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  )٦-١( العالمي واالنبعاث الصهيوني الكيد

  الظاهري عقيل ابن عبدالرحمن أبو

    

 يف األرض يف املفسدون نجح: حمدود أجل وإىل للمؤمنني، وابتالء اهللا، من حلكمة: عبدالرمحن أبو قال
 أعطينا أننا يعتقد من جلدتنا أبناء من يوجد أن املؤسف ومن البرشية، ضدَّ  الصارخة مكائدهم إنجاز

 هو عملياً  واقعاً  ويعيشون التوثيق، غاية يف مظلمة أحرفاً  نظرياً  يقرأون وهم حجمها من أكرب الصهيونية
 ونفوذاً  وإعالماً  اقتصاداً  العامل عىل الصهيونية قبضة ويرون املوثَّقة، النظرية املكايد لتلك املطابقة الصورة

.. األرض يف املستضعفني محاية يف العاملي الضمري موت ويشهدون كاملوساد، الظالم يف تعمل وجيوشاً 
 مع التعامل يف ال الصهيوين اإلرهاب عن واحدة بكلمة يشري ال اإلرهاب عن إعالمي ناعق وكل

 أصبح الصهيونية نفذهتا التي سبتمرب أحداث وبعد.. مجعاء البرشية عىل االعتداء يف بل الفلسطينيني،
 للحروب وساحة وحتريضاً، إعالماً  اإلرهاب هتم كل عليه ُتعلَّق مشجباً  املستضعفون والعرب املسلمون
 املرافق كل ملك ويف الفلسطينيني، عىل العدواين التفنُّن يف وحدها الصهيونية واملستفيد.. العدوانية
 ضعيفة أمة ألي سيحصل ما وهذا العراق، يف اآلن نشهده وكام روسيا، تفكك بعد حصل كام احليوية
 عمل سبتمرب أحداث أن جيهلون ال املتحدة الواليات يف القرار وُصنَّاع.. العامل يف دولة أكرب تغزوها
 اللحظات يف وقعت سبتمرب أحداث أن أحد جيهل وهل احلدث، صانعي من جزء أهنم إال.. صهيوين

 العريب ذاكرة أين ثم!.. ؟)والعرشين احلادي القرن( اسرتاتيجية عىل املوافقة القرار ُصنَّاع فيها ينهي التي
 نبوءات ال إنباء عن عاماً  وعرشين مخسة من أكثر منذ العربية بلغته املطبوع األمريكي الزعيم كتاب عن

  واملسلمني؟ العرب استهداف يف واقعاً  اآلن عشناها

  

 وهلذا األرض؛ رسة من ومركزها سلفيَّتها يف كائن وبقاءها األمة ثقل أن مدِرك الصهيوين الكيد ألن ؛*
 شفاءً  إحيائها يف يرى بل القبلة، ألهل املنتسبني مذاهب من املنحرفة باملذاهب الصهيوين الكيد يعبأ ال



 الكتاب ألهل خاص للبرشية، عام الصهيونية وكيد.. والبغضاء بالعداوة املتخمة وصدورهم لنفوسهم
 منذ السالم عليه مريم بن عيسى إىل املنتسبني الكتاب أهل من أمنيته بلغ وقد والنصارى، املسلمني من

 من النرصانية مذاهب انشقاق وأنكاها الوضعي، القانون سيادة أعظمها احليل من كثرية بوجوه قرنني
لوا األصح باملعنى أي.. سبتيِّني نصارى إىل منهم كبري جزء حتول ثم املحرفة، اليهودية الديانة  إىل حتوَّ
 واجب من ولكن كله، أتركه ال كله اآلن به أحيط ال وما.. الصهيوين الكيد همَّ  حيملون صهاينة

 مع برشياً  وضعاً  وليست بحت رشعي مفهوم ؛ألهنا وجداهنم يف السلفية تأصيل أمتهم هبموم املحمومني
 الوثنيني بمخاطر الوعي يعني السلفية بقيمة والوعي.. وشكوك تضليل من حوهلا أثري ما إزالة

 تعبأ ولن تعبأ ال) الناس من وحبل اهللا، من حبل( القدرية باألسباب املتفوقة الصهيونية ألن والبدعيني؛
 ذلك ولكن تنصريهم، يف التبشري حركات يكرهون وقد حمض، باطل عىل ألهنم وسلوكاً؛ تصوراً  هبم
ين أحىل هم دام ما األمرَّ  من بريئني اليهود جعلت التي اليهودية بالطروحات احلالية القناعات عىل تنرصُّ
 وما ،)قتله تدبري من بريئني غري هم الصحيحة العقيدة وعىل( إليه اهللا رفعه الذي السالم عليه عيسى قتل
 عليهم ثقيالً  اإلسالمي التاريخ ذلك دام وما الناموس، إلكامل السالم عليهام موسى بعد جاء عيسى دام

ده وخيشون  العامل يف الكتاب وأهل.. غريهم خلف متوارين بالرصد اإلسالم لدعوة يقفون فإهنم: جتدُّ
 وكثرة العلمي، االكتشاف وكثرة العدد، يف الكثرة أجل من عليهم متفوقون لليهود، مشاركون املتقدم
نع ق ملِا الصُّ  ضد التحالف إىل احلثيث السعي بمثل باحليلة إال هلم يكيدون ال فكانوا واملتعة؛ القوة ُحيقِّ

 والتحذير والدموية باهلمجية ووصمه اإلسالم أحكام وتشويه وبلداهنم، مواردهم يف والطمع املسلمني،
 عىل ممارسته أو به، التسمي جمرد عىل وإبقائهم منهم دينهم رسقة وهي ثانية حلية وثمة.. دولته قيام من

 اإلباحية إىل والدفع التصور، يف اإلحلاد حتلية ذلك سبيل وكان الطرفني، بني العداء حاجز ترفع تصورات
 إحلادية فلسفات مسبقاً  أفرزهتا أو العامل يف الصهيونية تبنتها التي الفلسفات كانت وهلذا السلوك؛ يف

 إحلادي جانب وتغليب واملصطلح، بالعنوان وخيتلف اهلدف، يف يتفق آخر بمذهب حقبة كل يف تتجدد
 الكون أن أنتجت التي والوجودية والديمقراطية احلرية باسم إباحية فلسفات كانت كام.. آخر عىل

بل ومن.. يشاء ما يفعل أن الفرد عىل فسهل عبث؛ واحلياة  املتع كل وإحضار تسهيل يف اإلمعان أيضاً  السُّ
 إال العزائم من للفرد يبقى ال بحيث واملحرم الالهي بالرتفيه الناس حيوات واستغراق املحرمة،



 المتالك احلثيث السعي الكونية الصهيونية أقدار ومن. احلرفة الجم يف واالهنامك األصم، التخصص
 املصدر خفية كونية ضغوطاً  وتنتج والرتهيب، بالرتغيب واملجتمعات األفراد حتكم التي املقومات
م  عىل والقدرة اإلباحي البث فيه بام واإلعالم القانون يف والتخصص القرار وصنع كاملال العامل يف تتحكَّ
؛ به واإلغراء توفريه  وأهل االقتصادية، األزمات وراء والقابعني واملراباة، املال أهل فكانوا تطبيقاً

قني وكانوا الطب، باسم املدمرة للعقاقري املتبنني أو واملنتجني الفحش، وسائل ومسوقي املحاماة،  املسوِّ
 يشرتون وكانوا البيئة، إلفساد كيد كلِّ  تنفيذ وراء أو منفذو وهم املخدرات، صنوف من للدمار

 وسنِّ  املحاماة فنون يف ويتألَّقون املنتخب، ضمري ويشرتون باألموال، احلكم انتخابات يف األصوات
 الفضائح واختالق بالتشهري ناس بإسقاط والتخويف اإلرهاب طرق واختاذ والقوانني، األنظمة

ي جتمع وكل.. أسامؤها تتجدد إرهابية منظامت طريق عن اجلسدية والتصفية وتكبريها،  علني شبه أو ِرسِّ
 وسرتى.. احلال مقتىض حسب إباحياً  ملحداً  يبدو أو دين، بأي يتحىلَّ  بل متديناً، الصهيوين فيه يظهر ال

ر فال نشأته؛ منذ الربوية عبدالقروض األقوى العامل يف الفرد  بقروض إال متعة وال أداة وال سكناً  ُيوفِّ
. التأمني وجوه باختالف التأمني رشكات ترسقه فضل وما عمره، مدى هلا عبداً  يظل متضاعفة متوالية
لت التي اليوم اهلائلة األمريكية املكتبة: عبدالرمحن أبو قال  تزوير عن بمرارة تتحدث العربية لغتنا إىل حتوَّ

 وأحال االبن، بوش انتخاب تزوير عن تكلم فقد ؛)تود إيامنويل( بالعالمة املثال وأرضب االنتخابات،
ذة، األقلية سيطرة إىل ذلك  كتابه يف) يونغ ميشال( حتليل وهو خمتلف، آخر موضوع إىل أحال ثم املتنفِّ

 فقط، املتحدة الواليات يف ليس االنتخابات عىل األقلية األكفاء سيطرة يعني مما ؛)األكفاء طبقة هنوض(
  ).١(وبريطانيا فرنسا مثل أوربا دول يف بل

  

ذين جيعل ال والنور احلق دين وديننا العملية، والتجربة الفكر،: الرمحنعبد أبو قال  يف رشعيَّاً  حقاً  للمتنفِّ
 األهلية ألهل احلق وإنام الثقايف، الزخم ألهل احلق هذا أيضاً  جيعل وال.. آخر فيشء الغلبة وأما البيعة،
قة املعرفة أهل وهم قلوا، وإن ذ وأهل والنزاهة، العدالة وأهل باحلكم، املتعلِّ  بني املعادلة سبيل عىل التنفُّ
  .كائن هو وما يكون أن جيب ما



 حيل بمختلف دينهم عن بصدهم املسلمني عىل وسياسياً  فكرياً  الكتاب أهل مع التحالف حيلهم ومن
 ثم الغوغائية، تبنتها شعارات باسم حتكمهم قيادات وإعداد بينهم، العمالء وزرع والتسويل، التضليل
 والتهديدات االقتصادية، األزمات وحتقيق احلربية، األزمات بافتعال دينياً  حمارصهتم عىل بأَخرة العمل

 العامل ومع معنا تعاملهم وخيتلف.. واحليوان اإلنسان وحقوق الديموقراطية رعاية باسم العسكرية
 وهلذا وقوة؛ دنيوي علم أهل مع يتعاملون جداً  حذرون األقوى العامل مع فهم الكتاب؛ أهل من األقوى
  :جانبني عىل حيرصون

  

 من هبا األقوى العامل إقناع يف سيفلحون التي املسوغات بكل ودعمهم محايتهم حتت يكونوا أن: أوهلام
 التجمع وحمارصة البوليس، بدور والقيام والترشيد، الغوتو بعد واحدة دولة يف ساموية ديانة أهل جتمع
 وهلذا الكتاب؛ أهل فيها يشرتك التي الواحدة العامل دولة قيام عىل والعمل منه، املخوف الدين ذي العريب
 كانت ثم مؤقتة، خدمةً  للصهيونية أدت التي الشيوعية سقوط بعد الوفاق دول همَّ  هو اإلسالم كان

 القرار، صنع يف األكمل النفوذ األقوى العامل يف هلم يظل أن: وثانيهام. هرجمدون خرافات ملثل األلد العدو
 وتفصالن الدين عزائم تلغيان اللتني والعلامنية بالديموقراطية واإليامن املادة عبادة عىل احلليف يظل وأن
 فيه، القيادات وزرع النقسامه، به يعبأون فال واإلسالمي العريب العامل أما.. واحلياة الدولة عن الدين
فه  اإلعالمي بالعداء يواجهونه فهم وهلذا احللفاء؛ ةبرقاب طموحه وإحاطة وعسكريًا، دنيوياً  علامً  وختلُّ

 تارة، احلليف خلف وبالتواري تارة، والرتهيب والرتغيب بالتضليل العمالء وبرشاء تارة، والعسكري
.. واألخالق األديان رسقة فيه مما العامل لدى مستحسنة أو واجبة كانت التي املبادئ بشعارات وبالتسلُّط

ق القومي التجمع السياسية الصهيونية وتبنت  بشعار اإلنساين اإلخاء دعاية وتبنوا األديان، لوحدة املفرِّ
 للكيد يكون ال التي التارخيية اإلمرباطوريات إسقاط وهي أال.. مهمة أخطر أنجزوا وهم احلرية،

روا الشعوب وضلَّلوا جمال، معها الصهيوين  قومياً  األمة عصبية فيها التي التارخيية قياداهتم بأيدهيم فدمَّ
 ستاراً  القومية ستظل بالقذة القذة وحذو.. املضلل أو املأجور العميل قيادة دون حتول والتي ودينياً،

 والتارخيي الديني الكيان بقاء مع العرب جلنس تعصباً  القومية كانت ولو.. وامللل والعرقيات للطوائف



 القومي، التاريخ فوادح لكل قناعاً  ستكون ولكنها.. باإلسالم إال أخوة وال معصية هذه: لقيل لألمة
 الرشيعة فأحكام مسلمني اجلميع مجهور كان وإذا ؛)للجميع والوطن هللا، الدين: (علامنياً  شعارها وكان
 التارخيي مدلوهلا من العروبةَ  فيها ُتْفِرغ عقيدة ذاهتا القومية وستصبح.. الفردية احلرية باسم معطاة عليهم
؛ عقلٍ  فعَل  اإلسالمي الدين وسيجعلون األوىل، اجلاهلية أخالق سوى  مرحلة فاإلسالم وهلذا عريبٍّ

 ذلك وكل.. قضية الدين جيعل ال أو بدين، ديناً  يستبدل أو جديداً، ديناً  يبدع أن العريب وللعقل تارخيية،
 القومية؛ عىل العرب احتاد تأبى القوميات فلسفة صاحبة السياسية والصهيونية العرص، مقتضيات حسب
كم وهلذا وحسب؛ حلامً  ليكون البلدان؛ من عدد يف القومي الترشذم عن تتغاىض وإنام  عىل قبضتها ُحتْ

  .أوالً  والوطنية ثانياً  العروبة جيعل قومي حكم فكل أيضاً  وهلذا استبداالً؛ أو واستمراراً  اختياراً  القيادات

  

بُو لن القومي املرشوع إن  جمرد إال إسالمي التزام عندهم وليس باهلزيمة، يشعرون الذين قلوب يف َخيْ
 والغبن اإلسالمي، التيار بني مصاحلة يف للحلفاء خطة القومية تكون أن وُخيشى.. والتعاطف االنتامء
  .املستكرب العامل وجربوت القومي،

  

عابة أسلوب عن بعيداً  الطرح يف اجلدِّ  أسلوب سأستعمل املرة وهذه: عبدالرمحن أبو قال  اعتدته؛ الذي الدُّ
  .املوضوع هذا وألمهية املوقف، خلطورة

  

 اليهود دين عن اخلارجني من وأما اليهود، من أي) اإلنسان من جائزة غري الرسقة فإن ترسق ال*: (
 حق عليها وهلم ،)٢( اليهود ملك هي الدنيا أن من قيل ملا مطابق التفسري وهذا.. جائزة فرسقتهم
 ال: (احلاخام قال فإذا!!.. ألمواهلم اسرتداد هي بل عندهم، رسقة ليست األجانب من فالرسقة التسلط؛
 مباحة، أمواله أن يعتقدون ألهنم جائزة؛ فرسقته األجنبي أما اليهودي، رسقة عدم ذلك معنى فإن) ترسق

 اليهود احلكام إن: (١١١بصفحة اليهودية الروسيا كتاب يف وجاء.. عليها االستيالء يف احلق ولليهودي



 يكون البيع إجراءات إمتام وبعد املسيحيني، من معينني أشخاص أموال سلب يف احلق لألفراد يبيحون
 ؛ املسيحي ذلك أموال عىل يده لوضع الالزمة الطرق اختاذ يف احلق له اليهود من غريه دون املشرتي
 هيودي يدخل أن وجيوز البيع، عقد منذ املشرتي لذلك ملكاً  تصبح مباحة كانت التي املسيحي فأموال
 األميني أموال ألن املال؛ ذلك السرتداد إجراؤه ينبغي ما عىل األول مع يتفق رشيكاً  األول مع آخر

 من عليه حيصالن ما يقتسام أن املذكورين اليهوديني وعىل عليها، يده وضع يف احلق هيودي ولكل مباحة،
.. واجبة بينهام فالقسمة األجانب أحد هنب أو غش أو رسقة يف اليهود من اثنان اشرتك إذا ألنه األموال؛

 يده يضع من فأول البحر؛ كرمال أو املرتوكة كاألموال لليهود مباحة املسيحيني أموال: (»ففنكرن« وقال
 النقود زوجها هلا يستحرض منزهلا يف سيدة كمثل إرسائيل بني مثل أن التلمود يف وجاء ،)يمتلكها عليها

 إن: (يقول) شار( احلاخام ولكن«: وقاال).. ٣(»!! والتعب الشغل يف معه تشرتك أن بدون فتأخذها
 وسبق بقصد القتل حصل لو حتى هيودي غري املقتول كان إذا اليد بتلك الشعب يبارك أن يمكنه الكاهن
 كتاب يف وجاء ،)اهللا يريض فعالً  بل جريمة، يعد ال اليهودي غري قتل أن ذلك من وينتج إرصار،

 عىل تطهروا فقد اليهود أما ناطقة، غري حيوانات نطفة ونطفتهم محري، حلم األميني حلم إن): (بوليميك(
 غري كان من بإهالك أُمرنا وهلذا نسلهم، من درجة لثالث النجاسة تالزمهم واألجانب سيناء، طور

ي أن اليهودي عىل وحمرم اإلرسائيليني، غري من الصالح اقتل: (التلمود وقال ،)هيودي  باقي من أحداً  ينجِّ
 يف وجاء ،) الوثنيني أحد حياة حفظ يكون بذلك ألنه ؛ فيها يقع حفرة من خيرجه أو هالك من األمم

 إنه): (رشى( احلاخام وزاد!) بحجر تسدها أن يلزمك حفرة يف الوثنيني أحد وقع إذا: (أخرى صحيفة
 بالنسبة ممنوعة الشفقة: (»ميامنود« وقال ،!!)منها املذكور الوثني خالص لعدم الالزمة الطرق عمل يلزم

 الذين شعوب السبعة ألن منه؛ تنقذه أن عليك فيحرم بخطر مهدداً  أو هنر يف واقعاً  رأيته فإذا للوثني،
 أمم بباقي واختلط بعضهم هرب بل آخرهم، عن يقتلوا مل اليهود من قتلهم املراد كنعان أرض يف كانوا

 السبعة هؤالء نسل من يكون أن املحتمل من ألنه األجنبي قتل يلزم إنه: »ميامنود« قال ولذلك ؛)األرض
  ).٤(»!! الرشع خيالف ذلك يفعل مل فإذا قتله؛ من متكن من يقتل أن اليهودي وعىل شعوب،

  



 سلوكٍ  يف للمخاوف واالستسالم الروحية اهلزيمة أجد وإنني.. هلك كيف هلك من كثرة يرضك ال* 
خ .. الثقافات هشيم يف وتغييب بتغريٍب  وإما اإلرهابيني، أعامل يف كام طفويل باحتجاج إما: أمتنا دوَّ

 ُمحَّى يف -  الرشعي العلم طالب بعض ومن املثقفني من كاثرة كثرة جنوح هذه التغييب وجوه وأسوأُ 
 كان من هذا إىل حيتاج وال السحرية، والرموز اخليالية النبوءات رموز فكِّ  إىل -  التاريخ هناية طروحات

 الساحر رموز عىل البدعيني هتالك من لذلك نموذجاً  وأذكر ،)استقم ثم ،))باهللا آمنت: ((قل(  شعاره
  :املثال سبيل عىل قال).. نوسرتاداموس(

  

  .األسد وبرج الزهرة الشمس، املريخ، العريب، األمري* 

  

  .للبحر الكنيسة حكم سيخضع

  

  .بغزو رجل مليون قرابة يقوم سوف فارس بالد وباجتاه

  

.*  

 وقد م،١٩٨٦ أغسطس ٢١ يف األسد برج يف والزهرة والشمس املريخ اقرتان حصل: (( البدعي فقال
 وبيزنطة م، ١٩٨٨ - ١٩٨٦ بني ما املذكورة اجلهة غزا مليون وجيشه عربياً  أمرياً  حسني صدام ظهر
 نبوءة ليحقق للتاريخ؛ التزوير هذا من العجب أشد لتعجب وإنك ،))صدام دعمتا ومرص وتركيا تركيا،
 الغازية هي فارس وبالد.. مليون يغزُ  ومل اجليش، عدد عن ال يغزون مليون عن النص إن.. كذاب ساحر

ة ال  الكذاب النص يف للعراق ذكر وال الغازيتني، مها وليستا وبيزنطة مرص املغزوة والدولة.. املغزوَّ
 كذاباً  ساحراً  إن ثم.. اإلسالمي العريب اخلليج بحرب ومرص لرتكيا عالقة وال صدام، من ودعك



 برد روحياً  املهزوم البدعي هذا وجيد!!.. عريب؟ زعيم غري يذكر أن نتوقع ماذا عربية منطقة عن سيتحدث
  :املذكور للساحر الرباعية هذه يف اليقني

  

  .األسود البحر عن بعيداً  وليس والسالح، بالنار* 

  

  .تريبيزوند الحتالل فارس بالد من يأيت سوف

  

  .مرشقة الشمس.. وميتيلني فاروس وترتعد

.*  

 أوربا عىل سيسيطرون الرباعية يف املذكورين بأن جازم ولكنه التاريخ، حتديد من املرة هذه خجل ولعله
 عرش السادس القرن يف الساحر ببال سيلوب وهل عريب، ودم مدينة غزو إال النص يف وليس.. قريباً 

 حضارية دول غري تارخيياً  أمامه سيَْمثُل وهل الفاحتني، العرب غري إسالمية بلداناً  ذكر إذْ  امليالدي
قني يف القارئ يرى وهكذا!.. بادت؟  -  هـ١٤٢٢ عام نرشت التي نوسرتاداموس نبوءات عىل املعلِّ
 السحر إحقاق عىل اجلاهد باجلهد الروحية اهلزيمةَ  -  أخرى جهات عن املرات من عدداً  ونرشت
نه قام ومن الغيب، يف كهانات إىل واالرتياح الداللة، املبهم املكذوب  تدينه يستبعد فال اخلرافة عىل تديُّ
  .بالسحر

  

 من: رقعتنا عىل أيضاً  املهزوم السلوك أنتجت هزيمة من نعانيه ما تأكيد من أََملُّ  ال: عبدالرمحن أبو قال
 اجلاد العمل بداية بينام.. األساطري كهانة إىل واللجوء القلق أو أسلفته، الذي الصبياين العمل أو التغييب



 والفكر الصحيح الدين يف عقيدة قوة من بد ال بل ثمرته، حيقق صحيح وعي كل وليس الصحيح، الوعي
 الفكر غيَّب الذات حب ألن بوعيه؛) ترومان( ينتفع مل وهلذا احلقائق؛ يف املساحمة يعرف ال الذي الريايض
 بنيامني( األمريكي للزعيم العجيب التارخيي بالبيان استضاء مشاهدته مع أنه مع للحق املخلص الريايض
 بمدينة فرانكلني معهد يف اخلطاب وأصل -  املتحدة الواليات دستور كتابة بمناسبة خطابه يف) فرانكلني
 يف وقع) ٥(للصهيونية عميل أول) ترومان هاري( ولكن ،-  املتحدة بالواليات بنسلفانيا بوالية فيالدلفيا

 خطابه من ونصف قرن بعد فرانكلني حدس ظهور من الرغم فعىل الذات؛ حب فيها بمعادلةٍ  العاملة هذه
 مليوناً  وستني مئتني بخناق اآلخذ املتحدة الواليات يف اليهودي األخطبوط بقوة املعرتف( ترومان نسمع
 لتسهيل بالتدخل مني يقنعوا فلم الصهيونية أما: (مذكراته يف متخاذالً  مستسلامً  يقول) األمريكيني من

 يف مطلبهم لدعم األمريكية احلكومة سلطة أستخدم أن مني أرادوا ولكنهم فلسطني، إىل اليهود هجرة
 األمم وفود عىل اليهود استخدمها التي الضغط حماوالت أن واحلقيقة.. فلسطني يف هيودية دولة إقامة

 كان ذاته األبيض البيت إن بل فقط، الدولية املنظمة عرفته آخر دبلومايس نشاط كل عىل تتفوق مل املتحدة
 الدعاية وقوة الضغط مثل إىل حيايت يف تعرضت أنني أعتقد ال إنني.. قبلهم من املستمر للضغط يتعرض
بل من هلام تعرضُت  اللذين  القوة أضع كي له مثيل ال إحلاحاً  أمريكا يف قادهتم عيلَّ  ألحَّ  فقد الصهيونيني؛ قِ

