي َوْجِهَك َحتَّى تـُْفِنيَـُهمْ  ُِ ِإ (2)."السََّماِء. اَل يَِق
 

ـــْوَم َأنَّ الـــرَّبَّ ِإلَهـــَك ُىـــَو اْلَعـــاِبُر َأَماَمـــَك ََـــارًا آِكَلـــًة. ُىـــَو يُِبيـــُدُىمْ " - َتْطـــُرُدُىْم  فَـــاْعَلِم اْليَـ لُُّهْم َأَماَمـــَك، فـَ ِِ َويُـــ
(3)."َوتـُْهِلُكُهْم َسرِيًعا َكَما َكلََّمَك الرَّبُّ 

 

ػالأ اق تػالب اقموػدسكرد فػأ  مال أنػه  اقػرب فػأ اقدػركب أكامػر نافػالء  ػذقؾ فن ػذكف أف األ  ف ن
االدة األمـ  جالء فأ س ر فركع أف إرعالؿ اقدركب االدت ػال رػك مػ  كردـ اقمدف  كا  ف ممالرسػل كدرق ال كا 

 فركع اقناأ: 

ُِوَىا، َوَأْســرَ " - ُعوا َوَأْحَرقُــوا فـََقـاَم اْلَكِمــيُن ِبُســْرَعٍة ِمــْن َمَكاَِــِو َورََكُضــوا ِعْنــَدَما َمـدَّ يَــَدُه، َوَدَخلُــوا اْلَمِديَنــَة َوَأَخــ
 (4)."اْلَمِديَنَة بِالنَّارِ 

ِِي َأَمــَر بِــِو َيُشــوعَ  إســرائيلا لِكــِن اْلبَـَهــاِئُم َوَغِنيَمــُة تِْلــَك اْلَمِديَنــِة َـََهبَـَهــ" - ــْوِل الــرَّبّْ الَّــ ُفِســِهْم َحَســَب قـَ َـْ ، أَل
ا اْليَــْومِ  َِ َوَمِلـُك َعـاٍي َعلََّقـُو َعلَـى اْلَ َشـَبِة ِإلَـى َوقْـِت ، َوَأْحَرَق َيُشـوُع َعـاَي َوَجَعَلَهـا تَـالِّ أَبَـِديِّا َخَرابًـا ِإلَـى ىـ

َزُلوا ُجثََّتُو َعِن اْلَ َشَبِة َوَطَرُحوَىا ِعْنَد َمـْدَخِل بَـاِب اْلَمِدينَـِة،  اْلَمَساِء. َوِعْنَد ُغُروِب الشَّْمفِ  َـْ َأَمَر َيُشوُع فََأ
ا اْليَـْومِ  َِ ارٍَة َعِظيَمًة ِإَلى ى َُ َها رُْجَمَة ِح (5)."َوَأقَاُموا َعَليـْ

 

–اقدالقفػل مػالف ىى  –ًراعػلى مػال ارت اػه داكد ىَّفػه اقسػالـ ادػؽ مدفنػل ى اق تػالب اقموػدسكفتددث 
ال ىنػد اقف ػكد كق ن ػال كجػدت استدسػالنن   ً فم ػف أف ت ػدر ىػف ارػر ف ػالن ىػف ناػأ  ممالرسػالتمف 

                                                 

 (.38 - 37اق ورات ) – 4 اإل دالح –س ر اقتثنفل  1))
 (.24 - 20اق ورات ) – 7 اإل دالح –قتثنفل اس ر  2))
 . 3اق ورة  –اقتالسع  اإل دالح –س ر اقتثنفل  3))
 .19اق ورة  – 8 اإل دالح –س ر فركع  4))
 (.29-27اق ورات ) – 8 اإل دالح –س ر فركع  5))
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َِ تَــاَج كأ ػػادت أخالقنػػال فدتػػذل ا ػػال: " َىا. َوَأَخــ َِ ــ ــْعِب َوَذَىــَب ِإلَــى رِبَّــَة َوَحارَبـََهــا َوَأَخ ــَع َداُوُد ُكــلَّ الشَّ َم َُ َف
ُُو َوزْ  ٍر َكرِيٍم، وََكاَن َعَلى رَْأِس َداُوَد. َوَأْخَرَج َغِنيَمـَة اْلَمِدينَـِة َكِثيـَرًة َمِلِكِهْم َعْن رَْأِسِو، َوَوزَْ َُ َىِب َمَع َح َِّ ٌََة ِمَن ال

ــُموِس َحِديــٍد َوَأَمــرَُّىمْ  ــَوارِِج َحِديــٍد َوفـُ ِِي ِفيَهــا َوَوَضــَعُهْم َتْحــَت َمَناِشــيَر َوَـَ ــْعَب الَّــ  ِفــي أَتُــوِن ِجــدِّا. َوَأْخــَرَج الشَّ
ِميِع ُمُدِن بَِني َعمُّوَن. ثُمَّ رََجَع َداُوُد َوَجِميُع الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ اآل َُ ََْنَع ِب ا  َِ ، َوىَك  (1)."ُجرّْ

ـي كاسػػمه )مى  إسػػرائفؿدػػد مَّػػكؾ أف أ  كذ ػػر فػػأ سػػ ر اقمَّػػكؾ اقثػػالنأ ( قػػالـ اتػػدمفر مدفنػػل نىًدػػف
ػػحى تػدىإ ) ٍِ َضـَرَب َمَنِحــيُم تـَْفَصــَ  وَُكـلَّ َمــا ِبَهــا ؿ: "كرػػؽ اطػكف اقدكامػػ  كقػالـ االإلفسػػالد فف ػال  (تىٍ  ى ِحيَنِئــ

ََْة،   (2)."َضَربـََها َوَشقَّ َجِميَع َحَواِمِلَها ،أَلََـُّهْم َلْم يـَْفَتُحوا َلوُ َوُتُ وَمَها ِمْن تِْر

رال  ػـ  فػكـ ىفػد خػالص ا ػـ  رض كقتؿ فسالد فأ األأف اإلاؿ إف اقف كد فعتاركف  اقنػالس كا 
كرػػك اقعفػد اقػػذم فسػػمفه اقعػػرب ىفػػد اقمسػػالخر    ق ػػـ ىفػػدنا سػنكفنال سػػمكة )ىفػػد اقاػػكرفـ(ف ػـ قػػد اتخػػذكا 

كف كف فأ فكمأ اقرااع ىرر كاقخالمس ىرر مف مالرس  كمنالسال رذا اقعفػد أف اقف ػكد قػد قػالمكا ففػه 
غرائ ػال االقتسػَّؿ إقػإ قَّػب إماراطػكر اق ػرس )ادرػكفركش(   -امسالىدة )أستفر(  اقتػأ قالمػت ا تنت ػال كا 

كد خالؿ ادت الق ـ ا ذا َّف اقكزفر رالمالف كأانالؤة اقعررة  كق ىدائ ـ كاقتمثفؿ ا ـ  امال فأ ذقؾأتؿ او –
كرػذا ىنػدرـ   من ال أن ػـ فوػرأكف سػ ر اسػتفر  كف ثػركف مػف اقرػرب دتػإ درجػل اقسػ ر  طوكساقعفد 

ك ػين ـ كفطرقػكف االقع ػإ اقتػأ فػأ أفػدف ـ   ن ػـ فدػدثكف جَّاػلإقػإ أماالح فػأ رػذا اقعفػد  االإل ػالفل 
  كرػذا إنمػال فػدؿ ىَّػإ فطفرة خال ل فدىكن ال )أذف رالمػالف( نالكقكفتكفن َّكف اه  كف (3)ف راكف رالمالف
 (4)رض.فل اقتأ تمفؿ قإلفسالد فأ األاإلررالااقن س اقمرف ل 

وينشـرون  ،فيم يسـعون لـذلك بـين النـاس ،فساد والقتل بأيدييموالييود إن لم يمارسوا اإل
َوُأَىيُّْج ِمْصرِيّْيَن َعَلى ِمْصـرِيّْيَن، فـَُيَحـارِبُوَن ُكـلُّ َواِحـٍد َأَخـاُه "في سفر أشعيا: الفرقة والخبلف بينيم، جاء 

ــاِحَبُو: َمِديَنــٌة َمِديَنــًة، َوَمْمَلَكــٌة َمْمَلَكــةً  َْ َوتـُْهــَراُق ُروُح ِمْصــَر َداِخَلَهــا، َوُأْفِنــي َمُشــورَتـََها، فـََيْســأَُلوَن ، وَُكــلُّ َواِحــٍد 
ــَحاَب التـََّوابـِع َواْلَعــرَّاِفينَ  اأَلْوثَـانَ  ْْ َيَتَسـلَُّط َعَلــْيِهْم  ،َواْلَعـازِِفيَن َوَأ َوُأْغِلـُق َعَلــى اْلِمْصـرِيّْيَن ِفـي يَــِد َمـْوًلى قَــاٍس، فـَ

ُِّ النـَّْهــُر َويَـ  ــ ُِ ــَن اْلَبْحــِر، َوَي ــاُه ِم ُِ اْلِمَي ــ ــوِد، َوتـَُنشَّ ُن ُُ ــيُّْد َربُّ اْل ــٌز، يـَُقــوُل السَّ ــاُر، َمِلــٌك َعزِي َه َـْ ــِتُن اأَل ــَبُف، َوتـُْن ْي
ُِ اْلَقَصـُب َواأَلَسـُل، َوالرّْيَـاُض َعلَـى النّْيـِل َعلَـى َحافَـِة النّْيـِل، وَ  َل ُِّ َسَواِقي ِمْصَر، َويـَتـْ ُِ ُِ َوَت ُكـلُّ َمْزرََعـٍة َوَتْضُع

                                                 

 (.31-29اق ورات ) – 12 اإل دالح –س ر  مكائفؿ اقثالنأ  1))
 .16اق ورة  – 15 اإل دالح –س ر اقمَّكؾ اقثالنأ  2))
ػدىاثىال ركرالمالف:  3))  مػال  –كجعػؿ  رسػفه فػكؽ اقرؤسػالء معػه     اقػذم رقػالة اقمَّػؾ اق الرسػأ ادرػكفركشرىالمىالفى ٍاػفى رىمى

كدر ػػػ ـ ىَّػػػإ   كرػػػك  ػػػالف ف ػػػرة اقف ػػػكد كفدػػػرض ىَّػػػف ـ  قمػػػال فػػػراة مػػػف سػػػَّك  ـ - اق تػػػالب اقموػػػدسكرد فػػػأ 
 اًستالء ىَّإ اقدكقل.

  -اقمكسػػكىل اقمػػكجزة  –  كانظػػر: مكسػػكىل اقف ػػكد كاقف كدفػػل كاق ػػ فكنفل 281ص –انظػػر: اقمجتمػػع اقف ػػكدم  4))
2/85. 
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يَن  َعَلى النّْيِل تـَْيَبُف َوتـََتبَـدَُّد َواَل َتُكـوُن، َوالصَّـيَّاُدوَن يَِئنُّـوَن، ِِ يَن يـُْلُقـوَن ِشصِّـا ِفـي النّْيـِل يـَُنوُحـوَن. َوالَـّ ِِ وَُكـلُّ الَـّ
 (1)يـَْبُسُطوَن َشَبَكًة َعَلى َوْجِو اْلِمَياِه َيْحَزَُوَن"

كمدر ػػأ   ك ػػدؽ فػػف ـ قػػكؿ أكسػػ الر قف ػػأ دػػفف قػػالؿ: "ندػػف اقف ػػكد قسػػنال إً م سػػدم اقعػػالقـ
 (2).اق تف ففه كجالدفه"

 :زرثانًيا: المذابح والمجا
دركب اقتأ  النكا نكاع اققف كد ىَّإ مر ى كررـ  رأ نكع مف أاقمذااح كاقمجالزر اقتأ ارت ا ال ا

ك ى ػالال مػف ى ػالاالت ـ  أخػرل  دفػث  النػت توػكـ مجمكىػل مػف اقجػفش  فمالرسكن ال  د األمػـ األ
نػب ًك   دكف ذاآلمنػففف فف ػال اقن ػب كاقوتػؿ قَّمػدنففف ك اقمدفنل فجػية  كفمالرسػك أاالق جكـ ىَّإ اقورفل 

ررالا ـ ففوكمكا االقتسَّفـ أك اقردفؿ ىف االدرـ.  جرفمل  كاق دؼ مف ذقؾ رك تخكفؼ اقس الف كا 

، ، التي وضحت طريقة التعامل مع الشـعوبالكتاب المقدسواستند الييود في ذلك إلى تعاليم 
 :والتي ورد فييا التالي

َها ِإلَـى الصُّـْلِ ، فَـِنْن َأَجابـَْتـَك ِإلَـى الصُّـْلِ  َوفـََتَحـْت لَـَك، ِحيَن تـَْقُرُب ِمْن َمِدينَـٍة ِلَكـْي ُتَحارِبـََهـا اْسـَتْدعِ »" -
ــْعِب اْلَمْوُجــوِد ِفيَهــا َيُكــونُ  ــْم ُتَســاِلْمَك، بَــْل َعِمَلــْت َمَعــَك  َفُكــلُّ الشَّ لَــَك ِللتَّْســِ يِر َوُيْســتَـْعَبُد لَــَك. َوِإْن َل
ْرَىا. َوِإَذا َدفـََعَها الرَّبُّ  ِْ . َوَأمَّـا النَّْسـاُء َحْربًا، َفَحا ِِ ـْي ِإلُهـَك ِإلَـى يَـِدَك فَاْضـِرْب َجِميـَع ذُُكورَِىـا ِبَحـدّْ السَّ

َة َأْعــَداِئَك الَِّتــي َواأَلْطَفـاُل َواْلبَـَهــاِئُم وَُكــلُّ َمــا ِفــي اْلَمِديَنــِة، ُكــلُّ َغِنيَمِتَهــا، فـَتَـْغَتِنُمَهــا لِنَـْفِســَك، َوتَْأُكــُل َغِنيَمــ
ِميـِع اْلُمـُدِن اْلَبِعيـَدِة ِمْنـَك ِجـدِّا الَّتِـي لَْيَسـْت ِمـْن ُمـُدِن ىـُماَلِء األَُمـِم َأْعطَاَك الرَّبُّ  َُ ا تـَْفَعـُل ِب َِ ِإلُهَك. ىَك

َهـا َََسـَمًة مَّـا ُمَهـا ، بَـْل ُتَحرّْ ُىَنا. َوَأمَّا ُمُدُن ىُماَلِء الشُُّعوِب الَِّتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهـَك ََِصـيًبا فَـاَل َتْسـَتْبِق ِمنـْ
 (3)."َتْحرِيًما

فَــاآلَن اقْـتُـلُــوا ُكــلَّ ذََكــٍر ِمــَن اأَلْطَفــاِل. وَُكــلَّ اْمــَرَأٍة َعَرفَــْت رَُجــاًل : "اق تػػالب اقموػػدسكقػالؿ مكسػػإ دسػػب  -
ُقـوُىنَّ َلُكـْم ِبُمَضاَجَعِة ذََكٍر اقْـتُـُلوَىا. لِكْن َجِميُع اأَلْطَفاِل ِمَن النَّْساِء اللََّواِتي لَـْم يـَْعـرِْفَن ُمَضـاَجَعَة ذَ  َكـٍر أَبـْ

 (4)."َحيَّاتٍ 

ُِوا اْلَمِدينَـةَ " - َِْعَد الشَّْعُب ِإَلى اْلَمِديَنِة ُكلُّ رَُجل َمَع َوْجِهِو، َوَأَخ َوَحرَُّمـوا ُكـلَّ َمـا ِفـي اْلَمِدينَـِة ِمـْن رَُجـل ، َو
ِِ َواْمَرَأٍة، ِمْن ِطْفل َوَشْيٍخ، َحتَّى اْلبَـَقَر َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر  ْي  (5)."ِبَحدّْ السَّ

                                                 

 .(8 - 2اق ورات ) – 19 اإل دالح –س ر أرعفال  1))
 .13ص  -ـ 1977–دار اًىت الـ  –أنكر اقجندم  –اقمخططالت اقتَّمكدفل اقف كدفل اق  فكنفل  2))
 (.17 -10اق ورات ) – 20 اإل دالح –س ر اقتثنفل  3))
 (.18 -17اق ورات ) -31 اإل دالح –س ر اقعدد  4))
 (.21 -20اق ورات ) – 6 اإل دالح –س ر فركع  5))
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ــوا. اَ "  - ــُنُكْم َواَل تـَْعُف ــِة َورَاَءُه َواْضــرِبُوا. اَل ُتْشــُفْق َأْعيُـ ــي اْلَمِديَن ــُروا ِف ــَك ِفــي َســْمِعي: اْعبُـ ــاَل أُلولِئ ــْيَخ َوَق لشَّ
رَاَء َوالطّْْفــَل َوالنَّْســاَء، اقْـتُـُلــوا ِلْلَهــاَلِك. َواَل تـَْقُربُــوا ِمــنْ  ِْ ــابَّ َواْلَعــ ــِدُئوا ِمــْن  َوالشَّ َت ــَمُة، َوابـْ ــِو السّْ ََْســاٍن َعَلْي ِإ

 (1)."َمْقِدِسي

، َوُتَحرُّْمَهــا ِبُكــلّْ َمــا ِفيَهــا َمــَع بـََهائِِمَهــا ِبَحــدّْ " - ِِ ــْي . َفَضــْربًا َتْضــِرُب ُســكَّاَن تِْلــَك اْلَمِديَنــِة ِبَحــدّْ السَّ ِِ ــْي  السَّ
َمُع ُكلَّ َأْمِتَعِتَها ِإَلى َوَسِط َساَحِتَها ُْ ، َوُتْحِرُق بِالنَّاِر اْلَمِديَنَة وَُكلَّ َأْمِتَعِتَها َكاِمَلًة ِللرَّبّْ ِإلِهَك، فـََتُكوُن َتالُ َت

َنى بـَْعدُ   (2)."ِإَلى األََبِد اَل تـُبـْ

ِِي "كتظ ػر اقكدرػفل اقف كدفػل فػػأ  تػا ـ امػال كرد فػػأ سػ ر  ػمكئفؿ اقثػالنأ: " - َوَأْخــَرَج الشَّـْعَب الَّــ
ِميـِع ِفيَها َوَوَضَعُهْم  َُ ََْنَع ِب ا  َِ ، َوىَك َتْحَت َمَناِشيَر َوَـََوارِِج َحِديٍد َوفـُُموِس َحِديٍد َوَأَمرَُّىْم ِفي أَُتوِن اآلُجرّْ

 (3)."ُمُدِن بَِني َعمُّوَن. ثُمَّ رََجَع َداُوُد َوَجِميُع الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 

رت ػػػالب اقمجػػػالزر كرػػػك مػػػال كرد فػػػأ كا    كاقوتػػػؿ اقجمػػػالىأ  كسػػػفطرت ىَّػػػإ اقف ػػػكد سفالسػػػل اقتطفػػػر -
َعَة أَيَـّاٍم. اقتكراة أف اقف كد قتَّكا فأ فكـ كادد مالئل أقؼ مف األرامففف:" فـَنَـَزَل ىُماَلِء ُمَقاِبَل ُأولئِـَك َسـبـْ

ـــابِع اْشـــَتَبَكِت اْلَحـــْرُب، َفَضـــَرَب بـَُنـــو  ِِ رَاِجـــل إســـرائيلَوِفـــي اْليَــــْوِم السَّ ـــْوٍم  ِمـــَن اأَلرَاِميّْـــيَن ِمَئـــَة أَْلـــ ِفـــي يـَ
 (4)."َواِحدٍ 

الاػػػػه قتر اػػػػكا راػػػه: قػػػػـ خَّوػػػت سػػػػكل رػػػػعاؾ اقمختػػػالر؟ فيج إسػػػػرائفؿكجػػػالء فػػػػأ اقتَّمػػػكد: سػػػػيؿ 
 (5)رـ  كتَّكثكا طالرررـ  كت دمكا ىالمررـ.ظ كررـ  كتمت كا دمالء

اقذم ك عه اقمؤرخ ) السفكس( ف ػؿ  ( 78)كفذ ر ىاد اه اقتؿ: أنه جالء فأ اق تالب رقـ 
رػػػكاطه  –( cyrence: "دفنئػػػذ ىمػػػد اقف ػػػكد فػػػأ )ـ(117اقثػػػالنأ قَّمػػػفالد ) واػػػل اقوػػػرفىػػػف د (32)

ف كرػػراكا مػػف  َّػػكا مػػف قدم مػػأنػػدرفال إقػػإ ذاػػح اقركمػػالف كاقفكنػػالف  ك أاوفػػالدة  –طػػرااَّس اقغػػرب دالقفنػػال 
جسػػػالـ  ثفػػػرفف مػػػن ـ ن ػػػ فف مػػػف اقػػػرأس فنػػػالزًن  كأقوػػػكا أ ـ  كسػػػَّخكا جَّػػػكدرـ  كقاسػػػكرال كقطعػػػكا دمػػػالئ

ػػال االقسػػفكؼ  دتػػإ اَّػػ  اػػالق ثفرفف إقػػإ اقد فكانػػالت اقم ترسػػل  كأرغمػػكا اق ثفػػرفف ىَّػػإ قتػػؿ اع ػػ ـ اع ن
 أق نال.( 240)أق نال  ك ذقؾ فعَّكا فأ م ر كقارص كذادكا  (220)ىدد اقوتَّإ 

                                                 

 (.6 - 5اق ورات ) – 9 اإل دالح –س ر دزفوالؿ  1))
 (.16-15اق ورات ) -13 اإل دالح –س ر اقتثنفل  2))
 .31اق ورة  – 12 اإل دالح –س ر  مكئفؿ اقثالنأ  3))
 .29اق ورة  – 20 اإل دالح –س ر اقمَّكؾ األكؿ 4))
 .22ص –انظر: مغالقطالت اقف كد  5))
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ال ذاح اقف كد   (1)كفأ سالففؿ   كق ػكرـ  ػ نال كادػدناأمسفدفنال سداكرـ إقإ اقموارة ك  (138)أف ن
دفػػالء  كدفنمػػال دخػػؿ جنػػكد أفػػدفنكرـ فػػأ خنػػدؽ كرػػـ   وطكا جردػػإفسػػ  ثػػـ أطَّوػػكا اقنػػالر ىَّػػإ أرجَّ ػػـ

 (2).األساالف اقمدفنل رالردكا أفدم أكقئؾ اق دالفال ظالررة فكؽ األرض"
 التمثيل بجثث القتمى: 

مستندفف فأ ذقؾ إقإ مػال   قود مالرس اقف كد اقوتؿ كاقتمثفؿ االقجثث فأ  راى ـ مع أىدارـ
 نساكة ألنافالئ ـ مف ممالرسالت.

أدرؾ  دتػإ  رػتداد فػأ اقوتػالؿأتاالىه فػأ إدػدل اقمعػالرؾ االًقد أمر  كف أف فركع ف ـ فزىم
ـتَـَلُهْم َوَعلََّقُهـْم مف مَّكؾ أىدائه فوتَّكرـ ك ػَّاكرـ ىَّػإ اقخرػب: " لخمس َوَضـَربـَُهْم َيُشـوُع بـَْعـَد ذلِـَك َوقـَ

وََكـاَن ِعْنـَد غُـُروِب الشَّـْمِف َأنَّ َيُشـوَع َأَمـَر ، َعَلى َخْمـِف َخَشـٍب، َوبـَُقـوا ُمَعلَِّقـيَن َعلَـى اْلَ َشـِب َحتَّـى اْلَمَسـاءِ 
ارًَة َكِبيَرًة َعلَ  َُ َزُلوُىْم َعِن اْلَ َشِب َوَطَرُحوُىْم ِفي اْلَمَغارَِة الَِّتي اْخَتَبُأوا ِفيَها، َوَوَضُعوا ِح َـْ ى َفِم اْلَمغَـارِة َحتَّـى فََأ

ا اْليَـْوِم َعْيِنوِ  َِ  (3)."ِإَلى ى

َوَمِلُك َعاٍي َعلََّقُو َعَلى اْلَ َشَبِة ِإَلى َوقْـِت اْلَمَسـاِء. ؾ دسب زىم ـ امَّؾ ىالم: "كرك قد فعؿ ذق
َزُلوا ُجثََّتُو َعِن اْلَ َشَبِة َوَطَرُحوَىا ِعْنَد َمْدَخِل بَاِب اْلَمِدي َـْ َهـا َوِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِف َأَمَر َيُشوُع فََأ َنِة، َوَأقَاُموا َعَليـْ

 َُ ا اْليَـْومِ رُْجَمَة ِح َِ  (4)."ارٍَة َعِظيَمًة ِإَلى ى

 :اإلرىابثالثًا: العنف و 
ط ػػالؿ كرجػػػالؿ قػػػفس رػػػك فوػػػط مػػػف نسػػػالء أ  كقتػػػؿ سػػػ الف اقمػػدف جمفعنػػػال  إف ارت ػػالب اقمجػػػالزر

اػػػؿ إف تػػػدمفر اقمػػػدف ادجررػػػال   كقػػػفس رػػػذا م ػػػكف رخ ػػػفته فوػػػط  اقػػػذم فمالرسػػػه اقف ػػػكدم اإلررػػػالب
كاػؿ كفػدىكف زكرنا كا تالننػال أف  ؛كسػَّك  ـ  ا الئم ػال رػك دفػدن ـكدتإ   رَّ الأمتعل أكرجررال كماالنف ال ك 

 رذا رك أمر اقرب اذقؾ.

   فػػأ جكااػػه دػػكؿ رػػؿ مػػف ىنػػؼ فػػأ اق تػػالب اقموػػدس؟:سػػمفر ارػػالرة اقفسػػكىأفوػػكؿ األب 
أ ثػػر مػػف سػػت مالئػػل موطػػع نػػرل فف ػػال رػػعكاالن كمَّك ػػالن كأرخال ػػالن فػػدمركف  اق تػػالب اقموػػدسفت ػػٌمف "

أننال نرل إقه اقعارانففف االقذات فيمر أ ثر مػف مػرة االقمجػالزر  كفرػجع ال  م  اع  ـ اع الن كفتنالزىكف
 .ىَّإ اقدرب  ففسٌاب غ اه أ ثر مف أقؼ مرة اقدمالر أك اًنتوالـ

                                                 

 القفنال.ساالنفال دإ –ندقس  النت توع  مف موالطعل قرطال فأ األمدفنل  سالففؿ: 1))
 .56ص –دار اقوَّـ  –ىاد اه اقتؿ  –سالـ كاقمسفدفل خطر اقف كدفل اقعالقمفل ىَّإ اإل 2))
 (.27-26اق ورات ) – 10 اإل دالح –س ر فركع  3))
 .28اق ورة  – 8 اإل دالح –س ر فركع  4))
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فنسػتطفع   إٌف ىدد اقم طَّدالت اقمرادفػل قَّعنػؼ فاَّػ  اقمالئػل تورفاػالن فػأ اق تػالب اقموػدس  ٌَّػه
 (1)".اقمدالكر اقرئفسفل فأ اق تالب اقمودس اقوكؿ مف دكف ماالقغل ايف مك كع اقعنؼ فر ؿ أدد

 في ىذا الشأن ما يمي:  الكتاب المقدسورد في و 

، َوُتَحرُّْمَهـا ِبُكـلّْ َمـا ِفيَهـا َمـَع جالء فػأ سػ ر اقتثنفػل: " - ِِ ـْي َفَضـْربًا َتْضـِرُب ُسـكَّاَن تِْلـَك اْلَمِدينَـِة ِبَحـدّْ السَّ
َمُع ُكلَّ  ُْ . َت ِِ َأْمِتَعِتَها ِإلَـى َوَسـِط َسـاَحِتَها، َوُتْحـِرُق بِالنَّـاِر اْلَمِدينَـَة وَُكـلَّ َأْمِتَعِتَهـا َكاِملَـًة  بـََهائِِمَها ِبَحدّْ السَّْي

َنى بـَْعدُ   (2)."ِللرَّبّْ ِإلِهَك، فـََتُكوُن َتالُ ِإَلى األََبِد اَل تـُبـْ

ــكجػػالء فػػأ سػػ ر فرػػكع: " - ــَة بِالنَّــاِر َمــَع ُكــلّْ َمــا ِبَه ــُة النَُّحــاِس ، اَوَأْحَرقُــوا اْلَمِديَن َىُب َوآََِي َِّ ــُة َوالــ ِإََّمــا اْلِفضَّ
 (3)."َواْلَحِديِد َجَعُلوَىا ِفي ِخَزاََِة بـَْيِت الرَّبّْ 

ـــِد افْـتَـَقـــْدُت َمـــا َعِمـــَل َعَمـــالِيُق كذ ػػػر فػػػأ سػػػ ر  ػػػمكئفؿ األكؿ: " - ـــوِد: ِإّْـــي َق ُن ُُ ا يـَُقـــوُل َربُّ اْل َِ ىَكـــ
َِ َلُو ِفي ال نسرائيلبِ  ُُْعوِدِه ِمْن ِمْصَر. فَاآلَن اْذَىْب َواْضِرْب َعَمالِيَق، َوَحرُّْموا ُكلَّ َما ِحيَن َوَق طَّرِيِق ِعْنَد 

ُهْم َبِل اقْـُتْل رَُجاًل َواْمَرَأًة، ِطْفاًل َوَرِضيًعا، بـََقرً  ُِ َعنـْ  (4)."ا َوَغَنًما، َجَماًل َوِحَمارًاَلُو َواَل تـَْع

سػػػفَّل اقتػػػػأ فتكسػػػؿ ا ػػػال اق ػػػػ الفنل إلىػػػالدة رخ ػػػػفل داة كاقك فػػػنف اقعنػػػػؼ ف ػػػاح األ  كر ػػػذا
رنػال  اإلررػالبفالقف كدم فأ رذا اقت كر فدتالج إقإ ممالرسل اقعنؼ قتدرفر ن سه  كاقعنؼ ك  اقف كدم 

ف اح مثؿ اقطوكس اقدفنفػل اقتػأ تسػتخدم ال اقواالئػؿ اقادائفػل دفنمػال ف ػؿ أفرادرػال قسػف اقرجكقػل  ألف 
 (5)َّص مف مخالكفه كف اح جدفرنا االقدفالة.اقف كدم دفنمال فمالرس اقعنؼ كاقوتؿ فتخ

فوػػػكؿ اقدالخػػػالـ األ اػػػر قَّ فػػػالف اقف ػػػكدم )إارارػػػالـ رػػػالافر( فػػػأ رسػػػالقل كج  ػػػال قمػػػؤتمر رػػػاالاأ 
فالت اقمتددة األمرف فل: "نرفد راالاالن ف كدفنال قكفنال ردفدنا  نرفد راالانال    فكنأ ىود فأ ارك َّفف فأ اقًك

رض مػػػف اقمسػػػَّمفف  اقػػػذفف فرفػػػدكف منالزىتنػػػال فػػػأ أرض ف كدفنػػػال فػػػدرؾ أف رسػػػالقته اقكدفػػػدة تط فػػػر األ
ن ػـ قػالدركف ىَّػإ اجتثػالث ـ مػف األرض  فجػب أف نػتخَّص مػن ـ  مػال أ  ف تثاتػكا ق ػـأاقمفعالد  فجػب 

 (6).فتـ اقتخَّص مف اقمف ركاالت كاقجراثفـ"

                                                 

  –مكقع اق َّمل  الر جسدنا  –األب سمفر ارالرة اقفسكىأ  –رؿ مف ىنؼ فأ اق تالب اقمودس  1))
http://www.boulosfeghali.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=

4372:q-----&catid=336:2009-11-21-08-58-49&Itemid=127 
 (.16 - 15اق ورات ) 13 اإل دالح –س ر اقتثنفل  2))
 (.25 -24اق ورات ) – 6 اإل دالح –س ر فركع  3))
 (.3 - 2اق ورات ) – 15 اإل دالح –س ر  مكئفؿ اًكؿ  4))
 .160ص  –فل كاقركح اقعدكانفل سرائفَّانظر: اقرخ فل اقف كدفل اإل 5))
 www.alukah.net/culture/0/5126 مكقع اآلقك ل. –ىَّأ زفنك  –اقف كد ىوفدة اقوتؿ ىند  6))

http://www.boulosfeghali.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4372:q-----&catid=336:2009-11-21-08-58-49&Itemid=127
http://www.boulosfeghali.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4372:q-----&catid=336:2009-11-21-08-58-49&Itemid=127
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  اقػػذم ن ػػذ مذادػػل أ اقمجػػـر )اػػالركخ جكقدفرػػتالفف(اإلررػػالاكقوػػد مػػدح اقخػػالـ اقف ػػكدم )اػػكرج( 
مػػال قػػالـ اػػه اػػالركخ جكقدفرػػتالفف رػػك توػػدفس ه القم ػػَّفف فػػأ  ػػالة اق جػػر قػػالئالن: "ارارفمػػأ اـ اإلاقدػػر 

 (1)."كمف اقكاجاالت اقف كدفل اقدفنفل

فوػػػكؿ اقدالخػػػالـ   أ اقعوَّفػػػل اقف ػػػكدماقػػػذم فتغَّغػػػؿ فػػػ اإلررػػػالبكفػػػأ مكقػػػؼ رػػػالرد ىَّػػػإ قمػػػل 
قَّجنػػػػكد  -فل اقسػػػػالاؽسػػػػرائفَّفػػػػل اإلنفػػػػل اقمر ز مسػػػػئكؿ اقرػػػػئكف اقدفنفػػػػل االقوفػػػػالدة اقدف -إارارػػػػالـ أففػػػػداف 

 ػح أاق  الفنل: "إنه م ػرح ق ػـ  اػؿ كاجػا ـ طاونػال قَّرػرفعل أف توتَّػكا اقمػدنففف اقطفاػفف  أك امعنػإ 
 (2).ف ؿ اقنالس مف غفر اقف كد"ففجب ىَّف ـ أف توتَّكا أ  دكف طفاففاقمدنففف اقذفف فا

ًك   ارفػػالء  ف ػػـ قفسػػكا أاينػػه فجػػب أف فمػػكت سػػ الف اقوطػػالع  كف تػػأ اقدالخػػالـ رػػمكئفؿ إقفػػالرك
ارفػالء  كق ػف قتَّػل كمسػالىدكف ألن ػـ قفسػكا أ  فجب أف ً فرػعر اتينفػب اق ػمفر ىتود أف مف فوتَّ ـأ

 قَّوتَّل.

كمف اقكا ح أنه مف األف ؿ أف فمكت  كاقعن رفل: اإلررالباع فأ فتكاة اقتأ رأ قمل الكفت
ىَّػػإ أً تسػػوط رػػعرة مػػف رأس  –كفو ػػد اقسػػ الف اقمػػدنففف فػػأ قطػػالع غػػزة  –أقػػؼ مػػف جفػػراف اقوتَّػػل 

 (3)ف كدم ارئ.

أف اقدالخالـ مردخالم إقفالرك فعتار أنه فتكجػب تطافػؽ د ػـ ىمَّفػؽ  :كقالقت  دف ل معالرفؼ
فػػػنف اقػػػرب أمػػػر فرػػػكع اػػػف نػػػكف اوتػػػؿ اقعمالقوػػػل اقػػػذفف   كدسػػػب زىػػػـ رػػػذة اق تػػػكل  ىَّػػػإ اق َّسػػػطفنففف

قا ػالئـ  كاىتاػر إقفػالرك أف مػال جػػالز اقرجػالؿ كاقنسػالء كاألط ػالؿ كدتػإ ا  فتكاجػدكف ىَّػإ أرض فَّسػطفف
 (4).تن فذة فأ اقعمالقول فجب تن فذة فأ اق َّسطفنففف  معتارنا أف اق َّسطفنففف رـ ىمالقول رذا اقع ر

كأ درت قجنل اقدالخالمالت فأ مجَّس مستكطنالت اق  ل فتكل توكؿ فف ال:" إف اقتػكراة تجفػز 
ف اقرػػ ول ال  كا  مدالرانػػ اً فعػػدكف ىػػدكن  سػػالءك اقناًىتػػداء ىَّػػإ األارفػػالء دتػػإ كقػػك  ػػالنكا مػػف األط ػػالؿ أ

 (5)."إسرائفؿىَّإ أط الؿ غزة كقانالف تعنأ اقوسكة اق رفدل ىَّإ أط الؿ 

فوػػكؿ اقدالخػػالـ اقمسػػئكؿ:   أسػػرائفَّاإلكفػػأ اق تفػػب اق ػػالدر ىػػف اقمنطوػػل اقكسػػطإ اػػالقجفش  
دنففف إذا قػػـ غػػالرة خػػالؿ اقدػػرب امػػ أك  أك خػػالؿ مطػػالردة دالمفػػل  "فػػأ دالقػػل مػػركر قكاتنػػال االقم ػػالدفل

                                                 

 .www.alukah.net/culture/0/5126 مكقع اآلقك ل. –ىَّأ زفنك  –ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد 1) )
 .211ص  – 1ط –جزفرة اقكرد  –خالقد سعفد  –دفف  اكا اقر الص ىَّإ غزة  2))
 .224ص –انظر: فتالكل اقدالخالمالت  3))
اقسػػػػػات  – 909اقعػػػػػدد  - ػػػػػدف ل فَّسػػػػػطفف  -نظػػػػػر: فتػػػػػكل إسػػػػػرائفَّفل تاػػػػػفح سػػػػػرقل مدال ػػػػػفؿ اق َّسػػػػػطفنففف ا 4))

 نوالن ىف  دف ل معالرفؼ. – 1ص  –ـ 5/12/2009
 .225ص  –فتالكل اقدالخالمالت  5))
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ء اقمػػدنففف غفػػر مػػؤرَّفف انقدػػالؽ  فتػػكفر دقفػػؿ  ػػالؼو  الة فننػػه طاونػػال قَّ الًخػػ  األذل اوكاتنػػالىَّػػإ أف رػػًؤ
نػه متد ػر  فػأ اػالقعراأ دتػإ قػك أظ ػر انطاالىػالت اي فجب قتَّ ـ  تدت أم ظػركؼ ً فجػب اقثوػل
يف توتػؿ دتػإ الة  اػخػح ق ال اؿ رػأ مػيمكرة طاونػال قَّ الًاقدرب ىندمال تنوض قكاتنال ىَّإ اقعدك  فمسمك 

 (1).ارفالء"اقمدنففف األ

 :رابًعا: القتل واالغتياالت
ا إقػإ اقخَّ فػل إف ممالرسل اقوتؿ كاًغتفالؿ جزء مف م كنالت اقرخ ػفل اقف كدفػل كذقػؾ اسػتنالدن 

َفُو َعـِن الـدَِّم.فػأ سػ ر إرمفػال: " اق تػالب اقموػدساقدفنفل فػأ ذقػؾ  دفػث كرد فػأ  ( 2)"َمْلُعـوٌن َمـْن يَْمنَـُع َسـيـْ

نُـوِد: ِإَْـّي قَـِد افْـتَـَقـْدُت َمـا َعِمـَل َعَمـالِيُق بِ "ؿ: ك كذ ر س ر  مكئفؿ األ ُُ ا يـَُقـوُل َربُّ اْل َِ ِحـيَن  نسـرائيلىَك
ُُْعوِدِه ِمْن ِمْصرَ  َِ َلُو ِفي الطَّرِيِق ِعْنَد  ُِ ، َوَق ُهْم فَاآلَن اْذَىْب َواْضِرْب َعَمالِيَق، َوَحرُّْموا ُكلَّ َما لَـُو َواَل تـَْعـ َعـنـْ

 (3).ا"َبِل اقْـُتْل رَُجاًل َواْمَرَأًة، ِطْفاًل َوَرِضيًعا، بـََقًرا َوَغَنًما، َجَماًل َوِحَمارً 
نػػه إذا جػػالء قػػالؿ قتالمفػػذة إ  قفعػػالزاررـ اق اػػالر كرػػك اقرااػػأ إكجػػالء فػػأ اقتَّمػػكد: "أف أدػػد أداػػالر 

ـ رؤكس أانػالء األمػـ األخػرل فأ فـك اقسات فننه فاالح فػأ ذقػؾ اقفػـك ت رػف  ىفد اقغ راف )فكـ  اكر(
نال قؿ االألدرل أنه فاالح ذاد ـ  فوالؿ ً  ألف ذاد ـ سػف َّ نال أف نوػرأ  قوتَّ ـ  فوالؿ قه تالمفذة: فال مًك

 (4). الة معفنل"

نافػػالء فوتَّػػكا فدفػػإ كأافػػه ز رفػػال ىَّف مػػال اقسػػالـ  س اقف ػػكد اقوتػػؿ كاًغتفػػالؿ ادػػؽ األكقوػػد مػػالر 
ننٌَمَُِنَُِّعَنمٌٍَُُّنلَ ُيَنمٌَّيَِْٓنلٌَْق منا ْرنمٌٍََُّنفَمِري نأََوُُٓنأَاْاِ َْءُنَُاَىْخقبُنَِْنلٌَْق مناَلَخٍَْ ٌَُُُمَُِنَُِّعَنمٌٍَُُّنلَ ُيَنمٌَّيَِْٓنلٌَْق منا ْرنمٌٍََُّنفَمِري نأََوُُٓنأَاْاِ َْءُنَُاَىْخقبُنَِْنلٌَْق مناَلَخٍَْ ُُُإ: كغفررـ مف األنافالء قالؿ اه تعالق

 .(181)آؿ ىمراف:  مٌْؤَْٔب  َْءَن  غَ ُ  نحَكٍّنأََمق يقنذقالق منمَيَمََّنمٌْوَ  ْك مٌْؤَْٔب  َْءَن  غَ ُ  نحَكٍّنأََمق يقنذقالق منمَيَمََّنمٌْوَ  ْك 

ٍسػػػًجدى كىاٍاػػػفي ا ػػػرى اٍقمى ػػػؿى اٍاػػػفي ىيمى : فىيىتىالرىػػػال فىػػػذى عرىرىال اىٍفػػػًر مىٍ ػػػَّيكبه فىوىػػػالقيكا: "قز  دىخى رىػػػًذًة أىٍسػػػمىالءي  قىػػػالؿى
ػال اأٍلىٍركىاحي ًىٍنػدى اقَّعػًه فىالٍ ػًاًرم كىاٍدتىًسػًاأ نعمى قىالؿى قى ىػال: ًإفع اٍقًجف ىػلى قىٍفسىػٍت ًارىػٍأءو  كىاً  ػال كىكىىىظى ىال كى مى   قىالقىػٍت: كى

قىدٍ  ٍاًر كى  (5)."إسرائفؿأيٍرًدمى رىٍأسي فىٍدفىإ ٍاًف زى ىًرفعال ًإقىإ اىًغأ  ًمٍف اىغىالفىال اىًنأ  فىٍمنىعيًنأ ًمفى اق ع

                                                 

 .124ص  –رالدالؾ  إسرائفؿ–اقف كد كاقف كدفل  1))
 .10اق ورة  – 48 اإل دالح –س ر إرمفال  2))
 (.3-2اق ورات ) – 15 اإل دالح –كؿ ألس ر  مكئفؿ ا 3))
 .119ص  –1ط –دمرؽ  –دار اقوَّـ  –دسف ظالظال  –أادالث فأ اق  ر اقف كدم  4))
 .6/345 – 1ط –م تال اقررد  –ااف أاأ رفال  –ثالر اقم نؼ فأ األدالدفث كاآل 5))
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قػالؿ اه   كرفعػه إقفػه  كق ػف اه أذرػب  فػدرـ ؛مر اقف ػكد ىَّػإ قتػؿ اقمسػفح ىَّفػه اقسػالـكتن
نلَخٍَْاَْنمٌَّْسِ  َنمِ سَعنم َُٓنَِ ََُُْنبَُُ يَنمٌٍَّ: تعػالقإ ُنا َّْٔ نلَخٍَْاَْنمٌَّْسِ  َنمِ سَعنم َُٓنَِ ََُُْنبَُُ يَنمٌٍَّاَلَ ٌُِ ُ  ُنا َّْٔ ُِناََِْنلَخٍَق  ُناََِْن ٍََبُ  ُناٌََىُِٓنكُبهَُنٌَ ُُُناَا ْرنمٌَّيَِْٓنم ُخٍََفقو منفِ وُِنننُِناََِْنلَخٍَق  ُناََِْن ٍََبُ  ُناٌََىُِٓنكُبهَُنٌَ ُُُناَا ْرنمٌَّيَِْٓنم ُخٍََفقو منفِ وُِننناَلَ ٌُِ ُ 

هناََِْنلَخٍَق  ُنَْمِ اًْ نمحِّبَْعَنمٌ َّٓ َّْ هناََِْنلَخٍَق  ُنَْمِ اًٌَْفِهنكَهٍّنِِاُُُنَِْنٌَ ُُُن  ُِنُِِٓنمٍُِْاناٌ  نمحِّبَْعَنمٌ َّٓ َّْ   ..((157157)اقنسالء: )اقنسالء: ٌَفِهنكَهٍّنِِاُُُنَِْنٌَ ُُُن  ُِنُِِٓنمٍُِْاناٌ 

َّـ فػأ انػػأ اقنظفػر ىنػػدمال ذرػب إقػػف ـ كدػالكؿ اقف ػػكد قتػؿ كاغتفػػالؿ اقناػأ  ػػَّإ اه ىَّفػه كسػػ
ُنا ذْن َوُرنلَو َُ نننقفستعفف ا ـ قدفع اقدفل أل دالاه  قالؿ اه تعػالقإ: ُنا ذْن َوُرنلَو َُ نننَْْنأَْك َْنمٌَّيَِْٓنمََِاُ منمذْوق ُامنِٔعَُّتَنمٌٍَُِّنمٍََ ُىُق َْْنأَْك َْنمٌَّيَِْٓنمََِاُ منمذْوق ُامنِٔعَُّتَنمٌٍَُِّنمٍََ ُىُق

ُناَمحَّمق منمٌٍََُّ ُنأََُِِْْ ُُُنفَىََرنأََُِِْْ ُُُنمَاُىُق ُناَمحَّمق منمٌٍََُّأَُْنَْبُسُطق منا ٌَ ُىُق ُنأََُِِْْ ُُُنفَىََرنأََُِِْْ ُُُنمَاُىُق  (.11)اقمالئدة:اَمٍََعنمٌٍَُِّنفٍَْ َخَ َوًَّ نمٌُّْئُِِاُ َْاَمٍََعنمٌٍَُِّنفٍَْ َخَ َوًَّ نمٌُّْئُِِاُ َْننأَُْنَْبُسُطق منا ٌَ ُىُق

كمعػػػه أاػػػك ا ػػػر كىمػػػر كىَّػػػأ فوػػػالؿ:   ف اقرسػػػكؿ رد اقطاػػػرم فػػػأ ت سػػػفر رػػػذة اآلفػػػل أأك ك 
ٍوػػؿو  أ ػػالانأ. فوػػالقكا: نعػػـ فػػال أاػػال اقوالسػػـ  قػػد آف قػػؾ أف تيتفنػػال كتسػػيقنال دالجػػل  اجَّػػس (1)أىفنػػكنأ فػػأ ىى

فػٌأ اػف أخطػب يقنال  فجَّس رسكؿ اه دتإ نطعمىؾ كنعطىفؾ اقذم تس كأ دالايه فنتظركنه  كجالء دي
كرػك رأس اقوػكـ  كرػك اقػذم قػالؿ قرسػكؿ اه  ػػَّإ اه ىَّفػه كسػَّـ مػال قػالؿ  فوػالؿ دفػأ أل ػػدالاه: ً 
إ ق ـ ىظفمػل  تركنه أقربى منه اآلف  اطردكا ىَّفه دجالرة فالٍقتيَّكة  ًك تركف ررأا أادنا  فجالءكا إقإ ردن

ـع   َّفػػه  فيمسػػؾ اه ىن ػػال أفػػدف ـ  دتػػإ جػػالءة جارفػػؿ  ػػَّإ اه ىَّفػػه كسػػَّـقفطردكرػػال ى  فيقالمػػه مػػف ثىػػ
 (2)فينزؿ اه األفل.

فَّفػال"  دفػث جػالء فػأ دػد أنافػالءرـ "إأىَّإ قسػالف  اق تالب اقمودسنافالء فأ كقود ذ ر قتَّ ـ قر
نُ »فـََقاَل: كؿ: "س ر اقمَّكؾ األ ُُ َرًة ِللرَّبّْ ِإلِو اْل وِد، أَلنَّ بَِني ِإْسَرائِيَل َقْد تـَرَُكوا َعْهـَدَك، َوَـََقُضـوا َقْد ِغْرُت َغيـْ

ُِوَىا ، فـََبِقيُت أَََا َوْحِدي، َوُىْم َيْطُلُبوَن َـَْفِسي لَِيْأُخ ِِ َِْبَياَءَك بِالسَّْي اِبَحَك، َوقـَتَـُلوا َأ َِ  (3)"«.َم

ك( سفالسػػل رػػالركف فػػأ  إسػػرائفؿكقوػػد اػػالرؾ دالخػػالـ اق فػػالف اق ػػ فكنأ ) ت ػػ فل كاغتفػػالؿ منفػػًر
كاىتػػػراض اقنالرػػطفف اق َّسػػػطفنففف ماػػػرر   زىمػػالء اقموالكمػػػل اق َّسػػطفنفل اوكقػػػه: "إف األسػػػَّكب اقكقػػالئأ

ف  ػػال مػػف نالدفػػل اقتوَّفػػد اقػػدفنأ اقف ػػكدم  كا  تخػػكض درانػػال مػػف دػػركب اقك ػػالفال  توت ػػأ  إسػػرائفؿتمالمن
نمال أاقررفعل ف ال اقماالدرة كاإلقداـأ إطالررال قفس فوط اقدفالع  كا   (4)."ف ن

كق ػػت اقتػػكراة اوػػتَّ ـ   مفمػػالنكد: اقسػػ الف اقػػذفف  ػػالنكا ىَّػػإ أرض  نعػػالفككرد ىػػف اقدالخػػالـ  
جمفعنػػال قػػـ فوتَّػػكا ىػػف آخػػررـ  اػػؿ رػػرب اع ػػ ـ  كاخػػتَّط ااػػالقأ أمػػـ األرض  كقػػذقؾ فَّػػـز قتػػؿ غفػػر 

                                                 

 : رأ اقدفل.َعْقل   1))
 .10/102ج – انظر: جالمع اقافالف فأ تيكفؿ اقورآف 2))
 .10اق ورة  – 19اإل دالح  –ر اقمَّكؾ األكؿ س  3))
 .www.alukah.net/culture/0/5126 مكقع اآلقك ل. –ىَّأ زفنك  –ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد  4))
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ء اق ػػػالرافف  كاقف ػػػكدم اقػػػذم ً ف عػػػؿ ذقػػػؾ فخػػػالقؼ اقرػػػرع   (1)اقف ػػػكدم ًدتمػػػالؿ أف ف ػػػكف مػػػف رػػػًؤ
 اؿ ىـ االقأ اقارر ًدتمالؿ أف ف كنكا قد خالقطكرـ.  قـ فوت ر ىَّإ س الف أرض  نعالف فالألمر

 (2).كفوكؿ اقتَّمكد: "مف اقعدؿ قتؿ اق الفر  ألف مف فس ؾ دـ  الفر فودـ قراالننال إقإ اه"

تاالىػه  كقػالؿ قالؿ اقدالخالـ )اقفعػالزر( رػـ فسػكع كأف اقمو كد االق الفر  مال إكجالء فأ اقتَّمكد: 
. :ذ فال(اقرااأ )ف ك   (3)إف اقَّ ظل ترمؿ اقكثنففف ىَّإ اقعمـك

مػال داـ غفػر ف ػكدم    كمف رنال نجد أف اقف كد قفس ق ػـ ادتػراـ ألم  ػالئف  ػالف مػف اقارػرفل
دػػؽ جمفػػع مػػف فخػػالق  ـ اقوتػػؿ كاًغتفػػالؿ ااػػؿ فمالرسػػكف   دتػػإ قػػك  ػػالف ناػػأ مػػف أنافػػالء اه اقمرسػػَّفف

 .اقرأم

 :النساء اغتصابخامًسا: 
طفػرة فػأ قػد ك ػَّت مردَّػل خ اإلررالبكممالرست ـ اقعدكانفل ك   الؽ ىند اقف كدإف دنالءة األخ

خرفف غفر اقف كد  ف ـ ً مالنع قدف ـ مف اغت ػالب غفػر اقف كدفػالت  كرتػؾ ادتوالررـ كاست تالررـ االآل
ىرا ػػػ ف  قمجػػػرد أن ػػػف غفػػػر ف كدفػػػالت  فوػػػكؿ اقدالخػػػالـ مفمػػػالنكد: "إف قَّف ػػػكد اقدػػػؽ فػػػأ اغت ػػػالب أ

 إسػرائفؿن ـ فعتاركف أف اقمػرأة اقتػأ مػف غفػر انػأ أل ؛(4)أم غفر اقف كدفالت"  تاقنسالء غفر اقمؤمنال
ال إذا ز   (5)اغت ب امرأة غفر ف كدفل. أك نالا فمل  كاقف كدم ً فرت ب مدرمن

ِِ كذ ر فأ س ر أرفعفال: " ـْي ََْحـاَش َيْسـُقُط بِالسَّ ُهْم َوُتَحطَـُّم َأْطَفـالُ  ،ُكلُّ َمْن ُوِجَد يُْطَعُن، وَُكـلُّ َمـِن ا
َهـــــُب بـُُيـــــوتـُُهْم َوتـُْفَضـــــُ  ََِســـــاُؤُىمْ  ِِهْم، َوتـُنـْ ـــــَو غت ػػػػػب أم تي  (  ػػػػػح نسػػػػػالؤرـتي )اقمو ػػػػػكد ب (6)".َأَمـــــاَم ُعُي

 (7)نسالؤرـ.

فدػػػؿ اغت ػػػالب اقط َّػػػل غفػػػر اقف كدفػػػل متػػػإ اَّغػػػت مػػػف اقعمػػػر ثػػػالث كجػػػالء فػػػأ اقتَّمػػػكد: " 
 سنكات".

مررال ثػالث سػنكات دكف ىَّإ ط َّل ىكاقعدكانفل كاق جكر أف فتـ اًىتداء  اإلررالبأقفس قمل 
 ن ال قفست ف كدفل.سكل أ  كجه دؽ

                                                 

 .221ص –انظر: اق نز اقمر كد  1))
 .35ص –ررفعل اقدرب ىند اقف كد  2))
 .222ص –انظر: اق نز اقمر كد  3))
 .85ص –انظر: اق  ر اقف كدم  4))
 .226ص –انظر: اق نز اقمر كد  5))
 (.16 -15اق ورات ) -13 اإل دالح -س ر أرفعالء  6))
 .166ص –إسرائفؿانظر: اقتالرفخ اقعس رم قانأ  7))
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 :سادًسا: العمل بالجاسوسية
ػػال كقكاىػػدكك   إف اقػػدفف اقف ػػكدم رػػك اقػػدفف اقكدفػػد اقػػذم دىػػال إقػػإ اقجالسكسػػل    ػػع ق ػػال نظالمن

سالقفب ماالدل فأ طرفو ال دكف  كااط ررىفل قػذقؾ  كقوػد اسػتغَّت اق ػ فكنفل ق ػص كجعؿ  ؿ األ
فنفػػل فزاكق ػػال اقف ػػكد ىَّػػإ كجعَّػػت من ػػال خدمػػل د  كاقتَّمػػكد اق تػػالب اقموػػدساقتػػأ كردت فػػأ اقجالسكسػػل 
 (1)فمالف اقعمفؽ.أسالس اإل

َعـاَن الَّتِـي أَََـا »ثُمَّ َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى قَـاِئاًل:: "اق تالب اقمودسفوكؿ  َُسَُّسـوا َأْرَض َكنـْ َأْرِسـْل رَِجـااًل لَِيَت
فََأْرَسـَلُهْم ُموَسـى «. رَُجاًل َواِحًدا ِلُكـلّْ ِسـْبٍط ِمـْن آبَائِـِو تـُْرِسـُلوَن. ُكـلُّ َواِحـٍد رَئِـيٌف ِفـيِهمْ . إسرائيلُمْعِطيَها لَِبِني 

 (2)."ِمْن بـَرّْيَِّة فَارَاَن َحَسَب قـَْوِل الرَّبّْ 

سػس كاقمعَّكمػالت اقتػأ فجػب أف   كك ػع األطَّػب اقػرب –دسب زىم ـ  –كقود ن ذ مكسإ 
َعاَن، َوقَاَل َلُهُم: فََأْرسَ فجمعكرال: " َُسَُّسوا َأْرَض َكنـْ ُنوِب َواْطَلُعـوا ِإلَـى »َلُهْم ُموَسى لَِيَت َُ َعُدوا ِمْن ُىَنا ِإَلى اْل ْْ ا

؟ َقِليــٌل َأْم َكِثيــٌر؟  ٌِ ــاِكَن ِفيَهــا، َأقَــِويّّ ُىــَو َأْم َضــِعي ــْعَب السَّ َْظُــُروا اأَلْرَض، َمــا ِىــَي: َوالشَّ َبــِل، َوا َُ َِ ِىــاْل َي وََكْيــ
َمـاٌت َأْم ُحُصـوٌن؟ اأَلْرُض الَِّتي ُىَو َسـاِكٌن ِفيَهـا، َأَجيّْـَدٌة َأْم َرِديئَـٌة؟ َوَمـا ِىـَي اْلُمـُدُن الَّتِـي ُىـَو َسـاِكٌن ِفيَهـا، َأُمَ يَّ 

ُِوا ِمْن ثَ  ٌر َأْم اَل؟ َوَتَشدَُّدوا َفُ  َُ َِ ِىَي اأَلْرُض، َأَسِميَنٌة َأْم َىزِيَلٌة؟ َأِفيَها َش  (3)"«.َمِر اأَلْرضِ وََكْي

َُسَّـَف يـَْعزِيـَر،  إسـرائيلفََأقَـاَم خػرل: "كأرسؿ مكسإ جكاسفس مػرة أ ِفـي َأْرِض اأَلُمـورِيّْيَن. َوَأْرَسـَل ُموَسـى لَِيَت
يَن ُىَناَك. ِِ ُِوا قـَُراَىا َوَطَرُدوا اأَلُمورِيّْيَن الَّ  (4)"فََأَخ

 ثػر فػأ أ را ػأ اقعػدكفس إقػإ أف ػالف فرسػؿ اقجكاسػ   ن مكسإكسالر فكرع اف نكف ىَّإ ن
 مف مرة:

ــاِئاًل: " - ــْيِن َجاُسوَســْيِن ِســرِّا، َق ــُن َُــوٍن ِمــْن ِشــطّْيَم رَُجَل َُْظــَرا اأَلْرَض َوَأرِيَحــا»فََأْرَســَل َيُشــوُع ْب ــا ا «. اْذَىَب
َعا ُىَناَك. َفِقيلَ  َُ َىَبا َوَدَخاَل بـَْيَت اْمَرَأٍة زَاََِيٍة اْسُمَها رَاَحاُب َواْضَط َِ ُىـَوَذا قَـْد َدَخـَل ِإلَـى »ِلَمِلِك َأرِيَحـا:  َف

َلَة رَُجاَلِن ِمْن بَِني  َُسََّسا اأَلْرضَ  إسرائيلُىَنا اللَّيـْ َأْخرِِجـي »فََأْرَسَل َمِلـُك َأرِيَحـا ِإلَـى رَاَحـاَب يـَُقـوُل: «. لَِيَت
ْيِن أَتـََيا ِإلَْيِك َوَدَخاَل بـَْيَتِك، أَلََـُّهمَ  َِ َُسََّسا اأَلْرَض ُكلََّهاالرَُّجَلْيِن اللَّ  (5)."«ا َقْد أَتـََيا لَِيَت

                                                 

 .145ص  –انظر: ررفعل اقدرب ىند اقف كد  1))
 (.3-1اق ورات ) – 13 اإل دالح –س ر اقعدد  2))
 (.20-17اق ورات ) – 13 اإل دالح –س ر اقعدد  3))
 (.32 - 31اق ورات ) – 21 اإل دالح –س ر اقعدد  4))
 (.3-1اق ورات ) – 2 اإل دالح –س ر فركع  5))
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ــائِ " - ــْم َق ــِت ِإيــَل، وََكلََّمُه ــِت آِوَن َشــْرِقيَّ بـَْي ــَد بـَْي ــي ِعْن ــاَي الَِّت ــى َع ــْن َأرِيَحــا ِإَل ــااًل ِم اًل: َوَأْرَســَل َيُشــوُع رَِج
َُسَُّسوا اأَلْرضَ » َعُدوا َت ْْ َُسَُّسوا َعا«. ا  (1)."يَ َفَصِعَد الرَّْجاُل َوَت

ػال  النػػت تمػالرس اقتجسػػس: "أف قاالئػؿ اقف ػػكد إ :اق تػالب اقموػػدسكفوػكؿ  فََأْرَسـَل بـَنُــو َداَن ِمــْن ف ن
ــِف اأَلْرِض َوَفْحِصــهَ  َُسُّ ــْرَعَة َوِمــْن َأْشــَتُأوَل لَِت ُْ ُهْم، رَِجــااًل بَِنــي بَــْأٍس ِمــْن  ا. َوقَــاُلوا َعِشــيَرتِِهْم َخْمَســَة رَِجــال ِمــنـْ

اُءوا ِإَلى َجَبِل َأفْـَراِيَم ِإَلى بـَْيِت ِميَ ا َوبَاُتوا ُىَناَك.«. اْفَحُصوا اأَلْرضَ  اْذَىُبوا»َلُهُم:  َُ  (2)"َف

فف دد اقدكارف  اقذم  الف أكقود ات ـ اقن الرل اقف كد االستخداـ اقجالسكس ف كذا اإلسخرفكطأ
ٍِ َذَىـَب َواِحـٌد ِمـَن ِحيَنئِـررػالد ىَّػإ اقمسػفح ىَّفػه اقسػالـ  فجػالء فػأ انجفػؿ متػإ: "اًثنإ ىرػر فػأ اإل

، ِإَلــى ُرَؤَســاِء اْلَكَهَنــةِ  ْســَ ْريُوِطيَّ ِْ ِِي يُــْدَعى يـَُهــوَذا ا َنــْي َعَشــَر، الَّــ ي َوأَََــا »َوقَــاَل:، االثـْ َمــاَذا ُترِيــُدوَن َأْن تـُْعطُــَو
َعُلوا َلُو َثالَثِيَن ِمَن اْلِفضَّةِ « ُأَسلُّْمُو ِإلَْيُكْم؟ َُ ًَْة لُِيَسلَّْمو  َوِمْن ذِلَك اْلَوْقتِ ، َف  (3)."َكاَن َيْطُلُب فـُْر

كتن فػػػػذ اقمػػػػؤامرات    كجمػػػػع اقمعَّكمػػػػالت  كاسػػػػتخدـ اقف ػػػػكد اقنسػػػػالء فػػػػأ أىمػػػػالؿ اقجالسكسػػػػفل 
مػر  كقػد أفتػإ اقدالخػالـ سػتخدمف اقجػنس كاقػدىالرة قتدوفػؽ األدتػإ قػك ا  سالمدفف ق ف أف ف عَّف ذقػؾ

 التفسػرائفَّاإل قَّنسػالء اقجػنس ممالرسػل الحفاػ أنػه  ؿإسػرائففػأ  اقدالخالمالت كأر ر أ ار أدد( آرفر الت)
 قَّنسػػػػالء تسػػػػمح اقف كدفػػػػل اقرػػػػرفعل أف إقػػػػإ مسػػػػتندان  معَّكمػػػػالت  ىَّػػػػإ اقد ػػػػكؿ موالاػػػػؿ األىػػػػداء مػػػػع

 .م مل معَّكمالت ىَّإ اقد كؿ أجؿ مف اقعدك مع اقجنس اممالرسل اقف كدفالت

 أجػػؿ مػػف –ف ػػكد أىػػداء اق –إررػػالاففف مػػع اقجػػنس اممالرسػػل تسػػمح اقف كدفػػل اقدفالنػػل إف كقػػالؿ
 (4).ًىتوالق ـ توكد معَّكمالت ىَّإ اقد كؿ

ف أرسػػَّ مال ذارادػػالب اقتػػأ اػػالت ىنػػدرال اقجالسكسػػالف اقف كدفػػالف اقَّػػ  كقوػػد  ػػالف مػػف أمثَّػػل ذقػػؾ
اعػد ذقػػؾ   -دسػب زىػـ اقف ػكد –فكرػع اػف نػكف قفيتفػالة ايخاػالر اقمدفنػػل  كقوػد  الفيرػال فكرػع اػف نػػكف 

كسػالىدت   رَّ ػال  ألن ػال خػدمت اقف ػكدإً رػذة اقمػرأة اقزانفػل كأمن ػال  اػؽً االف أدرؽ اقمدفنل  َّ ال  كقػـ في 
َوقَـاَل : "اق تػالب اقموػدسخػذرـ  جػالء فػأ طرفؽ اق رب ىندمال أراد األىػداء أ كس َّت ق ـ  اقجالسكسالف

َُسََّسا اأَلْرَض:  ْيِن َت َِ ِمْن ُىَناَك اْلَمـْرَأَة وَُكـلَّ َمـا َلَهـا َكَمـا اْدُخاَل بـَْيَت اْلَمْرَأِة الزَّاََِيِة َوَأْخرَِجا »َيُشوُع ِللرَُّجَلْيِن اللَّ
اُسوَسـاِن َوَأْخَرَجـا رَاَحـاَب َوأَبَاَىـا َوُأمََّهـا َوِإْخَوتـََهـا وَُكـلَّ َمـا َلَهـا، َوَأْخَرَجـا«. َحَلْفُتَما َلَها َُ ُكـلَّ   فَـَدَخَل اْلُغاَلَمـاِن اْل

َىُب َوآَِيَـُة . وَ إسـرائيلَعَشائِرَِىا َوتـَرََكـاُىْم َخـارَِج َمَحلَّـِة  َِّ َأْحَرقُـوا اْلَمِدينَـَة بِالنَّـاِر َمـَع ُكـلّْ َمـا ِبَهـا، ِإََّمـا اْلِفضَّـُة َوالـ

                                                 

 .2اق ورة  – 7 اإل دالح –س ر فركع  1))
 .2اق ورة  – 18 اإل دالح –س ر اقو الء  2))
 (.16 -14اق ورات ) – 26 اإل دالح –انجفؿ متإ  3))
 –ـ 2/11/2012 –مكقع فَّسطفف اآلف  -قف نأ: أقمت ىالقالت جنسفل ألجؿ إسرائفؿ  4))

http://paltimes.net/details/news/26807إسرائفؿ.-ألجؿ-جنسفل-ىالقالت-أقمت-/قف نأhtml 
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. َواْســَتْحَيا َيُشــوُع رَاَحــاَب الزَّاََِيــَة َوبـَْيــَت أَبِيَهــ ا وَُكــلَّ َمــا َلَهــا، النَُّحــاِس َواْلَحِديــِد َجَعُلوَىــا ِفــي ِخَزاََــِة بـَْيــِت الــرَّبّْ
َُسََّســا  إســرائيلِفــي َوَســِط  َوَسـَكَنتْ  ْيِن َأْرَســَلُهَما َيُشــوُع ِلَكــْي يـََت َِ ا اْليَـــْوِم، أَلََـَّهـا َخبَّــَأِت اْلُمْرَســَلْيِن اللَّــ َِ ِإلَــى ىــ
 (1)."َأرِيَحا

رػأ اقجالسكسػل اقف كدفػل اقدسػنالء أسػتفر  كاقتػأ أد ػررال ااػف ىم ػال   خر ىَّػإ ذقػؾكمثالؿ آ
ىجػػب اجمالق ػػال كجعَّ ػػال ىنػػدة  أي الـ اتوػػدفم ال قَّمَّػػؾ  كاقػػذم كقػػ  مردخػػالم إقػػإ مدفنػػل سكسػػف فػػأ فػػالرس

  فالسػػتخدمت جمالق ػػال كتيثفررػػال ىَّػػإ اقمَّػػؾ  في ػػدر ت أف ت رػػؼ مػػؤامرة تدػػالؾ  ػػد اقف ػػكدكاسػتطالى
أمػػػرنا اوتػػػؿ مػػػال فوػػػرب مػػػف سػػػاعفف أق نػػػال مػػػف اق ػػػرس ىَّػػػإ اىتاػػػالر أن ػػػـ أىػػػداء قَّف ػػػكد  كألرمفػػػل رػػػذة 

ػال  أسػمكة سػ ر أسػتفر  كرػك اقسػ ر اقكدفػد مػف اقجالسكسل فود أفرد ق ال رجػالؿ اقػدفف اقف ػ كد سػ رنا خال ن
كىَّػػػإ   اقػػػذم ً فدتػػػكل ىَّػػػإ اسػػػـ اه  كفػػػدؿ رػػػذا اقسػػػ ر ىَّػػػإ اقجالسكسػػػل اق تػػػالب اقموػػػدسسػػػ الر أ

 (2)استخداـ اقنسالء فأ اقزنال كخفالنل اقرعكب.

 :سابًعا: حصار المدن وحرق المزروعات
 حصار المدن: .1

قموالتَّل أىدارـ كاقو الء ىَّػف ـ منػذ اقوػدـ  مسػتندفف فػأ قود استخدـ اقف كد اقد الر  كسفَّل 
ِحـيَن تـَْقـُرُب اقتػأ  النػت تػنص ىَّػإ ذقػؾ  فوػد كرد فػأ سػ ر اقتثنفػل: " اق تالب اقموػدسذقؾ إقإ تعالقفـ 

َك، َفُكلُّ الشَّْعِب اْلَمْوُجوِد ِمْن َمِديَنٍة ِلَكْي ُتَحارِبـََها اْسَتْدِعَها ِإَلى الصُّْلِ ، فَِنْن َأَجابـَْتَك ِإَلى الصُّْلِ  َوفـََتَحْت لَ 
ْرَىا ِْ  (3)."ِفيَها َيُكوُن َلَك ِللتَّْسِ يِر َوُيْستَـْعَبُد َلَك. َوِإْن َلْم ُتَساِلْمَك، َبْل َعِمَلْت َمَعَك َحْربًا، َفَحا

ػػال فػػأ ن ػػس اقسػػ ر: " ــْرَت َمِديَنــًة أَيَّاًمــا َكِثيــَرًة ُمَحارِبًــا ِإيَّاَىــا كجػػالء أف ن َْ ِْ ِإَذا َحا َىا، فَــاَل تـُْتِلــ َِ لَِتْأُخــ
ََْساٌن َحتَّ  َرُة اْلَحْقِل ِإ َُ َرَىا ِبَوْضِع فَْأٍس َعَلْيِو. ِإََّك ِمْنُو تَْأُكُل. َفاَل تـَْقَطْعُو. أَلَُّو َىْل َش َُ َىَب ُقدَّاَمَك ِفي َش ِْ ى َي

ًرا يُـ  َُ ِِي تـَْعِرُف َأَُّو لَْيَف َش ُر الَّ َُ ُِ َوتـَْقطَـُع َوتـَْبنِـي ِحْصـًنا َعلَـى اْلَمِدينَـِة اْلِحَصاِر؟ َوَأمَّا الشَّ مَْكُل ِمْنُو، فَِنيَّاُه تـُْتِل
 ( 4)."ْسُقطَ الَِّتي تـَْعَمُل َمَعَك َحْربًا َحتَّى تَ 

د فػأ سػ ر فرػكع أف فكرػع اػف ر فوػد ك   ذقػؾرـ قػد مالرسػكا ًدىػالئ ـ أف أنافػالء رذا االإل ػالفل
ـــًة ِبَســـَبِب بَِنـــي وََكاََـــْت َأرِيَحـــنػػػكف دال ػػػر مدفنػػػل أرفدػػػال: " اَل َأَحـــٌد َيْ ـــُرُج َواَل َأَحـــٌد ، إســـرائيلا ُمَغلََّقـــًة ُمَقفََّل

 (5)".َيْدُخلُ 
                                                 

 (.25 -22اق ورات ) – 6 اإل دالح –س ر فركع  1))
 .150ص  –ب ىند اقف كد ر انظر: ررفعل اقد 2))
 (.12-10اق ورات ) – 20 اإل دالح –س ر اقتثنفل  3))
 (.20-19اق ورات ) – 20 اإل دالح –ر اقتثنفل س  4))
 .1اق ورة  – 6 اإل دالح –س ر فركع  5))
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مػػػػال فمالرسػػػػكنه اقفػػػػـك مػػػػع قطػػػػالع غػػػػزة مػػػػف د ػػػػالر كت ػػػػففؽ كقطػػػػع قَّ  راػػػػالء  كمنػػػػع  كرػػػػذا
 ق ركرفالت اقدفالة اق رفمل.

 بار وعيون الماء:حرق المزروعات وىدم اآل .2

كردـ   ك ػػرـك اقزفتػػكف  كتػػدمفر اآلاػػالر   ػػكد قدػػرؽ اقمزركىػػالتف اقفاقمسػػتكطنف إف ممالرسػػل
إقػإ خَّ فػل دفنفػل فػأ ذقػؾ  فوػد كرد فػأ  أ اق  ل اقغرافل  إنمال رػك اسػتنالدف فىفكف اقمالء قَّ َّسطفنفف

 الكذقػػؾ اػػيف راػػط قطعنػػ   ػػرار االق َّسػػطفنففف قجػػي قدفَّػػلىنػػدمال أراد اإل(1)أف رمرػػكف اق تػػالب اقموػػدس
ففنترػػػر اقَّ ػػػب   كتػػػرؾ تَّػػػؾ اقدفكانػػػالت تجػػػرم اػػػفف اقمػػػزارع كاقدوػػػكؿ  تمرػػػتعَّل فػػػأ ذفػػػكؿ اقدفكانػػػال

 (2)كتدترؽ اقمزركىالت كفخسر اق َّسطفنفكف زراىت ـ.

َِ َمَشـاِعَل َوَجَعـَل َذَـَبًـا جالء فأ س ر اقو الة: " َوَذَىَب َشْمُشوُن َوَأْمَسَك َثاَلَث ِمئَـِة ابْـِن آَوى، َوَأَخـ
ْيَن ُكلّْ َذَـَبَـْيِن ِفي اْلَوَسِط،ثُمَّ َأْضَرَم اْلَمَشاِعَل ََارًا َوَأْطَلَقَها بـَْيَن ُزُروِع اْلِفِلْسِطيِنيّْيَن، ِإَلى َذٍََب، َوَوَضَع َمْشَعاًل بَـ 

 (3)."فََأْحَرَق اأَلْكَداَس َوالزَّرَْع وَُكُروَم الزَّيـُْتونِ 

وَُكــلَّ َمِديَنــٍة ُمْ َتــارٍَة،َوتـَْقَطُعوَن ُكــلَّ فـََتْضــرِبُوَن ُكــلَّ َمِديَنــٍة ُمَحصَّــَنٍة، : "كجػالء فػػأ سػػ ر اقمَّػػكؾ اقثػػالنأ
ارَة َُ َرٍة طَيَّْبٍة، َوَتُطمُّوَن َجِميَع ُعُيوِن اْلَماِء،َوتـُْفِسُدوَن ُكلَّ َحْقَلٍة َجيَّْدٍة بِاْلِح َُ  (4)."َش

مػػػدفر اقمع ػػػد اقعسػػػ رم  -نوَّػػػت  ػػػدف ل معػػػالرفؼ اقعارفػػػل فتػػػكل قَّدالخػػػالـ رػػػَّكمك رفسػػػ فف 
جكاز ن ب مدال فؿ امف اقجنكد قطالاه  –ل  رنفه رمركف رمالؿ اق  ل اقغرافل اقدفنأ فأ مستكطن
 (5).كجكاز تسمفـ أاالر مفالر ـ  اقزفتكف قَّ َّسطفنففف

                                                 

ػػ  رمرػػكف اػػف مػػالنكح مػػف سػػاط داف  كفعػػرؼ ارمرػػكف اقوػػكم ق  ػػؿ قػػٌكة  النػػت فػػأ فػػدة :رمرػػكف 1)) ال كفعػػرؼ أف ن
 ىرػػػػرفف سػػػػنل  ك ثػػػػرت دركاػػػػه مػػػػعكقفػػػػؿ   انػػػػأ إسػػػػرائفؿ ىرػػػػر سػػػػنفف د ػػػػـ ػػػػالف ىظػػػػفـ سػػػػاطه  ك  االقجٌاػػػػالر 

قػإ إكاسػتدىالة مَّ  ػـ   فيسػركة كداسػكة   كاستطالىكا أف فوا كا ىَّفه فػأ ن الفػل األمػر   كأثخف فف ـ َّسطفنفففاق
كقمػال رَّػؾ   الكمػالتكا جمفعنػكمػالت مسػؾ ىمػكد اقافػت  كرػزة افػدة فسػوط اقافػت ىَّػإ مػف ففػه يافت آق ت ـ قف َّمه ف

مػن ـ. انظػر: دفػكاف اقماتػدأ كاقخاػر فػأ  كان ػرد  ػؿ سػاط ادػال ـ فكقكنػه  ا طرات انػك إسػرائفؿ كافترقػت  َّمػت ـ
دار  - اقمدوػػؽ: خَّفػػؿ رػػدالدة - ااػػف خَّػػدكف - تػػالرفخ اقعػػرب كاقاراػػر كمػػف ىال ػػررـ مػػف ذكم اقرػػيف األ اػػر

 .1/106ـ - 2ط –افركت–اق  ر
 .164ص  –ررفعل اقدرب ىند اقف كد  2))
 (.5-4اق ورات ) – 15 اإل دالح –س ر اقو الء  3))
 .19اق ورة  – 3 اإل دالح –س ر اقمَّكؾ اقثالنأ  4))
اقسػػػػػات  – 909اقعػػػػػدد  - ػػػػػدف ل فَّسػػػػػطفف  -انظػػػػػر: فتػػػػػكل إسػػػػػرائفَّفل تاػػػػػفح سػػػػػرقل مدال ػػػػػفؿ اق َّسػػػػػطفنففف  5))

 نوالن ىف  دف ل معالرفؼ. – 1ص  –ـ 5/12/2009
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مػف قطػع ألرػجالر اقارتوػالؿ كاقزفتػكف فػأ   فػأ قطػالع غػزة خػالؿ دػرب اق رقػالفمال فعَّكة كرذا 
ىَّػإ اقدػدكد اقرػرقفل قوطػالع  ه ار ؿ فػكمأ  ػد اقمػزارىفف كدوػكق ـنكرك مال ف عَّك مسالدالت كاسعل  

غزة  مف تجرفؼ قررا أ كدرؽ قَّمزركىالت  كرذا  َّه نتالج قَّخَّ فل اقتكراتفل كاقتَّمكدفػل اقتػأ تراػإ 
 .اق  فكنأكفراإ ىَّف ال اقف كد كاقجفش 
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 ادلطهة انثاين

 يىال وانتؼايم تانغذر واخلُانحاصتثاحح األػراض واأل

 واستباحة أعراض غير الييود: ،لدعارةوا ،: التحريض عمى االنحبلل الخمقيأواًل 
مػف خػالؿ   قود سعت اقعوفدة اقف كدفل إقإ اقت كفف مف أمر اقزنال كاقدىالرة كاًندػالؿ اقخَّوػأ

  كرػك مػال فػدفع  ػعالؼ اقن ػكس إقػإ اسػتمراء مثػؿ راءات دكؿ ممالرسل األنافػالء قَّزنػالمال ذ رته مف افت
  نافػالء  ػ كة اه مػف خَّوػه  قػد كقعػكا فػأ ذقػؾرذة  اق االئر  دفث فسكؿ قػه رػفطالنه أنػه إذا  ػالف األ

 مر ىَّفه س الن فسفرنا.فف اح األ  تعرض ق ثفر مف اقمغرفالتفمال االقؾ االإلنسالف اقعالدم  اقذم ف

فوػػػكؿ ىاػػػد اه اقتػػػؿ: "مػػػال ا تسػػػب اقع ػػػر كاق جػػػكر كاقػػػدىالرة قداسػػػل  مػػػال ا تسػػػات فػػػأ تػػػكراة 
االد ػػػال أك ىالقج ػػػال االقرػػػ ؿ اقػػػذم دفػػػالف أف أتػػػكراة ى ػػػالرات قػػػـ فسػػػاؽ قػػػدفف مػػػف األاقف ػػػكد  كنظمػػػت اق

َّػػه اقػػذم قػػدـ قإلنسػػالنفل كؿ فػػأ اقتػػالرفخ  اق تػػالب األ  ىكقجػػت اػػه فػػأ دفػػف اقف ػػكد  كتعػػد اقتػػكراة ادػػؽ
 (1).االدفل"اقخَّوأ كاإل ؿكقإ فأ اًندالاقدركس األ

تتدػػدث ىػػف اقجػػنس اػػيدب م رػػكؼ دكف مكاراػػل امػػال ً  اق تػػالب اقموػػدسكجػػالءت ن ػػكص 
ؾ مػف ءأف تم ف زكجتؾ كانالتؾ كأانػالدس ف الن ىف  تالب ىالدم  ادفث ً تستطفع فَّفؽ ا تالب مو

نمػػال فػػأ اق ثفػػر مػػف   اق تػػالب اقموػػدسسػػ الر مػػر قػػفس مكجػػكدنا فػػأ سػػ ر كادػػد مػػف أتػػه  كرػػذا األقراء كا 
 أس الررـ ادفث ف عب ىَّإ اقوالرئ تجالكز ذقؾ.

 ػكء اقعاػالدات ً فػأ إاقمودس سػ ر  المػؿ ً فم ػف ت سػفرة فوكؿ سفد اقومنأ: "كفأ اق تالب 
اقجمػػالىأ  تَّػػؾ اقعاػػالدات اقتػػأ  النػػت مت رػػفل فػػأ اقعاػػالدات اقزراىفػػل ارػػ ؿ  اقجنسػػفل كطوػػكس اقزنػػال

دفػػػث  كاػػػالئأ  مػػػف اػػػالب دػػػض أرض ىَّػػػإ اقخ ػػػب كاقعطػػػالء اىتمػػػالدنا ىَّػػػإ ماػػػدأ اقسػػػدر اقترػػػال َّأ
نىطػالء إرػالرة اقاػدء اقرافه فنتن اقرافه  ك الف اقمَّؾ ىالدة مال فوـك داخؿ اق ف ؿ مػع اق الرنػل اق اػرل ا

فػػأ ممالرسػػل اقطوػػس قَّجمػػالرفر فػػأ اقخػػالرج  كذقػػؾ اوفالمػػه امجالمعػػل اق الرنػػل  فتاػػدأ اقمعمعػػل اقرػػاوفل 
نالرػػفد اقطوسػػفل تسػػاؽ ف ػػالدب تَّػػؾ اقممالرسػػل قكننػػال مػػف األ دػػكؿ اقمعاػػد دكف تمففػػز  كىػػالدة مػػال  ػػالف

ل ىَّػػػإ اقعمػػػؿ  كذقػػػؾ اقممالرسػػل  كرػػػأ أرػػػ الؿ رػػػعرفل جنسػػػفل تػػػتـ تالكت ػػػال قتد فػػػز اقموػػػدرات اقجنسػػػف
ىَّفػػه  سػػَّفمالفاقمنسػػكب إقػػإ نرػػالد اقمعػػركؼ اسػػ ر نرػػفد اإلكرػػك  الق تػػالب اقموػػدساقسػػ ر اقمو ػػكد ا

 ( 2).  اقذم ً ف ف ًك فدترـ  اؿ فودـ اقنرفد اقطوسأ دكف تدرج"اقسالـ

                                                 

 .38ص – 1ط –دار اإلررالد  –ىاد اه اقتؿ  –جذكر اقاالء  1))
 .79ص –ـ 1998 –دار قاالء قَّطاالىل كاقنرر كاقتكزفع  –فد اقومنأ س –: اقتكراة  اقتالرفخ  اقت َّفؿ إسرائفؿ 2))
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ــذكر مــن نصــوص  ــدسون ــل ذلــك،  الكتــاب المق ــى ســبيل المثــال ال التــي ورد فييــا مث عم
 الحصر: 

ْلِني ِبُقــْباَلِت َفِمــِو، أَلنَّ ُحبَّــَك َأْطَيــُب ِمــَن اْلَ ْمــِر. ِلَراِئَحــِة َأدْ  ََِشــيدُ "  - ِِي ِلُســَلْيَماَن:لِيُـَقبـّْ َىاَِــَك اأَلََْشــاِد الَّــ
ــي الْ  ــِرَي. َأْدَخَلِن ُْ َن ْبِني َورَاَءَك فـَ ُِ ــ اَرى. ُاْج َِ ــ ــِِلَك َأَحبَّْتــَك اْلَع ــَراٌق، ِل ــُمَك ُدْىــٌن ُمْه ــِة. اْس ــُك ِإلَــى الطَّيَّْب َمِل

َـكَ  ُِْكُر ُحبََّك َأْكثـََر ِمَن اْلَ ْمِر. بِاْلَحقّْ ُيِحبَُّو اِلِو. َـَْبَتِهُج َوَـَْفَرُح ِبَك. ََ َُ َلَقـْد َشـبـَّْهُتِك يَـا َحِبيَبتِـي ....  ِح
ُع َلِك َساَلِسَل ِمـْن َذَىـٍب َمـَع ِبَفَرٍس ِفي َمرَْكَباِت ِفْرَعْوَن.َما َأْجَمَل َخدَّْيِك ِبُسُموٍط، َوُعنُـَقِك ِبَقالَِئَد! ََْصنَ 

ُْرَُّة اْلُمرّْ َحِبيِبي ِلي. بـَْينَ  ِلِسِو َأفَاَح ََارِِديِني رَاِئَحَتُو.  ُْ  َثْدَييَّ يَِبيُت. ُجَماٍن ِمْن ِفضٍَّة.َما َداَم اْلَمِلُك ِفي َم
َنـــاِك طَاقَـــُة فَاِغَيـــٍة َحِبيِبـــي لِـــي ِفـــي ُكـــُروِم َعـــْيِن َجـــْدٍي. َىـــا أََْـــِت َجِمي َلـــٌة يَـــا َحِبيَبِتـــي، َىـــا أََْـــِت َجِميَلـــٌة. َعيـْ

ََْت َجِميٌل يَا َحِبيِبي   ( 1)."َوُحْلٌو، َوَسرِيُرََا َأْخَضرُ َحَماَمَتاِن.َىا َأ

اْلَمِدينَـِة، ِفـي ِفي اللَّْيِل َعلَـى ِفَراِشـي َطَلْبـُت َمـْن ُتِحبُّـُو َـَْفِسـي. َطَلْبتُـُو َفَمـا َوَجْدتُـُو.ِإّْي َأقُـوُم َوَأطُـوُف ِفـي " -
 ُِ ـــَوارِِع، َأْطُلـــُب َمـــْن ُتِحبُّـــُو َـَْفِســـي. َطَلْبُتـــُو َفَمـــا َوَجْدتُـــُو. َوَجـــَدَِي اْلَحـــَرُس الطَّـــاِئ ِفـــي اأَلْســـَواِق َوِفـــي الشَّ

ــُتْم َمــْن ُتِحبُّــُو َـَْفِســي؟»اْلَمِديَنــِة، فـَُقْلــُت:  ْدُت َمــْن ُتِحبُّــُو َـَْفِســي، َفَمــا َجــاَوْزتـُُهْم ِإالَّ َقِلــياًل َحتَّــى َوَجــ« َأرَأَيـْ
َرَة َمـْن َحِبلَـْت بِـي. ُأَحلُّْفُكـنَّ يَـا بـَنَـاِت أُ  ُْ وُرَشـِليَم بِالظّْبَـاِء فََأْمَسْكُتُو َوَلْم َأْرِخِو، َحتَّى َأْدَخْلُتُو بـَْيَت ُأمّْي َوُح

 (2)."ى َيَشاءَ ْهَن اْلَحِبيَب َحتَّ َوبِأَيَاِئِل اْلَحْقِل، َأالَّ تـُيَـقّْْظَن َواَل تـَُنبـّْ 

ِْ لِنَـْفِسـَك اْمـَرَأَة »َأوََّل َما َكلََّم الرَّبُّ ُىوَشَع، قَاَل الرَّبُّ ِلُهوَشـَع: " - ـا اْذَىـْب ُخـ َوَأْواَلَد زًَِـى، أَلنَّ اأَلْرَض َز
ا َقْد َزََْت  َِ ُجوَمَر بِْنَت ِدْبالَِيَم، َفَحِبَلْت َوَوَلدَ «.تَارَِكًة الرَّبَّ َز َىَب َوَأَخ َِ ًناَف  (3)."ْت َلُو ابـْ

ــاِحٍب َوزَاََِيــًة، َكَمَحبَّــِة الــرَّبّْ لَِبِنــي »َوقَــاَل الــرَّبُّ لِــي: " - َْ َوُىــْم  إســرائيلاْذَىــْب أَْيًضــا َأْحِبــِب اْمــَرَأًة َحِبيَبــَة 
تُـَها لِنَـْفِســي ِب َ «.ُمْلَتِفتُــوَن ِإلَــى آِلَهــٍة ُأْخــَرى َوُمِحبُّــوَن أَلقْـــَراِص الزَّبِيـــبِ  ْمَســَة َعَشــَر َشــاِقَل ِفضَّـــٍة فَاْشــتَـَريـْ

 (4)."«ِلَرُجل، َوأَََا َكِِلَك َلكِ  تـَْقُعِديَن أَيَّاًما َكِثيَرًة اَل تـَْزَِي َواَل َتُكوَِي»َوِبُحوَمَر َولََثِك َشِعيٍر. َوقـُْلُت َلَها: 

َنــاِك َحَماَمَتــانِ "  - ِمــْن َتْحــِت َـََقابِــِك. َشــْعُرِك َكَقِطيــِع ِمْعــٍز  َىــا أََْــِت َجِميَلــٌة يَــا َحِبيَبِتــي، َىــا أََْــِت َجِميَلــٌة! َعيـْ
َزائِِز الصَّاِدرَِة ِمـَن اْلَغْسـِل، اللَّـَواِتي ُكـلُّ َواِحـَدٍة مُ  َُ ٍِ َعَلى َجَبِل ِجْلَعاَد. َأْسَناَُِك َكَقِطيِع اْل ْتـِئٌم، َولَـْيَف رَاِب

ُحْلٌو. َخدُِّك َكِفْلَقِة رُمَّاٍََة َتْحَت َـََقاِبِك.ُعنُـُقِك َكبُـْرِج َداُوَد  ِفيِهنَّ َعِقيٌم.َشَفَتاِك َكِسْلَكٍة ِمَن اْلِقْرِمِز، َوَفُمكِ 
َيةٍ  َباِبَرِة.َثْديَاِك َكِ ْشَفَتْي ظَبـْ َُ َُن  ُعلَّْق َعَلْيِو، ُكلَُّها أَتْـَراُس اْل ُِ ِم ، تـَْوَأَمْيِن يـَْرَعَياِن بـَْيَن اْلَمْبِنيّْ ِلأَلْسِلَحِة. أَْل
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َهــزَِم الظّْــاَلُل، َأْذَىــُب ِإلَــى َجَبــِل اْلُمــرّْ َوِإلَــى تَــلّْ اللَُّباِن.ُكلُّــِك َجِميــٌل السَّْوَســِن.إِ  يَــا َلى َأْن يَِفــيَ  النـََّهــاُر َوتـَنـْ
 (1)."ِتي لَْيَف ِفيِك َعْيَبةٌ َحِبيبَ 

ْيِك مِ "  - َِ ــنَّاعٍ َمــا َأْجَمــَل رِْجَلْيــِك بِــالنـَّْعَلْيِن يَــا بِْنــَت اْلَكــرِيِم! َدَوائِــُر َفْ ــ َْ َعِة يَــَدْي  ــنـْ َْ  ، ُســرَُّتِك  . ْثــُل اْلَحِلــيّْ
ٌة بِالسَّْوَسـِن.َثْديَاِك َكَ ْشـفَ  َُ َرُة ِحْنَطٍة ُمَسيَّ ُْبـْ ـْوَأَمْي َكْأٌس ُمَدوَّرٌَة، اَل يـُْعِوزَُىا َشَراٌب َمْمُزوٌج. َبْطُنِك  تَـْيِن، تـَ

َناِك َكاْلِبرَ  َيٍة.ُعنُـُقِك َكبُـْرٍج ِمْن َعاٍج. َعيـْ نَـاَن النَّـاِظِر ظَبـْ ُفـِك َكبُــْرِج لُبـْ َـْ ِك ِفي َحْشُبوَن ِعْنَد بَـاِب بَـثّْ رَبْـّيَم. َأ
اَه ِدَمْشَق.رَْأُسِك َعَلْيِك ِمْثُل اْلَكْرَمِل، َوَشْعُر رَْأِسِك َكُأْرُجَواٍن. َمِلٌك َقْد ُأِسَر بِاْلُ َصِل.َما أَ  َُ ْجَمَلِك َوَمـا ُت

ِه َشــِبيَهٌة بِالنَّْ َلــِة، َوثَــْديَاِك بِاْلَعَناِقيــِد.قـُْلُت: َأْحــاَلِك أَيَـّتُـَهــا اْلَحِبيَبــ ِِ اِت!قَاَمُتِك ىــ َِّ ــَعُد ِإَلــى »ُة بِاللَّــ ْْ ِإّْــي َأ
ُِوِقَها ـــ ـــُك ِبُع ـــِة َوُأْمِس ـــَأْجَوِد «. النَّْ َل ـــِك َك ـــِك َكالتـُّفَّاِح،َوَحَنُك َِْف ـــْرِم، َورَاِئَحـــُة َأ ـــِد اْلَك ـــْديَاِك َكَعَناِقي َوَتُكـــوُن َث

 (2)."ُىَناِلَك ُأْعِطيَك ُحبّْي ....أَََا ِلَحِبيِبي، َوِإَليَّ اْشِتَياقُُو.تـََعاَل يَا َحِبيِبي لَِنْ ُرْج ِإَلى اْلَحْقِل، .. اْلَ ْمِر.

َنَتا ُأم  َواِحَدٍة، َوَزَـَتَ »وََكاَن ِإَليَّ َكاَلُم الرَّبّْ قَاِئاًل: "  - ـَباُىَما َزَـَتَـا. يَا اْبَن آَدَم، َكاَن اْمَرأَتَاِن ابـْ ِْ ا ِبِمْصَر. ِفي 
رَتِِهَما. ِْ ـُرْك زََِاَىـا ِمـْن ِمْصـَر أَْيًضـا، أَلََـُّهـْم ... ُىَناَك ُدْغـِدَغْت ثُـِديُـُّهَما، َوُىنَـاَك تـََزْغَزغَـْت تـََرائِـُب ُعـ َولَـْم تـَتـْ

َهــ رَتَِها َوَسـَكُبوا َعَليـْ ِْ ــَباَىا، َوزَْغَزغُــوا تـََرائِــَب ِعــ ِْ ــاِقَها، لَِيــِد َضـاَجُعوَىا ِفــي  ا زََِاُىْم.لِــِِلَك َســلَّْمتُـَها لَِيــِد ُعشَّ
، فَ  ِِ ـْي ُِوا بَِنيَهـا َوبـََناتَِهـا، َوَذَبُحوَىـا بِالسَّ ُهْم. ُىْم َكَشُفوا َعْورَتـََها. َأَخـ يَن َعِشَقتـْ ِِ ـَرًة بَِني َأشُّوَر الَّ َصـاَرْت ِعبـْ

َهــا ُحْكًمــا. َســْت فَأَ .... ِللنَّْســاِء. َوَأْجــَرْوا َعَليـْ َُّ ُســوَىا ِبزََِــاُىْم، فـَتَـَن َُّ ِع اْلُحــبّْ َوََ َُ تَاَىــا بـَُنــو بَابِــَل ِفــي َمْضــ
ــ ــْت َـَْفِســي ُأْختَـَه ــا َجَف ــا َـَْفِســي، َكَم َه َفتـْ َُ ــا، َف ــا وََكَشــَفْت َعْورَتـََه ُهْم َـَْفُســَها. وََكَشــَفْت زََِاَى ــتـْ ــْم، وَجَف ا. ِبِه

ــ ِْ ِِْكرَِىا أَيَّــاَم  ــ ــا ِب ــَرْت زََِاَى ــْم  َوَأْكثـَ يَن َلْحُمُه ِِ ــَأْرِض ِمْصــَر. َوَعِشــَقْت َمْعُشــوِقيِهِم الَّــ ــا َزََــْت ِب َباَىا الَِّتــي ِفيَه
ــ ــَباِك ِبَزْغَزَغــِة اْلِمْصــرِيّْيَن تـََرائَِب ِْ ــَة  ــِل. َوافْـتَـَقــْدِت َرِذيَل ــيـُُّهْم َكَمِنــيّْ اْلَ ْي ِك أَلْجــِل ثَــْدِي َكَلْحــِم اْلَحِميــِر َوَمِن

َباكِ  ِْ".(3) 

رَتَِها ِإَلى ُشُيوِخ اْلَمِديَنِة ِإَلى اْلَبابِ يَأْ "  - ِْ ُِ اْلَفَتاَة أَبُوَىا َوُأمَُّها َوُيْ رَِجاِن َعاَلَمَة ُع  (4)."ُخ

يَـِة اْلَمْحُبوبَـِة َواْلَوْعلَـِة الزَِّىيَّـِة. لِيُــ"  - يَاَىا ِفـي ُكـلّْ ْرِوَك ثَـدْ لَِيُكْن يـَْنُبوُعَك ُمَبارًَكا، َوافْـَرْح بِـاْمَرَأِة َشـَباِبَك، الظَّبـْ
 (5)."ِبَمَحبَِّتَها اْسَكْر َدائًِماَوْقٍت، وَ 

ُُهَّـاِل، اَلَحظْـُت بـَـْيَن اْلَبنِـيَن "  - ِة بـَْيِتي، ِمْن َورَاِء ُشبَّاِكي َتَطلَّْعُت، فـََرأَيْـُت بـَـْيَن اْل ُغاَلًمـا َعـِديَم أَلّْي ِمْن ُكوَّ
َْاِعًدا ِفي َطرِيِق بـَْيِتَها. ِفي اْلِعَشـاِء، ِفـي َمَسـاِء اْليَــْوِم، ِفـي َحَدقَـِة اْلَفْهِم،َعاِبًرا ِفي الشَّارِِع ِعْنَد زَاِويَ  ِتَها، َو

                                                 

 (.7 -1اق ورات ) –اق دالح اقرااع  –نرالد س ر نرفد اإل 1))
 (.12 -1اق ورات ) –اقسالاع  اإل دالح –نرالد د اإلس ر نرف 2))
 (.21 -1اق ورات ) – 23 اإل دالح –س ر دزفوالؿ  3))
 .15اق ورة  -22 اإل دالح –س ر اقتثنفل  4))
 (.19 - 18اق ورات ) –اقخالمس  اإل دالح –مثالؿ س ر األ 5))
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َْـ َّابٌَة ِىـَي َوَجا ِمَحـٌة. ِفـي بـَْيِتَهـا اَل اللَّْيـِل َوالظَـّاَلِم. َوِإَذا بِـاْمَرَأٍة اْسـتَـْقبَـَلْتُو ِفـي ِزيّْ زَاَِيَـٍة، َوَخِبيثَـِة اْلَقْلـِب. 
َلْتـــ َتْســَتِقرُّ  ــَوارِِع، َوِعْنـــَد ُكــلّْ زَاِويَــٍة َتْكُمـــُن. فََأْمَســَكْتُو َوقـَبـَّ ُو. قَــَدَماَىا. تَـــارًَة ِفــي اْلَ ــارِِج، َوُأْخـــَرى ِفــي الشَّ

ــْت لَــُو:  ــِِلَك َخَرْجــُت ِلِلقَ »َأْوَقَحــْت َوْجَهَهــا َوقَاَل ُِوِري. َفِل ــُت َُــ ْي ــاَلَمِة. اْليَـــْوَم َأْوفـَ ــيَّ َذبَــاِئُ  السَّ ائِــَك، َعَل
ــى َكتَّــاٍن ِمــْن ِمْصــَر. َعطَّــْرُت ِفَراِشــي ِبُمــ يَباِج فـََرْشــُت َســرِيِري، ِبُمَوشَّ ّر أَلْطُلــَب َوْجَهــَك َحتَّــى َأِجــَدَك. بِالــدّْ

. أَلنَّ الرَُّجـَل لَـْيَف ِفـي اْلبَـْيـ ُذ بِاْلُحـبّْ َِّ ِت. َذَىـَب ِفـي َطرِيـق َوُعوٍد َوِقْرَفٍة. َىُلمَّ َـَْرَتِو ُودِّا ِإَلى الصََّباِح. َـَتَـَل
ُْرََّة اْلِفضَِّة بَِيِدِه. يـَْوَم اْلِهاَلِل يَْأِتي ِإَلى بـَْيِتوِ   َِ َها َطوََّحْتـُو. «. بَِعيَدٍة. َأَخ َِها، ِبَمْلِث َشـَفتَـيـْ َأْغَوْتُو ِبَكثْـَرِة فـُُنَو
ْبِ ، َأْو َكاْلغَ  َِّ َىُب ِإَلى ال ِْ  (1)."ِبيّْ ِإَلى قـَْيِد اْلِقَصاصِ َذَىَب َورَاَءَىا ِلَوْقِتِو، َكثـَْوٍر َي

 َّػػل كممالرسػػل اقزنػػال  ًفمػػف  ػػالـ جنسػػأ فال ػػح  كدىػػكة قَّرذ اق تػػالب اقموػػدسإف مػػال كرد فػػأ 
أف فرسػػؿ اه  ا  مػػال فوكقػػكف  فَّػػفس رنػػالؾ داعو ف ػػكف أاػػدنا مػػف ىنػػد اه دتػػإ قػػك  ػػالف رمػػكزن أف  فم ػػف
 اقجنسفل اق ال دل  فاله سادالنه كتعالقإ أجؿ  قفاَّغكا اقنالس رمكز ا ذة اق فغل  نافالء أك رسالن أقَّارر 

مف أف فخالطب اقارر ا ذا اق الـ اقجنسأ اق ال ح اقذم فثفر اقغرائز كف فن اقرػ كات  تدػت دىػكل 
رقػػإ مػػف رػػذا أ  فخطػػالب اه أسػػمإ ك اقدالخالمػػالتً اقػػذفف ف ػػدقكف إأنػػه  ػػالـ مخ ػػأ ً ف  ػػـ مغػػزاة 

ىكة قالندػػػػػالؿ كاق سػػػػػالد اقخَّوػػػػػأ طػػػػػالر اقػػػػػدإاقخطػػػػػالب اقجنسػػػػػأ اق ال ػػػػػح  كمػػػػػال ذ ػػػػػر إنمػػػػػال جػػػػػالء فػػػػػأ 
 ( 2)خالقأ.كاأل

كجد قه اقمخرج اقس ؿ دفث فػدفع اقمغت ػب أ  ك غت البقد رجع اإل اق تالب اقمودساؿ إف 
ـَر َمْ ُطوبَـٍة، مف اقمالؿ ثـ فتزكج ال ك يف أمرنا قـ فدػدث: " القكاقد اق تالة ماَّغن  رَاَء َغيـْ ِْ ِإَذا َوَجـَد رَُجـٌل فـَتَـاًة َعـ

َع َمَعَهــا، فـَُوِجــَدا َهافََأْمَســكَ  َُ َع َمَعَهــا ألَبِــي اْلَفتَــاِة َخْمِســيَن ِمــَن اْلِفضَّــِة،  ،َواْضــَط َُ ِِي اْضــَط يـُْعِطــي الرَُّجــُل الَـّـ
 (3)."يَُطلَّْقَها ُكلَّ أَيَّاِموِ  اَل يـَْقِدُر َأنْ  ،َأْجِل َأَُّو َقْد َأَذلََّها َوَتُكوُن ِىَي َلُو َزْوَجًة ِمنْ 

 –ىَّف ـ اقسالـ نافالء دكؿ قفالـ األ -كأررنال قه سالاونال  - اق تالب اقمودساه  جالءال رذا ف الن ىم
دتػػإ زنػػال اقمدػػالـر  كاغت ػػالب اقنسػػالء مػػف   نػػكاع اقزنػػال كاقرذائػػؿأاممالرسػػل  ػػؿ  -كاالطػػؿ مػػال فزىمػػكف 

 (4)أزكاج ـ.

