
 

 

 

 

 

 

 

)الكنعانٌٌن والٌبوسٌٌن ،وهم من سكنها من قبائل العرب  فلسطٌن هً أرض العرب الفلسطٌنٌٌن-1  

 ما قبل المٌالد،اثر هجرات جنوب الجزٌرةوالفلسطٌنٌٌن واللخمٌٌن...( 

لم ٌكن فً القدس وفلسطٌن سكنا أو والدة أو معٌشة أو وفاة أي من أنبٌاء هللا من ) موسى إلى -2

األبحاث دلت  وكثٌر من مكان آخر فًالذٌن نشأوا وماتوا سلٌمان وداوود وٌوشع وٌوسف وٌعقوب...الخ( 

وكافة  دٌبفرج هللا صالح منى ود.زٌاد واحمد الدبش و الٌمن القدٌم )انظر فاضل الربٌعً على أنه فً

 (األبحاث الجادة الحدٌثة

مع  )قبٌلة بنً إسرائٌل العربٌة الٌمنٌة المنقرضة( إال حٌن هاجرتفلسطٌن على مر األزمان لم تسكنها -3

بعد سبٌهم 'مع غٌرهم من القبائل' من الٌمن  /مخالٌفهماثر تدمٌر إماراتهم ،قبائل العرب األخرى الى هنا

 لبابل، وغٌرها من األسباب فً الٌمن

لبقاٌا قبٌلة بنً ونشر دعوته فً منطقة محدودة من فلسطٌن متوجها  علٌه السالم عندما ولد المسٌح -4

 . لقً النُكران المعتاد ،()فً ظل وجود قبائل كثٌرة أخرى إسرائٌل

المسجد األقصى مسرى الرسول علٌه الصالة والسالم، وبناؤه ثابت على زمن عبدالملك بن مروان ثم  -5

 الولٌد، فهو إسالمً فقط بامتٌاز

وال ٌوجد ما ٌثبت مطلقا أي وجود "الهٌكل" بنً قبل انقراضهم فً أورشلٌم الٌمنٌة،  المنقرضة معبد قبٌلة بنً إسرائٌل-6

 (بلدات اسمها قدس مختلفة 3وهً  )واورشلٌم الٌمنٌة غٌر القدس الٌمنٌة هناجغرافً تارٌخً لهم 

المنقرضة المذكورة بالقرآن، هم من الخزر والروس  العربٌة ال عالقة لهم بقبٌلة بنً إسرائٌل بالعالم الٌهود الحالٌٌن -7

 (..وساندكوستلر المؤرخٌن الٌهود: م )انظر 12واألوربٌٌن الذٌن اعتنقوا الٌهودٌة القرن
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 بلاألرض المقدسة المطلوب من بنً إسرائٌل "القدماء المنقرضٌن" دخولها ألعمارها المذكورة بالقرآن لٌست فً فلسطٌن، -8

رض وانما فُ  اثة االبن عن أبٌه مطلقا،اكور ولم ٌورثوها انقرضوا عرب وأي كان مكانها فهً مرتبطة بقوم(، الٌمن القدٌمب)

 .وفشلوا ،للتوحٌد علٌهم دخولها للدعوة

وعقارات جل شأنه، الن هذا الفهم العنصري  لم ٌعِط هللا سبحانه أٌة أرض حتى بالٌمن ألحد ، فهو لٌس وكٌل أراضً -9

 سبحانه. )ٌعمرها( العباد الصالحون ثم هللا ن األرض ٌرثهاأ الفهم القرآنً القاصر ٌتناقض مع

، قبل اٌمانهم وهم القوم الوثنٌٌن عبٌد االله فلس قبٌلة طًء وكذلك )الفلستٌٌن()الكنعانٌٌن( عرب اقحاح من نانٌٌن الك  -10