 أن هنا ونالحظ: (الروس أبو قال).. فلسطني يف أهدافهم خدمة يف األمريكية والعسكرية السياسية
 بني يفرق ال العاملي ثقلهم مركز يف وأضاليلهم اليهود إلغراءات األول األمريكي الرصيع نفسه، ترومان
 واهللا ،)٦)(واحدة إليهم واألوصاف األعامل ونسبة واحد، لديه فالكل.. وإرسائييل وهيودي صهيوين
  .املستعان

  :لكم وكتبه                                                                                                    

  الظاهري عقيل ابن عبدالرمحن أبو

  - عنه اهللا عفا-                                                                                                        



 بيض رجال( كتاب وأما ،٤٣ ص األمريكي النظام تفكك يف دراسة - اإلمرباطورية بعد ما انظر) ١(
بَلِ  من االبن بوش انتخابات تزوير مادته فُصلْب برتمجتني طبع وقد) مورو مايكل( تأليف) أغبياء  قِ

  .املتنفذة األقلية الصهيونية

  

  .إليهم اإلبل ملك سيعود أي).. لليهود البِّلْ  ِعْقال( يقول مثل البادية عوام عند: عبدالرمحن أبو قال) ٢(

  

  .١٤٤- ١٤٣ص املرصود الكنز) ٣(

  

  .١٥٤- ١٥٣ص املرصود الكنز) ٤(

  

 أسى ويقطر األرحيية، هيز ترومان إىل تارخيي خطاب اهللا رمحه عبدالعزيز للملك: عبدالرمحن أبو قال) ٥(
 عن بعيداً  حملها البرتول استثامر مسألة وأحلَّ  الفلسطينية، القضية حول ثعلبيَّته عىل فيه استعىل ومرارة
  .السيايس الضغط

  

  .١٠٩ -  ١٠٧ ص الروس أبو إليليَّا املسيحية عىل املستمرة وحرهبا العاملية اليهودية) ٦(

  

  

  



  )٦-٢( العالمي واالنبعاث الصهيوني الكيد

  الظاهري عقيل ابن عبدالرحمن أبو

     

 بني ربط من فيه ملا مثالً؛ قرن نصف قبل كتب لو التساؤل بعض العنوان هذا أثار ربام: أبوعبدالرمحن قال
 سقطت منذ ملموس يشء كل أن من الرغم عىل) والعاملي واالنبعاث، والصهيوين، الكيد،: (رباعي
 متثل وكلها.. برتكيا اإلسالمية واخلالفة بروسيا، واألرثوذكسية بفرنسا، الكاثولوكية: إمرباطوريات ثالث
 الديانتني أهل يستأصل ومل الساعة، قيام إىل تبقى أن الكوين اهللا تدبري قىض ديانات ثالث من ديانتني

 يف الوضوح كل واضحة الصهيونية وبصامت وثمود، عاداً  استأصل كام املهيمن الناسخ للدين املخالفتني
 البهائية الترسبات يف وواضحة الربوتستانتي، التهويد يف وواضحة الثالث، اإلمرباطوريات سقوط

 وسريَّ  بالتضليل، العقول عىل سيطر ممن كلها املعمورة وجه عىل كيداً  أعظم وال.. الباطنيني وأمشاج
 طبيعياً  حقاً  سامه الذي الوضعي القانون حاكمية مكَّن ممن كيداً  أعظم وال مآربه، خلدمة البرشي السلوك
 الطبيعي الدين وهذا املتدينني، صوت عىل قضت التي الكربى فرنسا ثورة جمازر بعد اإلهلي احلق مكان
 والعقد.. النوازع وحرية اجلسد، شهوات عىل الدستور ُيبنى حيث الطبيعي للقانون مرادف معنى

 االجتامعي العقد أن يرى وبعضهم ومرشوعية، معقولية الطبيعي الدين إلكساب هؤالء عند االجتامعي
 يف الناس أن إىل ذهب فإنه ماكيفر؛. م روبرت هؤالء ومن تلقائي، دين ذاهتا يف الطبيعة ألن فضول؛
 أرسطو، قال كام اجتامعي حيوان اإلنسان بل عقد، إىل وجهمحت ال اجتامعية أوارص ذوو الطبيعية حالتهم

. م روبرت وصف فقد روسو جاك جان الفرنسية الثورة مفكر أما).. ١( اجتامعية ظاهرة واحلكومة
يف استسالم بأنه مذهبه ماكيفر  إرادة إىل منهم واحد لكل اخلاصة اإلرادة عن البرش يتحول حيث تصوُّ
مُ  وهو -  لوثر وعند).. ٢( عامة ينِ  َقيِّ  عند من السلطة ليست -  األحديني من وهم سبتيني كانوا َمن دِ
 بل: روسو وقال.. الطبيعة قوانني من بل: ولوك سبينوزا وقال.. طاعته من ليست: هوبز وقال.. اهللا

!!.. اهللا برشع اهللا خلق تدبري يف هللا حقَّ  ال أنه عىل الصهيوين الفكر هذا كل ويلتقي.. السكان موافقة
 صحيحة بمقدمات حمالة باطلة مقدمات فتمتزج القانون؛ أسس وضع عند املكيدة يف التضليل ويمعن



لون افرتض يقينية  أن األسس املبادئ فمن منها؛ ُحرم التاريخ وأن اهللا، رشائع يف توجد ال أهنا املضلِّ
فق لو حقٌّ  فهذا.. »القوانني بمقتىض إال سلطتها متارس ال والدولة عنف، كل فوق الدولة سلطة«  -  اتُّ

 ظل الذي اهللا دين هو القانون إن: قال لو أي.. السلطة حيكم الذي القانون عىل -  للمجهول بالبناء
 فقري وال غريه، يرشي أحد يكون أال: روسو عند املبادئ ومن.. مسلمة حكومة كل سلطة عىل مهيمناً 
 فالبد البرش وضع من القانون كان فإن للقانون؛ السلطة دامت ما االشرتاط هلذا معنى وال.. نفسه يبيع
 اهللا دين هو القانون كان وإن.. احلرية ُحماالت يف التخبط من والبد روسو، منه فرَّ  الذي والرشاء البيع من

 واملوت، واألجل الوجود، حتمية من لناموسه وخمضعهم ومربيهم، خالقهم، ألنه كونًا؛ اهللا عبيد فاخللق
 وجه عىل علمية عسكرية قدرة أعظم هتيئة الصهيوين للكيد إنجاز وأعظم).. ٣(احلياة أجزاء ووضعية
ة العدواين، لتسلطها حامية نفسها، للصهيونية حارسة لتكون األرض  وصار.. وروحياً  فكرياً  لذلك مؤممَّ

ة كتابات كثرت ولقد اآلن، نعيشه الذي التاريخ يف الرياضة كأبجديات يقيناً  ذلك كل  أمثال من حمربَّ
 بداية نسميه الذي الزمن ويف جتكر، فاضل ترمجه الذي) مركيل بول( تأليف) املسيحية الصهيونية( ُكتيِّب
 نصيب وكان الرئيسة، األديان يف األصويل باإلحياء ارتبطت التي الديني العنف موجة شهدنا األلفية

 العامل قيادة من بدالً  للمسيح الثاين للمجيء تتهيأ لكي األوىف النصيب منها األمريكية املتحدة الواليات
 ألهل املعمورة عىل العظيم املادي الثقل هذا إن).. ٤(الرب مشيئة ضد وحداثية علامنية أسس عىل

تِِهَام  ِيف  َوَجَعْلنَا َوإِْبَراِهيمَ  ُنوحاً  َأْرَسْلنَا َوَلَقدْ :(تعاىل بقوله عليهم اهللا أثنى الذين املرمحة ذوي الكتاب يَّ  ُذرِّ
ةَ  ْهتَدٍ  َفِمنُْهم َواْلكِتَاَب  النُّبُوَّ نُْهمْ  َوَكثِريٌ  مُّ نَا ُثمَّ ) ٢٦( َفاِسُقونَ  مِّ يْ نَا بُِرُسلِنَا آَثاِرِهم َعَىل  َقفَّ يْ  اْبنِ  بِِعيَسى َوَقفَّ
نَاهُ  َمْرَيمَ  نِجيَل  َوآَتيْ ةً  َرأَْفةً  اتَّبَُعوهُ  الَِّذينَ  ُقُلوِب  ِيف  َوَجَعْلنَا اْإلِ َدُعوَها َرْهبَانِيَّةً وَ  َوَرْمحَ نَاَها َما اْبتَ بْ  إِالَّ  َعَليِْهمْ  َكتَ
نَا ِرَعاَيتَِها َحقَّ  َرَعْوَها َفَام  اهللاَِّ ِرْضَوانِ  اْبتَِغاء نُْهمْ  َوَكثِريٌ  أَْجَرُهمْ  ِمنُْهمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  َفآَتيْ )) ٢٧( َفاِسُقونَ  مِّ

باع ظل ما وتعبُّداً  ورمحةً  رأفةً  عليهم اهللا ثناء فهذا ؛)٢٧- ٢٦-  احلديد سورة(  السالم عليه لعيسى االتِّ
 عليه اهللا صىل-  حممد بعثة بعد مرمحتهم يف هم وهكذا ،- وسلم عليه اهللا صىل-  حممداً  اهللا يبعث أن قبل

 ال صامت بني ما اليوم هم ثم السالم، عليه نبيهم وعدو الصهيوين عدوهم خيرتقهم أن وقبل - وسلم
ذ النفوذ، ذوي غري من الكالم عىل جيرؤ  فلسطني أرض عىل والسيام الصهيوين للظلم منارص ومتنفِّ

  .العاملي الضمري موت بذلك فتحقق وشعبها؛



 باستثناء -  واليهودية والنرصانية اإلسالم هي اليوم الباقية اإلهلية الرشائع إن: عبدالرمحن أبو قال
 أن العلمية بالرضورة يعلم األديان هذه أهل من واحد وكل.. -  للبرشية املعادية السياسية الصهيونية

أُون - وسلم عليه اهللا صىل-  وحممد وعيسى وسليامن وداوود موسى أةٌ  ُمَربَّ  اإلباحية من رشائعهم ومربَّ
 من املشرتك فالقاسم وإذن ؛)دسٍّ  من بعضها دخل مما الرغم عىل( والتضليل واإلحلاد والظلم والوثنية
 وغري الوثنيني وهداية البرشية سعادة تقوم أكتافهم وعىل األديان، أهل بني موجود واإلحسان العدل

نني ٍ  دويل بوفاٍق  املقبول من يكون ال ثم ومن البرش؛ أعداء وقمع املتديِّ  اجلنرال قول مثُل  خريِّ
 عمل وقد إرسائيل، أجل من كانت اخلليج منطقة يف رجالنا خاضها التي احلرب إن« : شوارتزكوف

 أتباع دماء يمتص ملن ومواالة صارخ، عدوان فهذا ؛« املنطقة يف لكم الرئيس العدو حتطيم عىل الرجال
 يعقوب حفدة إرسائيل إن.. احلقيقة عىل إرسائيل هي ليست ثم قتله، حاولوا الذين السالم عليه عيسى
اذ والقومُ  السالم، عليه  ودينهم قليلة، قلةٍ  يف إال بصلة الساميَّة إىل وال إرسائيل إىل َيُمتُّون ال آفاٍق  ُشذَّ
 وإن.. السالم عليهام وعيسى موسى عىل اهللا أنزل ما ال واملوسادي املاسوين السيايس الصهيوين الكيد
ز   .الرفاق دول لزعيم املنطق هذا بالتأكيد يبيح ال الصهيوين االخرتاق من التحرُّ

  

 اهللا بإذن الفاعلة احلقيقية القوة هم السالم عليه عيسى إىل املنتسبون الكتاب وأهل: أبوعبدالرمحن قال
هم من دينهم اسرتداد عىل أقدر وهم املعمورة، هذه وجه عىل الكوين  دينهم، رسق الذي الصهيوين عدوِّ
 وتيقنوا ذلك، يف رشعوا ألهنم ُحْكًام؛ السالم عليه قاتلوه فهم السالم؛ عليه عيسى قتل من نية عىل وباتوا
 أقدر وهم.. إليه اهللا رفعه إذ ذلك؛ فوق السالم عليه بعيسى اهللا وُلْطف.. شبيهه قتلوا ألهنم قتلوه؛ أهنم
 والرسعة والراحة القوة وسائل أنتجت التي اجلبارة العقول أصحاب ألهنم دينهم؛ تصحيح عىل

 الكامل له أن و يشء، ُيشبهه ال اهللا أن عىل براهني ذلك كل من فلهم والكشف؛ والصنع واالستشفاء
ر وأن وحكمة، وعلامً  وهيمنةً  قدرةً  به إال الكون لوجود تفسري ال وأنه املطلق، ل ال أنه تصوُّ  وال له أوَّ
 ال أجرام بحركة املضبوط غري الرسمدي الزمان أن رضورة من بأوىل ليست فكرية رضورة قبله يشء

رَ  لية، العقلِ  يف له ُيتصوَّ ته وأن أوَّ تَهُ  ألن اهللا؛ علم يف مضبوطة رسمديَّ رِ  مل رسمديَّ  بل البتة، عدمٍ  عىل َجتْ



َل  ال الكامل صفات عىل اهللا وجود  ذلك كل من وهلم.. شأن يف هو يوم كل سبحانه واألول له، أوَّ
 املصطفون ألهنم الشبهة؛ هبم َتْعَلق ال والسالم الصالة عليهم ورسله اهللا أنبياء أن عىل العلمية الرباهني

 يف دسٍّ  لكل اخللفية عىل) التارخيية بخربهتم( العلمية الرباهني وهلم خالقهم، اصطفاهم.. اهللا خلق من
 القرآن أن عىل: الصحيح التارخيي التوثيق أوجه حلذقهم العلمية؛ الرباهني ذلك كل من وهلم األديان،
ح هو الكريم  جيالً  ومغارهبا األرض مشارق يف كافة عن كافة َنْقُل  ألنه احلق؛ من فيه اختُلف ملا املصحِّ
 قبل ما ُلوحظ( عاماً  ١٤٤١ طيلةَ  كيد كل وألن.. التوثيق طرق أمتن فهذا الساعة؛ تقوم أن إىل جيل عن

 قرآن هو بل قرآن من أكثر جيعله أن عن وعجز حرف، إضافة أو منه حرف حذف عن عجز) اهلجرة
 األديان عىل الدسِّ  من حصل كام رسله وحق سبحانه اهللا بحق يليق ال ما فيه ليس وألنه.. واحد

 وال اهللا دين من ليس أنه عىل العلمية الرباهني العظيم املادي وكسبهم اجلبارة عقوهلم من وهلم.. األخرى
غاً  املادي الكسب وَجْعُل  واملواثيق، العهود نقُض  الكون عامرة من .. األرسة وهدم الشعوب لظلم مسوِّ
 والقوامة النفقة من( بينها رشعه فيام حريته اهللا دين وإعطاء األرسة، بطهارة إال للخلق صالح وال

 ُعلِم ما نرش تسويغ اهللا دين من وليس).. الكريم اإلنساين والتعامل االجتامعي، والتكافل والرب، والصلة
 وصالح اهللا دين من وليس.. ممارسة باإلكراه وإما تنظرياً، احلرية بدعوى إما: العلم برضورة فساده
 كل من وهلم.. اهللا فطرة وتغيري الفلسفي والتضليل واملخدرات واخلمور واإلباحية اداإلحل نرش الكون
 بإكراه إال علناً  بأرضها الفساد يوجد وال الفساد، حرية ُحتارب التي األمة أن عىل العلمية الرباهني ذلك
 والقيادات العربية السياسات ولكن.. البرشية إسعاد عىل معها بالتعاون األجدر األمة هي: عمالء وزرع
 واملجادلة الدعوة، إبالغ عنرصه إسالمي مسيحي مؤمتر من أكثر عن غافلة تزال ال أو عاجزة العربية
 ،)وتصحيحه دينهم اسرتداد وقابليتهم القوم، قدرة من( أسلفته ما كل واستشعار أحسن، هي بالتي

 ،)اإلله موت( اهللا قبَّحه نيتشه إعالن وراء ملا العقلية التارخيية واملحاكمة الصهيوين، التضليل من والتحرر
 وتارخيهم عقوهلم من وهلم.. أضل هو بام يكون ال الضالل فإصالح لوثر؛ منذ الديني اإلصالح وراء وما

ت األديان أن عىل الرباهني رت بمسيح، برشَّ ر فاملسيح مسيح؛ من وحذَّ ال األعور هو منه املحذَّ  يف الدجَّ
ل الذي وهو مهيمن، غري حاكم وهو عام، ألف ال عويامت وحكمه اليهود، مظلَّة  اليهود به ُيضلِّ

صه الدجال، يقتل الذي السالم عليه مريم بن عيسى هو به املبرشَّ  واملسيح.. غريهم وُخيادعون  اهللا وُخيلِّ



 اهللا صىل-  حممد أخيه برشع حيكم وأنه ،-  دين كل يف الدجال وعن عنهام واخلرب -  ومأجوج يأجوج من
 ونزول اهللا، لعنه الدجال املسيح ظهور أن عىل الرباهني وحصافتهم عقوهلم من وهلم.. - وسلم عليه

ل ال السالم عليه مريم بن عيسى ل هلذا واستباحتهم البرش، سلوك هبام ُيعجِّ  الظلم سبل كل التعجُّ
 األرض ستعمر ذلك وقبل البرش، باستعجال ال بيده اهللا مشيئة بل ومواطنني؛ وطناً  فلسطني كاستباحة
 َملَك وال مرسل، نبي قيامها وقت يعلم ال التي( الكربى الساعة عالمات تكون ولن الصحيح، بالدين
ب  ما -  عظمت مهام حضارة فكل الصاروخ؛ وانطالقة الذرة تفجري حيكمها ال فطرية حياة يف إال) مقرَّ
  .الكونية اهللا سنة حسب ستزول -  والفساد للظلم موظفة دامت

  

 العرب، هيود يف َمْسَحة يوجد لعله العنرص هو ذائب شعب منهم بل عنرصاً، ليسوا اليوم واليهود
 فكيف بصلة؛ لألسباط يمت ال سامي ومنهم بصلة، للسامية يمتُّ  ال غالبها أجناس ديانة واليهودية

؟ شعباً  اليهود يكون  نزلت التي بالتوراة دأواب فإنام الوحدانية، أعلن من أول ليسوا اليهود أن كام.. خمتاراً
 إىل ونوح وإدريس شيث منذ اهللا وحدانية أعلنت وشعوب ورسل أنبياء وقبله السالم عليه موسى عىل

د وإنام السالم، عليهم موسى إىل يوسف إىل إبراهيم  قلة، فتبعه الوحدانية السالم عليه موسى هلم جدَّ
 صارع وعال وجلَّ  سبحانه عندهم فاهللا انية،وحد ال وثنية أهل اليوم إىل فظلوا األكثرون؛ به وكفر

 من ودعك الوحدانية، فأين صغري؛ إله واإلنسان كبري إنسان عندهم واهللا القديم، العهد يف كام يعقوب
ليتهم  أهل عدا وما.. اجلبني له يندى ما والسالم الصالة عليهم والرسل األنبياء إىل ونسبوا!.. فيها؟ أوَّ

حوا إذا والنصارى املسلمني مسؤولية وتنويرهم.. دينيون ال وإما نيون،وث إما: الثالث الرساالت  صحَّ
 الرسل وعصمة اهللا، كقدسية: اإلنساين والعقل األديان يف املشرتكة بالعنارص األقل عىل متسكوا أو دينهم،
 ليسف وإذن العهود؛ ونقض واإلباحية والفساد والبغي الظلم وحرمة والسالم، الصالة عليهم واألنبياء
نَا:(عنهم وتعاىل سبحانه اهللا قال ولقد.. ورشعاً  إيامناً  متميزة سبحانه باهللا عالقة عىل كله العامل  إَِىل  َوَقَضيْ
ائِيَل  َبنِي َتْنيِ  األَْرضِ  ِيف  َلتُْفِسُدنَّ  اْلكِتَاِب  ِيف  إِْرسَ ا َوْعدُ  َجاء َفإَِذا)٤( َكبِرياً  ُعُلّواً  َوَلتَْعُلنَّ  َمرَّ نَاَبعَ  أُوالُمهَ  ثْ

ُكمْ  نَا ِعبَاداً  َعَليْ َيارِ  ِخالََل  َفَجاُسواْ  َشِديدٍ  َبأْسٍ  أُْوِيل  لَّ ْفُعوالً  َوْعداً  َوَكانَ  الدِّ ةَ  َلُكمُ  َرَدْدَنا ُثمَّ ) ٥( مَّ  اْلَكرَّ



رَ  َوَجَعْلنَاُكمْ  َوَبنِنيَ  بِأَْمَوالٍ  َوأَْمَدْدَناُكم َعَليِْهمْ   َفَلَها أََسأُْتمْ  َوإِنْ  ِألَنُفِسُكمْ  أَْحَسنتُمْ  أَْحَسنتُمْ  إِنْ ) ٦( َنِفرياً  أَْكثَ
َل  َدَخُلوهُ  َكَام  املَْْسِجدَ  َولِيَْدُخُلواْ  ُوُجوَهُكمْ  لِيَُسوُؤواْ  اآلِخَرةِ  َوْعدُ  َجاء َفإَِذا ةٍ  أَوَّ واْ  َمرَّ ُ بِرياً  َعَلْواْ  َما َولِيُتَربِّ  َتتْ

ُكمْ  َعَسى  )٧( ُكمْ  أَن َربُّ مْ عُ  َوإِنْ  َيْرَمحَ َكافِِرينَ  َجَهنَّمَ  َوَجَعْلنَا ُعْدَنا دتُّ - ٤-  اإلرساء سورة))(٨( َحِصرياً  لِلْ
٨.(  

  

  :أمور ههنا: أبوعبدالرمحن قال

  

  .السالم عليه املسيح بعث عىل سابقة الكريمة اآليات يف القصص أن: أوهلا

  

هم، مقيداً  إفسادهم عن هو وإنام ديدهنم، فذلك إفسادهم؛ مطلق عن ليس اخلرب أن: وثانيها  هلم وأن بعلوِّ
  .دولة

  

  .وقع قد ُذكر ما كل أن النص برصيح املفرسين قدماء من الصالح السلف تفسري الصحيح أن: وثالثها

  

 الصالة عليهام موسى بعد حممد دين يف بياُنه استجدَّ  آخر وجه من صحيح املعارصين مذهب أن: ورابعها
هم دولتهم انتهت فقد والسالم؛ قهم السالم، عليه املسيح ببعث وعلوُّ  يف وعاشوا اآلفاق يف اهللا ومزَّ

 للصهيونية، للوالء: الظالم يف وعملوا الظاهري، للوالء املواطنة حق واستغلوا منبوذين، وكانوا) الغيتو(
 اجلامعات، يف واملزامحة ،)٥( واملحاماة والقانون واإلعالم املال عىل واالستيالء للبرشية، والكيد

عات وإنشاء واالخرتاع،  واغتصبوا وعلوا.. كاملوساد الرسمية غري اخلفية القوى وتشكيل الرسية، املجمَّ



اذ قلة ولكنهم نفرياً، وأكثر بنني ذوي يكونوا ومل فلسطني، يف الدولة  وأوربا أمريكا فرضتهم آفاق وُشذَّ
َبْت : (تعاىل اهللا لقول مصداقاً  لَّ  َعَليِْهمُ  ُرضِ ْينَ  ةُ الذِّ نْ  بَِحبْلٍ  إِالَّ  ُثِقُفواْ  َما أَ نَ  َوَحبْلٍ  اهللاِّ  مِّ  َوَبآُؤوا النَّاسِ  مِّ
نَ  بَِغَضٍب  َبْت  اهللاِّ  مِّ ُمْ  َذلَِك  املَْْسَكنَةُ  َعَليِْهمُ  َوُرضِ  َحقٍّ  بَِغْريِ  األَنبِيَاءَ  َوَيْقتُلُونَ  اهللاِّ  بِآَياِت  َيْكُفُرونَ  َكاُنواْ  بِأَهنَّ

َكاُنواْ  َعَصوا بَِام  َذلَِك   دولتهم قيام بعد سيكونون إذن ؛١١٢)-  عمران آل سورة)) (١١٢( َيْعتَُدونَ  وَّ
عهم  الضمري بموت الناس؛ من وحبل اهللا، من بابتالء اآلن ودولتهم.. نفري وذوي بنني ذوي وجتمُّ
 يف رشيكتها وبريطانيا املتحدة الواليات( عاملية دولة أقوى يف الصهيونية املظلَّة حتت وانتشارهم العاملي،
  ).احلمر اهلنود إبادة منذ اخلانقة املآثم