 ػػالف فجػػالمع  –كدرػػالة ذقػػؾ  –سػػدالؽ ىَّفػػه اقسػػالـ إأف ناػػأ اه  اق تػػالب اقموػػدسكفتدػػدث 
ِة مالـ اقنالس: "ىَّننال أ امرأته َوَحَدَث ِإْذ طَاَلْت َلُو األَيَّاُم ُىَناَك َأنَّ أَبِيَماِلَك َمِلَك اْلِفِلْسِطيِنيّْيَن َأْشَرَف ِمـَن اْلُكـوَّ

                                                 

 (.22 - 6اق ورات ) –اقسالاع  اإل دالح –مثالؿ س ر األ 1))
 .58ص  –مدمد ىاد اق تالح  –انظر: اقجنس فأ اقع د اقف كدم اقودفـ  2))
 (.29 - 28اق ورات ) – 22 اإل دالح –س ر اقتثنفل  3))
 .اق  ؿ األكؿ -راجع مكقؼ اقف كد مف األنافالء  4))
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َِ قـُْلَت: ِىـَي ِإََّما ِىَي امْ »َفَدَعا أَبِيَماِلُك ِإْسَحاَق َوقَاَل:  ،َوَََظَر، َوِإَذا ِإْسَحاُق ُياَلِعُب رِفْـَقَة اْمَرأََتوُ  َرأَُتَك! َفَكْي
 (1)."«أَلّْي قـُْلُت: َلَعلّْي َأُموُت ِبَسَبِبَها»فـََقاَل َلُو ِإْسَحاُق: « ُأْخِتي؟

ال أف ناأ اه داكد ىَّفه اقسالـ  ػالف فتعػرلأكفأ تركفن قَّعرم كاًندالؿ فزىـ  كف رػؼ   ف ن
ْيتَـُو. َفَ َرَجـْت ِميَكـاُل بِْنـُت َشـاُوَل الْسـِتْقَباِل َداُوَد، َوقَالَـْت: َورََجـَع َداُوُد لُِيبَـاِرَك بَـ مالـ نسػالء رجالقػه: "ه أىكرت
َِ اْليَـْوَم ِفي َأْعُيِن ِإَماِء َعِبيـِدِه َكَمـا يَـ  إسرائيلَما َكاَن َأْكَرَم َمِلَك » ُِ َأَحـُد السُّـَفَهاءِ اْليَـْوَم، َحْيُث َتَكشَّ ـ ، «َتَكشَّ

ِِي اْخَتــاَرَِي ُدوَن أَبِيـِك َوُدوَن ُكــلَّ بـَْيِتــِو لُِيِقيَمنِـي رَئِيًســا َعَلــى َشــْعِب ِإََّمــ»فـََقـاَل َداُوُد ِلِميَكــاَل:  ا َأَمـاَم الــرَّبّْ الَّــ
َمـا، ، فـََلِعْبُت َأَماَم الرَّبّْ إسرائيلالرَّبّْ  ِْ َنْي َـَْفِسي، َوَأمَّا ِعْنـَد ا ِء َوِإّْي أََتَصاَغُر ُدوَن ذِلَك َوَأُكوُن َوِضيًعا ِفي َعيـْ

َُّدُ   (2)."«الَِّتي ذََكْرِت فَأََتَم

فعتاػر زنػال  قػك  ػالجع رجػؿ متػزكج سػفدة غفػر متزكجػل ف ػذا ً أنػه تعتار اقرػرفعل اقف كدفػلك 
سػػكاء  ػػالف  –فرت ػػب فوػػط إذا  ػػالجع رجػػؿ  قػػفس زانفنػػال  كرػػأ قػػفس زانفػػل  فالقزنػػالطػػالؽ  ف ػػك ىَّػػإ اإل

ال أـ ً  اقسفدة زانفل  االخت الر  ر اقرجؿ زانفنال كتعتارسفدة متزكجل  فأ رذة اقدالقل فوط فعتا –متزكجن
رػػك ىالقػػل غفػػر رػػرىفل توفم ػػال سػػفدة متزكجػػل  كق ػػف اقرجػػؿ اقمتػػزكج ً فعتاػػر زانفنػػال  كرػػذا  فػػنف اقزنػػال

ػػال قَّرجػػؿ ال ىَّػػإ دوػػه  فعتاػػر تعػػدفن    كاقزنػػالاقمعفػػالر اقمػػزدكج نتفجػػل أف اقػػدفف اقف ػػكدم فعتاػػر اقمػػرأة مَّ ن
 (3) ال رذا اقدؽ.فَّفس ق كاقمرأة امال أن ال مَّ ه

نواع وأ لقبائحكثيرًا من ايًضا يقر أبل إن التممود  ،الكتاب المقدسعمى  وىذا ليس مقتصرًا
 و:الفحشاء، فقد ورد في

اػػؿ فناغػػأ قػػه أف فسػػتمر فػػأ رػػذا   ف اقكقػػد إذا زنػػال ايمػػه األرمَّػػل ً فوػػالـ ىَّفػػه اقدػػد ًك فػػالـإ
ف اقكاقػد اقػذم زنػال االانتػه اعػد كفػالة أاقدػؽ  ك  اقك ع  دتإ اعد زكاجه  رىالفل قمال كجب ق ػال ىَّفػه مػف

نػه فجناػه تاػذفر مالقػه أ فػالـ  ألف قعمَّػه مػال فاػررة كرػك فعالقب ًك زكج ال ً فوالـ ىَّفه اقدد  ذقؾ  ًك
 ( 4)مع اقعالررات األجنافالت.

َواَل " اق تػالب اقموػدسأف مػال كرد فػأ أسػ الر  –مػف رػراح اقتَّمػكد  –كاستنتن اقدالخػالـ )ررػأ( 
ـــْورَُه َواَل ِحَمـــارَ َتْشـــَتِو ا ـــُو َواَل ثـَ ـــَدُه َواَل َأَمَت ـــُو َواَل َعْب ـــَك َواَل َحْقَل ـــَت َقرِيِب ـــَك، َواَل َتْشـــَتِو بـَْي ـــَرَأَة َقرِيِب ـــا ْم ُه َواَل ُكـــلَّ َم

                                                 

 (.9 - 8اق ورات ) – 26 اإل دالح –س ر اقت كفف  1))
 (.22 -20اق ورات ) – 6 اإل دالح –س ر  مكئفؿ اقثالنأ  2))
رػرفؼ ىاػد اقعظػفـ  –سػطكرة كاقمسػفدفل عوفدة اقف كدفػل كاقمسػفدفل اػفف األسالـ كاقمرأة فأ اقانظر: اقمرأة فأ اإل 3))

 http://www.islamhouse.com/p/191528 -ـ 15/6/2009 –
 .41ص  –ـ 1996طاعل  –ن  ل م ر  –ىَّأ ىاد اقكادد كافأ  –انظر: األس الر اقمودسل  4))
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جالنػب ف  ػؿ ىوػد ن ػالح ىنػد األأل  جناػأذا تعدل ىَّػإ ىػرض األكدم ً فخطه إف اقف إ (1)"ِلَقرِيِبكَ 
كاقعوػػػد ً فكجػػػد فػػػأ اقا ػػػالئـ كمػػػال   امثالاػػػل اقا فمػػػل إسػػػرائفؿـ ت ػػػف مػػػف انػػػأ اقمػػػرأة اقتػػػأ قػػػفالسػػػد  ألف 

ال إذا أتإ امرأة مسفدفل. رال َّ ال  فال فرت ب اقف كدم مدرمن
(2) 

أن ػـ    ر فأ اقتَّمػكد ىػف  ثفػر مػف اقدالخالمػالتقرار قَّرذفَّل كا   الء اقررىفل ىَّف ال  ذي كفأ إ
 (3)ترفد أف تسَّـ ن س ال ق ـ ىدة أفالـ.  النكا فنالدكف فأ اقمدف اقتأ فدخَّكن ال ىَّإ  ؿ امرأة

ف مػف ر ؿ كا ح رك مال ذ ػر فػأ اقتَّمػكد: إقإ اقدىالرة كاًندالؿ اقخَّوأ ااؿ كممال فدىك إ
رأل أنه فجالمع كاقدته فسكؼ فؤتإ اقد مل  كمف رأل أنه جالمع خطفاته ف ك مدػالفظ ىَّػإ اقرػرفعل  

جػػػالمع امػػػرأة قرفاػػػه فَّػػػه اقدفػػػالة  هكمػػػف رأل أنػػػه جػػػالمع اختػػػه فمػػػف ن ػػػفاه نػػػكر اقعوػػػؿ  كمػػػف رأل أنػػػ
 (4)ادفل.األ

 –إف اقتَّمػػكد ف ػػرح قإلنسػػالف : "فوػػكؿ اقدالخالمػػالت  فػػأ تسػػ فؿ ًرت ػػالب اقمعال ػػأ كاآلثػػالـك 
كق نػػه مَّػػـز أف ف عػػؿ ذقػػؾ سػػرنا   أف فسػػَّـ ن سػػه قَّرػػ كات إذا قػػـ فم نػػه أف فوالكم ػػال –فعنػػأ اقف ػػكدم 

ألف فرت ب مال فرالء مف اقمكاوالت مال داـ أف  تػالب نسالف كرذا ممال فدفع اإل  (5)قعدـ اق رر االقدفالنل"
 كق ف اررط أف ف كف سرنا.  قد أجالز قه ذقؾ -اقتَّمكد –اقتررفع 

ػػال فػػأ اقتَّمػػكد:   ػػرى كذي  كفػػأ أم   نػػه ً فخطػػه اقف ػػكدم إذا اسػػتعمؿ زكجتػػه ايفػػل طرفوػػلإأف ن
أف في َّ ال مسَّكقل أك فَّه أف فستعمَّ ال  وطعل اقَّدـ اقتأ فرترف ال مف اقجزار  فَّه   م الف مف جسم ال

ًن قػػذقؾ اقمػػرأة اقتػػأ د ػػرت قَّدالخػػالـ كرػػ ت قػػه أف زكج ػػال فيتف ػػال ىَّػػإ غفػػر  مرػػكفل  كف ػػراكف مثػػال
 (6).ألف اقررع قدمؾ قكتنال قزكجؾ"  اقعالدة فيجالا ال: "ً فم ننأ أف أمنعه ىف رذة اقمسيقل فال اانتأ

زكج ال فأ اقمسػ ف اقموػفـ  ف كدفل أف تادم أدنإ ر كل إذا زنالقفس قَّمرأة اق  كدسب اقتَّمكد
جالنػب مػف ألف األ  اقزنال اغفر اقف ػكد ذ ػكرنا  ػالنكا أك إنالثنػال ً ىوػالب ىَّفػهكفعتاركف أف   (7)ففه مع ال.

 (8)نسؿ اقدفكانالت.

                                                 

 .21اق ورة  – 5 اإل دالح –س ر اقتثنفل  1))
 .226ص  –انظر: اق نز اقمر كد فأ ف الئح اقتَّمكد  2))
 .266ص – 1ط –دار اق تالب اقعراأ  –ارارفـ ىاد اقردمف إ –انظر: خ الفال اقتَّمكد فأ طاالئع كىوالئد اقف كد  3))
 .227ص  –اق نز اقمر كد انظر:  4))
 .227ص  –اق نز اقمر كد  5))
 .228ص  –  كانظر: اق نز اقمر كد 267ص  –انظر: خ الفال اقتَّمكد  6))
 .228ص  –انظر: اق نز اقمر كد  7))
 .226ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  8))
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مػال اػفف اقنسػالء أكاقدىالرة كاقرذكذ اقجنسأ افف اقرجالؿ  زنال كتدـر اقف كدفل اقفوكؿ اقمسفرم: "
ػػػػال اوػػػػدر مػػػػفػػػػنف رػػػػذا األ ف  ػػػػالف مػػػػر قػػػػفس مدرمن ال رػػػػك م ػػػػركة  ًك تدػػػػـر اقف كدفػػػػل تعػػػػدد اقزكجػػػػالت كا 

 –متزكجػػػل أك غفػػػر متزكجػػػل  -اػػػالمرأة مػػػف األغفػػػالرزنػػػال اقدالخالمػػػالت قػػػد درمػػػكة  ًك فعتاػػػر اقتَّمػػػكد اق
 (1).خفؾ ً زكجل اقغرفب"  ففوت ر ىَّإ زكجل أاق تالب اقمودس مدرمنال  أمال اقتدرفـ فأ

فػػأ أف فتمتػػع اػػالمرأة غفػػر َّف ػػكدم دونػػال أف ق  كمكسػػإ اػػف مفمػػكف ف ػػرح فػػأ اعػػض مؤق التػػه
 (2)جنافل.مؤمنل أم أ

ػػػػال كأ"إف تجػػػػالرة اقاغػػػػالء اػػػالألجناأ  اقدالخالمػػػػالت فوكقػػػكف:كقػػػذا نجػػػػد  ف أل  األجنافػػػػل قفسػػػػت إثمن
كق ذا فسمح فأ اعػض اقظػركؼ قَّف كدفػل أف تتػزكج    مال قفؿ زرى ـ زرع اغالؿ  اقررفعل اراء من مال

 (3).قه مسال نل غفر ررىفل" ن رانفنال دتإ تسَّاه دفنه امسال نت ال

ألف   فأ اقتَّمكد: "ىَّإ اقرغـ مف فـك اقغ راف اق افر   الف ف ض ا الرة ىذارم  ثفراتكجالء 
 (4).مالـ االب اقوَّب  كأمال رر اقرجالؿ ففترؾ داخؿ اقن س ن فنال"أاقخطفئل ً تتـ إً 

ػػ اعػد اسػػتئذاف  رت امػرأة امالق ػػالكمػف اقن ػكص اقتػػأ تاػفح اقتجػػالرة اػالألىراض ىنػدرـ: "إذا أجع
ال قفت ؿ ا ال جنسفنال ف  ػالف اقرػخص اقمػيجكر إمػال فَّفس فأ ىمَّ ػال رػذا مػال فرػفن ال  كأ زكج ال  رخ ن

ف اقمست فد فأ رذة اقدالقل رػك غفػر اقف ػكدم  كق ػف إذا دػدث اقك ػع ر ف كدم فعمَّ ال مرفف  ألغف
 (5).ً فتزكج اقف كدم من ال"أكىَّفه   ن سه اانت غفر ف كدفل مثالن فال غاالر ىَّفه

أف ف الجع ال  كفأ مف غفر كفوص اقتَّمكد ىف اقرااأ اقعالزر: "أنه قـ فترؾ فأ اقعالقـ امرأة 
فالـ سمع أف كاددة مػن ف توت ػأ م ػالجعت ال  ػندكقنال مػف اقػذرب فدمػؿ اق ػندكؽ كذرػب اعض األ

 (6)إقف ال قالطعنال ساعل أن ر ..."
دم مال ف عؿ قمجرد أنه مالت أنه فغ ر قَّف ك   اؿ كفزفدكف فأ اق ذب كاًفتراء كتركفن اقدىالرة

قػد  –اقذم فعؿ  ؿ اقمكاوالت اقسػالق ل  -قعالزر : إنه اعد مكت اقراالنأ إىَّإ اقدفف اقف كدم  ففوكقكف
 (7)أف اقراالنأ اقعالزر قد دخؿ اقدفالة األادفل.  نالدل اقرب مف أىالقأ اقسمالء

                                                 

 .165ص  – 2ط –دار اقرركؽ  –اقمسفرم  –اقفد اقخ فل  1))
 .107ص  –اق  فكنفل  انظر: رمجفل اقتعالقفـ 2))
 .107ص  - اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
 .109ص  –انظر: رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل  4))
رسػػػالقل  –ىطػػػال اه اقمعالفطػػػل  –أثػػػر اًندػػػراؼ اقعوػػػدم كاق  ػػػرم ىنػػػد اقف ػػػكد ىَّػػػإ اق  ػػػر اق ػػػ فكنأ اقمعال ػػػر  5))

 .96ص  –إسرائفؿنك سالـ كا  نوالي ىف اإل177ص -رػ 1409 –ـ اقورل أجالمعل  –مالجستفر 
 .109ص  –رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل  6))
 .109ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  7))
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فػأ قػذات جنسػفل كفأ تركفج ـ قزنال اقمدالـر نجد اقتالقأ: "كاقذم فنالـ مع اختػه ثػـ فسػتغرقالف 
ن ح اعدـ اقعكدة ق ػذا اق عػؿ مػرة قفه اقدـ إف ر ته قي ا  دكف أف تر كة اخته فال قاح فأ فعَّ مال رذا  ك 

مه اقرالال اقتأ ً ترغب فأ اًرتمالء فأ أد الف اقرجالؿ اقغراالء  كتػـ أخرل  كاقذم تكفإ أاكة ىف أ
قوػكة كاقعنػؼ فػال فخ ػنال فػأ رػأء  اًت الؿ اقجنسأ ارغال متاالدقل افن ال كافف اان ال دكف استعمالؿ ا

ذا أراد اًاف أف فتزكج كاىتر ته أمه فعَّفػه أف فوػـك انرػاالع رػ كة  إقإ أف فاَّ  اًاف سف اقزكاج  كا 
 (1)."مه إقإ أف تتزكج رذة األخفرة ؿ مف زكجته كأ

ق ػال قػفس جدفػدة  نفوكؿ ىاد اه اقتػؿ: "كفػرل اقف ػكد أف ممالرسػت ـ قَّػدىالرة كاق جػكر كاقتػركف 
فغرفػػزة اق سػػؽ   إذ أن ػػـ فوتػػدكف اينافػػالئ ـ اقػػذفف  ػػكرت ـ تػػكراة اقف ػػكد فالسػػوفف فػػالجرفف ....  َّػػف ـى

 (2)."ًك فركف فأ تطافو ال أم درج أك مالمل   كق ـأكاق جكر أ فَّل ىندرـ راسخل فأ ىركق ـ ك 

 –فوػػد أفتػػإ اقدالخػػالـ )دكؼ قفئػػكر   طػػالر تػػركفج ـ قَّ سػػالد كاًندػػالؿ فػػأ غفػػر اقف ػػكدإكفػػأ 
مػػػف دفػػث إف اقاػػالئع ف ػػكف قػػد تخَّػػص   الخػػالـ  رفػػالت أراػػع(: "اػػيف افػػع أفػػالـ جنسػػفل قَّف ػػػكد دػػراـد

ىَّػػإ اقتػػراؼ ذنػػب أك إثػػـ  كق ػػف ً فاػػدك أف رنػػالؾ مرػػ َّل فػػأ  اخػػرن كق نػػه فسػػالىد ف كدفنػػال آ  اقمرػػ َّل
 ( 3).ثـ"ف ـ غالرقكف فأ اإل   ال قغفر اقف كدافع

 :الييود ثانًيا: التعامل بالربا واستباحة أموال غير
 مػػع اه فف ػػـ فػػأ ظػػن ـ فتسػػالكك   أف جمفػػع مػػال فػػأ اقعػػالقـ إنمػػال رػػك مَّػػؾ ق ػػـ فعتوػػد اقف ػػكد

كامػػال أف اه ن ػـ رػعب اه اقمختػالر  كأ  (18) اقمالئػدة: َٔوُوُٓنأَ ُاَوْءُنمٌٍَّووُِناَأَحِبروْإُ ُنننَٔوُوُٓنأَ ُاَوْءُنمٌٍَّووُِناَأَحِبروْإُ ُنننألن ػـ فوكقػكف:   تعػالقإ

 .ك ررطأ مال أاف ـ دكف قفد   مال ففهك رك مالقؾ اق كف ف ـ  يانالء قه فدؽ ق ـ اقت رؼ فأ اق كف 

ْ ناََأْوٍِ  وُُنمٌسكوُوجَنٌَب وئْسَنَِوْنننننننننننقالؿ اه تعالقأ فػف ـ:  ُِاَم ٌْعُو ُ ناَم ْ ناََأْوٍِ  وُُنمٌسكوُوجَنٌَب وئْسَنَِوْننننننننننناَحَ َ نوَوِثريًمنِِواُ ُُُنُْسَوْب ُم َْنفِوهنمٌْوب ْ  ُِاَم ٌْعُو ُ ناَم اَحَ َ نوَوِثريًمنِِواُ ُُُنُْسَوْب ُم َْنفِوهنمٌْوب ْ 

ُنمٌْوون9595وَوؤْق منَْعٍَُّقوو َْن)وَوؤْق منَْعٍَُّقوو َْن) ُنمٌْوون(نٌَ ٌَُووْنَْاُ َووْ ُُُنمٌ ر روؤِْ ك َْناَمٌْؤَحُبَووْبُنمَووُٓنلَوو ٌُِ ُ  ب  َُْناَأَوٍِْ  ووُُنمٌسكوووُجَنٌَب ووئْسَنَِووْنوَوؤْق منَْصُوواَعُ َْننب  َُْناَأَوٍِْ  ووُُنمٌسكوووُجَنٌَب ووئْسَنَِووْنوَوؤْق منَْصُوواَعُ َْنن(نٌَ ٌَُووْنَْاُ َووْ ُُُنمٌ ر روؤِْ ك َْناَمٌْؤَحُبَووْبُنمَووُٓنلَوو ٌُِ ُ 

((9696)) :(.63-62)اقمالئدة 

                                                 

رسػػالقل  –ىطػػال اه اقمعالفطػػل  –أثػػر اًندػػراؼ اقعوػػدم كاق  ػػرم ىنػػد اقف ػػكد ىَّػػإ اق  ػػر اق ػػ فكنأ اقمعال ػػر 1) )
 .7ص  –فؿإسرائسالـ كانك   نوالي ىف اإل177ص -رػ 1409 –ـ اقورل جالمعل أ –مالجستفر 

 .175ص  –جذكر اقاالء 2) )
 .142ص  –فتالكل اقدالخالمالت 3) )
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ال:  ِْاَْبانٌَوْنُْوننكقالؿ تعالقأ فف ـ أف ن َ ُهَناَِِاُ ُُُنَُِٓنا ُْنحَؤَِْاُُُن ِ  ِْاَْبانٌَوْنُْوننآَُِِنأَ ًُ نمٌْىِخََّْ نَُِٓنا ُْنحَؤَِْاُُُن  مِاُطَْبانُْئَده ِناٌ  َ ُهَناَِِاُ ُُُنَُِٓنا ُْنحَؤَِْاُُُن ِ  ئَده ِنئَده ِنآَُِِنأَ ًُ نمٌْىِخََّْ نَُِٓنا ُْنحَؤَِْاُُُن  مِاُطَْبانُْئَده ِناٌ 

َ ُهَنا  َ ُهَنا اٌ  نَِْندُُِجَنمٍََ ُُِنلَْئًِّْنذٌَِهَن  ؤََّٔ ُُُنلٌَْق منٌَ ُسَنمٍََ ُاَْنفِهنمٌْؤقِه هنيَنَُب  ً ناََْمق ٌقو َْنمٍََوعنمنناٌ  نَِْندُُِجَنمٍََ ُُِنلَْئًِّْنذٌَِهَن  ؤََّٔ ُُُنلٌَْق منٌَ ُسَنمٍََ ُاَْنفِهنمٌْؤقِه هنيَنَُب  ً ناََْمق ٌقو َْنمٍََوعنمننٌَّْ آؿ آؿ ))((8:8:ٌٍَّوُِنمٌْىَويََِّناَ ُوُُنَْعٍَُُّو َْن)ننننٌٍَّوُِنمٌْىَويََِّناَ ُوُُنَْعٍَُُّو َْن)ننننٌَّْ
نن..((7575ىمراف: ىمراف: 

غػدت كق نػال  جؿ سرقل مالؿ غفر اقف كد إقإ كسفَّل دنفئػلأفوكؿ ىاد اه اقتؿ: "قجي اقف كد مف 
سػر تونكا فن ال  كنجدكا فأ تخرفب اقد كمالت كاقرعكب كاألإ جرع ـ  فارىكا فف ال كأىَّف ـ كرمزنا ىَّ

سالـ دالرا ـ فػأ أىػز مػال قػدف ـ فػأ اقدفػالة  ؾ اقكسفَّل رأ اقراال  كدفف جالء اإلنتفجل ممالرست ـ  كتَّ
اقػذم توػكـ ىَّفػه أنظمػل سالسػأ ز مػالؿ غفػررـ  دػالرا ـ فػأ اقػر ف األدالرا ـ فأ جرع ـ كدا ـ ًاتزا

دفالت ـ اًقت ػالدفل اقمانفػل ىَّػإ اسػتغالؿ ج ػد غفػر اقف ػكد فػأ سػافؿ تػيمفف دفػالة رغفػدة قرػعب اه 
 (1).اقمختالر"

مكاؿ غفررـ دكف أَّمكد كفتالكل اقدالخالمالت تافح ق ـ كاقت اق تالب اقمودسكق ذا تجد أف أس الر 
َّػػف ـ إذا رػػـ ردكا قغفػػر قف ػػكدم مالقػػه  كقػػـ ثػػـ كاقػػكزر فوػػع ىك إثػػـ  اػػؿ إف اإلأ أف ف ػػكف ىَّػػف ـ كزر

 .خداعاالقراال كاقغش كاًدتفالؿ كاق فتعالمَّكا معه
 : الكتاب المقدسجاء في 

 تـُْقـِرُض ِبرِبًـا، اَل تـُْقِرْض َأَخاَك ِبرِبًا، رِبَا ِفضَّـٍة، َأْو رِبَـا َطَعـاٍم، َأْو رِبَـا َشـْيٍء مَّـا ِممَّـا يـُْقـَرُض ِبرِبًـا، ِلأَلْجَنبِـيّْ »" -
 ( 2)."لِكْن أَلِخيَك اَل تـُْقِرْض ِبرِبًاوَ 

َْـاِحَبُو َوالَ " - َْـاِحَبُو. اَل يُطَالِـُب  َْـاِحِب َديْـٍن يَـَدُه ِممَّـا َأقْــَرَض  َراِء: يـُْبِرُئ ُكلُّ  بـْ ِْ ا ُىَو ُحْكُم ا َِ َأَخـاُه،  َوى
. اأَلْجَنِبيَّ ُتطَاِلُب، َوَأمَّ  َراٍء ِللرَّبّْ  (3)."ا َما َكاَن َلَك ِعْنَد َأِخيَك فـَُتْبرِئُُو َيُدَك ِمْنوُ أَلَُّو َقْد َُوِدَي بِِنبـْ

َتَضُعوَـََها َعلَـى بَنِـيُكْم َبْل َتْطُلُب ُكلُّ اْمَرَأٍة ِمْن َجارَتَِها َوِمْن ََزِيَلِة بـَْيِتَها َأْمِتَعَة ِفضٍَّة َوَأْمِتَعَة َذَىٍب َوثَِيابًا، وَ "  -
 (4)."رِيّْينَ َوبـََناِتُكْم. فَتْسِلُبوَن اْلِمصْ 

مػكاؿ غفػر اقف ػكد كسػرقت ـ رػأ مػف تعػالقفـ مكسػإ ىَّفػه اقسػالـ ف ػكد أف اسػتاالدل أاؿ كفػدىأ اق -
ِبَحَسِب قـَْوِل ُموَسى. َطَلُبوا ِمـَن اْلِمْصـرِيّْيَن َأْمِتَعـَة  إسرائيلَوفـََعَل بـَُنو : "-كدالرالة أف فيمر اذقؾ –ق ـ 

ــا ــَة َذَىــٍب َوثَِياًب ــٍة َوَأْمِتَع ــَلُبوا َوأَ ، ِفضَّ ــاُروُىْم. َفَس ــوِن اْلِمْصــرِيّْيَن َحتَّــى َأَع ــي ُعُي ــْعِب ِف ــًة ِللشَّ ْعَطــى الــرَّبُّ َِْعَم
 (5)."اْلِمْصرِيّْينَ 

                                                 

 .108ص – 1ط –دار اإلررالد  –ىاد اه اقتؿ  –جذكر اقاالء  1))
 (.20-19اق ورات ) -23 اإل دالح –س ر اقتثنفل ( 2)
 (.3-2اق ورات ) – 15 اإل دالح –س ر اقتثنفل  3))
 .22اق ورة  –اقثالقث  اإل دالح –س ر اقخركج  4))
 (.36 -35اق ورات ) – 12 اإل دالح –س ر اقخركج  5))
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كنساه قمكسإ ىَّفه اقسالـ  فدؿ ىَّػإ مػال  ػالف   رنال نجد أف تسجفؿ رذا األمر ا ذة اق كرة
كسػَّا ال ايفػل كسػفَّل  كقػك قػـ  فأمػكاؿ اآلخػرفمػف ف ػرة اسػتدالؿ  فإسػرائفَّكظؿ فتد ـ فأ ن ػكس انػأ 

ت ػػف دالقػػل دػػرب كدفػػالع ىػػف اقػػن س   مػػال إنػػه  ػػالف ذا أثػػر رػػدفد اػػدكف رفػػب فػػأ رسػػكخ رػػذا اقخَّػػؽ 
 (1)كمف دخؿ فأ دفن ـ مف غفر جنس ـ.  اقعجفب فأ ذرفت ـ

 مثػؿ سػفدة  إسػرائفؿفود كرد فأ اقتَّمكد: "إف مثػالؿ انػأ   اقف كد ذقؾ ىمَّفنال أداالركقود ترجـ 
فد ر ق ال زكج ال اقنوكد فتيخذرال كتن و ال دكف أف ترترؾ معه فأ اقرػغؿ كاقتعػب  فعَّػإ  فأ منزق ال 

 (2)."كا كقَّف كد أف فيخذكا نتالج اقعمؿاألممففف أف فعمَّ

االقعنالقفػػػد اقنال ػػػجل فوػػػالؿ قخالدمػػػه: "إذا  النػػػت رػػػذة اق رمػػػل   دقػػػلرـ رأل  رمػػػل متأداػػػالر دػػػد كأ
ف  النت قف كدم فال تمس ال"  ( 3).قغرفب فالقطؼ من ال  كا 

 (4)مكاؿ االقأ األمـ كدمالئ ـ."خر فوكؿ: "سَّط اه اقف كد ىَّإ أآك 

ق ف إذا اعت أك ارػترفت   خذ مالقه اكاسطل اقراال اق الدشأك   قالؿ اقتَّمكد: فسمح اغش األمأ
 (5)مف أخفؾ اقف كدم رفئنال فال تخدىه ًك تغره.

 (6).كقالؿ اقتَّمكد: "ً فتكجب ىَّإ اقف كدم أف فدفع قكثنأ أجكر ىمؿ"

ال: "إذا نطػح ثػكر قرجػؿ    نعالنفنػال ً تػدفع أفػل فدفػل  سػرائفَّأ ثػكرنا فخػص رجػالن إكجالء ففه أف ن
 (7).  فكجب دفع اق دفل  المَّل"أسرائفَّاإلمال إذا نطح ثكر اق نعالنأ ثكر كأ

فود أفتإ اقدالخالمالت ايف م وكدات األغفالر دالؿ ً   االقنسال قَّف كدم دوكؽ األغفالر كدكؿ
كغفػػر اقف ػػكدم قػػفس أخػػالؾ  كمػػف  -اقرػػأء اقم وػػكد  ألخفػػؾ –كرد فػػأ اقتػػكراة  دفػػث  فجػػب إىالدت ػػال

فوكـ انىالدة اقرأء اقم وكد ف كف قد ارت ب إثمنال.
(8) 

                                                 

- 1ط –دار اق تػػب اقعَّمفػػل  –دالمػػد اقجاػػكرم  –انظػػر: اقتنػػالقض فػػأ اقتػػكراة كأثػػرة فػػأ األىمػػالؿ اقسػػَّافل قَّف ػػكد  1))
 .200ص

 .269ص  –اقرَّاأ  –اقف كدفل  –موالرنل األدفالف  2))
 .78ص  –انظر: رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل  3))
 .209ص  –ق نز اقمر كد ا 4))
 .212ص – اقمرجع اقسالاؽ انظر: 5))
 .395ص  –اقتَّمكد  تالب اقف كد اقمودس  6))
 .395ص  – اقمرجع اقسالاؽ 7))
 .151ص –( انظر: فتالكل اقدالخالمالت 8)
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ػػال  افػػرنا  ألنػػه اعمَّػػه رػػذا إمػػأ مالقػػه اقم وػػكد فننػػه فرت ػػب "إذا رد اقف ػػكدم إقػػإ األكفوكقػػكف:  ثمن
 (1).دا ـ فود أاغض اه"مف أكدم اذقؾ أنه فدب اقكثنففف  ك فوكم اق  الر  كفظ ر اقف 

دػػراـ  كق ػػف االقنسػػال  -اقف ػػكد –كاقف ػػكدم اقػػذم فن ػػب رػػا ل  ػػفد ق ػػفد دمػػالـ اآلخػػرفف 
 (2)قدمالـ األغفالر فننه دالؿ.

  كأف رػػػذا مكافػػػؽ قمػػػالء جػػػالء فػػػأ اقتػػػكراة  غفػػػالرسػػػرقل األاالدػػػل إكفترػػػدد اقدالخػػػالـ نسػػػفـ فػػػأ  
ىَّػإ  ةكمدظكر  سرائفؿفالقسرقل ماالدل إل اإذن   فاقسالمرفكفونال قَّتكراة اسرقل  سرائفؿإلنه فسمح إففوكؿ: "

اسػػػػرقل اقسػػػػالمرم  افنمػػػػال فدظػػػػر ىَّػػػػإ اقسػػػػالمرم سػػػػرقل  ػػػػالداه  سػػػػرائفؿسػػػػمح إلنػػػػه في إاقسػػػالمرم  أم 
 (3).اقسالمرم"

 :: الغدر ونقض العيودثالثًا
جنالس اقاررفل  قػد ن ـ أىَّإ منزقل مف االقأ األ  أنالسإف اقف كد اقذفف فدىكف أن ـ أف ؿ اق

كاقتعالمػػػػؿ   فنػػػػالدم اػػػػالألخالؽ اق ال ػػػػَّل  فد م ػػػػـ ففمػػػػال افػػػػن ـ :كؿكا فػػػػأ رػػػػرفعت ـ قالنكنػػػػالف  األجعَّػػػػ
   ػػكدأك سػرقل أمػكاؿ اقف  ىػراض  كاقتعالمػؿ االقراػالمنػكع اقغػدر كاقخفالنػل كاسػػتاالدل األاالقدسػنإ  ف فػه م

غفػػر  رػػك اقوػػالنكف اقػػذم فد ػػـ اقتعالمػػؿ مػػع :خػػالؽ اق السػػدة  كاقثػػالنأأك غفػػر ذقػػؾ مػػف اقمعػػالمالت كاأل
ألف غفػػر  ؛كقػػفس ىَّفػػه رػػأء  نػػكاع اقمكاوػػالت كاآلثػػالـأاقف ػػكد  ففػػه فجػػكز قَّف ػػكدم أف فتعالمػػؿ ا ػػؿ 

 دنإ درجل مف اقف كدم.أاقف كدم إنمال رك نجس ك 

)آؿ  ََّناَ ُوُُنَْعٍَُُّو َْننذٌَِهَن  ؤََّٔ ُُُنلٌَْق منٌَ ُسَنمٍََ ُاَْنفِهنمٌْؤقِه هنيَنَُب  ً ناََْمق ٌق َْنمٍََعنمٌٍَّوُِنمٌْىَويِننقالؿ اه تعػالقإ: 
 (.42ىمراف: 

فوكؿ سفد قطب: "كرذة االقذات   ل ف كد  ف ـ اقذفف فوكقكف رذا اقوكؿ  كفجعَّكف قرخالؽ 
موالففس متعػددة  فالألمالنػل اػفف اقف ػكدم كاقف ػكدم  أمػال غفػر اقف ػكد كفسػمكن ـ األمفػفف ك ػالنكا فعنػكف 

مػكاق ـ أ ػؿ أ ػكد  فػال دػرج ىَّػإ اقف ػكدم فػأ ا ـ اقعرب  كرػـ فػأ اقدوفوػل فعنػكف  ػؿ مػف سػكل اقف
كغرػػػ ـ كخػػػداى ـ كاقتػػػدقفس ىَّػػػف ـ  كاسػػػتغالق ـ اػػػال تدػػػرج مػػػف كسػػػفَّل خسفسػػػل كفعػػػؿ ذمػػػفـ  كمػػػف 

 (4).ف رذا  ذب"أاقعجب أف فزىمكا أف إق  ـ كدفن ـ فيمررـ ا ذا  كرـ فعَّمكف 

                                                 

 .215ص –اق نز اقمر كد  1))
 .152ص –( انظر: فتالكل اقدالخالمالت 2)
 .228ص –ررفعل اقمَّؾ  3))
 .1/417 –ف فأ ظالؿ اقورآ 4))
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ً ىػف م السػدة تخَّإ ىف  ؿ رػأء إفوكؿ اقد تكر  الح اقخالقدم: "إف اقف كدم فم ف أف ف
ف اقف كدم فم ف أف فت  خالقفلاأل خالقفل  كفم ف أف فستغنأ نالزؿ ىف أم رأء إً ىف رذائَّه األكا 

 (1)." ف كم رة  كغدرة  ك ذاه  كقؤمه  كدودةىف أم رأء إً ىف قاالئد

ْننننننفوكؿ اه تعػالقإ:  ُنِِ ثَوْلَ ُُُنٌَعَاروْ ُُُناَوَعٍَْاَوْنلقٍقو  َ ُُُنلَ ُِو َتًنُْوَ هفقو َْنمٌْىٍَِوَُنمَوُٓنَِ َمضِوعُِِننننننفَب َّوْنَٔمْ ِو ُ 

نلٍَِ ًٍوْنِِواُ ُُُنفَوْمَُُنمَواُ ُنننن َّْ نذقوِّ ُامن  ُِناٌََْنحَ َميقنحَطٍَِّعُنمٍََعن َْئِاَت نِِاُ ُُُناٌ  نِِّْر  ُُناَم ُوفَ ُنا ْرنمٌٍَّوَُنُْوِوبكنمٌُّْوُسِواِنيَنننننأََسُ منحَ ْ 
 (.13)اقمالئدة: 

أ اآلفل نرل أن ال تدقنال ىَّإ ساب تي ػؿ اقخفالنػل كاقغػدر فػف ـ  فنو ػ ـ كمف خالؿ اقنظر ف
خالؽ اقمرذكقل كاقجرائـ اقرنفعل كاقخفالنالت اقمت ػررة  كرػذة دوفوػل  قمفثالق ـ مع اه رك اقساب فأ األ

ف مف تجرأ ىَّإ اه  فنف اقكفالء االقع د كاقمفثالؽ مع اه رك  مالـ األمالف مف اًندرافالت كاآلفالت  كا 
ض ى دة معه ف كف ىَّفه أف فخكف اقارر كفنوض ى دة مع ـ  كاآلفل تتددث ىف سَّسَّل رذائػؿ فنو

قَّف ػػػكد مػػػف نوػػػض اقع ػػػد كتدرفػػػؼ اق َّػػػـ كاقكقػػػكع فػػػأ اقخفالنػػػالت  كرػػػذا فػػػدؿ ىَّػػػإ سالسػػػؿ اقعفػػػكب 
 (2) ن ال تتكقد ىف اع  ال اقاعض.ذائؿ  كأكاقر 

 فػؼ اخفػالنت ـ قع ػدرـ مػع اقنػالس كقود خالف اقف كد ى درـ مع اه  كتالجركا فأ  تالب اه  ف
ُُنفَاَبَيقا ُناَبَمءَقالؿ اه تعالقإ:  س ناٌََْنحَىْخقُّ َٔ نظق ُ ب  ُُِناَمكُخَ َاُمن  ُِناَا ذْنأَ َيَنمٌٍَُُّنِِ ثَْقَنمٌَّيَِْٓنأقاحق منمٌْىِخَََّْنٌَخقبَ هاُارُُنٌٍِاْر

 (.187 )آؿ ىمراف:  ََّاًْنلٍَِ ًٍْنفَب ئْسَنَِْنَْشُخَ ُاَْ

ْننننناُ مئ ًاَا ذْنأَ َئَْْنِِ ثَْقَن َاِهن ٌْ َمٌَُِِْٓ نا حُسًَْْٔناَذَِنمٌْمق ُ َعناَمٌْ َخَوَِْعناَمٌَّْسَوْوِنيِناَلق ٌقو منٌٍِارو نمٌٍََُّناَ ْ  َّْ س نٌَْنحَعُبُُِاَْناٌ 

َّووْنلَننن ُناٌ  ُنُِعُ  ضقوو َْن)نحُسُوواًْناَأَلِ ُّوو منمٌصرووٍَْةَناَمَحقوو منمٌ روَووْةَن قووُرنحَوو ٌََّ ُخُق ُناَأَْٔووخُق ُنٌَووْنن6;ٍِ ًٍووْنِِوواُىُق (ناَا ذْنأَ َووئَْْنِِ ثَووْلَىُق

ُنحَشُو َُِاَْن)ننن ُناَأَْٔوخُق رنأَلْو َبُحُق ُن ُق ُنُِِٓندَِْْب وُق ُناٌََْنحقِْ  وُ َْنأَْٔفقسَىُق ُن َئٌَُوْءِنننن7;حَسُفِىق َْندَِِْءَوُق (ن قوُرنأَْٔوخُق

ُناَحقِْ  وُ َوْبَ نننننننننحَمْخقٍق َْنأَْٔفقسَىُق ُنأُق ْ ناَا ُْنَْوؤْحق وُق ُِاَم ٌْعُو ُ ناَم ٌْوب ْ  ُن ْ  ُٓندَِْوْب  ُُِنحَ َوْ َُ اَْنَمٍَو ُ ُ  ُُنِِو مًْنُِِاىق َْنفَ ْ   

ُنا  ُوو َموُ ُُُنأَفَخقئُِِاُوو َْن  ووبَعُو نمٌْىِخَووَّْ ناَحَىْفقوو ُاَْن  ووبَعُوانفََّووْنوَوو َمنننن عَووًقنذٌَِووهَنءُنَِووُٓنَْفْحقفَووْدُا ُُُناَ ُوو َنُِوَوو َر نمٍََوو ُىُق

ن ِ َُ نفِهنمٌْوَ َْةِنمٌِكْٔ َْناََْ ََُنمٌْمِ ََِْتِنُْ َدكاَْنا ٌَعنأَكَِهنمٌْعَيَمَّ ناََِْنمٌٍَُُّن  غَ َّْ ُناٌ  نحَعٍَُّق َِِْاُىُق  (.85-83)اقاورة:  ْفًِانمَّْر
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 الفصل الثالث

ف فػػنوض ف أم ات ػػالؽ ً اػػد أكأ  ف اقف ػػكد ً ى ػػد ق ػػـ ًك مفثػالؽقوػػرآف اق ػػرفـ ذ ػر أااػؿ إف 
فرفػػؽ فػػنوض كفرفػػؽ ف ػػؼ فػػدة ًك فن ػػر:   دكار اقػػذم فركنػػه منالسػػانالكفػػؽ تكزفػػع األ  مػػف طػػرؼ مػػن ـ

َْ ُأَاَوقٍََّّْنمَْ َُِامنمَ ًُِمنَٔبَيَ ُنفَ  ْك نِِاُ ُُُن ًَْنأَوْثَ ُ ُُُنٌَْنُْئُِِا  :(.100)اقاورة 

خالؽ كاقمعالمالت  النب األمف تعالقفـ فأ ج اق تالب اقمودسكنوض اقع كد فت ؽ كمال جالء اه 
خػػرفف مػػف غفػػر اقف ػػكد  فوػػد كرد فػػأ در اػػيم ات ػػالؽ فاػػـر افػػن ـ كاػػفف اآلفػػالقف كد ً فتكرىػػكف ىػػف اقغػػ

رركرـ  ىَّإ أف ف ال -نالاَّس –افن ـ كافف أرؿ ر فـ  الس ر اقت كفف أف أانالء فعوكب قد ىودكا ات القن 
 اح جمفع ذ كررـ ففه أرؿ ر فـ كأ اقفـك اقذم اختتفرؿ ر فـ  كفأ اررط أف فختتف اقذ كر مف أ

ُنُو ِإَلى : "كقتَّكا أرؿ ر فـ كن اكا أمكاق ـ جردإ  دخؿ ىَّف ـ أانالء فعوكب اقف كد فَأََتى َحُموُر َوَشِكيُم ابـْ
ُروا ِفيَهـا. ىُماَلِء اْلَقْوُم ُمَساِلُموَن لََنا. فـَْلَيْسكُ »بَاِب َمِديَنِتُهَما، وََكلََّما َأْىَل َمِديَنِتُهَما قَائِِليَن: ُِ ُنوا ِفي اأَلْرِض َويـَتَّ

ـرَ  ُِ لَنَـا بـَنَـاتِِهْم َزْوَجـاٍت َوَـُْعِطـيِهْم بـََناتِنَـا. َغيـْ ا فـََقـْط يُواتِينَـا  َوُىَوَذا اأَلْرُض َواِسَعُة الطََّرفـَْيِن َأَمـاَمُهْم. ََْأُخـ َِ ََـُّو ِبهـ َأ
ُوَن. َأاَل َتُكوُن َمَواِشـيِهْم َوُمْقتَـنَـاُىْم اْلَقْوُم َعَلى السََّكِن َمَعَنا لَِنِصيَر َشْعًبا َواحِ  ًدا: ِبَ ْتِنَنا ُكلَّ ذََكٍر َكَما ُىْم َمْ ُتَو

َفَســِمَع ِلَحُمــوَر َوَشــِكيَم اْبِنــِو َجِميــُع اْلَ ــارِِجيَن ِمــْن بَــاِب «. وَُكــلُّ بـََهــائِِمِهْم لََنــا؟ َُــواتِيِهْم فـََقــْط فـََيْســُكُنوَن َمَعَنــا
 اْخَتَتَن ُكلُّ ذََكٍر. ُكلُّ اْلَ ارِِجيَن ِمْن بَاِب اْلَمِديَنِة.اْلَمِديَنِة، وَ 

َنْي يـَْعُقوَب، ِشْمُعوَن َواَلِوَي َأَخَوْي ِدينَـَة،  ا ُكـلُّ َفَحَدَث ِفي اْليَـْوِم الثَّاِلِث ِإْذ َكاَُوا ُمتَـَوجِّْعيَن َأنَّ ابـْ َِ َأَخـ
َفُو َوأَتـََيا َعَلى اْلَمِديَنِة بِ  ا ِدينَـَة ِمـْن َواِحٍد َسيـْ َِ ، َوَأَخـ ِِ ـْي َنُو ِبَحدّْ السَّ َأْمٍن َوقـََتاَل ُكلَّ ذََكٍر. َوقـََتاَل َحُموَر َوَشِكيَم ابـْ

ُسـوا ُأْخـتَـهُ  َُّ َلى َوَـََهُبوا اْلَمِديَنَة، أَلََـُّهْم ََ ُىْم ْم. غَـَنَمُهْم َوبـََقـرَ بـَْيِت َشِكيَم َوَخَرَجا. ثُمَّ أََتى بـَُنو يـَْعُقوَب َعَلى اْلَقتـْ
ُِوُه. َوَسبَـْوا َوَـََهُبوا ُكلَّ ثـَْرَوتِِهْم وَُكلَّ َأطْ  َفاِلِهْم، َوََِسـاَءُىْم وَُكـلَّ َوَحِميَرُىْم وَُكلُّ َما ِفي اْلَمِديَنِة َوَما ِفي اْلَحْقِل َأَخ

 (1)."َما ِفي اْلبُـُيوتِ 

تَـى أَتَـى بِـَك الـرَّبُّ مَ »مػـ غفػر اقف ػكد: "أنه ً فجكز قطع اقع د مػع األ  نفلكجالء فأ س ر اقتث
َهــا لَِتْمَتِلَكَهــا، َوطَـَرَد ُشــُعوبًا َكِثيــَرًة ِمــْن َأَماِمــَك: اْلِحثْـّ  ْرَجاِشــيّْيَن ِإلُهـَك ِإلَــى اأَلْرِض الَِّتــي أََْــَت َداِخــٌل ِإلَيـْ ُِ يّْــيَن َواْل

ــِرزّْيّْيَن َواْلِحــوّْيّْيَن َوا ــاَِيّْيَن َواْلِف َع ــورِيّْيَن َواْلَكنـْ ــرَّبُّ َواأَلُم ــُم ال ــَك، َوَدفـََعُه ــَم ِمْن ــَر َوَأْعَظ ــْبَع ُشــُعوٍب َأْكثـَ ْلَيُبوِســيّْيَن، َس
تَـُهْم، فَِنََّك ُتَحرُّْمُهْم. اَل تـَْقَطْع َلُهْم َعْهًدا، َواَل ُتْشِفْق َعَلْيِهْم، َواَل ُتصَ   (2)."اِىْرُىمْ ِإلُهَك َأَماَمَك، َوَضَربـْ

ىػػػدائ ـ: َّكف اقغػػػدر كاقخدفعػػػل فػػػأ دػػػرا ـ مػػػع أعمكذ ػػػر سػػػ ر اقو ػػػالة  فػػػؼ أف اقف ػػػكد فسػػػت
ََْرَخ بـَُنو " ، رَُجـاًل َأْعَسـَر. فََأْرَسـَل بـَنُـ إسرائيلَو َياِميِنيَّ ، فََأقَاَم َلُهُم الرَّبُّ ُمَ لًّْصا ِإُىوَد ْبَن ِجيَرا اْلبَـنـْ و ِإَلى الرَّبّْ

ُلوَن َمِلِك ُموآَب. فـََعِملَ  إسرائيل ُْ ًفا، َذا َحدَّْيِن ُطولُُو ِذرَاٌع، َوتـََقلََّدُه َتْحَت ثَِياِبِو  بَِيِدِه َىِديًَّة ِلِع ِإُىوُد لِنَـْفِسِو َسيـْ
ُلوُن رَُجاًل َسِميًنا ِجدِّا. وََكا ُْ ُلوَن َمِلِك ُموآَب. وََكاَن ِع ُْ ِه اْلُيْمَنى. َوَقَدمَّ اْلَهِديََّة ِلِع ِِ تَـَهـى ِمـْن َعَلى َفْ  َـْ َن َلمَّـا ا
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ـاِل تـَْقِديِم اْلَهدِ  َُ ْل ُِ ََْرَف اْلَقْوَم َحاِمِلي اْلَهِديَِّة، َوَأمَّا ُىـَو فـََرَجـَع ِمـْن ِعْنـِد اْلَمْنُحوتَـاِت الَّتِـي لَـَدى اْل َوقَـاَل: يَِّة، 
َدَخَل ِإلَْيـِو ِإُىـوُد َوَخـَرَج ِمـْن ِعْنـِدِه َجِميـُع الْـَواِقِفيَن َلَديْـِو. فَـ«. َْـوْ »فـََقاَل: «. ِلي َكاَلُم ِسّر ِإلَْيَك أَيُـَّها اْلَمِلكُ »

.َ َمـدَّ «. ِعْنـِدي َكـاَلُم اهلِل ِإلَْيـكَ »َوُىَو َجاِلٌف ِفي ُعلّْيَّـِة بـُـُروٍد َكاََـْت لَـُو َوْحـَدُه. َوقَـاَل ِإُىـوُد:  فـََقـاَم َعـِن اْلُكْرِسـيّْ
ِه اْلُيْمَنى َوَضَربَُو ِفي  ِِ َِ َعْن َفْ  َِ السَّْي  (1)."َبْطِنوِ ِإُىوُد َيَدُه اْلُيْسَرى َوَأَخ

كاقتَّمكد فجعؿ اقف كد فأ دؿ مف األفمالف  دفث ً فعتار أم قسـ فوسمه اقف كدم ألم فرد 
فػػال فعػػد فمفننػػال  ألف اقفمػػفف   وسػػـ قغفػػر اقف ػػكدم قسػػـ قدفػػكافاقمػػف اػػالقأ رػػعكب اقعػػالقـ فمفننػػال  ألف 

  كقػه ؾ اقف كدممالؾ غفر اقف كدم كدمه مف أمالأجعَّت قدسـ اقنزاع افف اقنالس  كمف اقمورر أف 
 (2)أف فت رؼ فف ال ت رفنال مطَّونال.

كخال ػل فتػالكف ـ   كمف اقوكاىد اقموػررة قػدل اقف ػكد أف فؤكقػكا اقفمػفف إذا  النػت إجاالرفػل ...
 َّمػػال سػػئؿ ىػػف رػػأء ً فجػػكز قػػه أف  –أمػػالـ د ػػالـ اقاَّػػد –أنػػه فجػػكز قَّف ػػكدم أف فػػؤدم فمفننػػال  الذانػػال 

 (3)فوكؿ ىنه طاونال قَّررفعل اقف كدفل.

جنافػػل ً  ػػكد ً فد مػػكف اقاَّػػد كاقرػػرفعل األاػػؿ فػػدىكرـ اقتَّمػػكد قَّغػػش كاقخػػداع: "إذا  ػػالف اقف
 (4)جناأ دتإ تجعؿ اقدؽ قَّف كدم"فالستعمؿ اقغش كاقخداع ادؽ رذا األتعطأ اقدؽ قَّف كدم  

  دثػت نجد أف مػال تراػإ ىَّفػه اقف ػكد مػف  ػذب كخػداع كغػش ك ػالؿ  اؽسمال  خالؿكمف 
كتعػػالمالت ـ مػػع فػػأ سػَّك فالت ـ   رػػك اقػذم فمالرسػػكنه ىمَّفنػال ىَّػػإ أرض اقكاقػعك   فػل تػػا ـ اقمدر ىَّفػه 

ػػال ىَّػػإ تعػالمَّ ـ ففمػػال افػػن ـ  فوػػد أ ػػادت رػذة اق ػػ الت اقسػػفئل جػػزءن  ػػس أكانعغفػر اقف ػػكد   مػػف  اف ن
 اقرخ فل اقف كدفل.
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 انفصم انراتع
انٍمٍىٍح  األحسابأثر انعقٍذج انٍهىدٌح عهى 

 ح املعاصرجاإلرسرايٍهٍ
 ويشتمل عمى: 

المبحـــــث األول: أثـــــر العقيـــــدة فـــــي الفكـــــر التربـــــوي 
 والتعميمي لؤلحزاب الييودية.

المبحـــث الثـــاني: أثـــر العقيـــدة فـــي الفكـــر االجتمـــاعي 
 لؤلحزاب.

مـن القضـايا دة عمى الموقف أثر العقيالمبحث الثالث: 
 .السياسية والحروب واالغتياالت
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 املثحث األول
أثر انعقٍذج يف انفكر انرتتىي وانتعهٍمً 

 نألحساب انٍهىدٌح
   ويشتمل عمى: 

 المطمب األول: الدين في المناىج التعميمية.
ــــي غــــرس ا ــــيم ف ــــاني: دور التعم ــــب الث لمطم

 .اإلرىاب
ييوديــة فــي تــأثير العقيــدة الالمطمــب الثالــث: 
 .المناىج المدرسية
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 ولادلطهة األ

 انذَن يف ادلناىج انتؼهًُُح

اق ػ فكنأ إقػإ اسػتخداـ اقتعَّػفـ فػأ غػرس اقم ػالرفـ اقتػأ  قود ىمػد اقف ػكد منػذ إنرػالء اق فػالف
ا ىَّف ػػػػال  قػػػػذا در ػػػػكا ىَّػػػػإ أف ف ػػػػكف تكسػػػػعفل فػػػػأ ن ػػػػكس اقطػػػػالب  دتػػػػإ فنرػػػػيك تدوػػػػؽ أرػػػػداف ـ اق

 األرخالص كاقمدرسكف كاقمنالرن ممال فكافؽ نظرت ـ كتكج الت ـ.

 -دفنػكر  ف تفسػكفاػ – ـ(1951) سػنل اق ػ فكنأقترافل كاقتعَّفـ فأ اق فالف افنجد أف كزفر 
فوػػكؿ: "قػػفس فػػأ االدنػػال م ػػالف إً قَّف ػػكد  كسػػنوكؿ قَّعػػرب اردَّػػكا  فػػنف قػػـ فر ػػكا اػػذقؾ كىمػػدكا إقػػإ 

فمػػػالذا سػػػف كف دػػػالؿ   فػػػنذا  النػػػت رػػػذة تكج ػػػالت كزفػػػر اقترافػػػل كاقتعَّػػػفـ .(1)اقموالكمػػل فسػػػنردَّ ـ اػػػالقوكة"
 .؟اقمدرسفف كاقمدراء كاقمنالرن

أ ىَّػػػإ اقعوفػػػدة اقدفنفػػػل اىتمػػػالدا  افػػػرنا  ف ػػػـ كتعتمػػػد اقترافػػػل اقف كدفػػػل فػػػأ اق فػػػالف اق ػػػ فكن
ف فنرػػي اقجفػػؿ اقف ػػكدم ىَّػػإ تَّػػؾ اقعوفػػدة  اقتػػأ تجعَّػػه فتعَّػػؽ اػػيرض أفدر ػػكف  ػػؿ اقدػػرص ىَّػػإ 

فتػدرج فػأ ك   ط ػالؿـ اقدفف اقف ػكدم مػف فتػرة رفػالض األانالء تعالقفاقمفعالد كفدافع ىن ال  كفادأ تَّوفف األ
 (2)كاقجالمعفل. ىدادفل كاقثالنكفلاقمدرسل اًاتدائفل كاإل

أكؿ رئػػفس قَّ فػػالف اق ػػ فكنأ: "قمػػال اَّغػػت اقرااعػػل مػػف ىمػػرم ذراػػت  –فوػػكؿ دػػالففـ كافزمػػالف 
كخػالؿ اقسػنكات اقتػأ ق ػفت ال   إقإ مدرسل اقدفف اقف كدم  كرػذا مػال ً غنػإ ىنػه ألم ط ػؿ ف ػكدم

ؾ ىَّػٌأ قاػأ كدفل  كاقذم مَّػ كؿ اقدفالنل اقف أمف  رفالءن أدرس أ مدارس اقدفف تَّؾ   الف ىٌَّأ أف أف
 (3).نافالء"س ر األ

كقد أ ػاح اق تػالب اقتعَّفمػأ فػأ فػد اقطالقػب اقف ػكدم دقػفالن قتػداخؿ  ػؿ اقمك ػكىالت  كدػالن 
  كاق جػػػرة  كاًسػػػتفطالف  قَّمسػػػالئؿ اقتػػػأ فعر ػػػ ال أئمػػػل اقدر ػػػل اق ػػػ فكنفل  كفػػػأ موػػػدمت ال اًدػػػتالؿ

خػػػكان ـ اقعػػػرب  كمػػػف فطع  فػػػالركطػػػرد األغ  كاقتردفػػػؿ َّػػػع ىَّػػػإ نمػػػالذج مػػػف اق تػػػب مػػػف اق َّسػػػطفنففف كا 
اقمدرسفل فدرؾ رذا اًتجالة اقمكجه قَّنالرئل اقف كد  كاقذم فيكجد اداخَّ ـ اقدافع ندك اقعدكاف كادػتالؿ 

 (4)األرض كن ب خفرات ال.

  

                                                 

 .116ص  – 1ط –دار اقوَّـ  –مدمد اقاالر  –اقتكسعفل  إسرائفؿتدرفؼ اقتكراة كسفالسل  1))
 .85ص  –انظر:  راىنال مع اقف كد  2))
 .85ص – اقمرجع اقسالاؽ 3))
 .  63 – 1ط –افركت  –مر ز اقزفتكنل قَّدراسالت كاًسترالرات  –ىاالس اسمالىفؿ  –إسرائفؿ انظر: ىن رفل 4))
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 الفصل الرابع

 :)إسرائيل(ة لمتعميم في ويمكن استخبلص األىداف الرئيس

 ترسفخ قفـ اقثوالفل اقف كدفل. .1

 اقمالدفل كاقركدفل. انالء دكقل ى رفل تمَّؾ أساالب اقوكة .2

كتدكفػؿ  )إسػرائفؿ( اقمدالفظل ىَّإ اقتراث اقف كدم كنررة  كتعمفمه اػفف اقنالرػئل اقف ػكد فػأ  .3
 ؛ قت اح مر ز ات الؿ افف اقعالقـ أفنمال كجدكا.)إسرائفؿ(

 .)إسرائفؿ(فأ أرض  )إسرائفؿ(اإلفمالف اقمطَّؽ ادؽ رعب  .4

  كاقػدىـ ستمرار اق جرة اقف كدفلق مالف ا )إسرائفؿ(؛تدوفؽ اقت المف اقف كدم داخؿ كخالرج  .5
 خال ل ف كد اقم جر. اقمالدم )إلسرائفؿ(

ك رارفػل   كاقعنػؼ  كاًدػتالؿ  اقف كدفػل قَّتكسػع (لفسػرائفَّاإل)ت كفف اًستعداد قدل األجفػالؿ  .6
 اقعرب ادجل إنوالذ األرض.

 االً ط الد. ؛ قتدوفؽ استمرارفل اإلدسالستي فد اقرعكر االقوَّؽ كاقتكتر .7

 (أسػرائفَّاإل)  موالاػؿ اقتي فػد ىَّػإ  ػكرة (أسػرائفَّاإل)رب فأ نظر اقطالقب تركفل  كرة اقع .8
 اقذم ً فو ر.

 (1)تنرئل أجفالؿ   فكنفل متع ال جدان ق  فكنفت ال كدكقت ال. .9

 :نشر التعاليم الدينية من خبلل التعميم
اقط ػػؿ كاقتػػأ فيَّػػـز   ط ػػالؿنفػػل منػػذ فتػػرة اقط كقػػل فػػأ رفػػالض األانػػالء اقتعػػالقفـ اقدففاػػدأ تعَّػػفـ األ

فف ال مف سػف اقخالمسػل  كت ػدؼ رػذة اقمردَّػل إقػإ ترافػل اقط ػؿ جسػدفنال كىالط فنػال كان عالقفنػال كىوَّفنػال ىػف 
 (2)طرفؽ ق ص مف اقتكراة.

ل رػػػأ اقن ػػػػكص اقتكراتفػػػػل اقتػػػأ فسترػػػ دكف ا ػػػػال فػػػأ اقمػػػدارس اقد كمفػػػػكأ ثػػػر اقن ػػػكص 
اقػػذم أاػػالح قتػػؿ اقنسػػالء  كرػػك  كاقن ػػكص اقمتعَّوػػل اغػػزك فكرػػع قػػاالد  نعػػالف  اقخال ػػل اممَّ ػػل داكد

أف جمفػػع مرادػػؿ اقتعَّػػفـ مػػف رفػػالض األط ػػالؿ كدتػػإ اقتعَّػػفـ اقجػػالمعأ دػػظ كفال  افػػكت أرفدػػالكرػػدـ 

                                                 

 –رسالقل مالجسػتفر غفػر منرػكرة  –أسمالء أاك مسالىد  –فل سرائفَّاقعرب كاقمسَّمفف فأ اقمنالرن اإل  انظر:  كرة 1))
 .7ص – ـ2011 –غزة  –سالمفل اقجالمعل اإل

 .86ص –انظر:  راىنال مع اقف كد  2))
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 الفصل الرابع

أف قدرجػػل   ىتمػػالدنا  افػػرنااقتػػأ تعتمػػد ىَّػػإ اقعوفػػدة اقدفنفػػل ا  تدظػػإ ان ػػفب كافػػر مػػف اقترافػػل اقدفنفػػل
 (1).قه ف كة ترغؿ أسالتذة اقجالمعلمعالرؾ اإل

كفعتمدكف فأ ذقؾ ىَّإ   تر ؿ اقترافل اقدفنفل ثَّث اقارامن اقتعَّفمفل  دائفل أ اقمردَّل اًاتف
قػػالنكف اقتعَّػػفـ اقرسػػمأ فػػأ اق فػػالف اق ػػ فكنأ  فوػػد جػػالء فػػأ اقمػػالدة اقثالنفػػل مػػف قػػالنكف اقتعَّػػفـ: رػػدؼ 
نجػالزات  اقتعَّفـ اقرسمأ فأ اقمردَّل اًاتدائفل رك إرسالء األسس اقتراكفل ىَّإ قفـ اقثوالفل اقف كدفػل  كا 

 (2)اقعَّـ.

اول  ً فوؿ ارتمالـ اقتعَّفـ االقترافل اقدفنفل ىف اقمردَّل اقسػال  كفأ اقمردَّل اإلىدادفل كاقثالنكفل
 (3)ساكع قدراسل اقتكراة كسالىل قدراسل اقتَّمكد.فود خ  كا أراع سالىالت فأ األ

أدػػػد كسػػػالئؿ  (ـ1957) سػػػنلكفعتاػػػر ارنػػػالمن )اقػػػكىأ اقف ػػػكدم( اقػػػذم فػػػرض فػػػأ اقمػػػدارس 
كتعكفػػدرـ ىَّػػإ اقطوػػكس   ف ػػك ف ػػدؼ إقػػإ تثوفػػؼ اق ػػغالر   ػػكؿ اقدفنفػػلسفالسػػفل ىَّػػإ األاقتنرػػئل اق

كفرمؿ قراءة كت سػفر اقتَّمػكد كاق ػالة   اقف كدفل االقدفالنلكاقعالدات كاقتوالقفد اقخال ل   اقدفنفل اقف كدفل
ؼ فػػأ فػػل مػػع كزارة اقمعػػالر كف اقدفنئترػػترؾ كزارة اقرػػك  ,كمرػػ الت اقف ػػكد اقمعال ػػرة  اقف ػػكدمكاق  ػػر 

 (4).ا اقارنالمنتمكفؿ رذ

سػالتذة  فوػد نرػرت ـ اقدفنفػل ىَّػإ ارتمػالـ اقطػالب كاألتستدكذ اقتعػالقف  كفأ اقمردَّل اقجالمعفل
مػػػػع  التػػػػب أمرف ػػػػأ فػػػػدىإ جكزفػػػػؼ أقسػػػػكب اعػػػػد زفػػػػالرة قػػػػالـ ا ػػػػال قَّ فػػػػالف  مجَّػػػػل ركز اقفكسػػػػؼ قوػػػػالءن 

ء اقرجػػالؿ  قػػكة اق ػػدؼ؟ فيجػػالب فػػأ كدػػدة ك  –و ػػد اقف ػػكد كف –اق ػػ فكنأ  دػػكؿ مػػال فجمػػع اػػفف رػػًؤ
  )إسرائفؿ(اوكقه: رنالؾ تالرفخ رعا ـ  ف ـ فتعَّمكف اقتكراة   مال فعَّمكف اقدكادث اقرارنل فأ مدارس 

 (5)كمعالرؾ ف كة رأ مال فرغؿ أسالتذة اقجالمعل.

فالدػػظ  (اإلسػػرائفَّأ)قعػػؿ اقػػدارس قطافعػػل اقمجتمػػع "فوػػكؿ اقاالدػػث اق َّسػػطفنأ فػػالرس ىػػكدة: 
  وػػكم اػػفف أرػػداؼ اقترافػػل اقف كدفػػل مػػف ج ػػل كأرػػداؼ اقدر ػػل اق ػػ فكنفلكاقتكافػػؽ اق  تَّػػؾ اقمالءمػػل

مف ج ل أخرل  فَّود  النت اقترافل اقف كدفل اخَّ فت ال اقدفنفل كاقتكراتفل  (اإلسرائفَّأ)كدالجالت اقمجتمع 
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اقتَّمكدفل اقعن رفل  كا َّس ت ال اقمستمدة مف تعالقفـ اق  فكنفل اقعدكانفل  رأ اقكسػفَّل األكقػإ كاألرػـ 
 (1)."كاوالئ ال )إسرائفؿ(تأ استخدمت قتدوفؽ أرداؼ اق  الفنل فأ إنرالء دكقل اق

اقسالاؽ زاكقكف رػالمر أرمفػل اقترافػل فػأ اقمجتمػع  (اإلسرائفَّأ)كفددد كزفر اقمعالرؼ كاقثوالفل 
إف  ػػمكدنال أمػػالـ اقتدػػدم اق افػػر اقػػذم فكاج نػػال فتمثػػؿ فػػأ موػػدرتنال ىَّػػإ ترافػػل "اوكقػػه:  (اإلسػػرائفَّأ)

ل االقتعػالقفـ اقركدفػػل اقف كدفػػل  ترافػل فتواَّ ػػال اقط ػػؿ راغاػالن كقػػفس م ررػػالن؛ كق ػذا فػػنف ىَّػػإ قكمفػل مرتاطػػ
الـ اقتدػػػػدفالت اقتػػػػأ تكاجػػػػه ج ػػػػالز اقتعَّػػػػفـ اقرسػػػػمأ كاقرػػػػعاأ أف فتدمػػػػؿ اقتاعفػػػػل اق افػػػػرة قَّ ػػػػمكد أمػػػػ

 (2).")إسرائفؿ(

 
 

  

                                                 

 - ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفد اق كائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع -نالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ نخَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   –رـ ءر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا فراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ اقف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد أانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال 1))
http://www.saaid.net/manahej/23.htm 

 اقمرجع اقسالاؽ. 2))

http://www.saaid.net/manahej/23.htm
http://www.saaid.net/manahej/23.htm
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 دلطهة انثاينا

 اإلرىابدور انتؼهُى يف غرس 

 انُهىدَح نطالب اصتنادًا نهؼقُذجػنذ ا

 :أواًل: المدارس الدينية
 األدػزابف طالا ػال مػف ىنال ػر أل م مػل؛اقاقتعَّفمفػل تعتار اقمدارس اقدفنفل مف اقمؤسسػالت 

ف رذة اقمدارس تتمتػع امفزانفػل خال ػل مػف اقد كمػل إ مال   كرـ فع كف مف اقخدمل اقعس رفل  اقدفنفل
كاقػػػذم فع ػػػس   الفس اقتعَّػػػفـ اقمػػػدنأاقتعَّػػػفـ اقػػػدفنأ اقػػػذم فنػػػ إكرػػػأ ترػػػرؼ ىَّػػػ  ق كن ػػػال دفنفػػػل فوػػػط

ثوالفل سفالسفل ذات  إقإأ اقتنرئل اقسفالسفل اقتأ تؤدم كفؤثر ف  كارتمالمالته اقمعس ر اقدفنأ ت كرات
 (1).أ كؿ دفنفل

اقمػػػدارس اقدفنفػػػل انكىف ػػػال اقد ػػػكمأ كاقخػػػالص  أ ثػػػر اقمػػػدراس انترػػػالرنا فػػػأ اق فػػػالف كتعتاػػػر 
 :فأ اقتي فد ىَّإ مال فَّأ أجالكز اقتعَّفـ اقرسمتت كرأ  اق  فكنأ  كرأ توـك اتغذفل اقتطرؼ

 .انتظالر اقمخَّص كمال قدفه مف   الت قتالقفل ىالقفل .1
 .إلررالب اقمودس تدت مظَّل اقتكراة كاقتَّمكدا .2
 انطالقػػالن مػػف ن ػػكص  (ـ1967) سػػنلاقمدتػػػَّل  األرا ػػأمػػف  نسػػدالبكاًرفػػض ىمَّفػػػل اقسػػالـ  .3

 .كفتالكل دفنفل
ػكقففف اقف ػػكد مػدارس دفنفػل م تمػل االق ف ػؿ كمن ػال مدرسػل اقسعإ فإ انالء اق ف ؿ اقثالقث  كقر ػ .4

 .() كقفؿ جَّفتسفال( ك)أقكف ر كت
أسس ال كفرػرؼ ىَّف ال كفدفررال اقدالخالمالت ىَّػإ اخػتالؼ مػذارا ـ اقتأ اقمدارس اقدفنفل اقمستوَّل  .5

 (2).كطكائ  ـ اقمعال رة فإ فَّسطفف

  اقعدفػػد مػػف اقمػػدارس كرػػالسسػػرائفؿ ف أغػػكداتازىالمػػل  سػػأاألرثكدك اقػػدفنأ  كفمَّػػؾ اًتجػػالة
ثمػػالنأ  (ـ1960) سػػنلكقػػد اَّػػ  ىػػدد اقمػػدارس اقدفنفػػل اقثالنكفػػل   كأرػػ ررال أ الدفمفػػالت اقتَّمػػكداقدفنفػػل  

كفػأ سػنكات اقسػاعفف  النػت   مػف افن ػال مػدارس دفنفػل  ػنالىفل كمدرسػل دفنفػل زراىفػل  ىرر مدرسل

                                                 

 –ردنفػل اقجالمعػل األ –رسالقل مالجستر غفر منركرة  -ىزفز  الفد   –فل سرائفَّانظر: اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإل 1))
 .117ص  -ـ 1993

 – مكقػػػع  ػػػدف ل اقفػػػـك اقسػػػالاع –رػػػالنأ  ػػػالح اقػػػدفف  -آقػػػل اقدػػػرب فػػػأ ىوػػػكؿ اقتالمفػػػذ  إسػػػرائفؿ فػػػؼ تانػػػأ  2))
http://www.youm7.com/news.asp?newsID. 
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كك ػػؿ ىػػدد اقمنتسػػافف   ثالنكفػػلمدرسػػل  (120)كأ ػػاح   (1)(%50)ل اقمػػدارس اقدفنفػػل اقثالنكفػػل نسػػا
 (2).(ـ2000) سنل  ( أقؼ طالقب111إقف ال )

اقتػػػأ   أافػػػب( تػػػؿ)فػػػالف( اقدفنفػػػل فػػػأ إ اػػػالررنػػػالؾ جالمعػػػل )  اقمػػػدارس اقدفنفػػػل إكا  ػػػالفل اقػػػ
ك ػػػذقؾ تكجػػػد معالرػػػد   كاقتَّمػػػكد كاقتػػػراث اقػػػدفنأ اقف ػػػكدم تػػػكراةقتػػػدرفس اق  (ـ1955) سػػػنلتيسسػػػت 

 إكفطَّػؽ ىَّػ  َّدوػل االقمعالاػد اقف كدفػل مػال تكجػد مػدارس م   كت (ل تعرؼ امعالرد اقتَّمكد) فرفخال 
 فود سمفت مدارس  رجالؿ دفف ف كد إقإعكد تسمفل رذة اقمؤسسالت اقدفنفل كت   ؿ من ال اسـ )دفدر(

  اقركمػػالف كأىدمػػه  اقف كدفػػل رفعلاقدالخػػالـ ى ف ػػال اقػػذم جمػػع اقرػػ إ)انػػأ ى ف ػػال( ا ػػذا اًسػػـ نسػػال اقػػ
 إقػإا ذا اًسـ نسػال  (فالفإ االر) مال سمفت جالمعل   فدفطكف اسمه االقتاجفؿك   اقف كد مثالن  ةكفعتار 

 .جؿ ت كفد اقودسأاقذم ارت ر ىنه ت النفه مف   (فالفإ مالئفر االراقدالخالـ )

ف أك   اقمػػدارس اقد كمفػػل اقعَّمالنفػػل إقػػإف ثَّثػػأ تالمفػػذ اقمػػدارس فتكج ػػكف مػػر ثػػكرغػػـ أف أ 
كاقاالقأ فوػط فَّتدوػكف االقمػدارس اقدفنفػل اقتالاعػل   قد كمفلفَّتدوكف االقمدارس اقدفنفل ا (%28)قأ ادك 

   اقػػدفنأ كاقعَّمػالنأ كاقعػػالـ –كرغػـ اق ػػراع اقػذم دار اػػفف اتجالرػالت اقتعَّػػفـ اقػثالث   قردػزاب اقدفنفػػل
اقػدفنأ أثاػت دكرة  ج ػالز  المػؿ ً أف اقتعَّػفـ إ  دكقل دكؿ استوطالب تالمفذ اقمدارسفأ ادافل قفالـ اق

 (3)رداؼ سفالسفل.أ مذ

ال كخال ل اقمػدارس اقدفنفػل مف خالؿ مدارس  )إسرائفؿ(قود ارتمت كزارة اقترافل كاقتعَّفـ فأ ك 
 انالء اقف كد اقم الرفـ اقتالقفل:اتعَّفـ أ

كرمال اقمدتػكل   كاألدب اقوكمأ  كاقجغراففال  أف اقتكراة كاقتَّمكد رمال اقم دراف األسالسفالف قَّتالرفخ .1
 األسالسأ قَّتوالقفد اقركدالنفل كاألخالقفل.

 اقذم رك فكؽ  ؿ اقرعكب اقتأ سخرت قخدمته.  أف اقرعب اقف كدم رك رعب اه اقمختالر .2

ت اقخالرقل كاألسالطفر اقتأ كردت فأ اق تب اقدفنفػل .3 كأف اه   أف تمتَّه اقمنالرن اقدراسفل االقاطًك
 األرض.فأ  ستخالؼًكىدرـ اال

                                                 

 .117ص  –فل سرائفَّانظر: اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإل 1))
 – ـ اقسػػػالاعمكقػػػع  ػػػدف ل اقفػػػك  –رػػػالنأ  ػػػالح اقػػػدفف -آقػػػل اقدػػػرب فػػػأ ىوػػػكؿ اقتالمفػػػذ  إسػػػرائفؿ فػػػؼ تانػػػأ  2))

http://www.youm7.com/news.asp?newsID. 
 –ردنفػل اقجالمعػل األ –رسالقل مالجستر غفر منركرة  -ىزفز  الفد   –فل سرائفَّانظر: اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإل 3))
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طفف ىَّإ أسالس اقدفف كاقَّغل قذقؾ ً اد مف جمع جمفع اق  الفنل فأ فَّس  أف اقف كد أمل كاددة .4
كىوَّفػالن ىػف طرفػؽ   كاجتمالىفالن  كان عالقفػالن  اقدفنفل إقإ ترافل اقط ؿ جسدفالن  كت دؼ اقترافل  اقعارفل

 (1)ق ص اقتكراة كأس الررال.

در ػػػت األج ػػػزة   كقمػػػال  ػػػالف اقػػػدفف اقف ػػػكدم رػػػك اقمدػػػرؾ اقرئفسػػػأ قَّنالرػػػئل اقف كدفػػػل فوػػػط
رمفل االقغل سكاء فأ أ  دفث تكقفه تكراة كاقتَّمكد قطَّال اقمدارسىَّإ تدرفس اق )إسرائفؿ(اقتراكفل فأ 

ف  ػػالف ن ػػفب اقد ػػص اقمخ  ػػل قَّػػدفف اقف ػػكدم فػػأ اقمػػدارس  اقمػػدارس اقمدنفػػل أك اقدفنفػػل  كا 
اقدفنفػل أ اػر مػف اقمدنفػل  دفػػث فيػدرس فػأ  ػؿ اقمرادػؿ اقدراسػػفل مػع اقتر فػز ىَّػإ األسػ الر اقخمسػػل 

تػػكراة ارػػأء مػػف اقتاجفػػؿ كاقتػػكقفر االىتاالررػػال اقم ػػدر األسالسػػأ ك ػػركرة د ظ ػػال  كتدظػػإ دراسػػل اق
دب اقوػكمأ  قَّتالرفخ اقوكمأ  كجغراففل اقكطف  كم در دركس اقَّغل اقعارفل  كاقتػالرفخ اقف ػكدم  كاأل

 (2)خالقفل.كاقمدتكل األسالسأ قَّتوالقفد اقركدفل كاأل

ـ مػػال فػػراط اػػفف اقف ػػكد فػػدرس قَّجنػػكد مػػف اقتػػالرفخ اقوػػدف (أسػػرائفَّاإل)كق ػػذا نجػػد أف اقجػػفش 
   ػػمف (فففسػػرائفَّاإل)اقفػػـك  ف تػػالب اقتػػالرفخ اقعاػػرم اقػػذم فػػدرس قَّجنػػكد  )إسػػرائفؿ(اقسػػالاوفف كف ػػكد 
غػػالارات  كاخال ػػل د الفػػل فت ػػمف سػػردنا  ػػالمالن كم ث نػػال آلًؼ اقسػػنفف اق ( أسػػرائفَّاإل)اػػرامن اقجػػفش 

كخػػراب اق ف ػػؿ  كاقم النػل اقمرت عػػل اقتػػأ راعػػفف اقتػأ تػػالة خالق ػػال اقعارانفػكف فػػأ اق ػدراء  األىػكاـ األ
دفػػػػث فعتوػػػػدكف أن ػػػػال اَّغػػػػت مػػػػال فػػػػكؽ مسػػػػتكل جمفػػػػع   ك ػػػػَّت ق ػػػػال رسػػػػالقل اقعاػػػػرانففف ىاػػػػر اقتػػػػالرفخ

 (3)اقد الرات اقودفمل كاقددفثل.
 ولقد حددت أىداف دراسة التوراة في المدارس الدينية كما يمي:

 الق ال  كىَّإ تالرفخ اقرعب اقف كدم.االء األمل كقالدت ال كأانالئ ال كأاطأف فتعرؼ اقطالقب ىَّإ آ 

  كأف فوػػػؼ ىَّػػػإ اقرااطػػػل اػػػفف   طافعت ػػػال كآثالررػػػال )إسػػػرائفؿ(أف فتعػػػرؼ اقطالقػػػب ىَّػػػإ أرض
 اقرعب كاالدة.

 قَّد ػػػػالرة ىَّػػػػإ األسػػػػس اقتػػػػأ توػػػػكـ ىَّف ػػػػال ماػػػػالدئ اقتػػػػكراة كمػػػػال قدمتػػػػه  أف فتعػػػػرؼ اقطالقػػػػب
 (4).اإلنسالنفل

  
                                                 

 –فر غفػر منرػكرة رسػالقل مالجسػت –أسػمالء أاػك مسػالىد  –فل سػرائفَّانظر:  كرة اقعرب كاقمسَّمفف فأ اقمنالرن اإل1) )
 .13ص – ـ2011 –غزة  –سالمفل اقجالمعل اإل

 .21ص – انظر: اقمرجع اقسالاؽ 2))
 .www.kotobarabia.com -قدرم دن أ   –فكف مف رـ سرائفَّانظر: اإل3))
 .119ص  -فل سرائفَّانظر: اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإل4) )

http://www.kotobarabia.com/
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 :اإلرىابثانًيا: المدارس وقادة 
قفػػػل ذات قػػػدرة رالئَّػػػل ىَّػػػإ خَّػػػؽ ىالقػػػل طافعفػػػل تجػػػالة ىسػػػ رة اقمجتمػػػع اقف ػػػكدم  فمثػػػؿ اقتعَّػػػفـ آ

ط ػالؿ رفػالض األط ػالؿ أنرطل اقتأ تسالىد ىَّإ ذقؾ   يف فزكر اقمؤسسالت اقتعَّفمفل اقعدفد مف األفتمالرس 
  كفػػػدىإ  ػػػاالط إلقوػػػالء مدال ػػػرات فػػػأ اقمػػػدارس  كفؤخػػػذ تالمفػػػذ اقمردَّػػػل (أسػػػرائفَّاإل)معػػػرض اقجػػػفش 

 (1)الردة منالكرات مفدانفل االقذخفرة اقدفل  كتزكر جمالىالت مف اقراالب معس رات اقجفش.اقثالنكفل قمر

فوػػػط  اػػػؿ  )إسػػػرائفؿ(مػػػر قػػػـ تمالرسػػػه اقمؤسسػػػالت اقتعَّفمفػػػل اقف كدفػػػل فػػػأ ى ػػػد دكقػػػل كرػػػذا األ
  قػػرر اقػػد تكر آرثػػك افػػراـ  مؤسػػس (ـ1914) سػػنلمالرسػػكة دتػػإ قاػػؿ قفػػالـ اق فػػالف اق ػػ فكنأ  ف ػػأ 

َّأ فأ دف ال  أف اقتعَّفـ اقعارم فناغأ أف ف كف منغمسنال فأ ترػجفع اقرػاالب ىَّػإ كمدفر مدرسل ررئف
 (2)تدمؿ ىبء األمف  فالرترل أسَّدل  كخايرال فأ مطاخ اقمدرسل كدرب تالمفذة ىَّإ استخدام ال.

  رػػػك جػػػفش قَّرػػػعب  (أسػػػرائفَّاإل)نػػػه قػػػد ترسػػػخ قػػػدل اقمجتمػػػع اقف ػػػكدم أف اقجػػػفش دفػػػث إ
نمال ىن ر منخرط فأ اقعمؿ اقمدنأ. كقفس فوط قكة قَّدفالع كذراىالن   قرمف  كا 

ػال  دفػث تانػإ فأ  ثفػر مػف األ (أسرائفَّاإل)دل اقجفش أكقود  دفػالف دكرنا دفالىفنػال منوػذنا كداىمن
ًن فئسػػت رفئػػل اقتعَّػػفـ اقعالدفػػل مػػن ـ  كقػػالـ اػػدمج ـ فػػأ أطػػر مرػػالرفع خال ػػل  اسػػتطالىكا فف ػػال  أط ػػال

 (3)است مالؿ دراست ـ.

فجمع افف رذة   راة منتوالة مف اقتك  مف منالرجه ف كًن قجنكدة  (أسرائفَّاإل)كفدرس اقجفش 
فأ مكاج ػل  (كففسرائفَّاإل)اقذم فستخدمه   ن ال تتددث ىف اقتي فؿ اقتكراتأ قَّعنؼ اقاالق اق  كؿ أ

ػػال فػأ دالقػػل ن ػػـ قػـ فتكق ػػكا ىػف م الجمػل أفف ػال أتػأ فػػذ ر قأىػدائ ـ  كا ىػػدائ ـ طػكاؿ اقكقػػت كأن ػـ دائمن
 (4)درب مع ـ.

دارة االقمػدارس  الط ىس رففف متوالىدفف فػأ منال ػب اإلنترر فأ اقتعَّفـ ظالررة تغَّغؿ  اكت
 ادفػػث فكجػػد جنػػراًت ك ػػاالط مدتػػرففف مػػف ذكم اقرتػػب اقعَّفػػال اقػػذفف أن ػػكا خػػدمت ـ اقعالمَّػػل  كاػػدأك 

 (5).ىمالن ثالنفنال  معَّمفف ك مدفرفف قَّمدارس

                                                 

 – إسػرائفؿىسػ رة اقتعَّػفـ فػأ  –رنرفػت درػالف  ػالقفؼ  –: جنػراًت فػأ اقتعَّػفـ ىسػ رفكف  مػدفرم مػدراس انظػر1) )
ـ 2007 – 34اقعػدد  –سَّسَّل اقدراسػالت اقدفنفػل كاقتالرفخفػل  –سمالىفؿ إترجمل: فدفإ  –تدرفر: دجفت جكر 

 (.56ص ) –جالمعل اقوالررة  –مر ز اقدراسالت اقررقفل  –
 (.57ص ) – اقمرجع اقسالاؽانظر: 2) )
 (.58ص ) – اقمرجع اقسالاؽانظر: 3) )
 www.kotobarabia.com -قدرم دن أ   –فكف مف رـ سرائفَّانظر: اإل 4))
 (.59ص ) –انظر: جنراًت فأ اقتعَّفـ ىس رفكف  مدفرم مدراس 5))
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 )إسػرائفؿ(ح مػف اقخدمػل فػأ سػرع قمي دفث فعتود اقوالئمكف ىَّإ اقتعَّفـ أف اقعس رم اقمخ ـر ا
دفالننػال دتػإ كأ  (أسػرائفَّاإل)دفالف م َّؿ او ص قتالقفل  كفمثؿ رمزنا قوػفـ اقجػفش رك فأ  ثفر مف األ

 (1)م َّؿ االقنفالرفف  كرك االق اط مال تدىأ اقمؤسسالت اقتعَّفمفل أف اقمدارس ادالجل قه.
 م: قادة وعسكريين مخضرمين في ىيئة التعمي ويذكرون مبررات لدمج

ن ػـ فػدر كف اسػ كقل أف أأف قالدة اقجفش ا تساكا خاػرة فػأ تجراػل تتعَّػؽ اػندراز أرػداؼ قكمفػل  ك  .5
ن ػـ فتطَّعػكف إقػإ أكأف  ػاالط اقجػفش فنظػركف اعػفف نودفػل ق فئػل اقتعَّػفـ  ك   اقتعَّفـ غالفػل قكمفػل

 تدكفؿ اقمدرسل إقإ م الف فستطفع اقراالب اقنمك ففه ثوالففنال كأخالقفنال.

ال إقػػإ دػػػد  افػػرأف اقجػػفش قػػفس  ػػػال .6 ادفػػػث أ ػػاح أقػػػؿ   نػػه قػػػد دػػدث تغففػػػر فػػأ اقجػػفشأك   رمن
  رامل مف نالدفل اقانالء اقسَّطكم كاقوفالدم.

قـ فتعرض  االط اقجفش قَّتن ؿ اقذم نالؿ مدرسأ رفئل اقتعَّفـ  كرـ ا ذا اقمعنإ مف رين ـ أف  .7
 فمثَّكا م درنا متجددنا قَّوكل اقتعَّفمفل.

كقػذا فننػه فسػتطفع   خاػرة إدارفػل كاوػدرة ىَّػإ اقرؤفػل اقرػالمَّلفعتاركف أف اقوالئػد اقعسػ رم فتسػَّح ا .8
 تودفـ رد قمال ىَّفه رفئل اقتعَّفـ اقفـك مف تعوفد.

نظػرنا   غَّافل مف اقنسالء ىَّإ رفئل اقتعَّفـ  كثمػل أرمفػل  افػرة ًن ػمالـ رجػالؿ إقػإ اق فئػلأت فمف  .9
 (2)ألف األمر فكفر تمرسنال مف خالؿ منظكمالت ىالقالت أ ثر تكازننال.

                                                 

 (.63ص ) –دراس انظر: جنراًت فأ اقتعَّفـ ىس رفكف  مدفرم م1) )
 (.64ص ) – : اقمرجع اقسالاؽانظر2) )
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 دلطهة انثانثا

 ذج انُهىدَح يف ادلناىج ادلذرصُحتأثري انؼقُ

ثػػر اق افػػر قَّعوفػػدة اقف كدفػػل  كاقتػػأ ت ػػدؼ مػػف دراسػػل اقمنػػالرن اق ػػ فكنفل نجػػد األ مػػف خػػالؿ
خػػالؿ اسػػتغالؿ تعػػالقفـ اقتػػكراة كاقتَّمػػكد إقػػإ تدوفػػؽ اًنتمػػالء قَّدكقػػل اقف كدفػػل كاقرػػعب اقف ػػكدم كراػػط 

  االإل ػالفل قتػدىفـ نظرفػل اقتمفػز ىػف اقرػعكب اًخػرل كتنمفػل اقرػعكر ذقؾ االقتػالرفخ اقف ػكدم اقوػدفـ
 االً ط الد  كقود تمثؿ ذقؾ فأ اقمدالكر اقتالقفل: 

 العنصرية في المناىج الدراسية:أواًل:
اقن ػػػػػكص اقتكراتفػػػػػل اقتػػػػػأ تغػػػػػذم اقكجػػػػػداف اقف ػػػػػكدم اماػػػػػررات اقعنػػػػػؼ كاقوسػػػػػكة كاقكدرػػػػػفل 

ف تدظػػػإ اػػػيم معالقجػػػل نودفػػػل تػػػذ ر  كقػػػد قػػػالـ أدكف  (لفسػػػرائفَّاإل)اقدفكانفػػػل  تػػػدرس فػػػأ اقمػػػدارس 
عػالؿ اقطَّاػل   دػكؿ ردكد أف(ـ1966) سػنلاقاالدث جػكرج تالمػالرفف اػنجراء ادػث فػأ جالمعػل تػؿ أافػب 

طالقانػػػال مػػػف  (1066)سػػئَّل إقػػػإ كغفررػػػال مػػػف األمػػال ف  كقػػػدـ ثالثػػػل أ رفدػػػالىَّػػإ سػػػ ر فرػػػكع كفظػػالئع أ
فف قد فعَّكا اق كاب.؟ كقن ػرض فسرائفَّاإلركع ك اق ؼ اقرااع دتإ اق ؼ اقثالمف: رؿ تعتودكف أف ف

فدتػػؿ قرفػػل ىرافػػل االقوتػػالؿ  ف ػػؿ فتدػػتـ أف ف عػػؿ  مػػال فعػػؿ فرػػكع مػػع أرػػالقأ  (أسػػرائفَّاإل)ف اقجػػفش أ
 .أرفدال كموفدة؟

كافوػكا ىَّػإ ىمػؿ  (%30)جالاكا ايف فركع قد فعػؿ اق ػكاب  ك( أ%60)ك النت اقنتفجل أف 
َّل  أمػال اقسػؤاؿ اقثالقػث فوػد درس تػيثفر اقتمر ػز اقعن ػرم ىَّػإ اقمثؿ  د أرالقأ اقورفل اقعرافل اقمدت

اقد ـ األخالقأ  كطَّب رد فعؿ ىَّإ ىمؿ فظفع ارت اه جنراؿ قفف فأ اق فف اقاعفدة  كد ؿ رذا 
 (1)فوط. (%70)فجالاأ مف جالنب إاقسؤاؿ ىَّإ رد 

اقتالمفػذ ىَّػإ إجالاػالت نه قد كرد فأ اقدراسل ىاالرتفف االقغتأ اقدًقل فػأ كنكد أف نرفر إقإ أ
قػفس فوػكؿ فف ػال: "ك   كقإ فأ إجالاػل تَّمفػذ مػف مدفنػل رػالركفكؿ كاقثالنأ  كردت اقعاالرة األاقسؤاقفف األ

خػرل كف قكجػكد سػ الف فػدفنكف ايدفػالف أ  فود ف )إسرائفؿ(مف اقمرغكب ففه كجكد ىنال ر أجنافل فأ 
 ".(فففسرائفَّاإل)أثر  الر ىَّإ 

ال تَّمفذ فأ اق ؼ اقثالمف ن  ال: "فػأ رأفػأ أنػه فتدػتـ فود كردت فأ إجال  أمال اقعاالرة اقثالنفل
عَّػه فرػكع ايرػالقأ أرفدػال  فػالقعرب رػـ أىػداؤنال كدتػإ ىَّإ جفرنال أف ف عؿ ايرالقأ اقورفػل اقعرافػل مػال ف

 .نت الز اق ر ل قَّ تؾ ادراس ـ"سر ًاد أن ـ سفدالكقكف افأ األ

                                                 

 .150ص  –ررالد اقرالمأ  –اقرخ فل اقف كدفل  1))
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نسال األجكال اقمرالا ل قػد فود ذ ر تالمالرفف أف   نمكذجالف ً فمثالف إجالاالت رالذةكرذاف األ
 (1)مع تغففر اقمدرسل أك اقمدفنل أك اقمستعمرة. (%95% ك66)تراكدت افف 

كتظ ر اقعن رفل اقف كدفػل فػأ اقمنػالرن اقدراسػفل اقف كدفػل فػأ نظػرت ـ قمدفنػل اقوػدس  دفػث 
كىال مل  تر فز ىَّإ اقودس  مدفنل ف كدفل ادتل اقإقإ  (لفسرائفَّاإل)فسعإ كا عكا اق تب اقتعَّفمفل 

ويؤكـدون عمـى المرتكـزات والقـيم التربويـة الخاصـة بمدينـة القـدس عمـى النحـو قَّ فالف اق  فكنأ  
 التالي:

   اقتن ر قَّكجػكد اقتػالرفخأ اقعراػأ اإلسػالمأ قمدفنػل اقوػدس  كاىتاالررػال مدفنػل ف كدفػل خالق ػل
ىفػػدت فػػأ فوتػػرف كجكدرػػال اقتػػالرفخأ اكجػػكد اقمؤسسػػالت كاق فال ػػؿ اقف كدفػػل  اقتػػأ انػػدثرت ثػػـ أ

 مرادؿ متعددة مف اقتالرفخ.

  اىتاالر سالئر دكر اقعاالدة اإلسػالمفل كاقمسػفدفل ىَّػإ أنوػالض معالاػد ف كدفػل   مػال رػك اقدػالؿ
االقنسػػػال قَّدػػػـر اقودسػػػأ اقػػػذم انػػػأ ىَّػػػإ أنوػػػالض رف ػػػؿ سػػػَّفمالف فػػػأ جاػػػؿ اقمكرفػػػال  دسػػػب 

 زىم ـ.