 وكذلك قبٌلة بنً ٌعقوب )إسرائٌل( العربٌة المنقرضة

...الخ، كما سرقوا قبل ذلك أسماء المدن والمستوطنات  ٌسرق اإلسرائٌلٌون الٌوم الثوب الفلسطٌنً والفالفل والكنافة -11

 اإلسالمٌة )نجمة صالح الدٌن( فنسبوها زورا لهم ، ثم الحقاالعربٌة، وكما سرقوا بالدنا كلها، وكما سرقوا نجمة بابل السداسٌة

م بعد مذابحهم لهم فً  1881 منذ العام مسعى االستعمارٌٌن االوربٌٌنكان مبرر قٌام بلد للٌهود )الٌهودٌة دٌن فقط( هو -12

مة المسلمٌن بزرع كٌان غرٌب فً جسد األمة ، ما ألغرض التخلص منهم ، وتفتٌت لقرون وربا أروسٌا واضطهادهم فً 

 .تبنته الصهٌونٌة الحقا

"أرض" أو  بنً إسرائٌل المنقرضٌن "شعبا" قط كما لم ٌكن لهم "قبٌلة" أو )أتباع الدٌانة(،  لم ٌشكل الٌهود  -13

 (قط )انظر شلومو ساند وغٌره جغرافٌا "وطن" محدد

 كانت الكنٌسة تعتبر األرض الموعودة لٌست على األرض بل فً السماء 81حتى القرن ال-14

المنقرضة، فما بالك  ٌشٌر ألي صلة للٌهود )الدٌانة( او قبٌلة بنً إسرائٌل أو فلسطٌن ال ٌوجد حجر واحد فً القدس-15

ددبهؤالء   ()انظر علماء اآلثار اإلسرائٌلٌٌنسكان بالدنا  الج 

أو من أولٌاء هللا، ولٌست  المسمٌات المنسوبة ألنبٌاء فً مدٌنة القدس هً تبركا أو فً حقٌقتها أسماء سالطٌن أو حكام-16

 بالمطلق ذات عالقة بسلٌمان أو داوود ...الخ، األنبٌاء علٌهم السالم

فكما ال ٌ سوغ لالندونٌسً اوالمالٌزي المطالبة  الدٌانة أو مكان منشأ ٌؤسس حقا فً جغرافٌا االنتماء لدٌانة محددة ال-17

 غٌرها.الٌمن أوال ٌحق لمعتنق الدٌانة الٌهودٌة االدعاء بحق جغرافً فً فلسطٌن أو  ،النه مسلم ة المكرمةبمك

، فاالثٌوبً واالٌرانً الدٌانة الٌهودٌة وبعضهم البعضجٌنٌة أو قومٌة بٌن كافة معتنقً -لم ٌثبت علمٌا أي صلة وراثٌة-18

والٌمنً واالكرانً والروسً المعتنق للٌهودٌة له قومٌته الخاصة وال صلة وراثٌة أبدا بٌنهم، )حاول العلماء االسرائٌلٌون الٌوم 

 اثبات ذلك وفشلوا(

" وهم من كتب "التناخ" الملًء "الكلم عن مواضعهكهنة التوراة مؤكد تزوٌرهم للتارٌخ وبالتالً للتوراة، فهم من حّرف -19

والتً تسربت لموروثنا  -كما أكد اسرائٌل فنكلستاٌن وزئٌف هرتزوغ وسبٌلبرغ وغٌرهم-باألساطٌر واألحالم واالكاذٌب

 التارٌخً العربً واالسالمً.

شً فً  التوراة تارٌخٌاوال تلتفت لموروث التارٌخ غٌر المثبت مطلقا الملئ بخرافات أعِمل عقلك أوال، -20 وجغرافٌا ما ح 

 .وال بلدٌة /مخالف،كتبتا لألسف، وثق ان هللا معنا، وهذه بالدنا لم تدنسها اي رجل اجنبٌة ال بمملكة وال إمارة

 