  

ُكمْ  َعَسى:(السالم عليه عيسى بعث بعد يشملهم ال: وخامسها ُكمْ  َأن َربُّ  ؛)٨-  اإلرساء سورة)(٨َيْرَمحَ
 صحيح، بدين يؤمنون وال فساداً، األرض يف يسعون عليهم مغضوباً  يكونوا بأن عليهم قىض اهللا ألن

  .لرهبم أسلموا إذا منهم آلحاد الرمحة تكون وإنام يعلمون، وهم ويكفرون

  

  :تعاىل بقوله السالم عليه موسى كتاب يف القضاء من به اهللا أخرب ما: وسادسها

  

مْ  َوإِنْ (   اإلرساء سورة) ٨) (ُعْدَنا ُعدتُّ

  

ون حمالة، ال عائدون أهنم ديننا يف مبنيَّ   البرشية صدور يشفي أن فيهم اهللا ةفسن اآلثمة؛ العودة يف ومستمرُّ
: عبيداهللا حدثنا: برش بن حممد حدثنا: شيبة أيب ابن أبوبكر حدثنا«: تعاىل اهللا رمحه مسلم اإلمام قال.. منهم
 فلتقتلنهم اليهود، لتُقاتلنَّ : قال - وسلم عليه اهللا صىل-  النبي عن) عنهام اهللا ريض( عمر ابن عن: نافع عن

: قاال سعيد بن وعبيداهللا املثنى، بن حممد وحدثنا.. فاقتله فتعال هيودي، هذا: مسلم يا: احلجر يقول حتى



: شيبة أيب بن أبوبكر وحدثنا.. ورائي هيودي هذا: حديثه يف وقال اإلسناد، هبذا عبيداهللا عن: حييى حدثنا
 اهللا ريض( عمر بن عبداهللا أخربنا: يقول ساملاً  سمعت: قال.. محزة بن عمر أخربين: أبوأسامة حدثنا
 هذا: مسلم يا: احلجر يقول حتى وهيود أنتم تقتتلون« : قال - وسلم عليه اهللا صىل-  اهللا رسول أن): عنهام

: شهاب ابن عن: يونس أخربين: وهب ابن أخربنا: حييى بن حرملة حدثنا.. »فاقتله تعال ورائي هيودي
 عليه اهللا صىل-  اهللا رسول أن: أخربه) عنهام اهللا ريض( عمر بن عبداهللا أن: عبداهللا بن سامل حدثني
.. فاقتله ورائي هيودي هذا: مسلم يا: احلجر يقول حتى عليهم فتسلَّطون اليهود، ُتقاتلكم: قال - وسلم
 ريض( هريرة أيب عن: أبيه عن: سهيل عن: -  عبدالرمحن ابن يعني -  يعقوب حدثنا: سعيد بن ُقتيبة حدثنا
 اليهود؛ املسلمون ُيقاتل حتى الساعة تقوم ال: قال - وسلم عليه اهللا صىل-  اهللا رسول أن): عنه اهللا

 يا: مسلم يا: الشجر أو احلجر فيقول والشجر؛ احلجر وراء من اليهودي خيتبئ حتى املسلمون فيقتلهم
  ).٦(»اليهود شجر من فإنه الغرقد إال.. فاقتله فتعال خلفي؛ هيودي هذا: عبداهللا

  

  أمريكا صانعتهم عىل يتمردوا كأن اآلن؛ نراه ما غري علوهم من سيبلغ: وسابعها

  

 ونووياً، عسكرياً  للندِّ  النِّدِّ  معاملة معها ويتعاملوا ،-  صهيون حكامء بروتوكوالت من يظهر كام - 
ك هذا فعند وهيمنة؛ احتقاراً  لألوربيني ألسنتهم وسيمضغون  إىل الوجود من العاملي الضمري صحوة تتحرَّ

: النفييل حدثنا«: سننه يف تعاىل اهللا رمحه أبوداوود قال.. املسلمني مع التحالف يكون ههنا ولعله الفعل،
 إىل زكريا أيب وابن مكحول، مال: قال عطية بن حسان عن: األوزاعي حدثنا: يونس بن عيسى حدثنا
 رجل: (ِخمَْرب  ذي إىل بنا انطلق: جبري قال: قال نفري بن جبري عن: فحدثنا معهم؛ وِملُت  معدان، بن خالد
-  اهللا رسول سمعت: فقال اهلُْدنة؛ عن جبري فسأله فأتيناه، ؛)- وسلم عليه اهللا صىل-  النبي أصحاب من
اً  وهم أنتم فتغزون آمناً  صلحاً  الرومَ  ستصاحلون: يقول - وسلم عليه اهللا صىل  ورائكم؛ من عدوَّ

 النرصانية أهل من رجٌل  فريفع ُتلول؛ ذي بَمْرج تنزلوا حتى ترجعون ثم وَتسَلمون، وتغنمون فتُنرصون



ه؛ املسلمني من رجٌل  فيغضب.. الصليُب  َغلَب: فيقول الصليب؛  وجتَمع الروم َيغِدر ذلك فعند فيُدقُّ
اين الفضل بن مؤمَّل حدثنا.. للملحمة  هبذا عطية بن حسان عن: أبوعمرو حدثنا: الوليد حدثنا: احلرَّ
 أن إال.. بالشهادة العصابة تلك اهللاُ  فيُكرم فيقتتلون؛ أسلحتهم، إىل املسلمون ويثور: فيه زاد.. احلديث
  ).٧(»- وسلم عليه اهللا صىل-  النبي عن ِخمْرب، ذي عن جبري، عن احلديث جعل الوليد

  

 ليسوا بل التارخيي، الواقع خالف إرسائيل ودولة إرسائيل، بني وتسميتهم -  اليهود ُعُلوَّ  أن: وثامنها
 العامل سيسلب املتحدة الواليات ودولتهم الصهيونية املظلة يف -  إرسائيليني؟ يكونون فكيف ساميني؛
 أي بيده يبقى فلن دينه؛ يف وفتنته موارده، وهنب أرضه، الستعامر السالم؛ يف خيار أي واإلسالمي العريب
 ويقبل أرضه، يف الرشس تاملستمي القتال إال أمامه يبقى فال واملفاسد؛ املصالح بني املعادلة بمنطق ورقة
 ُيستأصلوا، لن املسلمني بأن لثقته النووية؛ احلرب خياف ولن واحد، ليعيش وتسعني، تسعة موت

 وختتفي تلقائياً، الصف وسيلتحم نبُْعها، رشقنا ألن املفسدة؛ املادية احلضارة جربوت نبع وسيجف
 الصحيحة الرشعية النصوص يف ما حسب فطرهتا إىل احلياة وستعود واملذهبية، اإلقليمية التجزئة
ية احلضارات يف الكونية اهللا سنة وألن خلفها؛ من وال يدهيا بني من الباطل يأتيها ال التي الرصحية  املتحدِّ
ال عاملي حتالف ذلك يسبق مل إذا هذا.. علمي برهان الرشعية اهللا إلرادة  لكرس الدفاعية القوة يملك فعَّ
 آثار من املطابع به تقذف ما متابعة يستطيع ال اليوم والقارئ.. الكون حتكم التي اخلفية القوى حاجز
 مع والتعايش واإلحسان والعدل واجلامل واخلري واحلق.. للبرشية الصهيوين الكيد عن االختصاص ذوي

  .التضليل زمن طال وإن والنفوس العقول يف ِجبِلَّة الفطرة عىل حيف دون الطبيعة

  

 اإلسالم،( الثالث الرساالت أهل من -  قلتهم عىل -  وهم رباين، كتاب أهل واليهود: أبوعبدالرمحن قال
 وثمودَ  عاداً  استأصل كام يستأصلهم ال وأن كلهم، هيلكهم ال أن اهللا ضمن الذين) واليهودية واملسيحية،

 الرساالت أهل من بطائفة حيلُّ  قد واهلالك الدمار كان وإن الخ،.. فرعون وقومَ  لوطٍ  وقومَ  شعيٍب  وقومَ 



 - سبحانه الرب إىل منسوب هو مما اليهود بيد القديم العهد من والباقي.. عام ذنب عىل عقوبة الثالث
 وصفاته أسامئه يف سبحانه الرب إىل إساءة فيه -  احلاخامات وضعه الذي الطبيعي الالهوت من ودعك
ست جالله جلَّ ( الرب بأن الزعم ذلك يف ما وأوقح.. وعظمته بجالله يليق وما  صارع) أسامؤه وتقدَّ

 يعقوب أن املكان هذا يف ذكر«: عنه اهللا ريض أبوحممد اإلمام قال).. ٨) (السالم عليه يعقوب( إرسائيل
 إال يفعله ال الذي الرصاع لعب عن فكيف خللقه؛ شبهة كل وعن ذلك، عن اهللا تعاىل وجل عز اهللا صارع
 إن: (قالوا حتى الشوهة هبذه يكتفوا مل ثم رضورة، لغري يفعلونه فال العقول أهل وأما!.. ؟ البطالة أهل
: له قال أنه تعاىل اهللا عن قوهلم ذلك وحقق) توراهتم كالم بنص يعقوب يرصع أن عن عجز وجل عز اهللا

ه لذلك أنه بالعربانية البرص أهل بعض أخربين ولقد!).. الناس؟ عىل فكيف تعاىل اهللا عىل قوياً  كنت(  سامَّ
 الضبط بذلك تذكرياً ) اهللا إْرسُ ( فمعناه خالف؛ وال شك بال تعاىل اهللا اسم هو بلغتهم) إيل(و إرسائيل،

 ولقد).. عيلَّ  تبارك حتى أدعك ال: (يعقوب له فقال ،)دعني: (له قال إذ املصارعة؛ بعد كان الذي
 يعقوب أن التوراة نصَّ  أن عىل فثبتوا حمفل؛ كل يف للجدال منهم املتعرضني وجوه الفصل هبذا رضبت

 من َمَلكاً  صارع فإنام امللك، عن هبا يعرب) ألوهيم( لفظ إن: (وقال ،)ألوهيم( صارع السالم عليه
 عىل فكيف اهللا عىل قوياً  كنت«: فيه أن رضورة تقولون ما يبطل الكالم سياق: (هلم فقلت ؛)املالئكة
 من يعجب أن البتة يمكن وال ،»نفيس وسلَّمت مواجهة اهللا رأيت«: قال يعقوب أن وفيه.. »!الناس؟
م أن يعقوب نص كام امللك مسِّ  من يبلغ وال امللك، رأى إذ نفسه سالمة  عروق أكل إرسائيل بني عىل ُحيرِّ
ى أنه: وفيه.. ذلك أجل من األبد إىل الفخذ  عز اهللا وهو) إيل( فيه قابل ألنه ؛)فنيئيل( بذلك املوضع سمَّ
عون كام -  َمَلكاً  كان لو ثم.. عندكم احتامل بال وجل  نبي تصارع اخلطأ من أيضاً  لكان -  املناظرة عن تدَّ
 أبوحممد اإلمام وقال).. ٩( »واألنبياء املالئكة صفة ال العنرص يف املتحدين صفة فهذه معنى؛ لغري وَمَلك
س ر روحه اهللا قدَّ هم ومن« : رضحيه ونوَّ  شتم من أن يريدون ينالذ أحبارهم من رجل عن قوهلم طوامِّ
 هلم قال أنه إسامعيل يدعونه منهم لعني عن فُذكر يقتل؛ ال األنبياء أحد شتم ومن ُيقتل منهم أحداً 

 يف تعاىل اهللا فوجدت املقدس، بيت خراب يف يوم ذات أميش كنت: فقال سيَّان والوحي عندهم وكالمه
 وبنايت، بنيِّ  من فرقت ما عىل وييل بيتي، متهد وييل: يقول وهو احلاممة تئن كام ويئن يبكي اخلرب تلك



: يل وقال ثيايب عىل اهللا قبض ثم: اهللا لعنه الكلب هذا قال.. وبنيَّ  بنايت وأردَّ  بيتي أبني حتى منكسة قامتي
  .وتركني عليه فباركت) عيلَّ  تبارك حتى أتركك ال(

  

 أمجعني والناس واملرسلني واألنبياء واملالئكة املوت بعد وباعثي خالقي تعاىل اهللا أُشهد: أبوحممد قال
 اهللا فلعن اليهود؛ كالب من كلب من الربكة ويطلب اخلرب، بني يكون بربِّ  كافر أين: والشياطني واجلنَّ 
  ).١٠(« هذا مثل فيها جاز عقوالً  تعاىل

  

 مقامهم إىل رذائل ونسبة السالم، عليهم األنبياء بثلب مليئة أهنا كام.. والوثنية بالتشبيه طافحة وكتبهم
 األعداد، وإحصاء التواريخ، يف الكذب من وفيها!!..  املؤمنني بعصاة تليق ال رذائل وهي الكريم،
ل معصوم بدين يليق ال ما املعارك ووصف  للبرشية العداء روح من وفيها املطلق، الكامل ذي من منزَّ
 ال ملحدة قدرية فرسالة أيوب ِسْفر وأما.. وكرمه وإحسانه اهللا بعدل يليق ال ما الظلم أشنع واستباحة

 تكون أن قبل واليهود وتفصيالً، مجلة املسيحيون منه تربأ وقد سبحانه، الرب إىل منها سطر أي نسبة جيوز
 يف والسلم للموادعة وقابلون أفراداً، للهداية قابلون ودينهم عقيدهتم الوضعية السياسية الصهيونية

 وافرتاء رشٍّ  من الوضعية الالهوتية مصادرهم يف ما وعىل ضالل، من فيها ما عىل( اليهودية ألن اجلملة؛
 غري وهذا لعامتهم، بالنسبة جهالة ضالل عىل تنطوي) احلاخامات غري عىل ينطيل قد للبرشية وعداء

عاهتا الصهيونية م إال يعتنقها ال التي الرسية وجممَّ  وطأة حتت ملزم ظالمي عمل وهي التضليل، عىل مصمِّ
 منذ مبارشة بريطانيا بعد العامل يف دولة أقوى املتحدة الواليات وكانت.. هيودي لكل والرتهيب الرتغيب

 العاملية الصهيونية بنت وقد.. سبحانه هللا والقوة بالقوة، اآلن املتفردة الوحيدة الدولة وهي شمسها، أفلت
 قلة، مواطنون فيها فهم عليها؛ املبارشة هيمنتها بحكم العظمى الدولة هذه مظلة حتت الدنيوي كياهنا

ناً  وترهيباً  ترغيباً  النفوذ من خاصة كيفية ذوو ولكنهم  املادية، احلضارة قوام من احليوية اجلوانب يف ومتكُّ
 ابتزوا وقد العام، األمريكي الرأي وتغييب القرار صنع يف القيادة ذوو فهم املواطنة؛ باسم ونفوذهم



 للواليات -  الند فوق أو -  نداً  بحقٍّ  فكانوا نووية؛ وقوة ثقيلة وأسلحة وتكنولوجيا ماالً  العظمى الدولة
  .املتحدة الواليات داخل نفوذ يقاومه ال ولنفوذ املتحدة، الواليات خارج خطرية لقوةٍ  املتحدة؛

  

  احلكم قارن حيث ٥٧- ٤١ص وانظر ،٣٩- ٣٨ص الدولة تكوين: انظر: أبوعبدالرمحن قال) ١(

  

 املقارنة هذه من وجعل احلكومي، للتنظيم مصغرة صورة العائيل التنظيم ألن العائلة؛ يف باحلكم الرعية يف
  .دولة فيه تكون ال بمجتمع املبرشين الفوضويني مذهب فساد عىل برهاناً 

  

 -  السيايس الفكر قضايا روسو مذهب عن وانظر ،٣٧ص الدولة تكوين انظر: أبوعبدالرمحن قال) ٢(
  .٥٨- ٥٧ص الطبيعي القانون

  

  .٢٥- ٢٤ص وقوانينه الطبيعي احلق كتايب انظر: أبوعبدالرمحن قال) ٣(

  

  .١٨٢ و ١٧٩ص اليهودي املسيح انظر) ٤(

  

 عوامل بني) ،( الفاصلة أضع ال فإنني الرضورة حسب الرتقيم عالمات أن بام: أبوعبدالرمحن قال) ٥(
 فاالستيالء ُمجل؛ عىل ُمجل عطف عىل ههنا تدل األهن عواملها؛ هناية بعد أضعها وإنام ،)االستيالء(

  .أخرى مجلة عليها معطوف وعواملها



  .٢٥٢- ٢٥١-  ١٨ النووي رشح متن -  مسلم صحيح) ٦(

  

  .٣٦- ٣٥-  ٥ داود أيب سنن) ٧(

  

فني: وقال يعقوب وسأله..* تستظهر أيضاً  الناس فعىل اهللا عند رأست إذْ  ألنك ؛*  مل: فقال.. اسمك عرِّ
 وجه، إىل وجهاً  اهللا رأيت إين: قائالً  فنُوئيل املوضع يعقوُب  وسمى.. هناك وباركه.. اسمي عن سؤالك
 بنو يأكل ال ولذلك* وركه من يظلع وهو فنُوئيل عبوره عند الشمس له وأرشقت..* نفيس ونجت
.. « النسا عرق عىل يعقوب ورك ُحقَّ  ملس ألنه اليوم؛ هذا إىل الورك ُحقِّ  مع الذي النسا عرق إرسائيل
 ابن أبوحممد اإلمام وقال ،١٤٥- ١٤٤-  ٢ البار عيل حممد للدكتور القديم والعهد التوراة أباطيل وانظر
 حزم ابن رسائل ضمن اليهودي النغريلة ابن عىل رده ويف ٢٣٣- ٢٣٢-  ١ الفصل يف تعاىل اهللا رمحه حزم

 توراة؛ يسمونه الذي املوضوع وُهْجرهم املبتدع، باطلهم يف ما تدبَّر األنوك اجلاهل هذا أن ولو« : ٥٤-  ٣
 أرسل.. فرعون إىل أميض حتى أنا من: وقال إرساله، أراد إذْ  ربه راجع السالم عليه موسى إن: يقول إذ
 ال وهو بتاممها ليلة ربه صارع السالم عليه يعقوب وأن.. بذلك تعاىل ربه وأغضب.. ترسله أن تريد من

: قالوا.. -  كبرياً  علواً  الكفر من احلمق عن اهللا تعاىل -  اهللا أنه عرف الصباح انسلخ فلام هو؛ من يعرف
 كيف: ربه له فقال.. عيلَّ  تبارك حتى أطلقك ال: يعقوب له فقال.. أطلقني: ربه له فقال أمسكه، عرفه فلام
 وقته؛ من يعقوب فعرج مأبضه؛ مسَّ  ثم!.. الناس عىل فكيف اهللا عىل قوياً  كنت وأنت عليك أبارك ال

ه تعاىل اهللا ألن الفخذ؛ عروق من إرسائيل بنو يأكل ال فكذلك  إن: فيقول منهم أحد جيرؤ وال.. مسَّ
 وحَده تعاىل اهللا اسم هو هذا الوهيم، توراهتم يف له املصارع لفظ فإن ملكاً؛ كان ليعقوب املصارعَ 

 باطل يف وأهنم غريهم، بأيدي احلق أن لعلم وشبهه هذا مثل يف تفكر اجلاهل هذا أن فلو بالعربانية؛
  .»وزور ضالل وعىل وغرور،

  



  .العلمية الكتب دار -  ١٦٨-  ١ الفصل) ٩(

  

 ٢٤٨- ٢٤٧-  ١ الفصل وانظر ،٦٥- ٦٤-  ٣ حزم ابن رسائل ضمن اليهود نغرالة ابن عىل الرد) ١٠(
  .« أسافلهم من خيرج ما فعليهم« : ٢٤٦ص تعاىل اهللا رمحه وقال

  

 يف واخللود األليم والعذاب الدهر، أبد ومقته وغضبه اهللا لعائن عليهم بل قليل، هذا: أبوعبدالرمحن قال
  !!. التوحيد؟ أعلنت التي الشعوب أول األنجاس هؤالء يكون فكيف النار؛

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٦-٣( العالمي واالنبعاث الصهيوني الكيد

  الظاهري عقيل ابن عبدالرحمن أبو

  

 بحق عليهم الرضائب إجياب اليهود عىل النصارى فرضها التي العقوبات من) ديورانت ول( ذكر
 أو ديوهنم جدولة العقوبات ومن.. الرياضية كاأللعاب وخدماهتم مرافقهم عىل لإلنفاق املواطنة

 أدبية لكتٍب  ثرياً  مصدراً  ذلك وكان الشنيع، واالبتزاز املضاعفة، باملراباة استقرت ألهنا مصادرهتا؛
 ُيفرض فكان ملعتقداهتم؛ احلرمة رفع العقوبات ومن.. هلتلر وكفاحي لشكسبري، البندقية كتاجر وتارخيية

 تضخيمه يف اليهود بالغ الذي احلرق العقوبات ومن عرايا، أنصاف يكونوا أن ممثليهم مشاركة عىل
 القروض فوائد وهو احلرام، املال من مجعوه ما ثلثي م١٣١٥ عام فرنسا ملك عليهم فرض وقد والنفي،
ين عىل باإلبقاء اليهود يعاملوا ومل.. الفرنيس الشعب هبا امتصوا التي  املواطنة مقابل اجلزية دفع أو الدَّ

 بال جملس ويف).. ١(القتل أو التنرص من البد بل املسلمون، فعل كام عجزوا إذا بشأهنم والقيام واحلامية
 أطباء استخدامهم أو خدمتهم، أو اليهود، معارشة بتحريم القوانني تبلورت م١٤٣٣- ١٤٣١ عام

مونَ  وكانوا(  وبحضورِ  متيِّزهم، شارة بوضع وإلزامهم أحياء، يف عزهلم ووجوِب ).. مرضاهم َيُسمِّ
  ).٢(« دينهم عن حتويلهم إىل اهلادفة املواعظ

  

 اليهود فإن املثال سبيل فعىل والشتات؛ الكره ألنفسهم صنعوا الذين هم واليهود: عبدالرمحن أبو قال
 أحنقوا هذا ومع األمحر، الكربيت من أندر فيهم والسامي إرسائيل، بني هم وليسوا شتى، أجناس

 عليه عيسى املسيح ظهور قبل سنة ألَف  إرسائيل حكموا ملوك ساللة بأهنم عليهم االفتخار يف األوربيني
 وأهنم باخلرافات يؤمنون مرشكون بأهنم األوربيني ووصفوا ،)بعد ظهر أنه يعتقدون ال أهنم مع( السالم
  :التالية الِعَرب  نستلهم املفارقات هذه ومن.. الفهم بطيئو

  



  .األديان أهل مع اإلحسان مرشق املسلمني تاريخ أن -  أ

  

نوا املعجمة بالغني الغربيني العاملَني أن - ب اء من حق بغري املسلمني بالد يف لليهود مكَّ  ظلمٍ  دعوى جرَّ
  .أشنع بظلم الظلم عن التكفري فكان املسلمون؛ يرتكبها مل لليهود

  

 جرائم بمقابل استثنائية حاالت العقوبات وإنام فيه؛ مبالغ أوربا يف عقوبات من باليهود حلَّ  ما أن - ج
  .أشنع اليهود من

  

ذون مواطنون فهم فيها؛ مبالغ الشتات دعوى أن - د  هلم الشعبي الكره من الرغم وعىل.. أوربا يف متنفِّ
رات ومللكهم جهة، من اخلفاء يف ولعملهم جهة، من بالقادة لصلتهم تام؛ وداللٍ  محايةٍ  يف أهنم إال  ملقدِّ

  .ثالثة جهة من احلياة

  

تا كونيتني حربني أبدعوا فقد العلمي لتقدمهم األوربيني؛ عىل هلم قدرة ال أنه بام - هـ  القوى، موازين غريَّ
 النصارى مع الديني العداء حاجز وكرسوا لتخلفهم، املسلمني متزيق يف احلربني أقطاب مع وتعاونوا
  .التلمود مصدرها صهيونية وضعية ديانة صنع وأخرامها واإلباحية، اإلحلاد نرش إحدامها: بوسيلتني

  

ذة السياسية الصهيونية ولدت أن إىل التخريبية فاعليتهم بدأت الشتات ذلك من - و   .العامل يف املتنفِّ

  



: واملسلمني العرب بالدُ  واسرتاتيجيةً  مادةً  موقعها التي) املعجمة بالغني( الغربيني العاملني محاية باسم - ز
 صوهتم وكان ُتضاَهى، ال قوة العرب بالد يف إرسائيل كانت حتى والسالح باملال الغربيني العاملني ابتزوا