 .ًن  اىتاالر اق تح اإلسالمأ قَّودس ادتال

 طالف اق  فكنأ فأ اقودس كغفررال.رالدة االًدتالؿ كاًستفاإل 

 .اىتاالر اقودس رمزان قَّت كؽ اقعرقأ اقف كدم 

 .ك ؼ اقعرب أرالقأ مدفنل اقودس االقمجرمفف كاقمدتَّفف اقغراالء 

 .اىتاالر ادتالؿ اقودس مف جالنب اق  فكنفل نعمل ىَّإ اقمدفنل 
 نمال  الف متكا الن.  اإلفدالء ايف اقتكاجد اقف كدم فأ اقودس قـ فنوطع  (2)كا 

 :جرامانًيا: اإلث
جػراـ كاقوتػؿ اسػفل اقف كدفػل أف اقتدػرفض ىَّػإ اإلإننال نجد مف خػالؿ اقنظػر فػأ اقمنػالرن اقدر 

خػر االقن ػكص اقدفنفػل  كاألمثَّػل اقتالرفخفػل  كفتػالكل   مف خالؿ راط اقتعَّفـ  قوتػؿ اآلكا ح ك رفح
ض منػػه جفػػؿ اقدالخالمػػالت دتػػإ تدػػكؿ اقوتػػؿ إقػػإ ىاػػالدة  ثػػـ طاػػؽ ذقػػؾ  َّػػه ىَّػػإ أرض اقكاقػػع فػػتمخ

 (3)ىس رم ً فؤمف إً االقف كد كخ ك فت ـ  رعب اه اقمختالر.

                                                 

 www.kotobarabia.com–قدرم دن أ  –انظر: اإلسرائفَّفكف مف رـ  1))
 .23ص –فل سرائفَّانظر:  كرة اقعرب كاقمسَّمفف فأ اقمنالرن اإل2) )
 – مكقػع  ػدف ل اقفػـك اقسػالاع –رالنأ  الح اقػدفف  -آقل اقدرب فأ ىوكؿ اقتالمفذ  إسرائفؿانظر:  فؼ تانأ  3))

http://www.youm7.com/news.asp?newsID. 
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كاقػػػذل فػػػدرس قَّ ػػػؼ اقرااػػػع االقمردَّػػػل    تػػػالب تػػػالرفخ ىالقػػػل اقف ػػػكد االقرػػػعكب األخػػػرلف ػػػأ 
كمن ال خ ك فل اقعالقل االقرب كىوفدة   اًاتدائفل  نجد أنه فتانإ مجمكىل مف اقوفـ اقدفنفل اقف كدفل

اقف كدفػػل إق ػػالن قكمفػػالن خال ػػالن مو ػػكران ىَّػػإ اقرػػعب  فػػأفظ ػػر اإلقػػه   ك إسػػرائفؿنػػإ قا اإلق ػػأاًختفػػالر 
كدػػػدة  افنمػػػال نجػػػد أف قَّرػػػعكب األخػػػرل آق ت ػػػال دتػػػإ ت ػػػاح كددانفػػػل اإلقػػػه مػػػف كددانفػػػل  اقف ػػػكدم
كق ذا ظَّت اقف كدفل دفف اقرعب اقف كدل كددة  فوػد اختفػر مػف اػفف جمفػع اقرػعكب قف ػكف   اقرعب

 مػػال أف تػػالرفخ اقارػػر فػػدكر اػػنرادة اإلقػػه دػػكؿ دفػػالة كم ػػفر  ف ػػكة عطػػؼ اإلقػػه اقمسػػتكدع اقخػػالص ق
 (1).اقف كد

"إف جمفػػع اقجنػػكد ممػػف فػػؤدكف  دب اقط ػػؿ اقعاػػرم:كؿ اقسػػفد نجػػـ فػػأ موػػالؿ قػػه اعنػػكاف أفوػػك 
اقخدمػػػل اقعسػػػ رفل فػػػأ اقمنػػػالطؽ اقمدتَّػػػل  أكقئػػػؾ اقرػػػاالف اقػػػذفف فسػػػ نكف أكرف ػػػكدا ... دفػػػث ىمَّفػػػل 

نتػػالج اقترافػػل اقرسػػمفل   نتػػالج اقاػػرامن اقتعَّفمفػػل  قعػػرب... إف ذقػػؾ  َّػػه نتػػالج مدرسػػتنالإدػػراؽ اقعمػػالؿ ا
كغفػػر اقرسػػمفل  كق ػػف قَّترافػػل اقرسػػفمل ن ػػفب األسػػد  إذ قػػـ تػػرد  َّمػػل كادػػدة فػػأ اقارنػػالمن اقتعَّفمػػأ 

 (2).كجالرات ال" )إسرائفؿ(قَّف كد دكؿ اقتطَّع قَّسالـ افف 

كىسػػػ رت ال: دراسػػػل قَّاركفسػػػكر أدفػػػر  (اإلسػػػرائفَّفل)كفػػػأ دراسػػػتفف تؤ ػػػداف إررالافػػػل اقمنػػػالرن 
 (1700)  تدػػدث فف ػػال ىػػف تدَّفػػؿ (ـ1988) سػػنل ػػكرفف اعنػػكاف كجػػه قاػػفح فػػأ اقمػػرآة  نرػػرت فػػأ 

 تالب فت مف إرالرات سفئل قَّعرب كتدث ىَّإ اقوتؿ  كدراسل  (520) تالب قرط الؿ كجد مف افن ال 
فف ػال مئػالت اقن ػكص األدافػل اقتػأ تنمػأ قداف فالرؼ تدت ىنكاف مػال أركع رػذة اقدػرب دفػث تنػالكؿ 

 (3)ركح اقعس رة اقعنف ل فأ كىأ اإلسرائفَّففف.

كفأ دراسالت أخرل تت ؽ مع اقدراسػتفف اقسػالاوتفف فػأ امػتالء اقن ػكص األدافػل اػالقوفـ اقتػأ 
تدػػػث ىَّػػػإ اقعنػػػؼ ك رارفػػػل اآلخػػػر  كفسػػػتخدـ األداػػػالء اإلسػػػرائفَّفكف األدب  كسػػػفَّل قتدوفػػػؽ أرػػػداؼ 

ذقؾ فوكؿ داف فالرؼ فأ  تالاه: "كاألدب  مؤسسل قَّترافل كاقتنرئل اًجتمالىفل تخػدـ    فكنفل  كفأ
غالقاػػالن اقكطنفػػل اإلسػػرائفَّفل  كتسػػ ـ اػػذقؾ فػػأ توكفػػل ففػػركس اقتع ػػب كاقعمػػؿ اإلنسػػالنأ تجػػالة معالنػػالة 
اآلخػػػػر  كىسػػػػ رة اقن ػػػػكص كقرائ ػػػػال  مثػػػػؿ رػػػػذا األدب فراػػػػأ قػػػػراءة اق ػػػػغالر ىَّػػػػإ اقػػػػركح اقكطنفػػػػل 

قػإ ت ػرفس ا  اقم رطل ء قَّدكقػل اػدكف  ػكااط  كا  قتأ ت  أ إقإ اقع ب اقوكمأ  كدب اقكطف كاقًك
 (4).اقنزىل اقعس رفل"

                                                 

 اقمرجع اقسالاؽ.انظر: 1))
 www.arabiancreativity.com -اقسفد نجـ  –دب اقط ؿ اقعارم أدكؿ  2))
 .24ص – فلسرائفَّانظر:  كرة اقعرب كاقمسَّمفف فأ اقمنالرن اإل 3))
 –ـ 2004 -15اقعػػدد  –فل إسػػرائفَّمجَّػػل ق ػػالفال  –داف فػػالرؼ  –فل سػػرائفَّرخ ػػفل اقعراػػأ فػػأ اقمسػػردفالت اإل 4))

 .99ص 
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 :ثالثًا: الكراىية
خػرفف  فوػكؿ مكسػإ رػس: أ تغػذم اقرػعكر االق رارفػل تجػالة اآلإف اق تالاالت اقف كدفل رأ اقتػ

اقمودسػػل"  كفوػػكؿ أف ػػالن: ن ػػكس اقارػػر آتفػػل مػػف ركح نجسػػل  أمػػال ن ػػكس اقف ػػكد فم ػػدررال ركح اه "
 (1).االقدمفر" "اقرعب اقف كدم جدفر ادفالة اقخَّكد  أمال اقرعكب األخرل ف أ أراه

ففف إسػرائفَّـ  موتط الت مف رسالئؿ تالمفػذ 7/5/2002درنكت فأ نررت  دف ل فدفعكت أ
أرسػػػَّت مػػػػع اعػػػػض اق ػػػػدافال إقػػػػإ اقجنػػػػكد اًدتفػػػػالط اقػػػػذفف  ػػػػالنكا فخػػػػدمكف فػػػػأ راـ اه دفن ػػػػال  ك ػػػػالف 

  مكن ال:م

ال " -  قؿ ىررة مف أجَّأ.أف توتؿ ىَّإ األك  أ َّأ قؾ  أ ترجع إقإ افتؾ سالقمن

 خالقؼ األكامر كأادرـ  كتذ ر أف اقعراأ اق القح رك اقعراأ اقمفت. -

  16خػرؽ فػف ـ ثوكانػال اانػدقفتؾ اقػػ ـ فدترقػكف االقنػالر  اي  –سكد اه اسػم ـ  -دع اق َّسطفنففف -
 (2).كاقذف ـ االقونالاؿ"

اقترافػل ىَّػإ اق رارفػل اقتػأ فنرػي ىَّف ػال رػذا اقجفػؿ  أثر ئؿ اقسالاول قتافف ىمفؽرذة اقرسالإف 
 خر ًك فتواَّكنه ايم دالؿ مف األدكاؿ.اآلن ـ ف رركف   ادفث إطالب كاقتالمفذ فأ اقمدارسمف اق

ل: "أك ػػػػػح اقكفػػػػػد فسػػػػػرائفَّاإلكرد فػػػػػأ إدػػػػػدل  تػػػػػب اقجغراففػػػػػال اقتػػػػػأ تػػػػػدرس فػػػػػأ اقمػػػػػدارس ك 
اػيف رسػـ دػدكد خرفطػل اقتوسػفـ اقتػأ كافوػت ىَّف ػال   (ـ1949) سػنلاق دنػل  إقإ مدالدثالت أسرائفَّاإل
 إسػػػرائفؿككجػػػكد اقتعػػػالكف اًقت ػػػالدم اػػػفف   مػػػـ اقمتدػػػدة  تػػػـ ىَّػػػإ أسػػػالس افتػػػراض كجػػػكد اقسػػػالـاأل

 (3).ك الع اقوالئمل اساب اقعدكاف اقعراأ  جعَّت رذة اقددكد غفر مواكقل"كجفران ال  كق ف األ
فوتػػػؿ إً اقعػػػٌزؿ مػػػف األط ػػػالؿ كاقنسػػػالء كاقرػػػفكخ  ف ػػػـ جانػػػالء ً  : "ًفـــالعربيي فـــي المنـــاىج

  فالقوتػؿ كاإلجػراـ قرػ ولف اقعراػأ ً فعػرؼ اقردمػل ًك اإفجرؤكف ىَّإ مكاج ل اقجنكد اقرجالؿ..  مال 
  ف اقعػرب اػالغتكا اقف ػكد" إ -كىَّإ دػد قػكق ـ -ىندة  دتإ أ اح فرت أ قكف اقدـ"   غرفزة كركافل

ل  كقػـ تسػَّـ كسَّاكا ممتَّ الت ـ  امال فف ال اقمدارس كاقمعالاػد اقدفنفػ  كانالت اقم ترسلكاىتدكا ىَّف ـ  القدف
 (4)."اقنسالء كاق تفالت مف اغت الا ـ إلراالع رغاالت ـ

                                                 

 .11ص – فلسرائفَّ كرة اقعرب كاقمسَّمفف فأ اقمنالرن اإل1) )
 .  64 – 1ط –افركت  –مر ز اقزفتكنل قَّدراسالت كاًسترالرات  –سمالىفؿ إىاالس  –ئفؿإسراىن رفل  2))
 .31ص – 3ط –دار اًىت الـ  –مدمكد رفت خطالب  –اقتكسعفل  إسرائفؿأرداؼ  3))
 -دفمػػػػػػػل جمعػػػػػػػل اقٌسػػػػػػػٌمالف  -اقمنػػػػػػػالرن اإلسػػػػػػػرائفَّفل تسػػػػػػػعإ إقػػػػػػػإ رػػػػػػػفطنل اقعػػػػػػػرب كتجرفػػػػػػػدرـ مػػػػػػػف إنسػػػػػػػالنفت ـ  4))
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جالنػػػب اق رارفػػػل  ػػػد اقعػػػرب ىَّػػػإ أسػػػالس أن ػػػـ رػػػـ  كفكفعػػػزز   اقدوػػػالئؽ كفاػػػذقؾ فوَّاػػػ ـكرػػػ
 اقمعتدكف كاقف كد مسالقمكف فأ أر  ـ.

  مدال ػػػر ىَّػػػـ اقػػن س فػػػأ قسػػػـ اقترافػػػل اجالمعػػػل تػػػؿ أافػػػب  االرتنػػػال كقػػد قػػػالـ اقػػػد تكر دانئفػػػؿ
نفال مػػف قَّ ػػ كؼ اقػػد« م رفػػؤت إسػػرائفؿ: »فدمػػؿ اسػػـقتعَّػػفـ اقوػػراءة ادراسػػل تطػػرعؽ فف ػػال إقػػإ  تػػالب 

  تمت ىمَّفل غسفؿ دمػالغ قَّطػالب  نه اكاسطل اق تب اقتعَّفمفلإ :قالئالن   اق ؼ اقثالقث كدتإ اقثالمف
ر اقعرب امالمػح سػَّافل: إن ػـ كدػكش كغفػر  ك  ىَّإ أاعالد مزىجل؛ إذ تي  ممال فنطكم  قف رركا اقعرب

إنسالنففف؛ فال فم ننال تجالرؿ اقنتالئن اقتأ فستنتج ال ط ػؿ قػدل قراءتػه اقخال ػل كاألد ػالـ اقتػأ فخػرج 
 (1)ا ال ىف اقعرب  َّ ـ.

سالسػػأ قَّف ػػكد فػػأ المفػػذ اقرااػػع كاقخػػالمس كاقسػػالدس األكفػػأ نتػػالئن اسػػتطالع قمجمكىػػل مػػف ت
ؼ رسل اق رمؿ ادف ال  طَّب مف اقتالمفذ اإلجالال ىف خمسل أسئَّل دكؿ سَّك  ـ تجالة اقعرب  ك فمد

 ظ رت اقنتالئن أف: كأ  ؟  كمال ىالقت ـ ا ـ؟فنظركف إقف ـ

 كاينه فخطؼ األط الؿ.  كمخرب  كمجـر  مف األط الؿ ك  كا اقعراأ اينه قالتؿ (75%) -

 اكجه مرىب.ن ـ فركف اقعراأ  رخص قذر أ :من ـ قالقكا (80%) -

ق ػـ دوػػكؽ أفنػػال  النػت اػػالألرض فػػأ  إن ػػـ فعتوػدكف أف اق َّسػػطفنففف قػػفس :مػن ـ قػػالقكا (90%) -
 (2)أك فَّسطفف. إسرائفؿ

انثػػالر منػػالرج ـ  اإلىتػػراؼ ىػػفقػػأ اكدفػػال  إكمػػن ـ اقاالدػػث   فك إسػػرائفَّف تدػػدث اػػالدثكف مػػال 
رن اقدراسػفل طفَّػل ن ػؼ اقسَّافل ىَّإ ىمَّفل اقسالـ دفث فوكؿ اكدفال فػأ دراسػته: "قوػد  رسػت اقمنػال

اقوػػػرف اقمال ػػػأ دالقػػػل اقدػػػرب  كدالقػػػت دكف اقتك ػػػؿ إقػػػإ سػػػالـ اػػػفف اقطػػػرففف  فالقمنػػػالرن اقدراسػػػفل 
ال فػأ قػرار اقدػرب ثٌػر سػَّان أٌف مال فد ػؿ داخػؿ جػدراف اقمػدارس ا  ك   مندرفل كىن رفل كتزرع اق رارفل

 ح. كقالد اطرفول أك ايخرل إقإ اق راع اقمسَّ  كاقسالـ قدل اقدكقل اقعارفل
 (اإلسػػرائفَّفل)أف اقمنػػالرن إقػػإ   اقاركفسػػكر دانفػػالؿ االرتػػالؿ ( اإلسػػرائفَّأ) مػػال فرػػفر اقاالدػػث 
 .ف تعَّفم ـ قفـ اقم القدل كاقتسالمح مكادتوالررـ ادًن   تعَّـ اقتالمفذ  رارفل اقعرب

ف  تػػب األط ػػالؿ تغػػرس فػػأ ن كسػػ ـ اق رارفػػل إأدفػػر  ػػكرفف: " (سػػرائفَّأ)اإلاالدػػث اقكفؤ ػػد 
 (3)."كتدرج ـ  مف ف فَّل أخرل غفر اقارر..    تجردرـ مف طافعت ـ اإلنسالنفل ىندمال  قَّعرب

                                                 

 http://www.saaid.net/manahej/23.htm -مكقع  فد اق كائد  -نالئؿ نخَّل   –ر ذا فراأ اقف كد أانالئ ـ  1))
 .66 – إسرائفؿانظر: ىن رفل 2))
 -دفمػػػػػػػل جمعػػػػػػػل اقٌسػػػػػػػٌمالف  -إنسػػػػػػػالنفت ـ  اقمنػػػػػػػالرن اإلسػػػػػػػرائفَّفل تسػػػػػػػعإ إقػػػػػػػإ رػػػػػػػفطنل اقعػػػػػػػرب كتجرفػػػػػػػدرـ مػػػػػػػف 3))

http://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/. 
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تناػع أرمفت ػال أن ػال  ػالدرة مػف اقجالمعػل   فَّأ فػكداإ.د (أسرائفَّاإل)كفأ دراسل ممفزة قَّاالدث 
مػػػف  تػػػب اقمنػػػالرن اقدراسػػػفل  اقعارفػػػل فػػػأ اقوػػػدس اقمدتَّػػػل  كتوػػػكؿ اقدراسػػػل اقتػػػأ رػػػمَّت سػػػتفف  تالاػػػالن 

ىَّإ امتداد أراعفف ىالمالن: إف  تػب اقتػدرفس اقمعتمػدة فػأ اقمػدارس اقف كدفػل قعاػت دكران  (لفسرائفَّاإل)
زاقػػت ترػػ ؿ ىػػالمالن فدػػكؿ دكف  ًك  فػػأ اقمال ػػأ (أسػػرائفَّاإل) أمر زفػػالن فػػأ ت ػػعفد اق ػػراع اقعراػػ
فف مػف خػالؿ فسػرائفَّاإلاؿ رػأ نػكع مػف اق رارفػل كاقعنػؼ فػأ ن ػكس  اقترا أ كاقسالـ افف اقرعافف 

 (1)فف ىَّإ ذقؾ.فسرائفَّاإلاقمنالرن اقتأ طٌاعت رذة 

 رابًعا: النزعات االنفصالية وتربية العنف.
قوػػد دػػرص اقف ػػكد منػػذ إنرػػالء اق فػػالف اق ػػ فكنأ ىَّػػإ أف فسػػتخدـ اقتعَّػػفـ فػػأ نرػػر اقم ػػالرفـ 

ىَّػػإ أف ف ػػكف    دتػػإ فرػػاكا ىَّف ػػال  قػػذا ىمَّػػكااقتػػأ تدوػػؽ أغرا ػػ ـ اقتكسػػعفل فػػأ ن ػػكس اقطػػالب
 مال فكافؽ نظرت ـ كتكج الت ـ.ق طاونالكاقمنالرن   اقمدرسكفك   األرخالص

فوػػد ك ػػعكا   كاػػدأ اقف ػػكد فمالرسػػكف أرػػداف ـ كأسػػَّكا ـ فػػأ اقترافػػل مػػع اقطػػالب منػػذ اق ػػغر
أرػػدافنال خال ػػل تكجػػه األط ػػالؿ  كترػػ د اقترافػػل اقف كدفػػل اكجػػه ىػػالـ  اقعمػػؿ ىَّػػإ نرػػر اقَّغػػل اقعارفػػل 

ك ع ـ فأ جك م فػي ن سػفالن قَّدػرب  كا  ػ الء مسػدل اقوداسػل كتنمفل اقركح اقعس رفل قدل األط الؿ  ك 
مسػػتمدفف ركدػػالن   ىَّػػإ دفػػالة اقف ػػكد كتػػالرفخ ـ  كنرػػر اقتعػػالقفـ كاقتوالقفػػد اقتػػأ ك ػػع ال د مػػالء اقف ػػكد

أسالسػػػػالن مػػػػػف اعػػػػض اقمػػػػػزاىـ اقدفنفػػػػل اقف كدفػػػػػل  كمتج ػػػػػفف ام ػػػػمكن ال إقػػػػػإ تدوفػػػػؽ رػػػػػدؼ سفالسػػػػػأ 
 (2)ىن رم.

فػػػأ اقدر ػػػل اق ػػػ فكنفل  فػػػأ ددفثػػػه  اإلررػػػالبقدػػػرب ك كفوػػػكؿ زئفػػػؼ جالاكتنسػػػ أ ففَّسػػػكؼ ا
قمسترػػػالر اقطَّاػػػل اقف ػػػكد فػػػأ فففنػػػال: "تسػػػتطفع أف تَّغػػػأ  ػػػؿ رػػػأء: اقواعػػػالت كاألدزمػػػل كاإلفػػػراط فػػػأ 
اقرػػراب كاألغػػالنأ  أمػػال اقسػػفؼ فػػال فم ػػف إقغػػالؤة  ىَّػػف ـ أف تدت ظػػكا االقسػػفؼ  ألف اًقتتػػالؿ االقسػػفؼ 

كفدػدد   دنال األكائؿ  إف اقسفؼ كاقتػكراة نػًز ىَّفنػال مػف اقسػمالء"قفس اات الران أقمالنفالن  اؿ رك مَّؾ ألجدا
ردفه ا كرة اسسفطل: "ىَّإ اقتالمفذ أف فد َّكا ىَّػإ فػرىفف مػف فػركع اقعَّػـ  أف فتدػدثكا اقعارفػل  

 (3).أف ف راكا االقوا ل"ك 

كمػػف رنػػال ت مػػف اقخطػػكرة اق اػػرل فػػأ تػػدرفس سػػ ر فرػػكع قطػػالب اقمػػدارس  قمػػال فدتكفػػه رػػذا 
خرل ىَّإ اختالف ال  كامال ففه مف مـ األددفث دكؿ مجالزر كمذااح ارت ا ال فركع  د األ اقس ر مف

                                                 

 –ـ 22/2/2007 – باااارزير ساااالن  اااي  -كاإلررػػػالب  انظػػػر: منػػػالرن إسػػػرائفؿ اقعن ػػػرفل كاقترػػػجفع ىَّػػػإ اقعنػػػؼ 1))
www.algomhoriah.net/articles.php?id=2806. 

 .8ص – فلسرائفَّاقمنالرن اإل انظر:  كرة اقعرب كاقمسَّمفف فأ2) )
 .159ص  –ررالد اقرالمأ  –اقرخ فل اقف كدفل  3))
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رض اقمكىكدة  كددكد األرض  فود  درت ىدة  تفاػالت   كاألإسرائفؿم الرفـ خال ل االدتالؿ أرض 
مختَّ ل تعنإ اسػ ر فرػكع مخ  ػل قطػالب اق  ػؿ اقدراسػأ اقرااػع  كرػأ: تنػالخ مػع رفػالؽ  ك تفػب 

 س ر فركع. مع فركع  ك تفب

القأ قَّطػالب  ف ػؿ فناغػأ خثفر تدرفس س ر فركع ىَّإ اقد ـ األكرنال فدكر سؤاؿ دكؿ تي 
د مك كىالت ىف إاالدة اقتعَّفـ األ خػذ فػأ اًىتاػالر سػن ـ دكف األ  رعكب اك ػ  ال فرف ػل دفنفػل؟ًك

 خالقأ؟.ئن مثؿ رذا اقتعَّفـ ىَّإ د م ـ األكمال رأ نتال  كنمكرـ اقذرنأ؟

تفاػالت فن ػػب ارتمالم ػال ىَّػإ اقجكانػب اقعسػػ رفل اقمتعَّوػل اػالألرض اػػدكف خال ػل أف رػذة اق 
كرػك مػال   (1)كدرفل اًدتالؿ كتاررة فأ اعػض األدفػالفتودفـ أسئَّل دكؿ األخالؽ كاقعدؿ  كتتجالرؿ 

 خرل.اقعنؼ كاًن  الؿ ىف اقمجتمعالت األفانأ فأ ن كس اقطالب 

نف مػػف فطَّػػع ىَّػػإ منػػالرن اقتعَّػػفـ فػػأ   أرنػػال  ػػالزقفف: "فػػ(لفسػػرائفَّاإل)ك مػػال توػػكؿ اق ػػدالففل 
فػػأ جمفػػع اقمرادػػؿ  ً اػػد أف فَّ ػػت انتاالرػػه اقتكجػػه اقعػػالـ اقوػػالئـ ىَّػػإ اقتنرػػئل  (لفسػػرائفَّاإل)اقمػػدارس 

ىػػداد اقط ػػؿ دتػػإ ف اػػر قف ػػاح موػػالتالن  قت ػػرفس   اقتراكفػػل ىَّػػإ ركح اقعسػػ رة  كاقتطػػكع قَّجػػفش  كا 
 (2).اإلساالرطفل"اقركح 

أف اقترافل ل اقنودفل فأ مع د اق فاكتسالت: "زئفؼ مف مر ز اقترافؿ اقاالدثل دالجفت غكر كتوك 
ف ػػأ فػػـك اًسػػتوالؿ فتسػػَّؽ أط ػػالؿ اقرك ػػالت ىَّػػإ اقػػداالاالت    ىَّػػإ اقعسػػ رة تمػػت ايسػػالقفب مختَّ ػػل

ًن مػػف اًدت ػالؿ اوػػفـ اقدفموراطفػل كاقمسػػالكة أسػرائفَّاإلكفزفنػكف رك ػالت ـ اػػيىالـ كدػدات اقجػػفش    اػد
اسػاب اقتي فػد ىَّػإ تطافػؽ قالىػدة ندػف   اقدفموراطفػل تغفػب ىػف اػرامن اقتعَّػفـإف  ؿ معالنأ   كاقسَّـ
 (3).كرـ دائمالن األررار" -األغفالر -كرـ 

فوػػػػد كرد فػػػػأ  تػػػػالب اقمطالقعػػػػل قَّ ػػػػؼ اقخػػػػالمس اًاتػػػػدائأ: "قػػػػفس فػػػػأ جفرػػػػنال مػػػػف فػػػػرفض 
اػالن كف ػرب  كقفس ىندنال مف فكقأ األداػالر فػأ اقمعػالرؾ  كقػفس ىنػدنال مػف فَّوػأ ااندقفتػه جالن  اقجندفل

 (4).ىندنال مدالراكف آلخر طَّول"

                                                 

تدرفر: دجفت جكر  –إسرائفؿىس رة اقتعَّفـ فأ  –جالقفال زقمالنسكف قف أ  –انظر: تدرفس س ر فركع كاًدتالؿ  1))
اقدراسػػالت مر ػػز  –ـ 2007 – 34اقعػػدد  –سَّسػػَّل اقدراسػػالت اقدفنفػػل كاقتالرفخفػػل  –سػػمالىفؿ إترجمػػل: فدفػػإ  –

 (. 77-75ص ) –جالمعل اقوالررة  –اقررقفل 
 .www.naamy.com–اقمكقع اقرخ أ  – القح اقنعالمأ  –ىس رة اقتعَّفـ فأ إسرائفؿ 2))
 .24ص – كرة اقعرب كاقمسَّمفف فأ اقمنالرن اإلسرائفَّفل  3))
–مكقػػػػػػػػػػػػع دػػػػػػػػػػػػكار متمػػػػػػػػػػػػدف  –دفمػػػػػػػػػػػػل جمعػػػػػػػػػػػػل اقسػػػػػػػػػػػػمالف  – ػػػػػػػػػػػػكرة اقعػػػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػػػأ اقمنػػػػػػػػػػػػالرن اإلسػػػػػػػػػػػػرائفَّفل  4))

www.ahewar.org/dpbat/show.art.asp?aid=252262. 
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جػػالء اقك ػػؼ اقتػػالقأ ىػػف   فػػأ  تػػالب ردَّػػل مػػع اقمسػػتكطنالت األكقػػإ قَّ ػػ كؼ اقػػدنفالكجػػالء 
  كجػكر ـ  ػ راء  فػأ قرفػل ىرافػل مجػالكرة  ػالف اقنػالس ندف ػفف :اقَّوالء األكؿ مػع اقعػرب اق َّسػطفنففف

نكا ىمفالنػػالن فمرػػكف كرػػـ فمسػػ كف ايفػػدم ك ثفػػر مػػن ـ  ػػال  كاقػػذاالب فتنػػزة ىَّف ػػال دكف أف فدػػالكقكا طػػردة
د فسػػالركا د ػػالة كىفػػكن ـ مرف ػػل  اع ػػ ـ اقػػاعض كاطػػكن ـ   فتدسسػػكف طػػرفو ـ االقظَّمػػل  أمػػال األًك

كتت رر األك ػالؼ اقتػأ تػؤدل قنرػكء األف ػالر   كآثالر قسعالت اقدررات االدفل ىَّإ أجسالدرـ  من كخل
 (1)اقمساول ىف اقعرب فأ ىررات اق تب.

  

                                                 

 –ـ 22/2/2007 – باااارزير ساااالن  اااي  -كاإلررػػػالب  انظػػػر: منػػػالرن إسػػػرائفؿ اقعن ػػػرفل كاقترػػػجفع ىَّػػػإ اقعنػػػؼ 1))
www.algomhoriah.net/articles.php?id=2806. 
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 املثحث انثاوً
 أثر انعقٍذج يف انفكر االجتماعً نألحساب

 ويشتمل عمى:
 المطمب األول: الفساد االجتماعي. 
 المطمب الثاني: تعريف من ىو الييودي. 
 المطمب الثالث: السيطرة عمى االقتصاد. 

 المطمب الرابع: السيطرة عمى اإلعبلم.
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 ولادلطهة األ

 ٍانفضاد االجتًاػ

 :أواًل: التمييز بين الييود الشرقيين والغربيين
ُناٌَقعِاُو مننننننن :جؿ فأ دؽ اقف كد فأ سكرة اقمالئدةقالؿ اه ىز ك  ُناٌَقعِاُو مننننننناَلٌََْجِنمٌْ َ ُ دُنَْوُِنمٌٍَّوُِنَِغٍْق ٌَوت ناقٍَّوجُنأَُْوِِْ ُ  اَلٌََْجِنمٌْ َ ُ دُنَْوُِنمٌٍَّوُِنَِغٍْق ٌَوت ناقٍَّوجُنأَُْوِِْ ُ 

َ ُهَنُِِٓنبَ هوهَنَقغْ ًَْٔوْناَوقفْو ًمناَأٌَْمَ ُاَوْن َ ُواَ ُُُنننننن  َّْنلٌَْق من ًَْنََِْم ُنَِبُسُ ََخَْْ نُْاُفِكُنوَ ََُنَْشَْءُن  َّْنلٌَْق من ًَْنََِْم ُنَِبُسُ ََخَْْ نُْاُفِكُنوَ ََُنَْشَْءُن ْ  يَناٌ  َ ُهَنُِِٓنبَ هوهَنَقغْ ًَْٔوْناَوقفْو ًمناَأٌَْمَ ُاَوْن َ ُواَ ُُُنننننناٌََ َ  َِْْرنوَثِريًمنِِاُ ُُُنَِْنأٔق ْ  يَناٌ  اٌََ َ  َِْْرنوَثِريًمنِِاُ ُُُنَِْنأٔق

ْدًمناَمٌٍَّوُُنٌَوْنُْوِوبكنمٌُّْفْسِوَِِْٓنننننْدًمناَمٌٍَّوُُنٌَوْنُْوِوبكنمٌُّْفْسِوَِِْٓنننننفِوهنمٌْوؤَبُل نفَسَونننفِوهنمٌْوؤَبُل نفَسَونننمٌْعََِماَةَناَمٌْبَغْ َْءَنا ٌَعنَْ َُ نمٌْمِ ََِْتِنوقٍََّّْنأَاُلَُِامنَْٔبًمنٌٍِْوَ َُّ نأََْفَؤَ َْنمٌٍَّوُُناََْسُوعَ َُْنننمٌْعََِماَةَناَمٌْبَغْ َْءَنا ٌَعنَْ َُ نمٌْمِ ََِْتِنوقٍََّّْنأَاُلَُِامنَْٔبًمنٌٍِْوَ َُّ نأََْفَؤَ َْنمٌٍَّوُُناََْسُوعَ َُْننن

((9797)) :(.64)اقمالئدة 

في ػادت رػأ اقوالىػدة اقتػأ تد ػـ اقعالقػالت اػفف   قود أقوإ اه اقعداكة كاقاغ الء افف اقف ػكد
ذم فنظر منه  ؿ كادد من ـ إقإ اآلخػر  كأ ػادت تدػؿ مدػؿ اقعالقػالت فراد اقمجتمع  كاقمنظالر اقأ

 َّه ىوكال أقفمل  كرأ  ػرفال دفعت ػال ف ػكد اسػاب افتػرائ ـ ىَّػإ اه  كدػرا ـ نسالنفل  كرذا كاقوفـ اإل
كقـ فعػد   قَّدؽ اقذم جالءرـ منه  كتدرف  ـ قه كقتَّ ـ ألرَّه  قود ت  ؾ اقمجتمع اقف كدم مف اقداخؿ

نسػػالنأ فال ػػؿ  فوػػد تدكقػػكا إقػػإ أفػػراد مترال سػػفف متوػػالتَّفف م   ػػفف مختَّ ػػفف  إفػػرادة أم معنػػإ أفػػراط 
عداكة كاقاغ الء اقتأ أقوالرال اه افن ـ  قفست مدددة ا ترة زمنفل  اػؿ رػأ ت ػا  تػالرفخ ـ  َّػه كرذة اق

اَأٌَْمَ ُاَْن َ ُاَ ُُُنمٌْعََِماَةَناَمٌْبَغْ َْءَنا ٌَعنَْ َُ نمٌْمِ ََِْتِاَأٌَْمَ ُاَْن َ ُاَ ُُُنمٌْعََِماَةَناَمٌْبَغْ َْءَنا ٌَعنَْ َُ نمٌْمِ ََِْتِننكسمل ىالمل فأ دفالت ـ  فاله فوكؿ: 
(1) 

ػػال فػػأ سػػكرة اقدرػػر ُنوَِّ:ن:نكقػالؿ أف ن ُنوٌََِّووْنُْمَووْحٍِق َٔىُق َّووْنفِووهنلقوو ً نُِوَصروواَت نأَاُنِِووُٓناَبَمءِنوُووُِبان َؤُُْوو ُُُنٌَووْنُْمَووْحٍِق َٔىُق َّووْنفِووهنلقوو ً نُِوَصروواَت نأَاُنِِووُٓناَبَمءِنوُووُِبان َؤُُْوو ُُُن عًووْناٌ   عًووْناٌ 

 (.14)اقدرر:  ((4747 َ ُاَ ُُُنكَِِِْ نحَوُسَبُ ُُُنوَِّ عًْناَلقٍق  ُ ُُُنكَخَّعنذٌَِهَن  ؤََّٔ ُُُنلَ َُ نٌَْنَْعُمٍِق َْن) َ ُاَ ُُُنكَِِِْ نحَوُسَبُ ُُُنوَِّ عًْناَلقٍق  ُ ُُُنكَخَّعنذٌَِهَن  ؤََّٔ ُُُنلَ َُ نٌَْنَْعُمٍِق َْن)

ء اق  ػػالر مػػف قػػالؿ اقطاػػرم: "كقكقػػه: ايسػػ ـ افػػن ـ رػػدفد  فوػػكؿ جػػؿ ثنػػالؤة: ىػػداكة اعػػض  رػػًؤ
ال ردفدة"  (2).اقف كد اع ن

متدػدثنال   فأ  تالاه معالقـ فػأ اقطرفػؽ إقػإ تدرفػر فَّسػطفف (3)ارارفـ اقموالدملكفوكؿ اقد تكر إ
ف اػػدكا متمالسػػ فف فػػأ اقظػػالرر إً أف اقعػػداكات كاقدسػػد   ىػػف  ػػ الت اقف ػػكد كقػػكؿ اه فػػف ـ: "ف ػػـ كا 

                                                 

 .275ص  – الح اقخالقدم  –انظر: اقرخ فل اقف كدفل  1))
 .22/537ج –طارم ت سفر اق 2))
اقعوؿ اقم   ر قدر ل اإلخكاف اقمسَّمفف فأ فَّسطفف  اقوالئد األكؿ قَّج الز األمنػأ : اقد تكر إارارفـ أدمد اقموالدمل 3))

  قػػـ (1996) سػػنلقدر ػػل اقموالكمػػل اإلسػػالمفل دمػػالس  كرػػك اقوالئػػد اقعسػػ رم ق تالئػػب اقرػػ فد ىػػٌز اقػػد فف اقوسعػػالـ 
نمال  الف قه مف اقعَّـ ن ػفبي اقػذفف فػتح اه ف ف إارارفـ اقموالدمل مجرد رخ  فل ىس رفل أك سفالسفل فدسب  كا 

ػال  كفػػأ اقت سػفر  ػالف مجت ػدنا  كفػأ اقدػدفث قػػه نظػرات  كمػع اق وػه قػه كق ػػالت   =ىَّػف ـ.. فػأ اقعوفػدة  ػالف ىالقمن
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  من ػػال أسػػرائفَّاإلتنخػػر  القسػػكس فػػأ اقمجتمػػع متي ػػؿ فػػأ ن كسػػ ـ  ف نػػالؾ اق ثفػػر مػػف اقتنالق ػػالت 
كمن ػال مسػيقل   كمن ال مسػيقل اقف ػكد اقسػكد  -اقس الردفـ كاألر نالز –مسيقل اقف كد اقررقففف كاقغراففف 

  أسػرائفَّاإلإف رذة اقتنالق الت مف اقمم ف أف تؤدم إقإ سوكط اقمجتمػع   اقعَّمالنففف كاقمتدفنفف ...
ال إقإ سوكطه انذف اه  (1).  كىَّإ اقمسَّمفف أف فستغَّكا رذة اقظالررة استغالًن جفدنا"كستؤدم دتمن

كفوػكؿ اقػد تكر ىاػد اقكرػالب اقمسػفرم: "إف أزمػل اقف ػػكد اقرػرقففف رػأ ىػف دػؽ اػؤرة أزمػػالت 
  كأزمػػل اإلنتالجفػػل  سػػتفطالنفل  كاألزمػػل اقسػػ النفل اإلاقمجتمػػع اق ػػ فكنأ  ف ػػأ تعاػػر ىػػف أزمػػل اق كفػػل

 (2).جفل اق  فكنفل"أم أزمل األفدفَّك   كاقتطافع

، بـالمجتمع المتصـدع، حيـث يسـرائيماإلن عمماء االجتمـاع يسـمون المجتمـع وليذا نجد أ
 وىي: ،يسرائيماإلن ىناك خمسة تصدعات أساسية في المجتمع إ
 كىرب.  اقت دع اقوكمأ: ف كد .1
 كمتدفنكف.  اقت دع اقدفنأ: ىَّمالنفكف .2
 كف كد غرافكف.  فاقت دع اقطالئ أ: ف كد ررقفك  .3
 كفوراء.  قت دع اقطاوأ: أغنفالءا .4
 (3)كفسالر.  اقت دع األفدفكقكجأ: فمفف .5

                                                                                                                                               

   مػػال  ػػالف رػػالىرنا كم  ػػرنا  ك ػػالدب نظرفػػل فػػأ اقترافػػل  رغػػـ أنػػه دال ػػؿ ىَّػػإ ا ػػالقكرفكس فػػأ طػػب األسػػنالف=
قػػذقؾ  َّػػه اغتالقتػػه قػػكات اًدػػتالؿ اق ػػ فكنأ أثنػػالء تكج ػػه إقػػإ ىمَّػػه فػػأ مدفنػػل غػػزة  مػػع ثالثػػل مػػف مرافوفػػه 

ًقد اقموالدمل ىالـ ـ(  2003)مالرس  (8) افدل فـك اقسات  اعد أراع سػنكات مػف   فأ مخفـ جاالقفال ـ(1952)كي
أن ػػػإ   ـ(1948) الفنل ىػػػالـ ت جفػػػر أرَّػػػه إقػػػإ قطػػػالع غػػػزة مػػػف قرفتػػػه "افػػػت دراس" ىَّػػػإ فػػػد اقمغت ػػػافف اق ػػػ

اقتدػؽ اوفػالدة اإلخػكاف ك إقػإ قطػالع غػزة اعػدرال ىػالد اقموالدمػل   ا القكرفكس طب األسػنالف ـ(1976)اقموالدمل ىالـ 
 اقمسَّمفف  ك الف ىَّإ مورال مف اقرػفخ أدمػد فالسػفف  كرػ عال معنػال اقوفػالدة اق الىَّػل قدر ػل اإلخػكاف فػأ فَّسػطفف 

نرػػالء ج ػػالز ىسػػ رم قإلخػػكاف اىتوػػؿ مػػع اقرػػفخ فالسػػف ـ(1983)كفػػأ ىػػالـ  ف ات مػػل اقد ػػكؿ ىَّػػإ أسػػَّدل  كا 
ػال  كىَّػإ اقموالدمػل كىنػدمال   اثمػالنأ سػنكات اقمسَّمفف فأ قطالع غزة  كد ـ ىَّإ اقرفخ فالسػفف اثالثػل ىرػر ىالمن

ىَّوت اق دؼ اقعارفل اينه تـ اإلفراج ىف نككم دمالس فأ غزة  كا  ل إفالة اينه أخطػر  ـ(1992)خرج ىالـ 
اقعوؿ اقم   ر قدر ل اإلخكاف  اقر فد اقوالئد اقد تكر: إارارفـ اقموالدمل "أاك أدمد". انظر: سرائفؿاقمعتوَّفف ىَّإ إ

  –مكقع  تالئب اقر فد ىز اقدفف اقوسالـ   - اقمسَّمفف فأ فَّسطفف
http://www.alqassam.ps/arabic/special1.php?all=all&&&sid=3117. 

 .  26ص –ـ 1994 –مؤسسل اقفـ  –رارفـ اقموالدمل اإ–معالقـ فأ اقطرفؽ إقإ تدرفر فَّسطفف  1))
 .2/503ج –اقمكسكىل اقمكجزة  –اقمسفرم  –مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  2))
سػوالطالت ال اقمدَّفػل كاإل كقفل اقدفنفػل انظر: األ 3)) اقسػنل  –فل إسػرائفَّمجَّػل ق ػالفال  –ن ػالد ىَّػأ  –قَّفمفػل اقف كدفػل كا 

 .9ص - 25اقعدد  –ـ 2007 –اقسالاعل 
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 ن نسمط الضوء عمى المحاور التالية:  أنحاول  ،ومن خبلل ىذه الدراسة

 :يسرائيماإلتركيبة المجتمع  .1

نجػد أف رنػالؾ مجمػكىتفف مػف اقسػ الف  )إسرائفؿ(مف خالؿ استعراض اقمجتمع اقف كدم فأ 
ء أطَّؽ ىَّف ـ  لقوالدمكف مف اقاَّداف اقركسفل كاألكركافاقف كد  ف نالؾ اقف كد ا فالت اقمتددة  كرًؤ كاقًك

قمالنفػل تعنػػأ اقف ػكدم اقػػذم فندػػدر مػف أ ػػؿ أقمػالنأ  كق ػػف ففمػػال اسػـ األرػػ نالز  كرػأ  َّمػػل ىارفػػل أ
ا  كرنغالرفػػال  كركاػػال مػػف ركسػػفال اقوف ػػرفل  كاكقنػػدأكركاػػال كرػػرؽ أ ػػادت تطَّػػؽ ىَّػػإ  ػػؿ ف ػػكد أاعػػد 

  المرف ػػ  كرػػمالؿ أركاػػال اقغرافػػلأك قمػػالف كاًسػػتراقففف اقوػػالدمفف مػػف ىػػداد مػػف األأك  قفتكانفػػال كركمالنفػػال  ك 
ال اقف ػكد اقرػرقففف أمػ .(1)كاقارازفؿ  كفت َّمكف اقَّغل اقفدفرػفل  رجنتففكاأل  فرفوفالإكاقوالدمفف مف جنكب 

ف كرػـ اقف ػكد اقػذف سػاالنفال إكتعنػأ االقعارفػل   فرفوفػال ففطَّػؽ ىَّػف ـ اسػـ سػ الردفـا  سػفال ك اقم الجرفف مػف أ
ف االإل ػػالفل قَّف ػػكد اقوػػالدمف  (2)  كاسػػتعمَّكا قغػػل اقالدفنػػك(ـ1492) طػػردكا مػػف إسػػاالنفال كاقارتغػػالؿ سػػنل

   ػالجػدفف فففود  ػالنكا فسػتعمَّكف قغػل اقاَّػد اقتػأ  ػالنكا متكا  كرمالؿ أفرفوفال  كسطفلأمف اقدكؿ اقررؽ 
 عرافل.رأ اقَّغل اق  ك النت رذة اقَّغل  كاقفمف كم ر  مثؿ اقعراؽ

  كسػطفلأ اح م  كـ اقس الردفـ فطَّؽ ىَّإ  ؿ اقف ػكد اقػذفف قػدمكا مػف دكؿ اقرػرؽ أكر ذا 
 (4)قطالب اق  فكنفل اقددفثل.أ ر نالز رـ  كفعتار اقف كد األ(3)سفكفل  كمف اقدكؿ اآلفرفوفالإكرمالؿ 

ك اق ػػراع اػػفف اقف ػػكد اقرػػرقففف كاقغػػراففف قػػفس كقفػػد اقع ػػر اقدػػدفث  أكنرػػفر رنػػال إقػػإ أف 
رػػك مكجػػكد اػػفف اقطػػالئ تفف منػػذ اقوػػرف اقسػػالدس ىرػػر  دفػػث  ؛اػػؿ  نرػػي مػػع قفػػالـ اق فػػالف اق ػػ فكنأ

اقتنػػالفس كاقتنػػالفر  ك ػػالف اقف ػػكد اقارتغػػالقفكف كاإلسػػاالف فػػأ اقادافػػل فعتاػػركف أن سػػ ـ أجػػؿ قػػدرنا كأىػػرؽ 
اقت رقػل افػن ـ ًك فزكجكف انالت ـ ا ـ  كقػد اسػتمرت   نسانال مف األر نالز  فال فخالقطكن ـ فأ معالادرـ

دتػػإ اقوػػرف اقسػػالاع ىرػػر  دفػػث  النػػت اقطاوػػالت اقمرف ػػل مػػف اقف ػػكد ً تػػزاؿ مػػف طالئ ػػل اقسػػ الردفـ 
كددرال  كفأ اقورف اقثػالمف ىرػر فوػط  اػدأ اعػض األفػراد كاقمجمكىػالت اقف كدفػل مػف أكركاػال اقكسػطإ 

فػػػأ اق فػػػالف ف قػػػإ جػػػالنا ـ  كقػػػد انع سػػػت اق ػػػكرة اآلكاقرػػػرقفل فػػػأ اقد ػػػكؿ ىَّػػػإ م النػػػل متسػػػالكفل إ

                                                 

رػػػأ فػػػأ اقكاقػػػع ق جػػػل أقمالنفػػػل  دخَّػػػت ىَّف ػػػال اعػػػض اق َّمػػػالت اقسػػػالففل كاقعارانفػػػل  ثػػػـ  تاكرػػػال  اقَّغػػػل اقفدفرػػػفل: 1))
سالسػفل اقتػأ فدمَّكن ػال مع ػـ أفنمػال ذراػكا. انظػر: رػذة اقَّغػل رػأ اقسػمل اقثوالففػل األ االقدركؼ اقعارفػل  كأ ػادت

 .1/445ج –اقمسفرم  –مكجزة اقمكسكىل اق –مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل 
كمدرفػل  ًىتمالدرػال ىَّػإ أ ػكؿ ًتفنفػل   كم سػرة  أم ًتفنأ  رػأ ق جػل إسػاالنفل قدفمػل  ر ف ػلاقَّغل اقالدفنك:  2))

 –دسػف ظالظػال  -أسػرائفَّإساالنفل ىالمفل  ممزكجل ااعض اقم طَّدالت اقدفنفل اقعارفل. انظر: اق  ػر اقػدفنأ اإل
 .245ص  -ـ 1971 -مع د اقادكث كاقدراسالت اقعرافل 

 .31ص  –نرمفف غكانمل  –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  انظر: األدزاب 3))
 .245ص  -ـ 1971 -مع د اقادكث كاقدراسالت اقعرافل   –دسف ظالظال  -أسرائفَّانظر: اق  ر اقدفنأ اإل 4))
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اق ػػ فكنأ  دفػػػث فنظػػر اقف ػػػكد اقغرافػػػكف إقػػإ اقف ػػػكد اقرػػرقففف اقوػػػالدمفف مػػػف اقػػفمف كأندػػػالء أفرفوفػػػال 
 (1)قت كق ـ ىَّف ـ فأ اقمستكل اقثوالفأ كاًجتمالىأ. ؛فراف  نظرة استخ الؼ كاست النلا  كاق ند ك 

 :الحياة االجتماعيةالتمييز في  .2

ت ػػػنفؼ  إإقػػػ اقف ػػػكد قجػػػي  راؽ اقارػػػرفلت ػػػنفؼ األجنػػػالس كاألىػػػ إمثَّمػػػال قجػػػي اقنػػػالزفكف إقػػػ
اقرػػعكب فػػأ نظػػر  إثػػـ تػػيتأ سػػالئر اقرػػعكب, كأنوػػ  ف نػػالؾ رػػعب اه اقمختػػالر  اقرػػعكب كاقػػدفالنالت

 (2).ـ اقس الردفـث رـ األر نالزاقف كد 
فرفر اق د أ أمنكف قف ػأ إقػإ أف اقتمففػز  ػد اقف ػكد اقرػرقففف مػف قاػؿ األرػ نالز فرػمؿ 

  امػػػال فػػػأ ذقػػػؾ اقسػػػَّؾ األ ػػػالدفمأ فػػػأ اقجالمعػػػالت كاق َّفػػػالت  كاإلىػػػالـ  طف نػػػال كاسػػػعنال مػػػف اقمجػػػالًت
 (3)كاقمنال ب اقد كمفل اقعَّفال كأذرع اًستخاالرات اقمختَّ ل.  كاًقت الد
ىتاػركا زكاج أدػد أانػالئ ـ اك   فوكؿ مكسأ مفَّفالف: "قود أدجـ األر نالز ىف اقزكاج اقمتاالدؿك 

مػدننال جدفػدة نوفػل أخالقفنػال  رػ نالز ق ػـ   كأنرػي األمػالن فػنـ ىػف تمػرد خطفػرأك انالت ـ مػف اقسػ الردفـ ى
 ر نالز.منالطؽ معزكقل تمالمنال ىف منالطؽ األنري اقس الردفـ ق ـ  مال أ

كمنالطؽ أقؿ خ ػكال   كقود أرسَّت اقدكقل االقس الردفـ إقإ مستكطنالت زراىفل فأ ترال قالسفل
قػػػإ اقمنػػػالطؽ اقجاَّفػػػل قػػػرب اقوػػػدس ك ػػػدراء اقنوػػػب اقجػػػرداء  ا  مػػػف اقػػػاالد فنمػػػال دجػػػزت اقمنػػػالطؽ كا 

 .(4).ر نالز"ل اقكاقعل ىَّإ اقررفط اقسالدَّأ قراقخ ا
كقوػػػد سػػػ ف اقف ػػػكد األرػػػ نالز اقمنػػػالطؽ اقمطَّػػػل ىَّػػػإ اقرػػػرفط اقسػػػالدَّأ قاعػػػدرال ىػػػف اقدػػػدكد 

ػػال اقعرافػػل  كسػػ نكا   اقد كمػػالتكسػػط اقػػاالد فػػأ اقمنػػالطؽ ذات األرا ػػأ اقخ ػػال  كقػػدمت ق ػػـ أف ن
ىػػف رػػذة اقمنػػالطؽ فوػػد أاعػػدكا   قت ػػالدفل كاقتجالرفػػل  أمػػال اقسػػ الردفـدػػكاق ـ اًأىـ اقمػػالقأ قتدسػػفف اقػػد

 (5)خر فوفر.  كاآلاألكؿ مزدرر  ف النت اقنتفجل نركء مجتمعفف إسرائفَّففف  ر نالزاقتأ تر ز ا ال األ
افنمػػال تر ػػزت   فػػأ اقدكقػػل فػػأ فػػد األرػػ نالز جمفػػع اقكظػػالئؼ كاألىمػػالؿ اقم مػػل تكقػػد تر ػػز 

أىمالؿ اقانالء فأ فد اقس الردفـ  كفرجع ذقؾ قعدـ د كق ـ ىَّإ مسػتكل اقم نفل  الق نالىل ك األىمالؿ 
 (6)ثوالفأ فؤرَّ ـ مف تدسفف أدكاق ـ اقمعفرفل.

                                                 

 .338ص  -2ط –اقعراأ قإلىالف كاقنرر كاقطاالىل  -أدمد سكسل  –انظر: اقعرب كاقف كد فأ اقتالرفخ  1))
 .99ص  –انظر: اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  2))
–مكقػػػػػػع اقمكقػػػػػػػؼ  –ـ 16/10/2013 –مػػػػػػيمكف  فػػػػػػػكاف  –انظػػػػػػر: مػػػػػػػالت اقدالخػػػػػػالـ كاوػػػػػػػأ إرثػػػػػػه اقعن ػػػػػػػرم  3))

http://almawqef.com/spip.php?article7866 
 .128ص  –نرر كاقتكزفع األرَّفل قَّ –ترجمل مالقؾ اقادفرم  –فكسأ مفَّمالف  –اإلسرائفَّفكف اقجدد  4))
رسالقل  –نرمفف فكسؼ غكانمل  –فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل كدكر دزب اقعمؿ إسرائفؿاقسفالسفل فأ  انظر: األدزاب 5))

 .37ص  –ـ 1993 –جالمعل اقفرمكؾ  –مالجستفر 
 .42ص  – فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل كدكر دزب اقعمؿ إسرائفؿاقسفالسفل فأ  انظر: األدزاب 6))
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)224) 
 

 الفصل الرابع

 التمييز في التعميم: .3

تمػػػالرس فوػػػط ىَّػػػإ اقمنػػػالرن اقدراسػػػفل  اػػػؿ  ال مو ػػػكرافاقعن ػػػرفل كاقتمففػػػز فػػػأ اقتعَّػػػفـ قفسػػػ
تمفػز  ػد اقطػالب مػف أ ػؿ  ف أ ال  اقعن رفل  د طالا ت اقتعَّفمفل فأ اق فالف اق  فكنأ اق فئال

االقجالمعػػل   مػػال أرػػالرت إقػػإ  رػػرقأ كىراػػأ فػػأ مسػػتكفالت ال اقمختَّ ػػل  اػػدءنا مػػف اق ػػؼ األكؿ كانت ػػالءن 
قػفس  أسػرائفَّاإلكاقعالقـ تؤ د أف اقج الز اقتعَّفمأ  إسرائفؿمعَّكمالت إد الئفل رسمفل نررت فأ  ذقؾ

  اػػػفف طالاػػػه  فيانػػػالء اقطاوتػػػفف اقكسػػػطإ كاقعَّفػػػال من ػػػ نال  كفوػػػفـ ف ػػػالن طاوفنػػػال طالئ فنػػػال  كطاوفنػػػال قكمفنػػػال
ف ػػػؿ فػػػأ  ػػػؿ تفػػػالرات اقتعَّػػػفـ: اقد كمفػػػل فنتسػػػاكف قَّمػػػدارس اقرففعػػػل  أك األ األرػػػ نالزففف اقغػػػراففف 

انػػالء اقطاوتػػفف اقمتكسػػطل اقػػدنفال كاقرػػرقفل اقػػدنفال  فتعَّمػػكف فػػأ مػػدارس أاقعالمػػل أك اقد كمفػػل اقدفنفػػل  ك 
مػال أانػالء اقكسػط اقعراػأ فػنن ـ فاعثػكف أفتَّوػكف ىنالفػل تطكفرفػل   خال ل االقمدتالجفف إقإ رىالفل  دفث

 (1)من  َّل. إقإ مدارس

كفسػػعكف قجعَّ ػػـ فتخَّػػكف ىن ػػال دتػػإ فػػأ طمػػس ركفػػل كثوالفػػل اقسػػ الردفـ   فدػػالكؿ األرػػ نالزك 
ػال كم فننػال "دػد  تػالب اقف ػكد اقرػرقففف كفػدىإ إسػدؽ االرمكرػفه: اق تب اقدراسفل  كقػد ذ ػر أ  ػالف مؤقمن

  كرػػػعرائنال  كدالخالمتنػػػال  سػػػمالء  تالانػػػالأكمػػػف   كمػػػف ثوالفتنػػػال  ق تػػػب اقمدرسػػػفل مػػػف تالرفخنػػػالأف تخَّػػػكا ا
 (2).دفالننال أننال  الألفتالـ"  رعرنال أككج الئنال  كق الئدنال

ف نسػػال اقطػػالب األرػػ نالز اقػػذفف ف ػػَّكف إقػػػإ أكىَّػػإ  ػػعفد اقتعَّػػفـ اقجػػالمعأ  فنننػػال نجػػد 
الردفـ  كاقطػالب اقعػرب ت ػؿ اقنسػال إقػإ انػالء اقسػ ( مػف أ%6)فػأ موالاػؿ   (%25)اقجالمعالت تاَّػ  

 (3)ًك تتجالكزرال. (%6)أقؿ مف 

كقد ك َّت ق فل اقعن رفل فأ اقتعَّفـ إقإ مستكل اقتدوفؽ قدل اقررطل  دفف تودـ ف ػكدا 
ار كل  د مدرسل اقتَّمكد أترل اقغرافل فأ رالرنكؼ  قرف  ال قاكؿ اانه  –ررقأ األ ؿ  –أمفتالم 

قتزامػػػالت اقمطَّكاػػػل  كىواػػػت اقمدرسػػػل ىَّػػػإ ذقػػػؾ اين ػػػال  الئػػػه ا ػػػؿ اًف ال  ىَّػػػإ اقػػػرغـ مػػػف إففػػػأ  ػػػ ك 
 (4)مال ف.األ كؿ ررقفل  كذقؾ اساب اقنوص فأ أرف ت ىررات األط الؿ ك َّ ـ مف 

 

                                                 

 –ـ 1991خرفػؼ  –فل سػرائفَّاإل تمجَّل اقدارسػال –ىطال اقوفمرم  –إسرائفؿر: مظالرر اقعوَّفل اقعن رفل فأ انظ1) )
 .314ص – 8اقعدد 

 .44ص  –اقسفالسفل فأ إسرائفؿ كدكر دزب اقعمؿ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  األدزاب 2))
 .316ص –إسرائفؿانظر: مظالرر اقعوَّفل اقعن رفل فأ  3))
 .323ص –إسرائفؿ عوَّفل اقعن رفل فأ انظر: مظالرر اق 4))
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 الفصل الرابع

 التمييز في السياسة: .4

 فتمتع اقف كد اقس الردفـ فأ داخػؿ مجػتمع ـ اػالقدوكؽ كاقكاجاػالت  مػكاطنفف ف ػكد فوػط  فوَّفػؿ
 (1).قفالدفلمن ـ مف فتكاجد فأ منال ب 

ك ػػالنكا فوكقػػكف: "اػػيف   ىَّػػإ اقندػػك األف ػػؿ األدػػزابكقػػد تػػذمر اقرػػرقفكف قعػػدـ تمثػػفَّ ـ فػػأ 
اقتػػأ تمػػف ىَّػػف ـ ا ػػذا  األدػػزابألن ػػـ فعفنػػكف مػػف قاػػؿ   اقػػذفف فمثَّػػكن ـ ً ف كنػػكف ممثَّػػفف رػػرقففف

ن سػ ال  كقػفس رـ مػف اقجالقفػل اقرػرقفل مف رػذا اقتمثفػؿ فجػب أف ف ػكف ممثَّػك اقتعففف  فدتإ فست فدكا 
 (2).زفل"ر نالرقففف فنتمكف إقإ دظالئر اقوكل األأفرادنا ر

ىػالدة  ارفػػالئقػد دػػالكؿ دػػزب اقَّف ػػكد إىػالدة اًىتاػػالر قَّف ػػكد اقرػػرقفففك   ـ كرػػرف ـ اقم وػػكد   كا 
ػػال متسػػالكفل فػػأ اًقت ػػالد كاقسفالسػػل كاًجتمػػالع  كرػػك قػػد  ػػـ فػػأ د كمتػػه  ق ػػـ  كىػػرض ىَّػػف ـ فر ن

ذفف اػػرز اقرػػرقففف اقػػنجػػد أف أ  كقػػذا فنننػػال (3)ا ممثَّػػفف قَّف ػػكد اقرػػرقفففكزراء مػػف أ ػػؿ رػػرقأ قف كنػػك 
كىَّإ اقرغـ مف   (4) فد قف أففأ دكقل اقف كد  رك كزفر اقخالرجفل اقسالاؽ دك َّكا إقإ منال ب ىَّفال 
ر اق ػزء فػنػه ً فَّوػإ مػف زمالئػه اقغػراففف فػأ أدفػالف  ثفػرة غأننػال نجػد أإً   تمفز رذا اقكزفر امكاق ػه

رة اقدكنفػػػػل  كقػػػػد أثػػػػالر قػػػػرار رئػػػػفس اقد كمػػػػل فػػػػأ ذقػػػػؾ اقكقػػػػت فتسػػػػدالؽ رػػػػالمفر ارئالسػػػػل اقكفػػػػد كاقنظػػػػ
إقػػػإ مػػؤتمر مدرفػػػد  اػػدؿ كزفػػػر خالرجفتػػػه دف فػػد قف ػػػأ  مرػػالىر اقنومػػػل قػػدل اق ثفػػػرفف مػػػف  أسػػرائفَّاإل

ت ػالـ رئػفس اقد كمػل االقعن ػرفل  داىػفف أانػالء اقطالئ ػل اقرػرقفل إقػإ اقررقففف إقإ درجل دفعت ـ إقػإ ا
ال ىَّإ قرار ما  (5)نع اقكزفر قف أ مف اقس ر قمدرفد.قخركج إقإ اقركارع ادتجالجن

                                                 

 .48ص  –اقسفالسفل فأ إسرائفؿ كدكر دزب اقعمؿ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  انظر: األدزاب 1))
 .48ص  –اقمرجع اقسالاؽ 2))
 ـ.129ص  –األرَّفل قَّنرر كاقتكزفع  –ترجمل مالقؾ اقادفرم  –فكسأ مفَّمالف  –انظر: اإلسرائفَّفكف اقجدد  3))
دفػػث ىمػػؿ فػػأ فػػرع اقانػػالء   ( ـ1957) إسػػرائفؿ سػػنلاػػالقمغرب  كرػػالجر إقػػإ  ـ(1937) سػػنلكقػػد  :دف فػػد قف ػػأ 4))

نالئانال قرئفس اقمجَّػس اقمدَّػأ  ـ(1965) سنلكادأت دفالته اقسفالسفل االًن مالـ إقإ دزب دفركت  كأ اح فأ 
ر اقانػػالء فػػأ افسػػالف  كأ ػػاح منػػدكب اقطكائػػؼ اقرػػرقفل فػػأ دػػزب دفػػركت  تػػكقإ ىػػدة منال ػػب كزارفػػل مثػػؿ كزفػػ

  كأنرػػي قالئمػػل غرػػفر كاىتاررػػال دػػزب كسػػط  (ـ1995) ر اقخالرجفػػل  انسػػدب مػػف اقَّف ػػكد سػػنلكاًسػػ الف  ككزفػػ
كفػالزت  (ـ1996)ن ـ إقإ اقوالئمل اًنتخالافل اقمرتر ل مع دزب اقَّف كد كدزب تسػكمفت  قخػكض انتخالاػالت اك 

ف ػػكد إقػػإ قالئمػػل إالرك فوػػدـ اسػػتوالقته  كان ػػـ كق نػػه اختَّػػؼ مػػع نتنفػػ  قَّخالرجفػػل ااقوالئمػػل االًنتخالاػػالت  كىػػفف كزفػػرن 
ػال ىَّػإ من ػب كزفػػر اقخالرجفػل  كفػالزت اقوالئمػػل ـ(1999)اػالرؾ فػأ انتخالاػالت  كق نػه إسػتوالؿ مػػف   كد ػؿ أف ن

ان ػػـ إقػػإ قالئمػػل دػػزب اقَّف ػػكد فػػأ انتخالاػػالت ك ىػػالد مػػف اقم الك ػػالت مػػع اق َّسػػطفنففف  اقد كمػػل اسػػاب تدففػػدة 
ػال رئفسػفنال قد كمػل أرئفػؿ رػالركف. انظػر:   م من ػباقسالدسل ىرر  كق نه قـ فعػفف فػأ أ نمػال  ػالف داىمن معجػـ كا 

 .389ص –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلاألىالـ 
 .316ص –إسرائفؿ انظر: مظالرر اقعوَّفل اقعن رفل فأ 5) )
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 الفصل الرابع

ف ك دزب فعمؿ ىَّإ أسالس ىرقػأ  تمثػؿ ففػه اق تَّػل اقسػ الردفل   غكدات فسرائفؿأأمال دزب 
اقف ػكد اقسػ الردفـ كفغفػب  رػ نالز ( فوط  كاقاالقأ مف اقف ػكد األ%6)مال فوالرب  -قاؿ إنرالء رالس  -

 (1)إقإ جالنب ىدـ كجكد تمثفؿ ق ـ فأ مجَّس  االر ىَّمالء اقتكراة.  ىف اقنخال فأ اقدزب
 التمييز في الجيش:  .5

اقف ػػػػكد ف فجػػػػد أ  فػػػػأ ادافػػػػل نرػػػػيته (اإلسػػػػرائفَّأ)إف اقمتػػػػالاع قَّمنال ػػػػب اقعَّفػػػػال فػػػػأ اقجػػػػفش 
: "إف (ـ1951) سػػنلفَّوػػد قػػالؿ اػػف جكرفػػكف   (2)مػػف اقمنال ػػب اقعَّفػػال فػػأ اقجػػفش فدرمػػكف اقرػػرقففف

دػػػد اقسػػػ الردفـ من ػػػب رئػػػفس أر ػػػالف اقجػػػفش أإذا تاػػػكأ   أ سػػػف كف  ػػػالن ً فتجػػػزأفَّسػػػرائاقمجتمػػػع اإل
 .(3)رجح"فتيكمال زاؿ رقالص اقسالىل  ( أسرائفَّاإل)

كقوػػد قػػالـ دػػزب اقَّف ػػكد مػػف خػػالؿ سفالسػػته اػػدمن اقف ػػكد اقرػػرقففف فػػأ اقمجتمػػع اًسػػرائفَّأ 
 فراف قَّدفالع.كز  كمدالكقل دسـ أ كات ـ ق القده  اتعفف فتسدالؽ مردخالم  كرالؤكؿ مكفالز

مثػػػؿ:   كفتػػػكزع اقف ػػػكد اقرػػػرقفكف فػػػأ داخػػػؿ اقمؤسسػػػل اقعسػػػ رفل فػػػأ جمفػػػع األىمػػػالؿ اقػػػدنفال
أىمػػالؿ اقمطػػاخ  كقفػػالدة اقسػػفالرات  كأىمػػالؿ اق ػػفالنل اقعسػػ رفل  كأرػػغالؿ اقتنظفػػؼ كاقد ػػر كاقمخػػالزف 

مجنزرة  أمال قمال فأ اقكددات اقعس رفل  فود فر ت ىَّف ـ م الـ اقمرالة كاقعراالت ن ؼ اأ .اقعس رفل
كرجػػػػػالؿ األسػػػػػطكؿ اقادػػػػػرم كاق ػػػػػكارفخ   رػػػػػ نالز ف ػػػػػالف مػػػػػن ـ اقجنػػػػػراًت كاق ػػػػػاالط كاقطفػػػػػالركفاأل

 (4)كاقمخالارات اقعس رفل.

  دفػػث فوػػكؿ: "إف كقػػد أك ػػح اقجنػػراؿ مكردخػػالم غػػكر رػػذا اقاعػػد اقد ػػالرم ق ػػذة اقظػػالررة
فم ـ  أك اسػػاب تعَّػػ ف ً فدتَّػػكف منال ػػب رففعػػل فػػأ اقجػػفش  إمػػال اسػػاب اقػػنوص فػػأاقف ػػكد اقرػػرقفف

ن  ػػالؿ ىػػف اقتوالقفػػد  اقتػػأ تسػػفطر ىَّػػإ أسػػَّكب دفػػالت ـ  كىػػف اقتػػيثفر اقعػػالئَّأ ىػػدـ قػػدرت ـ ىَّػػإ اً
ثػػػـ فػػػذ ر: "إف اقف ػػػكد اقرػػػرقففف قػػػالدركف ىَّػػػإ اقعمػػػؿ ا ػػػؿ نرػػػالط   كرجػػػالؿ اقػػػدفف كاقطالئ ػػػل ىَّػػػف ـ"

سػتكل اقد ػالرم اقػذم فم ػن ـ ق ن ـ قـ ف َّكا اعد إقإ اقم  إذا مال تكفرت ق ـ اقوفالدة اقجفدة  كفعالقفل
 (5).مف اقك كؿ قَّمنال ب اقعَّفال"

 

 
                                                 

 .50ص  -اقسفالسفل فأ إسرائفؿ كدكر دزب اقعمؿ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  انظر: األدزاب 1))
 .97ص  –ظر: ررفعل اقدرب ىند اقف كد ان 2))
 .125ص  –األرَّفل قَّنرر كاقتكزفع  –ترجمل مالقؾ اقادفرم  –فكسأ مفَّمالف  –اإلسرائفَّفكف اقجدد  3))
 .56ص  -اقسفالسفل فأ إسرائفؿ كدكر دزب اقعمؿ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  األدزاب 4))
 . 55ص  – اقمرجع اقسالاؽ 5))
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 الفصل الرابع

 : األحزابثر ىذا التمييز عمى أ

اقوػػرف اقمال ػػأ أسػػس اق جػػكة اػػفف اقف ػػكد اقغػػراففف )األرػػ نالز(   تقوػػد غرسػػت فػػأ خمسػػفنفال
ف اقف ػػػكد   دفػػػث إإسػػػرائفؿكذقػػػؾ اعػػػد رجػػػرة اقف ػػػكد اقرػػػرقففف إقػػػإ   كاقف ػػػكد اقرػػػرقففف )اقسػػػ الرادفـ(

اقغالقافػػل اقعظمػػإ مػػف م سػػرفف ذقػػؾ اػػيف   إسػػرائفؿاففف فعتاػػركف أن سػػ ـ رػػـ اقػػذفف أقػػالمكا دكقػػل اقغػػر 
أم مػف أ ػؿ أرػ نالزم –ركاال كأمرف ال ك اقف كد اقذفف رالجركا قاؿ اًنتداب اقارفطالنأ  النكا مف ف كد أ

 إسػرائفؿفػأ كأن ـ رـ اقذفف أنريكا كرسخكا اقنظـ اقسفالسفل كاًقت الدفل كاًجتمالىفل اقتأ سالدت   –
كرػػك مػػال أدل إقػػإ تغفػػر دفمغرافػػأ   اعػػد إقالمت ػػال  كأف اقف ػػكد اقرػػرقففف اػػدأكا اػػالق جرة فػػأ اقخمسػػفنفالت

  كفوػػػداف ق ػػػالقح اقف ػػػكد اقرػػػرقففف  ممػػػال أثػػػالر مخػػػالكؼ األرػػػ نالز مػػػف تغفػػػر طػػػالاع اقدكقػػػل كاقمجتمػػػع
غاف كاقظَّػػـ كاقتمففػػز كرػػعكررـ اػػالق  نػػالمأ اقػػكىأ اقػػذاتأ قػػدل اقرػػرقفففتدل قأرػػ نالزفل  ك اقسػػفطرة األ

 (1) درـ.

ًك   إف اًنوسػػالـ كاقتمففػػػز اػػػفف اقف ػػػكد اقرػػػرقففف كاقف ػػػكد اقغػػػراففف قػػػفس االًنوسػػػالـ اقسػػػطدأ
فتعػداة االق عػؿ إقػإ  ؛اػؿ  دتإ االًنوسالـ اقذم فوؼ ىنػد دػدكد اًخػتالؼ اقد ػالرم كاقثوػالفأ فدسػب

اقػػدفف  كقعػػؿ خفػػر مثػػالؿ ىَّػػإ ذقػػؾ انوسػػالـ فػػأ اقنظػػرة إقػػإ اقػػدفف اقف ػػكدم ن سػػه  كف ػػـ تعػػالقفـ رػػذا 
  كاقثػػالنأ ق افػػر األرػػ نالزدػػدرمال ق افػػر اقدالخالمػػالت ف كجػػكد من ػػافف ق اػػالر اقدالخالمػػالت  أفت ػػح مػػ

 (2)اقدالخالمالت اقس الردفـ.

ط ػالؿ األرػ نالزفـ اقرخ ػفل األرػ نالزفـ  أثاػت أف األ كفأ دراسػل قَّػد تكر قػدرم دن ػأ دػكؿ
 اقػػؼ دفػػالت ـ  كت ػػا  ىالقػػالت ـ امػػف فرتاطػػكف ا ػػـفاػػدكف ىدكانفػػل ت  ػػح ىػػف ن سػػ ال فػػأ غالقافػػل مك 

 (3)   ذقؾ ترفر نتالئن اقدراسل إقإ أف ثمل ىدكاننال فادفه اقرارد األر نالزم كادرجالت مَّدكظل. الفل

  

                                                 

رػػػػاالط  –فل مػػػػدار سػػػرائفَّاقمر ػػػػز اق َّسػػػطفنأ قَّدراسػػػػالت اإل –أسػػػعد غػػػػالنـ  –رػػػػ نالزفل ألانظػػػر: تدػػػػدم اق فمنػػػل ا 1))
 .231ص  –مؤسسل اًفالـ  –ـ 2005

 www.kotobarabia.com -قدرم دن أ   –فكف مف رـ سرائفَّانظر: اإل2) )
 www.kotobarabia.com–قدرم دن أ  – نالزفـ األر –فل سرائفَّانظر: دراسل فأ اقرخ فل اإل 3))

http://www.kotobarabia.com/
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 الفصل الرابع

 : من التمييز بين الشرقيين والغربيين األحزابمواقف 

 ييدوت ىتوراه: .1

ة قخطػػالب رػػالجـ ففػػه الؤ   رػػك إقوػػ ػػالف أدػػد أسػػاالب تػػدركر م النػػل اقدالخػػالـ رػػالخ قػػدل مؤفدفػػه
اقسػػ الردفـ  فاػػدأ تالمفػػذة اػػالقتمرد ىَّفػػه  دفػػث رأكا أنػػه قػػد  ػػعؼ كأف  ػػع ه قػػد تاػػدل فػػأ اقجالنػػب 
اقسفالسػػأ كقػػفس اقركدػػأ  كقوػػد  ػػالف رػػذا اقخطػػالب قػػد أظ ػػر اقدالخػػالـ رػػالخ ا ػػكرة اقعن ػػرم  ػػد 

 (1).اقف كد اقررقففف

َّـ اقوفالدة اقسفالسػفل أك ساعد قت َّود  رح اقدالخالـ رالخ: ايف اقف كد اقررقففف قفسكا نال جففف
 (2)اقدفنفل فأ اقدكقل.

 حركة شاس:  .2
دفػال فكسػؼ ىَّػإ اقخػركج مػف تدػت ىاػالءة اقدالخػالـ الفك قود در ت در ل رالس  كاقدالخػالـ ى

اقدالخػالـ رالخ  كاقف كد األر نالز  دفث  ػالف اًنوػالب اقػذم قػالدة اقدالخػالـ ىكفالدفػال فكسػؼ  ػد ن ػكذ 
إقػػإ درجػػل قػػـ ت َّػػح معػػه اقت دفػػدات االقناػػذ  أك ممالرسػػالت اقتدوفػػر   ىمفونػػالرػػالخ كاقمؤسسػػل األرػػ نالزفل 
 ػكقأ أف فالدػػؽ األرػػ نالز نػػكاب فوػػد اػػالت مػف اقطافعػػأ فػػأ اقرػػالرع األفػأ دػػؽ اقنػػكاب مػف رػػالس  

ىالمفػػل اقرػػعكاء اقتػػأ خال ػػت ال تدنفسػػ ـ قػػه  أمػػال اقدمَّػػل اإل لكفطػػردكن ـ مػػف اق نػػفس اػػدىك   رػػالس
ان ػػدار رػػالس ق ػػدف ل   ىوالا ػالخػػالـ رػػالخ فوػد ارتػػدت ىَّػػإ أاالسػـ اقدالكتخك ػ ال اق ػػدالفل اقنالطوػػل 

كاقتػػأ ردت ىَّػػإ رجمػػالت اقدالخػػالـ رػػالخ اتتكفج ػػال اقدالخػػالـ ىكفالدفػػال فكسػػؼ:  افػػر قػػالدة  ال خال ػػل ا ػػ
 (3)اقجم كر اقدفنأ فأ اقاَّد كفأ اقعالقـ  كك  ه االقعاورم افف اقعظمالء.

اًنوػػػالب فػػػأ اقمكاقػػػؼ ىَّػػػإ اقف ػػػكد األرػػػ نالز كقوػػػد اىتاػػػرت اق ػػػدالفل اق ػػػ فكنفل أف رػػػذا 
 انت الء اقك الفل ىَّإ اقف كد اقررقففف.

ف : إجػػالء فػػأ  ػػدف ل ددارػػكت فػػأ افتتالدفػػل ق ػػال تدػػت ىنػػكاف: مػػكت اقك ػػالفل  توػػكؿ فف ػػال
ألف اقف ػػػكد   اقك ػػػالفل األرػػػ نالزفل ىَّػػػإ اقف ػػػكد اقمتػػػدفنفف اقرػػػرقففف قػػػد مالتػػػت  كرػػػذا فرػػػ ؿ ارػػػرل

فأ  لكفت راكف مف اقخدم  نكا تدت رفمنل اقدالخالـ رالخ معزكقفف ىف اقمجتمعاقررقففف اقمتدفنفف  ال
 (4)اقجفش.

                                                 

 .171ص  –ـ 1978فنالفر  –ىالقـ اقمعرفل  –ررالد اقرالمأ  –إسرائفؿانظر: اقوكل اقدفنفل فأ  1))
 ػفؼ   -مجَّل اقدراسالت اق َّسطفنفل  –ىطال اقوفمرم   -انظر: اًنوالب اقدفنأ ف مؿ دَّول اًنوالب اقسفالسأ  2))

 .244ص  – 11اقعدد  –ـ 1992
 .244ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
 .244ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  4))
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 الفصل الرابع

كجالء فأ  دف ل معػالرفؼ ىوػب خطػكات ىكفالدفػال فكسػؼ: "قوػد ف ػـ االقتػدرفن أف ىػدد  تػب 
اق وػػه اقتػػأ ف تا ػػال ً فغفػػر رػػفئنال  ألنػػه قػػف ف ػػكف مػػف  اػػالر اقتػػكراة  مػػال داـ رنػػالؾ مػػف فدت ػػر اق اػػر 

 (1). اح أخفرنا مالقؾ ن سه"إف فكسؼ قد تجالكز اقدكامل كأ"  كخَّص إقإ اقوكؿ: "كفدت ر اقتكراة

 :الفساد المالي: ثانًيا
 قَّتي دسكاؽ طكاؿ اقفـك ذفف فجكاكف األ  اقاقف كد ىف اقمتدفنفف اقدرفدفـ دد اقتجالرأ فتددث

قكقػه فػف  كفاػرر ايف اقطعالـ اقذم فاالع فأ اقسكؽ رػك طعػالـ مكافػؽ قَّرػرفعل اقف كدفػل  اػين ـ تجػالر د
ء فتوال كف ررالكل ن ـ فيخذكن ال إلنرالء مع ػد دفنػأ قتد ػفظ اقتػكراة  أماطنل  كفدىكف  ذقؾ ألف رًؤ

 (2)دؽ اقدفف اقف كدم.ا اقرركة ىف اقمخالق الت اقتأ تتـ كفس تكف نظفر رذة

اقك ػػػػع فػػػػأ اق فػػػػالف اقمت القػػػػؾ   أ اقسػػػػالاؽ أاررػػػػالـ اػػػػكرغسػػػػرائفَّك ػػػػؼ رئػػػػفس اق نفسػػػػت اإلك 
ػنؼغدت دكقػل مػف اقمسػتكطنففف توكدرػال زمػرة مػف اق السػدفف" إسرائفؿ: "إف  رادل فوالؿ رئػفس    ك ي

أففغػػػدكر قفارمػػػالف فػػػأ اسػػػتطالع قَّػػػرأم فر ػػػد مسػػػتكل اق سػػػالد داخػػػؿ اقػػػدكائر   افتنػػػال إسػػػرائفؿدػػػزب 
  كقد  مف قالئمل اقمسكقفف اق السدفف إسرائفؿفل  اينه األ ثر فسالدنا فأ سرائفَّاقد كمفل كاقارقمالنفل اإل

ففف اقػػػػذفف رػػػػالر كا فػػػػأ سػػػػرائفَّمػػػػف إجمػػػػالقأ أ ػػػػكات اإل (%58) ػػػػؿ قفارمػػػػالف ىَّػػػػإ مػػػػال نسػػػػاته د
نفالرك   أمال انفالمفف نت(%52)ففمال تالة فأ اقوالئمل رئفس دزب رالس إفَّأ فرالم انسال   اًستطالع

 (3).(%39)دتؿ اقمرتال اقرااعل انسال افود 

افتنػػال اتَّوػػػأ  إسػػرائفؿف زىػػفـ دػػزب أفغػػػدكر قفارمػػالت مػػت افل سػػرائفَّاقعالمػػل اإل ك النػػت اقنفالاػػل
سالءة اًئتمالف  كغسفؿ األمكاؿ  اقرركة  (4).كاًدتفالؿ كا 

  كاق سػػالد  سمػػف قػػالدة در ػػل رػػالس اقػػذفف كج ػػت قػػه ت ػػـ اػػالًختال افعتاػػر فئفػػر قف ػػأ كادػػدن ك 
كاقتزكفػر  ػمف ىمَّػػه فػأ إدارة اقمؤسسػالت اقتعَّفمفػػل  فد ػـ ىَّفػػه االقسػجف مػدة خمػػس سػنكات  كرػػك 

 (5)رففه درىأ.ن ب مسالىد مدفر ىالـ در ل رالس أؿ م الف فرغ

                                                 

 .244ص  –اًنوالب اقدفنأ ف مؿ دَّول اًنوالب اقسفالسأ  1))
 .7ص -1ط -دار فَّسطفف قَّطاالىل كاقنرر –اك ركمر أتكففؽ  –إسرائفؿانظر: اق راع فأ 2) )
 –ـ10/1/2010األدػػد  -945اقعػدد  – ل فَّسػػطفف  ػدف –فسػالد اقد كمػػل اإلسػرائفَّفل إذ فػػز ـ األنػكؼ انظػر:  3))

 .9ص 
 912اقعػدد  - دف ل فَّسػطفف  -ت الـ  د قفارمالف ات ـ اًدتفالؿ اانظر: اقنفالال اإلسرائفَّفل تادث تودفـ ًئدل  4))

 2ص -ـ 8/9/2009اقثالثالء  -
 . 390ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  5))
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أثنالء ىمَّه كزفرنا قَّداخَّفل اينه د ؿ ىَّإ رركة موداررال كات ـ درىأ كرك زىفـ در ل رالس 
ر.( أ155)  (1)قؼ دًك

:  كاػػرر فعَّػػه  دافػػع ىنػػه اقدالخػػالـ االررػػالقـك اوػػكةكقوػػد  رامػػال قػػـ ف ػػف درىػػإ " كأفػػدة ىَّفػػه قػػالئالن
قػػـ فيخػػذ رػػذة األمػػكاؿ كف ػػع ال فػػإ جفاػػه اقخػػالص  فوػػد مند ػػال  أف ػػؿ إنسػػالف ىَّػػإ األرض  كق ػػف

ة قمػػػػال  ػػػػالف فكجػػػػد فػػػػ أدفنفػػػػل اقتػػػػقَّمػػػػدارس اق رػػػػذة  أ( أقػػػػؼ طالقػػػػب تػػػػكراة فػػػػ83اآلف ) إسػػػػرائفؿ أقػػػػًك
 (2)"اقمدارس.

كفسػػػرد رػػػالدالر إفػػػالف فػػػأ رػػػنرتس: "قالمػػػت مراقاػػػل اقدكقػػػل ا دػػػص مفزانفػػػالت كادػػػد كىرػػػرفف 
كرػذا   ثمالنفػل ىرػر مجَّسنػال تجػالكزت مفزانفت ػال مػال د ػَّت ىَّفػهمجَّسنال دفنفنال  كتاػفف مػف اق دػص أف 

فدؿ ىَّإ أف تَّؾ اقمجالقس قدمت قَّسَّطالت مرالرفع أ ثر ا ثفػر ممػال تدتالجػه  كرػذة اقمرػالرفع تدمػؿ 
إذف تعتاػػػػر كزارة األدفػػػػالف رػػػػرف نال فػػػػأ  .ت ػػػػدفؽ كزراة األدفػػػػالف اقتػػػػأ تسػػػػفطر ىَّف ػػػػال رػػػػالس كاقم ػػػػداؿ

 (3).اإلدتفالؿ"

الطرة اقػذرب اقم ػرب فػأ اسػرائفؿ  كفتداكقكنػه افػن ـ فػأ اقسػكؽ اقسػكداء  كفعتار اقدرفػدفـ أاػ
 (4)كذقؾ ت رانال مف اق رائب اقد كمفل.

 :الدعارة والتحرش الجنسي :ثالثًا
جالء فأ اقتَّمكد: "إذا دفعت اقغكافل ف كدفنال إقإ ارت الب مع فل  فعَّفػه أف فػذرب إقػإ مدفنػل 

 (5).ً فعرفه فف ال أدد كفرت ب اقمع فل رنالؾ"

كق ػػف اعفػػدنا ىػػف أىػػفف اقنػػالس   ف فمػػالرس اقمن ػػرات كاآلثػػالـأم إف اقتَّمػػكد فسػػمح قإلنسػػالف أ
دػكؿ  فػؼ أف اقتػكراة كاقتَّمػكد مػف   اقذفف فعرفكنه  كقوػد تدػدثنال فػأ اق  ػؿ اقثالقػث مػف رػذة اقدراسػل

 د.خالؿ مال كرد ا ال مف تعالقفـ تسمح اممالرسل اقرذفَّل كاقزنال  كترخص ذقؾ كتس َّه ىَّإ مف فرف

 ـفعطػػػأ اقمثػػؿ قتعػػػالقف  سػػاؽ  ككزفػػر اقػػػدفالع األفتسػػدالؽ مردخػػالم مػػػف زىمػػالء دػػػزب اقَّف ػػكد
دفػث أك ػت اقرػرطل امالدوتػه ق ػالئفنال ات مػل اًىتػداء اقجنسػأ ثػالث مػرات ىَّػإ   اقتكراة كاقتَّمكد

                                                 

 . 285ص -1ط -دار فَّسطفف قَّطاالىل كاقنرر –اك ركمر أتكففؽ  –إسرائفؿ راع فأ انظر: اق 1))
 – مكقػػػع  ػػػدف ل اقفػػػـك اقسػػػالاع –رػػػالنأ  ػػػالح اقػػػدفف -آقػػػل اقدػػػرب فػػػأ ىوػػػكؿ اقتالمفػػػذ  إسػػػرائفؿ فػػػؼ تانػػػأ  2))

http://www.youm7.com/news.asp?newsID. 
  نوػػالن ىػف  ػػدف ل 286ص -1ط -َّطاالىػػل كاقنرػرفَّسػطفف ق دار –اػك رػػكمر تكففػػؽ أ -اق ػراع فػػأ إسػرائفؿ  3))

 ـ.30/6/1998 –رنرتس 
 .287ص - اقمرجع اقسالاؽ4) )
 . 396ص  –اقتَّمكد  تالب اقف كد اقمودس  5))
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كمػػرة ثالقثػػل   خػػرل تعمػػؿ فػػأ م تاػػه  ىنػػدمال  ػػالف كزفػػر اقػػدفالع فػػأ د كمػػل نتنفػػالرك رتفرته  كامػػرأة أسػػ
 (1).إسرائفؿىندمال  الف قالئدنا قمنطول رمالؿ   إ جندفلىَّ

قػػػد  قف نػػػأ  تسػػػفاأ كاقوفالدفػػػل فػػأ دػػػزب اقَّف ػػػكد  اقسػػػالاول  فلسػػػرائفَّاإل اقػػػكزراء رئفسػػػلك النػػت 
  جنسػفل ىالقػالت فأ م مل رخ فالت إسوالط أارزرال اقخال ل  اقعمَّفالت مف اقعدفد ن ذت إن ال قالقت:
  .فلسرائفَّاإل اقمخالارات مع تعمؿ  النت ندمالى  اقمكسالد ق القح سفالسفالن  ااتزازرـ ا دؼ

 معَّكمػػالت ىَّػػإ اقد ػػكؿ أجػػؿ مػػف اقجػػنس تمػػالرس أف أك توتػػؿ أف تمػػالنع ً أن ػػال  كأ ػػالفت
 من ال اقمكسالد فأ  ىمَّ ال أثنالء كاقوتؿ  اقجنسأ اًاتزاز ىمَّفالت مف اق ثفر ن ذت كأن ال  إسرائفؿ ت فد

 .بىر  كىَّمالء فَّسطفنففف قتؿ دكادث
 كأن ػال اقمكسالد  أف جالسكسل ىمَّت ىندمال اَّدرال أجؿ مف اقجنس مالرست ن الأ قف نأ كذ رت

  .مرركع ئنالرف رذا أف مؤ دة اَّدرال  ألجؿ جدفد مف اقجنس ممالرسل أف مر َّل أم قدف ال قفس
 اقعالقػل إف": قف نػأ قالقػت اقسػنكات  تَّػؾ طػكاؿ ىالط فػل ىالقػل مف ن س ال درمالف ساب كىف
 تَّؾ مثؿ انالء مف أتم ف قـ االقطاع كأنال زكجفف  افف كاإلخالص كاق دؽ األمالنل تتطَّب اقركمالنسفل
 اقتػػـز إف  ػػرر أك أذل أم تسػػاب ً كىػػالارة ق ػػفرة ىالقػػل كجػػكد ق ػػف": م ػػف ل "أدػػد مػػع اقعالقػػل
 (2)."كاق كااط االقوكاىد اقطرفالف

 كتؤ ػػػد  ػػػدف ل معػػػالرفؼ ىَّػػػإ رػػػذكذ اقدرفػػػدفـ  كتاػػػفف أسػػػاالب رػػػذا اقرػػػذكذ اينػػػه فعػػػكد إقػػػإ
 ػػكقأ نفػػل  كتوػػكؿ: "فجػػب إرػػعالؿ اق ػػكء األدمػػر كسػػط اقمعسػػ ر األمغَّػػؽ قَّمػػدارس اقدفاقطػػالاع اق

اقدفنأ  كفجب إىػالدة اقنظػر فػأ اقطػالاع اقمغَّػؽ قَّمػدارس اقدفنفػل  فوػد سيػجؿ تدػرش جنسػأ مػف قاػؿ 
 (3).دالخالـ قطالقب فأ اقمدرسل دفنفل"

 
 

  

                                                 

 .89ص  –انظر: فَّسطفف افف دوفول اقف كد كأ ذكال اقتَّمكد  1))
–ـ 2/11/2012 –مكقػػػػػػػػػػػػػػع فَّسػػػػػػػػػػػػػػطفف اآلف  -قف نػػػػػػػػػػػػػأ: أقمػػػػػػػػػػػػػػت ىالقػػػػػػػػػػػػػالت جنسػػػػػػػػػػػػػػفل ألجػػػػػػػػػػػػػػؿ إسػػػػػػػػػػػػػرائفؿ  2))

http://paltimes.net/details/news/26807إسرائفؿ.-ألجؿ-جنسفل-ىالقالت-أقمت-/قف نأhtml 
 .289ص  -1ط -ر فَّسطفف قَّطاالىل كاقنرردا –اك ركمر أتكففؽ  –إسرائفؿاق راع فأ  3))
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 انثاين دلطهةا

 ؟انُهىدٌ ين ىىتؼرَف 

اقمكقػكد مػف  رػذا أـ ف كدفل رػك اقف ػكدم اقدػؽ  دتػإ كقػك  ػالف فعتار اقف كد أف مف كقد مف
 ار فأ دف ػال ـ غفر ف كدفل ىَّإ اقدفف اقف كدم  كفوـك االقرعالئر اقف كدفل  ق ذا نجد أف اقدالخالـ األأ

ألن ال مف  –د فدة اف غكرفكف  –دد  االط اقمظالت مف غالقفال اف غكرفكف قد اىترض ىَّإ زكاج أ
 (1)ل اقتأ قدم ال اقدالخالـ: قفس رنالؾ إثاالت ىَّإ أن ال ف كدفل.أـ إنجَّفزفل مسفدفل  كاقدج

كنظػػرة اقف ػػكد ق ػػػذا األمػػر ترجػػع قرػػػعكررـ أن ػػـ متمفػػزكف ىػػػف غفػػررـ مػػف األمػػػـ  جػػالء فػػػأ 
اقتَّمػػكد: سػػئؿ دالخػػالـ  افػػر فػػأ اقتَّمػػكد: قػػؿ قػػأ فػػال معَّػػـ مػػالذا فدػػدث قنػػال إذا تدػػكؿ اقعػػالقـ  َّػػه إقػػإ 

 .ف كد؟

قػػالؿ: ألف اقف ػػكد رػػعب اختػػالرة اه  فػػنذا  النػػت   ىػػف اقسػػابفوػػالؿ: رػػذا ً ف ػػكف  فَّمػػال سػػئؿ 
ذا  ػػالف اقنػػالس ذا  النػػت  ػػؿ   َّ ػػـ مَّك ػػالن   ػػؿ اقرػػعكب ف ػػكدنا فػػال رػػعب مختػػالر  كا  فمػػف رػػـ اقرىفػػل  كا 

فػال قفمػل ق َّمػػل معػالدف ًك قفمػل قَّػذرب  إف قَّػػذرب قفمػل ألف رنػالؾ معػالدف أخػػرل ً   اقمعػالدف ذرانػال
 (2) ثفرة دوفرة  قف كف اقف كد خفر اقرعكب كسالدت ال. قفمل ق ال  ففجب أف ت كف رعكب

 :أواًل: القول بالنقاء العرقي
كقفم ػػال   كمعالقم ػػال  جمفعنػػال إقػػإ قكمفػػل ف كدفػػل ممفػػزة ق ػػال ذاتفت ػػالفنتمػػكف فػػزىـ اقف ػػكد أن ػػـ 

اقتأ تالزم ػـ   اقركدفل كاقمالدفل  كأن ـ ىَّإ اختالؼ أجنالس ـ كجنسفالت ـ فدمَّكف سمالت ال اقمتجالنسل
ىكف أف مظ ػػر رػػذة اقوكمفػػل قػػدف ـ رػػك اتدػػالدرـ فػػأ اقجػػنس فػػدع  أقػػالمكا فػػأ أندػػالء اقعػػالقـ  كرػػـنمػػال أف

 (3)اقثوالفل كاقتالرفخ.  ك اقدفف  ك كاقَّغل  كاأل ؿ

كأف اقف ػكد فػأ  ػؿ اَّػداف اقعػالقـ   إسػرائفؿىار تالرفخ ـ أن ـ مف سالقل رػعب فتداكقكف  كرـ
ً ىنػػد الؽ كفعوػػكب  كرػػذة اقػػدىكل ً تاػػرز إسػػدتػػداد ى ػػكم قناػػالء األيكؿ مػػف ى ػػر إإنمػػال رػػـ ام

 (4)ددفث ـ ىف مدل ىالقت ـ ك الت ـ ا َّسطفف.

                                                 

 .5ص -اقتكراة تالرفخ ال كغالفالت ال 1))
 .74ص –2ط –اقنرر دار ى الظ قَّطاالىل ك  –مدمد ىزت ىالرؼ  –انظر: ن الفل اقف كد  2))
 .302ص  -انظر: اق  فكنفل افف اقدفف كاقسفالسل  3))
 . 2/165ج – 3ط –افركت  –دار اقجَّفؿ  – الار طعفمل  –انظر: اقتالرفخ اقف كدم اقعالـ  4))



 أثر العقيدة اليهىدية على األحزاب اليمينية اإلسرائيلية المعاصرة 

)233) 
 

 الفصل الرابع

معنالرػال معػالداة اقف ػكد  كرػـ (1)ف معػالداة اقسػالمفلىكف أىَّف ـ كددرـ  كفػدع  كفو ر اقف كد اقسالمفل
 ف تر كف:

 أف اقف كد اقمددثفف رـ كرثل اقعارانففف اقودامإ. .1

اقتػأ قالمػت ىَّػإ أرض   قرػرىفل اقكدفػدة قممَّ ػل داكد اقودفمػلرػأ اقكرفثػل ا إسرائفؿأف دكقل  .2
 فَّسطفف.

 ولكي يحافظ الييود عمى نقائيم العرقي فإنيم عمدوا إلى التالي:

إً مف  الف ف كدفنػال  خرل  كاين ـ ً فزكجكف ًك فتزكجكفتدرفـ اقزكاج اغفررـ مف األمـ األ .1
 (2)قإ سالـ. دفح اقنسب إ

 (3)اقجمالىالت اقف كدفل فأ اقرتالت.ىَّإ  لفرض اقعزقل اًختفالرف .2
خرى، إلـى نصـوص مـن وعدم اختبلطيم باألمم األ ،واستند الييود في زعميم بنقاء عرقيم

 عمى النحو التالي: الكتاب المقدس

لٍو آَخَر، أَلنَّ الرَّبَّ اْسُمُو َغُيوٌر. ِإلٌو َغُيوٌر ُىوَ " - ِْ ُد  ُُ طَـَع َعْهـًدا َمـَع ُسـكَّاِن ِاْحتَـِرْز ِمـْن َأْن تـَقْ ، فَِنََّك اَل َتْس
ُِ ِمنْ  َبُحوَن آلِلَهِتِهْم، فـَُتْدَعى َوتَْأُكُل ِمْن َذبِيَحِتِهْم،َوتَْأُخ ِْ بـَنَـاتِِهْم لَِبِنيـَك،  اأَلْرِض، فـَيَـْزَُوَن َورَاَء آِلَهِتِهْم َوَي

َعْلَن بَِنيَك يـَْزَُوَن َورَ  ُْ  (4)."اَء آِلَهِتِهنَّ فـَتَـْزَِي بـََناتـُُهْم َورَاَء آِلَهِتِهنَّ، َوَي

                                                 

ـ(  فػػأ  تالاػػه انت ػػالر 1879: أكؿ مػػف اسػػتخدـ رػػذا اقم ػػطَّح رػػك األقمػػالنأ )كق َّػػـ مػػالر( سػػنل )معػػالدة اقسػػالمفل 1))
إ األقمالنفل مػف منظػكر دفنػأ  كقػك أخػذت اقعاػالرة اػالقمعنإ اقدرفػأ  فنن ػال تعنػأ اقعػداء قَّسػالمففف أك اقف كدفل ىَّ

ألى ػػالء اقجػػنس اقسػػالمأ اقمنتسػػافف قسػػالـ اػػف نػػكح  كاقػػذم رػػ ؿ اقعػػرب أغَّافتػػه اقعظمػػإ  افنمػػال فرػػ ؾ اعػػض 
 اقاالدثفف فأ انتمالء اقف كد إقفه.