  .العظمى الدولة يف ُمَقاَومٍ  غري نفوذهم وكان أوربا، يف راجحاً 

  

ٌل  كامنٌ  للنصارى املرير عداؤهم - ح  الدولة يف التام والنفوذ اإلرسائيلية ةالقو هذه توجيه غايتُه مؤجَّ
 الضمري صحا وربام والبد، حاصلة الوفاق ودول اليهود بني فاملواجهة الغربيني؛ العاملني لرضب العظمى

.. التارخيي ثأرهم أخذ من اليهود متكن وقبل الكارثة، حدوث قبل الوعي وانترش الغربية، الدول يف
  .عليه ُسلِّط ظلمه عىل ظاملاً  أعان من أن والقاعدة

  

ه فاهللا اهللا؛ حكم من ذلك وليس للبرشية، شديد بعداء القديم العهد كتاب وحيفل  واألمر الظلم عن منزَّ
 للمسلمني الشديدة عداوهتم من الرغم وعىل.. وُرُسلِه اهللا عىل افُرتِيَ  ما ضمن ذلك وإنام بالفساد؛
قهم عىل حيسدوهنم ألهنم وأنكى؛ أشد للمسيحيني فعداوهتم  كام بالعداوة جياهروهنم وال العلمي، تفوُّ
راهتم يف التغلغل هبذا اخلفاء يف هلم يكيدون وإنام املسلمني، جياهرون  الوالء أن مع املواطنة باسم مقدِّ
ية لألعامل ِّ كُِمون بل.. للصهيونية الرسِّ  وحماماة وقانوناً  واخرتاعاً  علامً  القوى أهم يف بتغلغلهم الكيدَ  ُحيْ
امً  وإعالماً   العنف وسائل كل متلك التي وشبهها املوساد منظامت مع اجلامعات كرايس يف وحتكُّ
 بن عيسى جاء منذ فكان واملسيحية للمسيحيني عداؤهم وأما احلديث، التاريخ حسب هذا.. والتصفية

 إفك، من عليهم املغضوب اقرتفه ما وتصحيح السالم، عليه موسى رشيعة لتجديد السالم؛ عليه مريم
مه، ورفعه به اهللا فلطف قتلوه؛ أهنم وظنوا قتله، يف ورشعوا  وعىل.. شبيهه قتلوا بل يقيناً  قتلوه وما وكرَّ
 ُيذكر ال جداً  سيئ عمل التلمود كتاب أن إال القديم العهد أسفار معظم يف الصارخ العداء هذا من الرغم
 عربية طبعة يطبع ومل براء، منه اهللا ودين وتزويُرهم، احلاخامات وضع من وهو شبهه، وال عنف أمامه
م غري أنه ذلك من أعظم بل.. إخفائه عىل حريصون والقوم ضئيلة، اقتباسات هناك وإنام قط،  يف ُمعمَّ



 يف اهلولندية اللغة إىل اليهودي سبينوزا ترمجها التي النسخة الغرب يف املعتمدة والنسخة الغربيني، العاملَني
 باللغة الكتاب هذا فطبْعُ  تشفي؛ ال اقتباسات هو إنام اليوم العرب الُكتَّاب يذكره ما وكل.. أسفار ستة

َقة طبعة العربية ة ُحمقَّ  رضورة واإلفريقية الرشقية واللغات احلية، باللغات ترمجته تعميم ثم رموزها، مفرسَّ
 يف أوىل فذلك البداية يف احلية اللغات من لثالث ترمجته حصلت فإن املآيس؛ من العامل خلالص حتمية
؛ ثمرته الكتاب ُيثمر أن الرضوري من وليس املبيَّت، الكيد هذا من البرشية وإنقاذ احلسبة  فإن عاجالً
 بني وتصدر األرضية، بالكرة القوة مراكز كل يف الصهيوين األخطبوط يعلمون الغربيني العاملَني مفكري
 املؤمَّل ولكن).. ؟ الكالم عىل جيرؤ من( كتاب مثل حياءاست عىل الغبن هذا من تئنُّ  كتٌب  والفينة الفينة
ل وجالءه وتفسريه الكتاب هذا تعميم أن .. اخلفاء يف للبرشية الكيد عىل العاملية االنتفاضة ُيعجِّ

 العريب وللعامل خاصة الفلسطيني للشعب ابتالء وجعلوها صنعوها الذين وحلفاؤها والصهيونية
 وقدرةً  وسياسةً  عقيدةً  املتحدة الواليات عىل والسيطرة املسيحية، اخرتاق من الفراغ بعد عامة واإلسالمي
 قادة وأما العاملي، الضمري وموت بالذنب، استحياء عىل العامل مجاهري ُيشعر: مالياً  وابتزازاً  عسكرية،
ُفون اإلرسائيليون كان فقد صارخة؛ تلمودية هلجة خالل من فيبرصون الصهيوين التحالف  كلمة ُخيْ

 وعربَّ  االحتالل، هبذا االفتخار عن شارون أعلن فقد اآلن أما الفلسطينية، الرقعة انتهاهبم يف) احتالل(
 قائداً  كان عندما م١٩٧١ عام منذ شارون تعبري هو هذا كان).. كيبوش( التلمودية العربية بالكلمة
 ُيصبح مبدل تورايت تلمودي وبمنطق بالفدائية؛ املسامة الدفاعية اجلهادية احلركة لقمع اجلنوبية للمنطقة
ان أمريكا وحليفته شارون ألن هراًء؛ فلسطينية بدولة اهلزيل الوعد ) اليهودية الدولة( مفهوم عىل ُيِرصَّ
دية، ُيلغي مفهوم وهذا  التوراة وأدبيات سياسة، صهيونياً  أو ديناً  هيودياً  يكن مل إذا املواطن وقبول التعدُّ

ق والتلمود  ركائز من وهي التوراة من القديم العهد كتب من املنقولة النصوص من ونجد املبدأ، هذا ُحتقِّ
 بقرية، ماراً  كنَت  إذا« : وإسقاطاً  وإضافة وحتريفاً  تبديالً  اهللا تنزيل عن هبا ُعِدَل  ألنه التلمود؛ يف اهلمجية
 جعلهم فقد أطفاهلا؛و نساءها واسب مقاتليها، مجيع واقتل القرية، هذه إىل ارجع: حجر إليك وأُلقي
 وبخصوص«: لوران وشارل روهلنج، الدكتور قال.. « حجر عىل حجر منها يبقى وال خوالً  إهلك الرب

 شخص يملكه آخر ثوراً  هيودي شخص يملكه ثور نطح إذا أنه«: التلمود يف ورد الغريب مال استباحة
 ملك هو األمم مجيع مال فإن وبالتايل جائز، غري العكس ولكن بالتعويض، اليهودي يلتزم فال وثني



 اليهود أن حني يف »نوح أوالد« ب اليهودية عن املرتدين أو اليهود غري إىل التلمود يف ُيشار هكذا.. لليهود
 إذا أنه التلمود، يف فريد!!..  السالم عليهام نوح ذرية من وإبراهيم ،« إبراهيم أوالد«  هم إرسائيل بني من

 مال عىل باالستيالء هلم فمرصح اليهود وأما املوت، يستحقون فإهنم خفيفاً  ولو شيئاً «  نوح أوالد«  رسق
 استباحة هلم مسموح فإنه القياس نفس وعىل ،)القريب مال ترسق ال( بأن تقيض الوصية ألن الوثنيني؛

 للعمل استأجره الذي قريبه ُيظلم بأالَّ  أوىص) السالم عليه( موسى ألن لدهيم؛ عمل الذي األجنبي أجر
 ،)٤(اإلهلية للعزة مساوين أنفسهم اليهود يعترب«: وقاال) ٣(»األجنبي بخصوص ذلك يذكر أن دون

 وهلذا شيئ؛ كل يف الترصف مطلق وهلم التسلط، حق عليها وهلم هلم، ملكاً  فيها بام الدنيا تكون ولذلك
 إذا أما وقعت، التي األرضار قيمة بدفع اليهودي يلتزم فال أُمي ثورَ  هيودي ثورُ  نطح إذا: التلمود يف جاء
 يف جاء وقد.. باليهودي حلقت التي األرضار عن تعويض بدفع يلتزم األمي فإن بالعكس احلال كان

 املنزلة السبع الوصايا عىل حيافظوا مل نوح أوالد أن تبني عندما األجانب عىل اليهود سلط اهللا إن: التوراة
  .لليهود وسلمها أمواهلم فأخذ عليهم،

  

 اإلسالم إىل املنتسبني البدعيني بعض كارتباط اليهودية بالديانة الصهيونية ارتباط: عبدالرمحن أبو قال
لون البدعيون فأولئك وزوراً؛ كذباً   وعندهم الزمان، آخر يف يكتمل حتى احلقيقة عىل الدين ممارسة مؤجِّ

 الغاية حتقيق سبيل يف ظاهراً  واإلحلاد ةواإلباحي والوثنية والتأسلم التنرصُّ  يستبيحون والصهاينة.. إباحية
 الذي املنتظر ِمْسياهم يأيت حتى دينهم يف وسيع بتسامح امللتزمني اليهود عن وخيتلفون الصهيونية،
رهم، عام ألف العامل سيحكم  رشاد الدكتور عند كام ديناً  الصهيونية جتعل أخباراً  نرى ونحن وُيطهِّ
 كوك؛ إسحاق افراهام الرايب بأفكار األمام إىل كبرية قفزة يةالدين الصهيونية قفزت: (قال.. شامي

 هذه نرش عىل بنفسه هو وعمل الدينية، للصهيونية شاملة فلسفة مرة وألول أفكاره بفضل فتبلورت
 أول تعترب التي الدينية) َهراف مركاز( مدرسة م١٩٢٤ عام تأسيسه عرب عميل واقع إىل وترمجتها األفكار،
ج والتي إرسائيل، يف ينيةد صهيونية مدرسة  رأسهم وعىل الدينية، الصهيونية دعاة من اآلالف فيها خترَّ
  ).٥)(أيمونيم جوش حركة زعامء



 الديانة من مزيج املدرسة هذه مثل أن الصهيوين السلوك خالل من يل يرتجح: عبدالرمحن أبو قال
 الالهويت دينهم مصادر من الصهيوين اهلمِّ  ميتافيزيقيا الغضبيِّني تلقني فهي الدين جهة فمن والسياسة؛
ف أكثره الالهويت أن عىل.. والطبيعي  للتعجيل الظالمي؛ العمل تلقني فتعني السياسة وأما مبدل، حمرَّ

- ١١٩٤) (رمبان( امللقب نجامن بن موشيه احلاخام نجد الطبيعي الالهوت جهة فمن!!.. املسيا بمجيئ
 أرض عىل القداسة من طابعاً  للتوراة تفسريه يف أضفى بأنه اميالش رشاد الدكتور وصفه الذي) م١٢٧٠
 املكان هي األرض هذه وأن إرسائيل، أرض مركز هي أورشليم وأن العامل، مركز فلسطني َيُعدُّ : فلسطني
 احليوان وكذلك اإلنسان يصل وفيها التوراة، يف عليها املنصوص الدينية الوصايا لتأدية والوحيد املناسب

 أن اعترب إنه بل ديني، واجب إرسائيل أرض يف االستيطان أن نجامن ابن اعترب وقد.. كامله قمة عىل
) ٦(كواجب بعد فيام الفريضة هذه تفسري وتم.. التوراة فرائض كل يوازي إرسائيل أرض استيطان
 متهيداً  فيها والعيش إرسائيل أرض إىل اهلجرة هيودي فرد كل يلزم كام ،)٧(كمجموعة اليهود ُيلزم مزدوج
 حيز إىل وإدخاله االلتزام هذا توسيع االجتهادات هذه عىل بناء الحقاً  وتم.. املخلص املسيح ملجيئ

 فيها والعيش إرسائيل أرض إىل الذهاب الزوجني أحد رفض مثالً  أصبح بحيث الشخصية، األحوال
 التي األسباب من كانت) ٨(االجتهادات هذه ومثل الطالق، لطلب للزوج الرشيعة حسب كافياً  مربراً 
 الطبيعي الالهوت وأما).. ٩) (فيها والعيش فلسطني إىل للهجرة آخر إىل حني من اليهود بعض دفعت
 للصهيونية احلقيقية البداية انطالق الشامي رشاد الدكتور فريى الصهيوين للعدوان األصيل املصدر وهو

 اليهود خالص إىل دعا الذي) م١٨٧٨ ١٧٨٩( القلعي هيودا احلاخام أفكار من احلديث العرص يف الدينية
) يرسائيل ِشمعي( إرسائيل يا اسمعي: كراسته يف واقرتح).. القبَّاالت( وأساطري التلمود، إىل بالعودة
 املخلص، للمسيح انتظار أي دون برشية زعامة قيادة حتت فلسطني إىل العودة م١٨٣٤ عام نرشها التي
 قد كان حسابات عىل وبناء لظهوره؛ مقدمة تكون كي فلسطني يف هيودية مستعمرات إقامة إىل دعا كام

 غريَّ  فقد توقع ما حيدث مل وملا م،١٨٤٠ عام املسيح يظهر أن القلعي توقع القبَّاالت عىل اعتامداً  أجراها
 وأن سبيله، يف بجدٍّ  العمل ينبغي وإنام واحدة؛ ومرة فجأة يأيت أن يمكن ال اخلالص أن وأعلن رأيه،

 لرشاء قومي صندوق وقيام ،)جدوال كنسيت) (كربى مجعية( عقد إىل بالدعوة سيتم الذايت اخلالص



 اخلالَص ( الثالث اخلالَص  كتابه يف فرسَّ  وقد بعد، فيام هرتسل تبناها التي نفسها األفكار وهي.. األرايض
  .العربية اللغة وإحياء اخلراب، األرض تعمري بقصد فلسطني يف االستيطان أساس عىل) اجلديد

  

 عقيدهتم إذْ  الصهيونية؛ بذرة ُيمثِّل مسياهم جميئ قبل السيايس بالعمل فاالستعجال: عبدالرمحن أبو قال
 وهم األرض، وجه عىل الفساد انتشار بعد إال يكون لن سنة ألف عاملية دولة إلقامة املسيا جميئ أن

لون لوايع كي دماءٍ  وسفَك  وإباحيةً  إحلاداً  بالفساد سيعجِّ  هيودا احلاخام دعا الذي والتلمود.. بمجيئه جِّ
 األول الوضع هو الذي التلمود هي فاملشنا والغامرا؛ املشنا من يتألف عدواين برشي وْضعٌ  إليه العودة إىل
 عن تعجز آثم عدوان ورشحاً  متناً  والتلمود.. توحيده عىل تغلَّبوا رشح والغامر احلاخامات، قبل من

 عجزت العرب جهود ألن اجلهنمي؛ الكتاب هذا عىل االطالع من حمروم العريب والعامل الشياطني، صنعه
 بالعربية الصهاينة لدى واملتداول احلذف، بعض مع املرات من عدداً  أوربا يف طبع وقد ترمجته، عن

 وتسلسله أصله التلمود: (بعنوان احلجم صغري جملد وطبع حذف، بال منه كاملة نسخة شديد وبتكتُّم
 سهيل الدكتور األستاذ له وقدم مويال، يوسف شمعون الدكتور ورشحه العربانية عن ترمجه) وآدابه
  :فيه جاء.. م٢٠٠٥ بدمشق والتوزيع للنرش التكوين دار زكار،

  

 إىل التلمود ترمجة إىل مويال يوسف شمعون الدكتور اسمه هيودي عرش التاسع القرن مطلع يف وسعى(
 معارضة وسط هذا عمله وجاء ،)األول اجلزء سامه ما أو( م١٩٠٩ عام القاهرة يف مقدمته فنرش العربية؛
 من ناله مما الرغم عىل عمله يتابع سوف أنه أعلن ذلك ومع مرص، يف اليهودية الطائفة رؤساء من شديدة

 بل فقط، األرزاق بقطع التهديدَ  املرتجمُ  هذا يواِجهْ  مل وهنا األرزاق، بقطع والسعي واملضايقة االضطهاد
 طبع إعادة اليوم ويأيت.. موته مع مرشوعه مات وهكذا معارضوه، قتله حيث األعناق؛ قطع من عانى
 كله الكتاب هذا ترمجة عىل وأعان اهللا شاء إن أمامي الفرصة بتوفر أمل، بارقة دمشق يف جمدداً  اجلزء هذا
  ).١٠) (فيه ما حول وافية دراسة مع العربية إىل



 ونتفاً  والقبَّاالت، التلمود عن دراسات نجد الصهيونية عن الكثرية الدراسات يف: عبدالرمحن أبو قال
 مآيس عىل التحريض يف اآلثمة أدبياهتم ومن.. كاملة األصول ترمجة عن ُيغني ال ذلك ولكن منهام،

  ):جوردن لبيت جوده( شاعرهم قول الصهيونية

  

سوا(   .هبا املوجودة الدولة لكنوز قواكم كرِّ

  .وممتلكاهتا خرياهتا من نصيبكم خذوا

  .خيمتك داخل هيودياً  وكن البيت خارج إنساناً  كن

  ).١١) (بالدك مللك خادماً  وكن وطنك ألبناء أخا كن

  

 كانوا إذ املواطنة؛ حلق االبتزاز وزبدة الصهيوين، النفاق زبدة القصري النص هذا مجع: عبدالرمحن أبو قال
 بالكيد الوعي استعرض نفيس كتاب وههنا.. دولة كل يف متوزعني مواطنني) الشتات( الغوتو يف

 توثيق مع اليهودي امليتافيزيقي للحلم دؤوب حتلييل عمل وهو األقوى، العامل من مفكرين لدى الصهيوين
 جورجي لألستاذ) الغريب الكرة نصف يف املسيحية األصولية( كتاب هو ذلك.. الصهيوين لالخرتاق

 باسم املستحدثة املسيحية انتشار منذ اجلديد العامل يف املتصهينة املسيحية عن فيه حتدث) ١٢(كنعان
 ولقد.. الدينية إرسائيل بني ملحمة من االستيحاء مشرتطة املتحدة للواليات رسمي بشعار الربوتستانت

 توماس عهد يف ثم بعصاه، األمحر البحر يفلق وهو السالم عليه موسى يمثل رسامً  فرانكلني بنيامني اقرتح
 ومع ،)١٣(السالم عليه موسى بقيادة مرص من خارجني هيود رسم اقرتح) م١٨٠٩ ١٨٠١( جفرسون

خ عرش الثامن القرن هناية  فكرة( السعيدة واأللف املنتظر باملسيح الصهيوين باالنبعاث االعتقاد ترسَّ
) اليهود كتب( القديم العهد وكان معًا، يطبعان واجلديد القديم العهد أن ذلك كل يف والرس ؛)هرجمدون

م، املرجع هو  قابل ثانوي مرجع فهو األناجيل عىل املشتمل) اجلديد العهد( املقدس الكتاب وأما املقدَّ



 العامل يف والشعبي الديني األدبني يف غناء لفلسطني اليهود عودة إىل التلهف وأصبح للتأويل،
 اإلعالم وسيطرة.. بلفور وعد صاحبة وبريطانيا املتحدة الواليات له قاعدة وأكرب الربوتستانتي،

 من العصموية صارت التأويل وهبذا املقدس؛ للكتاب العودة إىل يدعو محاس كل حجبت الصهيوين
 املتحدة، الواليات الفرقة هذه ومقر الربوتستانتي، بالتأويل األناجيل بعصمة تتظاهر الربوتستانية الفرق
 يف الصهيونية املزاعم بصحة يقيض البارد التأويل ألن للمعمدانيني؛ احلاميس املذهب هو أيضاً  وهذا

 بعد َجنَّاوي فرانك شعار وكان املسيح، حواريي فرقة وهكذا.. القديم العهد يف نبوءات عىل بناء فلسطني
 املتحدة، بالواليات الدهرية أيضاً  الفرق تلك ومن ،)إرسائيل لشعب إرسائيل أرض: (الربيطاين االنتداب
 مارس وقد.. الربوتستانتية باألفكار جديد من ولدوا ألهنم املختار؛ اهللا شعب من املسيحيني أن وعندهم
 إىل اليهود بعودة العمل رسعة عىل حيمله هاريسون بنيامني عىل ضغطاً  الصهيونية دعاة أنشطُ  بالكستون
 فيهم األمريكية الشخصيات كبار من ٤١٣ توقيع معه وكان اليهود، بعودة املسيح عودة ويربط فلسطني،

 وكبار الشيوخ، جملس أعضاء من كثري وعدد النواب، جملس ورئيس العليا، املحكمة قضاة كبري
 حكموا فقد الكوين اهللا بقضاء وعداً  العودة هذه دامت وما.. الصحف حترير رؤساء من وكثري القساوسة

 نبوءات إلنجاز برشي جهد بذل من بد فال وهلذا وعده؛ إنجاز عن وتقدس وعال جل اهللا بعجز ضمناً 
  ).١٤( واجلديد القديم العهد

  

 ذوي عند عقيدة الصهيوين بالتمويه) العاملَ  يف معركة آخر( هرجمدون أسطورة كانت: عبدالرمحن أبو قال
 الدينية مهمتهم هي ومحايتها إرسائيل دولة إقامة كانت وهلذا اآلخرين، الكتاب أهل من والعقد احلل

 سبق ولقد!!..  تراثي كتاب من نقرؤه ما هو وليس ونعيشه، ونلمسه اليوم نراه ما هذا.. والدنيوية
 مها هيوديان تبناه جديد دين وفرض إشاعة التخطيط ذلك ومن الفرنسية، الثورة قبل لذلك التخطيط
!!..  سبتيني إىل العريب اخلليج لغزو التخطيط قبل اجلديد الدين أصحاب حتول ثم ولورثر، كالفن

موها التي األفران بأسطورة السبتيني غري العام العاملي الرأي وضللوا  هتلرية؛ أسطورة وجعلوها ضخَّ
 بشهادة بني وقد املحور، دول انترصت لو فيهم نظر وله بالده، يف املفسدين بكيد وعي عىل الرجل وإنام



 يف وذلك مر؛ كام) جوردون( شاعرهم منه قليل إىل أشار الذي إفسادهم دولة كل يف شواهد هلا تارخيية
 وفيه ،)اجلديد العامل يف الدعاة: (بعنوان بحث عن كنعان وحتدث).. كفاحي( كتابه مثل هتلر كتب

 العرب غزوِ  ضد وحمرقة ومأجوج، يأجوج مع حرب خوض تعلن هرجمدون غري جديدة نبوءات
 عىل جمدو ووادي الرشق، من مليون بمئتي يقدم الذي الدجال املسيح وذكر.. إرسائيل دولة والروس

 سعيدة عام ألف وهو ذلك ويقرنون احلربية، باملعدات وسيمتلئ املاليني، هذه لذبح سيتسع ضيقه
  .٢٢ ٢١ اإلصحاح -  يوحنا رؤيا سفر حسب والسموات األرض الكون بتدمري عندهم

  

 وال الكون، وفساد الساعة قيام عند اهللا فعل إال هو فليس يصح ال وهو هذا صح لو: عبدالرمحن أبو قال
ر) قادم جديد عامل هناك( كتاب وعن.. واألرض السموات يف ثقلت.. بذلك التنبؤ يملك أحد  َقرَّ

 أنجلس ولوس ونيويورك وطوكيو وباريس لندن مثل مدناً  ستمسح نووية حرب هرجمدون أن لينديس
 ١٤٤ سوى اليهود من يبقى ولن العامل، سكان ثلث ستمحو التي الرشق قوة تبقى وسوف وشيكاغو،

  .املسيحية سيعتنقون ألف

  

 التمهيد عىل ليعملوا وتشويقهم؛ اآلخرين الكتاب أهل لتطمني صهيوينٌ  قول هذا: عبدالرمحن أبو قال
 املسيح إال هو وما الداوودي؛ امللك أنه ميتافيزيقاهم ُيضمرون وإنام السالم؛ عليه عيسى املسيح لقدوم
 ثم معقول، غري بتأويل حدث استجد كلام املعارصة باألحداث يؤولوهنا كتبهم يف نبوءة وكل.. الدجال
 خريف يف ستقوم القيامة أن الكاذبة روبرتسون بات القس نبوءة ذكر ثم حزقيال، رؤيا كنعان رسد

).. السامك حممد األستاذ ترمجه وقد( هالسل، غريس الكاتبة كتاب من نصوصاً  نقل ثم!!.. ؟ م١٩٨٢
 الدمار؛ أسلحة صنع عىل التسابق حظر عن امتنع الذي ريغان مشاعر عىل استحوذت هرجمدون وأمحوقة

 حيملون الصهاينة غري املتحدة الواليات يف مليوناً  أربعون اآلن واحلصيلة!!..  الرب مشيئة ينفذ ألنه
 يتمثل ةاألدمغ غسل عن بحديث كنعان أردف ثم!!()..  الصهيونية املسيحية خالل من الصهيونية عبء



 واملسارح واألفالم والصحف الفضائية واملحطات الراديو يف املستحكمة الصهيونية اإلعالم وسائل يف
 رئيساً  أصبح املروجني الوعاظ هؤالء من وواحد.. واملدرسني الكنائس يف الوعظ ومنابر والكتب
 هرجمدون أرض إىل الرحلة يف هالسل زميلة إليزابيت وكانت ،)روبرتسون وهو( املتحدة، للواليات

  ).١٦!!(طويلة مدة البالد يف بعيشهم القدير الرب يتحدون الفلسطينيني بأن ترصح

  

 تضاف هنا والروح منه، وروح ورسوله عبداهللا السالم عليه مريم بن عيسى واملسيح: عبدالرمحن أبو قال
 اهللا أنبياء من أحد ُهيان أن ترىض ال) اإلجابة أمة((حممد وأمة.. اهللا وبيت اهللا كناقة امللك إضافة اهللا إىل

 حتقيق جمال املجال وإنام املكرمة؛ املطهرة اهللا كتب عىل التهجم وال والسالم، الصالة عليهم ورسله
 إليهم أنزلت من استحفظها والتبديل التحريف دخلها كتباً  هللا بأن اإليامن مع وثبوتاً  داللة اهللا إىل املنسوب

 تاركاً  العقيدة، يف البرش إحداث من للباطل نافياً  للحق، مصدقاً  الكريم القرآن اهللا فأنزل فضيعوها؛
 وقتلة البرشية، أعداء أن املعلوم ومن.. الرشائع هبا اهللا نسخ لرشيعة الرشيعة من الصحيح تفاصيل
 وأما الظالم، يف تدبري من املفهوم هذا حتت ينضوي بام حديثاً  العاملية الصهيونية مفهوم اكتسبوا األنبياء

 ما واملهم السالم، عليه املسيح عهد قبل موجوداً  كان فقد) العاملية الصهيونية( عنوان حتت مفهوم كل
ل من اليوم نشاهده ما عىل وآثاره السالم عليه املسيح عهد يف كان ع حتوُّ  البرشية سلوك يف مروِّ

 رشعي بعلم املتشبِّثني من احلواة أن العجيب ومن.. األقوى العامل قادة لدى ظامل اندفاع ومن وتصورهم،
 نوسرتاداموس اليهودي الساحر ونبوءات هرجمدون، نبوءة مثل نبوءة كل يتلقون بالعوام أشبه وهم قليل
باً  ُطبع وقد فوهنا الداللة وضحالة اإلهبام يف املوغلة النبوءات رموز يفرسون ثم مراراً، ُمَعرَّ  ما عىل وُيَرصِّ

 ال احلدس وإنام صحيح؛ غري أو صحيح تارخيي أو رشعي نصٍّ  من أَثروه ما وعىل حدث، من استجد
 فاعلية ألن املانع؛ ختلف إذا بالتجربة مرتقبة ألحداث وبواعث أسباباً  تكون أحداٍث  سرب يف النبوءة
ف مرشوطة اهللا بإذن احلدث  بواعث، من تشهده ملا مبرية؛ ثالثة عاملية حرباً  ختاف والبرشية املانع، بتخلُّ
 سالم عليهم شداداً  مالئكة له وأن سبحانه، اهللا قبضة يف العامل مصري أن بعلمهم اإليامن أهل يتميَّز ولكن
 قد ُمقتضيات املخلوقني جهد وأن رهبم، تدبري َوْفق الكون ظواهر وترصيف بحفظ موكَّلني وبركاته اهللا



 خوفنا نزن القياس هذا وعىل.. أقوى بامنع حيجبها وقد الغاية، حتقيق عن قارصة جيعلها وقد اهللا، يمضيها
 النووية النفايات ودفع واملزارع، املياه كتسميم املعمورة وجه عىل الصهيوين الفساد آثار من معاً  ورجاءنا

 السلوك وأما.. كالرسطان املهلكة األوباء نرش سبَّب مما املستضعفة؛ والبلدان واإلسالمي العريب رشقنا يف
 اجلزئي الفساد عن اإلغضاء بأن التذكري إىل وأعود.. املعمورة يف انترش فقد الرذل األخالقي الصهيوين

 ظهورَ  يرضيان ال اللذين والدين للفكر حماربة وهو آخر، شيئ عليه اإلكراه و وتروجيه شيئ، العلني غري
 تلمودي إمالء الشيطاين األداء هذا إن.. شاذاً  برشياً  سلوكاً  وال َمَرضيَّة بيئة ال البحر و الرب يف الفساد
عات حتقَّق) ١٧(َقبَّايل  الكون، حيكم واحد صهيوين مصدر ذات خفية قوة من أكثر ووجود الرسية، باملجمَّ

 واخرتاق املتحدة، الواليات خالل من الصهيونية بعلمنة عاملياً  ثم بالقوة، جزئياً  اإلباحي القانون وسيادة
 القوة صنع من املتحدة الواليات عقلية صارت حتى التلمود بغيبيات الرحيمة اجلبارة املسيحية العقلية
 نشطت ملاذا إذن التلمود؛ غيبيات خالل من املهزوم تفكريها مستوى غري املعجز املادي والعلم الباهرة

ت من  وهو اآلن العاملي للعذاب منفذٍ  أخطرَ  وتركْت  أجنبي طفح كل نقل يف بالنخبة نفسها سمَّ
 هيمنات من العامل لتحرير الرضورة عظيم مطلب ذكرته الذي بالرشط التلمود طبع إن.. التلمود؟
قني ولتحرير التوعية؛ طريق عن اخلفاء يف صهيونية  ُتْكأةُ  هم من باستثناء وجتزئة أيديولوجياً  عندنا املمزَّ
ر املسيحي العامل مع برشي سالم وحتصيلِ  العاملة،  هذا منذ العامل يف الكربى الدولة أخطار وكل.. به املَغرَّ
د ير حاخامي تلمودي رسم هو املعمورة أجزاء يف التبدُّ ل ِرشِّ  وخفية علنية صهيونية سياسة إىل حتوَّ

 الذين قومنا بني هرطقات فوق السالم أجل من عاملياً  تكاتفاً  سيُحِدث بالتلمود الوعي إن.. مسيطرة
قتهم  وبتضليل هم، بأيدهيم تلمودية ممارسة اإلرهاب أن العامل يرى وحينئذٍ  والتجزئة؛ األيديولوجية مزَّ
  .اآلخرين بعض بأيدي جيعله وإغراء وختويف

  : لكم وكتبه                                                                                                      

  الظاهري عقيل ابن عبدالرمحن أبو 

  -  عنه اهللا عفا -                                                                                                        



ح هذا: عبدالرمحن أبو قال) ١(   .نوسرتاداموس الساحر أمثال هيوديتهم عىل اليهودية األصول بقاء ُيَرجِّ

  

ة عيل حممد الدكتور برتمجة ١٧٨- ١٣٠- ٢٦ احلضارة ةقص انظر) ٢(  واملنظمة ببريوت، اجليل دار -  أبودرَّ
  .بتونس والعلوم والثقافة للرتبية العربية

  

  .٤٠ص اهللا نرص حنا يوسف الدكتور برتمجة التلمود قواعد يف املرصود الكنز) ٣(

  

  .ْسبينوزا اليهودي الفيلسوف مثل عند واالحتاد احللول باعث هو هذا: عبدالرمحن أبو قال) ٤(

  

  .٨٩ ص إرسائيل يف الدينية القوى) ٥(

  

  .مزدوجاً  واجباً  بصفتها الصواب: عبدالرمحن أبو قال) ٦(

  

  .جمموعة بصفتهم الصواب: عبدالرمحن أبو قال)٧(

  

داً  للحادث استخدم إذا املصدر َمجْعُ  جيوز: عبدالرمحن أبو قال) ٨(  اسم فاالجتهاد احلدث؛ عن ُجمَرَّ
  .اجتهادات عىل مجعه فصح حلادث؛

  



  .٨٦ ٨٥ ص السابق املصدر) ٩(

  

  .١٧ ص وآدابه وتسلسله أصله -  التلمود) ١٠(

  

 عىل وأنت امللك واخدم بإنسانيتك، تظاهر واملعنى. ٢٤ ص اجلوهري عيل ترمجة هيودية نصوص) ١١(
  .الغيتو رمز هي التي اخليمة يف كنت ملا اليهودي عدائك

  

  .ببريوت والتوزيع للنرش بيسان - م١٩٩١ عام األوىل الطبعة) ١٢(

  

 وال الفوتوغرايف الظل حابس رسم عدا ما ديننا يف التصوير حرمة مالحظة بعد: عبدالرمحن أبو قال) ١٣(
 ال السالم عليهم واألنبياء الرسل شعار الشعار فنعم: تزوير األنبياء صورة ختيل وأن ، للرضورة سيام
 بعد السالم عليه عيسى رشيعة أتباع من أحديون أهنم الدينية اهلوية منطق ولكن منهم، أحد بني نفرق
  .هلم هتويد إذن فالشعار السالم؛ عليه موسى رشيعة نسخه

  

 لشفيق والتوراة املسيحية ومصادره.. مني إضافات مع جلورجي األصولية الصهيونية كتاب عن) ١٤(
  .السامك ملحمد املسيحية والصهيونية مقار،

  

  .هلالسل »الثاين املسيح يسوع وجميئ النووية احلرب« كتاب ومصادره السابق، املصدر) ١٥(



  .ملقار والتوراة واملسيحية هلالسل، والنبوة السياسة ومصادره السابق املصدر) ١٦( 

  

لعة الدكتور وتدقيق بتحقيق الصهيونية عن كتب من أوعب: عبدالرمحن أبو قال) ١٧(  عبدالوهاب الطُّ
 اجلانب وهي ،٤٥ ٣٩- ٢ والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة كتابه القبَّاال عن وانظر املسريي،
 للدكتور اليهودية للفلسفة النقدية املوسوعة أيضاً  وانظر الطبيعي، اليهودي الالهوت يف التصويف
  .١٧٢ ١٦٥ ص احلنفي عبداملنعم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٦ - ٤: (العالمي واالنبعاث الصهيوني الكيد

  الظاهري عقيل ابن عبدالرحمن أبو

  

 ذي وكل وتبديله، حتريفه بعد اليهود دين خلدمة وضعي برشي دين الصهيونية أن اجلمهور عند خاٍف  غري
ن وأن.. ومعتنقيه اليهودي الدين حقيقة عىل ثقافته ومن ديانته من سيرشف دين  دينية تربية والثعلبية التلوُّ
ل اهللا أن ريب وال.. االصطفاء عقدة من للبرشية العداء الثعلبية دافع وأن هلم،  عرقاً  إرسائيل بني فضَّ
ة غري نعمة َفْضُل  ولكنه الكريم، القرآن ورد وبذلك عرقهم، غري من عهدهم يف بدينهم دان ومن  قارَّ

.. وامللوك واآليات والسالم الصالة عليهم الرسل كثرة مثل النعم وهذه وسلوك، ِجبِلَّة فضل وليس
 البرش، أخسِّ  من صار النعم هذه بعد كفر فمن بالعناد؛ اِجلبِلَّة فساد عىل دليل واآليات الرسل وكثرة

اذ كانوا منذ اليهودي الشتات مهوم من) ١( منبعثة والصهيونية  املفكر قال.. البرشية كيدهم بعد آفاق ُشذَّ
 عهدها بداية منذ الصهيونية كانت« : الصهيونية مكافحة يف حياته أمىض الذي نوبريجر جي اليهودي
ساميَّة، نتيجة  أي.. الصهيونية الدولة يف العامل هيود مجع هو مشرتكاً  هدفاً  هلام أن ذلك معها؛ ومنسجمة لالَّ

 والء حملَّ  حلَّ  وهكذا.. ألوفها ولربام األعوام مئات فيها يعيشون كانوا التي املجتمعات من استئصاهلم
 يف فهو الدينية والواجبات االلتزامات وأداء بالتوراة اإليامن أما.. الصهيونية للدولة والؤه لربه اليهودي

 اليهودي الشعب عىل أو هيودي، كل عىل مقدساً  واجباً  وليس شخصية مسألة الصهيونيني نظر
يا عاِمَلني هناك أن روبنشتاين إمنون اإلرسائييل املفكر ويرى).. ٢(»كمجموع  القومية الصحوةَ  غذَّ
 من قلة إن).. ٣( االنصهار ورفض صهيون، نحون االنجذاب: مها عرش، التاسع القرن هناية يف اليهودية
 يؤمنون كانوا وإن الصهيوين السلوك عن راضني غري الصهيوين للسلوك املاقتني أولئك ومن اليهود،
 يكونوا أن قبل هيود وهم عليهم باملغضوب اليهود عىل حكم واهللا مبحوح، صوهتم ولكن بالغاية،
 إلحكامهم املتدفق؛ الطفح من شيئ العامل إىل يصل الذي ولكن.. ريب بال فلسفة والصهيونية صهاينة،

دة؛ األرثوذكسية اليهودية الصهيوين للسلوك املاقتني أولئك ومن الظالمي، العمل سبل  ألن املتشدِّ
ة القذرة الصهيونية املالبس ُخيفون فهم بمهانة؛ الدين استخدمت الصهيونية  طاهرة ثياب حتت والفجَّ



 اليهود هؤالء ويرى احلقة، اليهودية والرشيعة الدين تعاليم هدي عىل يسريون ال فإهنم ولذلك ومقدسة؛
 ممن ملعارصيه باملكروه بأتن قد إرميا النبي أن كام أنه: للصهيونية املعادون املسيحانيون األرثوذكس
 إن حيث إرميا؛ لتجربة تكرار هو احلديث العرص يف حيدث ما فإن املزيَّفني األنبياء خلديعة استسلموا
لون الذين والصهاينة الدعاة وخطب الكلامت أمواج وراء انجرفوا اليهود من) ٤(الكثريين  األنبياء ُيمثِّ
 الدينية الصهيونية قفزت« : الشامي عبداهللا رشاد الدكتور قال الفلسفة هذه عموم وعن).. ٥(« املزيفني
 فلسفة مرة وألول أفكاره بفضل فتبلورت كوك؛ إسحاق أفراهام) ٦(الرايب بأفكار األمام إىل كبرية قفزة
 تأسيسه عرب عميل واقع إىل وترمجتها األفكار هذه نرش عىل بنفسه هو وعمل الدينية، للصهيونية شاملة
 والتي إرسائيل، يف دينية صهيونية مدرسة أول تعترب التي الدينية »هَراف مركاز«  مدرسة م١٩٢٤ عام

ج   ).٧(« أيمونيم جوش«  حركة زعامء رأسهم وعىل الدينية، الصهيونية دعاة من اآلالف فيها خترَّ

  

 والبحوث واملقاالت الكتب بنرش تغدق واملطابع احلديثة العربية النهضة مطلع منذ: أبوعبدالرمحن قال
عات واملاسونية، صهيون، حكامء بروتوكوالت عن والوثائق امة، الرسية واملجمَّ  التي اخلفية والقوى اهلدَّ
 ال كاد حتى األخريين العقدين يف هذا حول النرش وكثر.. البرشية عىل الصهيونية وخطر العاَمل، حتكم
 وْعياً  ذلك كل وكان اخلانق، الصهيوين الصوت أمام العاملي الصوت ضعف من الرغم عىل كثرة ُحيىص
 العريب اجلهاد باستثناء -  للبرشية الصهيوين الكيد يلق ومل املفكرين، من أفراد أعامل ألنه غري؛ ال قلمياً 

 مؤسسات أو حكوماٍت  مستوى عىل جادة مقاومة أي -  لفلسطني اليهود الحتالل املشلول الضعيف
 لرتوجيه الواجهة سوى القوي اإلعالم فليس الصهيوين الكيد وأما.. مؤثر ضغط أي أو قوة ذات

 عىل املسيطر هو) اإلعالمي التضليل من ودعك( اإلكراهي السلوكي العدواين عملهم ولكن بالتضليل،
 ومنظامت الوطنية، باسم العامل يف والتغلغل الوضعي، القانون وسيادة املال، بقوى األرضية الكرة هذه

 ذلك يأخذوا مل: -  العريب عاملَنا سيام وال -  العامل مثقفي وكثرة.. دول داخل دولة هي التي اإلرهاب
، مأخذ العاملي الوعي  مجلة من والربوتوكوالت فاملاسونية واألسطورة؛ باخلرافة ربطوه بل اجلدِّ

 وألننا حجمها، من أكرب الصهيونية نعطي ألننا ملاذا؟؛!!.. عربية انتكاسة صحتها واعتقاد األساطري،



.. القهر هذا اخرتاق عىل قادرين غري وأننا صهيونياً، مقهورون بأننا نشعر ُدمنا ما اإلحباط ألنفسنا نجلب
عات واملاسونية والربوتوكوالت اخلفية بالقوى لسانه أو قلُمه يتعلَُّق  من بالرجعية ُيتَّهم كاد بل  واملجمَّ

وهنا التي الرسية  وانربى بالصمت، والذوا اإلزراء عن مثقفون تراجع الِعقَدين هذين ويف.. أوهاماً  يعدُّ
ُقون آخرون  بحكم -  اهللا رمحه ظاظا حسن الدكتور لدى الطفيفة بالشذرات ذلك ابتدأ.. َوْمهاً  ُيَعدُّ  ما ُيعمِّ
صه  الغْرب ومن.. الثرية كتاباته يف املسريي عبدالوهاب الدكتور لدى وبعمق ،-  العربية اللغة يف ختصُّ

 ُمنْجزاً  إيعاذاً  أصبح الربوتوكوالت يف كان ما أن رأوا مثقفني أنصاف الوعي من خطوات وقفز جارودي،
 الصعيد عىل يقابلها ثري عميل واقع هلا أصبح الربوتوكوالت يف إشارة فكل نعيشه؛ الذي واقعنا يف

 ظالمي عملٍ  صحة عىل داللةٍ  أعظمُ  وهل واالقتصادي؛ والفكري والثقايف والفني واالجتامعي السيايس
ل من الربوتوكوالت به أوعدت  ثم الرب أمام مسؤوليتها تعلن صهيونية قيادة إىل العامل يف دولة أكرب حتوُّ

 الالهوت يف ما كل صحة وتعتقد مغتصبة، عربية أرض عىل صهيونية دولة ومحاية إقامة عن التاريخ أمام
 يف معركة آخر دونهرجم بأمحوقة العامل خلراب كالتمهيد وتضليل خرافات من الوضعي اليهودي
 التاريخ، هناية عن كالطروحات املستقبل ملخاوف الثري القلمي الطرح جاء ههنا ومن!!.. العامل؟؟
  .إلخ.. احلضارات ورصاع

  

 املؤمتر«  سامه مؤمتراً  االحتالل دولة وزراء رئيس شأمري إسحاق عقد م١٩٨٨ عام إبريل شهر ويف
 ليُوهم زائد؛ محاسٍ  مع والتعاطف البشاشة بمظهر القبيحة بسحنته ومتْظَهر ،»الدويل الصهيوين املسيحي

 البرشية، خلالص السالم عليه عيسى رسوهلم به اهللا بعث الذي الكتاب أجل من محاسه أن يعني بأنه
 وظلم كفر من القديم العهد يف ما بأن الكتاب أهل إقناع تم أن بعد مبدأين عىل يقوم دعوته ومرتكز
 املختار، اهللا شعب إرسائيل أن األول املبدأ: اجلديد العهد أهل إليه يرجع املسيحية الديانة من جزء ووثنية
 عودة أن الثاين واملبدأ.. القديم العهد سخام بكل إقناعهم تم أن بعد مسيحية عقيدة يكون أن البد وهذا
س ديني مطلب اليهودية الدولة وتأسيس فلسطني، إىل اليهود  املسيح ألن الطرفان؛ به يؤمن أن البد مقدَّ
ل والسالم الصالة أفضل ورسله اهللا أنبياء مجيع وعىل حممد، نبينا وعىل عليه مريم ابن عيسى  سيعجِّ



 حيثيات بعض مع يتعامل) ملعي إكرام( القس وكان عام، ألف ملدة أورشليم من العاملَ  ليحكم باملجيئ؛
 لكي الشعوب؛ لباقي عنهم الواحد اهللا إعالن أجل من اليهودَ  اختار اهللا أن فيعلن نية؛ بحسن املؤمتر
 أصبح واليوم.. اهللا عرفت التي الشعوب أول إرسائيل ألن لألمم؛ نوراً  وتصبح العامل، ختدم أمة تكون
 الفكرة فهذه وإذن ؛)٨(اليهود عىل قارصة اهللا معرفة تعد فلم باهللا؛ مميزة عالقة عىل العامل شعوب معظم
 العامل يف مسيحي كل دعوة املؤمتر هذا عىل شأمري وبنى القبيحة، العنرصية بند يف املختار اهللا شعب عند

هم السالم، عليه مريم بن عيسى ملجيئ تعجيالً  الفلسطينيِّني؛ ملقاومة  االستحواذ هذا بعد وبرشَّ
 استاءَ  أيضاً  املسألة هذه ويف.. الوسائل بكل الفلسطينيني قاوم بأنه كذباً  الدين إىل املنسوب امليتافيزيقي

 آالف قيام ومن واضطهاده، الفلسطيني اإلنسان حقوق هضم من خمجالً  استياءً  ملعي إكرام القس
  ).٩(»الظلم هذا عىل الصهيونية بتشجيع املتدينني املسيحيني

  

 الربوتوكوالت أن يعتقد كان من -  نعيشه الذي الواقع هذا بعد -  باحلياء سيلوذ إذن: عبدالرمحن أبو قال
 من أكرب -  األقل عىل إرسائيل أو -  الصهيونية يعطي الصحيح االعتقاد هذا أن أما و خرافة، وأخواهتا
 حجم أن أعتقده والذي.. نفسها الربوتوكوالت مصدر هو املقولة هذه مصدر أن أستبعد فال حجمها

 وهو -  جدالً  ُفرض ولو نتصور، ما فوق) العاملية القدرة من وَدْعك العربية، لقدرتنا بالنسبة( الصهيونية
 قوى كانت وإن اخلطر مصدر عن الغفلة احلكمة من فليس ذلك دون الصهيونية أن -  صحيح غري فرض
نة اخلطر  جيلب املحقق العلم إىل الصهيوين باخلطر شعورنا ارتفاع أن وأما.. يكرب فالصغري رؤيتنا؛ يف هيِّ
 أن قط البرشية اخلربة يف ُعِهد وما.. ِغرة عىل املسلم ُيؤخذ أن اإلحباط وإنام آخر؛ ختذيل فذلك إحباطاً  لنا

 عدوٍّ  من ُيستأصل لن أنه رشعية ضامنة عنده واملسلم به، املحقَّق العلميَّ  الوعي تسبق خطر أي مواجهة
ف وإنام ما؛  إحباطاً؛ ال قوة يمنحنا الصهيوين بالقهر الوعي إذن بينهم؛ بأسهم يكون أن من املسلمون ُخوِّ

 صوهتا إيصال عىل للعمل ولتستعد بينها، بأسها يكون فال صدوعها ترميم عىل اآلن من األجيال لتعمل
 العريب اإلعالم مستوى وعىل رحالته، يف الثانية اللغة ذي الفرد مستوى عىل سبيل بكل األخرى األمم إىل

 القوة إعداد يف املسرية بدأن وأن احليَّة، اللغات إىل والرتمجة النرش لدور التقوية مستوى وعىل واإلسالمي،



 ألن املسرية؛ إمتام اهللا عىل ثم وسلوكًا، َقَلامً  املسلم من املطلوب هو فهذا ضئيلة؛ كانت مهام قدرتنا حسب
 إال يسمعه ال قد صويت كان وإن املسألة هبذه اهتاممي كان املنطلق هذا ومن املسرية؛ إمتام وعدنا إنام اهللا

 إال جديدة بمعلومة آيت ال ولعيلِّ .. عليه ماأقدر أقىص هذا ألن فيه؛ أعيش الذي جمتمعي من قليلة رشحية
ي به ينتفع ما بمقدار ، اجلادِّ  الباحث وعد من املتلقِّ  غريي جهد إىل أضيفه أن أستطيع الذي ولكن بالتقيصِّ

  ).١٠(النافعة السبعة التأليفات أحد يعاين من إليه يطمح ما بمقدار واملشاركة الفكرية، املشاركةُ 

  

 وعرشين مخسة عىل ينيف عدواين وضعي دين وليدة هي وإنام قرنني، أو قرن وليدة الصهيونية وليست
وا عليهم، اهللا َغِضَب  َمن وَضَعهُ .. قرناً  فوا اهللا، وحادُّ  أن أردنا وإذا.. األنبياء بعض وقتلوا اهللا، دين وحرَّ