ة قَّف ػػكد اك ػػ  ـ ىرقنػال كقػػفس قَّعوفػػدة اقف كدفػل  أم أنػػه ىػػداء كاقغرافػكف فعتاػػركف أف معػالداة اقسػػالمفل رػػأ معػالدا
ىَّمالنأ كقفس دفنفنال  كأ اح اقف كد كأىكان ـ فركجكف رذا اقم طح فأ  ؿ م الف  فعنػدمال ف ػكت  ػد اق فػالف 
اق  فكنأ فأ األمـ اقمتددة فعتار ذقؾ معالدة قَّسالمفل  كأم تزكفد قرسَّدل أك منال رة قطرؼ ىَّإ خالؼ مع 

 ػػ فكنأ فعتاػػر ذقػػؾ معػػالداة قَّسػػالمفل  اػػؿ مػػف اقم ػػالزؿ أف اقف ػػكد فعتاػػركف أف موالكمػػل اًسػػتفطالف فػػأ اق فػػالف اق
 –اقمسػػػػفرم  –فَّسػػػػطفف كاًىتػػػػراض ىَّفػػػػه معػػػػالداة قَّسػػػػالمفل. انظػػػػر: مكسػػػػكىل اقف ػػػػكد كاقف كدفػػػػل كاق ػػػػ فكنفل 

 .1/138ج –اقمكسكىل اقمكجزة 
د: ىػػفالـ ك سػػالـ كدػػالـ كفالرػػك سػػالـ اػػف نػػكح أ اػػر أانػػالء نػػكح اقػػثالث  كرػػـ سػػالـ:  2))  رػػكرآفػػث  كقػػد رزؽ خمسػػل أًك

قإ سالـ فنتسػب اقسػالمفكف  معجػـ أىػالـ اقمػكرد   رف رالد ككقكد كآـرأك  دار اقعَّػـ قَّمالفػفف  –منفػر اقاعَّا ػأ  –كا 
 .230ص  – 1ط –

 .125ص –انظر: اقدفف كاقسفالسل كاقناكءة  3))
 (.16 - 14اق ورات )  – 34 اإل دالح –س ر اقخركج  4))



 أثر العقيدة اليهىدية على األحزاب اليمينية اإلسرائيلية المعاصرة 

)234) 
 

 الفصل الرابع

َها لَِتْمَتِلَكَها، َوَطَرَد ُشُعوبًا َكِثيَرةً »" - ََْت َداِخٌل ِإلَيـْ  ِمْن َأَماِمـَك: َمَتى أََتى ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأ
َعـــاَِيّْيَن َواْلِفـــِرزّْيّْ  ْرَجاِشـــيّْيَن َواأَلُمـــورِيّْيَن َواْلَكنـْ ُِ ـــَر اْلِحثْـّيّْـــيَن َواْل يَن َواْلِحـــوّْيّْيَن َواْلَيُبوِســـيّْيَن، َســـْبَع ُشـــُعوٍب َأْكثـَ

ََـَّك ُتَحـرُّْمُهْم. اَل تـَْقطَـْع َلُهـْم َعْهـدً  تَـُهْم، فَِن ا، َواَل ُتْشـِفْق َوَأْعَظَم ِمْنَك،َوَدفـََعُهُم الرَّبُّ ِإلُهَك َأَماَمـَك، َوَضـَربـْ
َنَك ِمْن َورَائِـي فـَيَـْعبُـُد آِلَهـًة َعَلْيِهْم، َواَل ُتَصاِىْرُىْم. بِْنَتَك اَل  ِْ الْبِنَك، أَلَُّو يـَُردُّ ابـْ تـُْعِط الْبِنِو، َوبِْنَتُو اَل تَْأُخ

ابِ  َِ ا تـَْفَعلُـوَن ِبِهـْم: تـَْهـِدُموَن َمـ َِ َحُهْم، ُأْخَرى، فـََيْحَمى َغَضُب الرَّبّْ َعَلْيُكْم َويـُْهِلُكُكـْم َسـرِيًعا، َولِكـْن ىَكـ
ــُرونَ  ََْصــابـَُهْم، َوتـَُقطُّْعــوَن َســَوارِيـَُهْم، َوُتْحرِقُــوَن َتَمــاثِيَلُهْم بِالنَّــارِ  َوُتَكسّْ َْــَت َشــْعٌب ُمَقــدٌَّس ِللــرَّبّْ ، َأ أَلَّــَك َأ

يَن َعَلـــى َوْجـــوِ  ِِ ـــُعوِب الَّـــ ـــُو َشـــْعًبا َأَخـــصَّ ِمـــْن َجِميـــِع الشُّ ـــاَر الـــرَّبُّ ِإلُهـــَك لَِتُكـــوَن َل  ِإلِهـــَك. ِإيَّـــاَك قَـــِد اْخَت
 (1)."اأَلْرضِ 

دمال ىَّػـ أف اقف ػػكد قػػد خػػالق كا ذقػػؾ  كنتػػؼ رػػعرة ىنػػ  ىكف أف ناػػف ـ ىػػزرا مػزؽ ثفالاػػهاػؿ إن ػػـ فػػدع  -
ِه تـََقـدََّم ِإلَـيَّ الرَُّؤَسـاُء قَـائِِليَن: كتزكجكا مف غفر اقف كد: " ِِ َفِصـْل َشـْعُب »َوَلمَّـا َكَملَـْت ىـ  إسـرائيللَـْم يـَنـْ

َعــــاَِيّْيَن َواْلِحثْـّيّْــــيَن َواْلِفــــِرزّْيّْيَن َواْلَكَهَنــــُة َوالالَِّويُّــــوَن ِمــــ ْن ُشــــُعوِب اأَلرَاِضــــي َحَســــَب رََجاَســــاتِِهْم، ِمــــَن اْلَكنـْ
ِيّْيَن َواْلُموآبِيّْيَن َواْلِمْصرِيّْيَن َواأَلُمورِيّْينَ  ُفِسـِهْم َولِ ، َواْلَيُبوِسيّْيَن َواْلَعمَُّو َـْ ُِوا ِمـْن بـَنَـاتِِهْم أَل َبنِـيِهْم، أَلََـُّهُم اتََّ ـ

ِه اْلِ َياََــِة َأوَّ  ِِ ــُواَلِة ِفــي ىــ ــُد الرَُّؤَســاِء َواْل ــدَُّس ِبُشــُعوِب اأَلرَاِضــي. وََكاََــْت َي ــا ،«الً َواْخــتَـَلَط الــزَّرُْع اْلُمَق فـََلمَّ
ا اأَلْمِر َمزَّْقُت ثَِياِبي َورَِداِئي َوَـَتـَّْفُت َشْعَر رَْأِسي َوَذْقِني َوَجَلْسُت مُ  َِ  (2)."َتَحيـًّْراَسِمْعُت ِبه

فػدىك اقػرب أف فغ ػر ق ػـ مػال ارت اػكة مػف آثػالـ اتدنفسػػ ـ   ىكف أف ىػزرا قػالـ فػأ اقَّفػؿ خجػالن كفػدع  -
لُِّلي، َوِفـي ثِيَـاِبي َورَِدائِـي اْلُمَمزَّقَـِة اقمودس: " –اقنسؿ  –ق ذا اقزرع  َِ َوِعْنَد تـَْقِدَمـِة اْلَمَسـاِء ُقْمـُت ِمـْن تَـ

ـُل َوَأْخـَزى ِمـْن َأْن َأْرفَـَع يَـا »َوَبَسْطُت َيَديَّ ِإلَـى الـرَّبّْ ِإلِهي،َوقـُْلـُت:  َجثـَْوُت َعَلى رُْكَبَتيَّ  َُ الّلُهـمَّ، ِإَْـّي َأْخ
ــَماِء. ــْوَق ُرُؤوِســَنا، َوآثَاَمَنــا تـََعاَظَمــْت ِإلَــى السَّ ــَرْت فـَ َواآلَن،   "(3)"ِإلِهــي َوْجِهــي ََْحــَوَك، أَلنَّ ُذَُوبـََنــا َقــْد َكثـُ

َْـايَاكَ َفَماَذا ََـ  ا؟ أَلََـَّنا َقْد تـَرَْكَنا َو َِ َِْبيَـاِء قَـاِئاًل: ، ُقوُل يَا ِإلَهَنا بـَْعَد ى َْـْيَت ِبَهـا َعـْن يَـِد َعِبيـِدَك اأَل الَّتِـي َأْو
اَســـِة ُشـــُعوِب اأَلرَاِضـــي، ِبَرَجا َُ َســـٌة بَِن ُّْ َســـاتِِهِم الَِّتـــي ِإنَّ اأَلْرَض الَِّتـــي تَـــْدُخُلوَن لَِتْمَتِلُكوَىـــا ِىـــَي َأْرٌض ُمتَـَن

اَسِتِهمْ  َُ ُِوا بـََناتِِهْم لَِبِنيُكْم، َواَل ، َمأُلوَىا ِبَها ِمْن ِجَهٍة ِإَلى ِجَهٍة بَِن َواآلَن َفاَل تـُْعُطوا بـََناِتُكْم لَِبِنيِهْم َواَل تَْأُخ
ـــْأُكُلو  َـــِد ِلَكـــْي تـََتَشـــدَُّدوا َوَت ـــى األَب ـــَرُىْم ِإَل ـــوا َســـاَلَمتَـُهْم َوَخيـْ ـــى َتْطُلُب ـــيُكْم ِإيَّاَىـــا ِإَل ُـــوا بَِن ـــَر اأَلْرِض َوُتورِث ا َخيـْ

 (4)."األََبدِ 

ــاَىْرُتُموُىْم َودَ " - َْ ــُعوِب، ُأولِئــَك اْلَبــاِقيَن َمَعُكــْم، َو َخْلــُتْم ِإلَــْيِهْم َولِكــْن ِإَذا رََجْعــُتْم َوَلِصــْقُتْم بَِبِقيَّــِة ىــُماَلِء الشُّ
ُوا َلُكْم َف ِّا َوُىْم ِإلَْيُكْم،فَاْعَلُموا يَِقيًنا أَ  نَّ الرَّبَّ ِإلَهُكْم اَل يـَُعوُد َيْطُرُد ُأولِئَك الشُُّعوَب ِمْن َأَماِمُكْم، فـََيُكَو
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ي َأْعطَـاُكْم َوَشرًَكا َوَسْوطًا َعَلى َجَواَِِبُكْم، َوَشوًْكا ِفي َأْعُيِنُكْم، َحتَّى تَِبيـُدوا َعـْن تِْلـَك اأَلْرِض الصَّـاِلَحِة الَّتِـ
 (1)."ا الرَّبُّ ِإلُهُكمْ ِإيَّاىَ 

ىػػف كف إقػػإ اًىتػػزاؿ كاًنعػػزاؿ د قػػدل اقف ػػكد  رػػك اقػػذم جعَّ ػػـ فَّجػػيقوػػد  ػػالف رػػذا اًىتوػػال
 ـ اقعرقػأ مػف أف فدنسػه   كنوػالئف فدػالفظكا ىَّػإ جنسػ ـأجػؿ اقنالس   مف مجمكىالت مدػددة مػف أ
كقالىػػل   د فػػأ م ػػردػػالرة اقف ػػك  :مثػػؿ  سػػمالء مختَّ ػػلأخػػذت األغفػػالر  كرػػذة اقمجمكىػػالت كاقت ػػتالت أ

 (2)فأ اقفمف  كاقمالح فأ اقمغرب. –نسال قفـك اقسات  -اقف كد أك اقمساتل 

 كفأ ررؽ أكركاال ىرفت ايسمالء ىدفدة من ال:

 كتعنأ اقمدفنل اق غفرة. الشتتل:

 ك جمالىل  افرة مف اقنالس.أجم كرنا كتعنأ  القاىال:

قـ  في ػاح فطَّػؽ ىَّػإ  ػؿ أرػ الؿ رػ الؿ اًنعزاقفػل اقف كدفػل فػأ اقعػالكرػك أرػ ر األ الجيتو:
ف دػأ أك ىػدد مػف اػالرة ىػكرك ىاقدفالة اقف كدفل اًنعزاقفل كسط اقرعكب اقتأ ىالركا افف ظ رانف ال  

 (3)اقف كد. لإلقالماقركارع اقمخ  ل 
مثػػؿ: قػػكانفف اقطعػػالـ    كاقػػذم أ ػػد دالجػػل اقف ػػكد إقػػإ اقجفتػػك اقرػػعالئر اقدفنفػػل اقخال ػػل ا ػػـ

 (4)غفالر.ىدـ ررب خمر  نعه كادد مف األكتدرفـ اقزكاج اقمختَّط  ك 
كاقاوػػػالء اقف ػػػكدم نجػػػدة موركننػػػال ىنػػػدرـ اػػػالقمعجزة كام ػػػطَّدالت   كاًىتوػػػالد االقنوػػػالء اقعرقػػػأ

اًسػتمرار اقف ػكدم  كاقرػعب اقف ػكدم  كاقتػالرفخ اقف ػكدم  كرػأ تػيتأ مػف ت سػفر كادػد  :مثؿ  خرلأ
وَّل  رغػـ كجكدرػال فػأ أزمنػل ت ػال اقمسػتف ترض كجكد جمالىػل متجالنسػل فوػالؿ ق ػال اقف ػكد ادت ظػت ا كف

 مختَّ ل.
خػرل  ػالألرامففف كاقاػالاَّففف  ء اقف ػكدم االخت ػالء اعػض اقرػعكب األكىػالدة مػال فػتـ موالرنػل اقاوػال

كرػػـ ف تر ػػكف أف اقجمالىػػالت اقف كدفػػل فػػأ اقعػػالقـ تت ػػؼ االًسػػتمرار كاقكدػػدة كاقتجػػالنس  كرػػذا مػػال 
ف نسال  افرة مػف اقف ػكد تخت ػأ مػف خػالؿ إَّونال  دفث ف ذاه اقتالرفخ كاقكاقع  فاوالء اقف كد قـ ف ف مط
كؿ اقمفالدم  الف ف ؿ قمال فوالرب سػاعل مالفػفف نسػمل  اًندمالج  فرغـ أف ىدد اقف كد فأ اقورف األ

 (5)فنف ىددرـ فأ اقورف اقسالاع اقمفالدم قـ فتجالكز اقمَّفكف نسمل.

                                                 

 (.13 -12اق ورات )  - 23 اإل دالح –س ر فركع  1))
 .12ص  –ررالد اقرالمأ  –قرخ فل اقف كدفل انظر: ا 2))
 (.15 -12ص ) – اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
 .1/434ج –اقمكسكىل اقمكجزة  –انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  4))
 .1/372ج – اقمرجع اقسالاؽانظر:  5))
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سالئر األ ػكؿ اقارػرفل   : "إف أ ؿ اقف كد فختَّؼ ىففوكؿ زىفـ اق  فكنفل ثفكدفر ررتزؿ
ػػػال متمفػػػزنا  ك أك  كارؽ اقتػػػأ تمفػػػزرـ ىػػػف ف ىَّػػػف ـ أف فتمسػػػ كا ا ػػػذة اق ػػػا  ن ػػػـ فرػػػ َّكف رػػػعانال كادػػػدنا كجنسن

 (1).جؿ اقد الظ ىَّإ ىن ررـ"اآلخرفف مف أ

ػػال : "إف اقف ػػكد اوػػكا رػػعانال كادػػدنا كىرقنػػال متمفػػزان  إف قػػكمفت ـ اقمتمفػػزة ً فم ػػف أف كفوػػكؿ أف ن
تنوػػػرض  قػػػذقؾ ً فكجػػػد غفػػػر دػػػؿ كادػػػد فوػػػط قَّمسػػػيقل اقف كدفػػػل  رػػػأ اقدكقػػػل  تػػػزكؿ  كفجػػػب أف ً

 (2).اقف كدفل"

: "إف اقف كدم رك اقرجؿ اقمت كؽ  كرك غالفل فأ دد (3)رالىالـ كفوكؿ اقزىفـ اق  فكنأ آدالد
ف اقعالقـ خَّؽ مف   (4).جَّه"أذاته  كا 

ا إً ب اقف ػػػػكد أاػػػػدن : "أكد أً فتػػػػزكج اقرػػػاال(ـ1993) سػػػنلكفوػػػكؿ اقدالخػػػػالـ األ اػػػر سػػػػفتركؾ 
 (5).رالاالت ف كدفالت"

: "إننػػال (ـ1970) سػنلأ ىػػف دػزب أغػكدات فسػرائفؿ سػرائفَّى ػك اق نفسػت اإل  فوػكؿ قف ػفف
 (6).كقسنال دفننال   ؿ األدفالف  إننال رعب خالص  رعب اه  رعب اقتكراة"  قسنال رعانال  االقأ اقرعكب

 

 
                                                 

 .4/209ج – 1ط –ىاف الف م تال  –أدمد اقزغفاأ  –سالمأ ل اقف كدفل كأثررال فأ اقمجتمع اإلاقعن رف 1))
 .281ص – 107اقعدد  –سالمفل مجَّل اقجالمعل اإل –مدمكد قدح  –مكجز تالرفخ اقف كد  2))
 (ـ1856سػنل )كقػد  –أم كادػد مػف اقرػعب  –رالىػالـ  رػفر تسػ أ غفنزافػرغ كاقمعػركؼ اندػالدرػك أآدالد رالىالـ:  3))

اقتدؽ ا تالب اقاَّدة فدرس ففه اقمكا فع اقدفنفل  س  فرا فأ أك رانفال  ىالئَّته غنفل  ككاقدة ىمؿ فأ اقتجالرة   فأ
كاطَّع ىَّإ  تب ت السفر اقتكراة كاقتَّمكد  كقمال اَّ  اقسػالاعل ىرػر مػف ىمػرة زكجػه كاقػدة فتػالة مػف ىالئَّػل متدفنػل  
كرغـ مرالر ته فأ اقمؤتمر اق ػ فكنأ األكؿ فننػه قػـ فررػح ن سػه قَّجنػل اقتن فذفػل قَّمػؤتمر  ألنػه أراد أف فدػالفظ 

إ درفػل اقتعافػر ىػف آرائػه فػأ مكاج ػل ررتسػؿ كنػكرداك  كقػالـ اتكجفػه اقنوػد قَّ ػ فكنفل اقسفالسػفل اقتػأ قن سه ىَّ
ـ(  كتوػػرب مػػف دػػالففـ كافزمػػالف دفػػث ىمػػال معنػػال مػػف 1907فنػػالدم ا ػػال ررتسػػؿ كنػػكرداك  انتوػػؿ اقػػإ قنػػدف سػػنل )
  كىمػؿ ىَّػإ إ ػدار ـ(  دفث استور فأ تؿ أافػب1922أجؿ إ دار كىد االق كر  كرالجر إقإ فَّسطفف سنل )

ـ( ف ػػكؿ ذ رفػػالت كرسػػالئؿ  كتػػكفإ 1926سػػتل مجَّػػدات  تدمػػؿ ىنػػكاف: رسػػالئؿ آدالدرالىػػالـ  ثػػـ أ ػػدر سػػنل )
كاقم ػػطَّدالت معجػػـ األىػػالـ انظػػر: ـ( فػػأ تػػؿ أافػػب كدػػكؿ افتػػه إقػػإ مر ػػز ىػػالـ مػػع م تاتفػػه. 1927سػػنل )

 . 14ص  –فل سرائفَّاق  فكنفل كاإل
 .4/209ج –سالمأ اقمجتمع اإلل اقف كدفل كأثررال فأ اقعن رف 4))
 .67ص –فل سرائفَّسالطفر اقمؤسسل قَّسفالسل اإلاأل 5))
  –مكقع موالتؿ مف اق دراء  –اقعمَّفالت اقن سفل اإلسرائفَّفل  6))

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/HarbNafsia/sec09.doc_cvt.htm 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/HarbNafsia/sec09.doc_cvt.htm
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 اقف كد إقإ اقتالقأ:  نوالء اقعرقأ كأن ـ رعب ممفز دفع زىمالءقكاًىتوالد اال

 اقعمؿ ىَّإ تم فف اقف كد مف اق جرة إقإ فَّسطفف. .1
اتَّػؾ اقػدكؿ  ؿإسػرائفكراػط ىالقػالت   كف اقف ػكد فػأ اقػدكؿ األخػرل كتنظػفـ أمػكررـئمتالاعل رػ .2

 ىَّإ ك ع اقف كد فف ال. انالءن 
كذقػؾ اتكجػه   لاإلسػرائفَّفاقػذفف ف  ػدكف اقممالرسػالت   مطالردة اقم  رفف كاق تالب فأ اقخػالرج .3

 ت مل اقالسالمفل ق ـ.
كذقػػؾ مػػف   مدالكقػػل إقنػػالع اقرػػعكب اقغرافػػل االقممالرسػػالت اإلسػػرائفَّفل  ػػد اقرػػعب اق َّسػػطفنأ .4

 مػػال فعػػؿ   خػػالؿ تػػيثفر نظرفػػل اقت ػػكؽ اقعرقػػأ اقتػػأ تدوػػر اقرػػعكب األخػػرل  كسػػفَّل إلاالدت ػػال
 (1)فرفوفال.إ ك مال فعؿ اقافض فأ جنكب  األمرف فكف  د اق نكد اقدمر

 لنقاء العرقي:بطبلن الزعم با
ن ػػال  النػػت تػػدىك إقػػإ ىػػدـ اقتػػأ فػػدىأ اقف ػػكد أ   ػػكص اقتكراتفػػلمػػف خػػالؿ اسػػتعراض اقن 

اق تػػالب أخػػرل مػػف اػػؿ قوػػد ن ػػت ن ػػكص   ف تطافو ػػال ىَّػػإ اقكاقػػع قػػـ فوػػعنجػػد أ  طاقػػزكاج اقمخػػتَّ
 زمالف فأ اقتالرفخ اقف كدم.كفأ  ؿ اقع كر كاأل  جنافالت قد ددثأف رنالؾ زكاج مف أ  اقمودس

 ما يمي: الكتاب المقدسفي نصوص  جاء

اقػػذفف فػػدىكف انتسػػالا ـ ق ػػـ  فوػػد   إسػػرائفؿنافػػالء انػػأ إف اقػػزكاج مػػف األجنافػػالت دػػدث مػػف قاػػؿ أ -
ـَراَم َىــاَجَر اْلِمْصـرِيََّة َجارِيـَتَـَهــا،ِمْن بـَْعـِد َعَشــِر تػزكج إاػرارفـ ا ػػالجر اقم ػرفل: " ْت َسـارَاُي اْمــَرَأُة أَبـْ َِ فََأَخــ

قَاَمةِ  ِْ َراَم رَُجِلَها َزْوَجًة َلوُ  ِسِنيَن  َها ألَبـْ َعاَن،َوَأْعطَتـْ َراَم ِفي َأْرِض َكنـْ  (2)."أَبـْ

َِ كتزكج فكسؼ مف اانل  الرف م رم: " - ، َوَأْعطَاُه َأْسـَناَت «َْْفَناَت فـَْعِني َ »َوَدَعا ِفْرَعْوُن اْسَم يُوُس
ْبـَل َأْن تَـْأِتَي ... ُِ َعَلى َأْرِض ِمْصَر.بِْنَت ُفوِطي فَارََع َكاِىِن ُأوَن َزْوَجًة. َفَ َرَج يُوسُ  َناِن قـَ َِ ابـْ َوُوِلَد لُِيوُس

ُُوِع، َوَلَدتْـُهَما َلُو َأْسَناُت بِْنُت ُفوِطي فَارََع َكاِىِن ُأونَ   (3)."َسَنُة اْل

كاًدىالء ايف اقف كدم رػك فوػط مػف  ػالف   كفأ رد  رفح ىَّإ رذا اقزىـ اقاالطؿ االقنوالء اقعرقأ -
دفل  مال جالء مف ماالر ل فعوكب قانأ فكسؼ مف زكجته اقم رفل  كتارػفرة ق ػـ اػين ـ مف أـ ف ك 

َِ فـََقــاَل:  إســرائيلَورََأى سػػكؼ ف كنػػكف أمػػل كرػػعانال  ثفػػرنا: " َنــْي يُوُســ اِن؟»ابـْ َِ ُِ ، «َمــْن ىــ فـََقــاَل يُوُســ
                                                 

 .108ص  –انظر: اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  1))
 . 3اق ورة  – 16 اإل دالح –س ر اقت كفف  2))
 .(50 45اق ورات ) – 41 اإل دالح –س ر اقت كفف  3))
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ــِو:  ــا»ألَبِي اِن َأْعَطــاََِي اهلُل ىُهَن َِ ــاَي اللَّــ َن ــا ابـْ ــاَل: «. ُىَم ــدّْ »فـََق ــاَق ــيَّ ألُبَارَِكُهَم ــا ، «ْمُهَما ِإَل َن ــا َعيـْ  إســرائيلَوَأمَّ
 إسـرائيلَوقَـاَل ، ُهَماَفَكاَـََتا َقْد ثـَُقَلَتا ِمَن الشَّْيُ وَخِة، اَل يـَْقُدُر َأْن يـُْبِصَر، فـََقرَّبـَُهَمـا ِإلَْيـِو فـََقبـََّلُهَمـا َواْحَتَضـنَـ 

 : َِ ُِ ِمـْن ، «َهَك، َوُىَوَذا اهلُل َقْد َأرَاَِي ََْسـَلَك أَْيًضـاَلْم َأُكْن َأُظنُّ َأّْي َأَرى َوجْ »لُِيوُس ثُـمَّ َأْخَرَجُهَمـا يُوُسـ
ــاَم َوْجِهــِو ِإَلــى اأَلْرضِ  َد َأَم َُ ــِو َوَســ ــْيَن رُْكَبتَـْي ــِو َعــْن َيَســاِر ، بـَ ــَراِيَم بَِيِميِن ــْيِن َأفْـ نَـ ُِ االثـْ َِ يُوُســ ، إســرائيلَوَأَخــ

ــى بَِيَســارِِه َعــْن يَ  ــَراِيَم َوُىــَو  إســرائيلَفَمــدَّ ، َوقـَرَّبـَُهَمــا ِإلَْيــوِ  إســرائيلِمــيِن َوَمَنسَّ يَِميَنــُو َوَوَضــَعَها َعَلــى رَْأِس َأفْـ
َِ َوقَـاَل: ،  الصَِّغيُر، َوَيَسارَُه َعَلى رَْأِس َمَنسَّى. َوَضَع َيَدْيِو ِبِفْطَنٍة فَِننَّ َمَنسَّى َكاَن اْلِبْكرَ  اهلُل »َوبَاَرَك يُوُس

ا اْليَــْوِم،اْلَماَلكُ الَّ  َِ ُِ ُوُجـوِدي ِإلَـى ىـ ِِي رََعـاَِي ُمْنـ ـَراِىيُم َوِإْسـَحاُق، اهلُل الَـّ ِِي ِِي َساَر َأَماَمـُو أَبـَـَواَي ِإبـْ  الَـّ
َراِىيَم َوِإسْ  َحاَق، َوْلَيْكثـَُرا َكِثيًرا َخلََّصِني ِمْن ُكلّْ َشّر، يـَُباِرُك اْلُغاَلَمْيِن. َوْلُيدَْع َعَلْيِهَما اْسِمي َواْسُم أَبـََويَّ ِإبـْ

نَـْيـــِو، ،«ِفـــي اأَلْرضِ  ُِ َأنَّ أَبَـــاُه َوَضـــَع يَـــَدُه اْلُيْمَنـــى َعَلـــى رَْأِس َأفْــــَراِيَم، َســـاَء ذلِـــَك ِفـــي َعيـْ ـــا رََأى يُوُســـ فـََلمَّ
ُقَلَها َعْن رَْأِس َأفْـَراِيَم ِإَلى رَْأِس َمَنسَّى ُِ ألَبِيِو: َوقَاَل يُ ، فََأْمَسَك بَِيِد أَبِيِو لِيَـنـْ ا يَا أَِبي، أَلنَّ »وُس َِ لَْيَف ىَك

ا ُىَو اْلِبْكُر. َضْع يَِمينَـَك َعلَـى رَْأِسـوِ  َِ َعِلْمـُت يَـا اْبنِـي، َعِلْمـُت. ُىـَو أَْيًضـا َيُكـوُن »فَـأََبى أَبُـوُه َوقَـاَل: ، «ى
، «ُن َأْكبَــَر ِمْنـُو، َوََْسـُلُو َيُكـوُن ُجْمُهـورًا ِمـَن األَُمـمِ َشْعًبا، َوُىَو أَْيًضا َيِصيُر َكِبيًرا. َولِكنَّ َأَخـاُه الصَّـِغيَر َيُكـو 

َعُلَك اهلُل َكَأفْـَراِيَم وََكَمَنسَّى إسرائيلِبَك يـَُباِرُك »َوبَارََكُهَما ِفي ذِلَك اْليَـْوِم قَاِئاًل:  ُْ فـََقدََّم َأفْـَراِيَم  ،«قَاِئاًل: َي
 ( 1)."َعَلى َمَنسَّى

 إســرائيلَوَقــاَل انػػالة اسػػ ـ زفػػالدة ىَّػػإ إخكتػػه فػػأ أرض اقمفعػػالد: "ااػػؿ قوػػد خػػص فعوػػكب فكسػػؼ ك  -
 : َِ َوأَََا َقْد َوَىْبـُت لَـَك َسـْهًما ، َىا أَََا َأُموُت، َولِكنَّ اهلَل َسَيُكوُن َمَعُكْم َويـَُردُُّكْم ِإَلى َأْرِض آبَاِئُكمْ »لُِيوُس

تُــُو ِمــْن يَــِد اأَلُمــورِ  ِْ ــْوَق ِإْخَوتِــَك، َأَخ ف ػػؿ رػػذا اقرػػعب كمػػف رػػـ مػػف ( 2)."«يّْيَن ِبَســْيِفي َوقـَْوِســيَواِحــًدا فـَ
 ـ مف غفر اقف كد؟ ألف أم ـ م رفل غفر ف كدفل.أنسَّه مف اقف كد 

ـــَت  مػػػال تػػػزكج سػػػَّفمالف مػػػف اانػػػل فرىػػػكف م ػػػر: " - َِ بِْن ـــ ـــَك ِمْصـــَر، َوَأَخ ـــْوَن َمِل ـــَلْيَماُن ِفْرَع ـــاَىَر ُس َْ َو
َها ِفْرَعْوَـََوأََتى ِبَها ِإَلى َمِديَنةِ   (3)."َداُوَد ِإَلى َأْن َأْكَمَل بَِناَء بـَْيِتِهَوبـَْيِت الرَّبّْ َوُسوِر ُأوُرَشِليَم َحَوالَيـْ

ال نسالء مال فوالرب األكتزكج سَّفمالف  - االإل ػالفل ًانػل فرىػكف مػف جنسػفالت مختَّ ػل غفػر   قػؼأف ن
ِيَّـاٍت َوَأُدوِميَّـاٍت َوَأَحبَّ اْلَمِلُك ُسَلْيَماُن ََِسـاًء َغرِيبَـًة َكِثيـَرًة َمـف كدفالت: " َع بِْنـِت ِفْرَعـْوَن: ُموآبِيَّـاٍت َوَعمَُّو

ِيَّاٍت َوِحثْـّيَّــاتٍ  ــيُدَو ِْ ُهُم الــرَّبُّ لَِبِنــي ، َو يَن َقــاَل َعــنـْ ِِ ــِم الَّــ ــْيِهْم َوُىــْم اَل : »إســرائيلِمــَن األَُم ــْدُخُلوَن ِإَل اَل َت

                                                 

 (.12 - 8اق ورات ) – 48 اإل دالح –س ر اقت كفف  1))
 (.22 -21اق ورات ) – 48 اإل دالح –فف س ر اقت ك  2))
 . 1اق ورة  –اقثالقث  اإل دالح –كؿ س ر اقمَّكؾ األ 3))
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وََكاََْت َلُو َسْبُع ، فَاْلَتَصَق ُسَلْيَماُن ِبهُماَلِء بِاْلَمَحبَّةِ «. َبُكْم َورَاَء آِلَهِتِهمْ َيْدُخُلوَن ِإلَْيُكْم، أَلََـُّهْم يُِميُلوَن قـُُلو 
 (1)."ِمَئٍة ِمَن النَّْساِء السَّيَّْداِت، َوَثاَلُث ِمَئٍة ِمَن السََّراِريّْ، فََأَماَلْت ََِساُؤُه قـَْلَبوُ 

 إسـرائيلَفَسـَكَن بـَنُـو مػـ اقتػأ جالكركرػال: "مػف األ قد تزكجكا مف نسالء أجنافالت إسرائفؿف انأ إاؿ  -
ــاَِيّْيَن َواْلِحثْـّيّْــيَن َواأَلُمــورِيّْيَن َواْلِفــِرزّْيّْيَن َواْلِحــوّْيّْيَن َواْلَيُبوِســيّْيَن،َواتَّ  َع ُفِســِهْم ِفــي َوَســِط اْلَكنـْ َـْ ــاتِِهْم أَل ُِوا بـََن  َ

 ( 2)."ُدوا آِلَهتَـُهمْ ََِساًء، َوَأْعُطوا بـََناتِِهْم لَِبِنيِهْم َوَعبَ 

ككقػدت   مػدففرفخ  اانلتزكج مف   كرة أف مكسإ ىَّفه اقسالـ   اق تالب اقمودسجالء فأ   مال -
فَاْرَتَضـى ُموَسـى َأْن َيْسـُكَن َمـَع الرَُّجـِل، ...... وََكاَن ِلَكـاِىِن ِمـْديَاَن َسـْبُع بـَنَـاٍت،: "اسمه جرركـ القه اانن 

َْفُّورََة ابْـ  ًنا َفَدَعا اْسَمُو فََأْعَطى ُموَسى   (3)."«َجْرُشومَ »َنَتُو، فـََوَلَدِت ابـْ

كأسػػتالذ   اقدػػالئز ىَّػػإ اقػػد تكراة فػػأ اقالرػػكت  فوػػكؿ تفػػكدكر ق. ركانسػػف  كتعوفانػػال ىمػػال سػػاؽ
قػـ فػتـ  إسػرائفؿكندف نستخَّص  ػذقؾ أف اسػتورار انػأ فأ  َّفل اقجالمعل ا الردفؼ: "غالت اقسالمفل َّاق

أك فنفػػت رػػذة فػػأ تَّػػؾ  كممػػال رػػك جػػدفر   االئػػؿ اق نعالنفػػل فػػأ اقعارفػػلفػػأ جػػكررة إً اعػػد أف فنفػػت اقو
إف كجػػكب جمػػع اق َّمػػل ىَّػػإ اقكقػػكؼ "أف قافَّػػل ف ػػكذا تػػرد إقػػإ أـ  نعالنفػػل." كفسػػتطرد:   االقمالدظػػل

فأ اقرعكب اقتأ  النػت  إسرائفؿقد أدل إقإ اندمالج انأ   فأ كجه اق َّسطفنففف كغفررـ مف األىداء
ػال: "كمػف ثػـ فنننػال ً نسػتطفع أف نعػد انػأ مكجكدة فأ رذة اقدفالر" رػعانال مكدػدنا  إسػرائفؿ  كفوكؿ أف ن

 ثفػرة قػد  كنتػه فػأ  ف دمػالءن فأ أف رذا اقرعب مخػتَّط األ ػكؿ كأ إً اعد أفالـ داكد  كقفس مف رؾ
 (4). كرته األخفرة"

فػالت  (%50)كفأ اقع ر اقددفث نجد أف نسػال اقػزكاج اقمخػتَّط ىنػد اقف ػكد اَّغػت  فػأ اقًك
ػػال  كاَّغػػت اقنسػػال ا فػػأ ركسػػفال كأك رانفػػال  كفرػػمؿ ذقػػؾ اقرجػػالؿ  (%80)قمتدػػدة كاقعػػالقـ اقغراػػأ ىمكمن

 (5)كاقنسالء اقف كد ىَّإ اقسكاء.
ف ػػكدم قػػد اخػػتَّط ف اقػػدـ اقًك أسػػالس قػػه مػػف اق ػػدل  كأ  أف رػػذا اًدىػػالء االطػػؿكا ػػذا نجػػد 
ذا  الف اقف كد فدع ايجنالس رتإ مف األ فػنف ذقػؾ فنسػدب   ن ػـ ىػرؽ سػالـأىكف مـ اقمجالكرة دكق ـ  كا 
ك ػؿ اقواالئػؿ   كاقدثفػفف فكاقم ػرففن  كاق نعػالنففف  كاختَّطكا ا ـ مػف األمػكرففف  ىَّإ مف  الرركرـ

 (6)كاألمـ اقتأ اختَّطت االقف كد كتزكجكا من ال.

                                                 

 (.3 - 1اق ورات ) – 11 اإل دالح –س ر اقمَّكؾ األكؿ  1))
 (.6 - 5اق ورات  ) –اقثالقث  اإل دالح –س ر اقو الة  2))
 (.22 -21   16اق ورات ) –اقثالنأ  اإل دالح –س ر اقخركج  3))
 .310ص  – فكنفل افف اقدفف كاقسفالسفل اق  4))
 . 1/112ج  -اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة  –انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  5))
 . 69ص – 1ط –دائر اقا الئر  –مدمد ىزت مدمد  –نجفَّففف ناكءات ن الفل اقعالقـ ىند اإلانظر:  6))
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 جػػػنس كدفػػػف: "ً فجػػػكز دتػػػإ  فػػػلفوػػػكؿ اقمػػػؤرخ رفنػػػالف ىػػػف نوػػػالء اقف ػػػكد فػػػأ مؤق ػػػه اقف كد
خػػرل اػػن س اقوػػدر اقػػذم تعر ػػت قػػه رض اقف ػػكد قَّتمػػالزج مػػع اقرػػعكب األفوػػد تعػػ  اقدػػدفث ىػػف رػػذا

 (1).خرل"جنالس األاأل

ًماػركزك: كفعتاػر اقف ػكد ىػف اقم  ػر  -ك ػالف ف كدفنػال فيسػَّـ  -دمػد سكسػل كفنوؿ اقد تكر أ
ف أقرب إقإ اقجنس اآلرم مف اقجنس اقسالمأ  كرـ ىاالرة ىف طالئ ل دفنفل تدمػؿ  ػ الت اقمعال رك 

ت الدفل  ان ـ إقف ال ىار اقوركف أنالس فنتمكف إقإ رتإ األجنالس اقاررفل  كافن ـ ىدد اجتمالىفل كاق
 مػػال  -مػػف سػػ الف اقدارػػل  كمػػف األقمػػالف اآلرفػػفف  كمػػف اقخػػزر مػػف اقجػػنس اقمغػػكقأ  اقػػذفف تدكقػػكا 

إقإ اقف كدفل فأ اقورف اقعالرر  ثـ دفعت ـ اق جرات اقاررفل إقإ أكركاػال اقكسػطإ  -فوكؿ ااف مفمكف 
 (2)غرافل.كاق

كفوكؿ اقعالقـ كقفـ رااَّأ اقمتخ ص فػأ ىَّػـ األجنػالس: "إف تسػعل أىرػالر اقف ػكد فػأ اقعػالقـ 
ف اقػػزىـ اػػيف اقف ػػكد اختالفنػػال كاسػػعنال قػػفس قػػه نظفػػر  كا   –اقمزىػػكمفف  –فختَّ ػػكف ىػػف سػػالقل أجػػدادرـ 

 (3).جنس نوأ  ددفث خرافل"

إقػإ الر فػأ  تالاػه اقجػنس كاقتػالرفخ فرفر فػكجفف مفتػدفث قف كد ً فمثَّكف ىن رنا مستوالن  كا
 (4)كمف  ؿ اقسالًت اقاررفل.  جنالس متاالفنلأف اقف كدفل قد دخَّ ال ىنال ر مف أ

كفعَّمػػػكف  ػػػذب كخطػػػي اقطػػػرح اقف ػػػكدم االقنوػػػالء   ك ثفػػػر مػػػف م  ػػػرم اقف ػػػكد فػػػدر كف اقكاقػػػع
إ أف اقجمالرفر فالقم  ر اقف كدم فكسؼ دالففـ ارنر فوكؿ: " ؿ مال نعرفه ىف دفالتنال فرفر إق  اقعرقأ

 (5).جزاء"  كندف قسنال رعاالن مترااط األاقف كدفل قفس ق ال اقسمل اًجتمالىفل االقمعنإ اقسكسفكقكجأ

ف  ػالنكا قػد  –اقسػالاوفف  إسػرائفؿمػف نسػؿ انػأ  اف ػكدن  كاف أف ف ػكد اقفػكـ قفسػك أثات اقاالدثك  كا 
القل ف ػػكد اقخػػزر  اقتػػأ اػػؿ إف نسػػال  افػػرة مػػف اقف ػػكد اقفػػـك رػػـ مػػف سػػ  –امتَّ ػػكا أخالق ػػـ ك ػػ الت ـ

نريت فأ ررؽ أركاال  دفث اىتنوت اعػض قاالئػؿ اقتتػالر اقػدفف اقف ػكدم كىرفػكا اف ػكد اقخػزر  كاعػد 
سػوكط ممَّ ػػل اقخػزر انترػػرت ىػدد مػػن ـ فػػأ منطوػل اقوػػـر  كأ ػادت اكقنػػدا دكقػل اقم جػػر اقرئفسػػفل  

كف فف ػال اوسػط كافػر مػف ادكاقأ ن ؼ اقمَّفكف  ك النكا فتمتعػ (ـ1650) سنلدفث قدر ىددرـ فف ال 

                                                 

 رفنالف. -قف كدفل  جنس كدفف  نوالن ىف: ا260ص –أكرالـ اقتالرفخ اقف كدم  1))
 .340ص  –انظر: اقعرب كاقف كد فأ اقتالرفخ  2))
 .21ص –أدمد ىطالر  –. نوالن ىف: اقف كدفل كاق  فكنفل 4/239ج –اقعن رفل اقف كدفل  3))
 .337ص  -فكجفف مفتالر –  نوالن ىف: اقجنس كاقتالرفخ 261ص  –انظر: أكرالـ اقتالرفخ اقف كدم  4))
 .261ص  –اقف كدم  أكرالـ اقتالرفخ 5))
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 سػػنلىمَّػػت فػػف ـ جفػػكش رػػماَّفت أ األك رانػػأ اقمػػذااح  كدمػػركا جػػالقفت ـ فػػأ اقد ػػـ اقػػذاتأ إقػػإ أف أ
 (1).(ـ1658)

كقد أدخؿ تعدفؿ ىَّإ قالنكف اقعكدة اق الدر ىف اق نفست اق ػ فكنأ دػكؿ تعرفػؼ مػف رػك 
كاقػػذم   تػػدم قَّػػدفف اقف ػػكدمـ ف كدفػػل أك اقم ؽ ىَّػػإ أف اقف ػػكدم رػػك اقمكقػػكد مػػف أاقف ػػكدم؟  كات ػػ

 (2)قفس ىَّإ دفف آخر  ك الف اقغرض مف رذا اقتعدفؿ رك تس فؿ طرفؽ اقعكدة ق َّسطفف.

 

 :خرينانًيا: ييودية الدولة والنظرة لآلث
ػػػال ىن ػػػرفل ارػػػ ؿ متطػػػرؼ كفتواَّ ػػػال  تورفانػػػال  ف ػػػـ فػػػأ اقدوفوػػػل ً جمػػػفع ـ فدمػػػؿ اقف ػػػكد قفمن

خػرفف  دة قخدمت ـ ىَّإ دسالب مكاطنف ال اآلكمستع  ا مكم ـف تمكف ادكقل مدالفدة اؿ ادكقل مَّتزمل 
اقدكقػػل فػػنف اقغالقافػػل اقف كدفػل فػػأ اق فػػالف اق ػ فكنأ فػػدىمكف   (ـ1995) سػنلكطاونػال قدراسػػل مسػػدفل 

دكقػل ف كدفػل كدكقػل قَّرػعب  إسػرائفؿقَّفل اق َّسطفنفل اقعرافل  كفرل اقف ػكد اقف كدفل كسفالست ال ندك األ
( %72.1)ك%( فرفدكف اقمدالفظل ىَّإ األغَّافل اقف كدفل فأ اقاالد  96.4) اقف كدم  ك َّ ـ تورفانال

فت وػػكف ىَّػػإ تعرفػػؼ قَّدكقػػل دسػػب اقوػػالنكف ان ػػال  (%72)كطػػف قَّف ػػكد د ػػرنا   إسػػرائفؿأف  فعتوػػدكف
 (3)دكقل قَّف كد.

 ىطإ كزفػر اقخالرجفػل اقارفطػالنأ كىػدنا  دفف أإف كىد اَّ كر رك أكؿ مف قالؿ اف كدفل اقدكقل
"إفع د كمػػل  ػػالدب اقجالقػػل تنظيػػر اعػػفف : فوػػد جػػالء فػػأ نػػص اقكىػػد  االقتمَّػػؾ فػػأ فَّسػػطففقَّف ػػكد 

 (4)."اقعطؼ إقإ تيسفس كطف قكمأ قَّرعب اقف كدم فأ فَّسطفف

ء سػتظؿ  وكؿ: كد فأ ظؿ  اقدكقل اقف كدفل ففغفر اقف  اقس الف كىد اَّ كر ك ع مال ددد  رػًؤ
 (5).ق ـ دوكؽه مدنفل كدفنفل  كقفست دوكؽ سفالسفل

 

                                                 

 .28ص  – 1ط –دار اقرركؽ  –طالرر رالش  –أ جذكرة كد الدة سرائفَّانظر: اقتطرؼ اإل 1))
 .252ص –انظر: ررفعل اقدرب ىند اقف كد  2))
 –كقإ اقسنل األ -  لفإسرائفَّمجَّل ق الفال  –أسعد غالنـ  –انظر: اقف كد كاقعرب فأ اق راع دكؿ طافعل اقدكقل  3))

 .8ص - 4عدد اق –ـ 2001خرفؼ 
 . 2/216ج –اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة  -مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  4))
اقمجَّػػػس األىَّػػػػإ قَّرػػػػئكف  –دسػػػف  ػػػػارم اقخػػػػكقأ  –انظػػػر: فَّسػػػػطفف اػػػػفف مػػػؤامرات اق ػػػػ فكنفل كاًسػػػػتعمالر  5))

 .12ص -ـ 1968 –اقجم كرفل اقعرافل اقمتددة  –سالمفل اإل
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اقػػذم نػػص ىَّػػإ (1)تػػالة اعػػد ذقػػؾ قػػرار اقتوسػػفـ  كؿ مػػف اىتػػرؼ اف كدفػػل اقدكقػػلأكرػػك اػػذقؾ 
 دكقل ف كدفل موالاؿ اقدكقل اق َّسطفنفل.

: إف اقسػػالـ رػػك أمنفتنػػال  ق نػػه ً فرػػ ؿ قفمػػل أسػػمإ مػػف اوػػالء دكقػػل كفوػػكؿ دػػزب إسػػرائفؿ افتنػػال
ال  الفػػل  كأم دػػؿ فجػػب أف فرػػمؿ ىَّػػإ  دكقػػل قَّرػػعب اقف ػػكدم كمػػف األمػػف اقػػدائـ قمكاطنف ػػ إسػػرائفؿ

 (2)أق إ درجل مف اق  ؿ افف اقرعافف.

ًن إسرائفؿ دكقل ف كدفل  ف أ أفعتار اقدزب أف  ذقؾ دفموراطفػل  كألجػؿ  كاعد  دكقل ف كدفل ك
رفخ قت ػػنع جػداد  دكقػل تنسػػن اقتػالكاألاػػالء ف كدفػل ىَّف ػال اقعػػكدة إقػإ طرفػؽ اآلدكقػػل  إسػرائفؿأف تاوػإ 

كتالرفخػه فػأ افػت   كجػكررة  كاقد ػالظ ىَّػإ طالاعػه  رتمػالـ االقرػعب اقف ػكدمىاػر اً اقمستواؿ  كذقؾ
سػػػرائفؿك   (3)االئػػػه.أ سػػػالس اقتوػػػدـ كاقتدػػػرر كاًرت ػػػالز ىَّػػػإ   توػػػـك ىَّػػػإ أافتنػػػال فطالقػػػب ادكقػػػل ف كدفػػػل ا 

 اقتوالقفد اقف كدفل كاق  فكنفل  كادتراـ اقدفف اقف كدم كاقمتدفنفف كىالدات ـ كطوكس ـ كدمالفت ػال  موالاػؿ
 (4)ادتراـ اقدكقل كقكانفن ال كقفم ال.

 لمعرب والفمسطينيين والمسممين: نظرة الييود

ف اقمجتمع اقف كدم فمالرس اقعن رفل  د اقعرب كاقمسَّمفف كاق َّسطفنففف ا كر مختَّ ػل  إ
دفث   جكاز افع أك تيجفر اقروؽ قَّعرب ـ ار  اعدالخالـ رمكئفؿ إقفالرك دالخالـ   د األفود أفتإ اقد
: "م مال قررت ك  أ االقعن ػرفل فػنننأ قػف أتػيثر ا ػذة اق َّمػل  إذ (ـ2004)اَّل معه فأ قالؿ فأ موال
ال امكجب اقررفعل  فافع اقروؽ قَّعرب دراـ  كتيجفر اقروؽ قَّعرب دراـ"إف رذا األ  (5).مر دراـ أف ن

كقػػػفس اقرػػػعب اقرػػػرىأ   كك ػػػؼ أاررػػػالـ رػػػتفرف اقعػػػرب اق َّسػػػطفنفف اػػػين ـ ا ػػػالئـ اق ػػػدراء
  كق ػػف  دفػكاف نمػػال فػػأ ارفػػل اق ػػدراء  أمػػل ا: "إف اقعػرب قفسػػك (ـ1940) سػػنلفػػأ ك تػػب   اقدوفوػأ

ن ـ قفسكا إً قتَّل كمجرمفف"  ( 6).كا 

                                                 

ـ(  قالمػػت اقجمعفػػل اقعالمػػل قرمػػـ اقمتدػػدة ان ػػدار قراررػػال اتوسػػفـ 1947( نػػكفمار سػػنل )29)فػػأ  قػػرار اقتوسػػفـ: 1))
ػال اػيف 56%( مػف مجمػكع مسػالدل فَّسػطفف كمػنح اقف ػكد )43فَّسطفف  كأىطػإ قػرار اقتوسػفـ اقعػرب ) %(  ىَّمن

أ اقو ػفل اقف كد  ػالف ىػددرـ دػكاقأ اقثَّػث مػف إجمػالقأ اقسػ الف  كدكؿ اقوػرار مدفنػل اقوػدس. انظػر: دراسػالت فػ
 .68ص -3ط –أمفف داكر  –اق َّسطفنفل 

 .210ص – ـ2011اقعالـ  إسرائفؿانظر: دقفؿ  2))
 http://www.beytenu.org.il -افتنال  إسرائفؿاقمكقع اقرسمأ قدزب  –افتنال  إسرائفؿانظر: رؤفل  3))
 اقمرجع اقسالاؽ.انظر: 4) )
 .186ص  –فتالكل اقدالخالمالت  5))

 (6) Imperial Israel And The Palestinians The Politics Of Expansion –Nur Masalha – 
Pluto Press – 2000 –p58. 
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ررػالافكف فجػب   كفيعتار اقعرب ىند قالدة اقف كد كدالخالمػالت ـ "دفكانػالت تسػفر ىَّػإ قػدمفف كا 
 كفعتاػػركن ـاقدالخػػالـ ىكففػػدفال فكسػػفؼ  كمػػف اعػػدة   إاػػالدت ـ"   مػػال أىَّػػف ىػػف ذقػػؾ منػػالدفـ اػػفغف

 (1)"ىافد قخدمل اقف كد".

كفداػػػكف اقعػػػفش فػػػأ   كف ررػػػكف اقتوػػػدـ كاقدرفػػػل  فوػػػكؿ رػػػالركف: "إف اقعػػػرب قػػػـك متخَّ ػػػكفك 
اًسػػتاداد كاقد تالتكرفػػل  ف ررػػكف أف نوػػدـ ق ػػـ اقخفػػر مػػف اقعَّػػـ كاقت نكقكجفػػال  فَّمػػالذا ن ػػر ىَّػػػإ أف 

ػػال ن ػػكف فػػأ مػػرا ا ـ  فَّنػػدع مػػرا ا ـ تغػػرؽ كقنػػال مر انػػال اقتػػأ فجػػ ب أف تسػػفر إقػػإ ن الفػػل مػػال تػػراة ًزمن
 (2)."أسرائفَّاإلقَّتودـ 

ـ : "إف ىػالقـ 22/11/1996اق ػ فكنفل فػأ  رػنرتسكفوكؿ نتنفالرك فأ موالاَّػل مػع  ػدف ل 
 :اقورف اقوالدـ سف كف متعدد األقطالب كغفػر مسػتور  كسػنتعرض إقػإ خطػرفف رئفسػفف: اقخطػر األكؿ

سػالمأ مػف خػالرج فَّسػطفف  النأ: ففتمثػؿ فػأ اقت دفػد اإلطػر اقثػفيتأ مػف داخػؿ اق َّسػطفنففف  أمػال اقخ
كفتمثػػػؿ اقدػػػؿ االقنسػػػال قَّت دفػػػد األكؿ فػػػأ أف نخَّػػػص اق َّسػػػطفنففف مػػػف دَّم ػػػـ  فمػػػف اق ػػػركرم أف 
فتخَّ كا مف ف رة اقخػالص  كففمػال فتعَّػؽ اػالقخطر اقثػالنأ  فػال أرل أنػه فكجػد دػؿ سػ ؿ  كاىتوػد أف 

 (3)."إسرائفؿدؿ اقو فل اعفد ىف 

خػالـ ى كدفػال فكسػؼ اقعػرب اػين ـ نمػؿ كىوػالرب  كفوػكؿ فػأ دػؽ األغفػالر كغفػر كف ؼ اقدال
ً فَّػػػفس ق ػػـ م ػػػالف فػػػأ  اقف ػػكد: "أن ػػػـ ن الفػػالت ارػػػرفل  كقػػدكا فوػػػط ق ػػػأ فخػػدمكنال كقفػػػد اسػػتخدامنال  كا 
 (4).اقعالقـ"

ال: ء األرػرار اقعػرب توػكؿ  إن ـ أفالعو سالمل". "إن ـ أسكأ مف اقثعالافف  كفوكؿ أف ن كقػالؿ: "رػًؤ
ف اقعػػرب فت ػػالثركف  القنمػػؿ  تاأػػاقن ػػ ء  كا  ال كص اقدفنفػػل: إف اه نػػدـ ىَّػػإ خَّوػػه أانػػالء إسػػمالىفؿ رػػًؤ

 (5).ق ـ  فَّفذراكا إقإ اقجدفـ"

                                                 

اقمر ز اقكطنأ قَّدراسػالت  -دسفف  غالزم  -اًستفطالف اقف كدم فأ فَّسطفف مػػػػػػف اًسػتعمالر إقػػػػػػػإ اإلمارفالقفل  1))
 .http://www.freewebs.com/gazaarab1/page/ketab4a.htm -كاقتكثفؽ 

 .279 –ـ 2002 –اق فئل اقم رفل اقعالمل قَّ تالب  –ىرفل ىَّأ  –تدالقؼ اقدالخالـ كاقجنراؿ 2) )
  54ص – 1ط –مر ػػز اقادػػكث كاقدراسػػالت اقافػػالف   -ىاػػد اقعزفػػز م ػػط إ  المػػؿ  –قاػػؿ اق الرثػػل نػػذفر كن فػػر  3))

 ىف  دف ل رنرتس.نوالن 
–مكقػػػػػػػػػػػع اقمكقػػػػػػػػػػػؼ  –ـ 16/10/2013 –مػػػػػػػػػػػيمكف  فػػػػػػػػػػػكاف  -مػػػػػػػػػػالت اقدالخػػػػػػػػػػػالـ كاوػػػػػػػػػػػأ إرثػػػػػػػػػػػه اقعن ػػػػػػػػػػػرم  4))

http://almawqef.com/spip.php?article7866. 
 .www.alukah.net/Culture/0/5126 -مكقع اآلقك ل اقثوالففل   – علي زينو –ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد  5))

http://www.freewebs.com/gazaarab1/page/ketab4a.htm
http://www.alukah.net/Culture/0/5126/
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تػػالرفخ ا   فػأ خطالاػه فػأ اق نفسػتاقعػرب مكج ػال  المػه ألى ػالء اق نفسػػت  ػرخ قفارمػالفك  
 قػك  نػتـ  ات تفؾ مختَّػؼ  ترفدكف أف تدمركا اقدكقل  كق ف (1)"أنتـ مثؿ مدمد  فؼـ: 9/3/2004

 (2)."فأ دكقل أخرل ق الف م الن ـ فأ اقسجكف
 

 

 

 

                                                 

اقوالئػػد اقعػػالـ ق تالئػػب اقرػػ فد ىػػز   مدمػػد دفػػالب إاػػرارفـ اقم ػػرم اقرػػ فر اػػػ" مدمػػد اق ػػفؼ"مدمػػد اق ػػفؼ: رػػك  1))
ًقػػد ىػػالـ  ألسػػرة فَّسػػطفنفل ًجئػػل  (ـ1965)اقػػدفف اقوسػػالـ اقجنػػالح اقعسػػ رم قدر ػػل اقموالكمػػل اإلسػػالمفل دمػػالس  كي

؛ قتسػػتور فػػأ مخػػفـ خػػالف فػػػكنس ـ(1948)اَّػػدت ال )اقوافاػػل( داخػػؿ فَّسػػطفف اقمدتَّػػل ىػػالـ أجاػػرت ىَّػػإ مغػػالدرة 
كنري اق فؼ فأ أسرة فوفرة قَّغالفل  أ اح خػالؿ دراسػته اقجالمعفػل مػف أاػرز نالرػطأ اق تَّػل   جنكب قطالع غزة

َّمػػال اػػرع كمث  اإلسػػالمفل فػػأ اقجالمعػػل اإلسػػالمفل اغػػزة  كان ػػـ اق ػػفؼ قجمالىػػل اإلخػػكاف اقمسػػَّمفف فػػأ فَّسػػطفف
ال  ارع كقت ال فأ اقعمؿ اقدىكم كاقطالاأ كاًجتمالىأ كاإلغالثأ كدتػإ اق نػأ  اق فؼ فأ اقعمؿ اقعس رم ًدون 

 ىػف اقَّجنػل اق نفػل ك ػالف اق ػفؼ مسػئكًن   دفث ف ػ ه  ػؿ مػف ىرفػه فػأ تَّػؾ اق تػرة أنػه  ػالف رػعَّل فػأ نرػالطه
اعػد أف د ػؿ ىَّػإ درجػل  ـ(1988)ىػالـ خالؿ نرالطه فأ مجَّس طالب اقجالمعل اإلسالمفل اقتأ تخرج فف ال 

خػػالؿ  ـ(1989)انخػػرط اق ػػفؼ فػػأ  ػػ كؼ دمػػالس  كاىتوَّتػػه قػػكات اًدػػتالؿ ىػػالـ   اقا ػػالقكرفكس فػػأ اقعَّػػـك
ا فػػأ سػػجكف اًدػػتالؿ رػػ رن  16اق ػػرال اق اػػرل األكقػػإ قدمػػالس اقتػػأ اىتوػػؿ فف ػػال اقرػػفخ أدمػػد فالسػػفف  كق ػػإ 

اقػػذم أسسػػه اقرػػفخ اقرػػ فد  ػػالح رػػدالدة   عسػػ رم قدمػػالسال دكف مدال مػػل ات مػػل اقعمػػؿ فػػأ اقج ػػالز اقمكقكفنػػ
اىتوَّت اقسَّطل اق َّسطفنفل مدمد  فؼ كدخؿ اقسػجف فػأ ادافػل رػ ر   )اسمه كقت ال اقمجالردكف اق َّسطفنفكف(

  ق نه تم ف مف اإلفالت مف سجالنفه فأ ادافػل اًنت ال ػل اقدالقفػل  كاخت ػت آثػالرة منػذ ـ(2000)مالفك مف اقعالـ 
ػف ايىجكاػل النجػال من ػ ـ2002-9-26مدالكقل اغتفالقه اق الرػَّل فػـك ذقؾ اقفـك  كدتإ  . انظػر: مدمػد اق ػفؼ مى

  -مكقع  تالئب اقر فد ىز اقدفف اقوسالـ  -فطالرد مىف؟ 
http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=2414. 

 - 18-10-2006  -اقمر ػػػػػػػػػػػػز اق َّسػػػػػػػػػػػػطفنأ قَّتكثفػػػػػػػػػػػػؽ كاقمعَّكمػػػػػػػػػػػػالت  -ر قفارمػػػػػػػػػػػػالف مػػػػػػػػػػػػف رػػػػػػػػػػػػك أففغػػػػػػػػػػػػدك  2))
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=22&CatId=58&table=documents. 

 

http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=2414
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 الفصل الرابع

 ادلطهة انثانث

 انضُطرج ػهً االقتصاد

 ؿ اقراال كاقدراـ  مال داـ رذا أف اقف كد ً فتكرىكف ىف ذ ر اه فأ  تالاه اق رفـ   فؼ أ قود
فِوهنمٌْوب  ُْ ناَمٌْعُوُِاَمْ ناَأَوٍِْ  وُُنمٌسكووُجَننننننفِوهنمٌْوب  ُْ ناَمٌْعُوُِاَمْ ناَأَوٍِْ  وُُنمٌسكووُجَنننننننناَحَو َ نوَوثِريًمنِِواُ ُُُنُْسَوْب مُ َْنننناَحَو َ نوَوثِريًمنِِواُ ُُُنُْسَوْب مُ َْننننف ب فأ م ػَّدت ـ  فوػكؿ تعػالقإ: 

 (.62)اقمالئدة:  ((9595ٌَب ئْسَنَِْنؤَْق منَْعٍَُّق َْن)ٌَب ئْسَنَِْنؤَْق منَْعٍَُّق َْن)

ٌْبًََِْ ناَأَمُخََُِْٔنٌٍِْىَْفِ  َْٓنِِواُ ُُُن:ن:نننكفوكؿ تعالقأ س ن ْ  ُنأَُِ َميَنمٌاْر ٌْبًََِْ ناَأَمُخََُِْٔنٌٍِْىَْفِ  َْٓنِِواُ ُُُناَأَ ُيِ ُُِنمٌ ه َْناَلَُِنٔق ُ منمَاُُُناَأَوٍِْ ُ  س ن ْ  ُنأَُِ َميَنمٌاْر ْنْنمَويَم ًنمَويَم ًننناَأَ ُيِ ُُِنمٌ ه َْناَلَُِنٔق ُ منمَاُُُناَأَوٍِْ ُ 

 (.161)اقنسالء:  ((494494أٌَِ ًّْن)أٌَِ ًّْن)

كأف   مػػال فػدقؿ ىَّػإ دػرص اقف ػػكد اقػراح كاقسػفطرة ىَّػإ اًقت ػػالد اق تػالب اقموػدسككرد فػأ 
َِْغيرِِىْم ِإَلى َكِبيرِِىْم، ُكلُّ َواِحٍد ُموَلٌع بِالرّْْبِ . َوِمَن النَِّبيّْ ِإلَـى رذا متغَّغؿ فأ اقن سفل اقف كدفل: " أَلََـُّهْم ِمْن 

ِِبِ اْلَكا  (1)".ِىِن، ُكلُّ َواِحٍد يـَْعَمُل بِاْلَك

كجمػع اقمػالؿ دكف كازع مػف دفػف أك خَّػؽ:   فعتمدكف  ؿ كسفَّل قَّسفطرة ىَّإ اًقت ػالد كرـ
ــاَرْت ِفضَّــُتِك زََغــاًل َوَخْمــُرِك َمْغُشوَشــًة ِبَمــاءٍ " ُهمْ ، َْ ُيِحــبُّ  ُرَؤَســاُؤِك ُمَتَمــرُّْدوَن َولَُغَفــاُء اللُُّصــوِص. ُكــلُّ َواِحــٍد ِمــنـْ

 ( 2)."الرَّْشَوَة َويـَْتَبُع اْلَعطَايَا. اَل يـَْقُضوَن ِلْلَيِتيِم، َوَدْعَوى اأَلْرَمَلِة اَل َتِصُل ِإلَْيِهمْ 

ػال: " َِْبَياُؤَىـا يـَْعرِفُـوَن بِاْلِفضَّـكجالء ففه أف ن ِة، ُرَؤَسـاُؤَىا يـَْقُضـوَن بِالرَّْشـَوِة، وََكَهَنتُـَهـا يـَُعلُّْمـوَن بِاأُلْجَرِة،َوَأ
َنا َشرّّ »قَائِِليَن:  َوُىْم يـَتَـوَكَُّلوَن َعَلى الرَّبّْ  ـْهيَـْوُن  ، أَلَْيَف الرَّبُّ ِفي َوَسِطَنا؟ اَل يَْأِتي َعَليـْ ِْ ِلَك ِبَسَبِبُكْم تـُْفَلُ   لِِ

 (3)."َكَحْقل، َوَتِصيُر ُأوُرَشِليُم ِخَربًا، َوَجَبُل اْلبَـْيِت َشَواِمَخ َوْعرٍ 

خػػالؽ اق السػػدة اقتػػأ تدَّػػك ا ػػال  كاقتػػأ من ػػال اقسػػرقل مجمكىػػل مػػف األ قموػػدساق تػػالب اكقوػػد ذـ 
َفــعُ كاقدَّػػؼ  ػػذانال: " ِِي اَل يـَنـْ ِِِب الَّــ أََتْســرُِقوَن َوتـَْقتُـُلــوَن َوتـَْزَُــوَن َوَتْحِلُفــوَن  ، َىــا ِإَُّكــْم ُمتَِّكُلــوَن َعَلــى َكــاَلِم اْلَكــ

بًا َوتـَُب ُّْروَن ِلْلبَـْعِل، َوَتِسيُروَن وَ  ِِ ِِي َك ا اْلبَـْيـِت الَـّ َِ رَاَء آِلَهٍة ُأْخَرى َلْم تـَْعرُِفوَىـا،ثُمَّ تَـْأُتوَن َوَتِقُفـوَن َأَمـاِمي ِفـي ىـ
ِه الرََّجاَساِت؟ ِِ ََا. َحتَّى تـَْعَمُلوا ُكلَّ ى ِْ َِْق  (4)."ُدِعَي بِاْسِمي َعَلْيِو َوتـَُقوُلوَن: َقْد ُأ

فوػكؿ مكسػإ اػف   سػرؽ مػن ـ رػـ األغفػالرفي  فكنجد أف اقسرقل ماالدل ىند اقف ػكد مػال داـ اقػذف
أمػػال غفػر اقف ػكدم ففسػمح دكف مػػال   مفمػكف: إف اقك ػفل اقوالئَّػل ً تسػػرؽ  معنالرػال ً تسػرؽ اقف ػكدم

                                                 

 .13ق ورة ا – 6 اإل دالح –س ر أرمفالء  1))
 (.23 - 22اق ورات ) –األكؿ  اإل دالح –س ر أرعفالء  2))
 (.12 -11اق ورات ) – 3 اإل دالح –س ر مفخال  3))
 (.10 - 8اق ورات )  – 7 اإل دالح –س ر أرمفالء  4))
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 الفصل الرابع

  كاموت ػإ سرائفؿف اقعالقـ ايسرة مَّؾ إلأكجؿ اسرقته   ؿ رذة اقتعالقفـ تتسالكل تمالمنال كاقمادأ اقوالئؿ 
 (1)نسالف ً فسرؽ مالقه.إلادأ ً ت كف اقسرقل سرقل  ألف ارذا اقم

دزااػه اقسفالسػفل  ىَّػإ قذم فنطَّؽ منه اق فالف اق  فكنأ كأكفرل اقاالدث أف رذا رك اقمادأ ا
اىتاػػالر أف  ػػؿ اقعػػالقـ كاقػػدكؿ كخفرات ػػال  إنمػػال رػػأ مَّػػؾ قَّف ػػكد كاق فػػالف اق ػػ فكنأ  كاقتػػأ فجػػب أف 

طرؽ اقتأ تجَّب ق ـ اقراح كاق تسخر قخدمته كتوكفته  كرـ فعتمدكف فأ اقع ر اقددفث  ؿ اقكسالئؿ
 مكاؿ  دكف اىتاالر ألم قفـ فأ اقتعالمؿ.كاأل

زمنػل  كقعاػت األسػر اقمالقفػل اقف كدفػل دكرنا  افػرنا فػأ د ارع اقف كد فأ ذقػؾ فػأ مختَّػؼ األكقو
ننػال نجػد أف رنػالؾ خطػكات مجالؿ اقمالؿ اقعالقمأ  كمال تاعه مف اػركز اقانػكؾ اقمالقفػل  كاًدت ػالرات  فن

 إقإ رذا اقنجالح اقف كدم  كرذة اقخطكات رأ: أدت  ىمَّفل م مل

مػر ففػه أم  ػ ول إً اعػد اقمرػكرة  ألف األكىدـ إاراـ   سر اقمالقفل اقف كدفلاقترااط افف أفراد األ .1
 م َّدل قَّجمفع.

 دتإ ً ف كف رنالؾ مجالؿ قَّتراجع أك اق اكط. ؛اق عكد ااطء كفأ اقخ الء  كتعزفز  ؿ خطكة .2

ادت ػػػػالر   اقتزكفػػػػر  اقت رفػػػػب  اقتكسػػػػط  اقررػػػػكة  اقتسػػػػَّؽ   ػػػػأاقتخ  اق تمػػػػالف  اقدػػػػرص  اقدػػػػذر .3
 اق رص كاً ت الء االقوَّفؿ مف اقراال فأ سافؿ اقمزفد مف اقمنالفع.

سػػرة أكًن  ثػػـ اقف ػػكد ثالنفنػػال  كتسػػخفر اقمػػالؿ قَّم ػػَّدل اقذاتفػػل  كقػػك ىَّػػإ اقد ػػالظ ىَّػػإ من عػػل األ .4
 خفرنا.أخرفف أكًن ك أنوالض م القح اآل

كاقتػػيقَّـ ا ػػؿ منػػالخ قفجػػدكا اق ر ػػل اقمكاتفػػل    الرة كاقدػػركب اػػفف اقػػدكؿثػػاإل إفجػػالد كتػػكففر فػػرص .5
 (2)دالـ اق  فكنفل.أدتإ تتدوؽ 

رػخالص أ ػدالب مػكاؿ  قَّسػفطرة ىَّػإ اقسالسػل كاقد ػالـ كاألكقود استغؿ اقف كد اًقت الد كاأل
نن: مرف ػػأ كقفػػالـ غػػالم  ػػالر فػػأ  تالاػػه أدجػػالر ىَّػػإ رقعػػل اقرػػطر اقتػػيثفر  كقوػػد أكرد ذقػػؾ اقمؤقػػؼ األ

رػػػخالص اقػػػذفف فرػػػغَّكف اقمرا ػػػز قػػػإ اقسػػػفطرة ىَّػػػإ األ"اسػػػتعمالؿ اقررػػػكة االقمػػػالؿ كاقجػػػنس قَّك ػػػكؿ إ
نسػػالنأ  كفجػػب اقدسالسػػل ىَّػػإ مختَّػػؼ اقمسػػتكفالت  فػػأ جمفػػع اقد كمػػالت كفػػأ مختَّػػؼ اقنرػػالط اإل

ء األىندمال فوع  رخالص مف ذكم اقن كذ فأ رػراؾ اقنػكرانففف أك إغػراءات ـ  أف فدػالط االقعوػد أدد رًؤ
أك االقت دفػػد اػػالقخراب    ػػؿ جالنػػب  كفسػػتنزؼ االقعمػػؿ فػػأ سػػافَّ ـ  ىػػف طرفػػؽ اًاتػػزاز اقسفالسػػأ مػػف

                                                 

 .78ص  –انظر: رمجفل اقتعالقفـ اق  فكنفل  1))
 .366ص  –اق  فكنأ اقمعال ر  انظر: أثر اًندراؼ اقعودم كاق  رم ىند اقف كد ىَّإ اق  ر 2))
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 الفصل الرابع

  أك دتػػإ اػػالقمكت رػػك كمػػف اقمػػالقأ  أك اجعَّػػه  ػػدفل ق  ػػفدل ىالمػػل  اػػرل  أك االإلفػػذاء اقجسػػدم
 (1)"فداه

مػػكاق ـ اطػػرؽ غفػػر رػػرىفل  فوػػكؿ كقفػػالـ  ػػالر: "كجػػه أسػػر اقمالقفػػل اقف كدفػػل كقوػػد جمعػػت األ
اعػػد ذقػػؾ قَّمػػؤتمرفف اقتدػػذفر اقتػػالقأ: فجػػب أف تظػػؿ سػػَّطتنال اقنالجمػػل ىػػف سػػفطرتنال ىَّػػإ  (2)دَّفركترػػ

ىػػفف اقجمفػػع  دتػػإ فػػيتأ اقفػػـك اقػػذم ت ػػؿ ففػػه رػػذة اقسػػَّطل إقػػإ درجػػل مػػف اقوػػكة  أاقمػػالؿ خ فػػل مػػف 
 (3).خرل أف تر ؿ خطرنا ىَّف ال"فؿ مع ال ىَّإ أم قكة أفستد

ال: "إف قَّمؤتمرفف اقدؽ فأ اغت    ك أمكاؿ أم رخص كادكف ترددأالب ممتَّ الت كقالؿ أف ن
ذًؿ  كأ ػالؼ: سػكؼ نسػػَّؾ فػأ دكقتنػػال اقتػأ سػػكؼ ؾ فػػؤمف ق ػـ اقمزفػػد مػف اقسػػفطرة كاإلإذا  ػالف ذقػ

نرػػػػفدرال  طرفػػػػؽ اقغػػػػزك اقسػػػػَّمأ اقتسَّسػػػػَّأ  كاػػػػذقؾ نتجنػػػػب ف ػػػػالئح اقدػػػػركب اقم رػػػػكفل كنتالئج ػػػػال  
ىػػداـ االقجمَّػػل اق ػػركرفل قممالرسػػل إلؿ فدادػػل  كأ ػػمف نتػالئن   يد ػػالـ اقػػأمستعف ػفف ىن ػػال اكسػػالئؿ 

 (4).اق  فؿ اتيمفف خ كع اقجمالرفر األىمإ قنال" اإلررالبد ـ 

ستالذ أنكر اقجندم فأ  تالب اقمخططالت اقتَّمكدفل: "كقد ارتاطت اقف كدفل اقتَّمكدفل كذ ر األ
أ كرػػػأ اق ػػػكرة اقتػػػ  االقراػػال كاقاغػػػالء معنػػػال  كارتاطػػػت  ػػكرة اقف ػػػكدم ارخ ػػػفل اقمرااػػػأ ىاػػر اقتػػػالرفخ

خَّػػػدرال ر سػػػافر فػػػأ رخ ػػػفل رػػػفَّكؾ فػػػأ مسػػػردفل اقاندقفػػػل  كفػػػرل  ثفػػػر مػػػف ىَّمػػػالء اًجتمػػػالع أف 
خػرفف  ك ػالف كنزكى ـ األاػدم ندػك امت ػالص دـ اآل  ارتغالؿ اقف كد االقراال جزء مف طافعت ـ األزقفل

 ـ إقػإ كدكقػكا ممتَّ ػالت  اقف كد فعمَّكف فأ اقتجالرة  فَّمال ارتغؿ ا ال اقمسػفدفكف اىتػزؿ اقف ػكد اقتجػالرة

                                                 

 (.11-10ص) – 8ط –دار اقن الئس  –ترجمل سعفد جزائرقأ  –كقفالـ غالر  الر  –أدجالر ىَّإ رقعل اقرطرنن  1))
اقت ػػػػالدم كرجػػػػؿ أىمػػػػالؿ  كأرػػػػـ كرػػػػك   ـ(1845  كقػػػػد سػػػػنل )رػػػػك اقاػػػػالركف أدمكنػػػػد جػػػػفمس ركترػػػػفَّد: ركترػػػػفَّد 2))

  أرػ ر اقعػالئالت اقف كدفػل تشايل أسار  ور كرك أدد أفراد فلسطين اقمرالر فف فأ تنمفل اقمرركىالت اقف كدفل فأ
فأ اقوػرف اقسػالدس ىرػر  كاًسػـ ركترػفَّد منوػكؿ مػف  فرانكفووت اقم رففل فأ اقعالقـ  كنريت رذة األسرة فأ

ل تعنأ )اقدرع األدمر(  كترفر  َّمل درع رنال إقإ ذقؾ اقدرع اقذم  الف كاج ل منزؿ مؤسس اقعالئَّل ىاالرة أقمالنف
أراالدػالن طالئَّػل  مػالجفر ركترػفَّد كدووت ىالئَّل ركترفَّد اقثراء فأ اقورف اقثػالمف ىرػر اعػد أف دوػؽ  إسدؽ أ النالف

 كدرب أانػػػالءة اقخمسػػػل ىَّػػػإ أسػػػالقفب اقدػػػرص فػػػأ إدارة  حاااررل الةاااوو  الفرنساااي  مػػػف ارػػػتغالقه االقعمَّػػػل أثنػػػالء
األمكاؿ  فود  الف ركترفَّد فدفر استثمالرات تدر أراالدالن معوكقل كقفست م رطػل  كقػد ت ػرؽ أانػالؤة اقخمسػل كأسسػكا 

انظػر:  .أىمالق ـ فأ خمسل االد أكرافل مختَّ ل  ك كنكا را ل مف اقمؤسسالت اقمالقفػل اقمرتاطػل ااع ػ ال اقػاعض
 .http://www.marefa.org/index.php  -مكقع اقمعرفل  - إدمكند دل ركترفَّد

 .80ص  –أدجالر ىَّإ رقعل اقرطرنن  3))
 .81ص  – اقمرجع اقسالاؽ 4))

http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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قرا ػػػ ال.... ك ػػػالنكا فتوال ػػػكف فكائػػػد   أمػػػكاؿ سػػػالئَّل كر ػػػزكا ىَّػػػإ اقعمػػػؿ فػػػأ مجػػػالؿ تدكفػػػؿ اقعمَّػػػل كا 
 (1)"(%220)إقإ  (%32.5)االرظل تراكدت مف 

ثالاتػػػػل فػػػػأ اقدفػػػػالة  امتَّ ػػػػكا مكاقػػػػع  ن الفػػػػل اقوػػػػرف اقتالسػػػػع ىرػػػػركق ػػػػذا نجػػػػد أف اقف ػػػػكد منػػػػذ 
فالت اقمتددة األمرف فل  كرأ قفست نمػال تؤقػؼ  اًقت الدفل قًَّك  تَّل معزكقل كمنطكفػل ىَّػإ ن سػ ال  كا 

جزءان ً فتجزأ مف اًدت الرفل األمرف فل  كا ذا تتداخؿ م القح اقرأسمالقففف اقف كد اق االر مع م ػالقح 
كاقخال ػفل األسالسػفل   اقرأسمالقففف األمرف الف تداخالن كثفوالن جدان  كت اح أرداف ـ االقتػالقأ أرػدافالن كادػدة

ؤرال قرفدفكقكجفل اق ػ فكنفل كقَّم ػالقح اإلمارفالقفػل األمرف فػل فػأ كقػت قَّ  فكنفل األمرف فل   رأ ًك
 (2).كادد

فػػػػالت اقمتدػػػػدة إ ف أ اػػػر  تَّػػػػل ىددفػػػػل مػػػػف اقرأسػػػمالقففف اقف ػػػػكد فػػػػأ اقعػػػػالقـ  مكجػػػكدة فػػػػأ اقًك
مػػػف مجمػػػكع أ ػػػدالب اقمالفػػػفف  (%20)األمرف فػػػل  دفػػػث فرػػػ ؿ أ ػػػدالب اقمالفػػػفف اقف ػػػكد دػػػكاقأ 

   رػػر الت اق ػػمالف كاقم ػػالرؼ  م مػػلاق ثفػػر مػػف اقمرا ػػز اقمالقفػػل اقنػػكف ىَّػػإ األمرف ػػالف  كرػػـ ف فم
إدارات اق ثفػػر مػػف اقرػػر الت  ك ػػنالىالت اقػػذرب كاألقمػػالس كاقَّدػػـك كمرػػتوالت ال   مػػال فسػػفطركف ىَّػػإ

فأ أمفر ال  كمال  م ملفرم رر الت اقاتركؿ األراعل اقكىَّإ أراالد ال  فنسال ىدد اقف كد افف مدم مل اق
  :أراالد ال رأفد َّكف ىَّفه مف 

 (.%70)كنسال األراالح   مدفركف (%55) :   رر ل مكافؿ. 

 (.%63)كنسال األراالح   مدفركف (%40) : رر ل ت سالس قَّاتركؿ. 

 (.%60)كنسال األراالح   مدفركف (%37) :رر ل ستالندرد أكفؿ  القف كرنفال. 

 (3).(.%55)كنسال األراالح   مدفركف (%30) :رر ل ستالندرد أكفؿ نفكجرسأ 

ة تجاه العـرب يسرائيماإلأن نفسر سبب السياسة االقتصادية  عنستطي ،خبلل ما سبق ومن
 تي يمكن اختصارىا عمى النحو التالي: لفي فمسطين المحتمة، وا

 كخال ل األرض كاقمفالة.م الدرة اقمكارد اًقت الدفل  .1
 استثنالء اقورل كاقمدف اقعرافل مف منالطؽ اقتطكفر اقم  َّل. .2
 كىدـ اقمسالرمل فأ تطكفر انفل تدتفل مالئمل.  فع اًقت الدفلاقتمففز فأ دىـ اقمرالر  .3

                                                 

 .45ص  -ـ 1977–دار اًىت الـ  –أنكر اقجندم  –اقمخططالت اقتَّمكدفل اقف كدفل اق  فكنفل  1))
فػالت اقمتدػدة 2) )  -كث مكقػع اقمنرػالكم قَّدراسػالت كاقادػ -ىاػد اقػردمف تفرػكرم  -انظر: اقن كذ اق ػ فكنأ فػأ اقًك

http://www.minshawi.com/other/taushory3.htm. 
 اقمرجع اقسالاؽ.انظر:  3))

http://www.minshawi.com/other/taushory3.htm
http://www.minshawi.com/other/taushory3.htm
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 اقممالطَّل فأ اقم الدقل ىَّإ اقخرائط اق ف َّفل قَّمدف كاقورل اقعرافل. .4
 اقتمففز فأ تطكفر اقتعَّفـ اقم نأ كاقت نكقكجأ. .5
 كخال ل مفزانفالت اقتطكفر.  اقتمففز فأ مفزانفالت اقسَّطالت اقمدَّفل .6
م ػػػالف  :مثػػػؿ  اسػػػتخداـ معػػػالففر مختَّ ػػػل فف ػػػال تمففػػػز مسػػػاؽاكاسػػػطل   اقتمففػػػز فػػػأ سػػػكؽ اقعمػػػؿ .7

 كاقخدمل فأ اقجفش.  اقس ف

فأ مسػتكل اقت ػالد  اقت الدمف تطكفر   إسرائفؿك النت نتفجل رذة اقسفالسل منع اقعرب فأ 
 (1)ردار طالقالت  ثفرة.كا    ارد اقمالدفل كاقاررفل ار ؿ  الؼكىدـ استخداـ اقمك   اقوطالع اقف كدم

ػد أف اق فالف اق  فكنأ قد أكقػإ األنج  اؽق ذا مف خالؿ مال س ال ردف كمنالاعػه اقمالئفػل ارتمالمن
كتكزفع ـ تكزفعنال تعاكفنال قَّمدالفظل ىَّإ أمف   كزفالدة س الن ال  إسرائفؿ افرنا  ألنه  الف فعتار أف تنمفل 

إىمػالر  ػدراء اقنوػب ىػف طرفػؽ  إسػرائفؿنتالج اقزراىأ كاق نالىأ  ت رض ىَّإ   كزفالدة اإلإسرائفؿ
ادػػتالؿ قسػػـ مػػف  إسػػرائفؿكم ػػالدر اقمفػػالة األخػػرل فػػأ قانػػالف كسػػكرفال  كقػػد اسػػتطالىت   ألردفمفػػالة ا

 (2).(ـ1967) سنلمنالاع اقمفالة فأ سكرفال كاألردف فأ درا ال 

ل فسػػػػػرائفَّاإلاقعالمػػػػػؿ اًقت ػػػػػالدم اقكدفػػػػػد قَّعػػػػػدكاف كاقتكسػػػػػع  فالقتجػػػػػالرة  تكق ػػػػػف اقمفػػػػػالة قفسػػػػػ
خر ً فوؿ أرمفل ىف ىالمؿ آىالمؿ   اقعراأك سر طرؽ اقد الر اًقت الدم   كت رفؼ اقمنتجالت

 (3)اقسفطرة ىَّإ م الدر اقمفالة.

فالت  كسكؼ نؤمف كسكؼ نانأ مفنالء إ: "ـ(1951) سنلقالؿ اف غكرفكف فأ خطالب أقوالة 
 (4).ل  كسالح اقطفراف كاقجفش"فسرائفَّاإلدرفل اقمركر فأ اقمدفط اق ندم  كذقؾ اوكة اقادرفل 

 

                                                 

مر ػز دراسػالت  –أ سػرائفَّ تػالب دراسػالت فػأ اقمجتمػع اإل –ىزفز دفدر  –إسرائفؿانظر: اقنظالـ اًقت الدم فأ  1))
 .243ص -2ط –ئفؿإسرااقمجتمع اقعراأ فأ 

 .32ص  –اقتكسعفل  إسرائفؿانظر: أرداؼ 2) )
 .32ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
 .32ص  – اقمرجع اقسالاؽ4) )
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 ادلطهة انراتغ

 ػالوً اإلانضُطرج  ػه

اقكسػػالئؿ اقم مػػل فػػأ اق ػػراع  قمػػال قػػه مػػف تػػيثفر  افػػر ىَّػػإ اقػػكىأ قػػدل  ىػػالـ مػػفاإلفعتاػػر 
كاقتيثفر فأ مندإ اقرعكب  كتددفد مكق  ال مف اقو الفال ذات اقخالؼ  كرك فسالرـ فأ إدارة اق راع 

فرفػػػدة    دسػػب اًتجػػػالة اقػػذمتخػػالذ اقوػػرارات  ف ػػػك قػػد فسػػالىد فػػػأ دػػؿ اقمرػػ الت أك زفالدت ػػػال تعوفػػدناا
رتمػػالـ اػػالإلىالـ ؛ نجػػد اًف ىَّػػإ اإلىػػالـ مػػف خػػالؿ تكجفػػه أراء اقمتػػالاعفف كاقمسػػت دففف  ق ػػذااقوػػالئمك 

كدتػإ مػف قاػؿ اعػض  فاقسفالسػفل األدػزابك   كدر ػالت اقتدػرر  كاقد كمػالت  مف قاؿ رجالؿ اقسفالسل
 اقجمالىالت اإلجرامفل. 

 نظرة الييود لئلعبلم:
دم رارػكركف فػأ خطػالب أقوػالة امدفنػل اػراغ ىػف رػدة ر اقدالخالـ اقف ك ىاأ  (ـ1869) سنلفأ 

: "إذا  ػػػػالف اقػػػػذرب رػػػػك قكتنػػػػال األكقػػػػإ قَّسػػػػفطرة ىَّػػػػإ اقعػػػػالقـ  فػػػػنف   ارتمػػػػالـ اقف ػػػػكد اػػػػالإلىالـ قػػػػالئالن
 (2).فناغأ أف ت كف قكتنال اقثالنفل" (1)اق دالفل

كذقػػؾ مػػف   ىػػالـ ألاعػػد اقدػػدكدد قػػد در ػػكا ىَّػػإ اسػػتغالؿ كسػػالئؿ اإلف اقف ػػك   نجػػد أق ػػذا
امتال  ػػػال كاقسػػػفطرة ىَّف ػػػال  أك مػػػف خػػػالؿ اقتغَّغػػػؿ فف ػػػال كاقتػػػيثفر فػػػأ تكج الت ػػػال  كذقػػػؾ دتػػػإ  خػػػالؿ

مـ  كاقتدرفض ىَّإ أىدائ ـ  كاقتركفن قسفالست ـ كفؽ مػال ا أف فن ذكا سفالست ـ فأ تكجفه األفستطفعك 
 فركنه منالسانال.

 لية: مور التاالصييونية لوجدناىا تركز عمى األ ولو نظرنا إلى الصحافة الييودية

خالص فأ سافؿ اقسالـ اقعالقمأ.  ت كفر اقف كد  يمل ذ فل مسالقمل .1  تعمؿ اجد كا 

 كتغففر  كرت ـ دسب اقدالجل.  ت كفر اقعرب  كدكش  السرة .2

 تدمفر منالفسف ـ كتعرف  ـ قَّر كؾ. .3

 خ الء دوفول اقسفطرة اقف كدفل ىَّإ اقعالقـ.إ .4

 مسالىدة مرردف ـ ىَّإ اق كز االًنتخالاالت. .5

 تزكفر اقتالرفخ. .6

 قدالدفل فأ   كؼ اقجمالرفر.ر اقنظرفالت اإلنر .7

                                                 

 ىالـ اقمكجكدة ك الدال اقتيثفر فأ اقجم كر.اق دؼ فأ ذقؾ اقكقت رأ كسفَّل اإل  النت 1))
 . 2ص -رػػ 1407 –ؤاد اقرفالىأ ف –ىالمفل كاقمؤسسالت اقدكقفل اقن كذ اقف كدم فأ األج زة اإل2) )
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 كاقتركفن قَّمالدفالت.  دفالفردـ األ .8

 اقتركفن قَّنظرفالت اقتأ تخدـ اقغرض اقف كدم. .9

أك اقتأ تنالدم االقتمسػؾ   اقكقكؼ أمالـ جمفع اقجمعفالت كاق فئالت اقتأ تطالقب ادوكؽ اقعرب .10
 االألخالؽ.

 (1)ل كاًقت الدفل كاًجتمالىفل.خدمل األغراض اقف كدفل ا الفل اقساؿ  اقتجالرفل كاقسفالسف .11

 عبلم الموجو:اإل

ًن جػالء ففػه: "إف ىَّػإ 11/3/1978فػأ  (لفسرائفَّإل)أدرنكت  تنررت  دف ل فدفعك  ـ موػال
فػػأ درا ػال مػػع اقعػػرب   إسػػرائفؿ لسػتراتفجفا  رػأ جػػزء مػػف م مػػلف ً تنسػإ دوفوػػل أكسػالئؿ إىالمنػػال 
سػالـ اعفػدنا ىػف معر تنػال مػع فأ إاعػالد اإل  ئنال دقالأكج كد   كدنالننال قد نجدنال اج أرذة اقدوفول رأ 

ػػال  كفجػػب أف فاوػػإ اإل كق ػػذا فجػػب أً   اػػدسػػالـ اعفػػدنا ىػػف اقمعر ػػل إقػػإ األاقعػػرب طػػكاؿ ثالثػػفف ىالمن
فػػأ اسػػتمرار منػػع اسػػتفوالظ اقػػركح اقدفنفػػل اػػيم رػػ ؿ كأم   نغ ػػؿ قدظػػل كادػػدة ىػػف تن فػػذ خطتنػػال تَّػػؾ

إلخمػػالد أم اػػالدرة قفوظػػل اقػػركح  ؛ئنال ًسػػتعمالؿ اقعنػػؼمػػر اًسػػتعالنل اي ػػدقالأسػػَّكب  كقػػك اقت ػػإ األ
 ( 2).سالمفل فأ اقمنطول اقمدفطل انال"اإل

قمالنفػػػػل قعػػػػدد مػػػػف اق ػػػػدؼ األقمالنفػػػػل كفوػػػػكؿ اق ػػػػد أ رػػػػالنس قفارخػػػػت  مراسػػػػؿ االقَّغػػػػل األ
ػػػال   ىػػػالـ نظػػػر إقػػػإ كسػػػالئؿ اإلكىنػػػدمال أكاقترػػف فل: "أنػػػال ىمَّػػػت فػػػأ اق ػػػدالفل أ ثػػػر مػػػف خمسػػفف ىالمن

فنننأ أًدظ أن ػال ترػرع سػدب اقرػرىفل ىػف اقعػرب   َّ ػال سػكفنال ك ػؿ من ػال ىَّػإ ان ػراد  ل  فسرائفَّاإل
  رراػػػت مػػػف (ـ1938) قمالنفػػػال إقػػػإ فَّسػػػطفف سػػػنلأ مػػػفرػػػذا رػػػك تكجػػػه اق ػػػ فكنفل  ىنػػػدمال رػػػالجرت 

اقعن رفل رنالؾ كق ننأ كجدت ال رنال ىندمال قفؿ قأ إف رذة اقاالد قَّف كد كقد أخذرال اقعرب منال  كرػذا 
 (3)اؿ فسمع دتإ اقفكـ."اقوكؿ مال ز 

ذاعـة، إلـى م المختمفة، فمن الصحافة إلى اإلعبلطر الييود ويتغمغمون في وسائل اإلويسي
ـــاالت األ الشـــبكات التم ـــى وك ـــة، إل ـــة المختمف ـــاءفزيوني ـــة، فضـــبًل عـــن الســـنيما واأل نب ـــبلم العالمي ف
 : االنترنت -، باإلضافة لمشبكة العنكبوتية والمسمسبلت

  

                                                 

 .352ص –انظر: أثر اًندراؼ اقعودم كاق  رم ىند اقف كد ىَّإ اق  ر اق  فكنأ اقمعال ر  1))
 .33ص  -سالمفل  دار اقنرر كاقتكزفع اإل –ىاد اقعزفز م ط إ  –ق إ أف ف دـ األ قاؿ 2))
 ػػفؼ  – 12 11اقعػػدداف  –فل إسػػرائفَّفال مجَّػػل ق ػػال –فػػـك دراسػػأ  –أ سػػرائفَّىػػالـ اإلرخ ػػفل اقعراػػأ فػػأ اإل 3))

 .101ص  –ـ 2003كخرفؼ 
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 الصحافة: .1

فالت اقمتددة األفكجد  مَّفػكف  (55) دف ل فكمفل  تطاع أ ثر مػف  (1500)مرف فل فأ اقًك
دارة   ػػدف ل من ػػال  أمػػال اقمؤسسػػالت اق ػػد فل ذات  (1100)نسػػخل فكمفنػػال  فسػػتوؿ اقف ػػكد اػػالمتالؾ كا 

  كرػػأ:  ػػدف ل نفكفػػكرؾ تػػالفمز  فػػنف اقف ػػكد فسػػفطركف ىَّػػإ اقثالثػػل اق اػػرل من ػػال  اقرػػ رة اقعالقمفػػل
رئالسػػػت ال اقف ػػػكدم أرثػػػر أك ػػػس  كفرػػػغؿ من ػػػب اقمػػػدفر اقعػػػالـ اقف ػػػكدم مػػػال س فرانػػػؾ   اقتػػػأ فتػػػكقإ

كرأ اقجرفدة اقسفالسفل األكقإ فأ أمرف ال  فتمتَّؾ اقف كدفل  الترفف مػالئفر   ك دف ل اقكارنطف اكست
ترفت جكرنػػػالؿ كرػػػأ  ػػػدف ل اقمػػػالؿ اقد ػػػل األ اػػػر فف ػػػال  كاق ػػػدف ل اقثالقثػػػل رػػػأ  ػػػدف ل ككؿ سػػػ

 (1)ال رر ل داك جكنز اقتأ فرأس ال اقف كدم افتر الف.ىمالؿ فتمتَّ  كاأل

اقتػػػالفمز  كاق ػػػندام تػػػالفمز   :مثػػػؿ  فسػػػفطر اقف ػػػكد ىَّػػػإ ىرػػػرات اق ػػػدؼ  فػػػأ ارفطالنفػػػالك 
تيرػػفر إقػػإ أف  (ـ1981) سػػنل لإد ػػالئف نيرػػرتكقػػد  .كمجَّػػل  ػػف كمجَّػػل سػػتأ مػػال غػػالزفف  كغفررػػال

فػػأ ارفطالنفػػال  -سػػفطرة اق ػ فكنفل  ػػدف ل ارفطالنفػل كاقعػػل تدػت اق (15)مجمػكع مػػال تكزىػه  ػػؿ فػـك 
 (2)مَّفكف نسخل. (33)فاَّ  دكاقأ  -كخالرجى ال 

 اإلذاعة: .2

ذاىػػل اقارفطالنفػػل سػػنل اإلذاىػػالت ذات اق ػػفت كاقرػػ رة تسػػَّط ىَّف ػػال اقف ػػكد  فػػرئفس رفئػػل اإل
كرػػػك ف ػػػكدم تػػػكقإ قمػػػدة خمػػػس سػػػنكات رئالسػػػل اقمجَّػػػس   رػػػك اقف ػػػكدم سػػػتفكارت فػػػالنن (ـ1983)

 (3)دمالت اًجتمالىفل.اقف كدم اقمر زم قَّخ
 نباء العالمية: وكاالت األ  .3

الء اقالمعػػل كاقمرػػ كرة فػػأ ىػػالقـ اإلىػػالـ إنمػػال رػػأ ف كدفػػل  فك القػػل سػػمنجػػد أف اق ثفػػر مػػف األ
فتدارس  تدكقػت إقػإ اقسػفطرة مه جكقفكس االد ركفتر  كك القل اسكرػناالء ركفتر  أسس ال ف كدم اساأل

  ك ػػػػػػذقؾ فػػػػػػنف مؤسػػػػػػس ك القػػػػػػل (ـ1900) نلسػػػػػػاقف كدفػػػػػػل اعػػػػػػد أف تدكقػػػػػػت إقػػػػػػإ جمعفػػػػػػل تعالكنفػػػػػػل 
كسػػالىدة اقف ػػكد قف ػػاح دػػال ـ   رػػك  ػػ فكنأ اقكجػػه  اقفكنالفتػػدارس  كفػػدىإ كقفػػالـ انػػدكقؼ رفرسػػت

 (4)نفكفكرؾ  كرك متزكج مف ف كدفل  كك القل رالفالس اق رنسل قرناالء أسس ال ىدد مف اقف كد.