 الصهيونية فكرة وجود قبل اليهودي الكيد عن تارخيية نقلةً  نعيش فإننا قرناً  عرشين إىل املدة نقرص
ز شاؤول أمثال فلنتذكر العاملية؛  وعىل السالم عليه عيسى به جاء الذي الدين عىل وجنايته) ١١(املكرِّ
 الكيد عن يتقاعسون وليسوا مذاهب، املسلمني متزيق يف ودوره سبإٍ  ابنَ  ولنتذكر إليها، أُرسل التي األمة
 من بحبل إال ومرص عرص كل يف الذليلة رؤوسهم رفعوا وما ،)١٢(تدبريهم قلَّ  أو صوهتم ضعف وإن
 إىل بالنسبة رمادٍ  يف نفخات عظمت مهام التاريخ مدار عىل مكائدهم أن إال.. الناس من وحبل اهللا

 املال يف والتخصص واالخرتاع العلم وشوكتهم احللفاء، حبل الناس من فحبُلهم اليوم؛ مكايدهم
 املذاهب وصنع والفلسفة واإلعالم واجلاسوسية واملحاماة والقانون واجلنس والربا واالقتصاد
 شعر، وبيت حكيم، لدى عقاقري وعلبة سريك، لعبة يف عيوننا من يترسبون ستجدهم.. والنظريات

 واألديان الفلسفات َزَخم ذلك بعد ثم التاريخ، أو األدب أو اللغة يف مادة مدرس هبا يتحذلق ونظرية
ُروا قد قلوهبم وِرقَّة أحالمهم مدح ديننا يف نجد الذين الكتاب وأهل.. والعلوم  ألن املعهود؛ عن حتجَّ
يَّ  إن.. القلوب وقسوة الظلم وعلَّموهم ودوهلم دينهم منهم رسقوا الصهاينة البرشية أعداء  -  اليوم العامِّ

 املنظامت أبرزها رسية منظامت هناك أن التوثيق بقواطع مثبت -  واملفكرين املؤرخني خاصة من وَدْعَك 
 واألغراض امليادين ذوات الكثرية املنظامت وهي السياسية، الصهيونية منظامت يف تبلورت التي اليهودية
 من العلمية العقول أما.. اليهود عامة واإلسالمي العريب رشقنا يف املنظامت هذه وسيعايش املختلفة



 واالكتشاف االخرتاع يف السبق هلم ألن وأمريكا؛ أوربا يف املتقدمة ملالعا بلدان فموطنها اليهود
  :الصهيونية االهتاممات هلذه وفقاً  والفلسفات

  

ق عمل أداء وجوب - أ راً  العاملَ  سيعمُّ  الفساد أنَّ  وهي دينهم، يف هبا يؤمنون عقيدة حيقِّ  وسلوكاً  تصوُّ
 أهلها، إال يؤدِّهيا ال هيودية بديانة العامل فيحكم املنتظر املسيُح  الزمان آخر يظهر وأنه وحكومًة، ونظاماً 
 أحصوها التي القرون ملُِيضِّ  العامل هناية بقرب يؤمنون وهم.. لليهود عبيدٌ  مهٌج ) اجلوييم( العامل وبقية

 قاعدون؛ ونحن وعَده الربُّ  حيقق لن: فقالوا به؛ ُوِعدوا الذي العامل خراب بوادر تظهر ومل باجتهادهم،
 عقيدهتم عن املنبعث سلوكهم فكان املسيا؛ جميئ ليرسع العامل؛ إفساد يف أنفسنا نحن سعينا من فالبد
 َيْدُعوا ال أن عقيدهتم وكانت.. اإلهلية األديان أهل سلوك بعكس املعروف عن والنهيَ  باملنكر، األمرَ 

 الوعد يتحقق مل العامل صلح فإذا صالح، عندهم اليهودية اعتناق ألن هبا؛ ويبرشوا اليهودية إىل الناَس 
  .فاسداً  عاملاً  حتكم عاملية هيودية بحكومة

  

راً  بالوثنيني يعبأوا مل -  ب ؛ تصوُّ   .أسلفتها ألسباب وسلوكاً

  

ة عدداً  اآلخرين الكتاب أهل كثرة -  ج   .أيضاً  أسلفت كام وُعدَّ

  

 وتنتج والرتهيب، بالرتغيب واملجتمعات األفراد حتكم التي املقومات امتالك يف احلثيث السعي -  د
  .العامل يف تتحكم املصدر خفية كونية ضغوطاً 

  



هم املسلمني عىل وسياسياً  فكرياً  الكتاب أهل مع التحالف - هـ  التضليل حيل بمختلف دينهم عن بصدِّ
  .الغوغائية تبنَّتها شعارات باسم حتكمهم قيادات وإعداد بينهم، العمالء وزرع والتسويل،

  

 الصهيونية، الَعَجلة خلف األقوى العامل انضواء بعد اإلسالمي العريب رشقنا بمقدرات االهتامم عدم - و
 عىل املغلوبة واإلسالمية العربية الشعوب ألن اإلسالمي؛ للمرشوع اهللا بحول املستقبل أن يقيناً  ريب وال

 إال املسلمني طموح حتقق لن غريها ومع نفسها مع املتصارعة اإلسالمية التيارات لكن ذلك، تريد إرادهتا
 األوىل الدعوة أصحاب فإن االنتامء؛ وُخرافية الصبية وانتقام الواقع ومكابرة االنفعالية يستبعد انتقاء بعد
عف حال مة بمكة الضَّ رة باملدينة والقوة املكرَّ ارين وال طرق ُقطَّاع يكونوا مل املنوَّ  والبد.. إرهابيني وال غدَّ
ق ولن السلوك، فيستقيم التصور فيها يصح سلفية من أيضاً  ب إال املسلمني مآرب أيضاً  ُحتقِّ  بالتحزُّ

  .احلكم يف تارخيية ممارسة له أن أي.. وسلوكاً  عقيدةً  السلفي نظامه خيتلَّ  مل سلفي ملجتمع

  

 كذباً  إليها املنتسبني ويف أمتنا يف حممودة غري ظاهرة عىل بالالئمة أنحيت كنت وإذا: أبوعبدالرمحن قال
  :أمرين أستثني فإنني اخلرافية النبوءات رموز فك إىل اجلنوح من وزوراً 

  

قنا ما: أوهلام  يف وتبلورت) كافكا فرانز( اليهودي للروائي تافهة بأقاصيص بدأت نبوءة ال إنباء أنه حتقَّ
 من نعانيه ما مع هرجمدون شعوذة تبني من االبن وبوش وريغان كارتر مثل النفوذ أهل وترصيح سلوك

راتنا؛ ويف أرضنا عىل الواقعي السلوك  أحسن الرمل يف رأسها تدفن التي فالنعامة ذلك عن صدَّ  فمن ُمقدَّ
  .رأسه فيه يدفن رمالً  الواقع أرض عىل جيد لن ألنه منه؛ حاالً 

  



ة، غري كونية أحداثاً  ذكرت فقد وثبوتًا؛ داللة صحت التي املعصوم ديننا أخبار: وثانيهام  وذكرت سارَّ
، غري إسالمياً  جمتمعاً   يف القتل كثرة وهو) اهلرج( بظاهرة ههنا وأكتفي احلميدة، بالعاقبة أنبأت ثم سارٍّ
 هذا وإليكم بالعرشات، ال باملاليني العرص هذا وضحايا الرشعي، اخلرب بذلك صحَّ  فقد الزمان، آخر

 والشعوب األفراد مذابح متسارعة بوترية تتواىل«: قال.. تود إيامنويل للعالمة العجيب االستقرائي النص
 بني املسلحة املواجهات العاج، وساحل نجرييا يف الدينية املواجهات رواندا، يف اجلامعي القتل: أفريقيا يف

 أفريقيا جنوب يف واالغتصاب اجلريمة انتشار سرياليون، يف الفظيعة األهلية احلرب الصومال، فصائل
رت أهنا من بالرغم  وإرهاب.. زيمبابوي يف البيض املزارعني اغتيال العنرصي، الفصل نظام من حترَّ
 النزاعات وتسود الصفراء، القارة أرجاء متأل القتىل فجثث أفضل؛ آسيا حال وليست اجلزائر، يف مجاعي
 يف فوىض الشيشان، يف نزاع األيام، هذه اهلدوء إىل خلدت أهنا ولو إيران يف إسالمية ثورة: دوهلا بني

 قبل من الذايت باحلكم مطالبات كاراباخ، إقليم ملكية حول وأذربيجان أرمينيا بني حرب يا،جورج
 التاميل طائفة ثورة اهلند، يف كشمريية اعتداءات طاجكستان، يف أهلية حرب والعراق، تركيا يف األكراد

 يف املسلمون يشنُّها عصابات حرب باهلند، كوجارات يف واملسلمني اهلندوس بني مواجهات سريالنكا، يف
 تيمور يف املسيحيني ضد مذابح بأندونيسيا، سومطرا شامل يف متطرف إسالمي نشاط الفلبني، جنوب
 األمريكية احلرب أفغانستان، يف املضحك طالبان نظام األندونيسية، اخلاصة القوات تنفذها الرشقية
 الالتينية أمريكا أما العراق، ضد األخرى األمرييكية واحلرب.. واإلرهاب القاعدة تنظيم ضد املفتوحة
 اليساريني جانب من الرهائن احتجاز عملية من بالرغم النسبيني واهلدوء االستقرار من حالة فتشهد
 العجوز القارة فشهدت املقيتة، والكراهية العنف صور من أوربا تسلم ومل.. ماركوس الرائد وثورة
 يعطي مما كوسوفو؛ وأهايل والرصب البوسنة ومسلمي الكروات ضد واملذابح يوغوسالفيا تفكك

 النظام قمع ذكر ُنغفل أالَّ  وينبغي.. القديم الغني اهلادئ عاملنا يف كاملد لينترش قادم العنف بأن االنطباع
 الالعقالنية قمة ذكر أيضاً  ننسى أال علينا كام م،١٩٨٩ عام تيانمني ساحة يف الطالب ملظاهرات الصيني
 الذي العاملي التجارة مركز برَجي اهنيار بذكر وننتهي الفلسطينية، اإلرسائيلية باملواجهة املتمثلة البرشية

ذ  االقتصادية اهليمنة رموز أبرز أحد من لينتقموا الثالث العامل من جاءوا انتحاريني قبل من اهللا باسم ُنفِّ
 يمر العامل إن: قامتة صورة أمام العامل من تقريباً  مكان كل يف املنترشة القتل مشاهد حتيلنا.. األمرييكية



 كذلك، يكون أن يمكن وال األحداث، هذه من حممية جزيرة الغرب وليس واجلنون، اهلذيان من بحالة
د تتسلل العامل يسود الذي اجلنون هذا مالمح بدأت وربام  فرنسا، وحتديداً  نفسه، الغرب هذا استقرار لتهدِّ
 م٢٠٠٢ ربيع يف فرنسا يف اليهودية العبادة دور عىل واهلجامت املدن ضواحي يف السيارات حرق وليس

 بتحول ُتنذر طالئع إالَّ  فرنسا يف األخرية الرئاسية لالنتخابات الثانية اجلولة إىل لوبان ماري جان وصعود
  ).١٣(»اهلمجية إىل الغرب

  

 كأن أو إرهابيون، املسلمني غالبية كأن اإلرهاب: بدهيية قضايا بعدة املسلمني غري جانب من* 
 ذلك، عن املسلمني ومسؤولية املسلم العامل يف املوجودة العدوانية ودرجة -  مسلمون اإلرهابيني
 يبحث الذي اإلعالم وليس).. ١٤(اإلنسان حقوق واحرتام واملناظرة بالتنوع للسامح املسلمني واستعداد

 عىل مفتوحة عيوهنم ُكتَّاب معه يشرتك بل اخلاطئ، التمثيل هذا مثل يكرِّس الذي وحده اإلثارة عن
 مسجد تدمري م١٩٩٤ عام أيَّد الذي) نايبول. أس. يف( مثل القارئ، العام للرأي الراهنة اهلواجس
 جهة ومن الغرب، تنميط جهة من: وجهني ذو ذاته اإلسالمي التبسيط.. هانتنغتون وصموئيل أيوديا،
  ).١٥(»والثقافة للنص واحد وتفسري كافة، للمسلمني واحدة هوية

  

ِويِّ  اهللا كون يف تعيش ال الطبيعية غري األمور: أبوعبدالرمحن قال ؛ السَّ  املاليني من العام الرأي فخنق كثرياً
 اآلخرين أرض عىل بحتة عسكرية دولة إرسائيل وقيام طبيعي، غري أمر نفوذ ذات الصهيونية من بحفنة
 النفوذ حتت كان وإن( أمريكي زعيم أي وشعور طبيعي، غري أمر بحتة أمريكية ورشاكة عاملي بدعم

 غري أمر الرشق يف نووية وقوى أسلحة ترسانة هي دولة بتهديد يوم كل ُجترح كربياءه أن) الصهيوين
 الواليات داخل أقلية بنفوذ أمريكي زعيم أي كربياء وجرح.. « عظمى دولة«  مفهوم ينايف ألنه طبيعي؛
 أن األمريكية األمة عىل بالغرية يرسع وألنه ،»عظمى دولة« مفهوم عكس ألنه طبيعي؛ غري أمر املتحدة
 األمريكية االنتفاضة إن!!.. بحفنة ُتغيَّب ثم العدل؛ إىل تدعو أربع حريات ووريثة مادي، علم بلد تكون



.. منه مفر ال أمر وهو حلظة، كل يف مرتقب أمر األرعن وظلمه الصهيوين التغطرس هذا عىل واألوربية
د فعندما ساعته؛ وليد ليس صهيوين ودالل إدالل وهو  دولة ألية املتحدة الواليات بمساعدة أيزهناور تعهَّ
ُدها األوسط الرشق يف : طفلٍ  بداللِ  غوريون بن ديفيد إرسائيل وزراء رئيس قال: الدولية الشيوعية ُهتدِّ
  ).١٦!!(»إلرسائيل معادية لدول أمريكا دعم إىل يؤدي قد هذا إن.. ال«

  

يَّة  بل املتحدة، الواليات يف الصهيونية القلة ونفوذ الرشق، يف النووية دولتها عىل وقفاً  ليست إرسائيل وندِّ
 أن عىل تدل الدالئل ولكن إقليمياً، تفكيكها عىل وقادرة اقتصاديًا، العظمى الدولة خنق عىل قادرة هي
 العسكري األمريكي التمزق هذا أن من الرغم عىل الصهيوين الكيد هذا ستسبق املتحدة الواليات َهبَّة
  .طاقة وتفريق اقتصادي، خلنٍق  صهيوين كيد بداية املعمورة وجه عىل

  

  : لكم وكتبه                                                                     

  الظاهري عقيل ابن أبوعبدالرمحن

  -  عنه اهللا عفا -                                                                                                                    

  

 أمور يف ذلك واستعامل..  واالنبثاق ومنبثق، ،)منبثقة( بكلمة ُيعربِّ  الناس بعض: أبوعبدالرمحن قال) ١(
  .ومجال وخري حق ولكل للنور االنبثاق ألن البالغة؛ خالف عدوانية أو قبيحة

  

 وكاف مجيعاً، اليهودي الشعب الصواب: أبوعبدالرمحن قال..  ٢٠ص إرسائيل يف الدينية القوى) ٢(
ى قبيح حلن املطابق الوصف إرادة عند التشبيه  للصهيونية املعادي واليهودي..  املعارصين أقوال يف تفشَّ



 مشحون املصنوع الطبيعي والهوته املحرفة دينه مصادر ألن الطبع؛ عدواينَّ  يظل ولكنه خبثاً، أقلُّ 
  . العدوان عىل واحلثِّ  الرش، باستبطان

  

  . ١٥ص السابق املصدر) ٣(

  

 مفهوم والتعليل الكريم، القرآن لغة وهو املسموع، هو هذا إذْ  ؛)كثرياً ( األفصح: أبوعبدالرمحن قال) ٤(
  ) .حيث( داللة من ال اجلملة من

  

  . ١٢٥ص السابق املصدر) ٥(

  

. *  

  

  . ٨٩ص السابق املصدر) ٧(

  

 عىل اعرتض وإنام اهللا؛ عرفت التي الشعوب أول اليهود أن القس اقتنع: أبوعبدالرمحن قال) ٨(
 وأن اليهودية، قبل السالم عليهم والرسل األنبياء عن عقله ذهب فأين اآلن؛ الفضيلة هذه احتكارهم
  .بالوثنية؟ مليئ الطبيعي والهوهتم القديم عهدهم وأن السالم، عليه موسى قوم من القلة مع الوحدانية

  



  . ١٣٥ص هـ،١٤١٣ الثانية الطبعة/ الرشوق دار/ للمسيحية الصهيوين االخرتاق) ٩(

  

 كتبه من موضع من أكثر يف تعاىل اهللا هرمح حزم ابن أبوحممد اإلمام ذكرها: أبوعبدالرمحن قال) ١٠(
 - حزم ابن رسائل ضمن -  املنطق يف التقريب كتاب يف وقال والقريوان، األندلس بني كاملفاضلة

مه؛ ناقص شيئ وإما فيستخرجه، استخراجه إىل يسبق مل شيئ إما«:  ١٠٤- ٤/١٠٣  خمطأ شيئ وإما فيُتمِّ
حه،  حذفه ُخيِلُّ  شيئاً  منه حيذف أن دون فيخترصه طويل شيئ وإما فيرشحه، مستغَلق شيئ وإما فيصحِّ

 من عانوه فيام يتفاضلون املؤلفون ثم.. فريتبه منثور شيئ وإما فيجمعه، مفرتق شيئ وإما بغرضه، إياه
 من قسطٌ  ولكلٍّ ..  بعض عن بعضهم تقصري أو قصدوا، ما استيعاهبم قدر عىل ذكرنا مما تواليفهم
 ذكرنا التي األنواع عن خيرج مل إذا واحدة مسألة يف إال يتكلم مل وإن( واألجر والشكر والفضل اإلحسان

م أو وجهه، عىل فأعاده غريه تأليف أخذ َمنْ  وأما).. ألف علم أي يف ر قدَّ ل أو رتبٍة، حتسني دون وأخَّ  بدَّ
 صواباً  نقض أو إليه، حيتاج ال بام أتى أو إليه، ُحيتاج مما حذف أو وأبني، منها بأبسط يأيت أن دون ألفاظه
خف القِّحة أهل أو والغفلة، اجلهل أهل أفعال هذه فإنام: فيه فائدة ال بام أتى أو بخطإ،   .«  والسَّ

  

ز؛ ُلقِّب بولس هو: أبوعبدالرمحن قال) ١١(  يف السبابة أصبعه بطرف يرضب الوعظ عند ألنه باملكرِّ
فوا الذين من وهو إليه، الناس ليصغي الصدر؛  كتاب يف مظلمة وترمجته كذبًا، فيه وزادوا اإلنجيل، حرَّ
  اإلمام وقال ،٧٧- ٧٤ص احلفني عبداملنعم للدكتور اليهودية للفلسفة النقدية املوسوعة

  

 من اليهود بدين املتظاهرين املسترتين املختفني من إنه: ٢/١٧ الِفَصل يف تعاىل اهللا رمحه حزم ابن أبوحممد
 ٤٧٧- ٤٧٦ص احلوادث كتاب عنه وانظر..  فُقتل به ُظفر أن إىل حياته طِوال وغريه السبت التزام

ار: الدكتورين بتحقيق  يف نسب وقد جمهول، ملؤلف وهو..  رؤوف عبدالسالم وعامد معروف، عواد بشَّ
  . ١٠- ٧ص آنفاً  املذكورة الثانية بالطبعة إليه نسبته نفي وانظر الفوطي، البن القديمة الطبعة



 تناقض ادَّعى الذي النغريلة كابن أحياناً  أصواهتم يرفعون أعالماً  هلم جتد: أبوعبدالرمحن قال) ١٢(
 يلفت بام يتظاهر وال دينه خدمة وراء وحيتمي صوته خيفض من ومنهم حزم، ابن اإلمام عليه وردَّ  القرآن
 تنقيح صاحب كمونة وابن ميمون ابن هؤالء ومن تضليلياً، إنتاجه سيكون الطبيعي ومن حوله؛ النظر

 الرشيعة؛ أحكام تغيري يف سعيهم الفوطي ابن ذكر الذين تفليس هيود وهناك.. الثالث امللل عن األبحاث
 ٤٩٢ص احلوادث يف كام األرحام ذوو يرث ال أن عىل النظام جيرون املسلمني تركات عىل والة رتَّبوا إذْ 

ض ١٠٠- ٩٦ص بديوانه قصيدة اهللا رمحه اإللبريي إسحاق وأليب..   من للتخلص صنهاجة؛ فيها ُحيرِّ
ِذهم اليهود،   :ومنها املسلمني، شؤون يف وَتنفُّ

  

  بغرناطةٍ  احتللُت  وإين

  

  عابثني هبا أراهم فكنُت 

  

موها وقد   وأعامهلا قسَّ

  

  لعني مكانٍ  بكلِّ  فمنهمْ 

  

  جباياِهتا يقبضون وهم

  

  يقسمون وهم خيصمون وهم



  

  الكسا رفيع يلبسون وهم

  

  البسون ألوضاعها وأنتم

  

كم عىل أمناكم وهم   رسِّ

  

  خؤون أميناً  يكون فكيف

  

***  

  

  . ٤٨- ٤٧ص األمريكي النظام تفكك يف دراسة/ اإلمرباطورية بعد ما) ١٣(

  

 موجودة»و«  موجودة العدوانية درجة وكأن«: صوابه ناقص متلعثم كالم هذا: أبوعبدالرمحن قال) ١٤(
  .»استعداد الواقع«  و«  -  املسلمني مسؤولية

  

تا ساعتان) ١٥(  برتمجة هاليداي لفريد والنتائج األسباب/ م٢٠٠١ سبتمرب -  أيلول ١١/ العامل هزَّ
  . ٦٣ص النعمي عبداإلله



  

  . ٤٥٠ص الكالم عىل جيرؤ من) ١٦(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٦-٥( العالمي واالنبعاث الصهيوني الكيد

  الظاهري عقيل ابن عبدالرحمن أبو

  

 قارات هبم فتقاذفت السالم؛ عليه مريم بن عيسى املسيح بعثة بعد ٧١ سنة يف بدأ لليهود شتات أول
 ظنوا أن بعد النرصانية إفساد يف وسعيهم بالفساد، وسعيهم البرشية، ضد الفظيعة جرائمهم بسبب العامل
َ  املسيح اهللا رسول هو ليس أنه وزعمهم املسيح، قتلوا أهنم  ملريم التهم وكالوا بعد، يبعث مل وأنه به، املبرشَّ

 جامع بتأريخ »ديورانت ول« الطلعة املؤرخ الفيلسوف قام وقد وسالمه، اهللا رضوان عليها العذراء
 العثامنية الدولة ظل يف هلا حدَّ  ال التي سعادهتم فالحظ الشتات يف اليهود هؤالء حلال واحدٍ  آنٍ  يف موجز
 حكم ظل يف أسبانيا ويف أفريقيا، وشامل ومرص العرب جزيرة وجنوب وفلسطني وسوريا برتكيا املسلمة

 عىل وتربَّعوا بكثرة، اخلمر رشبوا: اإلسكندرية ويف ُكْرهٍ، عىل معهم الرببر تسامح إىل دعا مما املسلمني؛
 األقىص املسجد بالد يف ةالثالث األديان أهل أسوةَ  فلسطني يف املسلم العثامين الوايل وجعلهم البُُسط،
 الشتات هيود بعُض  وحجَّ  صهيون، جبل عىل معبداً  فبنوا هناك؛ شعائرهم دين كل أهل إقامة يف املبارك

  .املسلمني ظل يف الطيبة حياهتم عن أملانيا يف زمالئهم إىل وكتبوا فلسطني، إىل

  

 الكنائس فتور وعدم يصفح، وال ُيْغفر ال الذي -  املعجمة بالغني -  الغرب عن تعبريهم مرارة والحظ
  .اليهود ضد بالتجريد الكنسيَّة للقوانني الكيل بالتطبيق املطالبة عن

  

 عليه عيسى ضد لليهود القبيح التارخيي الوجه عىل قارصاً  ليس لليهود الكنيس العداء هذا أن والحظ
 لرشب النصارى أطفال بقتل إدانتهم كثرة مثل عدوانية هيودية أسباب استجدت بل ورسالته، السالم
 من التلمود يف وجدوه ما منها جداً  كثرية وقائع ولذلك عندهم؛ الفصح عيد طقوس حسب دمائهم
موا عندما »األسود املوت« كارثة ومنها املسيحيني، وقتل والسلب والرسقة اخلداع إباحة  اآلبار سمَّ



 أن فأثبتوا األوربيني؛ سوى سببه يكتشف ومل واملسلمني، املغول يف عام عظيم طاعون فحصل والعيون؛
 إلخ.. الزواحف من والعضاءات السحايل من صنعوه الذي بالسم مألى صناديق أرسلوا طليطلة هيود
زة سموماً  فألقوا أوروبا؛ يف اليهودية اجلاليات مجيع إىل  ومل املسيحيون فتساقط والعيون، اآلبار يف مركَّ

  .واحد هيودي ُيصب

  

ه مما هلم النصارى عقوبة من عليهم وقع ملا استحقاقهم والحظ  حلَّ  ما أن والواقع وحشية، اليهود يعدُّ
 رشعية بمحاكمة إال املجرم يعاقبون ال املسلمني أن عىل.. جرائمهم لوحشية املقابل هو عقاب من هبم

لة أحسنوا اإلعدام إىل العقوبة وصلت وإذا الرجحان، أو القطعية صفة له وقضاء   .دينهم بمقتىض الِقتْ

  

  :سببان له كان اليهود مع النصارى من تعاطف كل أن والحظ

  

  .املال ومجع االقتصاد يف ومهارهتم للحرفَة، اليهود إتقان: أوهلام

  

نهم بعد إال الشتات مرحلة إىل يصلوا مل اليهود إن: وثانيهام  السالم عليه املسيح به جاء ما تزوير من متكُّ
 يف وعظمته بجالله يليق ال وما وصفاته، أسامئه يف وعظمته اهللا بجالل يليق ال ما دسِّ  من ربه عند من

 من اصطفاهم الذين السالم عليهم وأنبيائه برسله يليق وال والفساد، الفواحش إباحة من ورشعه أفعاله
 أي قبول إىل رسيعني كانوا هلذا املشرتك؛ اإلنساين العقل يتصوره وال يقبله ال مما ذلك وكل.. خلقه

 من معهم فتعاطفوا أشنع؛ هو بام والتصحيح اإلصالح هلذا مبادرين اليهود وكان وإصالح، تصحيح
لة املبادرات هذه أجل ر اإلحلاد قبول سهل الطفح زاد فلام الفاعل؛ اسم بصيغة املضلِّ  الدين؛ من والتحرُّ
 أهنا مع املبادرة هذه األوربيون فقبل املنتظر؛ املخلِّص وأنه مريم، بن عيسى املسيح متجيد مبادراهتم فمن



 دجاالً  هيودياً  مسيحاً  هناك وأن بعد، ُيبعث مل املسيح أن عقيدهتم ألن العدائي؛ لتارخيهم تكريس الواقع يف
 خلرافة الركيزة وهو للنصارى، اليهودي االخرتاق بوابة هو املسيَحْني  بني اخللط وهذا منتظراً،

 وقد معصوم، وحي غري من خرافية أسطورة وهي فلسطني، مدن من جميدو مدينة تل أي).. هرجمدون(
د ال التي األسطورية الرموز فوجهوا اإلسالم؛ إىل ومنتسبني مسلمني منه اهللع أصاب  حقيقياً  مفهوماً  حتدِّ
 اهللا رشع من يصح ال ما ومنها الدينية املسلمني مذاهب ألدبيات املوافقة أوهلام: أمرين عىل لتدل واقعياً 
 رموز عىل داللة يصح وال الثبوت صحيح هو ما ومنها مرجوحة، بداللة ولو معانيها عىل طبقين وال

 ألن أكثر؛ هذا يف التضليل وجمال احلديث، العرص يف فعالً  وقعت التي األحداث وثانيهام.. األسطورة
ذين  شديداً  إيامناً  مؤمنون) أحديون أهنم فيهم يظنون الناس وكان( السبتيني من األقوى العامل يف املنفِّ
خها كام هرجمدون بأسطورة ذهم يف ويعملون اليهودي، الكيد رسَّ  واالقتصادي والسيايس العسكري تنفُّ

ج فظن باخلراب؛ بابل إيعاد متاماً  يطابق نراها التي املأساة هبذه العراق فاجتياح حتقيقها؛ يف  هذا أن السذَّ
 رؤيا من اهللا شاء إن سيأيت الذي النص حسب مقدماهتا من ألن هرجمدون؛ ألسطورة ومتهيد تصديق
 هناك ولكن ماؤه، ينحرس مل أنه عىل.. ماؤه انحرس حتى الفرات عىل جامه املالك صب الالهويت يوحنا

 املتنفذين السبتيني من التدمريي العدواين العمل أن إحدامها: األسطورة هبذه التسليم من متنعان ركيزتان
ق سلفًا؛ له خمطط قصدي عمل األرض وجه عىل  أسطورة من حمتمالً  شيئاً  مقارب بشكل ولو ليحقِّ

عني أن الثانية والركيزة.. منها مانعاً  اهللا ُحيدث مل إذا البرشية القدرة يف ممكن وهذا هرجمدون،  أهنم املدَّ
 أنه صح لو -  والرؤيا، والرسائل، اإلنجيل صاحب زبدي بن يوحنا أمثال السالم عليه املسيح حواريو

 احلواريني أن دعوى عىل إرسائيل بني كفرة من بل ألبتة، حوارياً  يكون لن -  السالم عليه عيسى أدرك
 وبنى احلواريني عن قال اهللا ألن ارتد؛ منهم أحداً  أن ترجح وإن.. منهم أحد يكفر ومل هللا دينهم أخلصوا
ا َيا؟: إرسائيل َ نيَ  َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َقاَل  َكَام  اهللاَِّ  أَنَصارَ  ُكونوا آََمنُوا الَِّذينَ  أَهيُّ  َقاَل  اهللاَِّ  إَِىل  أَنَصاِري َمنْ  لِْلَحَواِريِّ

ونَ  ن طَّائَِفةٌ  َفآََمنَت اهللاَِّ  أَنَصارُ  َنْحنُ  اْحلََواِريُّ ائِيَل  َبنِي مِّ يَّْدَنا طَّائَِفةٌ  َوَكَفَرت إِْرسَ ِهمْ  َعَىل  آََمنُوا الَِّذينَ  َفأَ  َعُدوِّ
 يف معدود يرتد أن قبل إرسائيل بني ِمن آمن َمنْ  أن ريب وال ،)١٤ -  الصف سورة(؟ ِرينَ َظاهِ  َفَأْصبَُحوا
 أَنَصاِري َمنْ ؟: قوله يف اإليامن نرصة السالم عليه عيسى م منه طلب وإنام منارص؛ املؤمن ألن احلواريني؛

 وليست املائدة نزول طلبوا ألهنم انحرف؛ احلواريني بعض أن بعيد بإيامء ولو ُيفهم أنه كام؟، اهللاِّ  إَِىل 



 املائدة ونزول اخلالق، غري أحد بقدرة ليس املوتى إحياؤه فمثالً  السالم؛ عليه عيسى به جاء مما بأعظم
يعُ  َهْل ؟: قالوا أهنم كام اجلن، فعل من بأهنا معارضتها الكافر من حيتمل َك  َيْستَطِ  -  املائدة سورة(؟ َربُّ
 عليهم أنكر السالم عليه عيسى أن كام.. خمرجاً  لداللتها املفرسون التمس وقد اإليامن، ينايف وهذا ،)١١٢
ْؤِمنِنيَ  ُكنتُم إِن اهللاَّ  اتَُّقواْ  َقاَل ؟: فقال ذلك د فإن وأيضاً ، )١١٢ -  املائدة سورة(؟ مُّ  قد بعضهم اهللا توعُّ
 َقاَل ؟: تعاىل قوله وذلك، بعضهم بارتداد إيامءً  يكون وقد، دينهم عىل وبقوا اتعظوا وأهنم موعظة يكون

ُهلَا إِينِّ  اهللاُّ  ُبهُ  َفإِينِّ  ِمنُكمْ  َبْعدُ  َيْكُفرْ  َفَمن َعَليُْكمْ  ُمنَزِّ ُبهُ  الَّ  َعَذاباً  أَُعذِّ نَ  أََحداً  ُأَعذِّ  اهللاُّ  َقاَل  َوإِذْ ) ١١٥( اْلَعاملَِنيَ  مِّ
ُِذوِين  لِلنَّاسِ  ُقلَت  أَأَنَت  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى َيا َي  اختَّ نْ  ِيل  َيُكونُ  َما ُسبَْحاَنَك  َقاَل  اهللاِّ ُدونِ  ِمن إَِهلَْنيِ  َوأُمِّ  أَُقوَل  أَ
؟ اْلُغيُوِب  َعالَّمُ  أَنَت  إِنََّك  َنْفِسَك  ِيف  َما َأْعَلمُ  َوالَ  َنْفِيس  ِيف  َما َتْعَلمُ  َعلِْمتَهُ  َفَقدْ  ُقْلتُهُ  ُكنُت  إِن بَِحقٍّ  ِيل  َليَْس  َما
ل عن والسياق) ١١٦- ١١٥ -  املائدة سورة(  مع للحواريني اهللا إيعاد بعد السالم عليه عيسى عىل التقوُّ
ح الصف سورة من مىض ما  ممن لكان حوارياً  كان يوحنا أن ثبت لو حال أي وعىل.. بعضهم ارتداد ُيرجِّ

  .ارتد

  

س اهللا، رمحه حزم ابن أمحد بن عيل حممد أبو احلَْرب  اإلمام قال ر ه،روح وقدَّ  مسلم كل ليعلم«: رضحيه ونوَّ
ني كانوا أهنم ويزعمون النصارى، يسموهنم الذين هؤالء أن  ومتَّى كباطرة، السالم عليه للمسيح حواريِّ

ني؟ فكيف مؤمنني؛ قط يكونوا مل األخّساء وهيوذا ويعقوب، ويوحنا، الرشطي،  كذابني كانوا بل.. حواريِّ
ني كفاراً  ا: باهللا مستخفِّ  السبئية كغلوِّ  فيه غالني لذلك، معتقدين السالم عليه املسيح بألوهية مقرين إمَّ
ج وأصحاب اخلطاب، أيب بألوهية اخلطابية وكقول عنه، اهللا ريض عيلٍّ  يف الغالية الفرق وسائر  احلالَّ
ج، بألوهية ا.. والغضب اهللا من اللعنة عليهم الباطنية كفار وسائر احلالَّ  كام اليهود قبل من مدسوسني وإمَّ
 واملختار احلمريي سبأ بن عبداهللا كانتصاب وإضالهلم السالم عليه املسيح أتباع دين ِإلفساد اليهود تزعم
 دعاة وسائر اجلنيد، الفضل بن وعيل النجار وعيلٍّ  اخلياط زكريا وأيب العردي عبداهللا وأيب عبيد أيب بن

 مل من ذلك من اهللا وسلَّم ُعِرف حيث إىل ذلك من فوصلوا املسلمني؛ بعض ِإلضالل واملشارقة القرامطة
اً  اهللا أولياء فأولئك عليهم اهللا أثنى الذين احلواريون وأما.. البعض هذا من يكن  تعاىل هللا َندينُ  حقَّ



هم مل تعاىل اهللا ألن أسامءهم؛ ندري وال بمحبتهم  الكذاب، باطرة أن ونقطع ونوقن نبتُّ  أننا إال لنا، ُيسمِّ
 وبولش الفاجر، ولوقا الفاسق، ومارقش النذلني، ويعقوب وهيوذا املستخف، ويوحنا الرشطي، ومتّى
 سورة(؟ طَّائَِفةٌ  َوَكَفَرت؟: فيها تعاىل اهللا قال التي الطائفة من لكن احلواريني من قط كانوا ما اللعني
  ).١(»التوفيق تعاىل وباهللا) ١٤ -  الصف

  

 عنهم اهللا ريض احلواريني أن عىل تعاىل اهللا رمحه حممد أيب مذهب أن هذا من يفهم: عبدالرمحن أبو قال
 عيسى رفع بعد الكفار من كان أو فارتد، حوارياً  كان يوحنا أن فرض وعىل.. منهم أحد يرتدَّ  ومل ثبتوا
 من وإما مشافهة إما السالم عليه عيسى عند من مأثور علم عنده فسيكون جيله لقي وقد السالم عليه
 حمال كامل سفر وهي الرؤيا جمموع ولكن الفرات ماء انحسار مثل العنارص بعض فتصح جيله؛ بعد جيل
 واألساطري والكذب.. وبالفكر، الصحيح وبالدين التاريخ، من وقع وبام باحلس، منتف ألنه يصح؛ أن

ج صدق خيلطه والكذب كذب، خيلطه ال الصدق؛ ألن الصدق؛ من عنارص عىل تقوم   .له ُيروِّ

  

نُت :عبدالرمحن أبو قال  واملجمعات والصهيونية اليهودية حول تزويدها عن فتوقفُت  حاشدة؛ مكتبةً  كوَّ
 القرن بعد ما وخماوف التاريخ وهناية العوملة وتقليعات أمريكا وتاريخ اخلفية واحلكومات الرسية

 من فهارسها ترمجة ألطلب أجنبية كتب طلب عىل فعزمت مبلغه؛ اهلوس يب بلغ بل امليالدي، العرشين
 ثنى سبحانه اهللا ولكن الفصول، خالل من أو الفصول من رضورته أرى ما ترمجة أطلب ثم املختصني،

 وعجزت مرتجم، وبعضه العرب بلغة يدي بني هو ما استيعاب عن عجزُت  فقد اخلبال؛ هذا عن عزمي
 عن الطرح ورأيت!.. املحال؟ يف أغرق فكيف والدوريات؛ الصحف من انتزعته ما فهرسة عن

َّى من تستحق ال ولكنها كاثرة، بكثرة الكتب يف وقع -  التاريخ هناية مباحث من وهي -  هرجمدون  يتعن
ح، ولو هلا  نفيس تأليف فهو السامك، كتبه ما باستثناء مؤلفيها وأسامء أسامئها ذكر تستحقُّ  وال بالتصفُّ

 هبذه عنه كتبت أن سبق وقد اهللا، شاء إن وسأجده إليه، احلاجة وقت مني ضاع ثم صدر، ما أول قرأته



 هرجمدون معركة( هو فائدة، فيه أن وأظن بعد عليه أحصل مل كتاب وهناك.. صدر ما أول اجلريدة
 وترمجة وتقديم بدراسة) قارجيزن كارلو( تأليف) والقرآن واإلنجيل التوراة يف الرب مملكة وتأسيس

 عن صدر ما ههنا املفيد ولكن العريب، الكتاب دار عن صدر.. عاشور حممد وتقديم عيل، أمحد عيل أمحد
 اإلنجيليني يف -  األول بديواين يل نظم يف إليها وأرشت قديًام، هبا عنيُت  وكنت - ) هرجمدون( تأثري

 األلفية أي).. امليلليَّة العقيدة( الساعة قيام إىل هرجمدون هالل رضا األستاذ سمى وقد ،)٢( -  السبتيني
 بأنه اآلخرين الكتاب أهل اليهود به ضلل الذي الدجال اليهود مسيح فيها حيكم امع ألف من اشتقاقاً 
ذ إنجييل كل اعرتاف من حصل ما هلم ليحصل السالم؛ عليه مريم بن عيسى  إرسائيل دولة قيام بأن متنفِّ
 بل اخليال، نسيج من وليست عليهم، دعوى العقيدة هذه وليست.. شعبه أفراد من فرد كل عنق يف أمانة
 أورده الذي النص هذا اآلن وحسبي الزعامء، ألسنة عىل املوثَّق الَعَلنُ  وهي اليوم، العميل الواقع هي

 عام نرشه مقال يف كاليفورنيا يف الشيوخ جملس رئيس ميلز جيمس وروى«: قال.. وغريه رضا األستاذ
 رجيان سأله أثنائها يف م،١٩٧١ عام رشفه عىل عشاء مأدبة أقام رجيان أن): دييجو سان( جملة يف م١٩٨٥
 إن: رجيان وقال.. حزقيال؟ سفر من ٣٩و ٣٨ اإلصحاحني قرأ قد كان إذا عام متوقعة غري بصورة
 الدول إحدى عن الهب برتكيز حتدث ثم.. عرصنا ستدمر التي املذبحة القديم العهد يف رأى حزقيال
 وقال.. بعيداً  يعد مل هرجمدون يوم أن إىل ةإشار ذلك يف أن عىل وأرصَّ  الشيوعية، إىل لتحوهلا العربية
 سفر من ٣٨ اإلصحاح ففي.. مرت قد هرجمدون قبل تتحقق أن جيب التي النبوءات مجيع إن: (رجيان

 مرة مجيعهم ويعودون مشتتني سيكونون حيث الوثنيني بني من إرسائيل أوالد سيأخذ الرب أن حزقيال
 مكانه يف شيىء كل يبدو مرة وألول سنة، ألفي بعد أخرياً  ذلك حتقق لقد.. املوعودة األرض إىل ثانية

 عىل متطر سوف املشتعلة واحلجارة النار إن: يقول حزقيال إن.. للمسيح الثاين واملجيئ هرجمدون بانتظار
 وخيربنا.. النووي السالح بواسطة ُيَدمَّرون سوف أهنم يعنى أن جيب ذلك إن.. الرب شعب أعداء

 من تأيت سوف إرسائيل ضد األخرى الظالم قوى ستقود التي األمة جوجومأ يأجوج أن حزقيال
 لقد.. روسيا غري إرسائيل شامل القديمة األمم من ليس.. روسية تكون أن جيب يأجوج إن.. الشامل

.. يأجوج مواصفات متاماً  عليها تنطبق واآلن الرب، ضد نفسها لتضع وملحدة شيوعية روسيا أصبحت
 جورج مع مسجلة مقابلة يف هرجمدون معركة كاليفورنيا والية حاكم رجيان ناقش م،١٩٧٦ عام ويف



 يف إلرسائيل رويس غزو بأهنا تعترب التي« ومأجوج يأجوج حرب نبوءة ينتظر إنه: رجيان وقال أوتيس،
 الواعظ معه أجراها تلفزيونية مقابلة يف رجيان ذكر م١٩٨٠ عام للرئاسة محلته ويف.. »القريب املستقبل

 سافاير ويليام نقل نفسه العام ويف.. هرجمدون يشهد الذي اجليل نكون قد إننا: بيكر جيم لفزيوينالت
ق  الثابتة الديمقراطية هي إرسائيل إن: هيودي مؤمتر أمام قال رجيان أن«  تايمز نيويورك«  صحيفة معلِّ

 عام) فالويل( لقسا مع مقابلة ويف.. هرجمدون حلدوث كموقع عليها نعتمد أن يمكن التي الوحيدة
 ويف.. قريباً  حيدث أن يمكن العامل تدمري إن: له قال رجيان الرئيس أن عن فالويل كشف م١٩٨١

 بقرب اقتناعه مؤكداً  الدينيني املذيعني احتاد يف رجيان خطب) م١٩٨٤و ١٩٨٣و ١٩٨٢( ثالث مناسبات
 وأسطورة)..٣(»املقدس الكتاب ءاتنبو يف ورد كام الرب ملشيئة وفقاً  للمسيح الثاين واملجيىء هرجمدون
  / القديم العهد يف جاءت هرجمدون

  

 وُصبُّوا اذهبوا السبعة للمالئكة قائالً  اهليكل من عظيامً  صوتاً  وسمعت«: ونصها ،١٦- ١٦/١ يوحنا رؤيا
 الذين الناس يف فحدث األرض عىل َجاَمةُ  َوَصبَّ  األول فذهب*  األرض عىل اهللا غضب جامات
 عىل َجاَمة الثاين املالكُ  َوَصبَّ *  أليم خبيٌث  َقرٌح  لصورته يسجدون الذين ويف الوحش ِسَمةُ  عليهم
 وعىل األهنار عىل جاَمهُ  الثالث املالكُ  وَصبَّ *  البحر يف حية نفسٍ  كل فامتت امليت كدم دماً  فصار البحر
بُّ  أهيا أنت عادٌل  يقول املياه مالك وسمعت*  دماً  فصارت املاء عيون وس كان والذي الكائن الرَّ دُّ  إذ القُّ

يسني دماء سفكوا ألهنم*  هكذا قضيت ون إهنم ليرشبوا دماً  فأعطيتهم واألنبياء القدِّ  وسمعت*  مستحقُّ
بُّ  أهيا نعم املذبح من يقول آخر  عىل َجاَمهُ  الرابع املالكُ  وَصبَّ *  وعدٌل  أحكامك حقٌّ  القدير اإلله الرَّ

ب*  النار بَحرِّ  الناس تعذب أن هلا فأُبيح الشمس ُفوا شديدٍ  بحرٍّ  الناس َفُعذِّ  له الذي اسم عىل وَجدَّ
بات هذه عىل سلطانٌ  ُدوه يتُوُبوا ومل الرضَّ  الوحش ُكْرِيسِّ  عىل َجاَمهُ  اخلامس املالكُ  َوَصبَّ *  َفيَُمجِّ

ون وجعلوا مملكته فأظلمت ُفوا*  الوجع من ألسنتهم عىل َيَعضُّ  أوجاعهم من السامء إله اسم عىل وَجدَّ
 ماؤه َفَجفَّ  العظيم الفرات هنر عىل َجاَمهُ  السادس املالكُ  وَصبَّ *  أعامهلم من يتُوبُوا ومل وُقُروِحهم

نِّني َفمِ  من ورأيت*  الشمس مرشق من الذين امللوك طريق ليتهيَّأ  النَّبِيِّ  َفمِ  ومن الوحش َفمِ  ومن التّ



اب فادِع ُتْشبه َنِجسةٍ  أرواح ثالثة الكذَّ ا*  الضَّ  ملوك إىل وتنطلق عجائب تصنع شياطني أرواح فإهنَّ
 يسهرُ  ملن فُطوَبى كاللِّصِّ  آيت هأنا*  القدير اهللا يوم العظيم اليوم ذلك قتال إىل لتجمعهم كلها املسكونة
ون بالعربانيَّة املُسمى املوضع إىل فجمعتهم*  سوءته فينظروا ُعْرَياناً  يميش فال ثيابه وحيفظ   ).٤(»هرجمدُّ

  

 اهتموا الذين أمريكا رؤساء بعض أن عىل).. ٥(السبتية اإلنجيلية لألبجدية الفعَّال املَْعَلمُ  فهو ،*
 إعالن فعند الدنيوي؛ باخلطر اهتموا وإنام الربوتستانتي، النتامئهم الديني باخلطر هيتموا مل ببالدهم
 اليهود خطر فيه بنيَّ  حرسة يقطر طويالً  خطاباً  فرانكلني الرئيس ألقى م١٤٨٩ عام األمريكي الدستور

 وأهنم ،-  وإسبانيا بالربتغال املثال ورضب -  اقتصادياً  فيها حيلون التي األمم خينقون وأهنم بالده، عىل
 خالل املتحدة الواليات حيكموا أن من خوفاً  الدستور بمقتىض طردهم إىل ودعا األخالق، تدينِّ  سبب
ر وإنام ؛)٦( لنكولن الرئيس اغتالوا وهكذا فرانكلني، قتلوا ولقد.. إلخ.. فيها يتوافدون عام مئة  يف حذَّ

 فاغتالوه اإلصالح كندي وأراد اليهود، غري العميل الواقع عىل وليسوا املال، أصحاب سيطرة من خطبه
  .أيضاً 

  

 الشعب أن اإلرسائيلية مفهوم ويعني.. للمسيح الثاين واملجيىء التاريخ لنهاية الرب خطة يف مركزية* 
 املقدس بالكتاب سواء اإلثبات حماوالت وجرت.. املختار اهللا شعب هم واألنجلوساكسون الربيطاين

 القبائل أسالف هم األنجلوساكسون أن لتأكيد األنثروبولوجي بالبحث أو) الالهويت البحث(
 أن االعتقاد ويتضمن.. امليالد قبل السادس القرن يف البابيل السبي منذ املفقودة عرشة االثنتي اإلرسائيلية

 فهي ولذلك عارصوه، الذين اليهود رفضه كام ترفضه مل وبالتايل املسيح، رسالة تسمع مل القبائل تلك
  ).٧(»العاملني عىل مفضلة

  



 املختار، اهللا شعب أهنم دعوى -  الصهيوين وغري منهم، الصهيوين -  اليهود يتبنَّى: عبدالرمحن أبو قال
.. العاملني عىل فضلهم اهللا أن الرشعي املفهوم وإنام دينهم، يف وال ديننا يف ال رشعياً  مفهوماً  ليس وهذا
 أو األمم، أفضل فيكونوا بالنعمة؛ هلم اهللا تفضيل ويشكروا َيْمتَثِلُوا أن: خيارين يف جيعلهم التفضيل وهذا
 مذكراهتا؛ يف مائري جولدا حتامقت بل ورذيلتهم، كفرهم حصل والذي.. األمم أرذل فيكونوا يكفروا أن