                                                 

 – 1ط –مر ػػز اقادػػكث كاقدراسػػالت اقافػػالف   -ىاػػد اقعزفػػز م ػػط إ  المػػؿ  –انظػػر: قاػػؿ اق الرثػػل نػػذفر كن فػػر  1))
 .57ص

-ـ 4/11/2008 -أدمػد مدمػكد أاػك زفػد - اقن كذ اقف ػكدم فػأ األج ػزة اإلىالمفػل كاقمؤسسػالت اقدكقفػلانظر:  2))
http://www.alukah.net/sharia/10331/3965/#ixzz2plsQ4ahq 

 .39ص  -تكزفع اًسالمفل  دار اقنرر كاق –ىاد اقعزفز م ط إ  -ق إ انظر: قاؿ أف ف دـ األ 3))
 .39ص  - اقمرجع اقسالاؽانظر:  4))

http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/188/
http://www.alukah.net/sharia/10331/3965/#ixzz2plsQ4ahq
http://www.alukah.net/sharia/10331/3965/#ixzz2plsQ4ahq
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 فبلم والمسمسبلت: عة األالسنيما وصنا .4

أف   د ػػػالءاتمػػػف  ػػػنالىل اقف ػػػكد  كتيظ ػػػر اعػػػض اإل مخرجالت ػػػالإف اقسػػػنفمال فػػػأ ركقفػػػكد ك 
كاقمخػػػرجفف اقسػػػفنمالئففف اقف ػػػكد تعػػػدت اقخمسػػػفف فػػػأ اقمالئػػػل مػػػف مجمػػػكع   كاقمنتجػػػفف  نسػػػال اق تػػػالب

 (1)اقعالمَّفف فأ رذا اقمجالؿ.
 اإلنترنت:  –العنكبوتية الشبكة  .5

فػػأ ظػػؿ اقثػػكرة  ىػػالـ أ اقع ػػر اقدػػدفث مػػف أخطػػر كسػػالئؿ اإلتعتاػػر اقرػػا ل اقعن اكتفػػل فػػ
افت مف كجكد ات الؿ االقرا ل اقعن اكتفل  ىَّػإ اقػرغـ   ف الد فخَّكاقت نكقكجفل اقتأ تجتالح اقعالقـ  ًك

 كتيثفررال  ككقكؼ اق  فكنفل اقف كدفل خَّ  ال. مف خطكرت ال
اق رنسػفل  ك ػالدب  تػالب  األستالذ فأ  َّفل ىَّـ اقػن س اجالمعػل اركفػالنس  فوكؿ جفراقد نفرك

رػأ ىاػالرة ىػف   (ـ2001)إف رذة اقرا ل تـ اق رؼ ىن ػال  االقتددفػد فػأ مػالفك": نترنت()مخالطر اإل
  مجنػػدكف ًسػػتوطالب رػػاالب اقعػػالقـ اقثالقػػث  فكفإسػػرائفَّمجمكىػػل رػػا الت فػػدفررال مخت ػػكف ن سػػالنفكف 

 أ إ الفل إقإ أمرف ال اقجنكافل. سرائفَّال اقموفمفف فأ دكؿ اق راع اقعراأ اإلكخ ك ن 
  فعتاػر نترنت أف اق ػالـ مػع اقجػنس اقَّطفػؼ مػثالن دمأ اإلف فؼ: رامال فعتود اعض مستخك 

 ػػمالنل فاعػػد  ػػالدا ال أك فاعػػد اقجػػنس اقَّطفػػؼ ن سػػه ىػػف اقرػػا ل اقسفالسػػفل  افنمػػال اقدوفوػػل أف ر ػػذا 
دكار رك كسػفَّل خطفػرة قسػار األغػكار اقن سػفل  كاالقتػالقأ  رػؼ نوػالط  ػعؼ مػف اق ػعب ا ترػالف ال 

ا  دن ال مػف تَّػؾ اقدػكارات اقخال ػل جػؿ 'تجنفػد' اقعمػالء انطالقنػفأ اقدكارات اقعالدفل األخػرل  ق ػذا فسػ 
كدمجػه فػأ ىػالقـ فسػعإ رجػؿ اقمخػالارات إقػإ جعَّػه   ادفث تعتار اقسافؿ األس ؿ قإلفوػالع االقرػخص

(2)".ىالقـ اقعمفؿ
 

مؤ ػػػػدة اينػػػػه مكقػػػػع اسػػػػتخاالراتأ مكقػػػػع اق ػػػػفس اػػػػكؾ  ىػػػػف تورفػػػػرنا نرػػػػرت  ػػػػدف ل فرنسػػػػفل ك "
ىَّػف ففػػه أفػػأ اقكقػت اقػػذم   ء كاقجكاسػػفس ق ػالقح اق فػػالف اق ػ فكنأم متػه تجنفػػد اقعمػال   ػ فكنأ

فػػػػأ ادت ػػػػالًت اق فػػػػالف اق ػػػػ فكنأ امنالسػػػػال اغت ػػػػالب  (فػػػػفس اػػػػكؾ)دارة اقػػػػػ ىػػػػف مرػػػػالر ل فالىَّػػػػل إل
 .فَّسطفف

معَّكمػػػالت ىػػػف أدػػػدث طػػػرؽ  (قكمػػػال غػػػالزفف دفسػػػراففؿ)كت ػػػمف اقمَّػػػؼ اقػػػذم نرػػػرته مجَّػػػل 
ىػػف طرفػػؽ أرػػػخالص   فل كاقمخػػالارات األمرف فػػلرائفَّسػػتوػػـك ا ػػال  ػػؿ مػػف اقمخػػػالارات اإل  قَّجالسكسػػفل

ء فعتوػدكف اػين ـ فوتَّػكف اقكقػت  .ً فعرفكف أن ـ فوكمكف امثؿ رػذة اقم مػل اقخطفػرة  ىالدففف إف رػًؤ

                                                 

 .58ص –انظر: قاؿ اق الرثل نذفر كن فر  1))
-مكقػػػػػع اقاالدػػػػػث كاق ػػػػػد أ  ػػػػػالقح اقنعػػػػػالمأ  – ػػػػػالقح اقنعػػػػػالمأ  -؟ رػػػػػؿ "فػػػػػفس اػػػػػكؾ" فػػػػػأ خدمػػػػػل اقمكسػػػػػالد 2))

http://www.naamy.net/view.php?id=911 
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ػػفالننػػكاقَّغػػك فػػأ أمػػكر قػػد تاػػدك غفػػر م مػػل  كأد  أمػػالـ  ػػ دالت اقدردرػػل اق كرفػػل ال ًك قفمػػل ال تالف ػػل أف ن
(1)".ق ال

 

  اقتػأ  النػت تعاػر ىػف رأم در ػل رػالسد أف  ػدف ل فتفػد نئمػالف نجػ  كىَّإ اقرغـ مف ذقػؾ
 (2).توكؿ: "اإلنترنت دراـ كقك  النت ا دؼ اقعمؿ  ف أ تدكم سـ قالتؿ" دفجؿ رتكراة فثـ اعد ذق 

نجػػد أنػػه فػػأ دراسػػل   قخدمػػل األرػػداؼ اق ػػ فكنفلكتسػػخفرة   ىالـكنتفجػػل ق ػػذا اًرتمػػالـ اػػالإل
مػػػف  (%79)اففف مػػػف فئػػػل اقرػػػاالب   النػػػت اقنتفجػػػل أف اقمرػػػالردفف اقغػػػر مػػػف  (300)أجرفػػػت ىَّػػػإ 

فوػط ىرفػكا أف  (%9)اقراالب ً فعرفكف أف اًسرائفَّفف رـ اقذفف فدتَّكف أرا ػأ اق َّسػطفنففف  كأف 
فوػط  (%10)إسرائفؿ رأ اقتأ تدتػؿ األرا ػأ اق َّسػطفنفل  كأف اقمسػتكطنفف رػـ إسػرائفَّفكف  رنػالؾ 

ائفَّففف  كأف اقمسػػتكطنفف رػػـ اقػػذفف فدتَّػػكف أرا ػػأ اإلسػػر مػػف اقمرػػالردفف فعتوػػدكف أف اق َّسػػطفنففف 
 (3).فَّسطفنفكف
 

 

 

  

                                                 

-مكقػػػػػع اقاالدػػػػػث كاق ػػػػػد أ  ػػػػػالقح اقنعػػػػػالمأ  –القح اقنعػػػػػالمأ  ػػػػػ -؟ " فػػػػػأ خدمػػػػػل اقمكسػػػػػالدرػػػػػؿ "فػػػػػفس اػػػػػكؾ 1))
http://www.naamy.net/view.php?id=911 

  نوػػالن ىػػف  ػػدف ل فتفػػد 156ص  – 2ط  –ىػػالقـ اق تػػب  –أدمػػد فػػؤاد أنػػكر  -اق ػػدالفل اقدفنفػػل فػػأ اسػػرائفؿ  2))
 . 2ص  –ـ 13/11/1998 –نئمالف 

دارة اق ػراع اقعػالقمأ  3))  – 1ط –م تاػل اق ػالح قَّنرػر كاقتكزفػع  –سػَّفمالف سػالقـ  ػالقح  –انظر: كسػالئؿ اإلىػالـ كا 
 . 92ص  –ـ 2011
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 ثاملثحث انثان
مه انقضاٌا أثر انعقٍذج عهى املىقف 

 انسٍارسٍح واحلروب واالغتٍاالخ
 :تمييد وثبلثة مطالب ويشتمل عمى

 المطمب األول: الصراع الدين العمماني.
الدينية من القضايا  األحزابالمطمب الثاني: موقف 

 السياسية.
الدينية في الحروب  األحزابالمطمب الثالث: دور 
 واالغتياالت والقتل.
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 ادلثحث انثانث

 انضُاصُح واحلروب واالغتُاالخين انقضاَا أثر انؼقُذج ػهً ادلىقف 

 تمييد:
اػػػين ـ فوكمػػػكف  ( سػػػرائفَّففاإل)قنػػػالع اقجنػػػكد إ إفعمػػػؿ ىَّػػػ (اإلسػػػرائفَّأ)ف اق  ػػػر اقعسػػػ رم إ
, كقػػػذقؾ إف أرض اقمفعػػػالد إرة ىَّػػػطفالقسػػػاك ػػػالفال رب اقجنػػػكد كاقكىػػػد اإلق ػػػأ  تن فػػػدق  لفػػػق إام مػػػل 

ألف   ركدػػأ إكمعنػػ  ك نالفػػل ىػػف فعػػؿ دفنػػأ  رػػك امتفػػالز موػػدس (اإلسػػرائفَّأ)قجػػفش اإلنتمػػالء إقػػأ ا
 .الن مف اقسمالءكاقسفؼ قد نًز مع ةاقتكرا

ي أك اقخطفئػػل ً ترػػعر االقخطػػ (اإلسػرائفَّأ)فػػنف كدػػدات اقجػػفش   ب رػػذة اقم مػػل اإلق فػلااسػ
كألف فرػػكع فعػػؿ   ألن ػػال تعتوػػد ايرمفػػل اقرسػػالقل اقتػػإ توػػـك ا ػػال  كت ػػدـ اقوػػرل  ىنػػدمال ترت ػػب اقمجػػالزر

 (1)ذقؾ فأ تدمفرة كدرقه قَّمدف كخال ل أرفدال.

 نػػال : "ىػػف تَّػػؾ اقدػػرب (ـ1967)ا قَّػػدفالع فػػأ دػػرب اقػػذم  ػػالف كزفػػرن  فكفوػػكؿ مكرػػأ دفػػالن
نمػال رسػالقته , ت م متػه األسالسػفل دمالفػل اق ػنالىالتنال قفسػإف جفرػ: "كقالؿ "نرعر أننال فأ جالنب اه كا 
فػأ  (اإلسػرائفَّفل)نت ػالرات اً دافػالفكقػد فسػر   "رػذا األسػالس فتػدرب كفوالتػؿ إدمالفل اقمودسػالت كىَّػ

ًؼ اقسػػنفف مػػف اقترػػرد آالقعوفػػدة اقتػػأ  ػػ رت ال تمسػػؾ اقف ػػكد ا"إقػػأ  دػػركا ـ مػػع اقعػػرب اين ػػال تعػػكد
  أءالمَّل,  ؿ كادد منال دالرب مف أجؿ رػاوالء إسرائفؿ  مفف يت إكت مفم ـ األ فد ىَّ   ط الدكاً

 (2)."سوكط اق ف ؿ اقثالقث عك نال نرعر أننال نوالتؿ قمن  رك مزفن مف اقدب كاإلفمالف كاقكطنفل

رتس ننرػػرت  ػػدف ل رػػ  (ـ1982) سػػنلقجنػػكب قانػػالف  (اإلسػػرائفَّأ)كفػػأ أىوػػالب اإلجتفػػالح 
ىَّفنػال أف ً ننسػأ أجػزاء : "دالخػالـ فػأ اقجػفش قكقػه ىَّػأ قسػالف ـ(1982)تمكز  5فأ  (اإلسرائفَّفل)

اقم تػػكب ف ػرض ىَّفنػػال  فػالقنص  فػػندف نػؤدم كاجانػػال اقػدفنأ اكجكدنػال رنػػال  اقتػأ تاػػرر اقدػرب  اقتػكراة
 (3)."رك: أف نغزك أرض اقعدكال ال دفنفن كاجان 

ـ اقوفػػالدة اقعسػػ رفل فػػأ اق فػػالف اق ػػ فكنأ تراىػػأ تعػػالقفـ اقػػدفف مراىػػالة دقفوػػل  ف ػػفػػنف   ق ػػذا
نكف فأ  ػؿ  تفاػل كاىظنػال دفنفنػال  فدر ػ ـ ىَّػإ اقوتػالؿ فف عكف فأ  ؿ داالال نسخل مف اقتكراة  كفع

                                                 

 .150ص  –انظر: اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  1))
 .151ص  –اقمرجع اقسالاؽ  2))
 . 152ص  –اقمرجع اقسالاؽ  3))
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  فوػػكؿ اػػفغف فػػأ أثنػػالء اقدػػرب (1)ىكف أن ػػـ ً فاػػدأكف اقوتػػالؿ مطَّونػػال فػػكـ اقسػػاتكفمنػػف ـ االقجنػػل  كفػػدع 
ػػػػال قػػػػذق(ـ1982) سػػػػنلىَّػػػػإ قانػػػػالف  ؾ اقفػػػػـك : "إف طػػػػالئرات اقعػػػػالؿ قػػػػف تدَّػػػػؽ فػػػػأ فػػػػكـ اقسػػػػات ادترامن

 (2).اقمودس"

ًك فطاؽ   اؿ  الف فطاؽ فأ اعض األدفالف ؛إً أف رذا اقتوَّفد قـ ف ف فراىإ فأ  ؿ كقت
كاػػفف د ػػالـ فَّسػػطفف اقفكنػػالنففف  (3)كمثػػالؿ ذقػػؾ مػػال دػػدث مػػف نػػزاع اػػفف اقم ػػالاففف   فػػأ أدفػػالف أخػػرل

كز قفػػالـ اقف ػػكد اػػرد كاػػدأت اقدػػرب افن مػػال فػػـك اقسػػات اقتػػأ أفتػػإ اقدالخػػالـ امتالتفػػال اقف ػػكدم اينػػه فجػػ
 (4).(ؽ.ـ 167) سنلكامتترالؽ اقدسالـ فـك اقسات ك الف ذقؾ   اقعدكاف

سػمالء أرـ  كفطَّوػكف ىَّػإ معػالر  ـ مػال  ػالف ف عػؿ أنافػالؤ كفت الءقكف اادء اقوتالؿ فـك اًثنفف   
 سػنل  كدػرب إسػرائفؿأسمكرال درب اقتدرفر  أم تدرفػر أرض  (ـ1948) سنلترتاط االقدفف  فدرب 

قتػداءن ا –دسػب زىم ػـ  -فػالـ  كق ػف سمكرال درب األفالـ اقستل  رغػـ أن ػال قػـ ت ػف سػتل أأ (ـ1967)
ىدائػه فػـك اًثنػفف  كظػؿ فدػالرا ـ إقػإ أف دػؿ مسػالء ب اقستل أفػالـ ىَّػإ أاالقناأ فكرع دفف رف در 
ىدائػػػػه قاػػػػؿ أف فاػػػػدأ فػػػػـك ف فػػػػؤخر غػػػػركب اقرػػػػمس دتػػػػإ فج ػػػػز ىَّػػػػإ أاقجمعػػػػل  فطَّػػػػب مػػػػف اه أ

 (5)اقسات.

ىَّػػإ قطػػالع غػػزة االسػػـ اقر ػػالص  (ـ2009-2008) سػػنلالدػػث أف تسػػمفل دػػرب كفػػرل اقا
َْاٍص رُِفَعتْ اقم اكب  جالء نسال قمال جالء فأ س ر ز رفال: " َِة َر وََكاََِت اْمَرَأٌة َجاِلَسٌة ِفي َوَسِط  ،َوِإَذا ِبَوزَْ

يَفةِ  ِْ ِه ِىـَي الشَّـرُّ »فـََقـاَل: ، ا ِِ يَفـِة،«. ىـ ِْ َْـاِص َعلَـى َفِمَهـا َفَطَرَحَهـا ِإلَـى َوَسـِط ا ف ػـ قػد  (6)".َوطَـَرَح ثِْقـَل الرَّ
 اىتاركا أف غزة نظالـ فالسد  مال تَّ ـ اقمرأة  فكجب أف فطرح ىَّف ال اقر الص. 

                                                 

ن ػـ ً أدـ ذقػؾ م ػالقد ـ  ك ىكف اقػدفف متػإ فخػن ػـ فػدع أرذا دقفؿ ىَّإ مال جاػؿ ىَّفػه اقف ػكد مػف غػدر كخػداع  ك  1))
ـ 2008) سػنلمر ففه م َّدل ق ـ  ف ـ قد رنكا اقدرب ىَّػإ غػزة أ مخالق ل رذا اقدفف مال داـ أف األفترددكف ف

 ـ.27/12/2008  فـك اقسات اقمكافؽ: (ـ2009 –
 .90ص – 1ط –م تال اق الح  –مدمد رافر  – راىنال مع اقف كد  2))
تتػكقإ اقزىالمػل اقدفنفػل فػػأ فَّسػطفف  ككق ػت فػأ كجػػه اقمسػتعمر اقفكنػالنأ  اقػػذم طالئ ػل ف كدفػل  النػػت  اقم ػالافكف: 3))

كفنرررال افف اقف كد كس الف فَّسطفف ادًن مف اقدفالنل اقف كدفل    أراد أف فدخؿ اقطوكس اقدفنفل اقكثنفل فأ اقمعاد
: رػرفعل اقدػرب ىنػد كانت ػت االنت ػالر اقفكنػالف. انظػر  فيدل ذقؾ إقػإ قفػالـ اقدػرب اػفف اقم ػالاففف كاػفف اقفكنػالف

 . 90ص  –اقف كد 
 . 90ص  –انظر: ررفعل اقدرب ىند اقف كد  4))
 . 90ص  –انظر:  راىنال مع اقف كد  5))
 (. 8-7اق ورات ) – 5 اإل دالح –س ر ز رفال  6))
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سػػمكرال ىمػػكد اقسػػدالب نسػػال قمػػال ىَّػػإ قطػػالع غػػزة  كاقتػػأ أ (ـ2011) سػػنل االإل ػػالفل قدػػرب
دمال خرجػكا مػف م ػر  كفػدىكف مػالم ـ ىنػأ  دكؿ ىمكد اقسػدالب اقػذم  ػالف اق تالب اقمودسكرد فأ 

وََكاَن الرَّبُّ َيِسيُر َأَماَمُهْم َـََهارًا ِفي َعُموِد َسَحاٍب لِيَـْهِديـَُهْم ِفـي الطَّرِيـِق، أف اه  الف ففه فرردرـ اقطرفؽ: "
 (1)".َولَْياًل ِفي َعُموِد ََاٍر لُِيِضيَء َلُهْم. ِلَكْي يَْمُشوا َـََهارًا َولَْيالً 

                                                 

 . 21اق ورة  – 13 اإل دالح –س ر اقخركج  1))
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 ادلطهة االول

  انؼهًاينصراع انذَينان

 :أواًل: الموقف من العممانية
فوػػػكؿ اقدالخػػػالـ تسػػػف أ ف ػػػكدا  ػػػكؾ: "اقعَّمػػػالنفكف  خمفػػػرة اقنافػػػذ  سػػػخررـ اه قخدمػػػل أرػػػداؼ 

 (1).اقف كد  فال دفالة ادكف أررار"

كجػػالء فػػأ  ػػدف ل ررػػالفكع اقدرفدفػػل: "إف اقعَّمػػالنففف ا ػػالئـ فػػأ  ػػكرة ارػػر  كفتكجػػب ىَّػػإ 
اػػؿ ألن ػػـ ا ػػالئـ  ا ػػالئـ متطػػكرة    ن ـ  قػػفس فوػػط ألف رنػػالؾ جػػدًن اػػفف اق ػػرفوففاقمتػػدفف اًاتعػػالد ىػػ

قود فر كا ىَّإ أن س ـ قكانففف اقا الئـ  كاوفنال ندف ام ردنال ارر  كمف  .رفئت ال اقخالرجفل رفئل اررفل
فال فكجد قَّا الئـ دكقػل أك رػعب أك أم رػأء  ف ػأ تعػفش فػأ دظػالئر   رنال ادأت اقمرال ؿ اقسفالسفل

مػػف   قػػذا رنػػالؾ الر كقػػفس فػػأ منػػزؿ  كفنتوػػؿ قنػػال ففػػركس اقدفكانفػػل اقعَّمالنفػػل مػػف خطػػكط األىػػداءاألاوػػ
 (2).ف الب اه ممف فرتدكف اقزم اقدفنأ"

ف ػػكد فتدػػدثكف اقعارفػػل  كرػػـ  كفعتاػػر أن ػػالر اقمعسػػ ر اقػػدفنأ أف اقعَّمػػالنففف أرػػخالص غفػػر
 (3)اقف كدم.ثوالفل كتالرفخ اقرعب  ةمف اًستعمالر اقغراأ األجناأ قم الدر  نكع

اًمتنالع ىف اقمرالر ل فػأ  مكقؼ مف اقعَّمالنفل مف خالؿ قد كان لحزب أغودات يسرائيللو 
 .قَّعَّمالنفل كاق  ر اقعَّمالنفل  ىَّإ اىتاالر أن ال رمزه  األدزاباًئتالفالت اقد كمفل مع 

ػػػال ىَّػػػإ م ػػػالقده كاسػػػت مرار اقػػػدىـ اقمػػػالقأ قتغطفػػػل أنرػػػطته  كتَّافػػػل مطالقػػػب إً أنػػػه كدر ن
 (4).قَّمرالر ل فأ اقد كمل اقمؤقتل  كاقد كمل األكقإ فأ اق فالف اق  فكنأ فود ا طرمؤفدفه  

 كدسب طرفوته فنف  (5)كقود أ در اقدالخالـ رالخ فتكل ايف د ـ اقفسالرم رك د ـ اقميطالًرد 

                                                 

 .43ص -1ط -كاقنرر دار فَّسطفف قَّطاالىل –اك ركمر أتكففؽ  –إسرائفؿاق راع فأ 1) )
  نوػالن ىػف  ػدف ل ررػالفكع 154ص  – 2ط  –ىالقـ اق تب  –أدمد فؤاد أنكر  -اق دالفل اقدفنفل فأ إسرائفؿ  2))

 ـ.5/4/2001
رقػػػـ  - تػػػب مترجمػػػل   –سػػػتعالمالت قالاق فئػػػل اقعالمػػػل  –فف تػػػكر مالق ػػال  –انظػػر: منػػػالدفـ اػػػفغف اقتػػػكراة كاقاندقفػػػل  3))

 .116ص  –728
فل إسػرائفَّمجَّػل ق ػالفال  –نػالجأ  ػالدؽ رػراب  –إسػرائفؿاقدفنفل فأ اًئتالفػالت اقدزافػل فػأ  األدزابانظر: دكر  4))

 .49ص  – 10اقعدد  –ـ 2003رافع  –اقسنل اقثالنفل  –
د ىػف طرفػؽ قتػؿ اقميطػالًرد  كتاػفف  5)) فتددث رنال ىػف ف ػكدم فطػالرد  ػالداه اقف ػكدم  كاقػذم فجػب أف فنوػذ اقميطػالرى

د اوتػػؿ اقميطػػالًرد دتػػإ قػػك  ػػالف اقميطػػالًرد  ػػغفرنا. انظػػر: رػػرفعل اقدفالنػػل اقف كدفػػل أنػػ ه مػػف اق ػػركرم إنوػػالذ اقميطػػالرى
 .246ص –اقمَّؾ 
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فػػذاؤة دسػػب اقوػػالنكف اقػػذم فسػػمح اوتػػؿ اقف ػػكدم   كفجػػب إ ػػؿ مػػف فعػػالرض اقف كدفػػل قػػه ن ػػس اقد ػػـ
 (1)ادكف مدال مل.

ىػػػدك اقفسػػػالر اينػػػه  –فسػػػرائفؿ  أغػػػكداتمػػػف  –الس منػػػالدـ أقتػػػالر ك ػػػؼ اقدالخػػػالـ اندػػػكقػػػد 
 (2)اقدوفوأ. إسرائفؿ

كجالء فأ  دف ل رمكدفع اقنالطول اَّسػالف دػزب أجػكدات فسػرائفؿ: "كقػد ك ػَّت قَّدالخالمػالت 
ء اقذفف أدسكا االقخسراف نتفجل اقمرالر ل فأ دكرات قدل مدال رفف ىَّمالنففف  ممػف  ر الكل مف رًؤ

غَّكا رػػذا  مناػػر قَّتدػػدث ا  ػػر كتجػػدفؼ خطفػػر  كقػػد دىػػال اقدالخالمػػالت اقجم ػػكر إقػػإ فدػػص  ػػؿ سػػتا
ال مػػف نالدفػػػل اقرػػرفعل  كدػػدكد اقدرػػػمل كاقم الئػػد  كأك ػػدكا أنػػػه دتػػإ قػػػك  ػػػال  ػػالرمن تكجػػه قػػدكرة فد ن

اق دالفل اقدرفدفػل  فػنف ذقػؾ ً فعنػأ  ػمننال أن ػال جػدفرة  فأ نجدت دكرة مال فأ اإلىالف ىف ن س ال
 (3).جم كر ق ال"اد كر اق

ـــة شـــاس ػػػال در ػػػل  وحرك درفدفػػػل أ ػػػكقفل  ترػػػالرؾ اقتػػػأ تمثػػػؿ اقف ػػػكد اقرػػػرقففف  رػػػأ أف ن
فل إسػػرائفَّدر ػػل كدر ػػل رػػالس كدػػب اقمكاج ػػل  رػػ نالزفل فػػأ معػػالداة اقعَّمالنفػػل كاقتعنػػت اقدر ػػالت األ

عػؿ ىَّػإ ر نالزفل اقتأ  النت نريت ال فأ أكركاال  ػردة فتختَّؼ ىف اقدر الت األ  فنن ال اقمكقد كاقمنات
 (4).ل كاقتنكر كاقعداء اقمتطرؼ قَّدففاقعَّمالنف

كف ػػػػػؼ اقدالخػػػػػالـ ى كدفػػػػػال فكسػػػػػؼ اقمعَّمػػػػػفف اقعَّمػػػػػالنففف اػػػػػين ـ دمفػػػػػر  كق ػػػػػالة اقمدػػػػػال ـ 
 (5)اق  فكنفل اين ـ غفر جدفرفف امدال مل اقف كد  كق الة اقمد مل اقعَّفال اين ـ فالرغكف كررفركف.

ف تسػػمإ اقدكقػػل اق ػػ فكنفل فػػؼ فم ػػف أكف داخػػؿ كخػػالرج إسػػرائفؿ  كفتسػػالءؿ اقف ػػكد اقمتػػدفن
اقتأ تعد أ ثر اقدكؿ إاالدفل فأ اقعػالقـ  دكقػل ف كدفػل؟ كذقػؾ اسػاب ممالرسػالت اقعَّمػالنففف اقممثَّػل فػأ 

 (6)اقاغالء كاق كر اق ال دل. نرر

                                                 

سػوالطالت ال اقمدَّفػل كاإل كقفل اقدفنفػل انظر: األ1) ) اقسػنل  –فل إسػرائفَّمجَّػل ق ػالفال  –ن ػالد ىَّػأ  –قَّفمفػل اقف كدفػل كا 
 .17ص – 25اقعدد  –ـ 2007 –اقسالاعل 

 ػفؼ   -مجَّل اقدراسالت اق َّسطفنفل  –ىطال اقوفمرم   -الب اقدفنأ ف مؿ دَّول اًنوالب اقسفالسأ انظر: اًنو 2))
 . 244ص  – 11اقعدد  –ـ 1992

 . 2ص –ـ 14/1/2000 –  نوالن ىف  دف ل رمكدفع 155ص –اق دالفل اقدفنفل فأ إسرائفؿ  3))
سػوالطالت ال اقمدَّفػل كاًقَّانظر: األ 4)) اقسػنل  –فل إسػرائفَّمجَّػل ق ػالفال  –ن ػالد ىَّػأ  –فمفػل  كقفل اقدفنفػل اقف كدفػل كا 

 .12ص – 25اقعدد  –ـ 2007 –اقسالاعل 
–مكقػػػػػػع اقمكقػػػػػػػؼ  –ـ 16/10/2013 –مػػػػػػيمكف  فػػػػػػػكاف  –انظػػػػػػر: مػػػػػػػالت اقدالخػػػػػػالـ كاوػػػػػػػأ إرثػػػػػػه اقعن ػػػػػػػرم  5))

http://almawqef.com/spip.php?article7866 
 .2/503ج –سكىل اقمكجزة اقمك  –انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  6))
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)261) 
 

 الفصل الرابع

 :الدينية األحزابالعممانية و  األحزابعبلقة بين ثانًيا: ال
 قف كدفػل  أف فاعػد تػيثفر اقػدفف ىػفدكقػل اسػعفه إلنرػالء اقرفرتزؿ فأ ادافل  تفكدكرقود دالكؿ 

 سػػػػنلاقدفػػػالة اقسفالسػػػػفل فػػػػأ رػػػػذة اقدكقػػػػل  قػػػذا نجػػػػدة فوػػػػكؿ فػػػػأ  تػػػػالب اقدكقػػػل اقف كدفػػػػل اقػػػػذم أ ػػػػدرة 
فمػػػالف  تمندنػػػال فػػل؟ اقكاقػػػع ً  فافنمػػػال فكدػػدنال اإل"رػػؿ سػػػفنت أ انػػػال اقمطػػالؼ إقػػػإ دكقػػػل دفن: (ـ1896)

دػػػتالؿ اقمودمػػػل  ًت دفنفػػػل مػػػف قاػػػؿ اق  نػػػل اقمعرفػػػل اقدرفػػػل  قػػػذقؾ سػػػندكؿ دكف مدالكقػػػل أم نزاىػػػال
ػػػال  مػػػال سػػػناوأ اقجػػػفش داخػػػؿ دػػػدكد ث نالتػػػه اقعسػػػ رفل   كسػػػناوأ اق  نػػػل داخػػػؿ دػػػدكد معالاػػػدرـ  تمالمن

إً أن ػػـ قػػف فتػػدخَّكا فػػأ إدارة كسػػفتَّوإ رجػػالؿ اقجػػفش كاق  نػػل قػػدر اًدتػػراـ اقػػذم تسػػتدوه كظػػالئ  ـ  
ً ستكاج  ـ   (1).اق عالب فأ اقداخؿ كاقخالرج"اقدكقل  كرك امتفالز أىَّإ من ـ  كا 

ففوػػػكؿ: "كسػػػكؼ ف ػػػرس   فػػػأ أن ػػػـ مارػػػركف اػػػالق  رة اقف كدفػػػل فوػػػطكفدػػػدد دكر اقدالخالمػػػالت 
ا ػػال مػػف خػػالؿ أداالرنػػال  اقػػذفف نػػدىكرـ ا ػػ ل خال ػػل  طالقػػالت ـ قخدمػػل ف رتنػػال  ففَّ مػػكف تجمعػػالت ـ 

فالقدػث ىَّف ػال فم ػف قمنار  كقف فدتالجكا إقإ ىود اجتمالىالت خال ل ق ذا اقغػرض  اىَّإ مف اقكىظ 
 (2).أف فتـ فأ اقمعالاد اقف كدفل"

ففوػػكؿ: "أف   كقػػد ىاػػر فعوػػكب سػػفر فف  اقم  ػػر اقف ػػكدم ىػػف اقعالقػػل اػػفف اقعَّمالنفػػل كاقػػدفف
  سػنال طالئ ػل أك مدرسػل ف رفػلإننػال ق القمعتود األخالقػأ ات كف ف كدفنال ً فعنأ اىتنالؽ اقدفف أك اقواكؿ 

ؾ  إف إن ػالر اقتعػالقفـ اقف كدفػل ً ف ػع اق ػرد خػالرج اقجمالىػل   مػال كقنال تالرفخ مرػتر   اؿ ىالئَّل كاددة
  ف قاكق ال ً فجعؿ اقرخص ف كدفنال  كاالخت الر قفس مف اق ركرم أف فؤمف اق رد االقدفف اقف ػكدمإ

 (3).أك اقنظرة اقركدفل اقعالمل قَّف كد ق أ ف اح جزءنا مف األمل"

فَّعػب دكرنا  افػرنا فػأ كأ ػاح اقػدفف  أف ذقػؾ قػـ فتدوػؽ فػأ اق فػالف اق ػ فكنأ كفرل اقاالدث 
اقدفنفػػل   األدػػزاباقعَّمالنفػػل ك  األدػػزابنع ػػس ذقػػؾ ىَّػػإ رػػ ؿ اقعالقػػل اػػفف ا  ك (لفسػػرائفَّاإل)اقسفالسػػل 

كجعَّتػػه اقرػػمالىل اقتػػأ تعَّػػؽ   ففمػػال فخػػدـ م ػػالقد ال كطمكد ػػال اقدفنفػػل اقػػدفف األدػػزابدفػػث كظ ػػت 
كفدوػؽ ق ػال اقمنػالفع كاقم ػالقح  فػالقاعض من ػال  اقعَّمالنفل امال فكافػؽ م ػالقد ال الألدزاباىَّفه ىالقت ال 

 اقعَّمالنفل. األدزابتد مه اقم َّدل اقتأ فجنف ال اقدزب مف ىالقته أك تدالق ه مع 

                                                 

 .117ص  - 1ط –م تال اقرركؽ اقدكقفل  –ترجمل مدمد فال ؿ  –ثفكدكر رفرتزؿ  –اقدكقل اقف كدفل  1))
 .117ص  - اقمرجع اقسالاؽ 2))
 . 30ص –ررالد اقرالمأ  –إسرائفؿاقوكل اقدفنفل فأ 3) )
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 الفصل الرابع

اينػه قػد اقدفنفػل  األدػزابدفػث تػذرىت  (ـ1976) سػنل سدؽ رااففإمثَّمال ددث مع د كمل 
ل كانت ػإ اًدت ػالؿ اعػػد   اقتػػأ تػيخرت ىرػرفف دقفوػػ15سػػتواالقه قطػالئرات اقػػ ؼانت ػؾ درمػل اقسػات اال

 (1)سوطت ال.أخمسل ىرر دقفول مف دخكؿ قفَّل اقسات  فالنسدات مف اقد كمل ك 

: اقف كدفػػلدكقػػل اقفل  قػػدل ددفثػػه ىػػف طػػالاع سػػرائفَّفوػػكؿ جػػكف ًفػػفف فػػأ  تالاػػه اقعوَّفػػل اإلك 
اقدكقػل اقدفف كاقدكقل  إف  اتجالرالت أسالسفل كا دل قتددفد اقعالقل افف "تكجد فأ اقعالقـ اقددفث أراع

أك ت ر ػه    أك ترػجفعه  مكقؼ مدالفػد إزاءةف ت كف إمال معالر ل قَّدفف  أك أف توـك االتخالذ فم ف أ
خفر  كفرجع رذا فأ جالنب منه إقإ أف رنالؾ مسالئؿ تتعَّؽ االقك ع دالقفنال اًتجالة األ إسرائفؿكفسكد 

ل  كمجػػالقس دفنفػػل اقعػػالـ  اك ػػع اقعالئَّػػل  توػػـك اقدكقػػل ا ر ػػ ال  االإل ػػالفل إقػػإ كجػػكد دالخالمفػػل رسػػمف
ء اقػػذفف فرفػػدكف اقمرػػالر ل فػػأ اقدفػػالة اقدفنفػػل اقف كدفػػل تدػػأرسػػمفل  ك  ت سػػفطرة نظػػالـ مػػال ف ق ػػؿ رػػًؤ

فػرض قكاىػد اقوػالنكف اقػدفنأ  (إسػرائفؿ)ـ اه أنه مػف كاجػب دكقػل سَّع  اح مف اقمي كادد قَّسَّطل  كقود أ
ا ىػدـ اقسػمالح قَّف ػكد داخػؿ   كفعنػأ رػذاقتدػكؿ إقػإ ىوفػدة أخػرل  كاقػزكاج كاقطػالؽ :فأ أمػكر مثػؿ

دػػدكد دكقػػت ـ اػػالقزكاج أك اقطػػالؽ أك قغفػػر اقف ػػكد اػػالقتدكؿ ىػػف ىوفػػدت ـ رسػػمفنال  أك أم رػػخص اػػيف 
كفكافػؽ   ف اح ف كدفنال معترفنال اه قالنكنفنال  مال قـ تكافؽ ىَّإ تَّػؾ األمػكر أج ػزة معفنػل مػف قاػؿ اقدكقػل

 (2)."ىَّف ال  ذقؾ  افر اقدالخالمالت كاقمجالقس اقدفنفل

 فرتمػػػػالـ اػػػػيوػػػػكؿ فتسػػػػدالؽ رػػػػالمفر دػػػػكؿ اقعالقػػػػل اػػػػفف اقعَّمػػػػالنففف كاقمتػػػػدفنففف: "فجػػػػب اًكف
 ن ػػػركا ارػػػ ؿ  المػػػؿ كتَّوػػػالئأ ذكم نكافػػػال دسػػػنل  كأً ف إسػػػرائفؿف ػػػكف ممثَّػػػكا األغَّافػػػل اقعَّمالنفػػػل فػػػأ  

جػػػؿ تدوفػػػؽ أفػػػدفكقكجفت ال  اقتػػػأ تعتمػػػد ىَّػػػإ قفػػػالـ دكقػػػل أاقدفنفػػػل فػػػأ اقن ػػػالؿ مػػػف  األدػػػزابدوػػػكؽ 
 (3).دفنفل"

 الدينية في الكيان الصييوني لعدة أسباب: األحزابترجع قوة و 

 .إسرائفؿسفطرة اقتفالرات اقدفنفل ىَّإ اقنمط اقدفالتأ فأ  .1

 كاقمدارس اقدفنفل.  مثؿ اق فاكتس اقدفنأ  نركء اقمؤسسالت اقدفنفل .2

  
                                                 

 .104ص  –اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل 1) )
 –قنػدف  – السػؿ قفمتػد قَّنرػر  – تب مترجمل  –اق فئل اقعالمل قالستعالمالت  –جكف ًففف  –فل رائفَّساقعوَّفل اإل2) )

 .161ص –ـ 1979
 .178ص  – 2ط  –ىالقـ اق تب  –أدمد فؤاد أنكر  –اق دالفل اقدفنفل فأ إسرائفؿ  3))
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)263) 
 

 الفصل الرابع

كزارة اقرػػػئكف ك   (1)دار اقدالخالمفػػػل اقسػػػفطرة اق عَّفػػػل ىَّػػػإ اعػػػض اقمؤسسػػػالت اقد كمفػػػل مثػػػؿ .3
 (2).فنفلداق

إف  ثفػػرا مػػف اقف ػػػكد غفػػر اقمتػػدفنفف كاقػػػذفف رامػػال ً فػػؤدكف اقرػػػعالئر اقدفنفػػل فتعػػالط كف مػػػع  .4
 إكفيخػذكف ىَّػ  اقمطالقب اقدفنفل اقتأ تسعأ اقأ اقمدالفظل ىَّأ طالاع اقدكقل  دكقػل ف كدفػل

 .اقتوالقفد اقدفنفل اقف كدفل إظ ىَّىالتو ـ مسئكقفل خال ل فأ اقد ال
  كاقوػدرة ىَّػإ ممالرسػل اق ػغط  ب اقدفنفػل ت مػف فػأ اقعنػالد كاقت ػَّبإف اقوكة اق عَّفل قردػزا .5

نسػدالب مػف اقد كمػػل   كذقػػؾ ىػف طرفػؽ اقت دفػد االًكا  ػراة اآلخػرفف ىَّػإ اقر ػكخ قمطالقا ػال
 (3)أك دجب اقثول ىن ال إذا  النت خالرج اقد كمل.

 أرفئفػػؿكقوػػد قػػالؿ ى ػػك مجَّػػس د مػػالء رػػالس اقدالخػػالـ رػػمعكف ا ػػدانأ: إف رئػػفس اقػػكزراء 
ف ك : قذقؾ كأ الؼ  كقفس مع رالس (4)تالفنال مع رفنكمئ فب اجَّطل فأ اقمخ ألنه ر ؿ اأالركف ر

كأف مػف ً فػذرب إقػإ  ػنالدفؽ اًنتخالاػالت كف ػكت ق ػالقح رػالس سػف كف  ف  َّكح خراأ فرقد اآل
 (5)ىوالاه ج نـ.

 ىتار أف اقتدالقؼ مع دزب ىَّمالنأ فجَّب اقعوالب مف اه.اف ك قد 

                                                 

 نرػيت ال د كمػل اًنتػػدابفنفػل  أإقػإ جالنػب كزارة اقرػئكف اقدسػرائفؿ إأاػرز اقمؤسسػالت اقدفنفػل فػأ  دار اقدالخالمفػل: 1))
ـ(  قتدؿ مدؿ مؤسسل اقدالخالـ االرأ اقعثمالنفل  كى دت إقف ػال ات ػرفؼ أمػكر األدػكاؿ 1921اقارفطالنأ سنل )

اقرخ ػفل قَّف ػكد اقموفمػفف فػأ فَّسػػطفف  كرػأ تتمتػع ا ػالدفالت كاسػعل فػػأ األمػكر اقمتعَّوػل اػالقزكاج كاقطػػالؽ 
قالمػػل رػػػعالئر اقسػػ ات  ك ػػالف أكؿ رئػػػفس قَّدالخالمفػػل اقدالخػػالـ إسػػػدؽ  ػػكؾ  كفػػأ سػػػنل كاإلرث كاقختػػالف كاقػػدفف كا 

ـ( قسػػػمت اقسػػػَّطل فػػػأ اقدالخالمفػػػل اػػػفف دالخػػػالـ أرػػػ نالزم كآخػػػر سػػػ الردم.  مكسػػػكىل اقف ػػػكد كاقف كدفػػػل 1928)
 .  2/501ج –اقمكسكىل اقمكجزة  –اقمسفرم  –كاق  فكنفل 

فل إسػرائفَّمجَّػل ق ػالفال  –نػالجأ  ػالدؽ رػراب  –ؿإسػرائفاقدفنفل فأ اًئتالفػالت اقدزافػل فػأ  األدزابانظر: دكر  2))
 .44ص  – 10اقعدد  –ـ 2003رافع  –اقسنل اقثالنفل  –

 .122ص  –انظر: اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل 3) )
  أافػبمف اقمدال رفف مػف جالمعػل تػؿ مجمكىل   ىَّإ فد (ـ1974) سنلدزب سفالسأ ىَّمالنأ  تيسس  رفنكم: 4))

رركع فأ م الك الت سَّمفل مف منطَّؽ اًستعداد قَّتنالزؿ ىف منالطؽ جرل ادتالق ال ىالـ دىال رذا اقدزب إقإ اق
ـ  كنػػالدل اقدػػزب اتغففػػر طرفوػػل اًنتخػػالب  كتدوفػػؽ اقعداقػػل اًجتمالىفػػل  كاقتخ فػػؼ مػػف تػػدخؿ اقد كمػػل 1967

النفػل إً أف رئفػؿ رػالركف اقثد كمػل أ قػإإـ اقدػزب سػالكاة اقتعَّػفـ ق ػؿ اقمػكاطنفف  ان ػفأ اًقت ػالد اقمدَّػأ  كم
ىوػػالب معالر ػػػت ـ تدكفػػػؿ مئػػػالت مالفػػفف اقرػػػكا ؿ قَّ فئػػػالت اقدفنفػػػل. أ  فػػػأ (ـ2004) سػػػنلكزراء اقدػػزب أقفَّػػػكا 

 .  288ص –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر: 
 .167ص  –انظر: فتالكل اقدالخالمالت 5) )
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 أف اقتكراة رأ اقتأ فجب أف تسفطر ىَّإ اقدكقل دتػإ ت ػكف سرائيلويعتبر حزب اغودات ي
: (ـ1937) سػنلفوػد جػالء فػأ اقافػالف اق ػالدر ىػف مجَّػس اقدالخالمػالت األىَّػإ قَّدػزب   ف كدفػل دكقل

ن ػالرنا "إف اقدكقل اقف كدفل  إذا قـ ت ف قالئمل ىَّإ أسالس اقتكراة فنن ال ستعنأ إن ػالرنا قَّتػالرفخ اقف ػكدم  كا 
 (1).وكمفل اقف كدفل  كسكؼ تدطـ أسالس اقدفالة اقوكمفل"قَّج كد اقدول قَّ

 الدينية من الديمقراطية: األحزابثالثًا: موقف 
 ثػػػر ممػػػال تخػػػدم ـ  كأن ػػػال موراطفػػػل تخػػػدـ األدػػػزاب اقعَّمالنفػػػل أعتاػػػر األدػػػزاب اقدفنفػػػل أف اقدفتى 

 تتعالرض مع اقدفف اقف كدم.

 ػػرفف قر ػػػكقفل اقف كدفػػػل فػػػأ رػػػالدالؾ  كنػػكرتف مفنرفنسػػػ أ  إقػػػإ أف اقمنال إسػػػرائفؿفرػػفر ك 
فوػػالكمكف اقعداقػػل اًجتمالىفػػل كاقمسػػالكاة  اقتػػأ رػػأ مػػف دػػؽ جمفػػع اقمػػكاطنفف خال ػػل غفػػر  إسػػرائفؿ

اػالركخ  فمفرقنػ   كاقتػأ قػالؿ ىػف  أ قػالـ ا ػال ىػالقـ اًجتمػالع اقف ػكدماقف كد  كفرفراف إقإ اقدراسػل اقتػ
 إسػرائفؿاقذم فنترػر فػأ   كذ سأ كاقوكمأرثف اقف كدم ىَّإ األقؿ فأ جالناه األنتالئج ال: إف قفـ اقدف

ً فم ف أف فتمالرإ أك فنسػجـ مػع قػفـ اقدفموراطفػل  ًك تكجػد أم متغفػرات ً قكمفػل أك قفمفػل   اآلف
كف فسػػرائفَّاإلاجتمالىفػػل أك اقت ػػالدفل أك تعَّفمفػػل  فم ن ػػال أف تػػؤثر ىَّػػإ اقسػػَّكؾ اقػػذم فتانػػالة اقف ػػكد 

ء اقف كد مف   (2)اقم رطفف االقتدفف. د اقدفموراطفل  خال ل رًؤ

ًن كفأ دراسل قمكقؼ  مؤفدم دزب رالس مف اقدفموراطفل: "أظ ر إسػتطالع قَّػرأم طػرح سػؤا
مػػف نػػالخاأ  (%55)  دفموراطفػػل أـ دفنفػػل ف كدفػػل؟  أف إسػػرائفؿن ػػه: مػػالذا ت  ػػؿ أف ت ػػكف دكقػػل 

مػػف  (%83)دكقػػل دفموراطفػل  افنمػػال فرفػد  (%44)رػالس فرفػدكف دكقػػل دفنفػل ف كدفػػل  فػأ دػػفف فؤفػد 
 (3).دكقل دفنفل" (%13)ففف دكقل دفموراطفل  كفرفد سرائفَّىالمل اإل

  

                                                 

 . 59ص – 2ط  –ـ اق تب ىالق –أدمد فؤاد أنكر  -اق دالفل اقدفنفل فأ إسرائفؿ 1) )
سػوالطالت ال اقمدَّفػل كاإل كقفل اقدفنفػل انظر: األ 2)) اقسػنل  –فل إسػرائفَّمجَّػل ق ػالفال  –ن ػالد ىَّػأ  –قَّفمفػل اقف كدفػل كا 

 .9ص - 25اقعدد  –ـ 2007 –اقسالاعل 
 . 178ص – 2ط  –ىالقـ اق تب  –أدمد فؤاد أنكر  –اق دالفل اقدفنفل فأ إسرائفؿ  3))
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 ادلطهة انثاين

 ين انقضاَا انضُاصُح األحزابىقف يانؼقُذج انُهىدَح و

, إذ أف اقدفف فف جزء مف اقثوالفل اقسفالسفل فف الإف األ كؿ اقدفنفل فأ إسرائفؿ تس ـ فأ ت ك 
فػأ اقتػالرفخ اقف ػكدم قعاػت دكران  افػران فػأ إفجػالد اقتوالقفػد اقسفالسػفل اقف كدم كاقعوالئد اقتأ  النت سالئدة 

 (1)أ.دة فأ اقمجتمع اإلسرائفَّأ اقدالقاقسالئ
 :الكبرى إسرائيلأواًل: أرض 

فرل اقف كد أرمفل األرض اقمودسل ق ـ فأ انالء  فالن ـ  كفسػتندكف إقػإ اقكىػكد اقمػذ كرة فػأ 
 اق ارل. إسرائفؿرض اؿ فركجكف ألرض أامال ادتَّكة مف    كقـ ف ت كا(2) تا ـ اقمودسل قَّتركفن قذقؾ

ػػالكف كرػػذا فعنػػأ أن ػػال ف كدفػػل كقفسػػت إسػػرائفَّفل   قكمفػػل عتاػػركف أرض اق فػػالف اق ػػ فكنأ أرا ن
رػػالركف  أرفئفػػؿكىنػػدمال قػػالـ   غفػػر قػػالنكنأ كخرقػػال قَّوػػكانفف   كأف تكظفػػؼ غفػػر اقف ػػكد فف ػػال ىمػػؿه فوػػط
كألف اقعػرب فتوال ػكف   ف اساب نوػص اقعمػالؿ اقف ػكداتكظفؼ اقعمالؿ اقعرب  مزارىف (ـ1974)سنل
كأسػػػػمالة   السػػػتن الر رػػػذا اق عػػػؿ رسػػػمفن   كقػػػػالـ كزفػػػر اقزراىػػػل االال قَّوػػػالنكفىتاػػػر ذقػػػؾ خرقنػػػا قَّفَّػػػل اأجػػػكرن 

 ( 3)االقسرطالف اقذم ف دد اقدكقل.
 قانون العودة:  .1

فػػأ اقكجػػكد اقف ػػكدم اقوػػدفـ  إقػػإكذقػػؾ فػػأ إرػػالرة   سػػرائفؿ اين ػػال ىػػكدةإتك ػػؼ اق جػػرة فػػأ 
كفػػأ   (ـ1948) سػػنلكقػػد رأفنػػال اقتعافػػر ىػػف رػػذا اقم  ػػـك فػػأ إىػػالف قفػػالـ اقدكقػػل اقف كدفػػل   فَّسػػطفف

كتمػنح ق ػؿ ف ػكدم   تجمفػع اقمن فػفف إة ت ػدؼ إقػمػف دفػث أف اق جػر   (ـ1951) سنلقالنكف اقعكدة 
نأ رذا اقمع نالدفـ افغفمأ د  (سرائفؿ)إفأ ظؿ اقم الك الت افف م ر ك إكدت  ا  ل م الجر ىالئد

نت ػػت اعػػكدة اـ كأخاػػرة اػػيف ردَّػػل األق ػػأ ىػػال  (ـ1977) سػػنلاقسػػالدات أثنػػالء زفالرتػػه قَّوػػدس  قَّػػرئفس
 (4)ـ.كطن  إقإاقف كد 

أف تن ػذ  المَّػل إً ىَّػإ األرض اقمودسػل  اػؿ جػالء فدىأ اقف ػكد أف تعػالقفـ اقتػكراة ً فم ػف ك 
عالئر اقدفالنػل اقف كدفػل  ػنالـ  كقػد ارتاطػت رػرض اقمفعػالد  مػف فعاػد األىندرـ أف مػف ىػالش خػالرج أ

                                                 

 .95ص  –قدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل انظر: اقاعد ا 1))
 انظر: اقمادث األكؿ مف اق  ؿ اقثالقث مف ن س اقدراسل.2) )

(3) The Hidden History Of Zionism – Ralph Schoenman – 20/10/2003 – www.wbaifree.org 

/takingaim/hhz 

 .166ص  –انظر: اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  4))
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اػػػالألرض ارتاالطنػػػال  افػػػرنا  كاق ػػػ فكنفل توػػػكـ ىَّػػػإ أسػػػالس اقتوػػػدفس اقعَّمػػػالنأ كاقػػػدفنأ قػػػررض  كفؤ ػػػد 
 (1)رض  عن ر أسالسأ فأ اقاعث اقوكمأ.اق  ر اق  فكنأ أرمفل األ

قالنكف ىػف اق نفسػت  خ ػع قَّتعػدفؿ فػأ  (ـ1950) سنلكق ذا  در فأ اق فالف اق  فكنأ 
اقرجػػكع إقف ػػال كاقسػػ ف  إسػػرائفؿفطَّػػب مػػف ف ػػكد اقعػػالقـ اقسػػال نفف فػػأ دكؿ غفػػر   (ـ1954)أغسػػطس 

فعَّػك  إسػرائفؿاقف ػكدم اػالقعفش فػأ  ـفف ال  كرك فنطَّؽ مػف اًفتػراض اق ػ فكنأ اقماػدئأ اػيف اًقتػزا
 إسػػػرائفؿكأف اق جػػػرة إقػػإ   قػػػـ فدوػػؽ مثالقفتػػه إسػػرائفؿأم اقتػػزاـ آخػػر  كأف  ػػػؿ ف ػػكدم فعػػفش خػػػالرج 

 (2)ترتت كتدوؽ كددة اقرعب اقف كدم.ستو أ ىَّإ اق

دفػػث جػػالء فػػأ سػػ ر ىػػزرا نػػداء   ك اقنػػداء قَّف ػػكد قػػه فػػأ اقتػػكراة نػػداء مرػػالاهأكرػػذا اقوػػالنكف 
َِ ُرَؤَسـاَء اْلَكَهنَـِة َوالالَِّويْـّيَن وَُكـلَّ قَّف كد االقعكدة ألكررَّفـ اعد اقساأ اقاالاَّأ: "  إسـرائيلفـََقاَم َعْزرَا َواْسَتْحَل

ــ ــواَأْن يـَْعَمُل ــِر، َفَحَلُف ا اأَلْم َِ ــِن ، وا َحَســَب ىــ ــى ُمْ ــدَِع يـَُهوَحاََــاَن ْب ــِت اهلِل َوَذَىــَب ِإَل ــاِم بـَْي ــْن َأَم ــْزرَا ِم ــاَم َع ــمَّ َق ُث
ًزا َوَلْم َيْشـَرْب َمـاًء، أَلََـُّو َكـاَن يـَنُـوُح ِبَسـَبِب خِ  ََْطَلَق ِإَلى ُىَناَك َوُىَو َلْم يَْأُكْل ُخبـْ ، ََـِة َأْىـِل السَّـْبيِ َياأَْلَياِشيَب. فَا
َتِمُعـوا ِإلَـى ُأوُرَشـِليَم، وَُكـلُّ  ُْ ـْبِي ِلَكـْي َي  َمـْن اَل يَـْأِتي ِفـي َوَأْطَلُقوا َِـَداًء ِفـي يـَُهـوَذا َوُأوُرَشـِليَم ِإلَـى َجِميـِع بَنِـي السَّ

 (3)."، َوُىَو يـُْفَرُز ِمْن َجَماَعِة َأْىِل السَّْبيِ َثالَثَِة أَيَّاٍم َحَسَب َمُشورَِة الرَُّؤَساِء َوالشُُّيوِخ ُيَحرَُّم ُكلُّ َماِلوِ 

 :إسرائيلحدود أرض   .2

ط ن ػػال مػػف اقادػػر اقمتكسػػفمػػرة فوكقػػكف إ اق اػػرل ً دػػدكد ق ػػال  إسػػرائفؿأرض  فعتوػػد اقف ػػكد أف
ن ال مف ن ر اقنفؿ إقػإ ن ػر اق ػرات  اػؿ كفزفػدكف ىَّػإ ذقػؾ ففوكقػكف إقإ ن ر اق رات  كمرة فعتاركف أ

ذقػػؾ امػػال فػػأ قػػدام ـ رػػأ ق ػػـ  كق ػػذا ف ػػـ فؤمنػػكف االقدػػدكد اقتكسػػعفل  مسػػتندفف أتطػػية أف  ػػؿ أرض 
اَلرَّبُّ ِإلُهَنا َكلََّمَنا ِفي ُحورِيَب قَاِئاًل: َكَفاُكْم قـُُعوٌد ِفي : "اق تالب اقمودسفدىكف أنه كىد ق ـ مف اقرب فأ 

َبــِل، َُ ا اْل َِ ُنــوِب َتَحوَّلُــوا َواْرَتِحُلــوا َواْدُخُلــوا َجَبــَل  ىــ َُ ــْهِل َواْل َبــِل َوالسَّ َُ اأَلُمــورِيّْيَن وَُكــلَّ َمــا يَِليــِو ِمــَن اْلَعَربَــِة َواْل
ــاَن ِإَلــى النـَّْهــِر اْلَكِبيــِر، َـَْهــِر اْلُفَراتِ  َن َعــاَِيّْ َولُبـْ ــاَمُكُم اأَلْرَض. ،َوَســاِحِل اْلَبْحــِر، َأْرَض اْلَكنـْ َُْظــْر. َقــْد َجَعْلــُت َأَم ُا

ـَراِىيَم َوِإْسـَحاَق َويـَْعُقـوَب َأْن يـُْعِطيَـَهـا َلُهـْم َولَِنْسـِلهِ اْدُخُلوا َوَتَملَّ  ْم ِمـْن ُكوا اأَلْرَض الَِّتي َأْقَسـَم الـرَّبُّ آلبَـاِئُكْم ِإبـْ
 (4)."بـَْعِدِىمْ 

ُكـلَّ َمْوِضـٍع َتُدوُسـُو بُطُـوُن َأقْـَداِمُكْم : "كدكؿ أف ددكدرـ مال تطػي أقػدام ـ  جػالء فػأ سػ ر فرػكع
ا ِإَلى النـَّْهِر اْلَكِبيِر َـَْهِر اْلُفَراِت، َجِميـِع َأْرِض اْلِحثْـّيّْـيَن، ، طَْيُتُو، َكَما َكلَّْمُت ُموَسىَلُكْم َأعْ  َِ َناَن ى ِمَن اْلبَـرّْيَِّة َولُبـْ
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ــْمِف َيُكـوُن ُتْ ُمُكــمْ  ََْسـاٌن ِفــي َوْجِهــكَ ، َوِإلَـى اْلَبْحــِر اْلَكِبيــِر ََْحـَو َمْغــِرِب الشَّ ُِ ِإ َكَمــا    ،ُكـلَّ أَيَّــاِم َحَياتِــكَ   اَل يَِقــ
 (1)."اَل ُأْىِمُلَك َواَل أَتْـرُُككَ  ،ُكْنُت َمَع ُموَسى َأُكوُن َمَعكَ 

نَـانَ  ،ُكلُّ َمَكـاٍن َتُدوُسـُو بُطُـوُن َأقْـَداِمُكْم َيُكـوُن َلُكـمْ "  ر أف ال فأ س ر اقتثنفل:كذي   ،ِمـَن اْلبَـرّْيَـِّة َولُبـْ
ََْسـاٌن ِفـي َوْجِهُكـمْ ، اِت، ِإَلى اْلَبْحِر اْلَغْرِبيّْ َيُكوُن ُتْ ُمُكـمْ ِمَن النـَّْهِر، َـَْهِر اْلُفرَ  ُِ ِإ َعـُل  ،اَل يَِقـ ُْ اَلـرَّبُّ ِإلُهُكـْم َي

 (2)."َخْشَيَتُكْم َورُْعَبُكْم َعَلى ُكلّْ اأَلْرِض الَِّتي َتُدوُسوَـََها َكَما َكلََّمُكمْ 

َِ ُموَسـى ِفـي ذلِـ: "كجالء فأ سػ ر فرػكع  َهارِْجلُـَك لَـَك َفَحلَـ َك اْليَــْوِم قَـاِئاًل: ِإنَّ اأَلْرَض الَّتِـي َوِطَئتـْ
 (3)."اتَـّبَـْعَت الرَّبَّ ِإلِهي َتَماًما َتُكوُن ََِصيًبا َوأَلْواَلِدَك ِإَلى األََبِد، أَلَّكَ 

ىَّػػػػإ قدسػػػػفل أرض  -رئػػػػفس مد مػػػػل دف ػػػػال اقسػػػػالاؽ  –كفؤ ػػػػد اقدالخػػػػالـ جػػػػدقفالرك أ سػػػػَّركد 
كمثَّمال  النت رذة اقودسفل قالئمل قاػؿ   رض قالئمل منذ أف مندت قناالءدسفل رذة األففوكؿ: ق إسرائفؿ

  إف قدسػفل  ػؿ رػذة إسػرائفؿانػأ اًدتالؿ  فنن ال ً تزكؿ ازكاؿ اًدتالؿ ىوب دمالر اق ف ػؿ كن ػأ 
مػػػكات  ك كن ػػػال مندػػػل مػػػف اقتػػػكراة كط الرت ػػػال كقػػػدررال قػػػدل األدفػػػالء كاأل رض ادػػػدكدرال اقػػػكاردة فػػػأاأل

ادفل وداسل األك فأ رتالتنال اقمعال ر  فالقأً فنتوص من ال رأء  سكاء فأ فترة اقساأ اقاالاَّأ  اقرب  
 (4).خر اقدرر  كقـ كقف تتغفر"ستاوإ دتإ آ

 ( 5).كقود  رح اذقؾ اف غكرفكف دفف قالؿ: "ددكد دكقتنال دفث ت ؿ أقداـ جفرنال"
أىػػدنالة إقػػإ غمػػدة   مػػال اقسػػفؼ اقػػذمماالرػػرة: "أـ( 1948) سػػنلكرفػػكف اعػػد دػػرب كقػػالؿ اػػف غ

ً مؤقتنػػال  إننػػال سنسػػتَّه دػػفف تت ػػدد درفتنػػال فػػأ كطننػػال كدفنمػػال تت ػػدد رؤفػػال أنافػػالء اقتػػكراة  إفننػػه قػػـ فعػػد 
جػػػداد اقممتػػػدة مػػػف اقنفػػػؿ إقػػػإ إقػػػإ اًسػػػتفطالف فػػػأ أرض اآلاػػػالء كاألفالقرػػػعب اقف ػػػكدم ايسػػػرة سػػػفعكد 

 (6).اق رات"
 -1950)قسػػنل  (إسػػرائفؿ)أ قد كمػػل ك تػػب اػػف غكرفػػكف فػػأ مودمتػػه قَّتوػػكفـ اقسػػنكم اقرسػػم

: "ندػػف قػػػـ نػػرث اػػػالدنا كاسػػػعل  كق ننػػال ك ػػػَّنال اعػػػد مج ػػكد سػػػاعفف سػػػنل إقػػإ أكقػػػإ مرادػػػؿ (ـ1952
 (7).استوالقنال مف االدنال اق غفرة"

                                                 

 (.5 -3اق ورات ) -1 اإل دالح –س ر فركع  1))
 (.25-24اق ورات ) – 11 اإل دالح –قتثنفل س ر ا 2))
 .9اق ورة  – 14 اإل دالح –س ر فركع 3) )
 .260ص  –فتالكل اقدالخالمالت  4))
 .96ص – راىنال مع اقف كد  5))
 .30ص – 3ط –دار اًىت الـ  –مدمكد رفت خطالب  –اقتكسعفل  إسرائفؿأرداؼ  6))
 .30ص – اقمرجع اقسالاؽ7) )
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ػػال: "إف اقاَّػػداف اقتػػأ قػػـ فسػػتطع فكرػػع أف فدرررػػال درررػػال اقجػػفش كفوػػكؿ أ فػػأ  أسػػرائفَّاإلف ن
 (1).أفالمنال رذة"

جػػالء فف ػػال: "إف  (ـ1967)المػػالت اقف ػػكد ارقفػػل إقػػإ مكرػػأ دفػػالف اعػػد دػػرب كاعػػث أدػػد اقدالخ
 (2).فأ اقمنالطؽ اقجدفدة رك تدوفؽ ألدالـ اقسَّؼ مف رعانال" إسرائفؿكجكد 

قػد نرػر أطَّسنػال فك ػح دػدكد  –ف ػكدم كرػك زىػفـ أ ػكقأ  –أرفئفؿ  إسرائفؿك الف اقدالخالـ 
  –كفو ػػػد اقعػػػرب  –ال مػػػف اقَّ ػػػكص ررػػػك كأف فدر   األرض اقتػػػأ ىَّػػػإ اقف ػػػكد أف فد ػػػَّكا ىَّف ػػػال

ػػال اقعػػراؽ   لكتت ػػمف جمفػػع األرا ػػأ فػػأ غػػرب كجنػػكب ن ػػر اق ػػرات ممتػػدة ندػػك سػػكرف كترػػمؿ أف ن
 (3)كاق كفت.

كرػػػك فػػػـك ادػػػتالؿ اقوػػػدس: "قوػػػد اسػػػتكقفنال ىَّػػػإ  (ـ1967)فكنفػػػك  6كقػػػالؿ مكرػػػأ دفػػػالف فػػػـك 
قإ االاؿ"أ  (4).كررَّفـ  كندف فأ طرفونال إقإ فثرب كا 

ذا  نػػال نعتاػػر أن سػػنال رػػعب اقتػػكراة  فمػػف اقكاجػػب كقػػالؿ دفػػالف أف ػػال: "إذا  نػػال نمَّػػؾ اقتػػكراة  كا   ن
 (5).را أ اقتكراتفل"ىَّفنال أف نمتَّؾ جمفع األ

كأىَّنت جكقدا مالئفر كرأ تدىأ اقررىفل قَّدكقل اقف كدفل: "رذة اقدكقل كجػدت قتدوفػؽ اقع ػد 
 (6).ؿ ررىفته"اقذم قطعه اه ان سه  كمف اقسخرفل أف نطالقاه ا رؼ دسالب دك 

رض   االىتاػػػالر أف قانػػػالف جػػػزء مػػػف أ(ـ1982) سػػػنلكاػػػرر اقدالخالمػػػالت غػػػزك جنػػػكب قانػػػالف 
 ( 7)اقسالاول. اق تالب اقمودساق ارل دسب ن كص  إسرائفؿ

 إسرائيل الكبرى عمى النحو التالي:رض أالييودية بعقيدة أرض الميعاد و  األحزابولقد ظير تأثر 

 (8)رأ األرض اقف كدفل اددكدرال اقتكراتفل.أف أرض إسرائفؿ اقَّف كد  دزب فرل 

سػػرائفؿ إاتدوفػػؽ  ة اقثػػالمف أف رػػدؼ اقدػػزب رػػك اقمنػػالدةكقػػد أىَّػػف دػػزب دفػػركت فػػأ مػػؤتمر 
اقمطػػػالمع  إقػػػإقمَّػػػح أك  ( ـ1967)دزفػػػراف  5قاػػػؿ  (سػػػرائفؿ)إ ػػػالف قػػػد رفػػػض دػػػدكد دكقػػػل اق اػػػرل  ك 

                                                 

 .256ص  – ررفعل اقدرب ىند اقف كد 1))
 .97ص – راىنال مع اقف كد  2))
سػوالطالت ال اقمدَّفػل كاإل كقفل اقدفنفػل انظر: األ3) ) اقسػنل  –فل إسػرائفَّمجَّػل ق ػالفال  –ن ػالد ىَّػأ  –قَّفمفػل اقف كدفػل كا 

 .14ص – 25اقعدد  –ـ 2007 –اقسالاعل 
 .222ص –ىوفدة اقف كد فأ اقكىد ا َّسطفف  4))
 .35ص  –رجالء جالركدم  –فل ائفَّسر سالطفر اقمؤسسل قَّسفالسل اإلاأل5) )
 .48ص  – 3ط –دار اقرركؽ  –رجالء جالركدم  –فل سرائفَّمدال مل اق  فكنفل اإل 6))
 .97ص  –انظر:  راىنال مع اقف كد  7))
 .391ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر: 8) )
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نتخػػالاأ رب فػػأ ارنالمجػػه اًدفػػث أىػػ  كىػػالرض قػػرار توسػػفـ فَّسػػطفف  فػػأ رػػرؽ األردف (اإلسػػرائفَّفل)
إف اقػػػػكطف اقوػػػػكمأ اقف ػػػػكدم اقػػػػذم فرػػػػمؿ  ػػػػ تأ األردف فرػػػػ ؿ كدػػػػدة تالرفخفػػػػل : "(ـ1949) سػػػػنل

ف أم مكافوػػػل ىَّػػػ  كتوسػػػفـ اقػػػكطف رػػػك ىمػػػؿ غفػػػر مرػػػركع  كجغراففػػػل  المَّػػػل اقتوسػػػفـ ً تعتاػػػر  إكا 
ل مػػف اقػػكطف عػػكمػػف كاجػػب رػذا اقجفػػؿ أف فعفػػد األجػػزاء اقموتط  مرػركىل أك مَّزمػػل قَّرػػعب اقف ػػكدم

 (1)."اقسفالدة اقف كدفل إقإ

قوػػالة فػػأ اقػػدكرة اقثالنفػػل قَّ نفسػػت ىوػػب دػػرب اقسػػكفس: " ػػـ أفوػػكؿ منػػالدفـ اغػػفف فػػأ خطػػالب 
إف  النػت فردتنػال ىظفمػػل ىنػدمال اسػػتمعنال قافػالف جػػفش إسػرائفؿ ىػف قطػػالع غػزة اقمدػػرر  قػالؿ جفرػػنال: 

ػال اقتطعػػت مػػف اقػػكطف ىػػالدت إقفػػه  كق ػػف إذا  النػت غػػزة مدفنػػل  جػػداد قػػد اقتطعػػت مػػف اقػػكطف األأر ن
ؿ سػػتاوإ أرض ف فػػؼ سػػت كف اقوػػدس كاقخَّفػػؿ كافػػت قدػػـ؟.. فػػيرض اقػػكطف اقمكجػػكدة تدػػت اًدػػتال

 (2).االئنال"اقكطف  كاًدتالؿ األجناأ ً فدرمنال مف دونال األادم فأ أرض أجدادنال كآ

فػػل قػػل ف كدكاقػػذم تدػػدث ىػػف دك   فػػأ معػػرض ددفثػػه ىػػف قػػرار اقتوسػػفـ  تػػب منػػالدفـ اػػفغفك 
ألانػالء إسػرائفؿ  كقػد مػـ تعتاػر أرض األ إسػرائفؿ: "منػذ أفػالـ اقتػكراة كأرض كأخرل ىرافل فػأ فَّسػطفف

ػػػال ىَّػػػإ  ػػػ تأ ن ػػػر األرض ففمػػػال اعػػػد فَّسػػػطفف  ك سػػػمفت رػػػذة األ ردف  إف توسػػػفـ  النػػػت ترػػػمؿ دكمن
ف تكقفع األاقكطف ىمَّفل غفر مرركىل  كقف فدظإ رذا اقع الت فراد كاقمؤسسػمؿ االىتراؼ قالنكنأ  كا 

إسػرائفؿ إقػإ رػعب إسػرائفؿ اتمالم ػال إقػإ رض أسالس ال  كسكؼ تعػكد أىَّإ ات القفل اقتوسفـ االطَّل مف 
 (3).اد"األ

  فالقف كد فعتاركف أف اإلنتداب اقارفطالنأ ىَّإ فَّسطفف قد رػمؿ  ػؿ فَّسػطفف كرػرؽ األردف
فعتاػركف   كق ػذا ف ػـ ول مف  مف اقكىد إلقالمل اقكطف اقوػكمأ اقف ػكدم دسػب كىػد اَّ ػكركرأ منط

كذقػؾ   فف قالمكا اخفالنل اقدر ل اق  فكنفل ىندمال قالمكا ا  ؿ فَّسطفف ىف ررؽ األردففارفطالنأف اق
 (4)اننرالء إمالرة أردنفل ىرافل ىَّإ اقكطف اقوكمأ اقف كدم دسب زىم ـ.

قفسػت مدػددة  كأن ػال  رض اقمودسل رأ مَّؾ قَّف كد انالءن ىَّػإ كىػكد اقتػكراةف ك فعتار أف األ
 اؿ ً زاقت رنالؾ أرض مدتَّه خال ل االقف كد.  فجكدة اآلاددكدرال اقمك 

                                                 

 .142ص  –اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل 1) )
 .50ص  – 1ط –مؤسسل اقدراسالت اق َّسطفنفل  –رالنأ ىاد اه  –إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزاب2) )
 . 29ص – 3ط –دار اًىت الـ  –مدمكد رفت خطالب  –اقتكسعفل  إسرائفؿأرداؼ 3) )

 (4) Imperial Israel And The Palestinians The Politics Of Expansion –Nur Masalha – 
Pluto Press – 2000 –p55. 
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: "إف دػػؽ (أسػػرائفَّاإل)فػػأ اق نفسػػت  كقػػالؿ فػػأ تعوفاػػه ىَّػػإ خطػػالب اقػػرئفس أنػػكر اقسػػالدات
فػأ فَّسػطفف دػؽ أاػػدم تػالرفخأ ترػ د قػه اق تػب كمن ػػال اقوػرآف ن سػه" كاسػتدؿ االآلفػل اق رفمػػل  إسػرائفؿ

ُناٌََوْنحَ ُحَوِكامنننَْْنَْْناقتأ جالءت ىَّإ قسالف مكسإ ىَّفه اقسالـ: ُناٌََوْنحَ ُحَوِكامنننلَ َُ نمدُ ٍُق منمٌْؤَبُلَنمٌُّْمَِرَُتَنمٌَّخِهنوَخَبَنمٌٍَُُّنٌَىُق لَ َُ نمدُ ٍُق منمٌْؤَبُلَنمٌُّْمَِرَُتَنمٌَّخِهنوَخَبَنمٌٍَُُّنٌَىُق

ُنفَخَاُمٍَِبُ من َُِْ  َْٓ ُنفَخَاُمٍَِبُ من َُِْ  َْٓمٍََعنأَدُ َْب وُق كقالؿ: "إف اه فػرض قنػال األرض اقمودسػل دكف سػالئر   (21)اقمالئدة:  مٍََعنأَدُ َْب وُق
 ( 1).اقخَّؽ فال فجكز ألدد دفنفنال أف فنالزىنال فف ال"

نػػػه  تػػػب ق ػػػـ دخكق ػػػال  أم قػػػدرة فػػػأ تعَّفوػػػه ىَّػػػإ ذقػػػؾ: "إ اقور ػػػالكمفخ فكسػػػؼ كفوػػػكؿ اقرػػػ
كقػػكق ـ قناػػف ـ   اعػػدمال  ػػرب ىَّػػف ـ اقتفػه أراعػػفف سػػنل جػزاء ن ك ػػ ـ  سػادالنه  كقػػد دخَّكرػػال االق عػؿ
نٌَُٓنَُِٔ ٍَُ َْنأَ ًَِمنَِْندَمُِ منفِ  َْنفَْذْ َبُكمنوذرـ اكقالدل متنالرفل:  نٌَُٓنَُِٔ ٍَُ َْنأَ ًَِمنَِْندَمُِ منفِ  َْنفَْذْ َبُلٌَْق منَْْنُِ َُعنا َّْٔ  أَْٔجَناَبَ كوهَنفَمَْحٍَِوْنا َّٔوْن َْ ُاَوْنلَْمِوُِاَْنننننأَْٔجَناَبَ كوهَنفَمَْحٍَِوْنا َّٔوْن َْ ُاَوْنلَْمِوُِاَْنننننننلٌَْق منَْْنُِ َُعنا َّْٔ

ً قتنػػالقض رػػذا مػػع اقكاقػػع    (24)اقمالئػػدة:  ًك تعنػػأ اآلفػػل أف اه قػػد  تػػب ق ػػـ اقاوػػالء اقػػدائـ فف ػػال  كا 
 (2).فود أخرجكا من ال أق أ سنل"

ـ اعػػػػد 16/6/1982رػػػػالمفر فػػػػأ ت ػػػػرفح قػػػػه ىَّػػػػإ اقتَّ زفػػػػكف اق رنسػػػػأ فػػػػأ  فتسػػػػدالؽفوػػػػكؿ 
ل مدتَّػػػل  ك فػػػؼ ن ػػػـ مػػػال رػػػك ثالاػػػت قنػػػال فػػػىرا  ػػػ فكنأ قَّانػػػالف: "ندػػػف قػػػـ ن ػػػـ أراضو جتفػػػالح اقاً

 (3).  إن ال مدددة فأ اقتكراة"إسرائفؿكألجدادنال؟ ًك أرل داىفنال قتددفد ددكد 

كقالؿ افغف فأ ن س اقمجالؿ: "إننال نرل رمالقنال فأ س كؿ سكرفال كقانالف اقخ ال  كررقنال فػأ 
 (4).نفل  كفأ اقغرب االد م ر"كدفالف اق رات  كدجَّل اقغ

 (5).رض كقنال اقدؽ فف ال"كقالؿ افغف: "قود كىدنال رذة األ

أمػػالـ  - (ـ1985) سػػنلقػػالؿ انفػػالمفف نتنفػػالرك فػػأ اقسػػالدس مػػف فارافػػر   كىَّػػإ ن ػػس اقػػن ن 
قوػد  ػالف رنػالؾ رػكؽ قػػدفـ اقمتدػدة: "مػـ ىنػدمال  ػالف سػ فر إسػرائفؿ قػدل األ  -دففف اق ػ الفنل اقمسػف

سنل ت جػر مػف  (2000)كرذا اقدَّـ اقذم فراكدنال منذ   إسرائفؿرض إقإ أاقف كدفل قَّعكدة فأ توالقفدنال 
 (6).خالؿ اقمسفدففف اق  فكنففف"

ال فأ خطالاه أكقود   فأ تك فح  (ـ1977) سنلمالـ اقمستكطنفف فأ الف آرففؿ رالركف كا دن
كا اػػيف نعػػفش فػػأ رػػذة فػػنف اقعػػرب قػػف فواَّػػ  اقنظػػرة قدػػدكد اقدكقػػل اقف كدفػػل: "إنػػه م مػػال طػػالؿ اقػػزمف

                                                 

 .99ص  – 2ط –مر ز اإلىالـ اقعراأ  –فكسؼ اقور الكم  –اقودس ق فل  ؿ مسَّـ  1))
 .99ص  -اقمرجع اقسالاؽ 2) )
 . 224ص –ىوفدة اقف كد فأ اقكىد ا َّسطفف  3))
 .341ص –أثر اًندراؼ اقعودم كاق  رم ىند اقف كد ىَّإ اق  ر اق  فكنأ اقمعال ر  4))
 . 214ص – َّسطفف ىوفدة اقف كد فأ اقكىد ا 5))
 .107ص  - 2ط –دار اقرركؽ  –ترجمل مدمد اقسمالؾ  –جرفس رالقس  –اقناكءة كاقسفالسل 6) )
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اقمنطوػػل  كندػػف قػػف ننتظػػر طػػكؿ رػػذا اقػػزمف  أىطػػكنأ اقد ػػـ كقػػك قمػػدة ق ػػفرة كسػػيرف ـ مػػالذا أفعػػؿ 
ػػػال  قمػػػالذا نعطػػػأ سػػػفنالء قَّم ػػػرففف؟ ننخػػػدع اػػػيف   ا ػػػـ  إف قكتنػػػال ت مػػػف فػػػأ أف ن ػػػكف اقاػػػالدئفف دائمن

ة سػكاء فػأ قانػالف أك   كقمالذا ً نسفطر ىَّإ أراض جدفػدإسرائفؿاقسالدات فأ م ر فرفد اقسالـ مع 
ل  تعػػالقكا فسػػرائفَّاإلدمػػر اقػػذم فجػػب أف ف ػػكف تدػػت اقسػػفطرة قمػػالذا ً نزدػػؼ إقػػإ اقادػػر األ  رفال؟سػػك 

ػػال أف أىرف ػػال كأتمنػػإ أاقتػػأ  إسػػرائفؿإقػػإ اق ػػرات كدىكنػػال نجػػالكر تر فػػال  رػػذة رػػأ  رارػػال إذا  ػػرت رئفسن
 (1).قد كمل رذا اقاَّد فأ فـك مال"

ػػال: "أ ف ىكف أرائفَّفل  ثػػـ فػػدع قفسػػت سػػفنالء إسػػكفوػػكؿ أف ن ننػػال ندتَّ ػػال؟ ً ف  فنػػال أف ت ػػكف اقجػػًك
ا فػأ دمرػؽ  كاعػد غػد فػأ ىمػالف  ثػـ افػركت  رػذة اقعكا ػـ فػدفنال  ففجػب أف ن ػكف غػدن أكددرال فػأ 

ال مطػػالقاكف   فػػندف جمفعنػػأسػػرائفَّاإلا ػػال اق ػػرح  عف فرت ػػأاقتػػأ فطَّوػػكف أن ػػال ىرافػػل رػػأ مػػدف فجػػب 
  كسػيجعؿ ـ كسػيدوؽ ق ػـ مػال ترفػدكف كمػال أراةىطػكنأ ثوػت خفالقفنػال  أ ذا قػفس  ػعانال أك أمػرنااذقؾ  كرػ

دمرؽ كافركت كىمػالف  كقػف  رذا اقددفث دوالئؽ تتددث ىف ن س ال ىَّإ أرض اقكاقع  سينطَّؽ إقإ
ء أ ا  قػػػف فوػػػدر اقعػػػرب ىَّػػػإ إخمػػػالدة  كأنػػػالدػػػد  كأىػػػد ـ أنػػػأ سػػػيدوؽ ن ػػػرنا  افػػػرن فػػػكق نأ أ ادرل ا ػػػًؤ
 (2).اقجانالء"

م ػددة فػأ  إسػرائفؿ  كأف دكقػل (ـ1967) سػنلقاؿ  إسرائفؿىف كاقع دكقل  كفأ ظؿ اقددفث
أف توػػػـك ا جػػػـك  إسػػػرائفؿ: "فناغػػػأ ىَّػػػإ كب قفارمػػػالف اقوفػػػالدم فػػػأ دػػػزب دفػػػركتىمو ػػػال فطػػػرح فعوػػػ

مسػػتعجؿ خػػالطؼ فم ن ػػال مػػف ادػػتالؿ اقنوػػالط اًسػػتراتفجفل ىَّػػإ دػػدكدرال امػػال فػػأ ذقػػؾ قطػػالع غػػزة  
اقدػػؿ ق ػػؿ مرػػ َّل  أكرػػذا فػػدقؿ ىَّػػإ أف اقدػػركب رػػ  (3)ردف"األكىَّف ػػال اعػػد ذقػػؾ أف تجتػػالح ممَّ ػػل 

 نظررـ. لفتعرض ق ال اقف كد دسب كج 

 :ثانًيا: االستيطان
كأف اقف كد رعب اال أرض  كق ذا ف ـ فػركف أف   فعتار اقف كد أف أرض فَّسطفف اال رعب
مػػر مَّػػؾ قَّرػػعب ن ػػال فػػأ كاقػػع األ ػػ فكنأ فف ػػال  كأفَّسػػطفف رػػأ اقمنطوػػل اقتػػأ فػػتـ تن فػػذ اقمرػػركع اق

 (4)اقف كدم  سكاء  الف اق َّسطفنفكف فف ال أـ ً.

                                                 

 .278 –ـ 2002 –اق فئل اقم رفل اقعالمل قَّ تالب  –ىرفل ىَّأ  –تدالقؼ اقدالخالـ كاقجنراؿ  1))
 .279 – اقمرجع اقسالاؽ 2))
 .50ص  –اقتكسعفل  إسرائفؿأرداؼ 3) )
 .2/387ج –اقمكسكىل اقمكجزة  –اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  انظر: مكسكىل4) )
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قػػػػـ ف ػػػػف االإلم ػػػػالف تن فػػػػذ اًسػػػػتفطالف فػػػػأ فَّسػػػػطفف اىتمػػػػالدنا ىَّػػػػإ قػػػػدرات اقف ػػػػكد كاقدر ػػػػل ك 
اق ػػػ فكنفل اقذاتفػػػل  فَّػػػًك ىػػػػدة ىكامػػػؿ خالرجفػػػل  اسػػػػتغَّ ال اقف ػػػكد قمػػػال  ػػػػالف رنػػػالؾ اسػػػتفطالف  كرػػػػذة 

 اقعكامؿ: 

كاق وػػػر  كىػػػدـ اقػػػكىأ اػػػالقخطر   كاقج ػػػؿ  كاق ػػػعؼ  مػػػل اقعرافػػػلاقك ػػػع اقمتػػػردم كاقم  ػػػؾ قر .1
 رض اقمودسل.اقوالدـ مف أكركاال ا فغل م الجرفف جالءكا ادجل اقدفف فأ األ

كاقتػػأ  النػت فػأ مكقػػؼ ً تسػطفع ففػػه اقػدفالع ىػػف   ماراطكرفػل اقعثمالنفػػل فػأ تَّػػؾ اق تػرةدػالؿ اإل .2
 م القد ال.

جدت فأ اقمسيقل اقف كدفػل اقدػؿ إلفجػالد مػال فرػاه كاقتأ ك   اقتنالفس افف اقدكؿ اق نالىفل اقغرافل .3
 (2)كسط.فأ منطول اقررؽ األ (1)د الف طركادة

 األىداف التالية إلقامة الكيان االستيطاني: (م1897) سنةووضع المؤتمر الصييوني األول 

 فف ال.  كد فأ فَّسطفف اننرالء اقمستكطنالتتكطفف اقمزارىفف كاقعمالؿ اقدرفففف اقف .1

 قوكمفل كاقكىأ اقوكمأ اقف كدم كتنظفم مال  أم تنمفل اقكىأ اقدفنأ قدل اقف كد.توكفل اقعالط ل ا .2

 تنظفـ اقف كدفل اقعالقمفل كتكدفدرال فأ منظمالت مدَّفل كىالقمفل. .3

اقمتمثػػؿ فػػأ إقالمػػل اقػػكطف اقوػػكمأ  اقد ػػكؿ ىَّػػإ مكافوػػل اقػػدكؿ اق اػػرل ىَّػػإ رػػدؼ اق ػػ فكنفل .4
 (3).قَّف كد فأ فَّسطفف

                                                 

ا ىػػف فػػف اقخػػداع كاقتػػنمر مػػف اقػػداخؿ ق زفمػػل ا كتعافػػرن سػػردت ق ػػل رػػذا اقد ػػالف قف ػػاح رمػػزن  د ػػالف طػػركادة: 1))
اقفكنالنفكف طركادة أ ثر مػف ىرػر سػنفف  دال ر  قَّفكنالفاقتجالرم    كطركادة مدفنل غرب تر فال اقمنالفساقخ ـ

  قػػذا االرػػركا االقدفَّػػل أمػػالـ اق رػػؿ اقعسػػ رم  ؽ. ـ( دكف اف فػػدخَّكرال قمتالنػػل اقد ػػكف كاقوػػالع 1193-1184)
ف ػنعكا قػذقؾ د ػالنالن خرػافالن فتسػع   ف اقد ػالف ىنػد اقطػركادففف موػدسأكجػدكا   كاعد دراسػل اقعػالدات كاقتوالقفػد

كطَّاػكا مػف اقجػفش   جنػكد اداخَّػهجر اقد الف اقإ أاكاب مدفنػل طػركادة كاق  قعررة مف أرداء اقجنكد اقفكنالنففف
اقطركادفػكف االنسػدالب اقجػفش اقفكنػالنأ فالنطَّوػت اقدفَّػل  يت الجػ  اقمدفنل دكؿاقفكنالنأ اقمدال ر االًنسدالب مف 

تجمػػع األرػػالقأ   ك قالدت ػػالؿ االقن ػػر  قػػإ داخػػؿ اقمدفنػػلإدخَّكا اقد ػػالف اقخرػػاأ يفػػ  كاىتاػػركا أن سػػ ـ منت ػػرفف
فخػػرج اقجنػػكد   دتػػإ أ ػػادكا سػػ الرل كدػػؿ اقَّفػػؿ  القن ػػر اقمزىػػـكدػػكؿ اقد ػػالف فرق ػػكف كفرػػراكف فػػردفف ا

كدخَّ ػال اقجػػفش اقفكنػالنأ كدرق ػال اعػػد سػَّا ال كسػػاأ   كفتدػكا أاػػكاب اقمدفنػل مػف اقػػداخؿ  اقفكنػالنففف مػف اقد ػػالف
-مكقػػػػػػػع اقتجمػػػػػػػع اقرػػػػػػػاالاأ قػػػػػػػدىـ ق ػػػػػػػالفال اقرػػػػػػػاالب  -. د ػػػػػػػالف طػػػػػػػركادة سػػػػػػػ الن ال ا  ػػػػػػػؿ رػػػػػػػذة اقخدفعػػػػػػػل

http://johnsena.yoo7.com/t766-topic. 
 .268ص  –انظر: أكرالـ اقتالرفخ اقف كدم  2))
اقمر ػز اقػػكطنأ  -دسػفف  غػالزم  -اًسػتفطالف اقف ػكدم فػأ فَّسػػطفف مػػػػػػػف اًسػػتعمالر إقػػػػػػػػإ اإلمارفالقفػػل انظػر:  3))

 .http://www.freewebs.com/gazaarab1/page/ketab4a.htm -قَّدراسالت كاقتكثفؽ 

http://johnsena.yoo7.com/t766-topic
http://johnsena.yoo7.com/t766-topic
http://www.freewebs.com/gazaarab1/page/ketab4a.htm
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را ػػأ را ػػأ كاًسػػتفطالف فػػأ األمػػال اقكسػػفَّل قَّد ػػكؿ ىَّػػإ األكقوػػد  ػػالف اقم ػػر كاقخػػداع ر
كزع منرػػكر قَّف ػػكد   را ػػأ اقعرافػػل فػػأ قرفػػل مَّػػاساقعرافػػل  ف ػػأ مدالكقػػل اًسػػتفطالف األكقػػإ فػػأ األ

ء اقعرب قفست ذا  جالء ففه: "ً تخالفكا مف اقعرب  رًؤ قدف ـ  رارفل م اكتل  تجالة رػعب إسػرائفؿ  كا 
ذا ادأكا االًست الدة منػالمؿ فأ ن كس ـ ايننغرسنال األ فػنن ـ سػفر عكف قنػال رغػـ   ال سنيدسف معالمَّت ـ  كا 

 (1).أن  ـ"

 وسار الييود في االستيطان عمى أرض فمسطين عمى أربع مراحل:
 اقمردَّل األكقإ: ت جفر اقف كد أك مال فعرؼ االق جرة اقف كدفل إقإ فَّسطفف.

  كدفل.اقمردَّل اقثالنفل: اًستفطالف فف ال كانالء اقمستعمرات اقف
 اقمردَّل اقثالقثل: استخداـ اإلررالب كاقمجالزر اقجمالىفل قتردفؿ اقعرب.

كت كفػػػد األرض   كاًدػػػتالؿ كاق ػػػـ  اقعدكانفػػػل قتدوفػػػؽ اقتكسػػػع اقدػػػركب اقمردَّػػػل اقرااعػػػل: إرػػػعالؿ
 (2).قعراأ اق َّسطفنأ مف كطنه فَّسطففكاقمودسالت اقعرافل  كتردفؿ اقرعب ا

نػػػه ً أمػػف اقكا ػػح : "(ـ1967)غػػداة دػػرب فكنفػػك  سػػتفطالفك تػػب جػػكزفف فػػالفتز مػػدفر اً
 إسػػرائفؿقػػؿ إسػػرائفؿ اقف كدفػػل  اقتػػأ ت ػػـ ىَّػػإ األم ػػالف فػػأ رػػذة اقػػاالد قرػػعافف  كاقدػػؿ اقكدفػػد رػػك 

ًك مخرج إً انوػؿ اقعػرب إقػإ م ػالف آخػر فػأ اقاَّػداف   اال ىرب –ردف أم غرب ن ر األ –اقغرافل 
 (3).اقمجالكرة"

ب فػػأ مع ػػد اسػػرائفؿ اقت نكقػػكجأ تفػػؾ نػػالفف: "قوػػد أتفنػػال إقػػإ ك ػػرح مكرػػأ دفػػالف أمػػالـ اقطػػال
مدفنل مس كنل االقعرب  كندف نانأ رنال دكقل ىارفل ف كدفل اػدًن مػف اقوػرل اقعرافػل  تػـ تيسػفس قػرل 

ألف  تػػب اقتػػالرفخ اقتػػأ ذ رت ػػال انوػػرض   كأنػػال ً أقػػكم ـ  ف كدفػػل كأنػػتـ ً تعَّمػػكف أسػػمالء رػػذة اقوػػرل
ػػال  قػػـ ت ػػف رنػػالؾ مسػػتكطنل كادػػدة قػػـ تيػػكجكدرػػال  كقفسػػت اق تػػب ا  افى نور ػػت فدسػػب اػػؿ اقوػػرل أف ن

 (4).نوالض قرل ىرافل سالاول"ىَّإ أ

ف فػذرب يفتإ أدد دالخالمالت اقف كد قرجؿ فسيؿ ىف د ـ مرػركىفل أف فسػمح ًانػه اػأكقود 
فػأ اق ػ ل اقغرافػل  فجػالء ددفثػه  مػال فَّػأ: فعتاػر  –دسب ت نف  ـ  –قانالء مستكطنل غفر قالنكنفل 

                                                 

 –اقسػنل اقثالقثػل  –فل إسػرائفَّمجَّل ق ػالفال  –داف رالؼ  –مالئل كىرركف ىالمنال مف اق راع اق  فكنأ اق َّسطفنأ  1))
 .6ص  – 12 11اقعدداف  –ـ 2003 فؼ كخرفؼ 

اقمر ز اقػكطنأ قَّدراسػالت  -دسفف  غالزم  - كدم فأ فَّسطفف مػػػػػػف اًسػتعمالر إقػػػػػػػإ اإلمارفالقفل اًستفطالف اقف 2))
 http://www.freewebs.com/gazaarab1/page/ketab4a.htm -كاقتكثفؽ 

 .116ص  – 1ط –دار اقوَّـ  –مدمد اقاالر  –اقتكسعفل  ؿإسرائفتدرفؼ اقتكراة كسفالسل  3))
(4)The Hidden History Of Zionism – Ralph Schoenman – 20/10/2003 – 

www.wbaifree.org/takingaim/hhz 

http://www.freewebs.com/gazaarab1/page/ketab4a.htm
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قمػال كرد فػأ اقتػكراة  كطػكاإ قػؾ  كفوػالن   أمرنا رػرىفنال إسرائفؿانالء اقاؤر اًستفطالنفل اقف كدفل فأ أرض 
كائػؿ اقػذفف انػكا أجَّ ػال  إنػه امتػداد قَّم ػالجرفف األ قدفه مثؿ ىَّفػال  كمسػتعد قَّت ػدفل مػف الأف قدفؾ اانن 

ػال جركف األطالف رػذة اقػاالد انػإ اقم ػالاقاالد معر فف أن س ـ قَّخطر  ف أ ادافل استف ػال رغمن كائػؿ أف ن
 (1)ىف قفالدة اقدكقل  نوالطنال استفطالنفل  كاعد ذقؾ امتددت مؤسسالت اقدكقل ىمَّ ـ.

سػتفطالف فػأ أرض إسػرائفؿ رػأ دػؽ ً فتجػزأ مػف أمػف كفعتار دزب اقَّف ػكد أف ىمَّفػالت اً
 (2)ستعمؿ د كمل اقَّف كد ىَّإ دىـ اقمستكطنالت كتكسفع ال كتطكفررال.  األمل

اتػػكطفف م ػػالجرم  اًىترا ػػالت إسػػدالؽ رػػالمفر ىَّػػفت ائفَّأ اقسػػالاؽزراء اإلسػػر رد رئػػفس اقػػك ك 
رنالقػؾ فوػط اػالد كادػدة رػأ كطػف : فأ اق ػ ل اقغرافػل اوكقػه (ـ1990) سنلال تدالد اقسكففتأ سالاون اً

ىدفػدة فػنف مػف دػؽ منػذ أجفػالؿ   ن ال دَّػـ اقرػعب اقف ػكدمإ  أرض اقتكراة كاألنافالء  اقف كدم اقرعب
 (3).ه"ف إقالمته دسب رغاتف فختالر م الأ ؿ ف كدم م الجر 

 :ثالثًا: االنسحاب من األراضي الفمسطينية
ن ػػػال  فوػػػكؿ أدػػػد أك جػػػزء م إسػػػرائفؿرض أ دالخالمػػػالت اقف ػػػكد ادرمػػػل اقتنػػػالزؿ ىػػػف فتػػػإأقوػػػد 

جالال كا دل كدالسمل  كرػأ أنػه دسػب مػال ن ػت ىَّفػه اقتػكراة قػفس ألدػد اقدػؽ دالخالمالت ـ: "إف اإل
اقمكجػكدة فػأ  إسػرائفؿإىالدة رار كادد مف دػدكد دكقػل  –إسرائفؿؾ د كمل امال فأ ذق - إسرائفؿفأ 
 ( 4).فدفنال"أ

  را ػأ اق َّسػطفنفل اقمدتَّػلف ػأ ىَّػإ سػؤاؿ دػكؿ اًنسػدالب مػف األأجالب اقدالخالـ دػالففـ رَّ
ف مػف فخػالؼ  إسػرائفؿفوالؿ: "إف مف ف  ػر انىػالدة أرض  قرجالنػب فخػالقؼ ماػالدئ اقدفالنػل اقف كدفػل  كا 

ف ثوته االه  عف ل قَّغالفل"قَّفل اقعرااأل  (5).فل فننه  مف فنت ؾ درمل اقسات  كا 

  

                                                 

 .257ص –انظر: فتالكل اقدالخالمالت  1))
 .143ص  –اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  2))
 .170ص  –اقمرجع اقسالاؽ   3))
 .66ص – راىنال مع اقف كد  4))
 .66ص – اقمرجع اقسالاؽ 5))
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 الميكود: .1

 :اإلىتاالرات اقتالقفل إ  ل اقغرافل ىَّإف دزب اقَّف كد فانأ ت كراته ىف اق
 جَّفػػػػػففمػػػػػف اإلن (800)مػػػػػالـ أ( ـ1978) سػػػػػنلدفػػػػػث ذ ػػػػػر منػػػػػالدفـ اػػػػػفغف : اقكىػػػػػد اإلق ػػػػػأ . أ

أسػالس كىػكد  إق ػ ل ىَّػسرائفؿ فػأ اإقست أخجؿ مف تيسفس دؽ س: "اقمجتمعفف فأ اقود
 (1)."تكراتفل

 إىَّػ اقػرئفس األمرف ػأ ركنالقػد رفغػالفىَّػإ منػالدفـ اػفغف رد : كجػالء ذقػؾ فػأ اقدؽ اقتالرفخأ . ب
سػفدم  -قفػه إدفث جالء فأ رسالقل اعث ال  - فالماالدرة رفغ - (ـ1982) سنلماالدرته قَّسالـ 

  -المرة ف ػػػكدا كاقسػػػ -رػػػك اق ػػػ ل اقغرافػػػل إف مػػػال فطَّػػػؽ ىَّفػػػه مػػػف قاػػػؿ اع ػػػ ـ   اقػػػرئفس
  رػذا اقتػالرفخ إقت ػالؼ ىَّػكرنالقؾ مف فدػالكؿ اً  اكدوالئؽ اقتالرفخ اقاسفطل رذة قف تتغفر أادن 

 نػأ سيتمسػؾ االقدوفوػل اقتػأ تػنص كق  قت ػالؼ  مػال فرغاػكفسػتمرار فػأ رػذا اًكفم ف ق ػـ اً
ال ن ك جد مَّكرنالقؾ س ة مر ال النت رنالقؾ ممَّ ل ف كدفل فأ ف كدا كاقس  أنه قاؿ أق أ ىالـ إىَّ

 (2)."سالـ األادمكرنالقؾ تناي أنافالؤنال االق  قَّرب

أقوػػػػإ  (ـ20/11/1977)اتػػػػالرفخ  (سػػػػرائفَّأ)اإلكفػػػػأ فػػػػـك اسػػػػتواالؿ اقسػػػػالدات فػػػػأ اق نفسػػػػت 
  اػػػؿ ىػػػدنال إقػػػأ كطننػػػال  أرض غرافػػػل إندػػػف قػػػـ نسػػػتكؿ ىَّػػػ: "خطالاػػػه اقػػػذم ذ ػػػر ففػػػهمنػػػالدفـ اػػػفغف 

سػػػمالىفؿ ف مػػػأ اقػػػذم  ػػػالف كزفػػػر اقخالرجفػػػل إأف   مػػػال  "فالقرااطػػػل اػػػفف رػػػعانال كاػػػفف رػػػذا اقاَّػػػد أادفػػػل
إف : " مػف مجػالدًت اػفغف اقػذم  ػالف فؤ ػدسػرائفؿ فػذ ر فال ػالن إاق َّح مع  إىترض ىَّااقم رم ك 

كاقسػالمرة  اكفػأ ف ػكد  افػبأكقفست االقػذات فػأ تػؿ   كقفست فأ دف ال  كاقسالمرة اأمتنال كقدت فأ ف كد
 اكاقتػػأ من ػػال ترافنػػال دتػػأ فكمنػػال أف ف ػػػكد  اقودفمػػل كظ ػػرت اقثوالفػػل اقف كدفػػل  نافالؤنػػال اناػػكات ـأظ ػػر 

 (3)."ال مدتَّل مف األردنفففكاقسالمرة  النت أر ن 

ف قػالئالن  اػفغفمنػالدفـ كدافػع  ف  ػالف ألجىػف قػػرار  ػـ اقجػًك ً  افػالؿ ىدفػدة جػػزءن : "إف اقجػػًك
 (4).فتجزأ مف كطننال"

  

                                                 

 .158ص  –اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اًسرائفَّفل  1))
 .158ص  –اقمرجع اقسالاؽ  2))
 .160ص  – اقمرجع اقسالاؽ 3))
 .161ص  – اقمرجع اقسالاؽ 4))
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 بيتنا:  إسرائيل . ت

ن ال أف ت ػرض يق َّسػطفنففف كسػكرفال مػف رػ د قفارمالف معالر ته ألم تسػكفل سػَّمفل مػع اقود أ
 (1).(ـ1967) نسدالب مف األرا أ اقمدتَّل فأ سنلاًىَّإ اق فالف 

 ييدوت ىتوراه: . ث

- دػػػد اقم كنػػػالت اقرئفسػػػفل فػػػأ ت تػػػؿ ف ػػػدكت رتػػػكراةأكرػػػك  - فسػػػرائفؿ أغػػػكداتدػػػزب أمػػػال 
عب رػ  كق ػف نظرتػه اقتػأ توػكـ ىَّػإ أف خػالص اقإسػرائفؿفعالرض اقتخَّأ ىف أم رػار مػف أرض ف

ف أم مدالكقػل أ  ستتـ فوط ىَّإ فد اقمسفح اقمنتظر  ك لر ه اقمودسأ اقف كدم كجمع رتالته كاستعالدة
رػػػأ امثالاػػػل   ػػر كررطوػػػل  تجعػػػؿ اق ثفػػػر مػػػف زىمالئػػػه أك م ػػػالدرة دكر اقمسػػػفح   مػػػكرًسػػتعجالؿ األ

ر أنػه فػأ اقكقػت اقػرارف  االىتاػال إسػرائفؿاقنالفذفف ىَّإ استعداد قَّواػكؿ اػالقتخَّأ ىػف أجػزاء مػف أرض 
 (2)ق فل قد ادأت.اإلالؿ دً فكجد مال فرفر إقإ أف ىمَّفل اإل

  اقتكاجد اقسفالسأ كاقعس رم اقدائـ فأ اق  ل اقغرافػل إسرائفؿ ىَّإغكدات أًك ف ر دزب 
ئػػتالؼ اقد ػػكمأ ارػػيف  ػػـ    مػػال أنػػه قػػـ ف ػػكت مػػع اًرض اقمفعػػالدأرغػػـ اىتوػػالدة اين ػػال جػػزء مػػف 

ف  فػػرل أف اقتسػػكفل اقسػػَّمفل اقتػػأ تيخػػذ االقدسػػاالف ق ػػالفال اقػػدفالع   كرػػك (ـ1981) سػػنلر ػػال اقجػػًك
 .ا قَّتعالقفـ اقكاردة فأ اقتكراة اريف إنوالذ اقن س كأخفرن كاألمف فجب أف تخ ع أكًن 

نسدالب اًجالنب  إكاق   المب دف فدل قفالجالنب ات  إقإ ة كت مجَّس ىَّمالء اقتكرا قذقؾ فود
قػػإك   مػف سػػفنالء كرفػػح   ف ذقػػؾ فدػػكؿ دكف سػػ ؾ اقػػدمالءأل  ق ػػ ل اقغرافػػلاقد ػػـ اقػػذاتأ فػػأ ا نػػبجال ا 

 (3).سرائفؿإانالء أًؼ مف نجالة قناق كفجَّب

  إسػرائفؿجػزاء مػف أرض أ ثػر مػف منالسػال اجػكاز اقتخَّػأ ىػف أكقد أفتإ اقدالخالـ رالخ فػأ 
رالـ راافػتس ار قود ذرب رئفس دزب دفغؿ رتكراة  أاموالاؿ اقسالـ ت الدفنال قَّدرب كدوننال قَّدـ اقف كدم  ك 

فدسػب   اقتخَّأ ىف منالطؽ مدتَّػل ىف  إقإ دد اقمكافول ً (م1988)نتخالاالت أ موالؿ نررة اعد اف
ػػال ىَّػػإ قفػػالـ دكقػػل فَّسػػطفنفل منزكىػػل اقسػػالح فف ػػال ىػػرب ىػػف اسػػتعدادة قتيدفػػل اقتدفػػل قعَّػػـ   كأاػػؿ أف ن

 (4)رذة اقدكقل.

                                                 

 -ـ 2010ر فارافػػػػػػػػػػػ 16 -م  ػػػػػػػػػػػرة اًسػػػػػػػػػػػالـ  -قفارمػػػػػػػػػػػالف: اق ػػػػػػػػػػػراع مػػػػػػػػػػػع اقعػػػػػػػػػػػرب دفنػػػػػػػػػػػأ ً سػػػػػػػػػػػالـ ففػػػػػػػػػػػه 1))
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/02/16/95162.html 

 –مجَّػػل اقدراسػػالت اق َّسػػطفنفل  –أدمػػد خَّف ػػل  –اقدفنفػػل اقوػػكة اًنتخالافػػل كاًىتاػػالرات اًئتالففػػل  األدػػزابانظػػر:  2))
 .235ص - 10اقعدد  –ـ 1992رافع 

 .132ص  –انظر اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  3))
 –مجَّػػل اقدراسػػالت اق َّسػػطفنفل  –أدمػػد خَّف ػػل  –اقدفنفػػل اقوػػكة اًنتخالافػػل كاًىتاػػالرات اًئتالففػػل  األدػػزابانظػػر:  4))

 .235ص - 10اقعدد  –ـ 1992رافع 

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/02/16/95162.html
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/02/16/95162.html
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 شاس:  . ج

را أ اقمدتَّل األنسدالب مف   ف تأ االًب اقركدأ قدر ل رالسؼ األاقدالخالـ ىكفالدفال فكس
كقػد أفػدة   دتػراـ دفػالة اقف ػكدماانطالقنال مف م  كـ تَّمكدم رػك   إلنوالذ دفالة أى الء اقرعب اقمودس

 (1)اعض اقدالخالمالت.

   رح فأ خطالب ىَّنػأ  (ـ1989) سنلكىندمال زار ىكفالدفال فكسؼ كأرففه درىأ اقوالررة  
إنوػػالذ دفػػالة اقف ػػكد فجػػب إرجػػالع أف دفػػالة اإلنسػػالف أغَّػػإ كأثمػػف ا ثفػػر مػػف قفمػػل األرض  فمػػف أجػػؿ 

 (2)األرا أ اق َّسطفنفل كماالدقل األرض االقسالـ.

سػػرائفَّفل اإل دػزاباألسػػت الدة مػف رػذا اقتعػالرض فػػأ اقمكاقػؼ اػفف فم ػف اًفػرل اقاالدػث أنػه ك 
دػتالؿ اق ػ فكنأ ىػل ن ػن اقموالكمػل فػأ اق ػغط ىَّػإ اًنجال فأ اقتي فد ىَّإ  نسدالبفأ ق فل اإل

ر ػػػنال أف اق ػػػ الفنل رػػػك اقسػػػافؿ قف  ػػػركا فػػػأ اقردفػػػؿ ىػػػف قجنػػػكد كاقمغت ػػػافإف ت دفػػػد دفػػػالة ادفػػػث 
 نسدالب.الؿ فتالكل اقدالخالمالت اقمؤفدفف قالكمودسالتنال  كفجدكف ق ـ اقمخرج مف خ

 ة:يسرائيماإل األحزابرابًعا: القدس في عقيدة 
 القدس في الفكر الييودي: .1

ىَّف ػػال  اق تػػالب اقموػػدسدم  كفطَّػػؽ قَّوػػدس م الننػػال مر زفنػػال فػػأ اقكجػػداف اقف ػػك فعتاػػر اقف ػػكد أف 
كمدفنػل اإلقػه  كمدفنػل اقعػدؿ  كمدفنػل اقسػالـ  كمدفنػل   من ػال: رػالقفـ أكررَّفـسمالء ىدفدة إقإ جالنب أ

كفػػأ اقمػػكركث اقػػدفنأ   (3)أطَّػػؽ ىَّف ػػال اسػػـ مدفنػػل داكداقدػػؽ  كغفررػػال  كىنػػدمال اسػػتكقإ ىَّف ػػال داكد 
اقوػدس  نوػؿ ق ػال تػالاكت اقع ػد  ثػـ انػإ سػَّفمالف  ىَّػإ ىَّفػه اقسػالـ ىند اقف كد: اعػد أف اسػتكقإ داكد

فف ػػال انػػت  ػػ فكف  كت ػػـ جاػػؿ كىَّػػإ اقرػػعب فف ػػال اق ف ػػؿ  كفطَّوػػكف ىَّػػإ اقمدفنػػل اسػػـ  ػػ فكف  
 .(4)  فكف كقار داكد كدالئط اقما إ
                                                 

 .2/27ج -اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة -مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  1))
 .69ص -انظر: اق دالفل اقدفنفل فأ إسرائفؿ  2))
 .1/397ج –اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة  –انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل 3) )
كفىػػدىأ رػػك دػػالئط اقاػػراؽ   رػػك اقدػػالئط اقغراػػأ قَّمسػػجد اًق ػػإ اقماػػالرؾ  كاًسػػـ اإلسػػالمأ قػػه دػػالئط اقما ػػإ: 4))

مػػال ف أ اقمَّدوػػل اػػه  كفعتاػػر مػػف أقػػدس األنػػه اقسػػكر اقخػػالرجأ اقػػذم انػػالة رفػػركد قفدػػفط االق ف ػػؿ كاقماػػالناقف ػػكد أ
تيخػذ رػ ؿ ىكفػؿ كنػكاح  كجػالء فػأ ىند اقف كد فأ اقكقت اقدال ػر  سػمأ ادػالئط اقما ػإ ألف اق ػَّكات دكقػه 

غسػطس  فػـك رػدـ اق ف ػؿ ىَّػإ فػد تفتػكس  ن سه فذرؼ اقػدمكع فػأ اقتالسػع مػف أ سالطفر اقف كدفل أف اقدالئطاأل
ة ف ػػكد   اعػػد اق ػػتح اقعثمػػالنأ  كذقػػؾ جػػراء رجػػر (ـ1520) سػػنلكقوػػد اػػدأ اقف ػػكد فودسػػكف دػػالئط اقاػػراؽ فوػػط فػػأ 

 –اقمكسػكىل اقمػكجزة  –رفالء. انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفػل كاق ػ فكنفل اقمالرانك اقذفف فودسكف األمال ف كاأل
 .  1/413ج –اقمسفرم 
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 (1)سالطفر.أدالط اقتررفع اقف كدم كاقتراث األجدادم مدفنل اقودس ا ثفر مف اقوكانفف كاألك 
فػأ أسػ الر اقتػكراة اقخمسػل ذ ػرنا ف فػد اقت  ػفؿ أك  قـ تذ ر دفنل اقودسف مفأ دفف أننال نجد أ

كمػػف اػػالب اإلخاػػالر ىػػف   سػػ الر اقخمسػػل إطالقنػػال إً فػػأ سػػ ر اقت ػػكففتوػػدفس  اػػؿ قػػـ تػػذ ر فػػأ األاق
ىَّفػػػػه اقسػػػػالـ  كذ ػػػػرت اقمؤرخػػػػل اقن ػػػػرانفل  ػػػػالرفف  إلاػػػػرارفـ –أم اقوػػػػدس  –سػػػػتواالؿ مَّػػػػؾ رػػػػالقفـ ا

"قـ ت طَّع أكررَّفـ ايم دكر فأ ادػداث اقت ػكفف اقتػأ سػالىدت  :االقتكراة اقمتخ  ل –أرمستركنن 
ففف  ػػػالنكا فنظػػػركف إقػػػإ سػػػرائفَّدراؾ ركد ػػػال  قوػػػد سػػػاؽ أف رأفنػػػال أف اعػػػض اإلاقجدفػػػدة فػػػأ إ إسػػػرائفؿ

اػالء األكائػؿ قػد ارتاطػكا امػدف افػت نتمأ قَّفاكسففف  ك الف اآلاقمدفنل االىتاالررال مدفنفل أجنافل  مدفنل ت
 (2).كررَّفـ فأ أس الررـ كتردالق ـ"أكائر اقساع  كق ن ـ قـ فالدظكا   كر فـ  َّفؿكاقخ  إفؿ

 عن القدس: الكتاب المقدسجاء في ومما 

ا آِتي َوَأْسُكُن ِفي َوَسِطِك، يـَُقـوُل الـرَّبُّ " - َِ ََ ْهيَـْوَن، أَلّْي ىَأ ِْ فـََيتَِّصـُل ُأَمـٌم َكِثيـَرٌة ، تـََرَِّمي َوافْـَرِحي يَا بِْنَت 
نُــوِد قَــْد َأْرَســلَ بِــالرَّ  ُُ ُــوَن لِــي َشــْعًبا فََأْســُكُن ِفــي َوَســِطِك، فـَتَـْعَلِمــيَن َأنَّ َربَّ اْل ِني بّْ ِفــي ذلِــَك اْليَـــْوِم، َوَيُكَو
 (3)."ِإلَْيكِ 

ـْهيَـْوَن، اْىِتِفــي يَـا بِْنـَت ُأوُرَشـِليَم. ُىـَوَذا َمِلُكــِك يَـْأِتي ِإلَْيـكِ " - ِْ نَـَة  ـي ِجـدِّا يَـا ابـْ ُِ َتِه . ُىـَو َعـاِدٌل َوَمْنُصــوٌر ِابـْ
(4)."َوِديٌع، َورَاِكٌب َعَلى ِحَماٍر َوَعَلى َجْحٍش اْبِن أَتَانٍ 

 

ُْهَ  - ْهيَـْوَن اَل َأْسُكُت، َوِمْن َأْجِل ُأوُرَشِليَم اَل َأْىَدُأ، َحتَّى َيْ ُرَج ِبرَُّىا َكِضَياٍء َوَخاَل ِْ ا َكِمْصَباٍح " ِمْن َأْجِل 
 ( 5).يـَتَِّقُد"

 في عقيدة الييود:  الييكل .2
)افػػت رموػػداش( أم )افػػت اقموػػدس( أك )رفخػػالؿ( اق ف ػػؿ  َّمػػل  نعالنفػػل فوالاَّ ػػال فػػأ اقعارفػػل 

كرأ  َّمل تعنأ اقافت اق افر  كمػف أرػـ أسػمالء اق ف ػؿ )افػت ف ػكة( ألنػه أسالسنػال مسػ ف قإلقػه كقػفس 
ال قَّ  نل  اؿ قعافد اق ف ؿ االقدخكؿ فف ه  فَّػـ ف ػف مسػمكح ق ػـ م الن ال قَّعاالدة  كرغـ أنه  الف م ردن

ؽ اػػدخكؿ قػػدس األقػػداس إً اق ػػالرف ـ ف ػػف فسػػمح ألدػػد ىَّػػإ اإلطػػالاػػالقتدرؾ ففػػه ادرفػػل  المَّػػل  كقػػ
 (6)اًىظـ فأ فـك اقغ راف.

                                                 

 .1/398ج –اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة  –انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  1))
اقجالمعػػل  -الجسػػتفر غفػػر منرػػكرة  رسػػالقل م –اػػك رػػمالقل أمػػركاف  –اًسػػتراتفجفل اق ػػ فكنفل تجػػالة مدفنػػل اقوػػدس  2))

 .66ص –أوهستررنج كاوين -  نوالن ىف: اقودس مدفنل كاددة ىوالئد ثالث 7ص  –ـ 2012 –سالمفل اغزة اإل
 (.11 -10اق ورات ) –اقثالنأ  اإل دالح -س ر ز رفال  3))
 .9اق ورة  –اقتالسع  اإل دالح –س ر ز رفال  4))
 .1اق ورة  – 62 اإل دالح –س ر أرعفال  5))
 .123ص  –ـ 2002 –دار اقمعالرؼ  –ىاد اقكرالب اقمسفرم  –( انظر: إن فالر إسرائفؿ مف اقداخؿ 6)
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أنػه فوػع   -ىنػد اقف ػكد –كفرغؿ اق ف ؿ م النل خال ل فأ اقكجداف اقف كدم  ف الف اقت كر 
فأ كسػط اقػدنفال  فوػدس األقػداس اقػذم فوػع فػأ  فأ مر ز اقعالقـ  فود انأ فأ كسط اقودس  اقتأ توع

كسػػط اق ف ػػؿ رػػك امثالاػػل سػػرة اقعػػالقـ  كفكجػػد امالمػػه دجػػر األسػػالس  اقنوطػػل اقتػػأ خَّػػؽ اإلقػػه اقعػػالقـ  
اؿ مف اًرض اقتأ خَّو ال افد كاددة  كاق ف ؿ ىند اقف كد أنه  نز اإلقه كرك ىندة أثمف مف اقسمكات

 (1)اإلقه قرر انالء اق ف ؿ قاؿ خَّؽ اق كف ن سه. افنمال خَّؽ اق ف ؿ افدفه  َّتف مال  اؿ إف

اعػػد أراػػع سػػنكات مػػف  دىأ اقف ػػكد أف سػػَّفمالف ىَّفػػه اقسػػالـ  قػػد انػػإ اق ف ػػؿ فػػأ اقوػػدس كفىػػ
ى َوَشَرَع ُسَلْيَماُن ِفي بَِناِء بـَْيِت الرَّبّْ ِفي ُأوُرَشِليَم، ِفي َجَبِل اْلُمرِيَّا َحْيُث تـََراءَ تكقفه اقد ـ اعد مكت أافه: "

. َوَشَرَع ِفي اْلِبَناِء ِفي ثَاَِي ا َاَن اْلَيُبوِسيّْ ـَنِة ِلَداُوَد أَبِيِو، َحْيُث َىيََّأ َداُوُد َمَكاًَا ِفي بـَْيَدِر ُأرَْ لشَّْهِر الثَـّاَِي ِفـي السَّ
  (2)".الرَّاِبَعِة ِلُمْلِكوِ 

ػػال قػػه ىَّػػإ ا ألرض  مخالطانػػال كفػػدىأ اق تػػالب اقموػػدس أف اقػػرب قػػد أختػػالر اق ف ػػؿ م الننػػال مودسن
" : ا سَّفمالف اعػدمال أتػـ انػالء اق ف ػؿ قػالئالن َِ َْـاَلِة ىـ َـاِن َمْفتُـوَحتَـْيِن، َوُأُذََـاَي ُمْصـِغَيتَـْيِن ِإلَـى  نَـاَي َتُكَو َاآلَن َعيـْ

ا اْلبَـْيَت لَِيُكوَن اْسِمي ِفيِو ِإَلى األََبِد، َوَتُكوُن عَ  َِ َناَي َوقـَْلِبي ُىنَـاَك ُكـلَّ اْلَمَكاِن. َواآلَن َقِد اْختَـْرُت َوَقدَّْسُت ى يـْ
  (3)".األَيَّاِم.

فـَبَـنَـى ُسـَلْيَماُن اْلبَـْيـَت َوَأْكَملَـُو، : "اق ف ؿ ك ػ نال مطػكًن دفػث جػالء ففػه اق تالب اقمودسكف ؼ 
، َوغَ  ِِ شَّاُه ِمْن َداِخل ِبَ َشٍب، َوبـََنى ِحيطَاَن اْلبَـْيِت ِمْن َداِخل بَِأْضاَلِع َأْرٍز ِمْن َأْرِض اْلبَـْيِت ِإَلى ِحيطَاِن السَّْق

ــَرَش َأْرَض اْلبَـْيـــِت بَِأْخَشـــاِب َســـْرٍو، َوبـََنـــى ِعْشـــرِيَن ِذرَاًعــا ِمـــْن ُمـــَمخَِّر اْلبَـْيـــِت بَِأْضـــاَلِع َأْرٍز ِمـــَن األَ  ْرِض ِإلَـــى َوفـَ
ِِي َوَأْربـَُعو ، اْلِحيطَاِن. َوبـََنى َداِخَلُو أَلْجِل اْلِمْحَراِب، َأْي ُقْدِس اأَلْقَداسِ  َن ِذرَاًعا َكاََِت اْلبَـْيَت، َأِي اْلَهْيَكـَل الَـّ

ِميـُع َأْرٌز. لَـْم َيُكـْن يـُـرَ ، َأَماَموُ  َُ ُقـورًا َعلَـى ِشـْكِل ِقثَـّاٍء َوبـَـَراِعِم زُُىـوٍر. اْل ـرٌ َوَأْرُز اْلبَـْيِت ِمْن َداِخل َكاَن َمنـْ َُ ، ى َح
، َوأَلْجــِل اْلِمْحــَراِب ِعْشــُروَن ِذرَاًعــا  َوَىيَّــَأ ِمْحَرابًــا ِفــي َوَســِط اْلبَـْيــِت ِمــْن َداِخــل لَِيَضــَع ُىَنــاَك تَــابُوَت َعْهــِد الــرَّبّْ

َبَ  بِــَأْرٍز، ِْ ــى اْلَمــ َىٍب َخــاِلٍص، َوَغشَّ َِ ــاُه بِــ ــى  طُــواًل َوِعْشــُروَن ِذرَاًعــا َعْرًضــا َوِعْشــُروَن ِذرَاًعــا َســْمًكا. َوَغشَّ َوَغشَّ
َىبٍ ُســَلْيَماُن اْلبَـْيــَت ِمــْن َداِخــل ِبــ َِ ــ ــاُه ِب َىٍب َخــاِلٍص. َوَســدَّ ِبَساَلِســِل َذَىــٍب قُــدَّاَم اْلِمْحــَراِب. َوَغشَّ َوَجِميــُع ، َِ

َىبٍ  َِ ِِي ِلْلِمْحـَراِب َغشَّـاُه بِـ َبِ  الَّ ِْ َىٍب ِإَلى َتَماِم ُكلّْ اْلبَـْيِت، وَُكلُّ اْلَم َِ َوَعِمـَل ِفـي اْلِمْحـَراِب  ، اْلبَـْيِت َغشَّاُه ِب
تُــوِن، ُعلُــوُّ اْلَواِحــِد َعَشــُر َأْذرُعٍ َكـُروبـَْيِن  َوَخْمــُف َأْذرٍُع َجَنــاُح اْلَكــُروِب اْلَواِحــُد، َوَخْمــُف َأْذرٍُع ، ِمــْن َخَشــِب الزَّيـْ

                                                 

 .124ص  –ىاد اقكرالب اقمسفرم  –مف اقداخؿ إن فالر إسرائفؿ  (1)
 (.2 - 1اق ورات ) –اً دالح اقثالنأ  –( س ر أخاالر األفالـ اقثالنأ 2)
 (.16 - 15اق ورات ) –اً دالح اقسالاع   –( س ر أخاالر األفالـ اقثالنأ 3)
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ِقيَـاٌس  َوَعَشـُر َأْذرٍُع اْلَكـُروُب اآلَخـُر.، َجَناُح اْلَكُروِب اآلَخُر. َعَشُر َأْذرٍُع ِمْن طَـَرِف َجَناِحـِو ِإلَـى طَـَرِف َجَناِحـوِ 
 (1).َواِحٌد، َوَشْكٌل َواِحٌد ِلْلَكُروبـَْيِن"

مػػػػف غفػػػػر اقوػػػػدس  ًك معنػػػػإ قَّوػػػػدس مػػػػف غفػػػػر  سػػػػرائفؿفوػػػػكؿ اػػػػف غكرفػػػػكف: "ً معنػػػػإ إلك 
 ( 2).اق ف ؿ"

 ة:يسرائيماإل األحزابالقدس في فكر  .3
 نظرة الميكود لمقدس:  . أ

ً فسػمح االًنسػدالب ك   م النفػل إلىػالدة توسػفـ اقوػدسرل اقدزب أنه فجب أف ً فعطأ أم إف
 (3)ًك تزاؿ أم مستكطنل.  فأ اق  ل اقغرافل أرضمف أفل قطعل 

نظرت ػػال قَّوػػدس ىَّػػإ اقندػػك اقتػػالقأ: ك   (ـ1996) سػػنلكقػػد طردػػت د كمػػل اقَّف ػػكد اقميرػػ َّل 
اػػػػد تدػػػت اقسػػػػفالدة كسػػػػتاوإ إقػػػإ األ  دة مت المَّػػػػل كمكدػػػدةرػػػأ مدفنػػػػل كادػػػ إسػػػػرائفؿ"اقوػػػدس ىال ػػػمل 

قودس رأ جكرر اقثوالفل اقف كدفػل  كأنػه سفسػتمر فػأ اقد ػالظ ىَّػإ ركفت ػال رػذة    كأف ا(4)ل"فسرائفَّاإل
مػػع مػػنح أانػػالء اقػػدفالنالت األخػػرل  َّ ػػال درفػػل ممالرسػػل معتوػػدات ـ فػػأ األمػػال ف اقمودسػػل االقنسػػال إقػػف ـ  

 (5)كأسكأ مال فم ف فعَّه مف أجؿ اقسالـ رك توسفـ اقودس.

ف اقػػداىفف قَّسػػفطرة ىَّػػإ سػػالدالت مػػ –دػػرار أدػػد ىنال ػػر دػػزب األ –كفعتاػػر ف ػػكدا افػػرخ 
قالمل اق ف ؿ ماأل  (6)ق إ. الف اقمسجد األق إ كاقودس  َّ ال  كا 

 رنا ىنػه قكقػه:ك ف ػالف مرػ   ك الف فتسدالؽ رالمفر فعتار أنػه ً م ػالف قَّوػدس فػأ اقم الك ػالت
  (7)ً قَّودس  ً قَّدكقل اق َّسطفنفل  ً قعكدة اقالجئفف اق َّسطفنففف إقإ دفالررـ.

                                                 

 (.25 -14اق ورات )  –اإل دالح اقسالدس  –س ر اقمَّكؾ األكؿ  1))
 .31ص – 3ط –دار اًىت الـ  –مدمكد رفت خطالب  – أرداؼ إسرائفؿ اقتكسعفل 2))
مكقػػع مكسػػكىل موالتػػؿ  –إسػػرائفؿاقسفالسػػفل فػػأ  األدػػزاب  كانظػػر: 408ص -أسػػرائفَّانظػػر: اقنظػػالـ اقسفالسػػأ اإل 3))

 –مف اق دراء 
www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia21/isra-parts/sec04.doc_cvt.htm 

 -1996نػػكفمار  –مر ػػز اقادػػكث كاقدراسػػالت اق َّسػػطفنفل  –مػػركاف دركفػػش  – ػػكد اقجػػذكر اقتالرفخفػػل قدػػزب اقَّف 4))
 .44ص 

 –مػػركاف دركفػػش  –. كانظػػر: اقجػػذكر اقتالرفخفػػل قدػػزب اقَّف ػػكد 203ص – ـ2011اقعػػالـ  إسػػرائفؿانظػػر: دقفػػؿ  5))
 .44ص  -1996نكفمار  –مر ز اقادكث كاقدراسالت اق َّسطفنفل 

 .212ص –ق إ األ انظر: قاؿ أف ف دـ 6))
 .249ص  –انظر: زىمالء   فكف  7))
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جاػؿ اق ف ػؿ قَّػب  إسػرائفؿف فخرج مف فد أ ؿ مف فوترح س فوكؿ نتنفالرك: "كفأ نظرته قَّود
 رىػػف جاػؿ اق ف ػػؿ سػػفؤدم إقػػإ تػػدرك ألف اقتخَّػػأ    ػػأ فدوػػؽ اقسػػالـ  أخطػي خطػػي م ػػفرفنال إسػرائفؿ

  رػػػأ اقتػػػأ تمنػػػع درانػػػال إسػػػرائفؿإف كدػػػدة أكررػػػَّفـ تدػػػت سػػػفالدة    كنرػػػكب دػػػرب دفنفػػػل.ك ػػػالعاأل
 (1)دفنفل"
 بيتنا لمقدس:  إسرائيلنظرة حزب  . ب

كقَّرػعب اقف ػكدم  كق مػال  إسػرائفؿافتنال أف اقودس رأ اقعال مل األادفل قدكقل  إسرائفؿفعتار 
فوط  كقف تيجرل أم م الك الت اريف اقودس  كسف الر إقإ تعزفػز م النػل اقمدفنػل ىػف طرفػؽ تسػرفع 

المػل ات ػالؿ جغرافػأ مف أجؿ راط ال فكران امعالقفل أدكمفـ )ررقالن( غكش ىتسػفكف )جنكاػالن(  كإلق  اقانالء
 (2)افف اقمستكطنالت اقمدفطل االقودس.

كقػػد انسػػدب رئػػفس اقدػػزب أففغػػدكر فارمػػالف مػػف د كمػػل أكقمػػرت فػػأ  ػػالنكف اقثػػالنأ/ فنػػالفر 
ـ  ادتجالجػػالن ىَّػػإ قاػػكؿ أكقمػػرت إدراج مك ػػكع اقوػػدس  ػػمف ق ػػالفال اقم الك ػػالت اقتػػأ  ػػالف 2008

 (3)فجرف ال آنذاؾ مع رئفس اقسَّطل اق َّسطفنفل.

 تفاقيات والمعاىدات:اال في  األحزابعقيدة خامًسا: 

فوػالؿ اه فػأ   ك ػح قنػال اقوػرآف اق ػرفـ دوفوػل اقف ػكد فػأ ىوػدرـ قالت القفػالت كاقمعالرػداتأقود 
نمٌْفَُِْمق َْن)دو ـ فأ سكرة اقاورة: َّْ َ ُهَنمََْْث ن َ هاَْث ناََِْنَْىْفق ُن   َْناٌ  نمٌْفَُِْمق َْن)اٌََمَُِنأَْٔ ٌَْاَْناٌ  َّْ َ ُهَنمََْْث ن َ هاَْث ناََِْنَْىْفق ُن   َْناٌ  ْ َُِامنمَ ًُِمنَٔبَيَ ُنفَ  ْوك ننْ َُِامنمَ ًُِمنَٔبَيَ ُنفَ  ْوك نن(نأَاَوقٍََّّْنمَ(نأَاَوقٍََّّْنمَ>>>>اٌََمَُِنأَْٔ ٌَْاَْناٌ 

(ناٌََّرووْنوَووْءَ ُُُنبَُُوو ي نِِووُٓنمِاُووِِنمٌٍَّووُِنُِصَووِهق نٌَِّووْنَِعَ ُووُُنَٔبَوويَنفَ  ْووك نِِووَٓنمٌَّوويَِْٓنأقاحقوو منننن(ناٌََّرووْنوَووْءَ ُُُنبَُُوو ي نِِووُٓنمِاُووِِنمٌٍَّووُِنُِصَووِهق نٌَِّووْنَِعَ ُووُُنَٔبَوويَنفَ  ْووك نِِووَٓنمٌَّوويَِْٓنأقاحقوو منننن411411ِِوواُ ُُُن َووًْنأَوْثَوو ُ ُُُنٌَووْنُْئُِِاُوو َْن)نِِوواُ ُُُن َووًْنأَوْثَوو ُ ُُُنٌَووْنُْئُِِاُوو َْن)ن

 (.101-99)اقاورة:((414414َْعٍَُُّ َْن)َْعٍَُُّ َْن)مٌْىِخَََّْنوِخَََّْنمٌٍَُِّناَبَمءَنظق ُ ب  ُُِنوَؤََّٔ ُُُنٌَْنمٌْىِخَََّْنوِخَََّْنمٌٍَُِّناَبَمءَنظق ُ ب  ُُِنوَؤََّٔ ُُُنٌَْن

كرػأ تػدؿ ىَّػإ أف نوػض اقع ػد ىمَّفػل مت ػررة ىنػد   كاقذم فَّ ت اقنظر فأ اآلفل  َّمل  َّمال
خر اقذم ىودكة معػه  كاقعجفػب فػأ فوكمكف انو ه  م مال  الف اقطرؼ اآل اقف كد  ف ؿ ى د فعودكنه

مال فعوػدكف ى ػدنا ً فوكمػكف جمفعنػال اآلفل أن ػال تػدقنال ىَّػإ خاػث كم ػر اقف ػكد فػأ نوػض اقع ػكد  فعنػد
كقػد فعَّنػكف  خركف فتاػرأكف مػف رػذا اق رفػؽ اقنػالقض من ـ  كاآلنمال فنو ه فرفؽ ا  ك   انوض رذا اقع د

كدػػكا قَّنػػالقض اػػذقؾ  إنػػه م ػػر ف ػػكدم دالقػػد معالر ػػت ـ ق عَّػػه  مػػع أن ػػـ رػػـ اقػػذفف رتاػػكا األدكار  كأ
 (4)كا ح فأ تالرفخ اقف كد.
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ذا  الف اقف كد فنو كف  ف فؼ اع درـ مع اقنالس.   كفجعَّكنه كراء ظ كررـ  ى د اه كا 
 الفكر الديني الييودي واالتفاقيات والمعاىدات: 

 :عن نظرتو لمشعوب التي تعقد االتفاقيات مع الييود الكتاب المقدسلقد تحدث 

ذىالف قَّف ػكد كاسػتعاالد قعػدكرـ  ك  ً ف ذة اًت القفالت دسب تعالقفـ اقتكراة إنمال رأ استسالـ كا  ا 
ِحــيَن تـَْقــُرُب ِمــْن َمِديَنــٍة »  ذ ػػر سػػ ر اقتثنفػػل: "اػػالدة قنخػػرفففػػال فجػػب إً اقوتػػالؿ كاقدػػرب كاقتػػدمفر كاإل

ــْعِب اْلمَ  ْوُجــوِد ِفيَهــا ِلَكــْي ُتَحارِبـََهــا اْســَتْدِعَها ِإلَــى الصُّــْلِ ، فَــِنْن َأَجابـَْتــَك ِإلَــى الصُّــْلِ  َوفـََتَحــْت لَــَك، َفُكــلُّ الشَّ
ـْرَىا. َوِإَذا َدفـََعَهـا لَ  َيُكونُ  ِْ الـرَّبُّ َك ِللتَّْسِ يِر َوُيْستَـْعَبُد لَـَك. َوِإْن لَـْم ُتَسـاِلْمَك، بَـْل َعِملَـْت َمَعـَك َحْربًـا، َفَحا

. َوَأمَّا النَّْساُء َواأَلْطَفاُل َواْلبَـَهاِئُم وَكُ  ِِ لُّ َما ِفي اْلَمِديَنِة، ُكلُّ ِإلُهَك ِإَلى َيِدَك فَاْضِرْب َجِميَع ذُُكورَِىا ِبَحدّْ السَّْي
ا تـَْفَعــلُ  َِ ِميــِع اْلُمــُدِن َغِنيَمِتَهــا، فـَتَـْغَتِنُمَهــا لِنَـْفِســَك، َوتَْأُكــُل َغِنيَمــَة َأْعــَداِئَك الَِّتــي َأْعطَــاَك الــرَّبُّ ِإلُهــَك. ىَكــ َُ  ِب

ا. َوَأمَّا ُمُدُن ىُماَلِء الشُُّعوِب الَِّتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك اْلَبِعيَدِة ِمْنَك ِجدِّا الَِّتي لَْيَسْت ِمْن ُمُدِن ىُماَلِء األَُمِم ُىنَ 
َها َََسَمًة مَّا، َبْل ُتَحرُّْمَها َتْحرِيًما  (1)."ََِصيًبا َفاَل َتْسَتْبِق ِمنـْ

قَّوػػرل اقعرافػػل  كمػػال    مػػف رػػدـ كتػػدمفر(ـ1948) سػػنلقػػفس غرفانػػال مػػال قػػالـ اػػه اقف ػػكد   كق ػػذا
 .(ـ1948) سنلاقس الف فأ اقنوب كاقودس  كاألرا أ اقمدتَّل ف  د فمالرسكنه اآل

ال فأ ن س اق َمتَـى أَتَـى بِـَك »مػـ غفػر اقف ػكد: "س ر أنه ً فجػكز قطػع اقع ػد مػع األكذ ر أف ن
َهــــا لَِتْمَتِلَكَهــــا، َوطَــــَرَد ُشــــُعوبًا َكِثيــــَرًة ِمــــْن أَ  َماِمــــَك: اْلِحثْـّيّْــــيَن الــــرَّبُّ ِإلُهــــَك ِإلَــــى اأَلْرِض الَِّتــــي أََْــــَت َداِخــــٌل ِإلَيـْ

َعــاَِيّْيَن َواْلِفـــِرزّْيّْيَن َواْلِحــوّْيّْيَن َواْلَيُبوِســـيّْيَن، َســْبَع ُشـــ ْرَجاِشــيّْيَن َواأَلُمـــورِيّْيَن َواْلَكنـْ ُِ ــَر َوَأْعظَـــَم ِمْنـــَك، َواْل ُعوٍب َأْكثـَ
َّـــَك ُتَحـــرّْ  تَـُهْم، فَِن ـــَك، َوَضـــَربـْ ـــَك َأَماَم ـــرَّبُّ ِإلُه ـــُم ال ـــْيِهْم، َواَل  ،ُمُهمْ َوَدفـََعُه ـــًدا، َواَل ُتْشـــِفْق َعَل ـــْم َعْه ـــْع َلُه اَل تـَْقَط

 (2)."ُتَصاِىْرُىمْ 

ِه اأَلْرضِ : "وجاء في سفر القضاة ِِ ُتْم َفاَل تـَْقَطُعوا َعْهًدا َمَع ُسكَّاِن ى َـْ اِبَحُهمْ  ،َوَأ َِ  (3)."اْىِدُمواَم

ــي ســفر الخــروج ــ: "وذكــر ف ــْع َمَعُهــْم َواَل َم ــًدااَل تـَْقَط اَل َيْســُكُنوا ِفــي َأْرِضــَك لِــَئالَّ  ،َع آِلَهــِتِهْم َعْه
َعُلوَك ُتْ ِطُئ ِإَليَّ  ُْ َُّو َيُكوُن َلَك َف ِّا ،َي  (4)."ِإَذا َعَبْدَت آِلَهتَـُهْم فَِن
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ًفا لِ " وجاء في سفر أرميـاء لـرَّبّْ يَْأُكـُل ِمـْن َعلَـى َجِميـِع الرََّوابِـي ِفـي اْلبَـرّْيَـِّة أَتَـى النَّـاِىُبوَن، أَلنَّ َسـيـْ
 (1)."َأْقَصى اأَلْرِض ِإَلى َأْقَصى اأَلْرِض. لَْيَف َساَلٌم أَلَحٍد ِمَن اْلَبَشرِ 

ف اقف ػكد فعتاػركف غفػر إدفػث   (2)"«ِلأَلْشـَرارِ اَل َسـاَلَم، قَـاَل الـرَّبُّ  :" وجاء في سـفر أشـعياء
 اقف كد أررار.

 ت والعيود ما يمي:وذكر التممود في قضية عدم الوفاء بالمعاىدا

رك اقفػكـ اقػذم ف ػَّأ ففػه اقف ػكد  ػالة فطَّاػكف فف ػال اقغ ػراف ىػف خطالفػالرـ   فكـ اقغ راف اقعالـ -
دكرال زكرنا  كاقع ػكد اقتػأ تع ػدكا ا ػال كقػـ فوكمػكا اكفالئ ػال  كتوػالـ رػذة أفمالف اقتأ   كاألاقتأ فعَّكرال

 (3)نل.اق الة فأ مد ؿ ىمكمأ قفَّل ىفد  كفـك اقغ راف رك كادد فأ  ؿ س

اقمودسػػل قرغفػػالر  رضنػػه ً فجػكز تػػرؾ رػػار كادػد مػػف األكجػالء فػػأ فتػػكل اقدالخػالـ قفاػػكففتش: إ -
ال ف ػأ   إسرائفؿ أرضفال مجالؿ ألم ت الكض ىَّإ   كىَّإ ذقؾ  ىداءأكقإ األكمف االب   ىمكمن
 (4)نه ً مجالؿ االقتي فد ألم است تالء مف أم نكع فأ رذا اقريف.مودسل  مال إ أرض

مػػع أىػػداء اقف ػػكد غفػػر كارد فػػأ ىوفػػدة اقف ػػكد  كق ػػذا نجػػد أف اقمؤفػػدفف قتجنفػػد  كاقسػػالـ اقػػدائـ -
ف ت كف اقمػرأة اقف كدفػل  مػال اقرجػؿ اقف ػكدم ىَّػإ اسػتعداد   فوكقكف إنه فجب أاقمرأة فأ اقجفش

 (5)دائـ قَّدرب كاقتجنفد.

خـرين فيـو ال يتعـارض مـن موضـوع عقـد الصـمح مـع اآل الكتاب المقدسوأما ما جاء في 
سػتعاالد ألف اقمػراد رػك ىوػد اق ػَّح قال  في عدم عقـد االتفاقيـات الكتاب المقدسع ما نص عميو م

ََـُّهـُم خرل  جالء فأ س ر  مكئفؿ اقثالنأ: "ذًؿ قرمـ األكاإل َوَلمَّا رََأى َجِميُع اْلُمُلوِك، َعِبيـُد َىـَدِر َعـَزَر َأ
ََْكَسُروا َْاَلُحوا إسرائيلَأَماَم  ا ُدوا بَِني َعمُّوَن بـَْعدُ  ِبُدوا َلُهْم، َوَخافَ َواْستُـعْ  إسرائيل،  ُِ  (6)."َأرَاُم َأْن يـُْن
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َِْعَد ََاَحاُش اْلَعمُّوَِيُّ َوَـَـَزَل َعلَـى يَـابِيِش ِجْلَعـاَد. فـََقـاَل َجِميـُع كؿ: " ر فأ س ر  مكئفؿ األكذ َو
: ، «اْقَطْع لََنا َعْهًدا فـَُنْستَـْعَبَد َلكَ »َأْىِل يَابِيَش لَِناَحاَش:  ا َأْقَطُع َلُكْم. بِتَـْقوِيِر »فـََقاَل َلُهْم ََاَحاُش اْلَعمُّوَِيُّ َِ  ِبه

ــُو ُشــُيوُخ يَــابِيَش: ، «إســرائيلُكــلّْ َعــْيٍن يُْمَنــى َلُكــْم َوَجْعــِل ذِلــَك َعــارًا َعَلــى َجِميــِع  ــاَل َل َعَة أَيَّــاٍم »فـََق ــا َســبـْ اتْـرُْكَن
 (1)."«. فَِنْن َلْم يُوَجْد َمْن ُيَ لُّْصَنا ََْ ُرْج ِإلَْيكَ إسرائيل فـَنُـْرِسَل ُرُساًل ِإَلى َجِميِع ُتُ ومِ 

دكقل اقعدك قَّف كد  إذا قاَّت رذة اقدكقل اق َّح ادًن اقكنتالئن اق َّح دسب تعالقفـ اقتكراة مع 
 ف ت كف  القتالقأ:اقدخكؿ فأ درب مع ـ  فنن ال فجب أ مف مدال رت ال أك

 فتح أاكاب اقمدفنل قَّجفش اقف كدم. .1

 أف ت كف اقدكقل مسخرة تدت إمرة اقف كد. .2

 أف ف كف رعب رذة اقمدفنل ىافدنا ق ـ. .3

فنمػػال أف فنت ػػر أك   فننػػه فدػػؽ قَّجػػفش اقف ػػكدم أف ف ػػالجـ اقمدفنػػل  أمػػال فػػأ دالقػػل اقػػرفض
.   (2)فن ـز

كفوكؿ اقدالخػالـ رػَّكـ آففنػر: "ىَّفنػال أف نعػفش ىَّػإ رػذة األرض ايفػل طرفوػل دتػإ قػك  النػت 
تػػإ قػػك  النػػت رنػػالؾ معالرػػدات سػػالـ  فػػنف ىَّفنػػال أف ندػػرض ىَّػػإ قفػػالـ اقدػػركب اقدػػرب كاقوتػػؿ  كد

 فال ىارة فأ نظرة ألم ات القفالت سالـ.  (3)قتدرفر أر نال مف اقمغت افف اقعرب"

 : ةيسرائيماإلاألحزابرجم عمى أرض الواقع في مواقف وىذا ما تر 

 موقف حزب الميكود:  .1

ألنػه ً فم ػف   فف مػف اقعنػؼ كاًدػتالؿرل رالركف أنه ًاػد مػف اقد ػالظ ىَّػإ مسػتكل معػف
 .ىَّإ اإلطالؽ إسرائفؿكاذقؾ فنف اقسالـ قفس خفالران مطركدالن ىَّإ   اقثول االقعرب

ىَّػػإ درجػػل مػػف اقعن ػػرفل كاق رارفػػل كاًزدراء قَّعػػرب تجعَّػػه فن ػػر مػػف ف ػػرة  اػػر رػػالركفكفعت
رػػك فػػأ  رػػالركف قدػػؿ ىنػػدف ً دػػؿ مم نػػالن مع ػػـ فواَّػػه اقطرفػػالف  كقػػذقؾ فالأاالىتاػػالر   اقدػػؿ اقن ػػالئأ

دػػػرب اسػػػتنزاؼ طكفَّػػػل األمػػػد  مالدفػػػالن كن سػػػفالن  مػػػع دَّػػػكؿ جزئفػػػل مردَّفػػػل مرػػػركطل اػػػالألداء األمنػػػأ 
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ً فػػػالقعزؿ  (1)اق َّسػػطفنأ  ادفػػػث فتدػػتـ ىَّػػػإ فالسػػر ىرفػػػالت أف فتدػػكؿ إقػػػإ مجػػرد ىمفػػػؿ  ػػغفر  كا 
 (2)اقكاقع. أرض  كرذا مال مالرسه ىمَّفنال ىَّإ كاقد الر كاًستئ الؿ

مدكف سفالسل اقممالطَّػل فػأ أم ات ػالؽ فارمكنػه مػع أىػدائ ـ  كىػدـ اقكفػالء االقع ػد اؿ إن ـ فعت
كاًت الؽ  فوكؿ منالدفـ افغف رئفس كزراء اق فالف اق  فكنأ اعد ات القفل  المب دف فد: "قفس فأ ات ػالؽ 
 المػػب دف فػػد أم تػػالرفخ مدػػدد  فوػػد كرد ففػػه أنػػه سػػفتـ تطافػػؽ اًدارة اقذاتفػػل خػػالؿ سػػنل كادػػدة  كقػػـ 

 (3).ؽ ىَّإ مكىد   ذا  ً فأ  المب دف فد ًك فأ نفكفكرؾ"نكاف

                                                 

كقػػػد "مدمػػػد فالسػػػر" ىاػػد اقػػػرؤكؼ ىرفػػػالت اقوػػػدكة اقدسػػػفنأ فػػأ اقوػػػدس فػػػـك اقرااػػػع مػػػف آب/ ىػػػالـ فالسػػر ىرفػػػالت:  1))
كتكج ػػال إقػػإ  ـ( 1933)سػػرة مػػع رػػوفوه فتدػػأ فػػأ اقوػػالررة اعػػد كفػػالة كاقػػدت مال ىػػالـ كتػػرؾ منػػزؿ األ ـ( 1929)

دػفف ىػالدا إقػإ اقوػالررة  قفعفرػال فػأ  ـ(1937)دفث أقالمال فف ال مػع خالق مػال سػَّفـ أاػك اقسػعكد دتػإ ىػالـ   اقودس
تكجه ىرفػالت إقػإ فَّسػطفف . "اك ىمالر امدرسل تدىإ "مدرسل م رأ نؼ اقكاقد مع اوفل األسرة  كرنالؾ اقتدؽ 

ثـ ان ـ إقإ"جفش اقج الد اقمودس"  كقالتؿ  د اقع الاالت اق  فكنفل اجنكب فَّسطفف  (1948)فأ رافع ىالـ 
ف فَّتدػؽ ا َّفػل اق ندسػل فػأ جالمعػل فػؤاد أف  ػالاط اسػتخاالرات ففػه قاػؿ ف  كىيػ  اقذم أسسه ىاػد اقوػالدر اقدسػفنأ

ال كرئفسنػ  ال ق ػالانتخػب فالسػر ىرفػالت رئفسنػ  رااطػل ق ػـ َّسػطفنفففقفؤسس مع ىدد مػف اقطػالب اق   األكؿ االقوالررة
  ىنػػدمال تخػػرج ـ(1955)ال االقمن ػػب دتػػإ ن الفػػل دراسػػته فػػأ ىػػالـ كاوػػأ مدت ظنػػ  قرااطػػل طػػالب جالمعػػل اقوػػالررة

أسػػس ىرفػػالت مػػع ىػػدد مػػف اق َّسػػطفنففف كمػػن ـ خَّفػػؿ اقػػكزفر "أاكج ػػالد"   كأسػػس رااطػػل اقخػػرفجفف اق َّسػػطفنففف
نػداء اقدفػػالة"  - ػدرا  ػدف ل رػػ رفل رأ"فَّسػطفننالأك  ـ( 1957)فػتح" فػػأ اق كفػت أكاخػر اقعػػالـ در ػل اقتدرفػر "

انتخػػػػػب فالسػػػػػر ىرفػػػػالت فػػػػػأ اقػػػػػػمجَّس اقػػػػػكطنأ   ـ(1963)كافتتدػػػػػال أكؿ م تػػػػػب قػػػػػ"فتح" ىػػػػػالـ ـ(  1959)فػػػػأ 
. هال قَّجنػػل اقتن فذفػػل قمنظمػػػل اقتدرفػػر كاوػػأ فػػأ اقمن ػػب دتػػإ كفالتػػػرئفسنػػ (ـ1969)اق َّسػػطفنأ اقخػػالمس ىػػالـ 

كؿ ىػالد ىرفػالت إقػإ فَّسػطفف فػأ األ  (1994د ؿ اقرػ فد فالسػر ىرفػالت ىَّػإ جػالئزة نكاػؿ قَّسػالـ فػأ ىػالـ )
مػف أ ػكات اقمرػالر فف فػأ  (%88) ال قَّسػَّطل اقكطنفػل اد ػكقه ىَّػإانتيخب ىرفالت رئفسنػـ  1994مف تمكز/

/مػػػف  ػػالنكف ثػػػالنأ 20اًنتخالاػػالت اقتػػأ جػػػرت ألكؿ مػػرة فػػأ قطػػػالع غػػزة كاق ػػػ ل امػػال فف ػػال اقوػػػدس اقرػػرقفل فػػأ 
رفئفؿ رالركف ادىـ أمفر ػأ فػأ ىػالـ أكتعرض قدمَّل أداررال   اال  افرن ا اسرائفَّفن د الرن  ىرفالتكاجه ـ. 1996ىالـ/

كمنػػػػع مػػػػف مغػػػػالدرة راـ اه كدال ػػػػرة اًدػػػػتالؿ داخػػػػؿ موػػػػرة   الإلق ػػػػالؽ ت مػػػػل اإلررػػػػالب اػػػػه رخ ػػػػفن  ـ(2001)
اػك ىمػػالر فػأ اقثػػالنأ ىرػر مػػف ترػػرفف أقرػػ فد ظ ػػرت أكقػإ ىالمػػالت اقتػدركر اقرػػدفد ىَّػإ  ػػدل ال  االقموالطعػ
سػػػرائفَّفل  ـ(2004)األكؿ  ككافػػػؽ ىَّػػػإ قػػػرار األطاػػػالء نوَّػػػه إقػػػإ فرنسػػػال قَّعػػػالج  اعػػػد تَّوػػػأ تي فػػػدات أمفر فػػػل كا 

دتػإ  ـ2004ترػرفف األكؿ/ أ تػكار  29كأدخؿ إقإ مسترػ إ افرسػأ قػرب اػالرفس فػأ   ا مالف ىكدته قَّكطف
 -رػػػػا ل رافػػػػل اإلىالمفػػػػل   –انظػػػػر: فالسػػػػر ىرفػػػػالت  .2004أ فجػػػػر اقدػػػػالدم ىرػػػػر مػػػػف ترػػػػرفف اقثػػػػالن تػػػػكفأ

http://www.raya.ps/ar/news/842836.html 
مكقػػػع اقجػػػفش  –مجَّػػػل اقػػػدفالع اقػػػكطنأ  –دسػػػالف مرت ػػػإ إ –إسػػػرائفؿانظػػػر: اقخرفطػػػل اقدزافػػػل كاقسفالسػػػفل فػػػأ  2))

 http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4716-اقَّانالنأ 
 .101ص  – راىنال مع اقف كد  3))

http://www.raya.ps/ar/news/842836.html
http://www.raya.ps/ar/news/842836.html
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4716
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ـ مػال فَّػأ: "قػف ف ػكف سػالـ 1950 سنلأارفؿ  7افغف اتالرفخ  ـقوالة منالدفكجالء فأ خطالب أ
دتإ ًك قَّعرب مال دمنال قـ ندرر كطننال ايجمعػه اعػد  كدتػإ قػك   إسرائفؿًك ألرض   إسرائفؿقرعب 

 اق ارل. إسرائفؿرك أرض  كفو د االقكطف  (1)كقعنال معالردة اق َّح"

سػالـ  كاقدر ػالت قتدػرفض ىَّػإ اإلجػؿ اأت القفػالت كاقمعالرػدات مػف كفستغؿ اقف كد تكقفػع اً
جػػؿ  ػػرب اقػػذفف ر ػػكا االقذقػػل كاقم النػػل  مػػف أىػػكان ـ مػػف اقد ػػالـ اقعػػرب اإلسػػالمفل  كاقسػػعأ قػػدل أ

 سالمفل  كمدالرات ال كاقو الء ىَّف ال.اقدر الت اإل

ت القفػل  المػب دف فػد: (  اعػد تكقفػع ام1981) سػنلح  د أ قه فغف فأ ت رفافوكؿ منالدفـ 
ء ىَّػػػإ ً اعػػػد أف فػػػتـ اقو ػػػالكمَّدوالت ػػػال مػػػع م ػػػر إ  دة  المػػػب دف فػػػدطمػػػئف ىَّػػػإ معالرػػػأ"إننػػػأ قػػػف 

ػػال رػػدفدنا ام ػػر ارػػ ؿ خػػالص  إف  ػػدفوأ اقسػػالدات أاػػدل سػػالمفل فػػأ اقدر ػػالت اقمتع ػػال اإل رتمالمن
ت القفػػالت  المػػب دف فػػد  كتػػػدفن ـ مسػػَّمفف االقعمػػؿ  ػػد اف اقمتطػػػرففف اقامػػال قدمتػػه قػػه مػػف كثػػالئؽ  فػػدف

ً ترفػد أف ت ت ػأ اسػمالع  إسػرائفؿ دت قه ادكرم أف أ  ك إسرائفؿاعرقَّل ىمَّفالت تطافع اقعالقالت مع 
فوالف ـ ىنػد دػدرـ   ت رفدالت مطمئنل  كق ن ال ترفد إجراءات دالزمل كىنف ل  قتيدفب قالدة اقدر الت كا 

إقػػإ مسػػتواؿ ات القفػػالت اقسػػالـ مػػع م ػػر  قوػػد  ظػػر ارفاػػل كرػػؾسػػتظؿ تن إسػػرائفؿفػػنف   كاخػػالؼ ذقػػؾ
دتإ اػدأ دمَّػل  إسرائفؿا إقإ غالدر م ر ىالئدن أ د أ الف  دفوأ اقسالدات ىند دسف ظننال اه  إذ قـ 

ننأ أتمنإ قه اقنجالح كاقتكففؽ مف  ؿ قَّاأ"  (2).ىنف ل قمدالرات ـ  كا 

  طر ف دد اق فالف اق  فكنأف كف فأ دالقل كجكد خىندمال كفعتار افغف أف اقسالـ مطَّكب 
أ: "ً دالجػػل سػرائفَّفتتػالح اقػػدكرة اقرػتكفل قَّ نفسػت اإلففوػكؿ فػأ اكف ػكف مػف أجػؿ د ػظ رػػذة اقدكقػل  

 إسػػرائفؿمطَّونػػال قماػػالدرات سػػالـ جدفػػدة فػػأ اقرػػرؽ األكسػػط  مػػال داـ ً فكجػػد خطػػر أفػػل مجالا ػػل اػػفف 
سػػػؤاؿ اقمطػػػركح رػػػك: قمػػػالذا ن ػػػدـ اق  كقػػػذقؾكأ ػػػالؼ: "  كجفران ػػػال اقعػػػرب خػػػالؿ اقمسػػػتواؿ اقمنظػػػكر"

راقػػػل  اق ف ػػػؿ اقدػػػالقأ قَّسػػػالـ؟ كقمػػػالذا نخَّػػػؽ رػػػركطنال جدفػػػدة فم ػػػف أف تػػػؤدم إقػػػإ تجػػػدد اقدػػػركب كا 
 (3).اقدمالء"

اقتمسػػؾ اػػيرض إسػػرائفؿ : الـ االقدوفوػػل اقتػػأ فت ػػكررال اين ػػالفػػراط منػػالدفـ اػػفغف م  ػػـك اقسػػك 
اسػػاب  ( ـ1970) سػػنلقد كمػػل در تػػه دفػػركت مػػف ا ًنسػػدالبتارفػػرة كذقػػؾ فػػأ معػػرض   اق المَّػػل

كقػد جػالء   إفرالؿ رذة اقماالدرة إإق لممال أد ( ـ1969) سنل ماالدرة ركجرز إمكافول دزب اقعمؿ ىَّ
كمعالر ػػل تَّتػػـز   فكجػػد اقفػػـك معسػػ راف اػػالرزاف: د كمػػل مَّتزمػػل اتوسػػفـ أرض إسػػرائفؿ: "فػػأ تارفػػرة

                                                 

 .30ص  – 3ط –دار اًىت الـ  –مدمكد رفت خطالب  –اقتكسعفل  إسرائفؿأرداؼ  1))
 . 31ص –دار اقتكزفع كاقنرر اًسالمفل  –ىاد اقعزفز م ط إ  –ق إ أف ف دـ األقاؿ 2) )
 .95ص –اقودس ق فل  ؿ مسَّـ  3))
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, أك اقتخَّػأ أجػؿ اقاوػالء فػأ اقد كمػلقدوفوػل مػف ات المؿ اقاَّد,  الف ىَّفنال أف نختالر افف اقتخَّأ ىػف ا
 (1)."لىف اقد كمل مف أجؿ اقدوفول اقتالرفخفل كقد اخترنال اقدوفول اقتالرفخفل ً سالـ دكف دوفو

ففوػكؿ: "إف ف ػرة اقوػدر   كفعتار منالدفـ افغف أف اقوكة رأ اقتأ تجَّب اقسػالـ قدكقػل إسػرائفؿ
تجنػػب اقسػالـ  ًك تكافػػؽ اقػػدكؿ اقعرافػػل كق ػف ً فم ػػف   غرفاػل ىػػف اقف كدفػػل  كفم ػف تجنػػب اقدػػرب

اقفػػكـ ىَّػػػإ أم خطػػل إسػػػرائفَّفل  كفػػأ اقدوفوػػػل: سػػفادأ أىػػػداؤنال فػػأ اقت  فػػػر جػػدفنال فػػػأ اقسػػالـ ىنػػػدمال 
 (2).تك َّكف إقإ خال ل أن ـ ً فستطفعكف اقو الء ىَّإ دكقل إسرائفؿ"

 : سرائيل بيتناموقف حزب إ .2

اقسػػد اقعػػالقأ اوناَّػػػل نككفػػل ا ػػػدؼ  وػػد دىػػال قفارمػػػالف مػػف ىَّػػإ من ػػػل اق نفسػػت إقػػإ ق ػػػؼق
اقم رم  ادجل أف ات القفل اقسالـ اقتأ كقع ال اقنظالـ اقم ػرم مػع اق فػالف اق ػ فكنأ إغراؽ اقرعب 

 (3).قـ ت ف دوفوفل  ألف م ر ًزاقت تدىـ اقمطالقب اقمرركىل قَّرعب اق َّسطفنأ
 ييودت ىتوراه: .3

: (ـ1996) سػنلاقرااعػل ىرػر قجالء فأ اقارنػالمن اًنتخػالاأ قدػزب ف ػدكت رتػكراة قَّ نفسػت 
كتطالقػب االقتوػدـ فػأ أم   ككقػؼ سػ ؾ اقػدمالء  إف ف دكت رتكراة تطالقب اقسالـ اقدوفوأ فأ اقمنطوػل

نرػػػالء ىالقػػػالت جفػػػدة كسػػػَّمفل مػػػع  الفػػػل دكؿ  ماػػػالدرة سفالسػػػفل مػػػف طرفنػػػال مػػػع اقػػػدكؿ اقمدفطػػػل انػػػال  كا 
 (4)كرعكب اقمنطول.

فد : ندف نؤ (ـ1977) سنلقَّ نفست اقتالسعل ق كجالء فأ اقارنالمن اًنتخالاأ أغكدات فسرائفؿ 
 ػدت أنػه ً قَّف كد  مع أف درب فكـ اقغ ػراف أ مف اقعالـ كاقرخ أاقسالـ مع جفراننال مع  مالف األ

 تدػػت سػػفطرة اقف ػػكد  منطوػػل ىالزقػػل أمنفػػل رػػأء كأف اقد ػػالظ ىَّػػإ اعػػض اقمنػػالطؽ   ػػمالف قَّسػػالـ
 (5) ركرم.

: أرض إسػػرائفؿ اقتػػأ (ـ1988) سػػنلالنفػػل ىرػػر قكجػػالء فػػأ اقارنػػالمن اًنتخػػالاأ قَّ نفسػػت اقث
ًك فم ػػف أف ن ػػع أرض إسػػرائفؿ ىَّػػإ طالكقػػل   أىطفػػت قنػػال ىػػف طرفػػؽ اقػػرب رػػأ قرػػعب إسػػرائفؿ

                                                 

 .189ص  –اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  1))
ص  –728رقػـ  - تػب مترجمػل   –الستعالمالت قاق فئل اقعالمل  –فف تكر مالق ال  –منالدفـ افغف اقتكراة كاقاندقفل  2))

116. 
 -مكقػػػػػػػػػػػػع اقجزفػػػػػػػػػػػػرة نػػػػػػػػػػػػت   -ىاػػػػػػػػػػػػد اقكرػػػػػػػػػػػػالب اقمسػػػػػػػػػػػػفرم   – ػػػػػػػػػػػػ فكنأقفارمػػػػػػػػػػػػالف كاإلجمػػػػػػػػػػػػالع اقانظػػػػػػػػػػػػر:  3))

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6ea098a-42a9-45e2-8404-73ead5bbae09 
 .154ص – ـ1997 – أافبتؿ  –اقجالمعل اقم تكدل  –ف نفكنارغ اف فمف – إسرائفؿفأ  انظر: األدزاب4) )
  .155ص – اقمرجع اقسالاؽانظر: 5) )

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6ea098a-42a9-45e2-8404-73ead5bbae09
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6ea098a-42a9-45e2-8404-73ead5bbae09
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اقم الك ػػالت مػػع دكؿ اقعػػالقـ  كندػػف نعػػالرض دػػؿ اق ػػراع داخػػؿ أطػػر اقمػػؤتمرات اقدكقفػػل  كنعػػالرض 
 (1)ق َّسطفنفل.اقسالـ مع منظمل اقتدرفر اق َّسطفنفل  كنعالرض إقالمل اقدكقل ا

 حركة شاس: .4

سػػفدوؽ جمفػػع : "اقسػػالـ اقػػذم فرفػػدة اينػػه اقسػػالـ اقػػذم فكسػػؼ ىكفالدفػػالقوػػد ك ػػح اقدالخػػالـ 
 (2)."كىكد أنافالئنال ىف ت المؿ اقاَّد كددكدة اقتالرفخفل

 ة:يسرائيماإلاألحزابفي عقيدة  (3)رسادًسا: الترانسفي
ت فأ اق  ر اق ػ فكنأ  كرػك أك معظم ـ رك أدد اقثكاا الإف إخالء فَّسطفف مف  ؿ سال نف 

مع اوالء س الن ال ىَّف ػال أل ػاح مػف اقمسػتدفؿ  رضإذ قك تـ اًستفالء ىَّإ األ  أمر منطوأ كم  كـ
قَّدَّػػـ اق ػػ فكنأ فػػأ انػػالء  أ ػػاح اخت ػػالء اقعػػرب  ػػركرفنال تدوفونػػالتيسػػفس اقدكقػػل اقف كدفػػل  كمػػف رنػػال 

 (4) ثرفل.جفتك اقتأ ف كف ففه اقف كد رـ األدكقل اق

ف اقػػػدى ل قطػػػرد اقعػػػرب مػػػف فَّسػػػطفف فسػػػرائفَّاإلكاقرخ ػػػفالت  األدػػػزابكة اقتػػػأ تػػػدىك ا ػػػال كا 
نمال رأ ىوفدة ىند اق  اقمدتَّل قفست دىكة كقفدة مع كجكد اق فالف اق  فكنأ ف كد مػف قػدفـ اقزمػالف كا 

اق تػالب را ػأ مػف أىػدائ ـ كقػتَّ ـ كتػدمفر قػرارـ كمػدن ـ  فوػد جػالء فػأ سػ ر اقثنفػل مػف فأ إفراغ األ
يٍم ْن َسِمْعَت َعْن ِإْحَدى ُمُدََِك الَِّتي يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك لَِتْسُكَن ِفيَها قـَْواًل:َقْد َخَرَج أََُاٌس بـَُنو لَئِ إِ " :اقمودس

ــا ــْم تـَْعرُِفوَى ــًة ُأْخــَرى َل ــُد آِلَه َىُب َوَـَْعُب ِْ ــائِِليَن: ََــ ــِديَنِتِهْم َق َوفـَتَّْشــَت  َوَفَحْصــتَ  ،ِمــْن َوَســِطَك َوَطوَُّحــوا ُســكَّاَن َم
ــِحيٌ  َوَأِكيــٌد، قَــْد ُعِمــَل ذلِــَك الــرّْْجُف ِفــي َوَســِطَك، َفَضــْربًا َتْضــِرُب ُســكَّانَ  َْ تِْلــَك  َوَســأَْلَت َجيّْــًدا َوِإَذا اأَلْمــُر 

 ِِ ْي ، َوُتَحرُّْمَها ِبُكلّْ َما ِفيَها َمَع بـََهائِِمَها ِبَحدّْ السَّ ِِ َمعُ  ،اْلَمِديَنِة ِبَحدّْ السَّْي ُْ ُكلَّ َأْمِتَعِتَها ِإَلى َوَسِط َساَحِتَها،   َت
َواَل يـَْلَتِصـْق بِيَـِدَك ، نَـى بـَْعـدُ َوُتْحِرُق بِالنَّاِر اْلَمِديَنَة وَُكلَّ َأْمِتَعِتَها َكاِمَلًة ِللرَّبّْ ِإلِهَك، فـََتُكوُن َتالِّ ِإلَـى األَبَـِد اَل تـُبْـ 

ـــَن اْلُمَحـــرَِّم، ِلَكـــْي يـَْرجـــَع الـــرَّ  َِ َشـــْيٌء ِم ـــ ـــُرَك َكَمـــا َحَل ـــَك رَْحَمـــًة. يـَْرَحُمـــَك َوُيَكثْـّ ـــْن ُحُمـــوّْ َغَضـــِبِو، َويـُْعِطَي بُّ ِم
 (5)."آلبَاِئكَ 

                                                 

ف اقعَّمالنفػػل كاقدكقػػل ففل اػػسػػرائفَّاإل األدػػزاب  انظػػر: 155ص –اػػف فمػػفف نفػػكنارغ –إسػػرائفؿ فػػأ  األدػػزابانظػر:  1))
 .101ص –كاقدفف 

 .190ص  –اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل  2))
 خػػر اػػدكف اقسػػعأ من ػػال أك اػػدكف مكافوت ػػال  كذقػػؾىػػف ت جفػػر جمالىػػل سػػ النفل مػػف م ػػالف آلرػػك ىاػػالرة  اقترانسػػ فر: 3))

 –ألسػػاالب مختَّ ػػل  كرػػك فختَّػػؼ ىػػف اق جػػرة اقتػػأ تػػتـ اػػنرادة اقم ػػالجر. مكسػػكىل اقف ػػكد كاقف كدفػػل كاق ػػ فكنفل 
 .2/402ج –اقمكسكىل اقمكجزة 

 .2/394ج –اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة -نفل مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فك  4))
 (.17 - 12اق ورات ) – 13 اإل دالح –س ر اقتثنفل  5))
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ال فػػأ رض اقتػػأ فسػػتكقكف ىَّف ػػال كا ػػدن اقػػنص فػػأ تردفػػؿ غفػػر اقف ػػكد مػػف األ كجػػالء ال  ػػرفدن
ُقوَن  َوِإْن َلْم َتْطُرُدوا ُسكَّاَن اأَلْرضِ  دالح اقثالقث كاقثالثفف: "س ر اقعدد اإل يَن َتْسـَتبـْ ِِ ِمْن َأَمـاِمُكْم َيُكـوُن الَـّ

ُتْم َساكِ  َـْ ُهْم َأْشَواًكا ِفي َأْعُيِنُكْم، َوَمَناِخَف ِفي َجَواَِِبُكْم، َوُيَضاِيُقوََُكْم َعَلى اأَلْرِض الَِّتي َأ  (1)"ُنوَن ِفيَها.ِمنـْ

فػتـ ا ػال طػرد األمػـ رفوػل اقتػأ فجػب أف اقط –ففمال فزىمػكف  - اق تالب اقمودسكقود رسـ ق ـ 
فمػػػف اق ػػػركرم اىتمػػػالد ف ػػػرة اقطػػػرد    ثػػػر مػػػف اقف ػػػكد  كخال ػػػل فػػػأ ظػػػؿ أن ػػػال أمػػػـ أ اػػػر كأخػػػرلاأل

اَل َأْطُرُدُىْم ِمْن َأَماِمَك ِفي َسَنٍة َواِحـَدٍة، لِـَئالَّ َتِصـيَر اأَلْرُض َخرِبَـًة، فـََتْكثـُـَر َعَلْيـَك اقتدرفجأ قَّتخَّص من ـ: "
َوَأْجَعُل ُتُ وَمَك ِمْن َبْحـِر ُسـوٍف ، ِلياًل َقِلياًل َأْطُرُدُىْم ِمْن َأَماِمَك ِإَلى َأْن تـُْثِمَر َوَتْمِلَك اأَلْرضَ قَ ، ُوُحوُش اْلبَـرّْيَّةِ 

 (2)"ْم ِمـْن َأَماِمـكَ ُرُدىُ ِإَلى َبْحِر ِفِلْسِطيَن، َوِمَن اْلبَـرّْيَـِّة ِإلَـى النـَّْهـِر. فَـِنّْي َأْدفَـُع ِإلَـى أَيْـِديُكْم ُسـكَّاَن اأَلْرِض، فـََتطْـ
رِيًعا، لِـَئالَّ َتْكثـُـَر َولِكنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َيطْـُرُد ىـُماَلِء الشُّـُعوَب ِمـْن َأَماِمـَك َقِلـياًل َقِلـياًل. اَل َتْسـَتِطيُع َأْن تـُْفنِـيَـُهْم َسـ"

كد  ػد اق َّسػطفنففف  فػأ كفمالرسػ ال اقف ػ ك ين ال ن س اقسفالسل اقتأ مالرسػ ال   (3)" َعَلْيَك ُوُحوُش اْلبَـرّْيَّةِ 
 اقع ر اقددفث.

قػػػالؿ اقدالخػػػالـ ف ػػػكدا غررػػػكنأ: "إف اقعػػػرب اقموفمػػػفف فػػػأ اقػػػاالد فدتَّػػػكف جػػػزءنا مػػػف االدنػػػال  
ألننػال مطػالقاكف اػالدتالؿ اقػاالد  خالفنال قتعالقفـ اقتكراة  كرـ غراالء كفجب ىدـ تكقفع أم تدالقؼ مع ػـ 

 (4).ستفطالن ال"كا

ىَّػػإ سػػؤاؿ دػػكؿ دػػؽ اقعػػرب فػػأ اقعػػكدة إقػػإ دفػػالررـ: فػػأ ردة  اقدالخػػالـ رػػَّكمك أففنػػرفوػػكؿ 
 ػػػَّفل  إن ػػػػال أر ػػػػنال أرض قػػػػإ اَّػػػػدان ـ األإ إسػػػرائفؿ أرضكنعفػػػػد ىػػػػرب   تعػػػالقكا نطاػػػػؽ دػػػػؽ اقعػػػكدة

كاقعرب رالجركا إقإ رنال امركر اقكقت  اخال ل ىرفل قفالـ اقدكقل   مال رك   سم ال   مال رك اإسرائفؿ
ػػػال  سػػف كف ىمػػػالن ال نػػف افنمعػػركؼ سػػف كف فػػػـك جمػػع رػػػتالت اقعػػرب اقػػػذفف فعفرػػك  إقػػػإ االدرػػـ ىظفمن

كرك فو د مف  ؿ رػذا تردفػؿ اقعػرب  (5)خالقفنال ً مثفؿ قه  االقنسال ق ـ كقنال كق ؿ اقجنس اقاررم.أ
 ىف أرض فَّسطفف اقمدتَّل.

 أرضكقوػػػد طػػػرح اق التػػػب اقف ػػػكدم اقارفطػػػالنأ  فسػػػرائفؿ زانغ فػػػؿ  ف ػػػرة تردفػػػؿ اقعػػػرب مػػػف 
ميركقػػل اسػػ الف ىػػرب  ترػػ ؿ فػػأ  إسػػرائفؿف دوفوػػل  ػكف أرض قوػػكؿ إ  كذرػػب زانغ فػػؿ إقػػإ اإسػرائفؿ

                                                 

 . 55اق ورة  – 33 اإل دالح –س ر اقعدد  1))
 (.30 - 29اق ورات ) – 23 اإل دالح –س ر اقخركج  2))
 .22اق ورة  – 7 اإل دالح –س ر اقتثنفل  3))
 .77ص  – راىنال مع اقف كد  4))
 .198ص  –انظر: فتالكل اقدالخالمالت  5))
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  إسرائفؿفت دد اق  فكنففف  كأردؼ مدذرنا: إذا  الف اقف كد ً فرفدكف اقت رفط ايرض  ادد ذات ال خطرن 
 (1)ف ىَّف ـ أف ف كنكا مستعدفف قطرد اقعرب االقوكة أك اقت  ؿ ا جرت ـ.فن

كفَّسػطفف   كم ػر قَّم ػرففف  تعػكد قإلنجَّفػز مػف اقكا ػح أف إنجَّتػرااػف جكرفػكف: "كفوكؿ 
ذا قالكمكا   فنذا قـ فخرجكا  كسكؼ نوكؿ قَّعرب اخرجكا  كفأ االدنال رنالؾ فوط م الف قَّف كد  قَّف كد كا 

 (2).فسكؼ نخرج ـ االقوكة"

:" قػفس تكقود ن ت جكقدا مالئفر أف ف كف رنالؾ كجػكد قَّ َّسػطفنأ ىَّػإ أرض فَّسػطفف  فوالقػ
قػـ نػػيت قطػػردرـ خػالرج دفػػالررـ كاًسػتفالء ىَّػػإ كطػن ـ  ف ػػـ ً كجػػكد رنػالؾ رػػعب فَّسػطفنأ  فػػندف 

 (3).ق ـ"
 عمى مثل ىذا النيج فجاء في مواقفيا:  األحزابولقد سارت 

 حزب الميكود:   .1

:  كاقتػأ ىاػر  ب اقركدػأ قدػزب اقَّف ػكد ف ػرة اقترانسػ فرقود تانإ جالاتكنسػ أ األ ىن ػال قػالئالن
 أرضسػػػالمفل مػػػف ل مػػػع اقرػػػرؽ... ًاػػػد مػػػف  ػػػنس اقػػػركح اإل"ندػػػف اقف ػػػكد رػػػ رنا ه قػػػفس قنػػػال ىالقػػػ

ذات كرػػـ فرقػػل متكدرػػل   األزفػػالء اقما رجػػلفرتػػدكف   ػػالرخكف  إف اقعػػرب كاقمسػػَّمفف رىػػالع إسػػرائفؿ
 (  4)."قكاـ سوفـ

خػر: "إذا قػرر اقعػرب اختفػالر اق جػرة مػف اقػاالد  فػنف دوفوػل آك تب جالاتكنس أ فأ مك ػع 
خػػر أف فػأ دػػد ذات ػال ىَّػإ اقع ػس  اػيف قػػدف ـ فػأ م ػالف مػال  م ػالف  ػكن ـ فسػتطفعكف اق جػرة سػتارر

 (5).فستطفعكف انالء كطف جدفد ق ـ ففه"

                                                 

ػػال مػػف اق ػػراع اق ػػ فكنأ اق َّسػػطفنأ  1)) اقسػػنل  –فل إسػػرائفَّمجَّػػل ق ػػالفال  –داف رػػالؼ  –انظػر: مالئػػل كىرػػركف ىالمن
 .11ص  – 12 11اقعدداف  –ـ 2003 فؼ كخرفؼ  –اقثالقثل 

 -ـ اقمر ػػػػػػػػػػز اق َّسػػػػػػػػػػطفنأ قإلىػػػػػػػػػػال – ػػػػػػػػػػد اقرػػػػػػػػػػعب اق َّسػػػػػػػػػػطفنأ فػػػػػػػػػػأ اقوػػػػػػػػػػرف اقعرػػػػػػػػػػرفف جػػػػػػػػػػرائـ اقف ػػػػػػػػػػكد 2))
http://www.palestine-info.com/arabic/terror/sijil/terroryahodbok/mainbag.htm 

   48ص  – 3ط –دار اقرركؽ  –رجالء جالركدم  –فل سرائفَّمدال مل اق  فكنفل اإل 3))
Imperial Israel And The Palestinians The Politics Of Expansion –Nur Masalha – Pluto 

Press – 2000 –p57. 
 . 18ص  –مكقؼ دزب اقَّف كد مف اقدكقل اق َّسطفنفل  4))
 –اقسػنل اقثالقثػل  –فل إسػرائفَّمجَّل ق ػالفال  –داف رالؼ  –مالئل كىرركف ىالمنال مف اق راع اق  فكنأ اق َّسطفنأ 5) )

 .14ص  – 12 11اقعدداف  –ـ 2003ؼ  فؼ كخرف

http://www.palestine-info.com/arabic/terror/sijil/terroryahodbok/mainbag.htm
http://www.palestine-info.com/arabic/terror/sijil/terroryahodbok/mainbag.htm


 أثر العقيدة اليهىدية على األحزاب اليمينية اإلسرائيلية المعاصرة 

)291) 
 

 الفصل الرابع

كفوكؿ تَّمفذة منالدفـ افغف: "فناغأ أف ندرؾ أنػه ً م ػالف فػأ رػذة اقػاالد قرػعافف  إف اقدػؿ 
ـ اقكدفػػد رػػك فَّسػػطفف اػػال ىػػرب  كقػػفس رنػػالؾ سػػافؿ غفػػر طػػرد اقعػػرب إقػػإ اقاَّػػداف اقمجػػالكرة  طػػردر

 (1).ستثنالء  كفناغأ أً تاوإ ق ـ أفل قرفل ًك أفه ىرفرة"اجمفعنال اال 

: "إف إاػػالدة اقعػػرب (ـ8644) سػػنلمػػالـ اقمسػػتكطنفف أرػػالركف فػػأ خطػػالب قػػه  أرفئفػػؿكفوػػكؿ 
فم ف أف فنرػي مػع اقعػرب   ف تثوكا فأ سالـو أع ـ  ًك فم ف كقتَّ ـ رك اقسالح اقكدفد فأ اقتعالمؿ م

االقو الء ىَّإ اقعرب جمفعنال  اقمستواؿ فأ رذة اقمنطول  كقف ف كف مستواَّنال إً ق ال  إسرائفؿإف دكقل 
نػػه مػػف أسػػرائفَّاإلاوػػالء ىَّػػإ ىراػػأ كادػػد فػػأ رػػذة اقمنطوػػل رػػك خنجػػر فػػأ ظ ػػر اقمػػكاطف إف اإل   كا 

ت مػػف فػػأ ادػػتالؿ أر ػػ ـ  إسػػرائفؿف قػػكة انػػالء  ك ػػع الء كأف نتعالمػػؿ مع ػػـ ىَّػػإ أن ػػـ جاألف ػػؿ أ
 (2).كطردرـ"

 نسفير: ازب إسرائيل بيتنا من التر موقف ح .2

مػػػػف ىػػػػرب إسػػػػرائفؿ  كذقػػػػؾ ىػػػػف طرفػػػػؽ طػػػػرد  (%90)تردفػػػػؿ دىػػػػال أففغػػػػدكر قفارمػػػػالف إقػػػػإ 
 (3).إقإ اق  ل اقغرافل (ـ1948)اق َّسطفنففف اقعرب مف منطول اقمثَّث داخؿ أرا إ 

األرا ػػػأ  فدسػػػب رأم قفارمػػػالف  اقمرػػػ َّل اقمر زفػػػل قدكقػػػل إسػػػرائفؿ قفسػػػت اق َّسػػػطفنففف فػػػأ
كفو ػد اقعػرب فػأ األرا ػأ   (4)اق فػالف اق ػ فكنأل اق َّسػطفنفل اقتػأ تعػفش فػأ مدتَّل  إنمال األقَّفػاق

 .(ـ1948) سنلاقمدتَّل 
 
 

 

  

                                                 

 .308ص – 1ط –دار اق الدم قَّطاالىل  –م ط إ اقَّداكم  –ررالب اق  فكنأ اإل 1))
 .277 –ـ 2002 –اق فئل اقم رفل اقعالمل قَّ تالب  –ىرفل ىَّأ  –تدالقؼ اقدالخالـ كاقجنراؿ 2) )
 -رة نػػػػػػػػػػػػػت مكقػػػػػػػػػػػػػع اقجزفػػػػػػػػػػػػػ –ىاػػػػػػػػػػػػػد اقكرػػػػػػػػػػػػػالب اقمسػػػػػػػػػػػػػفرم  –جمػػػػػػػػػػػػػالع اق ػػػػػػػػػػػػػ فكنأ انظػػػػػػػػػػػػػر: قفارمػػػػػػػػػػػػػالف كاإل 3))

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6ea098a-42a9-45e2-8404-
73ead5bbae09 

 - ـ18-10-2006  -اقمر ػػػػػػػز اق َّسػػػػػػػطفنأ قَّتكثفػػػػػػػؽ كاقمعَّكمػػػػػػػالت  -مػػػػػػػف رػػػػػػػك أففغػػػػػػػدكر قفارمػػػػػػػالف انظػػػػػػػر:  4))
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=22&CatId=58&table=documents 

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6ea098a-42a9-45e2-8404-73ead5bbae09
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6ea098a-42a9-45e2-8404-73ead5bbae09
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=22&CatId=58&table=documents
http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=22&CatId=58&table=documents
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 ادلطهة انثانث

 يف احلروب واالغتُاالخ وانقتم األحزابدور 

 :في ممارسة القتل واالغتياالت األحزابأواًل: دور 
غتفػػالًت  د اقمدر ػػفف كاقممالرسػػفف قَّوتػػؿ كاًكقالدت ػػال  ػػالنكا مػػف أرػػ اق ػػ فكنفل األدػػزابإف 

أك مف قاؿ ذقؾ فأ اقع الاالت اق  فكنفل اإلررالافػل   كذقؾ سكاء  النكا فأ د كمل اق فالف اق  فكنأ
اقتػأ   اقتأ أنرئت قاؿ إىالف اق فػالف اق ػ فكنأ  مسػتندفف فػأ ممالرسػالت ـ قَّخَّ فػل اقدفنفػل كاقتكراتفػل

 كىدائ ـ قَّمسَّمفف كاق َّسطفنففف.  النت  الدال اقتيثفر فأ  فالغل رخ فت ـ

َىَب اْلَ ْمَسُة الرَّْجـاِل َوَجـاُءوا ِإلَـى الَيِـَش. َورََأْوا الشَّـْعبَ : "اق تالب اقمودسجالء فأ  َِ يَن ِفيَهـا  َف ِِ الَـّ
ِيّْينَ  ــْيُدَو ــٍة َكَعــاَدِة الصّْ ــْيَف ِفــي اأَلْرضِ  َســاِكِنيَن ِبَطَمأََِيَن ــَأْمٍر َواِرثٌ  ُمْســَترِيِحيَن ُمْطَمِئنّْــيَن، َوَل رِيَاَســًة. َوُىــْم  ُمــْمٍذ ِب

ِيّْيَن َولَْيَف َلُهـْم َأْمـٌر َمـعَ  ََْسـانٍ  بَِعيُدوَن َعِن الصّْْيُدَو ِِي َكـاَن ... ِإ ـَنَع ِميَ ـا، َواْلَكـاِىَن الَـّ َْ ُِوا َمـا  َوَأمَّـا ُىـْم فََأَخـ
ِِ َوَأْحَرقُـوا اْلَمِدينَـَة بِالنَّـاِر، َولَـْم َيُكـْن  ، َوَضـَربُوُىمْ َلُو،َوَجاُءوا ِإَلى الَِيَش ِإَلى َشْعٍب ُمْسَترِيٍ  ُمْطَمـِئن   ـْي ِبَحـدّْ السَّ

ِِي لِ  ََْساٍن، َوِىَي ِفي اْلَواِدي الَّ ْيُدوَن، َوَلْم َيُكْن َلُهْم َأْمٌر َمَع ِإ ِْ ُِ أَلََـَّها بَِعيَدٌة َعْن  بَـْيِت رَُحوَب. فـَبَـنَـْوا َمْن يـُْنِق
 (1)."ُنوا ِبَهااْلَمِديَنَة َوَسكَ 

ء اىتػػػدكا ىَّػػػإ قرفػػػل آ كاسػػػتكقكا ىَّػػػإ   منػػػل مطمئنػػػل  دسػػػب مػػػال فػػػذ ر ى ػػػدرـ اقوػػػدفـف ػػػًؤ
 كفكؽ ذقؾ انكا اقمدفنل كس نكا فف ال. ا كقـ فتر كا أددن   كقتَّكا  ؿ مال فف ال مف اقارر  خفرات ال

 فئفػػؿأر : ـ  قػػرئفس اقػػكزراء7/9/2004رسػَّ ال دالخالمػػالت اقف ػػكد فػػكـ اقثالثػالء جػالء فػػأ فتػػكل أ
ر ػػالف: "فػػأ اقدػػرب اقمعال ػػرة ً فجػػب اقتمففػػز اػػفف كرئػػفس األ : رػػالؤكؿ مكفػػالزككزفػػر اقػػدفالع رػػالركف

اقسػ الف اقمػػدنففف كاػػفف اقجػػفش  كىنػػدمال ف ػػكف رنػالؾ خطػػر ىَّػػإ جنكدنػػال كمكاطنفنػػال ً فناغػػأ تطافػػؽ 
قكفػػل ىػػف ك تعطػػأ دفػػالة أىػػدائنال األ اقطرفوػػل اقمتاعػػل دالقفنػػال  كاقتػػأ تك ػػؼ اػػالألخالؽ اقمسػػفدفل  اقتػػأ

 دفالتنال.

إقػػإ اقعمػػؿ طاونػػال  (أسػػرائفَّاإل)كاقجػػفش  (لفسػػرائفَّاإل)نػػدىك اقد كمػػل   دنػػالةندػػف اقمػػكقعفف أ
ىاػػر  إسػػرائفؿقماػػدأ  مػػف جػػالء قفوتَّػػؾ فاػػالدر إقػػإ قتَّػػه  إف اقدػػؽ كاقعػػدؿ اقمتػػكارثفف فػػأ توالقفػػد انػػأ 

نس اقاررم  كرذا مال اتاعػه ىَّمنال ندف كاقعالقـ ايسرة رذا اقمادأ اقم ـ كاق ركرم قكجكد اقج  جفالؿاأل
 ( 2).منذ ى د مكسإ اقذم دالرب اقمدنففف" إسرائفؿرعب 

                                                 

 (.18 - 7اق ورات ) – 18 اإل دالح –س ر اقو الة  1))
 .183ص  –فتالكل اقدالخالمالت  2))
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كفوكؿ اقدالخالـ رالرقك فأ رأفه دكؿ مدال مػل  ػالاط قتػؿ فتػالة  ػغفرة ىمررػال ىرػر سػنكات: 
ن ػػال قػػد تسػػاب ق ػػـ ف أ"رنػػال نتسػػالءؿ ىمػػال إذا  النػػت اقط َّػػل ترػػ ؿ خطػػرنا  فػػنذا  النػػت رنػػالؾ مخػػالكؼ مػػ

مػال إذا  ػالف رػذا اقجنػدم قػد أمنح رذا اقجنػدم كسػالـ توػدفر كقػفس مدال متػه  أذل  ف كف مف اقكاجب 
 (1). ب جالـ غ اه ىَّف ال  فخفرنا فعَّكا االىتوالقه"

  طالؽ اقنػػالرمسػػمكح اػػنة دػػكؿ اقػػرد ىَّػػإ  ػػكارفخ اقوسػػالـ: "ك تػػب اقدالخػػالـ إقفػػالرك فػػأ فتػػكا
إف اقعػػرب اقػػذفف  طػػالؽ اقوػػذائؼ من ػػال ىَّػػإ اقف ػػكد ك ػػؿ األمػػال ف اقتػػأ فػػتـ إ  كق ػػؼ خػػالف فػػكنس

فجػب  ًك فمنعكنػه. اإلررػالبكق ن ـ قتَّل فسالىدكف كفسػالندكف   ارفالءفعفركف فأ رذة األمال ف قفسكا أ
ء  ألن ـ قفسكا  ؛نفب اق مفريف فرعر اتأىتود أف مف فوتَّ ـ فجب أًك  أف فمكت س الف اقوطالع رًؤ

 (2).ارفالء  كق ف قتَّل كمسالىدكف قَّوتَّل"أ

  كمػػػػدل نتوالمفػػػػل  ػػػػد اقعػػػػرباقفػػػػالرك دػػػػكؿ تن فػػػػذ ىمَّفػػػػالت ؿ اقَّدالخػػػػالـ رػػػػمكئف كفػػػػأ سػػػػؤاؿ
ء اػالقطاع أك فسػالىدكنه رػـ قت اإلررػالب: إف اقعػرب اقػذفف فػدىمكف مرركىفل ذقػؾ فوػكؿ َّػل فعػالن  رػًؤ

ن ػـ فسػػتدوكف اقمػكت  كاقم تػػرض أف أىتوػػد أف مػف فوػػتَّ ـ فعتاػر قػػالتالن  إذ أكأنػال ً   ىػػداـد م ػـ اإل
ف اقكفػؿ  قَّوتَّل ًك قجفران ـ  فود كرد أنال قفس فأ قَّاأ ذرة ردمل ًكأ َّإ أفدم اقسَّطالت فتـ قتَّ ـ ى

ف ػػؿ أف فمػػكت أقػػؼ مػػف جفػػراف ع فػػنف اقجفػػراف فرػػجعكف اقوتَّػػل كاألكاقكفػػؿ قجػػالرة  كاػػالقطا  قَّرػػرفر
 (3).ل ًك تسوط رعرة مف رأس ف كدم ارمءاقوتَّ

ىنػػػدمال د مػػػت  كاقػػػع ألف ػػػالر كاقتعػػػالقفـ ىَّػػػإ أرض اقرػػػذة ا اقف كدفػػػلكقوػػػد ترجمػػػت اقمدػػػال ـ 
 مػت اقمدػال ـ رال قػرش كادػد   مػال داقمد مل اقعس رفل ىَّػإ قالئػد مذادػل   ػر قالسػـ اػدفع غرامػل قػدر 

ت ػـ اوتػؿ راىفػفف ىػراففف اػالقورب مػف اي سفالح مف مستعمرة أقكف مكرفه  كاقذم اقف كدفل ىَّإ اندالس أ
جػػراءات أافػػب إقغػػالء اإل اقمر زفػػل فػػأ تػػؿاقمسػػتعمرة  غفػػر متػػزف ىوَّفنػػال  كقػػرر اقو ػػالة فػػأ اقمد مػػل 

غػػالؽ اقمَّػػؼ اقجنػػالئأاقو ػػال ىَّػػإ اقمػػالـز دػػالففـ رػػالؤكؿ   ػػالئفل ادوػػه  كا  ادوػػه  كد مػػت اقمدػػال ـ أف ن
  سػػتخدامه غفػػر اقوػػالنكنأ قَّسػػالحامػػف اقمظَّفػػفف  االقسػػجف مػػع كقػػؼ اقتن فػػذ قمػػدة رػػ رفف  كذقػػؾ ألف 

 (4)سعالؼ.ئؽ اإلأدت قموتؿ سالدمر  إسعالؼ تالاعل قَّ َّفب األطالؽ اقنالر ىَّإ سفالرة كا  

  

                                                 

 .222ص  –اقدالخالمالت فتالكل  1))
 .224ص – اقمرجع اقسالاؽ 2))
 . 202ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
 –ـ 1991خرفػؼ  –فل سػرائفَّاإل تمجَّل اقدارسػال –ىطال اقوفمرم  –إسرائفؿانظر: مظالرر اقعوَّفل اقعن رفل فأ 4) )

 .316ص – 8اقعدد 
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 من قضايا القتل واضحة:  األحزابوموقف 

ذا  ػالف فف ػال مفػؿ    ػرااالتفأ اقظركؼ اقرارنل إذا تجػددت اإل فوكؿ جالاكتنس أ: "أكامرم كا 
ارفػػػػالء... ثرثػػػػرة أً تتجالسػػػػركا كتعػػػػالقاكا األ"  ػػػػالؼ مرػػػػددنا:  كأإل ػػػػالال اقف ػػػػكد فػػػػال ت ػػػػاطكا اقػػػػن س"

 (1).ً درب أرَّفل"   مال ً تكجد إرفالءا.. ً تكجد درب إً  د أكمدارنل .

رجػػكف اقتػػأ فتزىم ػػال اقػػزىفـ اقَّف ػػكدم منػػالدفـ اػػفغف ترفػػع رػػعالر: قوػػد قوػػد  النػػت ى ػػالال األ
اندقفػػل ىَّػػإ رمػػزنا ق ػػال فػػدنا تمسػػؾ ا تكسػػتن ض االقطرفوػػل ن سػػ ال  كاتخػػذ  سػػوطت ف ػػكدا االقػػدـ كاقنػػالر
كنورػػػت تدت ػػػال رػػػذة   – ػػػ فكنأ تمثػػػؿ رؤفت ػػػال قدػػػدكد اقػػػكطف اق –ردف خرفطػػػل فَّسػػػطفف كرػػػرؽ األ

 (2)اق َّمالت: ر ذا كفوط.

 ـتالرفخ اقعالقـ قفست قرم إف قكة اقتودـ فأ"فوكؿ: ف قفدرض ىَّإ اقوتؿ فغـ اففثـ فيتأ منالد
كف ؼ   فندف إذف ن كف كفرفع رعالرة ندف ندالرب قفنسن قه فَّس ل ىَّإ منكاؿ دف الرت  اؿ قَّسفؼ

 ا غفػػر أفنػػال أف ػػر إذف أنػػال مكجػػكد  قػػالؿ ف ػػرة ىمفوػػل جػػدن ىنػػدمال قػػالؿ دف ػػالرت: أ ف فَّسػػ ته اوكقػػه:غاػػف
رػعب ثػـ فتدػكؿ أانػالؤة  فوػد ف  ػر  كجكدرػالإلثاػالت فػأ تػالرفخ اقرػعكب ً ف  ػأ اقت  فػر  رنالؾ أدفالنػالن 
: إف إقػػإ قطفػػع مػػف اقعافػػد...رنالؾ أدفػػالف ف ػػرخ فف ػػال  ػػؿ مػػال ففػػؾ قػػالئالن  -اػػالقرغـ من ػػال  -ايف ػػالررـ 

 (3).ن كف" إذف فندف ندالرب ر  ندفقَّرموالكمتؾ  ىزتؾ   الئف دأ ررف

ػال "فناغػأ ىَّػف ـ أف ػال اإلسػرائفَّفكف أً تَّفنػكا أاػدنا ىنػدمال توتَّػكف أىػداء ـ  فناغػأ  :كفوكؿ أف ن
  قتػأ سػنانأ ىَّػإ أنوال ػ ال د ػالرتنال"  االقثوالفل اقعرافػلأً تيخذ ـ ا ـ ردمل  دتإ ندمر مال فسمإ اػ

 (4).سطفنفكف مجرد  را فر  فجب سدو ال""اق َّ :كقالؿ

أ ادالجػػل إقػػإ اندقفػػل  ك ػػؿ مػػن ـ إسػػرائفَّفوػػكؿ آرففػػؿ رػػالركف مخالطانػػال اقمسػػتكطنفف: "إف  ػػؿ 
مطالقػػب اػػيف فوتػػؿ فػػأ اقرػػ ر مػػال ً فوػػؿ ىػػف ىرػػرة مػػف اق َّسػػطفنففف أك اقعػػرب  ف ػػؿ فػػـك نوتػػؿ ففػػه 

 (5).اقمستواؿ" إسرائفؿجَّه نفنال أك ىرافنال رك جدار نانأ مف أفَّسطف

                                                 

  464ص –فل سػرائفَّمػدار قَّدراسػالت اإل مر ز –جكنأ من كر كفالدم ندالس  –إسرائفؿاقمؤسسل اقعس رفل فأ ( 1)
 .2/77 مجَّد –دف فد نفؼ  –تسؿ نوالن ىف معالرؾ اإل

 .2/396ج –اقمسفرم  –اقمكسكىل اقمكجزة -انظر: مكسكىل اقف كد كاقف كدفل كاق  فكنفل  2))
 160ص  –ررالد اقرالمأ –اقرخ فل اقف كدفل  3))
 www.alukah.net/Culture/0/5126 -مكقع اآلقك ل اقثوالففل   – وعلي زين –ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد  4))
 .278 –ـ 2002 –اق فئل اقم رفل اقعالمل قَّ تالب  –ىرفل ىَّأ  –تدالقؼ اقدالخالـ كاقجنراؿ  5))

http://www.alukah.net/Culture/0/5126/
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ال: "اقسالح فأ  ف ف كف متنكىنال  ألف األىداء فدفطكف انال مف  ؿ أفجب  ائفؿإسر كفوكؿ أف ن
االدت ـ؟ أنػال قػف  ـكفاثكف  ؿ اقسمك   جالنب  رـ فرتركف أسَّدل أتػكرع  دنال  فَّمالذا ً ناالدر اوتَّ ـ كا 

 (1).خر اقدنفال  ألن ـ ساب ميسالتنال اقدوفوفل"ىف أف أقتؿ أم ىراأ دتإ كقك  الف فأ آ

إف  النػػت قػػد   خالقػػد مرػػعؿ فػػأ األردف غتفػػالؿإمدالكقػػل  رػػالركف فؤ ػػد كفعَّػػف أف أرفئفػػؿك ػػالف 
 (2)فنن ال ستت رر كتت رر دتإ تتدوؽ.  فرَّت فأ اقمرة اقسالاول

كىَّػػإ رأسػػ ـ   كاقوػػالدة اق َّسػػطفنففف أثنػػالء د مػػه اقمجالرػػدفف غتػػالؿإكمػػالرس ذقػػؾ ىمَّفنػػال دػػفف 
 .فالسر ىرفالتك  (4)كاقد تكر ىاد اقعزفزاقرنتفسأ  (3)اقرفخ أدمد فالسفف 

                                                 

 .279 –اق فئل اقم رفل اقعالمل قَّ تالب  –ىرفل ىَّأ  –تدالقؼ اقدالخالـ كاقجنراؿ  1))
 . 118ص  –اقودس ق فل  ؿ مسَّـ  2))
قطػػالع  رػػمالؿفػػأ قرفػػل اقجػػكرة  ق ػػالء اقمجػػدؿ  (ـ1938)كقػػد أدمػػد إسػػمالىفؿ فالسػػفف ىػػالـ اقرػػفخ أدمػػد فالسػػفف:  3))

  ككا ؿ اقدراسػل ا ػال دتػإ اق ػؼ اقخػالمس  اًاتدائفل غزة  اقتدؽ اقرفخ اقر فد أدمد فالسفف امدرسل "اقجكرة"
ػػ (12)اؾ آنػػذ ك ػػالف ىمػػرة ـ( 1948)كقجػػي مػػع أسػػرته إقػػإ قطػػالع غػػزة اعػػد دػػرب اقعػػالـ  ال  كتعػػرض قدػػالدث ىالمن

كىَّػإ اقػرغـ مػف أنػه اسػتمر دتػإ كفالتػه  إً أنػه قػـ فػؤثر فػأ رخ ػفل   نتن ىنه رَّؿ جمفػع أطرافػه رػَّالن تالمػالن 
 اقرفخ.

ـ  فعمػػؿ مدرسػػالن قَّغػػل 57/1958أن ػػإ اقرػػفخ اقرػػ فد اقرمػػز أدمػػد فالسػػفف دراسػػته اقثالنكفػػل فػػأ اقعػػالـ اقدراسػػأ 
ىمػؿ خطفاػالن كمدرسػالن فػأ مسػالجد غػزة  كأ ػاح فػأ ظػؿ اًدػتالؿ أرػ ر خطفػب  اقعرافل كاقترافل اإلسالمفل  ثـ

إاالف اق رال اقوالسفل اقتأ تعػرض ق ػال  (ـ1965)ىالـ  اىتوؿكجسالرته فأ اقدؽ    قوكة دجته  ىرفه قطالع غزة
فيسس اقجمعفػل   اختفر اقرفخ أدمد فالسفف قوفالدة اقدر ل (ـ1968)اإلخكاف فأ م ر كقطالع غزة  كفأ اقعالـ 

ثػػـ اقمجمػػع اإلسػػالمأ  ك ػػالف قػػه اقػػدكر اقاػػالرز فػػأ تيسػػفس اقجالمعػػل اإلسػػالمفل  كاػػدأ اقت  فػػر قَّعمػػؿ   إلسػالمفلا
 (13)ات مػػل دفػػالزة أسػػَّدل  كد ػػـ ىَّفػػه االقسػػجف قمػػدة  ـ(1983)اقعسػػ رم  كاىتوػػؿ اقرػػفخ أدمػػد فالسػػفف ىػػالـ 

طالت اًدػتالؿ كاقجا ػل اقرػعافل فأ إطالر ىمَّفل تاػالدؿ قرسػرل اػفف سػَّ (ـ1985)ىالمنال  كق ف كأفرج ىنه ىالـ 
سػػالمفل دمػػالس  كاىتوػػؿ اقرػػفخ در ػػل اقموالكمػػل اإل (ـ1987)قتدرفػػر فَّسػػطفف  كأسػػس اقرػػفخ مػػع آخػػرفف ىػػالـ 

  اعػػد ىمَّفػػل اًغتفػػالؿ اق الرػػَّل (ـ1997)  كد ػػـ ىَّفػػه االقسػػجف مػػدل اقدفػػالة  كأفػػرج ىنػػه ىػػالـ (ـ1989)ىػػالـ 
 قرئفس اقم تب اقسفالسأ قدمالس خالقد مرعؿ.

استرػ د اقرػفخ اقمجالرػد فجػر  .  أ ػفب فف ػال اجػراح(ـ2003)دالكقل اغتفػالؿ فالرػَّل فػأ سػاتمار ىػالـ تعرض قم
كذقػػؾ قػػدل ىكدتػػه مػف  ػػالة اق جػػر  دفػػث اسػػت دفته مركدفػػل إسػػرائفَّفل   ـ3/2004/ 22فػـك اًثنػػفف اقمكافػػؽ 

-أدمػػد فالسػػفف  مكقػػع اقفػػـك اقعػػالقمأ قَّرػػفخ -نظػػر: رػػفخ اقمجالرػػدفف اقرػػ فد أدمػػد فالسػػفف ا ػػكارفخ.  لاثالثػػ
http://www.yaseenday.com/2009/yasinone.html. 

  فػأ قرفػل فانػال ـ23/10/1947ىاػد اقعزفػز ىَّػأ ىاػد اقد ػفظ اقرنتفسػأ فػأ  اقد تكر ىاد اقعزفز اقرنتفسأ: كقد 4))
غػزة  اقتدػؽ كرػك فػأ اقسالدسػل مػف ىمػرة امدرسػلو تالاعػل قك القػػل إقػإ قطػالع  (ـ1948)كقجػيت أسػرته اعػد دػرب 

كأن ػػإ دراسػػته اقثالنكفػػل ىػػالـ   كا ػػطر قَّعمػػؿ أف ػػالن كرػػك فػػأ رػػذا اقعمػػر  غػػكث كترػػغفؿ اقالجئػػفف اق َّسػػطفنففف
 =  كنػػالؿ من ػػال ًدوػػالن درجػػل اقمالجسػػتفر(ـ1972)سػػ ندرفل ىػػالـ   كتخػػٌرج مػػف  َّفػػل اقطػػب اجالمعػػل اً(ـ1965)

http://www.yaseenday.com/2009/yasinone.html
http://www.yaseenday.com/2009/yasinone.html
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ك اوكقػه:"إف األسػَّكب اقكقػالئأ األ ار اق  فكنأدالخالـ اق فالف االر ه  كرك مال   إسرائفؿ مئفًر
ف إسرائفؿ تخػكض  كاىتراض اقنالرطفف اقً َّىٍسطفنففف ميارر تمالمنال مف نالدفل اقتوَّفد اقدفنأ اقف كدم  كا 

ػػػال اقماػػػالدى درانػػػال مػػػف دػػػركب اقك ػػػالفال  توت ػػػأ اقرػػػرفعل فػػػأ إطالررػػػال قػػػفس فوػػػط اقػػػدفالع  كا   رة نمػػػال أف ن
 (1).كاإلقداـ"

ال فعتاػػر مػػف أ اػػر اقمؤرػػرات ىَّػػإ ىرفػػالت دفنػػفالسػػر فػػرل أف اوػػالء ك ػػالف أففغػػدكر قفارمػػالف  
 قترح أف توكـ طالئرة انسوالط قناَّل كزن ال طنػالف ىَّػإ اقمنطوػل اقتػإ إإسرائفؿ  كقذا دكقل  عؼ كىجز 

ء سػػ نفل فػػأ كطالقػػب قفارمػػالف  ػػذقؾ اتخرفػػب أدفػػال  قت ػػدم ال ىَّػػإ رأس مػػف فف ػػال ؛فعػػفش فف ػػال ىرفػػالت
 (2).غزة

                                                                                                                                               

  ىًمػؿ فػأ اقجالمعػل اإلسػالمفل (ـ1976)الؿ  ثػـ ىًمػؿ طافاػالن موفمػالن فػأ مسترػ إ نال ػر ىػالـ فأ طب األط  =
اساب رف ػه دفػع اق ػرائب قسػَّطالت اًدػتالؿ  ك  (1983)  اىتوؿ ىالـ ـ(1978)فأ غزة منذ افتتالد ال ىالـ 

ل فػػأ فكمػػالن  أٌسػػس مػػع مجمكىػػل مػػف نرػػطالء اقدر ػػل اإلسػػالمف 21اىتيًوػػؿ مػػرة أخػػرل قمػػدة  ـ 5/1/1988فػػأ 
 ـ(17/12/1992)أياًعػد فػأ   (ـ1987)قطالع غزة تنظفـ در ل اقموالكمل اإلسػالمفل "دمػالس" فػأ اقوطػالع ىػالـ 

رػػػخصو مػػػف نرػػػطالء ك ػػػكادر در تػػػأ دمػػػالس ك اقج ػػػالد اإلسػػػالمأ إقػػػإ جنػػػكب قانػػػالف  دفػػػث اػػػرز  (400)مػػػع 
دفػػث ظػػٌؿ   اقزرػػكر نػػالطؽو رسػػمأ االسػػـ اقماعػػدفف  اىتوَّتػػه قػػكات اًدػػتالؿ اق ػػ فكنأ فػػكر ىكدتػػه مػػف مػػرج 

  قالمػػت اقسػػَّطل اق َّسػػطفنفل االىتوالقػػه اعػػد أقػػٌؿ مػػف ىػػالـو مػػف خركجػػه مػػف ـ(1997)مدتجػػزان دتػػإ أكاسػػط ىػػالـ 
كذقػػػػؾ ا ػػػػغطو مػػػػف اًدػػػػتالؿ  مػػػػال أقػػػػٌر قػػػػه اػػػػذقؾ اعػػػػض  ـ(10/4/1998)كذقػػػػؾ اتػػػػالرفخ   سػػػػجكف اًدػػػػتالؿ

اسػاب كفػالة كاقدتػه كرػك فػأ اقمعػتوالت  رػ ران  (15)كأفػرج ىنػه اعػد   كقفف األمنففف فأ اقسػَّطل اق َّسػطفنفلئاقمس
كق ن ػال فرػَّت اسػاب دمالفػل اقجمػالرفر اق َّسػطفنفل قمنزقػه    دالكقت اقسَّطل اىتوالقه مػرتفف اعػد ذقػؾ .اق َّسطفنفل

افنمال  الف فأ زنزانل كاددة  ( ـ1990)اقد تكر اقرنتفسأ تمٌ ف مف إتمالـ د ظ  تالب اه فأ اقمعتوؿ كذقؾ ىالـ 
قكات   نجال مف مدالكقل اغتفالؿو نٌ ذت ال ـ(2003د فالسفف  كفأ اقعالرر مف دزفراف )فكنفكمع اقرفخ اقمجالرد أدم

اًدتالؿ اق  فكنأ  كذقؾ فأ رجكـو رنته طالئرات مركدفل   فكنفل ىَّإ سفالرته  دفث استر د أدد مرافوفػه 
كر اقرنتفسػأ زىفمػالن   اختفػر اقػد ت ـ(2004كىدده مف اقمالرة افن ـ ط َّل  كفأ اقرااع كاقعررفف مف آذار )مالرس 

َّرػػ فد اقرػػفخ أدمػػد فالسػػفف  كاسترػػ د اقػػد تكر اقرنتفسػػأ مػػع اثنػػفف مػػف ققدر ػػل "دمػػالس" فػػأ قطػػالع غػػزة  خَّ ػػالن 
اعد أف ق  ت سفالرت ـ طالئرات األاالترػأ اق ػ فكنفل فػأ مدفنػل غػزة.  ـ 2004نفسالف )أارفؿ(  17مرافوفه فأ 

-http://www.palestine - ز اق َّسطفنأ قإلىػالـ اقمر  -انظر: اقد تكر ىاد اقعزفز اقرنتفسأ فأ سطكر 
info.com/arabic/hamas/leaders/rantisi.htm. 

 www.alukah.net/Culture/0/5126 -مكقع اآلقك ل اقثوالففل   – علي زينو –ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد  1))
  –مكقع اقجزفرة نت  –ىاد اقكرالب اقمسفرم  –جمالع اق  فكنأ ظر: قفارمالف كاإلان 2))

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6ea098a-42a9-45e2-8404-73ead5bbae09 

http://www.alukah.net/Culture/0/5126/
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6ea098a-42a9-45e2-8404-73ead5bbae09
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 :المجازر وارتكابفي ممارسة الحروب  األحزابثانًيا: دور 
مػػـ األخػػرل غفػػر اقف ػػكد كرد  ثفػػرنا  َّمػػل ىػػف اقعالقػػل مػػع األ اق تػػالب اقموػػدسخػػالؿ دػػدفث 

كرػػأ تعنػػأ ىنػػد اقف ػػكد: إاػػالدة  ػػؿ رػػأء فػػأ اقمدفنػػل اقم زكمػػل  أك إرال  ػػال  أك تخرفا ػػال   )اقتدػػرفـ(
تخرفانال تالمنال.
(1) 

فػػنف   رػػك أنػػه إذا انت ػػر اقجػػفش اقف ػػكدم ىَّػػإ أىدائػػه  كمعنػػإ ذقػػؾ فػػأ اقم  ػػـك اقف ػػكدم
ال ال    اقدكقل اقم زكمل فجب أف ت دـ كتخرب تخرفانال تالمن ًن كرفكخن نالثنال  أط ال كفوتؿ أرَّ ال جمفعنال ذ كرنا كا 

كقػػػػل كغفػػػر ذقػػػػؾ ممػػػػال رػػػػك مكجػػػكد فػػػػأ اقمدفنػػػػل أك اقد  ك ػػػذقؾ  ػػػػؿ مػػػػال فف ػػػال مػػػػف دفكانػػػػالت كمكارػػػػأ
  كتنوػػؿ إقػػإ اقمعاػػد اقف ػػكدم  كتط ػػر  اقم زكمػػل  كأمػػال اقثػػركات مػػف اقمعػػالدف كاقػػذرب كاق  ػػل فتاوػػإ

 (2)كتكدع ففه.

ألاعػػػد مػػػف قتػػػؿ اًمػػػـ اقم زكمػػػل  كرػػػرع اقتمثفػػػؿ ا ػػػـ كنرػػػررـ  اق تػػػالب اقموػػػدساػػػؿ ذرػػػب 
وََكـاَن كؿ: "ـ األأخاػالر األفػالاالقمنالرفر كاق ؤكس  كنسب رذا اق عؿ قَّناأ داكد  كرذا مال جػالء فػأ سػ ر 

ـْيِش َوَأْخـَرَب َأْرَض بَنِـي َعمُّـوَن وَ  َُ َة اْل َْـَر ِعْنَد َتَماِم السََّنِة ِفي َوقْـِت ُخـُروِج اْلُملُـوِك، اقْـتَـاَد يُـوآُب قـُـوَّ أَتَـى َوَحا
 َِ َداُوُد تَـاَج َمِلِكِهـْم َعـْن رَْأِسـِو، فـَُوِجـَد  رَبََّة. وََكـاَن َداُوُد ُمِقيًمـا ِفـي ُأوُرَشـِليَم. َفَضـَرَب يُـوآُب رَبَـَّة َوَىـَدَمَها، َوَأَخـ

ـٌر َكـرِيٌم. َفَكـاَن َعلَـى رَْأِس َداُوَد. َوَأْخـَرَج َغِنيَمـَة اْلَمِدينَـِة وَكَ  َُ َىِب، َوِفيـِو َح َِّ َـًة ِمـَن الـ ُُو َوزَْ اََـْت َكِثيـَرًة ِجـدِّا، َوزَْ
يَن ِبَهــا َوَََشــَرُىْم ِبَمنَ  ِِ ــْعَب الَـّـ ــَنَع َداُوُد ِلُكــلّْ ُمــُدِن بَنِــي َوَأْخــَرَج الشَّ َْ ا  َِ اِشــيِر َوَـَــَوارِِج َحِديــٍد َوفـُــُموٍس. َوىَكــ

 (3)."َعمُّوَن. ثُمَّ رََجَع َداُوُد وَُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليمَ 

ُنــوِد: ِإّْــي قَــِد افْـتَـَقــْدُت َمــا َعِمــَل َعَمــا"كؿ: كجػػالء فػػأ سػػ ر  ػػمكئفؿ األ ُُ ا يـَُقــوُل َربُّ اْل َِ لِيُق ىَكــ
ُُْعوِدِه ِمْن ِمْصرَ  نسرائيلبِ  َِ َلُو ِفي الطَّرِيِق ِعْنَد  فَـاآلَن اْذَىـْب َواْضـِرْب َعَمـالِيَق، َوَحرُّْمـوا ُكـلَّ َمـا لَـُو ، ِحيَن َوَق

ُهْم َبِل اقْـُتْل رَُجاًل َواْمَرَأًة، ِطْفاًل َوَرِضيًعا، بـََقًرا َوَغَنًما، َجَماًل َوِحَمارً  ُِ َعنـْ  (4)."اَواَل تـَْع

كأنػػه رػػك اقػػذم فسػػخررـ قَّدػػرب   كذ ػػر سػػ ر اقمزامفػػر أف اإلقػػه رػػك اقػػذم فعَّػػـ اقف ػػكد ذقػػؾ
َْاِبِعي اْلَحْربَ " كدالرال ه مف ذقؾ –كاقوتالؿ  ِِي يـَُعلُّْم َيَديَّ اْلِقَتاَل َوَأ َْْ َرِتي، الَّ  (5)."ُمَباَرٌك الرَّبُّ 

ىبلكيا، شق بطون الحوامـل، وىـذا وا  التي يتخذىا الييود في إبادة األمم  ومن الممارسات
ِلَمــاَذا يـَْبِكــي »فـََقــاَل َحَزائِيــُل: " جػالء فػػأ سػػ ر اقمَّػػكؾ اقثػالنأ:وفــق مــا أمــرتيم بــو تــوراتيم المزعومــة، 

                                                 

 .206ص  –ل اقدرب ىند اقف كد انظر: ررفع 1))
 .206ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  2))
 (.3 - 1اق ورات ) – 20 اإل دالح –كؿ س ر أخاالر األفالـ األ 3))
 (.3-2اق ورات ) – 15 اإل دالح –س ر  مكئفؿ اًكؿ  4))
 . 1اق ورة  – 144 اإل دالح –س ر اقمزامفر  5))
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ََـَّك ُتْطِلـُق النَّـاَر ِفـي إسـرائيلأَلَْـّي َعِلْمـُت َماَسـتَـْفَعُلُو بَِبنِـي »فـََقـاَل: « َسيِّْدي؟ ، فَِن ِهْم، َوتـَْقتُـُل ُحُصـوَِ  ِمـَن الشَّـرّْ
، َوُتَحطُّْم َأْطَفاَلُهْم،َوَتُشقُّ َحَواِمَلُهمْ  ِِ  (1)."ُشبَّاَـَُهْم بِالسَّْي

ال اسػف  أم قمػال كسػنن   ال اعػففىفننػ  كذقؾ أف مَّؾ آراـ سف عؿ االقف كد  مال ف عَّكف رػـ ايسػرارـ
د اقم ػػزكمفف فػػنف مَّػػؾ آراـ سػػف عؿ اػػالقف ك    ػػالف اقف ػػكد ترػػؽ اطػػكف اقدكامػػؿ ىنػػد انت ػػالررال اػػالقدرب

 (2)مثؿ ذقؾ ففرؽ اطكف اقدكامؿ اقف كدفالت.

ـي كذ ػػػر فػػػأ سػػػ ر اقمَّػػػكؾ اقثػػػالنأ: أف مى  مػػػالرس رػػػذا اق عػػػؿ مػػػع  -أدػػػد مَّػػػكؾ اقف ػػػكد  - نىًدػػػف
َْـَة، أَلََـُّهـْم لَـْم يـَْفَتُحـوا لَـُو. َضـأىدائػه: " ٍِ َضـَرَب َمَنِحـيُم تـَْفَصـَ  وَُكـلَّ َمـا ِبَهـا َوُتُ وَمَهـا ِمـْن تِْر َربـََها َوَشـقَّ ِحيَنِئ

 (3)."َجِميَع َحَواِمِلَها

ًن فأ جرفػدة   -فالف اقدفنفل اقسالاؽ دالخالـ جالمعل االر إ –كنرر اقدالخالـ فسرائفؿ رفس  موال
اػػػالدة اقجمالىفػػػل فػػػأ اقتػػػكراة  فنت ػػػأ ا ػػػذة ـ  تدػػػت ىنػػػكاف ك ػػػفل اإل1988فارافػػػر  26اقطػػػالب فػػػـك 

دىكفف قتن فػػذ اقك ػػفل ارػػف اقدػػرب اقمودسػػل اقعاػػالرة: "سػػكؼ فػػيتأ اقفػػكـ اقػػذم سػػن كف ففػػه جمفعنػػال مػػ
 (4).قتدمفر اقعمالقفؽ.... كاقعمالقفؽ معركفكف اين ـ رـ اقعرب"

  كفدمف ػػال مػػف اقعػػدك كفدػػرر إسػػرائفؿنػػه فكطػػد أمػػف ـ: "إ1956كرفػػكف فػػأ تارفػػرة قعػػدكاف كقػالؿ اػػف غ
 (5).جداد مف اقغال افف"أرض األ

 اػيف إسػرائفؿ سػتنتوـ مػف اقعمالقوػل اقػذفف دػفف ذ ػر  أ أىػالد م  ػـك اقعمالقوػلدف فد قف ػف إ مال 
األذرػالف  إقفعفػد إقػ (ـ1992)ذار آرة اإلسػرائفَّفل فػأ األرجنتػفف فػأ ات مت ـ اين ـ كراء ان جػالر اقسػ ال

ف  َّمالتػػػػه تؤ ػػػػد أرمفػػػػل اقتػػػػكراة اقودفمػػػػل فػػػػأ  ػػػػفالغل ت  فػػػػر اقف ػػػػكد إ مػػػػال    ػػػػكرة أىػػػػداء إسػػػػرائفؿ
 (6).اقمعال رفف

إقػػػإ إ ػػػدار  الف اق ػػػ فكنأ دىػػػكة قَّد كمػػػل اق ػػػ فكنفلفػػػأ اق فػػػ مجَّػػػس اقدالخالمػػػالتطَّػػؽ أك 
األكامر اوٍتؿ اقمدنففف فأ غزة  مرفرنا إقإ أف اقتكراة تجفز قٍتؿ األط الؿ كاقنسالء فأ زمف اقدرب.
(7) 

                                                 

 .12اق ورة  –اقثالمف  اإل دالح –س ر اقمَّكؾ اقثالنأ  1))
 .211ص  –انظر: ررفعل اقدرب ىند اقف كد  2))
 .16اق ورة  – 15 اإل دالح –س ر اقمَّكؾ اقثالنأ  3))
 . 28ص – 1ط –م تال اقرركؽ اقدكقفل  –ركفدا م ط إ  –اقجمالىالت اقف كدفل اقمتطرفل  4))
 .51ص  –اقتكسعفل  إسرائفؿأرداؼ  5))
 .100ص  – اقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل 6))
 www.alukah.net/Culture/0/5126 -مكقع اآلقك ل اقثوالففل   – علي زينو -ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد انظر:  7))

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/2606/
http://www.alukah.net/Culture/0/5126
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مثَّػػل ىَّػػإ مػػال مالرسػه اقف ػػكدم مػػف مجػػالزر فػػأ اقع ػر اقدػػدفث  مػػال نرػػرته  ػػدف ل كمػف األ
الدف ـ مػف رجػالؿ كنسػالء د أطَّوكا اقنالر ىَّإ  ؿ مف  ػكاقتأ جالء فف ال: "قو  رنرتس دكؿ مجزرة قافل

منػػزًن كمدرسػػل كمسػػجدنا   42 اوػػالر  ثػػـ نسػػ كا االقػػدفنالمفتط ػػالؿ  اعػػد ذقػػؾ  ػػكاكا نفػػران ـ ىَّػػإ األكأ
اقوركففف اقذفف اختايكا اػفف األىرػالب   رفف سمعت مف افف دكم اًن جالرات. راخ اق دالفال اقمدت

كفو و ػػػػكف   ف فػػػػدخنكف اقسػػػػجالئرففسػػػػرائفَّاإلف اقجنػػػػكد فػػػػأ أطػػػػراؼ اقورفػػػػل اسػػػػتطالىكا رؤفػػػػل  فػػػػؼ أ
االق ػػػػدؾ  ىنػػػػد مػػػػداخؿ اقافػػػػكت  افنمػػػػال  النػػػػت أقسػػػػنل اقَّ ػػػػب كاقنفػػػػراف اقمرػػػػتعَّل ت ػػػػأء كجػػػػكر ـ 

 (1)."اقرالال

 رجػػػكفمنػػػالدفـ اػػػفغف كجنػػػكدة مػػػف ى ػػػالال األ ذاػػػح (ـ1948) سػػػنلارفػػػؿ فػػػأ اقتالسػػػع مػػػف إك 
 (2)ط الؿ.ؿ كاقنسالء كاألفالسفف  من ـ اقرجال فردنا مف س الف قرفل دفر( 254)

دػػػكؿ مػػػال رآة فػػػأ  -دمػػػر اقدكقفػػػل  افػػػر منػػػدكاأ رفئػػػل اق ػػػَّفب األ -نفػػػهفوػػػكؿ جػػػالؾ دم رف
مذادػػل دفػػر فالسػػفف  ك ينػػه ف ػػؼ مػػال تدػػدثت اػػه اقتػػكراة ىػػف ممالرسػػالت اقف ػػكد اقسػػالاوفف  فمالرسػػ ال 

سػت زاز ا ثمالئػل رػخص اػدكف ماػرر ىسػ رم  أكد الدرـ كفترجمكن ال ىَّإ أرض اقكاقع: "قود ذاػح ثالأ
ًن متوػدمفف فػأ اقسػن مف أم نػكع  ػالف  ك ػالنكا ًن  كنسػالءن  فرجػال اػؿ غتفَّػكا اكدرػفل االقونال ر ػعنال  اي كأط ػال

 (3).رراؼ كاقتكجفه اق المَّفف قرؤسالئ ال"كايفدم قكات األرجكف اقف كدفل  تدت اإل  اقفدكفل كاقمدل

 ػال تيق ػت مػف رجػالؿ فوػالؿ: إن  كف ؼ رفنفه اقوكات اقف كدفل اقتأ رالردرال فأ م الف اقدػالدث
كاقونالاػؿ اقفدكفػل  كمػدل  افػرة  ػالف معظم ػال   كاقمػدافع ن ػؼ اقررالرػل  كنسالء مسَّدفف االقمسدسػالت

ال االقدمالء.  ً فزاؿ مَّطخن

نػه سػالر ا  اؿ توطر دمنال ىالمل ىَّػإ اقن ػر  ك ف رالال ف كدفل أرته مدفت ال كرأ ً تز إكفوكؿ: 
  الفال  كمػػػػن ـ فتػػػالة ىمررػػػػال ىرػػػػرة سػػػػنكاتفػػػأ طرفوػػػػه إقػػػػإ دكر اقورفػػػل فػػػػرأل اقجثػػػػث اقمرػػػكرل قَّ ػػػػد

 (4)"كتر ف دتإ فدر  ف اقمكت.  كىجكزاف مال زقف فتن سف االقرغـ مف أن ف جردف

اػأ ىَّفػه  كفرل اقاالدث أف مال رالردة رفنفه كك  ه رك اقترجمل اقعمَّفل قتعالقفـ اقتكراة  كمػال ري
كفتر كف اقجردإ فمكتػكف   كاقر ع كاق  كؿ  كفركركف اقجثث  ط الؿ كاقنسالءف ـ فوتَّكف األ  اقف كد

                                                 

 –اقسػنل اقثالقثػل  –فل إسػرائفَّمجَّل ق ػالفال  –داف رالؼ  –كىرركف ىالمنال مف اق راع اق  فكنأ اق َّسطفنأ  مالئل 1))
 .23ص  – 12 11اقعدداف  –ـ 2003 فؼ كخرفؼ 

 .55ص -1ط -دار اقغد اقعراأ –رجالء جالركدم  –فل سرائفَّاألسالطفر اقمؤسسل قَّسفالسل اإل انظر:2) )
 .163ص  –أ ررالد اقرالم –اقرخ فل اقف كدفل  3))
 .164ص  –ررالد اقرالمأ  –انظر: اقرخ فل اقف كدفل  4))
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ًك   ًك فرأفكا ا ـ  غفالرألنه ً فجكز ق ـ أف فردمكا األ  -إذا قـ ف كنكا  فرفدكف من ـ معَّكمالت  –
 فعالقجكرـ دسب تعالقفـ اقتكراة كاقتَّمكد.

ب اقَّف ػكد اعػد رجكف فأ ذقؾ اقكقػت  كزىػفـ دػز كقود اىترؼ منالدفـ افغف رئفس ى الال األ
 تسػفف كقعػف مذادػل دفػر فال( فػأ مدفنػل نفكفػكرؾ: إـ1950) سػنلقػإ اػه أد ذقؾ  فأ ددفث  د أ

 (1)ت الؽ افف ى الاته كافف اقك القل اقف كدفل كاق الجالنالة.كفونال ً

أسػػ مت مػػع غفررػػال مػػف اقمجػػالزر كفػػأ  تالاػػه )اقثػػكرة( فوػػكؿ اػػفغف: "إف مذادػػل دفػػر فالسػػفف 
 (2)."إسرائفؿالسفف قمال قالمت قؼ ىراأ  كأ الؼ: قًك دفر ف( أ650)خرل فأ ت رف  اقاالد مف األ

 النػػػت أرػػػـ اقعكامػػػؿ اقتػػػأ أدت االق َّسػػػطفنففف قَّنػػػزكح  ف ػػػـ فعتاػػػركف أف مذادػػػل دفػػػر فالسػػػفف 
أف اقمذادػل رػأ  –دػأ فقكجفػل فػأ ى ػالال قك مسػئكؿ اقدىالفػل األفدف –كفعتار اقد تكر إسرائفؿ اقػداد 

م ػػػف أف توػػػػـك دكقػػػػل دَّوػػػل فػػػػأ تدكفػػػؿ اقوػػػػدس إقػػػػإ اق ػػػ فكنفل  كأنػػػػه اػػػدكف دفػػػػر فالسػػػػفف قػػػـ ف ػػػػف ف
 (3)إسرائفؿ.

فػػأ منػػالدفـ اػػفغف رػػك مػػال  ػػرح اػػه   كاقمكقػػؼ األ ثػػر ىن ػػرفل فػػأ اقنظػػر إقػػأ غفػػر اقف ػػكد
غفػر ف ػكد "ًؼ اق َّسػطفنففف فوػالؿ آكراح  ػدفت ال   كرالتفال جنكب افػركتتعَّفوه ىَّأ مذااح  ارا 

 (4)."فر ف كدذادكا غ

ف قالئػد اقطَّفعػل اق ػ فكنفل  فػأ ددفثػػه كفوػكؿ آرففػؿ رػالركف دػكؿ دكرة فػأ دفػر فالسػػفف دػفف  ػال
خػذت مػكقعأ اعػد : "ىنػدمال أ(ـ1982) سػنلل اقتػأ ادتَّػت افػركت فسػرائفَّاإلقوفالدات اقكددة اقمر زفل 

 ثر مال ردنأ أأف ك َّنال إقإ دفر فالسفف رالردت مجمكىل مف اق تفالت اق َّسطفنفالت اقدكامؿ  ك الف 
ء اقنسالء  كقفدنالرف  كطَّات مف اعض  ا ف ادأأف   فوررت أرك منظر اطكن ف اقرفالؽ أف فيتكا ا ًؤ

مدػػػػكا ذا ػػػػرة اقمػػػػرض  كفتدػػػػت اطػػػػكن ف ... أتػػػػدركف مػػػػال مػػػػال أفعَّػػػػه دتػػػػإ أكرأفػػػػت أف أفعػػػػؿ ان سػػػػأ 
ًن اانػػ : قوػػد رأفػػت رجػػال   م ػػالت ـفوتَّػػت ـ كقتَّػػت أ  الدؽ فخرجػػكف ىَّفنػػالرأفػػت؟... ففجفػػب اسػػخرفل قػػالئالن

 (5).كفردت  ثفرنا قذقؾ"

                                                 

 .164ص  –ررالد اقرالمأ  –انظر: اقرخ فل اقف كدفل  1))
 .235ص  –زىمالء   فكف  2))

(3) Imperial Israel And The Palestinians The Politics Of Expansion –Nur Masalha – 
Pluto Press – 2000 – p49 

 . 100ص  –فنأ فأ اقسفالسل اإلسرائفَّفل اقاعد اقد 4))
 .275ص –تدالقؼ اقدالخالـ كاقجنراؿ5) )
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ًك   كقفػػدة اقدالجػػل اقعسػػ رفل تأ آرففػػؿ رػػالركف قفسػػاإلررػػالاا ػػال  كرػػذة اقممالرسػػالت اقتػػأ قػػالـ
نمػػال رػػأ ف ػػر متغَّغػػؿ فػػأ  فالنػػه  ف ػػك فوػػكؿ فػػأ خطػػالب أمػػالـ اقمسػػتكطنفف  دالقػػل دفػػر فالسػػفف فوػػط  كا 

ػال رئفسنػال قَّػكزراء  سػيافد أ: "إذا م1977ارفػؿ إ 14فف فأ مستكطنل نالتفالىفـ فػأ فسرائفَّاإل  ػادت فكمن
ء اقعػػرب جمفعنػػال  كسػػيقتؿ  ػػؿ  ط ػػؿ فَّسػػطفنأ فكقػػد  كسػػيفتح اطػػف  ػػؿ امػػرأة دالمػػؿ فػػأ ىراػػأ  ف ػػًؤ

اق الب ً فم ف أف ف كنكا اجكار رعب اه اقمودس  إف إاالدة اقعرب كقػتَّ ـ رػك اقسػالح اقكدفػد فػأ 
 (1).اقتعالمؿ مع ـ"

نػػال أىَّػػـ أننػػال ً فم ػػف أف نو ػػأ ىَّػػف ـ جمفعنػػال دفعػػل كادػػدة  كق ػػف سنو ػػأ كف مػػؿ قػػالئنال: "أ
 (2).ف فرعركا ايننال نوتَّ ـ"ا دكف اا فردن دن ىَّف ـ فر 

منػفف سػت دؼ اقنسػالء كاألط ػالؿ اآلاق ػإ ىنػال ااعفػدة  ك فػؼ نت ال ػل األاكمال ممالرسػالته فػأ 
 ف رنالؾ موالكمفف فف ال.أفأ اقافكت االقو ؼ كاقتدمفر ادجل 

 سػػػػنلكفوػػػػكؿ فتسػػػػدالؽ رػػػػالمفر فػػػػأ قوػػػػالء مػػػػع اقمسػػػػتكطنفف اقف ػػػػكد فػػػػأ مسػػػػتكطنل نػػػػـك تنػػػػه 
اقتػػأ فعفرػػكف  رضف األإ إاػػالدت ـ جمفعنػػال  إن ػػـ فت ػػكركف أكسػػنعمؿ ىَّػػ  قعػػرب خكنػػل: "اـ(1980)

 (3).جدادرـ  فأ دفف أن ـ سرقكرال مف أجدادنال اقف كد"ىَّف ال أرض أ

قػفعَّف ا ػؿ اسػت تالر ىػدـ ا تراثػه قمػال   كرػالتفال ار اق نفسػت اعػد مػذااح  ػا ـؼ اػفغف أمػالككق
: "جػكففـ قتَّػكا   تن فػذ اقع ػالاالت اقمالركنفػلك   أسػرائفَّاإلرراؼ اقجػفش إددث مف مجالزر تدت  قػالئالن

 (4).فمالذا ن عؿ؟؟" –غراالء قتَّكا غراالء  –جكففـ 

ًك فم ف أف تعفش اغفػر اقدػرب ألف   كقدت مف ردـ اقدرب إسرائفؿكفوكؿ آرففؿ رالركف: "إف 
 (5).اقسالـ فوتَّ ال"

 سرى والتعامل معيم:ا: الموقف من األثالثً 
اق تػالب مػال كرد فػأ  ؿفناػع مػف خػال سػرلاقف ػكد فػأ اقتعالمػؿ مػع األفنأ ىند إف اقتي فؿ اقد

سػر فػأ األكقعػكا قػذفف أىدائػه ا مف ممالرسالت نسات قفركع اف نكف أنػه قػالـ ا ػال  ػد مَّػكؾ  اقمودس
لَّ رَِجـاِل َيُشـوَع َأنَّ َيُشـوَع َدَعـا ُكـ وََكاَن َلمَّا َأْخَرُجوا ُأولِئَك اْلُملُـوَك ِإلَـى: "جالء فأ س ر فركعفود   افف فدفه

                                                 

 .277ص –تدالقؼ اقدالخالـ كاقجنراؿ 1))
 .278ص  – اقمرجع اقسالاؽ2) )
 .271 ص – اقمرجع اقسالاؽ3) )
 .241 ص –زىمالء   فكف  4))
 .417ص  –سعفد تفـ  –أ سرائفَّاقنظالـ اقسفالسأ اإل 5))
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يَن َساُروا َمَعُو:  ، َوقَاَل ِلُقوَّادِ إسرائيل ِِ «. َعلَـى َأْعنَـاِق ىـُماَلِء اْلُملُـوكِ  تـََقدَُّموا َوَضُعوا َأْرُجَلُكمْ »رَِجاِل اْلَحْرِب الَّ
 (1)."َعَلى َأْعَناِقِهمْ  فـَتَـَقدَُّموا َوَوَضُعوا َأْرُجَلُهمْ 

  رػػػـ ىافػػػد ق ػػػـ  ـأك فعوػػػدكف اق ػػػَّح مع ػػػ  ن ـك مػػػل ف زمػػػأاػػػؿ إف اقف ػػػكد فعتاػػػركف أف  ػػػؿ 
 كف.ءف ف عَّكا ا ـ مال فرالأفمَّ كف 

فوػالؿ:   سػرل كاقتن فػؿ ا ػـقفػالرك ىنػد سػؤاقه ىػف تعػذفب األفؿ إجالء فأ فتكل قَّدالخالـ رػمكئ
كف  ػػػـ أنػػػه فجػػػكز ذقػػػؾ فػػػأ موالاػػػؿ اقد ػػػكؿ ىَّػػػإ  -نػػػه ً فجػػػكز اقتن فػػػؿ االألغفػػػالر اػػػدكف رػػػدؼ إ

 إسػرائفؿىػداء اقدفنفل اقف كدفل جالء فف ال إذا أردت أف تعَّػـ أ ف اقم الدرإ :كق نه فوكؿ  –اقمعَّكمالت 
 (2)قيتؿ ألنه ردـ مَّؾ آراـ. إسرائفؿررار  كفستر د ايف مَّؾ درسنال فال تردـ األ

كفونػال  فوػالؿ: إنػه  ؿ قتؿ اقموالـك اقػذم فستسػَّـ ار دكؼ قفئكر دك قَّدالخالـ األكفأ سؤاؿ كجه 
ا ػػال فػػأ اقجػػفش   إً أنػػه فجػػب اقت ػػرؼ كفونػػال قَّوكاىػػد اقمعمػػكؿ قد ػػـ اقتػػكراة ً غ ال ػػل فػػأ قتَّػػه

 (3)فأ رذا اقريف. أسرائفَّاإل
كقفس ىَّفه أم غاالر فأ ذقؾ  كق ػف   كرك قتَّه  ف د ـ اقتكراة كا ح فأ رذة اقو فلإأم 

 مر منكط االقوالنكف اقذم فتعالمؿ اه اقجفش.األ
(  ـ1965)فػػػأ دراػػػأ  سػػػرل اقم ػػػرفففت ػػػب مػػػذااح ادػػػؽ األر الكقوػػػد طاػػػؽ ذقػػػؾ رػػػالركف ف

فػالـ فوػالؿ: "قػك ىػالدت األ  وػد تاػالرإ اػذقؾكق  ىزؿأسفر آًؼ أقإ م رع ثالثل ممال أدل إ (ـ1967)
 (4).مر اقجنكد اد ر قاكررـ ايفدف ـ"ق عَّت ن س اقرأء  قود  نت آ

فػأ نفسػالف  (300)ت ـ فتسدالؽ مردخالم اوتؿ اق دائففف اق َّسطفنففف فأ ىمَّفل االص خػط كاي 
ا قَّ رقػل اقتػأ ال  ك ػالف مردخػالم قالئػدن تً ن مػال قيػأثػـ تاػفف   قاض ىَّإ اق ػدائففف دفػفف   دفثـ(1983)

 (5)كاج ت اقعمَّفل  كق ف اقنفالال اقعس رفل ارأت سالدته مف اقت مل اقتأ كج ت إقفه.

                                                 

 .24اق ورة  – 10 اإل دالح –س ر فركع  1))
 .193ص  –انظر: فتالكل اقدالخالمالت  2))
 .221ص  – اقمرجع اقسالاؽانظر:  3))
 .367ص  –زىمالء   فكف  4))
 .423ص  –فل سرائفَّكاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلمعجـ األىالـ انظر:  5))
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 اخلامتح

كاقدمػد ه   سػالـمد ه دمػدنا  ثفػرنا ىَّػإ نعمػل اإلاقداقدمد ه اقذم انعمته تتـ اق القدالت  
  ً ند ػػفه عوفػػدة اق ػػدفدل اق ػػالئال  كرػػك دمػػدىَّػػإ اق  رػػؿ اقسػػنل كاقجمالىػػلأال أف جعَّنػػال مػػف ثالنفنػػ

ه  اػػيف ن ػأدمػػدة سػادالنه كأرػ رة ىَّػإ ىظػفـ ف ػَّه كمى   دػكاؿاػيم دػالؿ مػف األ  دوػه هً نكففػ كرػ ر
اػػه   كأف فن ػػع خػػرةفػػأ اقػػدنفال كاأل ه سػػادالنه اقواػػكؿ كاألجػػر كاقمثكاػػلاقادػػث  سػػالئَّ فسػػر قػػأ إتمػػالـ رػػذا

 سالـ كاقمسَّمفف.اإل

 ىم نتائج البحث:أ
ال مػف خػالؿ سػكء األدب مػع  ثرة اقتدرفؼ كاقتاػدفؿ فػأ اقػدفف اقف ػكدم  كاقػذم فظ ػر كا ػدن  .1

 نافالء فأ م الدررـ اقدفنفل.اه كاأل

كتدوفػػػػؽ   كذقػػػػؾ مػػػػف أجػػػػؿ م ػػػػالقد ـ  ف اقف ػػػػكد ك ػػػػ كا اه ىػػػػز كجػػػػؿ ا ػػػػ الت ً تَّفػػػػؽإ .2
 .كمال فعكد ىَّف ـ االقمن عل  أرداف ـ

كجعَّػػكرـ فػػأ أدنػػإ اقمراتػػب    اقف ػػكد تعػػالمَّكا مػػع األنافػػالء ىَّػػف ـ اقسػػالـ امػػال ً فَّفػػؽ ا ػػـ فإ .3
أف دالخالمػالت ـ أف ػػؿ نافػالء كاقرسػؿ  كاىتاػركا   ف ػالن ىػف األاقتػأ ً تَّفػؽ االإلنسػالف اقعػالدم

 نافالء.مف األ

 االطَّل.دىالءات فأ أرض فَّسطفف  كأف مال فزىمكنه  انه قفس قَّف كد دؽ دفنأ ًك تالرفخأ إ .4

ق ػالء اقمخػالقؼ  كسػ ؾ إ .5 دمالء اقػف م الدر اقعوفدة ىند اقف كد تؤسػس قَّعن ػرفل كاق رارفػل كا 
 خر غفر ف كدم.أف اآل دكاقوتؿ  قمجر 

كاقرػفكخ   ط ػالؿ  كاألكتدمفر اقمدف  كقتؿ اقنسالء  رت الب اقمجالزرإف اقعوفدة اقف كدفل تجفز ا .6
قنسػػػػالء  كرػػػػؽ اطػػػػكف اقدكامػػػػؿ  غت ػػػػالب اكاكرػػػػدـ اقماػػػػالنأ    كدػػػػرؽ اقمزركىػػػػالت  كاقا ػػػػالئـ

 كاقتمثفؿ اجثث اقمكتإ.  كتعذفب األسرل

كاقتن ػػػػؿ مػػػػف اقع ػػػػكد   ف اقعوفػػػػدة اقف كدفػػػػل تدػػػػث اقف ػػػػكد ىَّػػػػإ اقتعالمػػػػؿ االقغػػػػدر كاقخفالنػػػػلإ .7
مػػػر اغفػػػر اقف ػػػكد  كاقعمػػػؿ ىَّػػػإ نرػػػر  ػػػالت  إذا تعَّػػػؽ األكاقمكاثفػػػؽ  كسػػػَّب األمػػػكاؿ كاقممتَّ

 ثـ.آ ـ  كأف مف فعالمَّ ـ اغفر ذقؾ فعتار كاق سالد اقمالقأ افن  اًندالؿ األخالقأ

 ف دىكل اقنوالء اقعرقأ ىند اقف كد دىكل  الذال  تدد  ال م الدر اقعوفدة كاق  ر اقف كدم.إ .8

النفل كاقدفنفل ىَّإ دد سػكاء  كرػك اقعَّم اق  فكنفل األدزابنوطل اًقتوالء قجمفع فعتار اقدفف  .9
سػػطفف  ًك فسػػتطفع أم دػػزب فَّ أرضدػػد م ػػالدر رػػرىفل اقكجػػكد اقسفالسػػأ اقف ػػكدم ىَّػػإ أ

اقدفنفػػل تعتاػػر اقػػدفف اقف ػػكدم رػػك ىوفػػػدة  الألدزاب فكنأ أف فتاػػرأ مػػف اقػػدفف اقف ػػكدم  فػػ ػػ
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اقعَّمالنفػل تسػتخدـ اقػدفف  األدػزابكن ال  ك اقف ػكد  المَّػل فػأ  ػؿ رػئ دفنفل فجػب أف فد ػـ دفػالة
  م َّدل سفالسفل فدوؽ أرداف ال اقتكسعفل كفوكم مر زرال.

ف  ػػػالنكا مػػػف غفػػػر اقمتػػػدفنفف اقػػػذفف ً  ف معظػػػـ  ػػػالنعأ اقوػػػرارإ .10 فػػػأ اق فػػػالف اق ػػػ فكنأ  كا 
كقػد ف كنػكا مػػف اقعَّمػالنففف  إً أن ػـ فسػػتندكف فػأ مػكاق  ـ  إقػػإ   فمالرسػكف اقرػعالئر اقف كدفػػل

اق كفل اقف كدفل اقدفنفل  ممال فعنأ أف اقاعد اقعوالئدم قػدل أ ػدالب اقوػرار اقف ػكد رػك اقدػال ـ 
 فأ قرارات ـ.   

فػػأ  ػػؿ رػػئكف اق ػػراع اإلسػػالمأ اق ػػ فكنأ مػػف خػػالؿ   فكنأ فتعالمػػؿ معنػػالف اقعػػدك اق ػػإ .11
  ف  ػؿ ممالرسػالته اقتػأ فسػتخدم ال  ػد اقرػعب اق َّسػطفنأا  ك  تعالقفـ اقعوفدة كاقدفالنل اقف كدفػل 

 .إنمال رأ نتالج قَّترافل اقتكراتفل اقتَّمكدفل  كق ال ىندة مال فارررال فأ اقدفف اقف كدم

نػه ا  ف اقم الك الت ً تجدم مع ػـ ن عنػال  ك ا  ف إً اَّغل اقوكة  ك ً ف تمكف ًك فرتدىك  ف اقف كدإ .12
اقف كدفػل  األدػزابف رػذة ا  قف فؤخذ من ال أم رأء  إف قـ ف ف رنالؾ قػكة تؤفػدرال كتن ػررال  ك 

اقدفنفل ىَّإ اسػتعداد قَّتنػالزؿ ىػف  األدزابدفث كجدنال أف قف تخ ع إً ىند مكاج ل اقوكة  
كاقػػذم قػف فسػفؿ ىَّػإ طالكقػػل   ىَّػإ اقػدـ اقف ػكدم ظنػػالال  د إسػرائفؿأجػزاء ممػال فسػمكنه أرض 

 اقم الك الت اؿ فأ سالدالت اقوتالؿ.

كمػدل   لفسػرائفَّاإلاقدفنفػل فػأ اقسفالسػفل  األدػزابالؿ اقدراسل اقػدكر اقػذم تَّعاػه مف خ فتافف .13
غفػر اقدفنفػل  مػف خػالؿ اقتػيثفر ىَّػإ  األخػرل األدػزاب اق ػ فكنفلقدرت ال ىَّػإ اقتػيثفر ىَّػإ 

 اقد كمالت اًئتالففل فأ اق فالف اق  فكنأ.استورار كاستمرار 

القـ  فػػػأ اقمكاقػػػؼ اقم ػػػفرفل اقدفنفػػػل كاقعَّمالنفػػػل فػػػأ اقعػػػ األدػػػزاباقمع ػػػكد اػػػفف  ف اقخػػػالؼإ .14
اقعَّمالنفػل  األدػزاب فػالف اق ػ فكنأ  مػف خػالؿ مكاقػؼ ف الد ف كف غفػر مكجػكد فػأ اق قَّدكؿ 
ىػػالف اقتن فػػذ  كرػػؿ فػػتـ اإل إً فػػأ كقػػت كاقتػػأ ت ػػالد ً تختَّػػؼ  كت ػػرفدالت قالدت ػػال  كاقدفنفػػل

سػػَّكب اقدفَّػػل كاقمراكغػػل  ألف اقدػػال ـ فػػأ أسػػتخداـ ااق ػػرفح ىػػف اقمخطػػط اقمػػراد تن فػػذة  أـ 
 اقن الفل رك اقمرجعفل كاقخَّ فل اقدفنفل قَّتكج الت.

    مػػال تنظػػر قررا ػػأ(ـ1967) سػػنلمدتَّػػل را ػػأ اقاأل إقػػإ تنظػػراق ػػ فكنفل  األدػػزابف إ .15
 ثػػر أرمفػػل قمػػال تمثَّػػه فػأ نظػػررـ مػػف أرمفػػل دفنفػػل  إ ندػك أ  اػػؿ ىَّػػ(ـ1948) سػػنلاقمدتَّػل 

 اق ارل. إسرائفؿفل  كسفالسفل  تنطَّؽ مف ف رة أرض كأمن

ف اق راع افف األر نالز كاقس الردفـ  كاق راع اػفف اقمتػدفنفف كاقعَّمػالنففف رػك  ػراع دوفوػأ إ .16
 فأ اق فالف اق  فكنأ  فرجع إقإ اقخَّ فل اقدفنفل كاقتأ تد ـ رذا اق راع.
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مف رغال مدمكمػل فػأ اقسػالـ اقمزىػكـ  إنمػال فػراد منػه اق  فكنفل  األدزابه فقإمال تسعإ  فإ .17
  كاًقت ػػالدفل  كاقسػػفطرة اقسفالسػػفل  خالقػػأ كاًجتمػػالىأاقثوػػالفأ كاأل قالختػػراؽإفجػػالد اقغطػػالء 

ال اقمالئفػػل منفػػل ىَّػػإ اقػػدكؿ اقمجػػالكرة  كتسػػخفررال قتن فػػذ سفالسػػالت ال  كاًسػػتفالء ىَّػػإ خفرات ػػكاأل
 . رضف ف َّ  ال ذقؾ ىنالء اقاعد اقعس رم ىَّإ األفل كغفررال  دكف أكاقن ط

ػكاًف اقعدك اق  فكنأ فكقإ اإلىالـ إ .18 ف اإلىػالـ اقغراػأ ف ػب  مػال إ  ا افػرن  القت ػالد إرتمالمن
 كفن ذ مخططالته مف خالؿ اقسفطرة اق  فكنفل ىَّفه.  فأ م َّدل اق فالف اق  فكنأ

فنفػػل  قوَّػػب اق ػػراع اق ػػ فكنأ اًسػػالمأ  كرػػأ اقعَّمالنفػػل كاقداق ػػ فكنفل  األدػػزابف نظػػرة إ .19
 اقودس  نظرة كاددة ً تتغفر  تنطَّؽ مف اقخَّ فل اقدفنفل اقدال مل قَّ راع.

ت سفالسػػفل كجغراففػػلنػػه دتػػإ قػػك تنػػالزؿ اقم ػػالكضإ .20 فػػنف   كتنػػالزؿ ىػػف اقدوػػكؽ    كقػػدـ تنػػالًز
وػػؼ ىنػػد دػػد ألف اقطمػػكح اق ػػ فكنأ اقف ػػكدم ً ف ؛أ ػػدالب اقوػػرار اقف ػػكد قػػف ف ت ػػكا اػػذقؾ

ػػال ىػػف اقمنطوػػل  ؿ موالقفػػد األمػػكر فػػأ اقعػػالقـ ايسػػرة اػػؿ فسػػعكف قَّسػػفطرة ىَّػػإ  ػػ ؛معػػفف ف ن
 اقعرافل كخفرات ال.

 :التوصيات
 فننه فك أ االقتالقأ:  اقاالدث انالءن ىَّإ اقنتالئن اقتأ تك ؿ إقف ال

قرػػػػػعب سػػػػػالمفل اقو ػػػػػفل اق َّسػػػػػطفنفل  كأف اقعػػػػػدك اق ػػػػػ فكنأ ً فسػػػػػت دؼ اإاقتي فػػػػػد ىَّػػػػػإ  .1
نمػػػال األمػػػل األسػػػالمفل ىالمػػػل  ا ػػػؿ أرػػػ الق ال كأاق َّسػػػ طفالف ػػػال  كأف اقوػػػدس مَّػػػؾ طفنأ كدػػػدة  كا 

 قَّمسَّمفف فأ جمفع اوالع األرض.
فل ىالمػػل سػػالممػػل اإلألانػػالء األ  سػػالمأ اق ػػ فكنأاقاعػػد اقػػدفنأ قَّ ػػراع اإل تك ػػفحكرة ر  ػ .2

ادىػالءات إنمال رػأ   كاقرعب اق َّسطفنأ خال ل  كأف اًدىالءات اقسفالسفل كاقوكمفل كاقكطنفل
  الذال ً تمت قَّدوفول ا َّل.

مػػػف رفػػػالض   الؼ مػػرادَّ ـ اقدراسػػػفلقَّطػػػالب ىَّػػػإ اخػػػت اًرتمػػالـ االقترافػػػل اقدفنفػػػل كاقج الدفػػل .3
كتاػػفف دوفوػػل   ط ػػالؿ كدتػػإ اقجالمعػػالت  ك ػػفالغل منػػالرن تك ػػح اق  ػػر كاقعوفػػدة اقف كدفػػلاأل

ىَّفػػه اقطػػالب اق ػػراع  كتػػدرس فػػأ اقمرادػػؿ اقدراسػػفل اقمختَّ ػػل  خال ػػل فػػأ ظػػؿ مػػال فراػػإ 
 ػدالب اقدػؽ قنظػر قَّمسػَّمفف كاقعػرب  كأن ػـ رػـ أاقف كد فأ مدارسػ ـ منػذ اق ػغر  دػكؿ ا

 كاقعرب رـ اقمدتَّفف.
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رتمػػػػالـ اقدر ػػػػالت اق َّسػػػػطفنفل اقموالكمػػػػل اك ػػػػع خطػػػػل إىالمفػػػػل م ػػػػالدة قإلىػػػػالـ ا ػػػػركرة  .4
دىالفػػل كمكاج ػػل اق  كاقتػػيثفر ىَّف ػػال  اق ػػ فكنأ تسػػتطفع أف تخالطػػب اقعوػػكؿ اقغرافػػل كاقعرافػػل

 اق  فكنفل اقف كدفل.
اقتػػػػأ تسػػػػالرـ فػػػػأ نرػػػػر اق  ػػػػر   رتمػػػػالـ اػػػػالألفالـ كاقاػػػػرامن اإلىالمفػػػػل كاقتكىكفػػػػل ػػػػركرة اً .5

 كتد نه مف اقدىالفل اق  فكنفل.  اإلسالمأ افف أفراد اقمجتمع
كمعرفػػل   -من ػػال فوػػط  لراعػػأدفػػث تػػـ دراسػػل  – اق ػػ فكنفل األدػػزابدراسػػل اػػالقأ نك ػػأ ا .6

 .سَّك فالت ال فأ ممالرسل اق راع مع اقمسَّمففتيثفر اقدفف ىَّف ال  ك 
فػػتـ مػػف خالقػػه تعَّػػفـ اقَّغػػل    مػػال نك ػػأ اػػيف ف ػػكف رنػػالؾ مسػػالؽ فػػدرس قطػػالب اقجالمعػػالت .7

 دتإ فتسنإ ق ـ دراسل اقمجتمع اقف كدم ىَّإ اقكجه اق دفح. ؛اقعارفل قَّطالب
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 انفهارس انؼايح

فهرس اَِاخ انقرآنُحأوالً:   
 

نالصفحة رقميا طرف اآلية

 ة البقرةسور 

ُنناُ مئ ًَْْن َاِهن ُناَأَِّٔهنفَ ٍَّْخقىُق  152 47نمذْوق ُامنِٔعَُّخِهَنمٌَّخِهنأَْٔعَُّجُنمٍََ ُىُق

...ُنَْْنُِ َُعنٌَُٓنَٔصُب  َنمٍََعنََعََْاناَمحِِ نفَْدُعُنٌَاَْنبَ رهَن  151 61ناَا ذْنلقٍْخُق

ُنُِِٓن َعُِِنذٌَِهَنفَ  هَنوٌَْْوِجَْبَةِنأَاُن رنلَسَجُنلقٍق  ُىُق  169 74ن... ُق

ُناَلَُِنوََْْنفَ  ْك نِِاُ ُُُن ننأ 75ن...أَفَخَطَّْعُ َْنأَُْنُْئُِِاُ منٌَىُق

َمٌَُِِْٓ نا حُسًَْْٔناَذَِنمٌْمق ُ َعنن ًاُ مئاَا ذْنأَ َئَْْنِِ ثَْقَن َاِهن ٌْ نمٌٍََُّناَ ْ  َّْ  197 83ن...ٌَْنحَعُبُُِاَْناٌ 

ُنفَفَ  ْمًْن ُنمُُخَىْبَ ُحُق ُنبَُُ ي ن  َّْنٌَْنحَ ُ َ نأَْٔفقسُىُق  51 87ن....أَفَىقٍََّّْنوَْءَوُق

َْٔناٌََمَُِنأ َّْ َ ُهَنمََْْث ن َ هاَْث ناََِْنَْىْفق ُن   َْناٌ   281 99ن... ٌَْاَْناٌ 

َْ ُأَاَوقٍََّّْنمَْ َُِامنمَ ًُِمنَٔبَيَ ُنفَ  ْك نِِاُ ُُُن ًَْنأَوْثَ ُ ُُُنٌَْنُْئُِِا198 100ن 

ُنمٍََعنمٌْعٌََِّْنيَنمذْوق ُامناُ مئ ًَْْن َاِهنن ُناَأَِّٔهنفَ ٍَّْخقىُق  150 122نِٔعَُّخِهَنمٌَّخِهنأَْٔعَُّجُنمٍََ ُىُق

س نا ًَِِْْن...ن ِّهنوَْمٍِقهَنٌٍِاْر  160  151 124ناَا ذِنم ُخٍََعنا  ُ َم ِ َُنبَ كُُن  ىٍََِّْث نفَؤَحَّر ُٓرنلَْيَنأ 

  245 49....َُِٓنذَمنمٌَّيَِنُْمْ  لُنمٌٍََُّنلَ ُضًْنحَسَاًْنفَ ُ َْمِفَُُنٌَُُنأَضْعَْفًْنوَثِريَةًن

يَنا ٌَ ُُِنُِِٓنبَ هُِناَمٌُّْئُِِاُ َْنوقًٌّنمَََِٓنن  ْ ُ يقن  َّْنأٔق ٌٍَُِّناٍَََِْئِىَخُِِنمَََِٓنمٌ ُر  ْ .... 285 10 

 سورة آل عمران

ِا ْرنمٌٍََُّنٌَْنَِْْفَعنمٍََ ُُِنكَهُء نفِهنمٌْؤَبُل ناٌََْنفِهنمٌسرَّْء  5 47 

ِْاَْبانٌَْنآَُِِنأَ ًُ نمٌْىِخََّْ نَُِٓنا ُْنحَؤَِْاُُُن  مِاُطَْبانُْئَده َ ُهَناَِِاُ ُُُنَُِٓنا ُْنحَؤَِْاُُُن ِ   196  194 75ن... ِناٌ 

س ن...ن ن  وَبًُانَِِٓنمٌٍَُِّناَحَبًُانَِِٓنمٌاْر َّْ َّتقنأََُْٓنَِْن قمِفق مناٌ  ُنمٌيٌِّ  151 112نضق   َجُنمٍََ ُ ُ 

ُُُ ٍَْنٌَمَُِنَُِّعَنمٌٍَُُّنلَ ُيَنمٌَّيَِْٓنلٌَْق منا ْرنمٌٍََُّنفَمِري نأََوُُٓنأَاْاِ َْءُنَُاَىْخقبُنَِْنلٌَْق مناَلَخ....49  178 181ن 
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نالصفحة رقميا طرف اآلية

ِس ناٌََْنحَىْخقُّ َُُٔنفَاَبَيقا ُناَبَمءَناَا ذْنأَ َيَنمٌٍَُُّنِِ ثَْقَنمٌَّي  197 187ن...َْٓنأقاحق منمٌْىِخَََّْنٌَخقبَ هاُارُُنٌٍِاْر

 سورة النساء

نلَخٍَْاَْنمٌَّْسِ  َنمِ سَعنم َُٓنَِ ََُُْنبَُُ يَنمٌٍَُِّناََِْنلَخٍَق  ُناََِْن ٍََبُ  ُن ُنا َّْٔ  179 157ن...اَلَ ٌُِ ُ 

ٌْبًََِْ ن س ن ْ  ُنأَُِ َميَنمٌاْر  245 161ن...اَأَ ُيِ ُُِنمٌ ه َْناَلَُِنٔق ُ منمَاُُُناَأَوٍِْ ُ 

 سورة المائدة

َ ُنا ذْن ُنَْْنأَْك َْنمٌَّيَِْٓنمََِاُ منمذْوق ُامنِٔعَُّتَنمٌٍَُِّنمٍََ ُىُق  179 11ن...ُرنلَ َُ نأَُْنَْبُسُطق منا ٌَ ُىُق

ُنِِ ثَْلَ ُُُنٌَعَاْر ُُُناَوَعٍَْاَْنلقٍق  َ ُُُنلَُِْ َتًنُْوَ هفق َْنمٌْىٍََُِنمَُٓن  197  152 13ن...فَب َّْنَٔمْ ِ ُ 

ٌََْجِنمٌْ َ ُ دُناَمٌارصَْبَ نَٔوُُٓنأَ ُاَْءُنمٌٍَُِّناَأَحِبرْإُ ُنلقًْنفٍََُِن...اَل193  151 18ن 

ُنا ذْنوَعًََن...ن  150 20نَاَا ذْنلَْيَنُِ َُعنٌِمَ ُُِِِنَْْنلَ َُ نمذْوق ُامنِٔعَُّتَنمٌٍَُِّنمٍََ ُىُق

:ُن َتَنمٌَّخِهنوَخَبَنمٌٍَُُّنٌَىُق   21 270.....َْْنلَ َُ نمدُ ٍُق منمٌْؤَبُلَنمٌُّْمَُِر

َّٔ نٌَُٓنَُِٔ ٍَُ َْنأَ ًَِمنَِْندَمُِ منفِ  َْنفَْذْ َبُنأَْٔجَناَبَ كهَنفَمَْحٍَِْنا   24 270ْن َْ ُاَْنلَْمُِِاَْلٌَْق منَْْنُِ َُعنا َّْٔ

ُنمٌسكوُجَن  245  193 62ن...اَحَ َ نوَثِريًمنِِاُ ُُُنُْسَْب مُ َْنفِهنمٌْب  ُْ ناَمٌْعُُِاَمْ ناَأَوٍِْ ُ 

 ُناٌَقعِاُ من  َّْنلٌَْق من ًَْنََِْم ُنَِبُسُ ََخَْْ نُْاُفِكُناَلٌََْجِنمٌْ َ ُ دُنَُِْنمٌٍَُِّنَِغٍْق   170 64نٌَت ناقٍَّجُنأَُِِْْ ُ 
220 49 

ُنبًٍُُُْنوقناُ مئ ًٌَمَُِنأَ َئَْْنِِ ثَْقَن َاِهن  ُ ُ َ  51 70ن...ٍََّّْنوَْءَ ُُُناَأَبٍَُُْاَْناٌ 

....ُُُ َ َ ََّْٔؤَل ُِعََِماَةًٌٍَِّيِْاَآَِاُ ممٌْ َ ُ دَاَمٌَّيِْاَؤَكُ َوق ماٌََخَجِ  ََّٔؤَكَِرمٌاْر  147 82نٌَخَجِ 

ََُُّْْْنمٌْؤ ُحُق ُن  ّْنمَمَِّ  9 89ناٌَىُِٓنُْئم ِيقوُق

 سورة األعراف

ٌٍَُِّناَم ُب  ُامنا ْرن  826 128ن...لَْيَنُِ َُعنٌِمَ ُُِِِنمُُخَعِ اُ من ْ 

مٌْبَوُ َنفَؤَحَ ُمنمٍََعنلَ َُانَْعُىقفق َْنمٍََعنأَ ُاََْانٌَ ُُُن...ناُ مئ ًاَوَْاَزَْْٔن  بَاِهن41 138ن 
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نالصفحة رقميا طرف اآلية

ُنمٍََعنمٌْعٌََِّْنيَن َ ًْناَ ُ َنفَ ٍََّىُق ُناٌ   150 140نلَْيَنأَاَ ُ َنمٌٍَُِّنأَ ُغِ ىُق

 سورة التوبة

َُنناَلٌََْجِنمٌْ َ ُ دُنمُ َُْ  نم ُُٓنمٌٍَُِّناَلٌََْجِنمٌارصَْبَ نمٌَّْسِ  ُنم ُُٓنمٌٍَُِّنذٌَِه  41 30ن...لَ ٌُق ُُُن  ؤَفْ َم ِ ُ 

 سورة اإلسراء

كنمٍََعنأَُْنَْؤْحق من  ِّثًْ ن َيَمنمٌْمق ُمَْ ...ن  62 88نلقًْنٌَئِٓ نموُخََّعَجِنمٌْب ْٔسُناَمٌْجٓ 

 سورة طو

َََْْعنلَ ُُِِِناَ ْب ُن...نفَ َوَعَنُِ َُعناٌ   - 86نأَُِفًْنلَْيَنَْْنلَ َُ نأٌََُُنَْعُِِوُق
89 

42 

 سورة األنبياء

َْ ٌُِو  826 105ناٌََمَُِنوَخَبُاَْنفِهنمٌ ر ُ ب نُِِٓن َعُِِنمٌيِّوْ  نأَْرنمٌْؤَبُلَنَْ   ق َْنمِبَْدََِنمٌصْر

 سورة النور

نزَمْامٌ رممٌ رم َّْ نزَمِٔ َتًنأَاُنُِشُ  وَتًناَمٌ رمِٔ َتقنٌَْنَْاُىِوُ َْناٌ  نزَمْأِهنٌَْنَْاُىِ ُناٌَّْ َّْ نزَمِٔ َتًنأَاُنُِشُ  وَتًناَمٌ رمِٔ َتقنٌَْنَْاُىِوُ َْناٌ    3 22............ِٔهنٌَْنَْاُىِ ُناٌَّْ

 سورة النمل

بََّ ِّنأَاُز مُاِهنأَُْنأَكُىق َنِٔعَُّخَهَنمٌَِّخِهنأَْٔعَُّجَنمٍََهَِّناَمٍََعناَمٌَََِِِّناَأَُْنأَمًََُّن ٌَِْوًْنت 19ن  

 سورة الشورى

ُنَِِٓنمٌِهْٓ نَِْناَ رعن  ُِنٔق حًْناَمٌَّيَِنأَاُحَ ُاَْن  11 13ن....كَ َعَنٌَىُق

 سورة الجاثية

مٌْىِخَََّْناَمٌْوُىَُْناَمٌاكبُ رةَن...ناُ مئ ًاٌََمَُِنمَحَ ُاَْن َاِهنن150 16ن 

 سورة ق

َاناََِْنَِسراَْنُِِٓنٌقغق َّان   38 46 اٌََمَُِن ٍََمْاَْنمٌسرَّْاَمثِناَمٌْؤَبُلَناََِْن َ ُاَ َُّْنفِهنُِخَّتِنأَْْر

 سورة الحشر

َنفِهنلق ً نُِوَصراَت نأَاُنُِِٓنا َّْ ُنوَِّ عًْناٌ   220 14ن(...بَمءِنوُُِبان َؤُُْ ُُُن َ ُاَ ُُُنٌَْنُْمَْحٍِق َٔىُق
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 ثانُاً:  فهرس انكتاب ادلقذس

 رقم الصفحة اإلصحاح الفقرة

 سفر التكوين
ــَماَواِت َواأَلْرضَ " ــَق اهلُل السَّ ــْدِء َخَل ــى ، ِفــي اْلَب ــًة، َوَعَل ــًة َوَخالَِي وََكاََــِت اأَلْرُض َخرَِب

 42 1 ........"ِر ظُْلَمٌة، َوْجِو اْلَغمْ 

ــابِع ِمــْن " ــَرَ  اهلُل ِفــي اْليَـــْوِم السَّ ــَماَواُت َواأَلْرُض وَُكــلُّ ُجْنــِدَىا، َوفـَ فَُأْكِملَــِت السَّ
ِِي َعِمَل.   46 2 ........"َعَمِلِو الَّ

لـُو: " ِْ . ُىـ»َوقَاَل الـرَّبُّ ا ـَر َوالشَّـرَّ َْـاَر َكَواِحـٍد ِمنَّـا َعارِفًـا اْلَ يـْ ََْسـاُن قَـْد  ِْ َو َذا ا
 42 3 ........"َواآلَن َلَعلَُّو يَُمدُّ َيَدُه 

نَِّة ِعْنَد ُىُبوِب رِيـِ  النـََّهـاِر، فَاْخَتبَـ" َُ لِو َماِشًيا ِفي اْل ِْ َْْوَت الرَّبّْ ا َأ آَدُم َوَسِمَعا 
 46 3 ........"َواْمَرأَتُُو ِمْن َوْجِو الرَّبّْ 

ْلِبــِو " ــَر ِفــي اأَلْرِض، َوَأنَّ ُكــلَّ َتَصــوُِّر َأْفَكــاِر قـَ ََْســاِن َقــْد َكثـُ ِْ َورََأى الــرَّبُّ َأنَّ َشــرَّ ا
 46 6 ........"،ِإََّما ُىَو ِشرّْيٌر ُكلَّ يـَْومٍ 

َتَدَأ َُوٌح َيُكوُن َفالًَّحا َوَغَرَس َكْرًما" َوَشِرَب ِمـَن اْلَ ْمـِر َفَسـِكَر َوتـََعـرَّى َداِخـَل ، َوابـْ
 57 9 "ِخَبائِوِ 

َتَدَأ َُوٌح َيُكوُن َفالًَّحا َوَغَرَس َكْرًما" ِكَر َوتـََعـرَّى َداِخـَل َوَشِرَب ِمـَن اْلَ ْمـِر َفَسـ ،َوابـْ
 155 9 ........"فَأَْبَصَر َحاٌم  ،ِخَبائِوِ 

ـوَع  " ُُ َراُم ِإَلى ِمْصـَر لَِيتَـغَـرََّب ُىنَـاَك، أَلنَّ اْل ََْحَدَر أَبـْ َوَحَدَث ُجوٌع ِفي اأَلْرِض، فَا
 54 12 ........"، ِفي اأَلْرِض َكاَن َشِديًدا

ـَراَم، بـَْعـَد اْعتِـَزاِل لُـوٍط َعْنـُو: " َْظُـْر ِمـَن اْلَمْوِضـِع »َوقَاَل الرَّبُّ ألَبـْ نَـْيـَك َوا اْرفَـْع َعيـْ
ََْت ِفيِو ِشَمااًل  ِِي َأ  155 13 ........"الَّ

ــَراُم ِلُلــوٍط: "  ــَمةٌ »فـََقــاَل أَبـْ َْ ــْيَن رَُعــاِتي َورَُعاتِــَك،  اَل َتُكــْن ُمَ ا َنــَك، َوبـَ بـَْيِنــي َوبـَيـْ
 163 13 ........"أَلََـَّنا ََْحُن َأَخَوانِ 



 

)311) 
 

 الفيارس العامة

 رقم الصفحة اإلصحاح الفقرة

َراَم ِميثَاقًا قَاِئاًل: " ِه اأَلْرَض، »ِفي ذِلَك اْليَـْوِم َقَطَع الرَّبُّ َمَع أَبـْ ِِ لَِنْسِلَك ُأْعِطي ىـ
 156 15 ....."...ِمْن َـَْهِر ِمْصَر 

ــــَراَم ِميثَاقًــــا قَــــاِئاًل:" ــــْوِم َقطَــــَع الــــرَّبُّ َمــــَع أَبـْ ِه لِنَ  ِفــــي ذلِــــَك اْليَـ ِِ ْســــِلَك ُأْعِطــــي ىــــ
 158 15 "..اأَلْرضَ 

ـــــ" ـــــَراُم اْســـــَم اْبِن ـــــا. َوَدَعـــــا أَبـْ ًن ـــــَراَم ابـْ ِِي َولَ فـََولَـــــَدْت َىـــــاَجُر ألَبـْ ـــــُو َىـــــاَجُر ِو الَّـــــ َدْت
َراُم اْبَن ِست  إ«. ِإْسَماِعيلَ »  157 16 ........"َن أَبـْ

قَاَمِة " ِْ َراَم َىاَجَر اْلِمْصرِيََّة َجارِيـَتَـَها،ِمْن بـَْعِد َعَشِر ِسِنيَن  ْت َسارَاُي اْمَرَأُة أَبـْ َِ فََأَخ
َراَم ِفي َأْرِض كَ  َعاَن،أَبـْ  237 16 ........"نـْ

َنَك، َوبـَْيَن ََْسـِلَك ِمـْن بـَْعـِدَك ِفـي َأْجيَـاِلِهْم، َعْهـًدا أَبَـِديِّا، " َوُأِقيُم َعْهِدي بـَْيِني َوبـَيـْ
 138 17 ........"أَلُكوَن ِإلًها َلَك 

َراُم َعلَ " َأمَّـا أَََـا فـَُهـَوَذا َعْهـِدي َمَعـَك، »ى َوْجِهِو. َوَتَكلََّم اهلُل َمَعـُو قَـاِئاًل: َفَسَقَط أَبـْ
ُُْمُهوٍر   156 17 ........"َوَتُكوُن أَبًا ِل

ــَراَم َوَقــاَل " ــَراُم اْبــَن ِتْســٍع َوِتْســِعيَن َســَنًة َظَهــَر الــرَّبُّ ألَبـْ ــا َكــاَن أَبـْ ــُو: َوَلمَّ َــا اهلُل »َل أََ
 157 17 ........"اْلَقِديُر. ِسْر َأَماِمي وَُكْن َكاِماًل، 

َــِديِّا. " ــاَن ُمْلًكــا أَب َع ــَك، ُكــلَّ َأْرِض َكنـْ ــْن بـَْعــِدَك َأْرَض ُغْربَِت ــَك َولَِنْســِلَك ِم َوُأْعِطــي َل
 158 17 "«َوَأُكوُن ِإلَهُهمْ 

 48 18 ......" َوَظَهَر َلُو الرَّبُّ ِعْنَد بـَلُّوطَاِت َمْمَرا َوُىَو َجاِلٌف ِفي بَاِب اْلَ ْيَمةِ  "

َنتَ " َبِل، َوابـْ َُ ُْوَغَر َوَسَكَن ِفي اْل َِْعَد ُلوٌط ِمْن   54 19 ....."اُه َمَعُو، أَلَُّو َخاَف َأنَو

ُنُو." َراِىيُم اْبَن ِمَئِة َسَنٍة ِحيَن ُوِلَد َلُو ِإْسَحاُق ابـْ  157 21 " وََكاَن ِإبـْ

َراِىيُم ِفي َأْرِض اْلِفِلْسِطيِنيّْيَن أَيَّاًما َكِثيَرةً "  " .َوتـََغرََّب ِإبـْ

 
21 163 
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ـَراِىيُم " َعـاَن. فَـأََتى ِإبـْ ـُروُن، ِفـي َأْرِض َكنـْ َوَماَتْت َسارَُة ِفي قـَْريَِة َأْربَـَع، الَّتِـي ِىـَي َحبـْ
 163 23 ........"لِيَـْنُدَب َسارََة 

ُروُن، ِفي َأْرِض كَ " َعانَ َوَماَتْت َسارَُة ِفي قـَْريَِة َأْرَبَع، الَِّتي ِىَي َحبـْ  163 23 " .نـْ

ــَن " ــَك اْلِفِلْســِطيِنيّْيَن َأْشــَرَف ِم ــَك َمِل ــاَك َأنَّ أَبِيَماِل ــُو األَيَّــاُم ُىَن ــْت َل َوَحــَدَث ِإْذ طَاَل
ِة َوَََظَر،   189 26 ........"اْلُكوَّ

نَـُو اأَلْكبَــَر  َوَحَدَث َلمَّا َشاَخ ِإْسَحاقُ " ََـُّو َدَعـا ِعيُسـَو ابـْ َناُه َعـِن النَّظَـِر، َأ وََكلَّْت َعيـْ
ا»فـََقاَل َلُو: «. يَا اْبِني»َوقَاَل َلُو:  َِ ََ  57 27 ......"«.ىَأ

َبِل. فَ " َُ َضَرَب الَبَـاُن َمـَع فـََلِحَق الَبَاُن يـَْعُقوَب، َويـَْعُقوُب َقْد َضَرَب َخْيَمَتُو ِفي اْل
 52 31 ........"، ِإْخَوتِِو ِفي َجَبِل ِجْلَعادَ 

ــرِ  " ُْ ََْســاٌن َحتَّــى طُلُــوِع اْلَف ــارََعُو ِإ َْ ــَي يـَْعُقــوُب َوْحــَدُه، َو َبِق ََـّـُو اَل ، فـَ ــا رََأى َأ َوَلمَّ
ََْ لَ  ِه، فَا ِِ ِِ يـَْعُقوَب يـَْقِدُر َعَلْيِو، َضَرَب ُحقَّ َفْ   48 32 "....َع ُحقُّ َفْ 

نُـــــُو ِإلَــــــى بَـــــاِب َمـــــِديَنِتُهَما، وََكلََّمــــــا َأْىـــــَل َمــــــِديَنِتُهَما " فَـــــأََتى َحُمـــــوُر َوَشــــــِكيُم ابـْ
 198 34 ........"ىُماَلِء اْلَقْوُم »قَائِِليَن:

َِ َوَدَعا ِفْرعَ " ، َوَأْعطَاُه َأْسَناَت بِْنـَت فُـوِطي فَـارََع  «َْْفَناَت فـَْعِني َ »ْوُن اْسَم يُوُس
 237 41 ........"َكاِىِن ُأوَن َزْوَجًة. 

َِ فـََقــاَل:  إســرائيلَورََأى " َنــْي يُوُســ اِن؟»ابـْ َِ ُِ ألَبِيــِو: ، «َمــْن ىــ ُىَمــا »فـََقــاَل يُوُســ
َنايَ  ََِي اهلُل ىُهَنا ابـْ اِن َأْعطَا َِ  237 48 ........"«. اللَّ

:  إسرائيلَوقَاَل " َِ َىـا أَََـا َأُمـوُت، َولِكـنَّ اهلَل َسـَيُكوُن َمَعُكـْم َويـَـُردُُّكْم ِإلَـى »لُِيوُسـ
 238 48 ........"َوأَََا َقْد ، َأْرِض آبَاِئُكمْ 

 سفر الخروج
فَاْرَتَضـى ُموَسـى َأْن َيْسـُكَن َمـَع الرَُّجـِل، ...... وََكاَن ِلَكـاِىِن ِمـْديَاَن َسـْبُع بـَنَـاٍت،"

َْفُّورََة   239 2 ........"فََأْعَطى ُموَسى 
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ــاَل اهلُل أَْيًضــا ِلُموَســى: " ــي »َوَق ــوُل لَِبِن ا تـَُق َِ ــُو إســرائيلىَكــ ــاِئُكْم، ِإل ــُو آَب : يـَْهــَوْه ِإل
َراِىيَم َوِإلُو ِإْسَحاَق َوِإلُو يـَْعُقوَب َأْرَسَلِني ِإلَْيُكمْ   44 3 "   ِإبـْ

ا الشَّْعِب ِفي ُعُيوِن اْلِمْصـرِيّْيَن. فـََيُكـوُن ِحيَنَمـا َتْمُضـوَن َأَُّكـْم  " َِ َوُأْعِطي َِْعَمًة ِله
 45 3 ........"،ُضوَن فَارِِغينَ اَل َتمْ 

ُْـَراَخُهْم ِمـْن " ِِي ِفـي ِمْصـَر َوَسـِمْعُت  لََّة َشْعِبي الَـّ َِ : ِإّْي َقْد رَأَْيُت َم فـََقاَل الرَّبُّ
 137 3 ........"َأْجِل ُمَس ّْرِيِهْم. 

ــُب ُكــلُّ ا"  ــْل َتْطُل ــٍب َب ــَة َذَى ــٍة َوَأْمِتَع ــَة ِفضَّ ــا َأْمِتَع ــِة بـَْيِتَه ــْن ََزِيَل ــا َوِم ــْن َجارَتَِه ــَرَأٍة ِم ْم
 194 3 ........"َوثَِيابًا، َوَتَضُعوَـََها َعَلى 

ـــْوَن: " ـــااَل ِلِفْرَع ـــاُروُن َوَق ـــَك َدَخـــَل ُموَســـى َوَى ـــَد ذِل ـــرَّبُّ »َوبـَْع ـــوُل ال ا يـَُق َِ ـــ ـــُو  ىَك ِإل
 137 5 ": َأْطِلْق َشْعِبي لِيُـَعيُّْدوا ِلي ِفي اْلبَـرّْيَّةِ إسرائيل

ِلَك ُقْل لَِبنِـي " َقـاِل اْلِمْصـرِيّْيَن إسـرائيللِِ . َوأَََـا ُأْخـرُِجُكْم ِمـْن َتْحـِت أَثـْ : أَََـا الـرَّبُّ
ُُِكْم ِمْن ُعُبوِديَِّتِهْم  َِْق  138 6 ........"َوُأ

ــاَل الــرَّبُّ ِلُموَســى: " ــْق »َق : َأْطِل ا يـَُقــوُل الــرَّبُّ َِ ــُو: ىَكــ ــْل َل ــْوَن َوُق ــى ِفْرَع اْدُخــْل ِإَل
 44 8 " .َشْعِبي لِيَـْعُبُدوَِي

لَـَة، َوَأْضـِربُ " ِه اللَّيـْ ِِ ُكـلَّ ِبْكـٍر ِفـي َأْرِض ِمْصـَر ِمـَن   فَِنّْي َأْجَتاُز ِفي َأْرِض ِمْصـَر ىـ
 45 12 ........"النَّاِس َواْلبَـَهاِئِم. 

ُِوا َلُكــْم َغَنًمــا »َوقَــاَل َلُهــُم:  إســرائيلفَــَدَعا ُموَســى َجِميــَع ُشــُيوِخ " اْســَحُبوا َوُخــ
 47 12 ........"،ِبَحَسِب َعَشائِرُِكْم َواْذَبُحوا اْلِفْص َ 

ـــْوِل ُموَســـى. َطَلبُـــوا ِمـــَن اْلِمْصـــرِيّْيَن َأْمِتَعـــَة ِفضَّـــٍة  إســـرائيلَوفـََعـــَل بـَنُـــو " ِبَحَســـِب قـَ
 194 12 ........"، َوَأْمِتَعَة َذَىٍب َوثَِيابًا

وََكـــاَن الـــرَّبُّ َيِســـيُر  ،اَم ِفــي طَـــَرِف اْلبَـرّْيَّـــةِ َواْرَتَحلُــوا ِمـــْن ُســـكُّوَت َوَـََزلُـــوا ِفـــي ِإيثَـــ"
 44 13 ........"َأَماَمُهْم َـََهارًا ِفي َعُموِد َسَحاٍب 
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وََكاَن الرَّبُّ َيِسيُر َأَماَمُهْم َـََهارًا ِفي َعُموِد َسَحاٍب لِيَـْهِديـَُهْم ِفي الطَّرِيِق، َولَْيالً "
 ........"ُموِد ََاٍر لُِيِضيَء ِفي عَ 

13 258 

وََكاَن الرَّبُّ َيِسيُر َأَماَمُهْم َـََهارًا ِفـي َعُمـوِد َسـَحاٍب لِيَـْهـِديـَُهْم ِفـي الطَّرِيـِق، َولَـْياًل "
 48 13 .".......ِفي َعُموِد ََاٍر لُِيِضيَء 

َتُو. تـَْهِديِو ِبُقوَِّتَك ِإَلى َمْسـَكِن ُقْدِسـَك. َيْسـَمُع تُـ " ِِي َفَديـْ ْرِشُد ِبَرْأفَِتَك الشَّْعَب الَّ
 164 15 ........"الشُُّعوُب فـَيَـْرَتِعُدونَ 

ِه اْلَكِلَمـاِت قَـاِئاًل: أَََـا الـرَّبُّ إِ " ِِ ِميِع ىـ َُ ِِي َأْخَرَجـَك ِمـْن ثُمَّ َتَكلََّم اهلُل ِب لُهـَك الَـّ
 15 20 ....."َأْرِض ِمْصَر ِمْن بـَْيِت اْلُعُبوِديَِّة، 

َعلُـــوَك  ،اَل تـَْقطَــْع َمَعُهــْم َواَل َمـــَع آِلَهــِتِهْم َعْهـــًدا" ُْ اَل َيْســُكُنوا ِفــي َأْرِضـــَك لِــَئالَّ َي
َُّو َيُكوُن َلَك َف ِّاِإَذا َعَبْدَت آِلهَ  ،ُتْ ِطُئ ِإَليَّ   282 23 " تَـُهْم فَِن

ـــَر  " اَل َأْطـــُرُدُىْم ِمـــْن َأَماِمـــَك ِفـــي َســـَنٍة َواِحـــَدٍة، لِـــَئالَّ َتِصـــيَر اأَلْرُض َخرِبَـــًة، فـََتْكثـُ
 289 23 ........"، َعَلْيَك ُوُحوُش اْلبَـرّْيَّةِ 

ِِي قَاَل ِإَُّو يـَْفَعُلُو ِبَشْعِبوِ  فـََنِدَم الرَّبُّ "  47 32 "َعَلى الشَّرّْ الَّ

بَـِل، اْجَتَمـَع الشَّـْعُب َعلَـى " َُ َوَلمَّا رََأى الشَّْعُب َأنَّ ُموَسى أَْبطََأ ِفي النـُّـُزوِل ِمـَن اْل
َنْع »َىاُروَن َوقَاُلوا َلُو:  ْْ  42 32 ......"..ُقِم ا

َىِب الَِّتي ِفي آَذاَِِهْم َوأَتـَْوا ِبَهـا ِإلَـى َىـاُرونَ " َِّ َِ ، فـَنَـَزَع ُكلُّ الشَّْعِب َأقْـَراَط ال فََأَخـ
َْوَّرَهُ   53 32 ........"ذِلَك ِمْن أَْيِديِهْم َو

ـَعْدَتُو ِمـْن »ُموَسى: فـََقاَل الرَّبُّ لِ "  ْْ ِِي َأ اْذَىِب اَْـِزْل. أَلََـُّو قَـْد َفَسـَد َشـْعُبَك الَـّ
 152 32 ........"َأْرِض ِمْصَر. زَاُغوا 

لٍو آَخَر، أَلنَّ الرَّبَّ اْسُمُو َغُيوٌر. ِإلٌو َغُيوٌر ُىوَ " ِْ ُد  ُُ َأْن  ِاْحتَـِرْز ِمـنْ ، فَِنََّك اَل َتْس
 ........"تـَْقَطَع َعْهًدا 
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 سفر البلويين
ُِ لَبَـنًـا " ُتْم َأْرَضُهْم، َوأَََا ُأْعِطـيُكْم ِإيَّاَىـا لَِترِثُوَىـا، َأْرًضـا َتِفـي َـْ َوقـُْلُت َلُكْم: َترِثُوَن َأ

 138 20 ........"َوَعَساًل. 

ُوا " ، َوَقْد َميـَّْزُتُكْم ِمَن الشُُّعوِب لَِتُكَو ُوَن ِلي ِقدّْيِسيَن أَلّْي ُقدُّوٌس أَََا الرَّبُّ َوَتُكَو
 138 20 ".ِلي

 سفر العدد
الشَّـْهِر الثَـّاَِي  َكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي بـَرّْيَِّة ِسـيَناَء، ِفـي َخْيَمـِة االْجِتَمـاِع، ِفـي َأوَّلِ "

 165 1 ........"ِفي السََّنِة الثَّاََِيِة ِلُ ُروِجِهْم 

َعـــاَن الَِّتـــي أَََـــا »ثُـــمَّ َكلَّـــَم الـــرَّبُّ ُموَســـى قَـــاِئاًل:" َُسَُّســـوا َأْرَض َكنـْ َأْرِســـْل رَِجـــااًل لَِيَت
 181 13 ........". إسرائيلُمْعِطيَها لَِبِني 

ــاَل َلُهــُم: " َعــاَن، َوَق َُسَُّســوا َأْرَض َكنـْ ــى »فََأْرَســَلُهْم ُموَســى لَِيَت ــا ِإَل ــْن ُىَن ــَعُدوا ِم ْْ ا
ُنوِب َواْطَلُعوا ِإَلى  َُ  181 13 ........"اْل

َِني َحتَّى َمَتى يُِهيُنِني ى»َوقَاَل الرَّبُّ ِلُموَسى: " ُقَو ا الشَّْعُب؟ َوَحتَّى َمَتى اَل ُيَصدّْ َِ
ِميِع اآليَاِت  َُ  153 14 ........"ِب

ــاِئاًل: " ــاُروَن َق ــرَّبُّ ُموَســى َوَى ــرّْيَرِة »وََكلَّــَم ال ــِة الشّْ َماَع َُ ِه اْل ِِ ــُر ِلهــ ــى َأْغِف َحتَّــى َمَت
مَّْرِة َعَليَّ؟  َِ  153 14 ........"اْلُمَت

" : ََْفْحُت َحَسَب قـَْوِلَك. َولِكْن َحيّّ أَََا فـَُتْمألُ ُكلُّ اأَلْرِض ِمْن »فـََقاَل الرَّبُّ َقْد 
، ِإنَّ  ِد الرَّبّْ ُْ  159 14 ........"َم

ــاَم " ــورِيّْيَن. َوَأرْ  إســرائيلفََأَق ــي َأْرِض اأَلُم ُِوا ِف ــ ــَر، فََأَخ ــَف يـَْعزِي َُسَّ َســَل ُموَســى لَِيَت
يَن ُىَناَك. ِِ  181 21 " قـَُراَىا َوَطَرُدوا اأَلُمورِيّْيَن الَّ

ــاَم " ــاِت ُمــوآَب. فَــَدَعْوَن  إســرائيلَوَأَق ــْعُب يـَْزَُــوَن َمــَع بـََن ــَدَأ الشَّ َت ــي ِشــطّْيَم، َوابـْ ِف
 43 25 ........"اِئِ  آِلَهِتِهنَّ، الشَّْعَب ِإَلى َذبَ 



 

)316) 
 

 الفيارس العامة

 رقم الصفحة اإلصحاح الفقرة

ا َعـَدَد  »ثُمَّ بـَْعـَد اْلَوبَـِن َكلَّـَم الـرَّبُّ ُموَسـى َوأَِلَعـازَاَر بْـَن َىـاُروَن اْلَكـاِىِن قَـاِئاًل: " َِ ُخـ
 165 26 ........"إسرائيلُكلّْ َجَماَعِة بَِني 

اقْـتُـُلــوا ُكــلَّ ذََكــٍر ِمــَن اأَلْطَفــاِل. وَُكــلَّ اْمــَرَأٍة َعَرَفــْت رَُجــاًل ِبُمَضــاَجَعِة ذََكــٍر  َفــاآلنَ "
 173 31 ........"اقْـتُـُلوَىا. لِكْن َجِميُع 

قُ " يَن َتْسـَتبـْ ِِ ُهْم َأْشـَواًكا َوِإْن َلْم َتْطُرُدوا ُسكَّاَن اأَلْرِض ِمْن َأَماِمُكْم َيُكوُن الَـّ وَن ِمـنـْ
 289 33 ........"ِفي َأْعُيِنُكْم، َوَمَناِخَف 

 سفر التثنية

ـــِل،َتَحوَُّلوا " َب َُ ا اْل َِ ـــاِئاًل: َكَفـــاُكْم قـُُعـــوٌد ِفـــي ىـــ ـــا ِفـــي ُحورِيـــَب َق اَلـــرَّبُّ ِإلُهَنـــا َكلََّمَن
 266 1 ........"َواْرَتِحُلوا َواْدُخُلوا 

َّــُو َأَحــبَّ آبَــاَءَك َواْخَتــاَر ََْســَلُهْم ِمــْن بـَْعــِدِىْم، َأْخَرَجــَك ِبَحْضــَرتِِو ِبُقوَّتِــِو " َوأَلْجــِل َأ
 171 4 ........"اْلَعِظيَمِة ِمْن ِمْصَر،

ِو بـَْيـَت َقرِيبِـَك َواَل َحْقلَـُو َواَل َعْبـَدُه َواَل َأَمتَـُو َواَل َواَل َتْشَتِو اْمَرَأَة َقرِيِبَك، َواَل َتْشـتَ "
 190 5 "ثـَْورَُه َواَل ِحَمارَُه َواَل ُكلَّ َما ِلَقرِيِبكَ 

 40 6 " : الرَّبُّ ِإلُهَنا َربّّ َواِحدٌ إسرائيلِاْسَمْع يَا "

ََْت َشْعٌب ُمَقـدٌَّس ِللـرَّبّْ ِإلِهـَك. ِإيَـّاَك قَـِد اْختَـاَر الـرَّبُّ ِإلُهـَك لَِتُكـوَن لَـُو أَلَّ " َك َأ
 138 7 ........"َشْعًبا َأَخصَّ ِمْن 

َهـا لَِتمْ " َتِلَكَهـا، َوطَـَرَد َمَتى أََتى ِبَك الـرَّبُّ ِإلُهـَك ِإلَـى اأَلْرِض الَّتِـي أََْـَت َداِخـٌل ِإلَيـْ
 144 7 ........"ُشُعوبًا 

َوالزَََّابِيُر أَْيًضا يـُْرِسـُلَها الـرَّبُّ ِإلُهـَك َعلَـْيِهْم َحتَّـى يـَْفنَـى اْلبَـاُقوَن َواْلُمْ تَـُفـوَن ِمـْن "
 ........"َأَماِمَك.اَل تـَْرَىْب ُوُجوَىُهمْ 
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َهـا لَِتْمَتِلَكَهـا، َوطَـَرَد »" ََْت َداِخٌل ِإلَيـْ َمَتى أََتى ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأ
 198 7 ........"ُشُعوبًا َكِثيَرًة ِمْن 

ََْت »" َهـا لَِتْمَتِلَكَهـا، َوطَـَرَد َمَتى أََتى ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأ َداِخٌل ِإلَيـْ
 234 7 ........"ُشُعوبًا َكِثيَرًة 

َهـا لَِتْمَتِلَكَهـا، َوطَـَرَد »" ََْت َداِخٌل ِإلَيـْ َمَتى أََتى ِبَك الرَّبُّ ِإلُهَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي َأ
 282 7 ........"ُشُعوبًا َكِثيَرًة 

َولِكنَّ الرَّبَّ ِإلَهَك َيْطُرُد ىُماَلِء الشُُّعوَب ِمْن َأَماِمَك َقِلياًل َقِلياًل. اَل َتْسَتِطيُع َأْن "
 289 7 "   تـُْفِنيَـُهْم َسرِيًعا، لَِئالَّ َتْكثـَُر َعَلْيَك ُوُحوُش اْلبَـرّْيَّةِ 

يّْـَدَة لَِتْمَتِلَكَهـا، فَاْعلَ " َُ ِه اأَلْرَض اْل ِِ ْم َأَُّو لَْيَف أَلْجِل ِبرَّْك يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإلُهَك ى
"........ 9 153 

لُُّهْم فَاْعَلِم اْليَـْوَم َأنَّ الرَّبَّ ِإلَهـَك ُىـَو اْلَعـاِبُر َأَماَمـَك ََـارًا آِكلَـًة. ُىـَو يُِبيـُدُىْم َويُـ" ِِ
 171 9 ........"َأَماَمَك، 

ِِي ُىـَو " َولِكنَّ الرَّبَّ ِإََّما اْلَتَصَق بِئبَاِئَك لُِيِحبـَُّهْم، فَاْخَتاَر ِمْن بـَْعـِدِىْم ََْسـَلُهُم الَـّ
ا اْليَـْومِ  َِ ُتْم فـَْوَق َجِميِع الشُُّعوِب َكَما ِفي ى َـْ  138 10 ".َأ

نَـاَن. ِمــَن النـَّْهــِر، " ُكـلُّ َمَكــاٍن َتُدوُســُو بُطُـوُن َأْقــَداِمُكْم َيُكــوُن َلُكـْم. ِمــَن اْلبَـرّْيَّــِة َولُبـْ
 158 11 "َـَْهِر اْلُفَراِت، ِإَلى اْلَبْحِر اْلَغْرِبيّْ َيُكوُن ُتْ ُمُكْم.

ـــْوَم ِلَكـــْي تـََتَشـــدَُّدوا َوتَـــْدُخُلوا  فَـــاْحَفُظوا ُكـــلَّ " ـــيُكْم ِبَهـــا اْليَـ ِْ ـــايَا الَِّتـــي أَََـــا ُأو َْ اْلَو
 159 11 ........"َوَتْمَتِلُكوا اأَلْرَض الَِّتي 

غَـِوَي قـُلُـوُبُكْم فـََتزِيغُـوا َوتـَْعبُـُدوا آِلَهـًة ُأْخـرَ "  ُُُدوا َلَهـا، فَاْحَتِرُزوا ِمْن َأْن تـَنـْ ى َوَتْسـ
 159 11 ........"فـََيْحَمى َغَضُب 

نَـانَ  ،ُكـلُّ َمَكــاٍن َتُدوُســُو بُطُـوُن َأْقــَداِمُكْم َيُكــوُن َلُكـمْ " ِمــَن النـَّْهــِر،  ،ِمــَن اْلبَـرّْيَّــِة َولُبـْ
 267 11 ........"َـَْهِر اْلُفَراِت، ِإَلى اْلَبْحِر 
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، َوُتَحرُّْمَهــا ِبُكــلّْ َمــا ِفيَهــا َمــَع " ِِ ــْي َفَضــْربًا َتْضــِرُب ُســكَّاَن تِْلــَك اْلَمِديَنــِة ِبَحــدّْ السَّ
 . ِِ  174 13 ........"بـََهائِِمَها ِبَحدّْ السَّْي

، َوُتَحرُّْمَهــا ِبُكــلّْ َمــا ِفيَهــا َمــَع  َفَضــْربًا َتْضــِرُب ُســكَّاَن تِْلــَك اْلَمِديَنــةِ " ِِ ــْي ِبَحــدّْ السَّ
 . ِِ  176 13 ........"بـََهائِِمَها ِبَحدّْ السَّْي

ِإْن َسِمْعَت َعْن ِإْحَدى ُمُدََِك الَِّتي يـُْعِطيـَك الـرَّبُّ ِإلُهـَك لَِتْسـُكَن ِفيَهـا قـَْواًل:قَـْد "
 288 13 ........"بـَُنو لَِئيٍم َخَرَج أََُاٌس 

ِّْا " أَلََّك َشْعٌب ُمَقدٌَّس ِللرَّبّْ ِإلِهَك، َوَقِد اْخَتاَرَك الرَّبُّ ِلَكْي َتُكوَن َلُو َشْعًبا َخا
يَن َعَلى َوْجِو اأَلْرضِ  ِِ  44 14 "  فـَْوَق َجِميِع الشُُّعوِب الَّ

ِّْا " أَلََّك َشْعٌب ُمَقدٌَّس ِللرَّبّْ ِإلِهَك، َوَقِد اْخَتاَرَك الرَّبُّ ِلَكْي َتُكوَن َلُو َشْعًبا َخا
يَن َعَلى َوْجِو اأَلْرضِ  ِِ  138 14 " فـَْوَق َجِميِع الشُُّعوِب الَّ

ــَراِء: يـُْبــِرئُ " بـْ ِْ ا ُىــَو ُحْكــُم ا َِ ــاِحَبُو. اَل   َوىــ َْ ــا َأقْـــَرَض  ــاِحِب َدْيــٍن يَــَدُه ِممَّ َْ ُكــلُّ 
َْاِحَبُو َواَل َأَخاُه،   194 15 ........"يُطَاِلُب 

ِحيَن تـَْقُرُب ِمْن َمِديَنٍة ِلَكْي ُتَحارِبـََها اْسـَتْدِعَها ِإلَـى الصُّـْلِ ، فَـِنْن َأَجابـَْتـَك ِإلَـى »"
 166 20 ........"ِ  َوفـََتَحْت َلَك، الصُّلْ 

ِحيَن تـَْقُرُب ِمْن َمِديَنٍة ِلَكْي ُتَحارِبـََها اْسـَتْدِعَها ِإلَـى الصُّـْلِ ، فَـِنْن َأَجابـَْتـَك ِإلَـى »"
 173 20 ........"الصُّْلِ  َوفـََتَحْت َلَك، 

ْقـُرُب ِمـْن َمِدينَـٍة ِلَكـْي ُتَحارِبـََهـا اْسـَتْدِعَها ِإلَـى الصُّـْلِ ، فَـِنْن َأَجابـَْتـَك ِإلَـى ِحـيَن تَـ "
 183 20 ........"الصُّْلِ  َوفـََتَحْت َلَك، 

َىا، فَ " َِ َْْرَت َمِديَنًة أَيَّاًما َكِثيَرًة ُمَحارِبًا ِإيَّاَىا لَِتْأُخ َرَىا ِبَوْضـِع ِإَذا َحا َُ ِْ َشـ اَل تـُْتِلـ
 183 20 ........"فَْأٍس َعَلْيِو. ِإََّك 

ِحيَن تـَْقُرُب ِمْن َمِديَنٍة ِلَكْي ُتَحارِبـََها اْسـَتْدِعَها ِإلَـى الصُّـْلِ ، فَـِنْن َأَجابـَْتـَك ِإلَـى »"
 282 20 ........"الصُّْلِ  َوفـََتَحْت َلَك، 
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رَتَِها ِإَلى ُشُيوِخ اْلَمِديَنِة ِإَلى اْلَبابِ " ِْ ُِ اْلَفَتاَة أَبُوَىا َوُأمَُّها َوُيْ رَِجاِن َعاَلَمَة ُع  188 22 " يَْأُخ

ـَر َمْ ُطوبَـٍة، فََأْمَسـَكهَ " رَاَء َغيـْ ِْ َع َمَعَهـا، فـَُوِجــَدا. ِإَذا َوَجـَد رَُجـٌل فـَتَـاًة َعـ َُ ا َواْضـَط
 189 22 ........"يـُْعِطي الرَُّجُل 

ـــا يـُْقـــَرُض " ـــٍة، َأْو رِبَـــا َطَعـــاٍم، َأْو رِبَـــا َشـــْيٍء مَّـــا ِممَّ اَل تـُْقـــِرْض َأَخـــاَك ِبرِبًـــا، رِبَـــا ِفضَّ
 141 23 " ِخيَك اَل تـُْقِرْض ِبرِبًاِبرِبًا،ِلأَلْجَنِبيّْ تـُْقِرُض ِبرِبًا، َولِكْن ألَ 

اَل تـُْقِرْض َأَخاَك ِبرِبًا، رِبَا ِفضٍَّة، َأْو رِبَا َطَعاٍم، َأْو رِبَا َشْيٍء مَّا ِممَّـا يـُْقـَرُض ِبرِبًـا، »"
 194 23 ........"ِلأَلْجَنِبيّْ تـُْقِرُض ِبرِبًا، 

ِِي " لَو الَـّ ِْ َِ ا َفَسِمَن َيُشوُروَن َورََفَف. َسِمْنَت َوَغُلْظَت َواْكَتَسْيَت َشْحًما! فـََرَف
 153 32 ........"َعِمَلُو، 

ـَعْد ِإلَـى َجبَـِل َعبَـارِيمَ »وََكلََّم الرَّبُّ ُموَسى ِفي َـَْفِف ذِلَك اْليَــْوِم قَـاِئاًل: " ْْ ا،  ِا َِ ىـ
ِِي ِفي َأْرِض   57  158 32 ........"َجَبِل َـَُبو الَّ

 سفر يشوع
ِمـَن اْلبَـرّْيَـِّة ، ُكلَّ َمْوِضٍع َتُدوُسُو بُُطوُن َأْقَداِمُكْم َلُكْم َأْعطَْيُتُو، َكَما َكلَّْمـُت ُموَسـى"

َناَن  ا َولُبـْ َِ  266 1 ........"ى

َْظُـَرا »فََأْرَسَل َيُشـوُع بْـُن َُـوٍن ِمـْن ِشـطّْيَم رَُجلَـْيِن َجاُسوَسـْيِن ِسـرِّا، قَـاِئاًل: " اْذَىبَـا ا
 181 2 ........"«. اأَلْرَض َوَأرِيَحا

َِْعَد الشَّْعُب ِإَلى اْلَمِديَنِة ُكـ" ُِوا اْلَمِدينَـةَ َو َوَحرَُّمـوا ُكـلَّ ، لُّ رَُجـل َمـَع َوْجِهـِو، َوَأَخـ
 173 6 ........"َما ِفي اْلَمِديَنِة ِمْن 

ــوا اْلَمِدينَــَة بِالنَّــاِر َمــَع ُكــلّْ َمــا ِبَهــا" َىُب َوآَِيَــُة النَُّحــاِس ، َوَأْحَرُق َِّ ــ ــا اْلِفضَّــُة َوال ِإََّم
 176 6 " يِد َجَعُلوَىا ِفي ِخَزاََِة بـَْيِت الرَّبّْ َواْلَحدِ 

َُسََّســـا اأَلْرَض: " ْيِن َت َِ ـــِة »َوقَـــاَل َيُشـــوُع ِللـــرَُّجَلْيِن اللَّـــ ـــَت اْلَمـــْرَأِة الزَّاََِي اْدُخـــاَل بـَْي
 ........"َوَأْخرَِجا ِمْن ُىَناَك 

6 182 
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اَل َأَحـــٌد َيْ ـــُرُج َواَل َأَحـــٌد ، إســـرائيلوََكاََـــْت َأرِيَحـــا ُمَغلََّقـــًة ُمَقفَّلَـــًة ِبَســـَبِب بَنِـــي "
 183 6 " .َيْدُخلُ 

َوَأْرَسَل َيُشوُع رَِجااًل ِمْن َأرِيَحا ِإَلى َعاَي الَّتِـي ِعْنـَد بـَْيـِت آِوَن َشـْرِقيَّ بـَْيـِت ِإيـَل، "
 182 7 ........"وََكلََّمُهْم قَاِئالً 

ـــَة " ـــوا اْلَمِديَن َـــَدُه، َوَدَخُل ـــدَّ ي ـــَدَما َم ِـــِو َورََكُضـــوا ِعْن ـــْن َمَكاَ ـــاَم اْلَكِمـــيُن ِبُســـْرَعٍة ِم فـََق
ُِوَىا، َوَأْسَرُعوا َوَأْحَرُقوا اْلَمِديَنَة بِالنَّارِ   171 8 " .َوَأَخ

ُفِسـِهْم َحَسـَب قـَـْوِل الـرَّبّْ  إسرائيللِكِن اْلبَـَهاِئُم َوَغِنيَمُة تِْلَك اْلَمِديَنِة َـََهبَـَها " َـْ أَل
ِِي   171 8 ........"الَّ

ْمِف َأَمـَر َوَمِلُك َعاٍي َعلََّقُو َعَلى اْلَ َشـَبِة ِإلَـى َوقْـِت اْلَمَسـاِء. َوِعْنـَد غُـُروِب الشَّـ"
َزُلوا ُجثََّتُو  َـْ  175 8 ........"َيُشوُع فََأ

َوَضَربـَُهْم َيُشوُع بـَْعَد ذِلَك َوقـَتَـَلُهْم َوَعلََّقُهْم َعَلى َخْمِف َخَشـٍب، َوبـَُقـوا ُمَعلَِّقـيَن "
 175 10 ........"َعَلى اْلَ َشِب َحتَّى 

ــا َأْخَرُجــوا ُأولِئــَك اْلُمُلــوَك ِإلَََيُشــوَع َأنَّ َيُشــوَع َدَعــا ُكــلَّ رَِجــاِل " ، إســرائيلوََكــاَن َلمَّ
 301 10 ........"َوقَاَل ِلُقوَّادِ 

َهارِْجلُـكَ " َِ ُموَسى ِفي ذِلَك اْليَــْوِم قَـاِئاًل: ِإنَّ اأَلْرَض الَّتِـي َوِطَئتـْ لَـَك َتُكـوُن  َفَحَل
 267 14 ........"ََِصيًبا َوأَلْواَلِدَك ِإَلى األََبِد، 

أَََـا »َوُشُيوَخُو َوُرَؤَساَءُه َوُقَضاَتُو َوُعَرفَاَءُه َوقَاَل َلُهـْم:  إسرائيلَفَدَعا َيُشوُع َجِميَع "
 166 23 ........"َقْد ِشْ ُت. 

ــــاِقيَن َمَعُكــــْم، " ــــَك اْلَب ــــُعوِب، ُأولِئ ــــُتْم َوَلِصــــْقُتْم بَِبِقيَّــــِة ىــــُماَلِء الشُّ َولِكــــْن ِإَذا رََجْع
َْاَىْرُتُموُىْم َوَدَخْلُتْم   234 23 ........"َو

ُفِسـُكْم َأَُّكـ»فـََقاَل َيُشوُع ِللشَّْعِب: " َـْ ُتْم ُشُهوٌد َعلَـى َأ َـْ ُفِسـُكُم َأ َـْ ْم قَـِد اْختَــْرُتْم أَل
 160 24 ........"«. الرَّبَّ لِتَـْعُبُدوهُ 
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 سفر القضاة
ِه اأَلْرضِ " ِِ ُتْم َفاَل تـَْقَطُعوا َعْهًدا َمَع ُسكَّاِن ى َـْ اِبَحُهمْ  اْىِدُموا ،َوَأ َِ  282 2 " .َم

، َوََُسـوا الـرَّبَّ ِإلَهُهـْم َوَعبَـُدوا اْلبَـْعِلـيَم  إسرائيلو فـََعِمَل بـَنُ " َنِي الـرَّبّْ الشَّرَّ ِفي َعيـْ
 160 3 ........"َوالسََّواِرَي. َفَحِمَي 

ـــو " ـــَرَخ بـَُن َْ ـــ إســـرائيلَو ـــَن ِجي ـــوَد ْب ـــرَّبُّ ُمَ لًّْصـــا ِإُى ـــُم ال ـــاَم َلُه ، فََأَق ـــرَّبّْ ـــى ال َرا ِإَل
، رَُجاًل َأْعَسَر.  َياِميِنيَّ  198 3 ........"اْلبَـنـْ

ـــو " ـــِرزّْيّْيَن  إســـرائيلَفَســـَكَن بـَُن ـــورِيّْيَن َواْلِف ـــاَِيّْيَن َواْلِحثْـّيّْـــيَن َواأَلُم َع ـــي َوَســـِط اْلَكنـْ ِف
 239 3 ........"َواْلِحوّْيّْيَن َواْلَيُبوِسيّْينَ 

، َوَعَبُدوا  " َنِي الرَّبّْ  43 10 ......"َوَعاَد بـَُنو ِإْسَرائِيَل يـَْعَمُلوَن الشَّرَّ ِفي َعيـْ

، َوَعَبُدوا اْلبَـْعِليَم َواْلَعْشَتاُروَث  إسرائيلَوَعاَد بـَُنو "  َنِي الرَّبّْ يـَْعَمُلوَن الشَّرَّ ِفي َعيـْ
 161 10 ........"آِلَهَة َأرَاَم وَ 

َِ َمَشـاِعَل َوَجَعـَل َذَـَبًـا ِإلَـى " َوَذَىَب َشْمُشوُن َوَأْمَسَك ثَـاَلَث ِمئَـِة ابْـِن آَوى، َوَأَخـ
 184 15 ........"َذٍََب، َوَوَضَع 

ُْـْرَعَة فََأْرَسَل بـَُنو َداَن ِمْن َعشِ " ُهْم، رَِجـااًل بَنِـي بَـْأٍس ِمـْن  يَرتِِهْم َخْمَسَة رَِجـال ِمـنـْ
 182 18 ........"َوِمْن َأْشَتُأوَل 

يَن ِفيَهــا َســاِكِنيَن " ِِ ــْعَبالَّ ــاُءوا ِإلَــى الَيِــَش. َورََأْوا الشَّ َىَب اْلَ ْمَســُة الرَّْجــاِل َوَج َِ ــ َف
 292 18 ........"َكَعاَدِة   ِبَطَمأََِيَنةٍ 

 ولسفر صموئيل األ 
ــَزَل َعَلــى يَــابِيِش ِجْلَعــاَد. فـََقــاَل َجِميــُع َأْىــِل يَــابِيَش "  ــوَِيُّ َوَـَ ــِعَد ََاَحــاُش اْلَعمُّ َْ َو

 284 11 ........"اْقَطْع لََنا »لَِناَحاَش: 

ــالِيُق بِ " ــَل َعَم ــا َعِم ــْدُت َم ــِد افْـتَـَق ــوِد: ِإّْــي َق ُن ُُ ــوُل َربُّ اْل ا يـَُق َِ ِحــيَن  نســرائيلىَكــ
َِ َلُو ِفي الطَّرِيِق   176 15 ........"َوَق
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ــالِيُق بِ " ــَل َعَم ــا َعِم ــْدُت َم ــِد افْـتَـَق ــوِد: ِإّْــي َق ُن ُُ ــوُل َربُّ اْل ا يـَُق َِ ِحــيَن  ســرائيلنىَكــ
َِ َلُو ِفي الطَّرِيِق   178 15 ........"َوَق

ــالِيُق بِ " ــَل َعَم ــا َعِم ــْدُت َم ــِد افْـتَـَق ــوِد: ِإّْــي َق ُن ُُ ــوُل َربُّ اْل ا يـَُق َِ ِحــيَن  نســرائيلىَكــ
َِ َلُو ِفي الطَّرِيِق   297 15 ........"َوَق

 سفر صموئيل الثاني
َاثَانُ " ـُب  ،ُكْنـَت ُحْلـًوا لِـي ِجـدِّا،َقْد َتَضايـَْقُت َعَلْيَك يَـا َأِخـي يَُو َُ َمَحبَّتُـَك لِـي َأْع

 56 1 " ِمْن َمَحبَِّة النَّْساءِ 

بِْنـُت َشـاُوَل الْسـِتْقَباِل َداُوَد، َوقَالَـْت:  َورََجَع َداُوُد لُِيَباِرَك بـَْيَتُو. َفَ َرَجْت ِميَكالُ "
 190 6 ........"َما َكاَن »

ْبِنــي ِلــي بـَْيًتــا ِلُســْكَناَي؟" َْــَت تـَ : أََأ ا َقــاَل الــرَّبُّ َِ ، ِاْذَىــْب َوقُــْل ِلَعْبــِدي َداُوَد: ىَكــ
 47 7 ........"أَلّْي َلْم َأْسُكْن ِفي 

ََْكَسـُرواَأَماَم " ََـُّهـُم ا َْـاَلُحوا إسـرائيلَوَلمَّا رََأى َجِميُع اْلُمُلوِك، َعِبيُد َىَدِر َعـَزَر َأ  ،
 283 10 ........"إسرائيل

َمَع َداُوُد ُكلَّ الشَّْعِب َوَذَىـَب ِإلَـى رِبَـَّة وَ " َُ َِ تَـاَج َمِلِكِهـْم َف َىا. َوَأَخـ َِ َحارَبـََهـا َوَأَخـ
ٌَة  ُُو َوزَْ  172 12 ........"َعْن رَْأِسِو، َوَوزَْ

ِِي ِفيَهــا َوَوَضــَعُهْم َتْحــَت َمَناِشــيَر َوَـَــَوارِِج َحِديــٍد َوفـُــُموِس " ــْعَب الَـّـ َوَأْخــَرَج الشَّ
 174 12 ........"ِفي  َحِديٍد َوَأَمرَُّىمْ 

 سفر المموك األول
َِ بِْنــَت ِفْرَعــْونَ " ــاَىَر ُســَلْيَماُن ِفْرَعــْوَن َمِلــَك ِمْصــَر، َوَأَخــ َْ ــِة  َو َوأََتــى ِبَهــا ِإَلــى َمِديَن

 238 3 ........"َداُوَد ِإَلى َأْن َأْكَمَل بَِناَء 

ــى َأْرِض ِفِلْســِطيَن، " ــَن النـَّْهــِر ِإَل ــِك ِم ــى َجِميــِع اْلَمَماِل ــَلْيَماُن ُمَتَســلّْطًا َعَل ــاَن ُس وََك
 158 4 " َوِإَلى ُتُ وِم ِمْصَر.
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اِخـل بَِأْضـاَلِع َأْرٍز ِمـْن فـَبَـَنى ُسَلْيَماُن اْلبَـْيَت َوَأْكَمَلُو، َوبـََنى ِحيطَاَن اْلبَـْيِت ِمـْن دَ "
 279 6 ........"َأْرِض اْلبَـْيِت ِإَلى ِحيطَاِن 

َْـايَاَي، فـََراِئِضــَي " نَـاؤُُكْم ِمــْن َورَائِـي، َواَل َتْحَفظُــوَن َو ــُتْم َأْو أَبـْ َـْ َقِلبُـوَن َأ ِإْن ُكْنـُتْم تـَنـْ
 159 9 ........"الَِّتي َجَعْلتُـَها 

ِيّْينَ " ــَو ِيّْيَن، َوَمْلُكــوَم رِْجــِف اْلَعمُّ ــيُدَو َىَب ُســَلْيَماُن َورَاَء َعْشــُتوَرَث ِإلَهــِة الصّْ َِ ــ ، َف
 53 11 ........"َوَعِمَل ُسَلْيَماُن الشَّرَّ 

ِيَّـاٍت  َوَأَحبَّ اْلَمِلُك ُسَلْيَمانُ " ََِساًء َغرِيَبًة َكِثيَرًة َمَع بِْنِت ِفْرَعْوَن: ُموآبِيَّاٍت َوَعمَُّو
 238 11 ........"َوَأُدوِميَّاٍت 

نُـوِد، أَلنَّ بَنِـي ِإْسـَرائِيَل قَـْد تـَرَُكـوا َعْهـدَ »فـََقاَل: " ُُ َرًة ِللرَّبّْ ِإلِو اْل َك، َقْد ِغْرُت َغيـْ
 ، ِِ َِْبَياَءَك بِالسَّْي اِبَحَك، َوقـَتَـُلوا َأ َِ  179 19 ....."َوَـََقُضوا َم

ــابِع اْشــَتَبَكِت اْلَحــْرُب، " ــْوِم السَّ َعَة أَيَّــاٍم. َوِفــي اْليَـ ــَزَل ىــُماَلِء ُمَقاِبــَل ُأولِئــَك َســبـْ فـَنَـ
 174 20 ........"إسرائيلَفَضَرَب بـَُنو 

 سفر المموك الثاني
َرٍة طَيَّْبــٍة، " َُ ــَنٍة، وَُكــلَّ َمِديَنــٍة ُمْ َتــارٍَة،َوتـَْقَطُعوَن ُكــلَّ َشــ فـََتْضــرِبُوَن ُكــلَّ َمِديَنــٍة ُمَحصَّ

 184 3 ........"َوَتُطمُّوَن َجِميَع ُعُيوِن اْلَماءِ 

أَلّْــي َعِلْمــُت َماَســتَـْفَعُلُو بَِبِنــي »فـََقــاَل: « ِلَمــاَذا يـَْبِكــي َســيِّْدي؟»فـََقــاَل َحَزائِيــُل: "
،  إسرائيل  297 8 ........"ِمَن الشَّرّْ

َْـةَ " ٍِ َضَرَب َمَنِحيُم تـَْفَصَ  وَُكلَّ َما ِبَها َوُتُ وَمَها ِمْن تِْر ، أَلََـُّهـْم لَـْم يـَْفَتُحـوا ِحيَنِئ
 172 15 " َلُو. َضَربـََها َوَشقَّ َجِميَع َحَواِمِلَها

َْـَة، أَلََـُّهـْم لَـْم يـَْفَتُحـوا " ٍِ َضَرَب َمَنِحيُم تـَْفَصَ  وَُكلَّ َما ِبَها َوُتُ وَمَها ِمْن تِْر ِحيَنِئ
 298 15 " يَع َحَواِمِلَهاَلُو. َضَربـََها َوَشقَّ َجمِ 

ـَعَدُىْم ِمـْن َأْرِض ِمْصـَر  إسرائيلوََكاَن َأنَّ بَِني " ْْ ِِي َأ َأْخطَُأوا ِإَلى الرَّبّْ ِإلِهِهـِم الَـّ
 40 17 ........"ِمْن َتْحِت َيِد ِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصَر، 
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ـَعَدُىْم ِمـْن َأْرِض ِمْصـَر  إسرائيلوََكاَن َأنَّ بَِني " ْْ ِِي َأ َأْخطَُأوا ِإَلى الرَّبّْ ِإلِهِهـِم الَـّ
 161 17 ........"ِمْن َتْحِت َيِد 

َْلَُّبوا َأْقِفَيتَـُهْم َكَأْقِفيَـِة آبَـائِِهِم الَـّ" يَن لَـْم يـُْمِمنُـوا بِـالرَّبّْ ِإلِهِهـْم. فـََلْم َيْسَمُعوا َبْل  ِِ
 161 17 ........"َورََفُضوا فـََراِئَضُو 

 سفر أخبار األيام االول
ـــْيِش " َُ َة اْل ـــَنِة ِفــي َوقْــِت ُخــُروِج اْلُملُـــوِك، اقْـتَــاَد يُــوآُب قـُــوَّ وََكــاَن ِعْنــَد َتَمــاِم السَّ

 297 20 ........"ْرَض بَِني َعمُّوَن َوَأْخَرَب أَ 

 سفر عزرا
ِه تـََقدََّم ِإَليَّ الرَُّؤَساُء قَائِِليَن: " ِِ َفِصْل َشْعُب »َوَلمَّا َكَمَلْت ى َواْلَكَهَنُة إسـرائيلَلْم يـَنـْ

 234 9 ........"َوالالَِّويُّوَن 

لُِّلي، َوِفي ثَِياِبي َورَِداِئي اْلُمَمزَّقَـِة َجثـَـْوُت َعلَـى " َِ َوِعْنَد تـَْقِدَمِة اْلَمَساِء ُقْمُت ِمْن َت
 234 9 ........"رُْكَبَتيَّ 

ــايَاكَ " َْ ا؟ أَلََـّنَـا قَــْد تـَرَْكنَـا َو َِ ــْيَت ، َواآلَن، َفَمـاَذا َـَُقــوُل يَـا ِإلَهَنــا بـَْعـَد ىــ َْ الَّتِـي َأْو
 234 9 ........"ِبَها َعْن َيِد َعِبيِدَك 

َِ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالالَِّويْـّيَن وَُكـلَّ " َأْن يـَْعَملُـوا َحَسـَب  إسـرائيلفـََقاَم َعْزرَا َواْسَتْحَل
ا اأَلْمِر، َفَحَلُفوا َِ  266 10 ........"، ى

 سفر نحميا
ـــَدكَ " ـــرَّبُّ َوْح ـــَو ال َْـــَت ُى ـــلَّ  ،َأ ـــَماَواِت وَُك ـــَماَء السَّ ـــَماَواِت َوَس ـــنَـْعَت السَّ َْ َْـــَت  َأ

َها،   40 9 ........"ُجْنِدَىا، َواأَلْرَض وَُكلَّ َما َعَليـْ

 سفر المزامير
ِِي اْخَتارَُه ِميَراثًا لِنَـْفِسوِ ُطوَبى ِلألُمَِّة الَِّتي الرَّبُّ ِإل"  138 33 " ُهَها، الشَّْعِب الَّ

َْاِبِعي اْلَحْربَ " ِِي يـَُعلُّْم َيَديَّ اْلِقَتاَل َوَأ َْْ َرِتي، الَّ  ".ُمَباَرٌك الرَّبُّ 

 
144 297 
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 سفر األمثال
يَـِة اْلَمْحُبوبَـِة َواْلَوْعلَـِة الزَِّىيَّـِة. لَِيُكْن يـَْنبُ " وُعَك ُمَبارًَكا، َوافْـَرْح بِاْمَرَأِة َشـَباِبَك، الظَّبـْ

"........ 5 188 

ُُهَّـاِل، اَلَحظْـ"  ِة بـَْيتِـي، ِمـْن َورَاِء ُشـبَّاِكي َتَطلَّْعـُت، فـََرأَيْـُت بـَـْيَن اْل ُت أَلّْي ِمْن ُكوَّ
 188 7 ........"بـَْيَن اْلَبِنيَن 

 سفر نشيد اإلنشاد
ــَن "  ــُب ِم ــِو، أَلنَّ ُحبَّــَك َأْطَي ــْباَلِت َفِم ْلِني ِبُق ِِي ِلُســَلْيَماَن:لِيُـَقبـّْ ََِشــيُد اأَلََْشــاِد الَّــ

 187 1 ........"اْلَ ْمِر. 

ــوُم  ِفــي" ــُو.ِإّْي َأُق ــُو َفَمــا َوَجْدُت ــْن ُتِحبُّــُو َـَْفِســي. َطَلْبُت ــُت َم ــِل َعَلــى ِفَراِشــي َطَلْب اللَّْي
 187 3 ........"َوَأُطوُف ِفي اْلَمِديَنِة، 

ـــاِك َحَمامَ "  َن ـــٌة! َعيـْ َْـــِت َجِميَل ـــا َأ ـــي، َى َـــا َحِبيَبِت ـــٌة ي َْـــِت َجِميَل ـــا َأ ـــْن َتْحـــِت َى ـــاِن ِم َت
 187 4 ........"َـََقاِبكِ 

ــــــُل "  ْيِك ِمْث َِ ــــــ ــــــُر َفْ  ــــــرِيِم! َدَواِئ ــــــَت اْلَك ــــــا بِْن ــــــالنـَّْعَلْيِن َي ــــــِك ِب ــــــَل رِْجَلْي ــــــا َأْجَم َم
 188 7 ........"اْلَحِليّْ 

 سفر أشعياء

ــــتُ " ــــاَرْت ِفضَّ ــــاءٍ َْ ــــُرِك َمْغُشوَشــــًة ِبَم ــــاًل َوَخْم ــــاُء ، ِك زََغ ــــرُّْدوَن َولَُغَف ُرَؤَســــاُؤِك ُمَتَم
 245 1 ........"اللُُّصوِص. ُكلُّ َواِحٍد 

" ِِ ـْي ََْحـاَش َيْسـُقُط بِالسَّ َم َوُتَحطَـُّم َأْطَفـاُلُهْم َأَمـا ،ُكلُّ َمْن ُوِجـَد يُْطَعـُن، وَُكـلُّ َمـِن ا
َهُب بـُُيوتـُُهْم َوتـُْفَضُ  ََِساُؤُىمْ  ِِهْم، َوتـُنـْ  180 13 ".ُعُيَو

َْـاِحَبُو: " َوُأَىيُّْج ِمْصرِيّْيَن َعلَـى ِمْصـرِيّْيَن، فـَُيَحـارِبُوَن ُكـلُّ َواِحـٍد َأَخـاُه وَُكـلُّ َواِحـٍد 
 172 19 ........"َمِديَنٌة َمِديَنًة، 

ُنــوِد، ِإلــَو " ُُ لــُو  إســرائيلَواأَلْرَض يَــا َربَّ اْل ِْ َْــَت ُىــَو ا ــْوَق اْلَكــُروبِيِم، َأ ــاِلَف فـَ َُ اْل
 40 37 ........"َوْحَدَك ِلُكلّْ َمَماِلِك اأَلْرِض. 
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َْارٍِخ ِفي اْلبَـرّْيَـِّة: " َلِهنَـاَأِعـدُّوا َطرِيـَق »َْْوُت  ِْ . قـَوُّْمـوا ِفـي اْلَقْفـِر َسـِبياًل  ،  الـرَّبّْ
 131 40 ........"ُكلُّ َوطَاٍء يـَْرَتِفُع، 

ــا، " َه ُِ ــُرَىا، بَاِســُط اأَلْرِض َوَـََتاِئ ــَماَواِت َوََاِش ــاِلُق السَّ ، َخ ــرَّبُّ ــوُل اهلُل ال ا يـَُق َِ ىَكــ
َها ََ   40 42 ......."َسَمًة، ُمْعِطي الشَّْعِب َعَليـْ

ا يـَُقوُل الرَّبُّ َمِلُك " َِ نُـوِد:  إسرائيلىَك ُُ أَََـا اأَلوَُّل َوأَََـا اآلِخـُر، »َوفَاِديـِو، َربُّ اْل
 41 44 ".َواَل ِإلَو َغْيِري

" َْ . ُمَصوُّْر النُّوِر َوَخاِلُق الظُّْلَمِة،   41 45 ".........ِ اَُِع السَّاَلِم َوَخاِلُق الشَّرّْ

 283 48 "«.اَل َساَلَم، قَاَل الرَّبُّ ِلأَلْشَرارِ "

، ُتَسمَّْوَن ُخدَّاَم ِإلِهَنا. تَْأُكُلوَن " ُتْم فـَُتْدَعْوَن َكَهَنَة الرَّبّْ َـْ  138 61  ..."ثـَْرَوَة األَُمِم،َأمَّا َأ

ــْهيَـْوَن اَل َأْسـُكُت، َوِمـْن َأْجــِل ُأوُرَشـِليَم اَل َأْىـَدُأ، َحتَّــى َيْ ـُرَج ِبرَُّىــا   ِْ " ِمـْن َأْجـِل 
َُْها َكِمْصَباٍح يـَتَِّقُد"  278 62 َكِضَياٍء َوَخاَل

 سفر أرمياء
ـــى " ـــالرّْْبِ . َوِمـــَن النَِّبـــيّْ ِإَل ـــٌع ِب ـــى َكِبيـــرِِىْم، ُكـــلُّ َواِحـــٍد ُموَل ـــِغيرِِىْم ِإَل َْ أَلََـُّهـــْم ِمـــْن 

ِِبِ   245 6 ".اْلَكاِىِن، ُكلُّ َواِحٍد يـَْعَمُل بِاْلَك

ِِي اَل يَـ " ِِِب الَّ َفعُ َىا ِإَُّكْم ُمتَِّكُلوَن َعَلى َكاَلِم اْلَك أََتْسـرُِقوَن َوتـَْقتُـلُـوَن َوتـَْزَُـوَن ، نـْ
بًا  ِِ  245 7 ........"َوَتْحِلُفوَن َك

ًفا ِللـرَّبّْ يَْأُكـُل ِمـْن َأْقَصـى " َعَلى َجِميِع الرََّواِبي ِفي اْلبَـرّْيَِّة أَتَـى النَّـاِىُبوَن، أَلنَّ َسـيـْ
 283 12 ". لَْيَف َساَلٌم أَلَحٍد ِمَن اْلَبَشِر.اأَلْرِض ِإَلى َأْقَصى اأَلْرضِ 

َفُو َعِن الدَِّم."  178 48 "َمْلُعوٌن َمْن يَْمَنُع َسيـْ
 سفر مراثي أرمياء

ـَ  َأْعـَداُؤَىا أَلنَّ الـرَّبَّ قَـْد َأَذلَّ  ،َْاَر ُمَضـاِيُقوَىا رَْأًسـا" َُ  ،َهـا أَلْجـِل َكثْــَرِة ُذَُوِبَهـاََ
 154 1 " َذَىَب َأْواَلُدَىا ِإَلى السَّْبِي ُقدَّاَم اْلَعُدوّْ 
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َنا" نَـا َوَعَصـيـْ قـَتَـْلـَت َولَـْم  ،اْلَتَحْفـَت بِاْلَغَضـِب َوَطَرْدتـَنَـا ،أََْـَت لَـْم تـَْغِفـرْ  ،ََْحُن َأْذَـَبـْ
 154 3 ........"َحْفَت اْلتَ ، َتْشِفقْ 

ــْهيَـْوَن اْلَ ــِربِ " ِْ َــِد ، الثَـَّعالِــُب َماِشــَيٌة ِفيــوِ  ،ِمــْن َأْجــِل َجَبــِل  َْــَت يَــا َربُّ ِإلَــى األَب َأ
ِلفُ  ُْ  154 5 ........"، ُكْرِسيَُّك ِإَلى َدْوٍر َفَدْورٍ   ،َت

 ر حزيقالسف

َوقَاَل أُلولِئَك ِفي َسْمِعي: اْعبُـُروا ِفي اْلَمِديَنِة َورَاَءُه َواْضرِبُوا. اَل ُتْشـُفْق َأْعيُــُنُكْم "
 174 9 ........"َواَل تـَْعُفوا. اَلشَّْيَخ 

َنتَـا ُأم  َواِحـَدٍة، َوَزَـَتَـا  يَـا ابْـَن آَدَم، َكـانَ »وََكاَن ِإَليَّ َكاَلُم الـرَّبّْ قَـاِئاًل: "  اْمَرأَتَـاِن ابـْ
 188 23 ........"ِبِمْصَر. 

 سفر ىوشع

ِْ لِنَـْفِسـَك اْمـَرَأَة »َأوََّل َما َكلََّم الرَّبُّ ُىوَشَع، قَاَل الـرَّبُّ ِلُهوَشـَع: "  ـا اْذَىـْب ُخـ َز
 55 1 ........"َوَأْواَلَد ِزًَى، 

ِْ لِنَـْفِسـَك اْمـَرَأَة »َأوََّل َما َكلََّم الـرَّبُّ ُىوَشـَع، قَـاَل الـرَّبُّ ِلُهوَشـَع: " ـا اْذَىـْب ُخـ َز
 187 1 ........"َوَأْواَلَد ِزًَى، 

َْاِحٍب َوزَاََِيًة، َكَمَحبَِّة الرَّبّْ اْذَىْب أَْيًضا َأْحِبِب اْمَرَأًة َحِبيَبَة »َوقَاَل الرَّبُّ ِلي: "
 55 3 ........"لَِبِني 

َْاِحٍب َوزَاََِيًة، َكَمَحبَِّة الرَّبّْ »َوقَاَل الرَّبُّ ِلي: " اْذَىْب أَْيًضا َأْحِبِب اْمَرَأًة َحِبيَبَة 
 187 3 ........"إسرائيللَِبِني 

 اسفر صفني

ُد لَـُو النَّـاُس، ُكـلُّ " ُُ ٌِ ِإلَْيِهْم، أَلَُّو يـُْهـِزُل َجِميـَع آِلَهـِة اأَلْرِض، َفَسَيْسـ الرَّبُّ ُمِ ي
 44 2 " َواِحٍد ِمْن َمَكاَِِو، ُكلُّ َجَزائِِر األَُممِ 
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 سفر ميخا
َِْبَياُؤَىـا يـَْعرِفُـوَن بِاْلِفضَّـِة، ُرَؤَساُؤَىا يـَْقُضوَن بِالرَّْشَوِة، وَكَ " َهَنتُـَها يـَُعلُّْموَن بِاأُلْجَرِة،َوَأ

 245 3 ........"َوُىْم يـَتَـوَكَُّلوَن 

 سفر زكريا
ا آتِـي َوَأْسـُكُن ِفـي َوَسـِطِك، يـَُقـوُل " َِ ـْهيَـْوَن، أَلَْـّي ىأَََـ ِْ تـََرَِّمي َوافْـَرِحي يَـا بِْنـَت 
 278 2 ........"فـََيتَِّصُل ُأَمٌم َكِثيَرٌة ، رَّبُّ ال

َْاٍص رُِفَعتْ " َِة َر يَفـةِ  ،َوِإَذا ِبَوزَْ ِْ ِه »فـََقـاَل: ، وََكاََِت اْمَرَأٌة َجاِلَسٌة ِفي َوَسِط ا ِِ ىـ
 257 5 ........"َفَطَرَحَها «. ِىَي الشَّرُّ 

ــْهيَـْوَن، اْىِتِفــي يَــا بِْنــَت ُأوُرَشــِليَم. ُىــَوَذا َمِلُكــِك يَــْأِتي " ِْ نَــَة  ــي ِجــدِّا يَــا ابـْ ُِ َتِه ِابـْ
 278 9 ........"ِإلَْيِك. ُىَو َعاِدٌل َوَمْنُصوٌر َوِديٌع، 

 انجيل متى
ِِي " َنــْي َعَشــَر، الَّــ ٍِ َذَىــَب َواِحــٌد ِمــَن االثـْ ، ِإلَــى ِحيَنِئــ ْســَ ْريُوِطيَّ ِْ يُــْدَعى يـَُهــوَذا ا

 182 26 ........"، ُرَؤَساِء اْلَكَهَنةِ 
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 236 رالىالـ آدالد
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 رقائًح ادلراجغ وادلصادراتؼًا: 

 اقورآف اق رفـ.* 
 أواًل: المراجع والمصادر العربية:

 .ـ2003طاعل  –األردف  –دار األمؿ  –أدمد اقسكسل  –أادالث اقف كدفل اق  فكنفل  .1

 .اقطاعل األكقإ –دمرؽ  –دار اقوَّـ  –دسف اقظالظال  –أادالث فأ اق  ر اقف كدم  .2

دار اق تػػػب  –اقزافػػػدم مدمػػػد اقدسػػػفنأ  –إتدػػػالؼ اقسػػػالدة اقمتوػػػفف ارػػػرح إدفػػػالء ىَّػػػـك اقػػػدفف  .3
 .ـ1989 –قانالف  –اقعرافل 

ىطػػػػال اه  –ندػػػػراؼ اقعوػػػػدم كاق  ػػػػرم ىنػػػػد اقف ػػػػكد ىَّػػػػإ اق  ػػػػر اق ػػػػ فكنأ اقمعال ػػػػر أثػػػػر اإل .4
 .رػ1409 –ـ اقورل أجالمعل  –رسالقل مالجستفر  –معالفطل اق

رنػد انػت دخاػؿ اه اػف  - رسػالقل مالجسػتفر -أثر ىوفدة اقف كد فػأ مػكق  ـ مػف األمػـ األخػرل  .5
 .قسـ اقعوفدة كاألدفالف - َّفل اقدىكة كأ كؿ اقدفف -ـ اقورلأجالمعل  -ك ؿ اقوثالمأ

 –دار اقن ػػػالئس  –ترجمػػػل سػػػعفد جزائرقػػػأ  –كقفػػػالـ غػػػالر  ػػػالر  –أدجػػػالر ىَّػػػإ رقعػػػل اقرػػػطرنن  .6
 اقطاعل اقثالمنل

 م تاػل جزفػرة اقػكرد –ىاػد اق ػرفـ اقعَّػكجأ  –ف اقعَّمالنفػل كاقدكقػل كاقػدفف ففل اسرائفَّاإل األدزاب .7
 اقطاعل األكقإ –اقوالررة  –

مع ػػد اقادػػكث  –رسػػالقل مالجسػػتفر  –دمػػد ااػػرارفـ ىاػػالدم أ –إسػػرائفؿ اقسفالسػػفل فػػأ  األدػػزاب .8
 ـ.1970 –كاقدراسالت اقعرافل اجالمعل اقدكؿ اقعرافل 

اقطاعػػػل  –مؤسسػػػل اقدراسػػػالت اق َّسػػػطفنفل  –رػػػالنأ ىاػػد اه  – إسػػػرائفؿاقسفالسػػػفل فػػػأ  األدػػزاب .9
 .األكقإ

نػػرمفف فكسػػؼ  – فػػأ اقسفالسػػل اإلسػػرائفَّفل كدكر دػػزب اقعمػػؿ إسػػرائفؿسػػفل فػػأ اقسفال األدػػزاب .10
 .ـ1993 –جالمعل اقفرمكؾ  –رسالقل مالجستفر  –غكانمل 

 –دار اق ػالدم  -د. م ط إ فكسؼ اقَّػداكم –اإلررالب اق  فكنأ ىوفدة مجتمع كتالرفخ دكقل  .11
 .اقطاعل األكقإ

 .مكقع اقمر ز اق َّسطفنأ قإلىالـ –نكاؼ اقزرك  –اإلررالب اق  فكنأ فأ فَّسطفف اقعرافل  .12
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مجمكىػػػػل  –اقوَّػػػػـ اقجػػػػرمء  -رجػػػػالء جػػػػالركدم  –فل سػػػػرائفَّسػػػػالطفر اقمؤسسػػػػل قَّسفالسػػػػالت اإلاأل .13
 –اقوػػػالررة  –ىَّػػػإ قَّثوالفػػػل اقمجَّػػػس األ –اػػػراؽ ىاػػػد اق ػػػالدم ر ػػػال ترجمػػػل اق –م  ػػػرفف غػػػراففف 
 .اقطاعل األكقإ

 .اقطاعل األكقإ -دار اقغد اقعراأ –رجالء جالركدم  –فل سرائفَّألسالطفر اقمؤسسل قَّسفالسل اإلا .14

الجسػػػتفر غفػػػر رسػػػالقل م –اػػػك رػػػمالقل أمػػػركاف  –اًسػػػتراتفجفل اق ػػػ فكنفل تجػػػالة مدفنػػػل اقوػػػدس  .15
 .ـ2012 –سالمفل اغزة اقجالمعل اإل -منركرة  

اقطاعػل –م تاػل جزفػرة اقػكرد  –ىاد اقعزفز ىػالمر  –دكقل اقخزر اقمت كدة فأ فَّسطفف  إسرائفؿ .16
 .األكقإ

 –دار قاػػػالء قَّطاالىػػػل كاقنرػػػر كاقتكزفػػػع  –سػػػفد اقومنػػػأ  –تػػػكراة  اقتػػػالرفخ  اقت ػػػَّفؿ : اقإسػػػرائفؿ .17
 .ـ1998

 .األرَّفل قَّنرر كاقتكزفع –ترجمل مالقؾ اقادفرم  –فكسأ مفَّمالف  –فكف اقجدد سرائفَّاإل .18

 .ـ1996–دار ن  ل م ر  –ىَّأ ىاد اقكادد كافأ  –األس الر اقمودسل  .19

 ـ.2002 –دار اقمعالرؼ  –رالب اقمسفرم ىاد اقك  –إن فالر إسرائفؿ مف اقداخؿ  .20

 اقطاعل اقثالقثل. –دار اًىت الـ  –مكد رفت خطالب مد –اقتكسعفل  إسرائفؿأرداؼ  .21

 .اقطاعل األكقإ –األرَّفل قَّنرر كاقتكزفع  –جكدت اقسعد  –أكرالـ اقتالرفخ اقف كدم  .22

ت كاقف كدفل كاق  فكنفل  .23  طاعل اقثالقثل.اق –دار اقرركؽ  –ىاد اقكرالب اقمسفرم  –اقارتك ًك

اقجالمعػل  –رسالقل مالجسػتر غفػر منرػكرة  -ىزفز  الفد   –فل سرائفَّاقاعد اقدفنأ فأ اقسفالسل اإل .24
 ـ.1993 –ردنفل األ

 .دار اق  ر –مدمكد رفت خطالب  –افف اقعوفدة كاقوفالدة  .25

 –دار قاػػػالء قَّطاالىػػػل اقنرػػػر كاقتكزفػػػع  –مدمػػػد خَّف ػػػل دسػػػف أدمػػػد  –تػػػالرفخ اقدفالنػػػل اقف كدفػػػل  .26
 األكقإ.اقطاعل 

افػركت  –رػر ل اقمطاكىػالت قَّتكزفػع كاقنرػر  –فالسػفف سػكفد  – إسػرائفؿاقتالرفخ اقعس رم قانأ  .27
 .اقطاعل األكقإ –

 اقطاعل اقثالقثل.–افركت  –دار اقجَّفؿ  – الار طعفمل  –اقتالرفخ اقف كدم اقعالـ  .28

ل  ػػالقح ترجمػػ –إسػػرائفؿ رػػالدالؾ  –اقتػػالرفخ اقف ػػكدم  اقدفالنػػل اقف كدفػػل كطػػية ثالثػػل آًؼ سػػنل  .29
 .اقطاعل األكقإ –افسالف قَّنرر كاقتكزفع  –ىَّأ سكداح 



 

)333) 
 

 الفيارس العامة

 .اقطاعل األكقإ –دار اقررفد  –إسمالىفؿ دان  –تيمالت فأ اقتكراة  .30

 .ـ2002 –اق فئل اقم رفل اقعالمل قَّ تالب  –ىرفل ىَّأ  –تدالقؼ اقدالخالـ كاقجنراؿ  .31

 –سػػرائفَّفل مػػدار اإل اقمر ػػز اق َّسػػطفنأ قَّدراسػػالت –أسػػعد غػػالنـ  –رػػ نالزفل تدػػدم اق فمنػػل األ .32
 .فالـمؤسسل األ –ـ 2005راالط 

 .اقطاعل األكقإ –دار اقوَّـ  –مدمد اقاالر  –اقتكسعفل  إسرائفؿتدرفؼ اقتكراة كسفالسل  .33

قمدوػػؽ: مدمػػكد ىاػػد ا - ػػالقح اػػف اقدسػػفف اقجع ػػرم  - تخجفػػؿ مػػف دػػرؼ اقتػػكراة كاإلنجفػػؿ .34
 اقطاعل األكقإ. –م تال اقعاف الف - اقردمف قدح

تدرفػر:  – إسػرائفؿىس رة اقتعَّػفـ فػأ  –جالقفال زقمالنسكف قف أ  –فركع كاًدتالؿ تدرفس س ر  .35
 – 34اقعػدد  –سَّسػَّل اقدراسػالت اقدفنفػل كاقتالرفخفػل  –سػمالىفؿ إترجمل: فدفػإ  –دجفت جكر 

 .جالمعل اقوالررة  –مر ز اقدراسالت اقررقفل  –ـ 2007

اػف تفمفػل مدمد  - اقودر كاقررع تدوفؽ اإلثاالت قرسمالء كاق  الت كدوفول اقجمع افف اقتدمرفل .36
 اقطاعل اقسالدسل. – اقرفالض –م تال اقعاف الف  - مدمد اف ىكدة اقسعكم اقمدوؽ: -

 اقطاعل األكقإ.–دار اقرركؽ  –طالرر رالش  –أ جذكرة كد الدة سرائفَّاقتطرؼ اإل .37

تدوفػؽ ىاػد  –رجر قَّطاالىػل كاقنرػر  –اقطارم  مدمد اف جرفر ألاأ جع ر –ت سفر اقطارم  .38
 .اقطاعل األكقإ– اقتر أ اه

دار اق تػب اقعَّمفػل  –اقمدوػؽ مدمػد دسػفف رػمس اقػدفف  –ااػف  ثفػر  –ت سفر اقورآف اقعظػفـ  .39
 .اقطاعل األكقإ–

دار اقخفالؿ افركت  –نوَّه قَّعرافل د. سَّفـ طنكس  –ترجمل جالؾ مالرتأ  –آ. كرفف  –اقتَّمكد  .40
 .اقطاعل األكقإ –

 –اقسالدسػػلاقطاعػػل  –افػركت  –دار اقن ػػالئس  –ـ خػالف ظ ػػر اإلسػػال –اقتَّمػكد تالرفخػػه كتعالقفمػه  .41
 ـ.1985

كقػإ اقطاعػل األ –م تاػل مػداكقأ  – ػارم مدمد  –دوالئؽ ككقالئع  إسرائفؿاقتَّمكد ررفعل انأ  .42
 .ـ 2011 –

 .ـ2006-دار قتفال  -قدـ قه س فؿ ز الر –أدمد افاش  –اقتَّمكد  تالب اقف كد اقمودس  .43

دكر اقدالخالمػػػػػالت كاقمتػػػػػدفنفف اقف ػػػػػكد فػػػػػأ  –الـ  الفػػػػػد اقرػػػػػفخ اسػػػػػ –اقتَّمػػػػػكد كدكر اقدالخالمػػػػػالت  .44
 ـ.13/6/2010 –افركت  – رااطل ىَّمالء فَّسطفف –اغت الب فَّسطفف



 

)334) 
 

 الفيارس العامة

–دار اق تػب اقعَّمفػل  –دالمد اقجاكرم  –اقتنالقض فأ اقتكراة كأثرة فأ األىمالؿ اقسَّافل قَّف كد  .45
 .اقطاعل األكقإ

 .سدار اقن الئ –ترجمل س فؿ دفب  –اقتكراة تالرفخ ال كغالفت ال  .46

 .اقطاعل األكقإ –مؤسسل اقرسالقل  –اقطارم  –جالمع اقافالف فأ تيكفؿ اقورآف  .47

اقمر ػػػػز  –نافػػػػه ارػػػػفر  –در ػػػػل رػػػػالس  دالقػػػػل دراسػػػػل  إسػػػػرائفؿجدقفػػػػل اقػػػػدفنأ اقسفالسػػػػأ فػػػػأ  .48
 .ـ2006تررفف أكؿ  –فالـ مؤسسل األ –سرائفَّفل مدار اق َّسطفنأ قَّدراسالت اإل

 .اقطاعل األكقإ –الد رردار اإل –ىاد اه اقتؿ  –اقاالء جذكر  .49

 –مر ػػز اقادػػكث كاقدراسػػالت اق َّسػػطفنفل  –مػػركاف دركفػػش  –اقجػػذكر اقتالرفخفػػل قدػػزب اقَّف ػػكد  .50
 ـ.1996نكفمار 

اقطاعػل  –دار اق َّمػل  –إسػمالىفؿ ىَّػأ مدمػد  –اقجذكر اق  رفل ًندراؼ اقرخ ػفل اقف كدفػل  .51
 .األكقإ

 .اقطاعل األكقإ –ركؽ اقدكقفل م تال اقر –ركفدا م ط إ  –اقجمالىالت اقف كدفل اقمتطرفل  .52

ىسػػ رة اقتعَّػػفـ فػػأ  –رنرفػػت درػػالف  ػػالقفؼ  –جنػػراًت فػػأ اقتعَّػػفـ ىسػػ رفكف  مػػدفرم مػػدراس  .53
سَّسػػػػَّل اقدراسػػػػالت اقدفنفػػػػػل  –سػػػػمالىفؿ إترجمػػػػل: فدفػػػػإ  –تدرفػػػػر: دجفػػػػت جػػػػكر  – إسػػػػرائفؿ

 .جالمعل اقوالررة –مر ز اقدراسالت اقررقفل  –ـ 2007 – 34اقعدد  –كاقتالرفخفل 

/ 15 -مكقػػػػػػػػع إسػػػػػػػػالـ أكف ًفػػػػػػػػف -إسػػػػػػػػرائفؿالمفػػػػػػػػل اقعسػػػػػػػػ رفل األب اقركدػػػػػػػػأ قجػػػػػػػػرائـ اقدالخ .54
 .ـ2010دفسمار/

 .اقطاعل األكقإ –دار اق تب اقعَّمفل  –ااف تفمفل  –اقدسال فأ اإلسالـ  .55

 .اقطاعل األكقإ –جزفرة اقكرد  –خالقد سعفد  –دفف  اكا اقر الص ىَّإ غزة  .56

 .دار اقوَّـ –ىاد اه اقتؿ  –فل سالـ كاقمسفدخطر اقف كدفل اقعالقمفل ىَّإ اإل .57

اقطاعػل  –دار اق تػالب اقعراػأ  –ارارفـ ىاػد اقػردمف إ –د فأ طاالئع كىوالئد اقف كد خ الفال اقتَّمك  .58
 .األكقإ

م تاػػػل أ ػػػكاء  –سػػػعكد اػػػف ىاػػػد اقعزفػػػز اقخَّػػػؼ  –دفػػػالف اقف كدفػػػل كاقن ػػػرانفل دراسػػػالت فػػػأ األ .59
 .اقطاعل األكقإ -اقسَّؼ

 اقطاعل اقثالقثل. –أمفف داكر  –دراسالت فأ اقو فل اق َّسطفنفل  .60
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اقطاعػػػػل  –مؤسسػػػػل اقدراسػػػػالت اق َّسػػػػطفنفل  – مفػػػػؿ من ػػػػكر  – ـ2011اقعػػػػالـ  إسػػػػرائفؿدقفػػػػؿ  .61
 .األكقإ

مجَّػل ق ػالفال  –نالجأ  ػالدؽ رػراب  –إسرائفؿاقدفنفل فأ اًئتالفالت اقدزافل فأ  األدزابدكر  .62
 .10اقعدد  –ـ 2003رافع  –اقسنل اقثالنفل  –فل إسرائفَّ

اقطاعػل –م تاػل اقرػركؽ اقدكقفػل  –ترجمػل مدمػد فال ػؿ  –ثفػكددكر رفرتػزؿ  – كدفل اقدكقل اقف .63
 األكقإ.

 .ـ1995 –اقطاعل األكقإ  –افركت  –دار اق  ر اقَّانالنأ  –د.فكسؼ ىفد  –اقدفالنل اقف كدفل  .64

 .ـ1999ط  –م تال مداكقأ  –ىاد اق تالح مال أ  – إسرائفؿاقدفف كاقسفالسل فأ  .65

 –مدمػد فػكنس رالرػـ  –ة اػفف األسػالطفر اق ػ فكنفل كاقرػرائع اقسػمالكفل اقدفف كاقسفالسل كاقناكء .66
 .دار اق تالب اقعراأ

ااػػف  - دفػػكاف اقماتػػدأ كاقخاػػر فػػأ تػػالرفخ اقعػػرب كاقاراػػر كمػػف ىال ػػررـ مػػف ذكم اقرػػيف األ اػػر .67
 .اقطاعل اقثالنفل–افركت–دار اق  ر - اقمدوؽ: خَّفؿ ردالدة - خَّدكف

 .اقطاعل األكقإ -تالب اقعراأ دار اق  –مجدم  المؿ  –زىمالء   فكف  .68

 –سػػكرفال  –دار األكائػػؿ قَّنرػػر كاقتكزفػػع  –رجػػالء ىاػػد اقدمفػػد ىرااػػأ  –سػػ ر اقتػػالرفخ اقف ػػكدم  .69
 .ـ2009-اقطاعل اقثالقثل 

تدوفػػػؽ: م ػػػط إ  -ىاػػػد اقمَّػػػؾ اػػػف ررػػػالـ اقدمفػػػرم اقمعػػػالفرم  -اقسػػػفرة اقناكفػػػل ًاػػػف ررػػػالـ  .70
ارارفـ األافالرم  اقسوال رر ل م تال كمطاعل م ط إ اقاالاأ اقدَّاػأ  -كىاد اقد فظ اقرَّاأ   كا 

دة ام ر   اقطاعل اقثالنفل. –كأًك

 .اقطاعل األكقإ –دار اقوَّـ  – الح اقخالقدم  ––اقورآف  مف خالؿاقرخ فل اقف كدفل  .71

 .اقمجَّس اقكطنأ قَّثوالفل كاآلداب –ررالد اقرالمأ  –اقرخ فل اقف كدفل كاقركح اقعدكانفل  .72

  اقطاعل اقرااعل. – كمطاعل دار اقمنالرةم تال  –نسفـ فالسفف  –سالمفل  كؿ اقعوفدة اإلأررح  .73

 –دار اًتدػػالد اقعراػػأ قَّطاالىػػل  –  مدمػػد ىالرػػكر دسػػف ظالظػػال –ىنػػد اقف ػػكد  برػػرفعل اقدػػر  .74
 .اقطاعل األكقإ

م تاػػػل اقرػػػركؽ  –فكسػػػفؼ اقفتسػػػكر فتسػػػدالؽ رػػػالافرا ك  –قتػػػؿ األغفػػػالر(  رػػػرفعل اقمَّػػػؾ )رػػػرفعل .75
 .اقطاعل األكقإ –اقدكقفل 

 اقطاعل اقثالنفل. –ىالقـ اق تب  –أدمد فؤاد أنكر  –إسرائفؿنفل فأ ف دالفل اقداق .76
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 .اقطاعل األكقإ -دار فَّسطفف قَّطاالىل كاقنرر –اك ركمر أتكففؽ  –إسرائفؿ اق راع فأ  .77

م تاػل اقرػركؽ  –اقسػ فر طػالرر رػالش  –اق راع فأ اقررؽ األكسط مػف رفرتػزؿ إقػإ رػالركف  .78
 .كقإاقطاعل األ –اقوالررة  –اقدكقفل 

 .اقطاعل األكقإ –م تال اق الح  –مدمد رافر  – راىنال مع اقف كد  .79

 –اق فئػػل اقم ػػرفل اقعالمػػل قَّ تػػالب  –ىاػػد اقسػػمفع اق ػػراكم  –اق ػػ فكنفل اػػفف اقػػدفف كاقسفالسػػل  .80
 .ـ1977

مالجسػتفر غفػر رسػالقل  –أسػمالء أاػك مسػالىد  –فل سرائفَّ كرة اقعرب كاقمسَّمفف فأ اقمنالرن اإل .81
 .ـ2011 –غزة  –سالمفل اإلاقجالمعل  –منركرة 

اقطاعػػػل –اقعراػػػأ قإلىػػػالف كاقنرػػػر كاقطاالىػػػل  -أدمػػػد سكسػػػل  –اقعػػػرب كاقف ػػػكد فػػػأ اقتػػػالرفخ  .82
 اقثالنفل.

 .دار اق تالب اقعراأ -سفد سالاؽ  –سالمفل اقعوالئد اإل .83

 السؿ قفمتد  – تب مترجمل  –اق فئل اقعالمل قالستعالمالت  –جكف ًففف  –فل سرائفَّاقعوَّفل اإل .84
 .ـ1979 –قندف  –قَّنرر 

 .ـ1985 -اقوالررة   –دار اق تب اقسَّ فل  –اك ا ر اقجزائرم أ –ىوفدة اقمؤمف  .85

 –م تاػػل اقمَّػػؾ ف ػػد اقكطنفػػل  -آؿ ىمػػراػػف ىَّػػأ مدمػػد  –ىوفػػدة اقف ػػكد فػػأ اقكىػػد ا َّسػػطفف  .86
 .اقطاعل األكقإ

الىػػػل دار اق ػػ ال قَّطا –سػػعد اقػػدفف اقسػػػفد  ػػالقح  –اقعوفػػدة اقف كدفػػل كخطررػػال ىَّػػػإ اإلنسػػالنفل  .87
 .اقطاعل اقثالنفل –كاقنرر 

 –مدمػػكد ىاػػد اقدمفػػد اق  ػػرم  –اقعالقػػالت اقسػػرفل اػػفف اقف كدفػػل كاػػفف اقمالسػػكنفل كاق ػػ فكنفل  .88
 .ـ2002 –اقطاعل األكقإ  –دار قتفال 

 –افػػػركت  –مر ػػػز اقزفتكنػػػل قَّدراسػػػالت كاًسترػػػالرات  –سػػػمالىفؿ إىاػػػالس  – إسػػػرائفؿىن ػػػرفل  .89
 .اقطاعل األكقإ

اقطاعػل –م تاػل ىاف ػالف  –أدمػد اقزغفاػأ  –سػالمأ كأثررػال فػأ اقمجتمػع اإل ل اقف كدفلاقعن رف .90
 األكقإ.

 .اق فئل اقم رفل اقعالمل قَّ تالب –من كر ىاد اقكرالب  –فتالكل اقدالخالمالت  .91
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اقطاعػػػل  -سػػػكرفال –كائػػػؿ قَّنرػػػر كاقتكزفػػػع األ -ىاػػػد اقمجفػػػد رمػػػك –ب اقف كدفػػػل اق ػػػرؽ كاقمػػػذار .92
 ـ.2004-اقثالنفل 

تدوفػػؽ مدمػػد إاػػرارفـ ن ػػر  كىاػػد اقػػردمف  –ااػػف دػػـز  –كاقندػػؿ  رػػكاءكاأل اق  ػػؿ فػػأ اقمَّػػؿ .93
 .اقطاعل اقثالنفل –اقجزء اقثالنأ  -افركت–دار اقجَّفؿ  –ىمفرة 

 .اقطاعل األكقإ –سَّسَّل اقف كد كاقعالقـ  –األب أم.اأ.ارانالفتس  –ف ح اقتَّمكد  .94

 -كاقدراسالت اقعرافل   مع د اقادكث –دسف ظالظال  -أطكارة كمذاراه  أسرائفَّاق  ر اقدفنأ اإل .95
 .ـ1971

 .ـ1992 –اقطاعل األكقإ  –م تال اقمنالرة اإلسالمفل  –د. سعد اقمك  أ  –اق  ر اقف كدم  .96

مر ػػز  –د. ىاػػد اقدَّػػفـ اقعػػكفس  –اق  ػػر اقف ػػكدم اػػفف تػػيجفن اق ػػراىالت كتػػدمفر اقد ػػالرات  .97
 .ـ2003اقطاعل األكقإ  –اإلىالـ اقعراأ 

اقطاعػػػػل  –دار اقادافػػػػل  –أدمػػػػد سػػػػالقـ ردػػػػالؿ  -كاػػػػل اقتَّمػػػػكد  ذأفَّسػػػػطفف اػػػػفف دوفوػػػػل اقف ػػػػكد ك  .98
 .األكقإ

ىَّػػػإ اقمجَّػػػس األ –دسػػػف  ػػػارم اقخػػػكقأ  –فَّسػػػطفف اػػػفف مػػػؤامرات اق ػػػ فكنفل كاًسػػػتعمالر  .99
 .ـ1968 –اقجم كرفل اقعرافل اقمتددة  –سالمفل قَّرئكف اإل

 فل.اقطاعل اقثالن –افركت  –دار اق تب اقعَّمفل  -ااف قفـ اقجكزفل  -اق كائد  .100

 اقطاعل اقسالاعل ىرر. –اقوالررة  -افركت –ار اقرركؽ د –سفد قطب  –فأ ظالؿ اقورآف  .101

مر ػز اقادػكث كاقدراسػالت اقافػالف   -ىاػد اقعزفػز م ػط إ  المػؿ  –قاؿ اق الرثل نػذفر كن فػر  .102
 .اقطاعل األكقإ –

 .سالمفلدار اقتكزفع كاقنرر اإل –ز م ط إ ىاد اقعزف –ق إ ف ف دـ األأقاؿ  .103

 اقطاعل اقثالنفل.–مر ز اإلىالـ اقعراأ  –فكسؼ اقور الكم  –ل  ؿ مسَّـ اقودس ق ف .104

دار اقجفػػػؿ قَّطاػػػع كاقنرػػػر  –ترجمػػػل مدمػػػد اػػػدراف  –كؿ كافػػػرؿ دفكرانػػػت  –ق ػػػل اقد ػػػالرة  .105
 .ـ1988 –افركت  –كاقتكزفع 

 اقطاعل اقثالقثل. –م تال مداكقأ  -سَّفمالف مظ ر –ق ل اقدفالنالت  .106

 .ـ1978فنالفر  –ىالقـ اقمعرفل  –اقرالمأ  ررالد –اقوكل اقدفنفل فأ إسرائفؿ  .107

 www.arabicible.com–اقخدمل اقعرافل قَّ رازة االإلنجفؿ  –اق تالب اقمودس  .108

http://www.arabicible.com/
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افػركت  -دار ىمػراف  –د. مدمػد ىاػد اه اقرػرقالكم  –اق نز اقمر كد فػأ ف ػالئح اقتَّمػكد  .109
 اقطاعل األكقإ. –والررة م تال اقزرراء ادـر جالمعل اق –

مر ػػز  –رسػػالقل مالجسػػتفر  –سػػمالىفؿ سػػركر دمػػزة رػػَّش إ – نفسػػت اقرػػرفعل فػػأ إسػػرائفؿ  .110
 ـ.1972 –اقادكث كاقدراسالت اجالمعل اقدكؿ اقعرافل 

 اقطاعل اقثالقثل. –افركت  –دار اق الدر  –اك اق  ؿ مدمد اقركف عأ أ –قسالف اقعرب  .111

 – دمرػؽ –مؤسسػل اقخػالفوفف كم تات ػال  -س الرفنأ قامدمد اف أدمد  - قكامع األنكار اقا فل .112
 ـ.1982 –اقطاعل اقثالنفل 

مر ػػز  –اقخَّفػػؿ  –رااطػػل اقجػػالمعففف  – ػػالح اقػػزرك  –اقمتػػدفنكف فػػأ اقمجتمػػع اإلسػػرائفَّأ  .113
 ـ.1990اقطاعل األكقإ  –األادالث 

 .م تال اقخالنجأ –ز أ رنكدة  –اقمجتمع اقف كدم  .114

 – دار اقػػػكطف قَّنرػػػر –نال ػػػر اقعوػػػؿ  –عوفػػػدة مجمػػػؿ أ ػػػكؿ أرػػػؿ اقسػػػنل كاقجمالىػػػل فػػػأ اق .115
 اقطاعل األكقإ.

 اقطاعل اقثالقثل. –دار اقرركؽ  –رجالء جالركدم  –مدال مل اق  فكنفل اإلسرائفَّفل  .116

دار  - اقمدوػػػؽ: ىاػػػد اقدمفػػػد رنػػػداكم -أاػػػك اقدسػػػف اقمرسػػػأ  -اقمد ػػػـ كاقمدػػػفط األىظػػػـ .117
 اقطاعل األكقإ. –افركت –اق تب اقعَّمفل 

 .ـ1977–دار اًىت الـ  –أنكر اقجندم  –فل اقف كدفل اق  فكنفل اقمخططالت اقتَّمكد .118

دار  –قسػػـ اقدراسػػالت اػػدار اقجَّفػػؿ  –م ػػطَّدالت كمنالسػػاالت كتػػكارفخ كرػػخكص  ػػ فكنفل  .119
 اقطاعل األكقإ. –اقجَّفؿ قَّنرر كاقتكزفع 

 .اقطاعل األكقإ –م تال اقررد  –ااف أاأ رفال  –ثالر دالدفث كاألاقم نؼ فأ األ .120

 .ـ1994 –مؤسسل اقفـ –ارارفـ اقموالدمل إ –فؽ إقإ تدرفر فَّسطفف معالقـ فأ اقطر  .121

 اقطاعل األكقإ.–دار اقعَّـ قَّمالففف  –منفر اقاعَّا أ  –معجـ أىالـ اقمكرد  .122

اقمر ز اق َّسطفنأ  –جكنأ من كر  –ىالـ كاقم طَّدالت اق  فكنفل كاإلسرائفَّفل معجـ األ .123
 .اقطاعل األكقإ –قَّدراسالت اإلسرائفَّفل )مدار( 

 .دار اقدىكة –مجمع اقَّغل اقعرافل االقوالررة  –قمعجـ اقكسفط ا .124

 .دمرؽ –دار اقوَّـ  –ىاد اقكرالب طكفَّل  –مغالقطالت اقف كد  .125
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فػل اقعَّػـ كاإلرادة  .126  –دار اق تػب اقعَّمفػل  -ااػف قػفـ اقجكزفػل  -م تالح دار اقسعالدة كمنركر ًك
 .افركت

- اقثالمنػػلاقطاعػػل  -اقم ػػرفل  م تاػػل اقن  ػػل –د.أدمػػد رػػَّاأ  –اقف كدفػػل  –موالرنػػل أدفػػالف  .127
 .ـ1988

اقطاعػل اقثالنفػل  –دار اقمسػفرة قَّنرػر كاقتكزفػع  –أ.د مدمػد أدمػد اقخطفػب  –موالرنل األدفالف  .128
 .ـ2009

دكر اقدالخالمػػالت كاقمتػػدفنفف اقف ػػكد فػػأ   –أدمػػد اقجنػػدم  –م النػػل اقدالخالمػػالت ىنػػد اقف ػػكد  .129
 ـ.13/6/2010 –افركت  –رااطل ىَّمالء فَّسطفف  -اغت الب فَّسطفف

مع ػد اقادػكث كاقدراسػالت  –إسػمالىفؿ راجػأ اق ػالركقأ –اقمَّؿ اقمعال ػرة فػأ اقػدفف اقف ػكدم  .130
 ـ.1968 –اقعرافل 

دار اقتكزفػػػع كاقنرػػػر  –ىاػػد اه اقعوفػػػؿ  –مػػف أىػػػالـ اقػػػدىكة كاقدر ػػل اإلسػػػالمفل اقمعال ػػػرة  .131
 اقطاعل اقثالقثل. –اإلسالمفل 

 تػب مترجمػل  –اق فئل اقعالمل قالستعالمالت  –فف تكر مالق ال  –منالدفـ افغف اقتكراة كاقاندقفل  .132
 .728رقـ  -

مر ػػز مػػدار قَّدراسػػالت  –كفػػالدم ندػػالس   جػػكنأ من ػػكر –اقمؤسسػػل اقعسػػ رفل فػػأ إسػػرائفؿ  .133
 .اإلسرائفَّفل

–اقنػػدكة اقعالقمفػػل قَّرػػاالب اإلسػػالمأ  -اقمكسػػكىل اقمفسػػرة فػػأ األدفػػالف كاقمػػذارب اقمعال ػػرة  .134
 رػ.1409 -اقطاعل اقثالنفل 

 –دار اقرػػركؽ  –اقمسػػفرم  –اقمكسػػكىل اقمػػكجزة  –د كاقف كدفػػل كاق ػػ فكنفل مكسػػكىل اقف ػػك  .135
 .5ط  –اقوالررة 

رسػػػالقل مالجسػػػتفر غفػػػر  –اػػػك جػػػزر أفكسػػػؼ  –مكقػػػؼ دػػػزب اقَّف ػػػكد مػػػف اقدكقػػػل اق َّسػػػطفنفل  .136
 .ـ2009 –جالمعل اقودس  –منركرة 

اعػػػل اقط –دائػػػر اقا ػػػالئر  –مدمػػػد ىػػػزت مدمػػػد  –نجفَّفػػػفف ناػػػكءات ن الفػػػل اقعػػػالقـ ىنػػػد اإل .137
 .األكقإ

 .اقطاعل اقثالنفل –دار اقرركؽ  –ترجمل مدمد اقسمالؾ  –جرفس رالقس  –اقناكءة كاقسفالسل  .138
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 – تػػالب دراسػػالت فػػأ اقمجتمػػع اإلسػػرائفَّأ  –ىزفػػز دفػػدر  –اقنظػػالـ اًقت ػػالدم فػػأ إسػػرائفؿ .139
 اقطاعل اقثالنفل. –مر ز دراسالت اقمجتمع اقعراأ فأ إسرائفؿ -ىالدؿ منالع  كىزمأ ارالرة 

 –دمد تػفـ أفكزم  –اًنتخالاأ فأ إسرائفؿ كأثرة فأ تر فؿ اقدفالة اقدزافل كاقسفالسفل اقنظالـ  .140
 ـ.1975 -جالمعل اقوالررة  –رسالقل مالجستفر 

 .اقطاعل األكقإ -دار اقجَّفؿ  –سعفد تفـ  –اقنظالـ اقسفالسأ اإلسرائفَّأ  .141

 –كاقتكزفػع دار اقكفػالء قَّطاالىػل كاقنرػر  –فكزم مدمد طالفػؿ  –اقنظالـ اقسفالسأ فأ إسرائفؿ  .142
 .اقطاعل اقثالنفل

 .رػػ1407 –فؤاد اقرفالىأ  –ىالمفل كاقمؤسسالت اقدكقفل اقن كذ اقف كدم فأ األج زة اإل .143

 اقطاعل اقثالنفل.–دار ى الظ قَّطاالىل كاقنرر  –مدمد ىزت ىالرؼ  –ن الفل اقف كد  .144

َّسػطفف  ػدف ل ف -ت ػالـ  ػد قفارمػالف اػت ـ اًدتفػالؿ ااقنفالال اإلسرائفَّفل تادث تودفـ ًئدػل  .145
 .ـ8/9/2009اقثالثالء  - 912اقعدد  -

مدمػػػد أدمػػػد  تدوفػػؽ: - ااػػف قػػػفـ اقجكزفػػػل  - ردافػػل اقدفػػػالرل فػػػأ أجكاػػل اقف ػػػكد كاقن ػػػالرل .146
 ـ.1996 – 1ط  –دار اقوَّـ - اقدالج

اقطاعػػل  –افػػركت  -اقم تػػب اإلسػػالمأ  –اػػكقس دنػػال مسػػعد  –رمجفػػل اقتعػػالقفـ اق ػػ فكنفل  .147
 .اقثالنفل

دارة ا .148 م تاػػػػل اق ػػػػالح قَّنرػػػػر  –سػػػػَّفمالف سػػػػالقـ  ػػػػالقح  –ق ػػػػراع اقعػػػػالقمأ كسػػػػالئؿ اإلىػػػػالـ كا 
 ـ.2011 –اقطاعل األكقإ  –كاقتكزفع 

 .اقطاعل اقثالنفل –دار اقرركؽ  –اقمسفرم  –اقفد اقخ فل  .149

منظمػػػل  –مر ػػػز األادػػػالث  – ػػػارم جػػػرفس  –اقفمػػػفف اق ػػػ فكنأ نرػػػية كىوفػػػدة كسفالسػػػل  .150
 ـ.1978 -اقتدرفر اق َّسطفنفل 

 ػػػػػ دل  -دار اًىت ػػػػػالـ   –اقطاعػػػػػل اقثالنفػػػػػل  - المػػػػػؿ سػػػػػع الف  -دة اقف ػػػػػكد تػػػػػالرفخ كىوفػػػػػ .151
 .اقطاعل األكقإ –م تال اقنالفذة  –مالرتف قكثر  –.اقف كد كأ الذفا ـ 135

 -ترجمػل مفػالدة اقع ف ػأ  –إسرائفؿ رالدالؾ  –اقف كد كاقف كدفل ثالثل آًؼ ىالـ مف اقخطالفال  .152
 .اقطاعل األكقإ –مفرفت قَّنرر كاقمعَّكمالت 

 .ـ2007 –اقطاعل األكقإ  –مر ز اإلىالـ اقعراأ  –سالئد ىالفش  –ألرثكذ سفل اقف كدفل ا .153
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م تال  –كرال إارارفـ اقنالدم  –اقف كدفل اإل الدفل كمكق  ال مف إسرائفؿ كاقعرب كاقمسَّمفف  .154
 .ـ2010 –اقطاعل األكقإ  –جزفرة اقكرد 

 ثانًيا: المجبلت والدوريات والصحف: 
مجَّػػل اقدراسػػػالت  –أدمػػد خَّف ػػػل  –افػػػل كاًىتاػػالرات اًئتالففػػػل األدػػزاب اقدفنفػػػل اقوػػكة اًنتخال .155

 .10اقعدد  –ـ 1992رافع  –اق َّسطفنفل 

اقخمفس  –قطالع غزة  – دف ل فَّسطفف  -رخ فالت إسرائفَّفل  –اإلررالاأ إسدؽ رالمفر  .156
 ـ.2012مالفك  31

نفف اًث –قطالع غزة  – دف ل فَّسطفف  –إسدؽ رالمفر اقمدافع اقوكم ىف إسرائفؿ اق ارل  .157
 .ـ2012فكقفك  2

سػػػػوالطالت ال اقمدَّفػػػػل كاًقَّفمفػػػػل  .158 مجَّػػػػل ق ػػػػالفال  –ن ػػػػالد ىَّػػػػأ  –اً ػػػػكقفل اقدفنفػػػػل اقف كدفػػػػل كا 
 .25اقعدد  –ـ 2007 –اقسنل اقسالاعل  –إسرائفَّفل 

مجَّػػػػل اقدراسػػػػػالت  –ىطػػػػال اقوفمػػػػػرم   -اًنوػػػػالب اقػػػػػدفنأ ف مػػػػؿ دَّوػػػػػل اًنوػػػػالب اقسفالسػػػػػأ  .159
 . 11اقعدد  –ـ 1992 فؼ   -اق َّسطفنفل 

مجَّػػل  –نػػالجأ  ػػالدؽ رػػراب  –دكر األدػػزاب اقدفنفػػل فػػأ اًئتالفػػالت اقدزافػػل فػػأ إسػػرائفؿ  .160
 .10اقعدد  –ـ 2003رافع  –اقسنل اقثالنفل  –ق الفال إسرائفَّفل 

اقعػدداف  –مجَّػل ق ػالفال إسػرائفَّفل  –فػـك دراسػأ  –رخ فل اقعراأ فػأ اًىػالـ اإلسػرائفَّأ  .161
 .ـ2003 فؼ كخرفؼ  – 11،12

اقعػدد  –مجَّػل ق ػالفال إسػرائفَّفل  –داف فالرؼ  –قمسردفالت اإلسرائفَّفل رخ فل اقعراأ فأ ا .162
 .ـ2004 -15

مجَّػػػػل اقرػػػػرفعل  –مدمػػػػد ىفسػػػػإ  –اقعوفػػػػدة اقف كدفػػػػل اػػػػفف اقػػػػكدأ اإلق ػػػػأ كاق  ػػػػر اقارػػػػرم  .163
 ـ.2007مالرس  – 68اقعدد  – 22اقمجَّد  –كاقدراسالت اإلسالمفل 

 – 909اقعػػػػدد  -ل فَّسػػػطفف  ػػػدف  -فتػػػكل إسػػػرائفَّفل تاػػػفح سػػػرقل مدال ػػػفؿ اق َّسػػػطفنففف  .164
 ـ.5/12/2009اقسات 

األدػػػػد  - 945 اقعػػػػدد – ػػػػدف ل فَّسػػػػطفف  –فسػػػػالد اقد كمػػػػل اإلسػػػػرائفَّفل إذ فػػػػز ـ األنػػػػكؼ  .165
 .ـ10/1/2010

ػػػػال مػػػػف اق ػػػػراع اق ػػػػ فكنأ اق َّسػػػػطفنأ  .166 مجَّػػػػل ق ػػػػالفال  –داف رػػػػالؼ  –مالئػػػػل كىرػػػػركف ىالمن
 .11،12اقعدداف  –ـ 2003 فؼ كخرفؼ  –اقسنل اقثالقثل  –إسرائفَّفل 
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 –مجَّػػػل اقدارسػػػالت اق َّسػػػطفنفل  –ىطػػػال اقوفمػػػرم  –مظػػػالرر اقعوَّفػػػل اقعن ػػػرفل فػػػأ إسػػػرائفؿ  .167
 .8اقعدد  –ـ 1991خرفؼ 

 .107اقعدد  –مجَّل اقجالمعل اًسالمفل  –مدمكد قدح  –مكجز تالرفخ اقف كد  .168
 .ـ24/5/2012 –قطالع غزة  – دف ل فَّسطفف  -فالفز ااك رمالقل  –نرفد نتنفالرك ىراأ  .169

 -  لمجَّػػل ق ػػالفال إسػػرائفَّف –أسػػعد غػػالنـ  –رب فػػأ اق ػػراع دػػكؿ طافعػػل اقدكقػػل اقف ػػكد كاقعػػ .170
 .4اقعدد  –ـ 2001خرفؼ  –اقسنل اًكقإ 

 
 ثالثًا: مواقع االنترنت:

  –مكقع اقجزفرة  –سفدم ادمد اف ادمد سالقـ  –فل سرائفَّاقسفالسفل اإل األدزاب .171
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-
84832758e7db 

  –مكقع مكسكىل موالتؿ مف اق دراء  – إسرائفؿاقسفالسفل فأ  األدزاب .172
www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia21/isra-parts/sec04.doc_cvt.htm 

 http://www.marefa.org/index.php  -مكقع اقمعرفل  - إدمكند دل ركترفَّد .173
 .مكقع اقمر ز اق َّسطفنأ قإلىالـ –نكاؼ اقزرك  –اإلررالب اق  فكنأ فأ فَّسطفف اقعرافل  .174
 -دسػػػػفف  غػػػالزم - اًسػػػتفطالف اقف ػػػكدم فػػػأ فَّسػػػطفف مػػػػػػػػػف اًسػػػػتعمالر إقػػػػػػػػػػإ اإلمارفالقفػػػل .175

  –ت كاقتكثفؽ اقمر ز اقكطنأ قَّدراسال
http://www.freewebs.com/gazaarab1/page/ketab4a.htm 

مر ػػز اقدراسػػالت  - ػػالقح قط ػػأ  – إسػػرائفؿافتنػػال اقكجػػه اقوػػالدـ قسفالسػػالت اقد ػػـ فػأ  إسػرائفؿ .176
 http://www.center-cs.net/web/pages/Details.aspx?Id=117-اقمعال رة 

 -مكقػػػػػػػػػع اقجزفػػػػػػػػػرة  –افتنػػػػػػػػػال قَّم ػػػػػػػػػالجرفف اقػػػػػػػػػركس تجسػػػػػػػػػفد اقتردفػػػػػػػػػؿ االق  ػػػػػػػػػؿ  إسػػػػػػػػػرائفؿ .177
http://www.aljazeera.net/news/pages/7c6bc13a-4d83-4546-b147-

46c85aeed16c 
اقمع ػػػػد اقعراػػػػأ قَّادػػػػكث  –د. ىاػػػػد اقَّطفػػػػؼ اقدنالرػػػػأ  –فػػػػأ قا ػػػػل اقدالخالمػػػػالت  إسػػػػرائفؿ .178

 http://www.airssforum.com/f128/t122381.htmlكاقدراسالت  
 ـ1/12/2009 –اقمعرفػل  –مكقػع اقجزفػرة  –أ.  ػالقح اقنعػالمأ –ك نالىل اق تكل  إسرائفؿ .179

- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/598F6BA2-4D23-48EF-
A32B-6F6064370DEA.htm 

 www.kotobarabia.com -قدرم دن أ   –فكف مف رـ سرائفَّاإل .180

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
http://www.freewebs.com/gazaarab1/page/ketab4a.htm
http://www.airssforum.com/f128/t122381.html
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/598F6BA2-4D23-48EF-A32B-6F6064370DEA.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/598F6BA2-4D23-48EF-A32B-6F6064370DEA.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/598F6BA2-4D23-48EF-A32B-6F6064370DEA.htm
http://www.kotobarabia.com/
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  –ـ اقمر ز اق َّسطفنأ قإلىال –  د اقرعب اق َّسطفنأ فأ اقورف اقعررفف جرائـ اقف كد .181
http://www.palestine-info.com/arabic/terror/sijil/terroryahodbok/mainbag.htm 

/ 15 -مكقػػػػػػػع إسػػػػػػالـ أكف ًفػػػػػػػف -إسػػػػػػرائفؿاقدالخالمفػػػػػػل اقعسػػػػػػػ رفل األب اقركدػػػػػػأ قجػػػػػػػرائـ  .182
 .2010دفسمار/

مكقع دنفال  –ـ 4/12/2004 –فكسؼ ىكدة  –أ سرائفَّدر ل رالس كدكررال فأ اقمجتمع اإل .183
  –اقرأم 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2004/12/04/13525.html 
مكقع دنفال  –ـ 4/12/2004 –فكسؼ ىكدة  –أ سرائفَّدر ل رالس كدكررال فأ اقمجتمع اإل .184

  –اقرأم 
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2004/12/04/13525.html 

  -مكقػػػػػػػػػػػػػػػػع اقتجمػػػػػػػػػػػػػػػػع اقرػػػػػػػػػػػػػػػػاالاأ قػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ ق ػػػػػػػػػػػػػػػػالفال اقرػػػػػػػػػػػػػػػػاالب  -د ػػػػػػػػػػػػػػػػالف طػػػػػػػػػػػػػػػػركادة  .185
http://johnsena.yoo7.com/t766-topic 

 www.arabiancreativity.com -اقسفد نجـ  –دكؿ ادب اقط ؿ اقعارم  .186
مكقػع  –مجَّل اقػدفالع اقػكطنأ  –ادسالف مرت إ  – إسرائفؿاقخرفطل اقدزافل كاقسفالسفل فأ  .187

 http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4716  -اقجفش اقَّانالنأ 
 –قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرم دن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  –األرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نالزفـ  –فل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائفَّاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ اقرخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفل اإلدر  .188

www.kotobarabia.com 
مكقػع اقمر ػز  –اقدفػالة اًق تركنفػل  -منػالؿ نال ػر  - ردػؿ اقَّف ػكدم اقدالقػد كاوفػت اقوػدس .189

  –اق َّسطفنأ قَّتكثفؽ كاقمعَّكمالت 
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=10278&table=documents&CatId=58 

اقعوػؿ اقم   ػػر قدر ػل اإلخػكاف اقمسػػَّمفف  اقرػ فد اقوالئػد اقػػد تكر: إاػرارفـ اقموالدمػل "أاػػك أدمػد" .190
  –مكقع  تالئب اقر فد ىز اقدفف اقوسالـ   - فأ فَّسطفف

http://www.alqassam.ps/arabic/special1.php?all=all&&&sid=3117 
 -مكقػػػػػع اقفػػػػػـك اقعػػػػػالقمأ قَّرػػػػػفخ أدمػػػػػد فالسػػػػػفف  -رػػػػػفخ اقمجالرػػػػػدفف اقرػػػػػ فد أدمػػػػػد فالسػػػػػفف  .191

http://www.yaseenday.com/2009/yasinone.html 
 –مكقػػػػع دػػػػكار متمػػػػدف  –دفمػػػػل جمعػػػػل اقسػػػػمالف  –فل سػػػػرائفَّ ػػػػكرة اقعػػػػرب فػػػػأ اقمنػػػػالرن اإل .192

www.ahewar.org/dpbat/show.art.asp?aid=252262 
 –اقمكقػػػػػػػػػػػػػػع اقرخ ػػػػػػػػػػػػػػأ  – ػػػػػػػػػػػػػػالقح اقنعػػػػػػػػػػػػػػالمأ  – إسػػػػػػػػػػػػػػرائفؿىسػػػػػػػػػػػػػػ رة اقتعَّػػػػػػػػػػػػػػفـ فػػػػػػػػػػػػػػأ  .193

www.naamy.com. 
 

http://www.palestine-info.com/arabic/terror/sijil/terroryahodbok/mainbag.htm
http://johnsena.yoo7.com/t766-topic
http://johnsena.yoo7.com/t766-topic
http://www.arabiancreativity.com/
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=4716
http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=10278&table=documents&CatId=58
http://www.alqassam.ps/arabic/special1.php?all=all&&&sid=3117
http://www.yaseenday.com/2009/yasinone.html
http://www.yaseenday.com/2009/yasinone.html
http://www.naamy.com/
http://www.naamy.com/
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  –مكقع اآلقك ل اقثوالففل  –ىَّأ زفنك  –ىوفدة اقوتؿ ىند اقف كد  .194
www.alukah.net/Culture/0/5126 

  –مكقع موالتؿ مف اق دراء  –فل سرائفَّاقعمَّفالت اقن سفل اإل .195
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/HarbNafsia/sec09.doc

_cvt.htm 
مكقػػع  ػػدف ل  –رػػالنأ  ػػالح اقػػدفف  -آقػػل اقدػػرب فػػأ ىوػػكؿ اقتالمفػػذ  إسػػرائفؿ فػػؼ تانػػأ  .196

 .http://www.youm7.com/news.asp?newsID – اقفـك اقسالاع
 –مكقع اقجزفرة نت  –ىاد اقكرالب اقمسفرم  –قفارمالف كاًجمالع اق  فكنأ  .197

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6ea098a-42a9-45e2-8404-
73ead5bbae09 

 -ـ 2010فارافػػر  16 -م  ػػرة اًسػػالـ  -قفارمػػالف: اق ػػراع مػػع اقعػػرب دفنػػأ ً سػػالـ ففػػه .198
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/02/16/95162.html 

 –ـ 2/11/2012 –مكقػػػع فَّسػػػطفف اًف  - إسػػػرائفؿجنسػػػفل ألجػػػؿ  قف نػػأ: أقمػػػت ىالقػػػالت .199
http://paltimes.net/details/news/26807ألجػؿ-جنسفل-ىالقالت-أقمت-/قف نأ-

 html.إسرائفؿ
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 فهرس احملتىَاخخايضًا: 

 
 الصفحة الموضوع

  أ آفل

  ب إرداء

  ت ر ر كتودفر

 1 اقمودمل

 لالفصل األو
 مصادر العقيدة والفكر عند الييود 

 7 مسَّمفف كاقف كد. تعرفؼ اقعوفدة ىند اق تم فد:

 :  9 اقعوفدة ىف اقمسَّمففأكًن

 11 اقعوفدة ىند اقف كدثالنفنال: 

 13 ر اقعوفدة كاق  ر ىند اقف كداقمادث األكؿ: م الد

 14 .اق تالب اقمودساقمطَّب األكؿ: 

 23 اقمطَّب اقثالنأ: اقتَّمكد كأقسالمه.

 29 .ًةاالاقواقمطَّب اقثالقث: 

 34 .اقمطَّب اقرااع: فتالكل كأقكاؿ اقدالخالمالت اقف كد

 39 ىند اقف كدأرـ اقعوالئد اقمادث اقثالنأ: 

 41 اقمطَّب األكؿ: نظرة اقف كد قإلقه.

 51 ثالنأ: مكقؼ اقف كد مف األنافالء.اقمطَّب اق

 61 اقمطَّب اقثالقث: مكقؼ اقف كد مف اق تب اقسمالكفل.

 63 نظرت ـ قَّمسفح اقمخَّص.اقمطَّب اقرااع: 
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 الفصل الثاني
 ة اليمينية المعاصرةيسرائيماإل األحزاب 

 67 :افتنال( إسرائفؿاقفمفنفل )اقَّف كد   األدزاباقمادث األكؿ: 

 71 اقمطَّب األكؿ: دزب اقَّف كد.

 111 .افتنال إسرائفؿاقمطَّب اقثالنأ: دزب 

 112 :ت رتكراة  كرالس(ك داقفمفنفل اقدفنفل )ف  األدزابأ: اقمادث اقثالن

 113 رتكراة. ف دكتاقمطَّب األكؿ: دزب 

 127 .اقمطَّب اقثالنأ: در ل رالس

 فصل الثالثال
 في الديانة الييودية والرد عميياالعنصرية والتطرف والعدوانية  

 136 : كدطرؼ كاقعن رفل فأ ىوفد اقفاقمادث األكؿ: مظالرر اقت

 137 اقمطَّب األكؿ: اقتمففز اقعن رم ىند اقف كد.

 155 .اقمطَّب اقثالنأ: ىوفدة أرض اقمفعالد ىند اقف كد

 165 .قثالقث: ىوفدة تودفس كتمجفد اقوكةاقمطَّب ا

 168 :اقف كد فأ ىوفدة اإلررالباقمادث اقثالنأ: مظالرر اقعدكانفل ك 

 169 .كاقوتؿ ألكؿ: اقدركب كاًغتفالًتاقمطَّب ا

 186 اقمطَّب اقثالنأ: استاالدل األىراض كاألمكاؿ كاقتعالمؿ االقغدر كاقخفالنل.

 الفصل الرابع
 ة المعاصرةيسرائيماإلاليمينية  األحزابأثر العقيدة الييودية عمى  

 211 .راكم كاقتعَّفمأ قردزاب اقف كدفلاقمادث األكؿ: أثر اقعوفدة فأ اق  ر اقت

 212 نالرن اقتعَّفمفل.اقمطَّب األكؿ: اقدفف فأ اقم

 216 دكر اقتعَّفـ فأ غرس اإلررالب كاقعن رفل كاقتطرؼ.اقمطَّب اقثالنأ: 
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 211 .تيثفر اقعوفدة اقف كدفل ىَّإ اقمنالرن اقدراسفلاقمطَّب اقثالقث: 

 219 اقمادث اقثالنأ: أثر اقعوفدة فأ اق  ر اًجتمالىأ قردزاب:

 221 اقمطَّب األكؿ: اق سالد اًجتمالىأ.

 232 رك اقف كدم. اقمطَّب اقثالنأ: تعرفؼ مف

 245 قمطَّب اقثالقث: اقسفطرة ىَّإ اًقت الد.ا

 251 اقمطَّب اقرااع: اقسفطرة ىَّإ اإلىالـ. 

مػػػػف اقو ػػػػالفال اقسفالسػػػػفل كاقدػػػػركب أثػػػػر اقعوفػػػػدة ىَّػػػػإ اقمكقػػػػؼ اقمادػػػػث اقثالقػػػػث: 
 كاًغتفالًت:

255 

 259 اقعَّمالنأ. أاقمطَّب األكؿ: اق راع اقدفن

 265 مف اقو الفال اقسفالسفل. اباألدز مكقؼ اقعوفدة اقف كدفل ك اقمطَّب اقثالنأ: 

 292 فأ اقدركب كاًغتفالًت كاقوتؿ. األدزاباقمطَّب اقثالقث: دكر 

 313 .الخاتمة: وفييا أىم النتائج والتوصيات

 :العامة الفيارس

 317 .ف رس اآلفالت .1

 311 ف رس اق تالب اقمودس. .2

 329 .ف رس األىالـ .3

 331 .ف رس اقم الدر كاقمراجع .4

 346 ف رس اقمك كىالت. .5
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 مهخص انررسانح:
فل اقفمفنفػل اقمعال ػرة  قمػال قػه سػرائفَّاإل األدػزابالكؿ رذا اقادث أثر اقعوفدة اقف كدفل ىَّإ فتن

 مف أرمفل فأ كاقعنال اقمعال ر  كمعرفل دوفول اق راع مع اقف كد.
"اقَّفػػػػػ كد  : فلسػػػرائفَّذات اقتػػػيثفر فػػػأ اقسػػػالدل اإل األدػػػزابدفػػػث جمػػػع فػػػأ اقادػػػث مكاقػػػؼ 

مػف خػالؿ  مػف اقعوفػدة كاقدفالنػل اقف كدفػل كتػيثفر ذقػؾ ىَّف ػال   "السػػػافػػتنال  فػ ػػدكت رػتػػكراة  ر إسرائفؿ
كرجػػالؿ اق  ػػر كاقسفالسػػل اقف ػػكد  االإل ػػالفل ألف ػػالر كماػػالدئ رػػذة  األدػػزاباألقػػكاؿ اق ػػالدرة ىػػف قػػالدة 

 .فلسرائفَّاإل األدزاب
 كفرتمؿ اقادث ىَّإ أراعل ف كؿ  مال فَّأ:

 ند الييود:الفصل األول: مصادر العقيدة والفكر ع
فه تم فػد كمادثػالف: دفػث فتدػدث اقتم فػد ىػف تعرفػؼ اقعوفػدة ىنػد اقمسػَّمفف كاقف ػكد  ثػـ كف

 اقعوفدة.  رذةافالف  معم الدر اقعوفدة كاق  ر ىند اقف كد  
 اليمينية المعاصرة: يةسرائيماإل األحزابالفصل الثاني: 

سػرائفؿاقَّف ػكد ك  -اقفمنفػل فلسػرائفَّاإل األدػزابكففه مادثالف: دكؿ نرػية   األدػزابثػـ  -تنػالاف ا 
 ف الر كاقماالدئ كاقوالدة كاقرخ فالت فف ال.أرـ األك  -ف دكت رتكراة كرالس -اقفمنفل اقدفنفل 

 الفصل الثالث: العنصرية والتطرف والعدوانية في الديانة الييودية والرد عمييا.
كمػػػال فتاعػػػه مػػػف اقتمففػػػز   نػػػالكؿ مظػػػالرر اقتطػػػرؼ كاقعن ػػػرفل ىنػػػد اقف ػػػكدتكففػػػه مادثػػػالف: كف

ررػالب فػػأ د اقوػكة  ثػـ مظػالرر اقعدكانفػل كاإلكتوػدفس كتمجفػػ    كىوفػدة أرض اقمفعػالدرـرم ىنػداقعن ػ
كاًغتفػػػػالًت كاقوتػػػػؿ كاسػػػػػتاالدل  دكر م ػػػػالدررـ فػػػػػأ اقتدػػػػرفض ىَّػػػػإ اقدػػػػػركبك   اقعوفػػػػدة اقف كدفػػػػل
 مكاؿ كاقتعالمؿ االقغدر كاقخفالنل.األىراض كاأل

 المعاصرة: يةسرائيماإلمينية الي األحزابالفصل الرابع: أثر العقيدة الييودية عمى 
   متنػالكًن أثر اقعوفػدة فػأ اق  ػر اقتراػكم كاقتعَّفمػأ قردػزاب اقف كدفػلكففه ثالث ماالدث: تتددث ىف 

كدكررػال فػأ غػرس اإلررػالب فػأ ن ػكس اقطػالب    كمالمح رػذة اقمنػالرن  اقدفف فأ اقمنالرن اقمدرسفل
فل  ادفػػث فتعػػرض سػػرائفَّىأ قردػػزاب اإلثػػـ فتدػػدث ىػػف اقعوفػػد اقف كدفػػل كأثررػػال فػػأ اق  ػػر اًجتمػػال

إ قَّعالقػػل اػػفف اقف ػػكد اقرػػرقففف كاقغػػراففف  كتعرفػػؼ مػػف رػػك اقف ػػكدم  كدكر اقف ػػكد فػػأ اقسػػفطرة ىَّػػ
اقسفالسفل كاقدركب كاًغتفالًت مف اقو الفال أثر اقعوفدة ىَّإ اقمكقؼ ىالـ  ثـ فك ح اًقت الد كاإل

 كاق راع اقدفنأ اقعَّمالنأ فأ اق فالف اق  فكنأ.
 :وفييا أىم النتائج والتوصياتالخاتمة  :وأخيرًا

دفػػث افنػػت اقنتػػالئن أف معظػػـ  ػػالنعأ اقوػػرار فػػأ اق فػػالف اق ػػ فكنأ  سػػكاء ىَّمػػالنففف أك متػػدفنفف  
فستندكف فأ مكاق  ـ إقإ اق كفل اقف كدفل اقدفنفػل  كأف اقعػدك اق ػ فكنأ فتعالمػؿ معنػال فػأ  ػؿ رػئكف 

 ف اقف كد ً فرتدىكف إً مف خالؿ قغل اقوكة.أالنل اقف كدفل  ك اق راع مف خالؿ تعالقفـ اقعوفدة كاقدف
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اع اإلسػػالمأ اق ػػ فكنأ  ففمػػال أ ػػدت اقتك ػػفالت ىَّػػإ  ػػركرة تك ػػفح اقاعػػد اقػػدفنأ قَّ ػػر 
رتمالـ االقترافل اقدفنفل كاقج الدفل كتك فح دوفول اق راع  قطالب اقمدارس ىَّػإ ك ركرة اً

 اق ػػػػ فكنفل األدػػػػزاباًرتمػػػػالـ ادراسػػػػل اخػػػتالؼ مػػػػرادَّ ـ اقدراسػػػػفل   مػػػػال أك ػػػػت ا ػػػركرة 
 اجمفع جكانا ال كم كنالت ال.
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Abstract 
 

This study discusses the impact of Jewish doctrine on contemporary Israeli 

right-wing parties, due to its significance on our contemporary situation, 

and it attempts to identify the nature of the conflict with Jews.  

 
In this study, through collecting statements of party leaders, politicians, 
thinkers, principles and thoughts of the parties themselves, the researcher 
collected the stands of most effective parties as Likud, Yisrael Beiteinu, 
Yahadut Hatorah, and Shas regarding the Jewish doctrine and religion. 
 

The research includes four chapters as the following: 
 

Chapter one: Resources of Jewish Doctrine and Thought and its 
fundamentals 
It includes two sections. The first gives introduction about the definition of 
doctrine for Muslims and Jews, and the second section deals with 
resources of Jewish doctrine and thought and its fundamentals. 
 
Chapter two: Contemporary Israeli Right-wing Parties 
It includes two sections. The first deals with the establishment of right-
wing parties such as; Likud and Yisrael Beiteinu, then the religious right-
wing ones as Yahadut Hatorah, and Shas. Meanwhile, section two talks 
about principles, thoughts and prominent leadersof these parties. 
 
Chapter three: Racism, Extremism and Aggression in Judaism and 

how to reply to them  

It includes two sections. The first deals with forms of racism and 

extremism in Judaism and what is connected to them as the doctrine of 

promised land and praising power. Section two highlights on forms of 

aggression and terrorism in Judaism, how they provoke wars, 

assassinations, murders, confiscations, desecrations and infidelities. 

 

Chapter four: The impact of Jewish Doctrine on Contemporary Israeli 

Right-wing Parties 

It includes three sections. First one deals with the impact of Jewish doctrine 

on educational thought of the targeted parties including school curricula 

and their role in inculcating terrorism in students. Section two discusses the 

doctrine and its impact on social thought of parties, especially the relations 

between western and eastern Jews. In addition, it defines the "Jewish" and 

the role of Jews in controlling media and economy. Finally, section three 
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spotlights on stands of Israeli parties in terms of political issues, wars, 

assassinations and secular and religious conflict in the Zionist entity.  

 

Study results: 

 Most of decision makers in the Zionist entity, whether they are 
secular or religious, rely on the religious identity in their opinions. 

 The Zionist enemy deals with us, in all aspects of the conflict, 
through teachings and principles of the Judaism. 

 Jews must be confronted by force.  
 

Study recommendations: 

 Highlight on the religious aspect of Islamic-Zionist conflict 
 Pay more attention to religious and struggle (Jihad) education 
 Spotlight on the conflict in all school grades 
 Study Israeli parties including all their aspects and components.  

 

 