 حال أي وعىل.. االختيار هبذا املختار اهللا شعب فكانوا لشعبهم؛ الرب اختاروا اليهود أن فزعمت
 وبمحمد ديناً، وباإلسالم رباً  باهللا ريض من املختار الشعب بل. محقاء ُأغلوطة املختار الشعب فمفهوم
 اهللا صىل بمحمد مبرش وكلهم ورسالً  أنبياء وتعاىل سبحانه اهللا وبمبعوثي رسوالً، وسلم عليه اهللا صىل
 والنهي باملعروف األمر املختار الشعب خصائص وأعظم.. األديان ينسخ الزمان آخر رسوالً  وسلم عليه
 به وربط، الركن هذا بإحيائهم أمةحممد ومدح، الركن هذا إلمهاهلم اليهود اهللا لعن وقد املنكر، عن

 َوَلوْ  بِاهللاِّ  َوُتْؤِمنُونَ  املُْنَكرِ  َعنِ  َوَتنَْهْونَ  بِاملَْْعُروِف  َتأُْمُرونَ  لِلنَّاسِ  أُْخِرَجْت  أُمَّةٍ  َخْريَ  ُكنتُمْ ؟: فقال خرييَّتهم؛
َتاِب  أَْهُل  آَمنَ  ُم َخْرياً  َلَكانَ  اْلكِ نُْهمُ  هلَّ وُكمْ  َلن) ١١٠( اْلَفاِسُقونَ  َوأَْكثَُرُهمُ  املُْْؤِمنُونَ  مِّ  َوإِن أًَذى إِالَّ  َيُرضُّ

وُكمُ  ُيَقاتُِلوُكمْ  ونَ  الَ  ُثمَّ  األَُدَبارَ  ُيَولُّ َبْت ) ١١١( ُينَرصُ لَّةُ  َعَليِْهمُ  ُرضِ ْينَ  الذِّ نْ  بَِحبْلٍ  إِالَّ  ُثِقُفواْ  َما أَ  َوَحبْلٍ  اهللاِّ  مِّ
نَ  نَ  بَِغَضٍب  َوَبآُؤوا النَّاسِ  مِّ بَْت  اهللاِّ  مِّ ُمْ  َذلَِك  املَْْسَكنَةُ  َعَليِْهمُ  َوُرضِ  َوَيْقتُُلونَ  اهللاِّ  بِآَياِت  َيْكُفُرونَ  َكاُنواْ  بِأَهنَّ

َكاُنواْ  َعَصوا بَِام  َذلَِك  َحقٍّ  بَِغْريِ  األَنبِيَاءَ   ألمة واخلريية ،)١١٢- ١١٠ -  عمران آل سورة(؟ َيْعتَُدونَ  وَّ
 األمر عدم يف سلبيني يكونوا مل العاملية ةالصهيوني ُوجدت وعندما.. عرب وغري عرب من اإلسالم

ة يف إجيابيني كانوا بل، باملعروف   .باملنكر ويأمرون املعروف عن ينهون وكانوا اهللا؛ حمادَّ

  

  :أمور ههنا: عبدالرمحن أبو قال

  

 أمة( اإلسالم ألمة هي وإنام العاديني، بعض بذلك يتهكم كام بإطالق للعرب ليست اخلريية هذه أن: أوهلا
  .كانوا جنس أي من) اإلجابة



 احلسبة مؤسسات ألن اهللا؛ عند من دينهم نزل منذ للمسلمني خصيصة أصبحت اخلريية هذه أن: وثانيها
 بالقانون املوبقات من رباين غري هو ما حلامية اآلداب بوليس حسبته كانت من بخالف ديارهم يف

  .والسلطة

  

 ضعفت من وفيهم ونظامه، اإلسالمي السلوك هامش عىل ولكنه أَحلَْد، من اإلسالم يف وجد أنه: وثالثها
 ينش مل وهلذا مسلمة؛ دولة من وتنظيم بترشيع ِعصيانه ُيْرشع ومل ذلك، يستبح مل ولكنه فعىص، نفسه

 قيادات ظل ويف غريهم، من بتسويق حصل بل املسلمني، بالد يف احلمراء والشهوة، اجلامعي اإلحلاد
  .الصهيونية باخرتاق الدولة عن الدين فصلت

  

 املسلمني غري من تسويق الطرقات عىل والدعايات واإلحلاد لإلباحية والتسويل اإلغراء أن: ورابعها
  .للزعامة ُمهيَّأونَ  باالخرتاق وهم الدولة، عن الدين فصل عىل قادُهتم ممن بلداهنم بعض يف للمسلمني

  

  .اآلية يف ذكر بام وانقيادهم بامتثاهلم ُمَعلَّلة املسلمني خريية أن: وخامسها

  

: تعاىل قوله ذلك وشاهد.. مفهومهم بغري أصل هلا الصهاينة لدى املختار اهللا شعب عقدة أن: وسادسها
ائِيَل  َبنِي َيا؟  َبنِي َيا؟: تعاىل وقوله ،)٤٠ -  البقرة سورة(؟ ..َعَليُْكمْ  أَْنَعْمُت  الَّتِي نِْعَمتَِي  اْذُكُرواْ  إِْرسَ

ائِيَل  ْنَعْمُت  الَّتِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُرواْ  إِْرسَ ُكمْ  أَ ينِّ  َعَليْ ْلتُُكمْ  َوأَ ).. ١٢٢و ٤٧ -  البقرة سورة(؟ اْلَعاملَِنيَ  َعَىل  َفضَّ
َّْت ؟: تعاىل وقال َك  َكلَِمُت  َوَمت آئِيَل  َبنِي َعَىل  اْحلُْسنَى َربِّ واْ  بَِام  إِْرسَ  وقال ،)١٣٧ -  األعراف سورة(؟ ..َصَربُ
َنا َقدْ َولَ ؟: تعاىل أْ ائِيَل  َبنِي َبوَّ أَ  إِْرسَ   :أيضاً  أمور ههنا: عبدالرمحن أبو قال).. ٩٣-  يونس سورة(؟ ِصْدٍق  ُمبَوَّ

  



د من لكل وليس عرقًا، إرسائيل لبني اخلطاب أن: أوهلا   .إرسائيل بني غري من هتوَّ

  

 املنَعم يكون فقد اخلرييَّة؛ بالرضورة تعني وال اهللا من نعمة فالتفضيل اخلريية، غري التفضيل أن: وثانيها
ل فالكافر الناس؛ رش عليه  مل ألنه منه؛ خرياً  وليس منه أخس ولكنه والعقل، بالنطق احليوان عىل ُمَفضَّ
  .اهللا يريده فيام اهللا بنعمة حيفل

  

 يف خريية وهلم.. واإليامن احلسبة من وسلوكهم ذواهتم يف جعله اهللا من فضل املسلمني خريية أن: وثالثها
لة خريية وهي اآلية، هذه غري  الُفحش، عن َعَلنهم وعصم منهم، اجلنة سواد أكثر جعل إذ اجلنة؛ إىل موصِّ

لهم، من الرذيلة وخروج األرض، يف الفساد نرش من ومحاهم بَ  وأضعفها أعامراً، األمم أقرص وجعلهم قِ
 حسناً، عامتهم رآه ما وجعل أجورًا، أكثر جعلهم ولكنه.. العيش من شظفاً  حياهتم وجعل أجسامًا،
ضهم ضاللة، عىل االجتامع من وعصمهم   .شهر ألف من خرياً  جعلها بليلة وعوَّ

  

 كتفضيل فهو ذواهتم، يف ِحباء وليس اهللا، من عطاء إرسائيل بني به اهللا فضل الذي التفضيل أن: ورابعها
 أهنم بنيَّ  بل ذواهتم، يف خرياً  وليس سبحانه، منه إنعام التفضيل فهذا احليوان؛ عىل ونطقه بعقله الكافر
  .ومعتقدهم سلوكهم يف دناءة مادام عليهم حجة ألنه اهللا؛ خلق أخسَّ  أصبحوا التفضيل هبذا

  

  : لكم وكتبه                                                                       

  الظاهري عقيل ابن أبوعبدالرمحن

  -  عنه اهللا عفا -                                                                                                       



  .العلمية الكتب دار/  ٢٩٠- ١/٢٨٨ الفصل) ١(

  

/  العامل وهناية اليهودي: (كتاب السامك كتاب غري هذا يف النفيسة الكتب من: عبدالرمحن أبو قال) ٢(
 واليمني اجلدد املحافظني قيامة/  العاملية األمريكية احلرب(و، )أمريكا يف واألصولية السياسية املسيحية
  .هالل لرضا كالمها) الديني

  

  .١٠٣ ص اليهودي املسيح) ٣(

  

  .م١٨٩٩ عام ببريوت اليسوعيني سلنياملر م/ ٤٥٥- ٣/٤٥٤ املقدس الكتاب) ٤(

  

 قنصل أول أن عجب من وليس«: ١٤٠ ص العاملية األمريكية احلرب يف هالل رضا األستاذ قال) ٥(
 باهتامم كريسون حتول بدأ وقد اليهودية، إىل املسيحية من حتول قد -  كريسون وارد -  القدس يف أمريكي

 عىل ويساعد) الرب عمل(ب ليقوم هناك؛ إىل الذهاب قرر م١٨٤٤ عام ففي فلسطني، إىل فجأة انتابه
 ترتى ومذكراته رسائله بدأت حتى املدينة إىل يصل يكد ومل امليعاد، أرض يف لليهود قومي وطن إنشاء
 جعل إىل والعاجلة املاسة احلاجة تتطلبه بام النهوض إىل داعياً  واشنطن يف ورؤسائه أرسته أفراد عىل

 يلق مل وملا وتزدهر، شعائرها ومتارس اليهودية األمة شمل يلتئم حتى لليهود قومياً  وطناً  فلسطني
 فلسطني، إىل اليهود إلعادة خاصة بحملة القيام عاتقه عىل أخذ األمريكيني املسئولني من استجابة
 واستوطن القدس يف بقي جهوده فشلت وملا العثامنية، السلطنة يف املسؤولني من بعدد اتصاالت وأجرى

  .امليعاد أرض يف

  



 مركز عن مفيدة صغرية ضميمة وصدرت ،»حمله حيل من املتحدة الواليات يف يكن ومل املسيحي،* 
  ).وإرسائيل أمريكا بني العالقة جدلية/ اإلنجيليون( بعنوان والبحوث للدراسات فلسطني

  

  .هالل لرضا ١٧١ ص العامل وهناية اليهودي املسيح) ٧(

  

 



  )٦-٦: (العالمي واالنبعاث الصهيوني الكيد

  الظاهري عقيل ابن عبدالرحمن أبو

  

 بمذاهبها للمسيحية املمثِّلتان واألرثوذكس الكاثوليك وإمرباطوريتا اإلسالمية، اخلالفةُ  األرضيةَ  الكرةَ  حيكم كان
اذ هم بل هلم، كيان ال واليهود.. وطوائفها  التي الكونية ُقُدراهتِم من فنفذوا بلد؛ كل يف املواطنة بحق يتعلقون آفاق ُشذَّ

رها ال بأسباب عباده هبا اهللا ابتىل ون من عند اللحظة هذه حتى خرافة تزال ال وأظنها العقل، يتصوَّ .. متنورين أنفسهم يعدُّ
 احلكم نظام فيه ما أبرز وضعياً  دستوراً  وأحلت معها، دساتريها وأسقطت الثالث القوى أسقطت التي األسباب إهنا

ه الذي الديموقراطي  اخللفاء عهد كان لو حتى تارخيهم نظام يف زاهدين النموذجي؛ املثال املسلمني من املثقفني مجهور َيُعدُّ
  .الفريد النموذج ذلك عىل واحلُواة واملسترشقني البدعيني من احلملة كثرت وهلذا الراشدين؛

  

 ضغط يزعجها ال% ١٠٠ نزهية الديموقراطي احلكم يف االنتخابات أن كالشمس بوضوح َصحَّ  لو: أبوعبدالرمحن قال
 ومن للدمهاء، اإلرادة جتعل ألهنا يرفضها؛ الصحيح والدين العملية، والتجربة الفكر، فإن: سلطة إكراه وال رشكات
 التحلييل املنطق حيقق ما سيام وال احلكم بسياسة اجلاهلون مواهبهم، يف اخلاملون هم الشعوب من الكثرة أن املعلوم

 أهل األمر بتوسيد هلم رمحة ولكنه هلم، هضامً  وال عليهم، اعتداءً  ليس هؤالء أمثال إرادة وإمهال.. للدولة واأليديولوجي
 ألن مردود؛ وهذا مثقفني، ناخبني هلم بأن مغالط يغالط وقد.. صوهتم يرشح خربة وال علم عنده ليس ألنه األهلية؛
.. والفكر واخلربة العدالة بل املؤهل، هي الثقافة وليست الرتشيح، أهلية يملكون ال وهم برتشيحهم، انتخبوا الناخبني
 والدمهاء للدولة، واأليديولوجي التحلييل املنطق عىل قيِّمة والعدالة والنزاهة، بالعدالة مقرون التوفيق أن بيَّنت والتجربة
ة املنطق، ذلك لرقابة خاضعة احلكم ديمومة فتظل األهلية؛ ذوي من ذلك تتلقَّن  بل أجله، من الشعبية بالضغوط مسريَّ
تنا، عزاً  كانت ولكنها األموية، اخلالفة يف كام غلبةً  األمرُ  تارخينا يف حصل  دستور -  والدين ويرس، رغد يف والناس ألمَّ

 باملصلحة واألخذ املعادلة يف األصلح عىل احلاكم من مراهنة كانت احلاكمني بعض وجتاوزات احلاكم، هو -  املسلمني
 تغريُّ  بعد الرمحة ُملك إىل الراشدة اخلالفة جتاوز عنه اهللا ريض سفيان أيب بن فمعاوية بذلك؛ التجربة شهدت وقد املرسلة،
 وكانوا يده، عىل التحمت اخلالفة أن التجربةُ  فوجدت العامة؛ املصلحة أجل من بذلك فراهن اخلليط؛ بكثرة املجتمع
س الزحف يف مستمرين كانوا بل أعدائها، من لألمة وردءاً  واملسلمني، العرب عصبية  معاوية جتاوز أن ووجدوا.. املقدَّ
دة الدولة كانت إذْ  أكرب، مصلحة أمام حمتمل  العراق، يف وهاشمية احلجاز، يف وزبريية شامية، أموية: باالنقسام مهدَّ

  .بعده جاء من مع ذلك كل فاحتوى اآلفاق؛ يف وكتابية املرشق، يف وجموسية مرص، يف وعاصيَّة



  

 كتابات منذ جتاوز أبعد حتقيق للصهيونية املتيح لألمم التخدير هو وغريه احلكم يف الديموقراطية نرش: أبوعبدالرمحن قال
 أن فسببه السالم؛ عليه أيوب اهللا لنبي سبُّهم وأما.. الواحدة العظمى الدولة عىل والعمل بالشيوعية، واإلطاحة نيكسون،
 عند الغرب يف سيام وال اإلحلادي األديب الروائي الفكر عليه قام إحلادي كتاب وهو وضعاً، كله أيوب ِسفر وضعوا اليهود

أ وغريه، دوستويفسكي  مدخل وهو السالم، عليه اهللا نبي لسب ذريعة اليهود مالحدة وجعله اليهود، املتدينون منه وتربَّ
ل امة، الرسية اجلمعيات عن احلديث كان عقود أربعة ومنذ.. ورمحته سبحانه الرب بعدالة والكفر الدين، من للتنصُّ  اهلدَّ

 وحتطيم وعي، وختلف وسذاجة، خرافة، حديث: للعامل الصهيوين واالخرتاق صهيون، حكامء وبروتوكوالت واملاسونية،
 وأما الصهيونية، شأن من بالرفع ؛-  النخبة بلق أنفسهم منحوا من عند حمسوب فغري اإلسالمي العامل أما -  العريب لنفسية

 علمية هنضة إىل يصل أن والعريب اإلسالمي العاملَني عىل احلصار وإحكام األقوى، العامل لدى الديني الباعث عن احلديث
ً  ذلك فكل: والعاملي واالقتصادي والسيايس والثقايف الديني قرارهم معه يتَّحد وفاق إىل يصل أو القوة، حتقق معتربة  أيضا
 هو إنام األمة تريده ال ما وفرض بالضغوط املبارش غري واالستعامر املبارش، االستعامر بل.. وختلف عندهم رجعية مظهر
 لتحقيق الرشط ولكنه النفعي، باملفهوم حق وهذا.. االسرتاتيجية املواقع عىل وسيطرة البرتول، مقدمتها يف دنيوية أطامع

 وشعارات أجنبي، بدم واإلسالمي العريب عاملينا يف االنقالبيون تنفَّذ ثم.. الشعواء الدينية احلرب وهو األساس الباعث
 رشطها بغري العربية القومية فكانت وأخروي؛ دنيوي عمل من إليه حيفز وما اإلسالم وهو املعترب وجودنا تستبعد مضللة

 عريب لتجمع دعاية هي التي عبدالنارص مجال بقومية العميل الواقع يف وابتداء اإلسالمية، اجلامعة عن عوضاً  اإلسالمي
 والشعوبية، الطائفية مع والنحلة امللة يف اختالف من التجمع حتقيق به يمكن ال ما تتجاهل عربية وأخوة كان، كيفام

 يكرسها مل التي املعتربة حريتهم وهو األكثرية، مذهب هو اإلسالم رشط وأن إسالمية، منحة العربية األرض أن وتتناسى
 أرض هي الكنانة أرض وكون سلوكه، يف لنزاهته -  عبدالنارص قومية أن إال.. االنقالبية العسكرية القيادات ظلم سوى
 الوضعي القانون وكان الفردي، املستوى عىل واإلسالمي العريب التارخيني من متعاطفة كانت -  األئمة والعلامء األزهر
 الدستور مصادر من اإلسالم وجعل الرشيعة، منابر وإقامة الشخصية، األحوال ناحية من البالد كل يف منه خري اجلامعي

 من أنه ال الدستور مصدر هو اإلسالم يريدون اجلمهور وكان السنهوري، رأسها التي الدستور جلنة بني رصاع بعد
 عقيدة إىل والشعوبيني والطائفيني البعثيني عند القومية حتولت ثم.. علامنياً  يريدونه الدين حميي خالد مجاعة وكان مصادره،

 إيديولوجية تستعري أو هبا تصنع أخرى مرحلة معها جيوز عربية ومرحلة عربياً، إنتاجاً  اإلسالم وجتعل اهلجرة، قرون تلغي
 شرتاكيةباال يسمونه وما األممية، واملاركسية الضيقة، الشوفونية باالنقالبات واإلسالمي العريب الشتات وازداد.. جديدة
 شمول ثم صهيوين، وكيد صليبية، ذحول ذلك كل ووراء.. اإلسالم حتكيمِ  تركُ  به أخلَّ  ما هبا يعاجلون التي املعتدلة
دة اليهودية اهلوية حيمل ال ملن الصهيوين السلوك  أجنبي اخرتاق ذلك ووراء -  الفعل رد جاء ثم.. وعدوان إثم لكل املجرَّ



 كان حتى السيايس التذرع أو والتدروش، اخلرافة أو التطرف بذور كل محلت اإلسالم باسم دعايات من -  ريب بال
 طائفة وجود من لنا اهللا ضمنه ما إال واملسلمني العرب أرض يف الغريب هو احلقيقية ومصادره وصفائه بسلفيته اإلسالم

 إجرامي حدث كل فرأينا دورهتا األيام دارت ثم.. القيامة يوم إىل خذهلا من يرضها ال زمان كل يف منصورة احلق عىل
 لعدم جمهولون؛ مغمورون فهم إرسائيل بنو وأما اخلزر، وهيود الصهيونية سوى منه يستفيد ال الكربى الدول تصنعه
 يف درجة أحط وهم اإلسالمية، البالد وبعض العربية البالد هيود غري يف يوجدون ال ولعلهم بأنساهبم، القوم احتفاظ
 املادية واألطامع األساس، هي الدينية احلرب فرأينا ثانيةً  دورهتا األيام ودارت.. لرعاياها إرسائيل دولة تصنيف

 قبل من واملؤلفة املرتمجة الكتب مئات العربية املكتبة أرفف ومحلت ،)املساعدة األداة( املقوم وهي التبع هي واالسرتاتيجية
ه ملا توثيق أمتن حتمل واملسلمني العرب  آالف إىل املوثقةَ  الكتَب  هذه تضم ثم.. إلخ.. ورجعية خرافة النخبيُّون عدَّ

 والشعر والندوات، السيايس، املحلل كلمة يف الشفهي الكالم من حيىص ال وما والدوريات، الصحف يف املقاالت
 تفسري يف ختبُّط هو وإنام جداً، يسرياً  نزراً  املستقلة والوثائق املوثقة، العلمية الكتب مع يتالءم ما فتجد: األدب وصنوف
 تلك فتجد قليلة؛ سنوات أو أشهر أو أسابيع فتميض وزناً؛ العلمي والكتاب للوثيقة يقيم ال ختبطاً  وقوعها بعد األحداث
  .الواقع من هلا سند ال كهانات املتمعلمة املتبجحة التخبطات

  

 م،١٥٢٠ عام للتلمود كاملة طباعة ألول املدينة الربوتستانتية بميالد ذروته الصهيوين االخرتاق وبلغ: أبوعبدالرمحن قال
 هذا بأن أوربا يف اإلنذار صيحات انطلقت وهلذا بحت؛ صهيوين ابتالء وهي العامل، يف دولة أعظم عىل ُفرضت النهاية ويف

ٌد،: االخرتاق  وامللوك اإلقطاع رجال عىل لبتغ املادية أن الدنيوية مسامهاهتم ومن).. ١(هيود أشباه أو هيود، أنصاف أو هتوُّ
 حياة لبحبحة اليهود فاستجاب للهو؛ انبسطوا أهنم كام.. والقامر بالربا املال بإنامء هلم دعامً  اليهود فكان البابوات؛ وبعض
غ عندهم الغاية لكن و ،-  ذلك يف الناس أزهد اخلاصة حياهتم يف أهنم مع -  واملوسيقى املرسح يف بإنتاجهم اللهو  تُسوِّ

 بل والدين؛ الغيب أمور يف املتناحرة الفلسفات جهة من الذهني والشتات التناقضات يف اإلنتاج من وأكثروا الوسيلة،
انويل اليهوديُّ  استباح  أصحاب الكثر أطباؤهم وكان.. احلشمة حلدود كثرياً  املتجاوزة األغاين تأليف) ٢(سولومون بن إمَّ

 مبادراهتم وكانت مطلقة، صحة التامس يف ومبالغتهم األكابر ترف ينتجها التي املرض أوهام لعالج البالطات يف العيادات
ِرهم لدينهم، هبجائهم تتمظهر الديني والتصحيح اإلصالح دعوى يف  يف) ٣(عقيدياً  رسوخاً  أشد وهم بالتلمود وتندُّ

 منهم يتعلم مل وكأنه) وأكاذيبهم اليهود( نرشة م١٥٤٢ عام أصدر الذي ولوثر ،)٤(كالونيموس هؤالء من.. به التعلق
 يفعل كام كثرية لغات الناس عىل ُيقحمون قوماً  أبغض كيف: (اللغوية لثقافتهم حمبتهم تسويغ عن يقل مل وكأنه!!.. شيئاً 

  ).٥!!)(؟ مهربج يف والعربية باليونانية حتدث فقد زونجيل؛



 عام الرابع كازيمري قال وهلذا ؛)اقتصادية تقدميَّة مخرية( أهنم األوربيني عند عامةً  اليهود فصفة الدنيوي املبدإ ناحية ومن
اً  م١٤٤٧   ).٦)(الدولة خزانة ومصلحة مصلحتنا أجل من اليهود نحمي: (البولندي الشعب مصلحة عن معربِّ

  

ْت   فردينارد إن: تقولون إنكم« : وقال الالزمة، للمهارات فأحرضهم ؛)٧(الثاين بايزيد املسلمني سلطان إىل العدوى وَرسَ
 فرصة هلم أتيحت وباجلزية.. لليهود فردينارد طرد يعني.. «!! بالدنا وأغنى بالده، أفقر الذي ذلك.. عاقل حكيم ملك

 إىل أوربا اضطرت حتى) ٨(سليامن السلطان عهد يف الديبلوماسية املناصب يف وبرزوا العسكرية، اخلدمة من اإلعفاء
  !.املسلمني عىل للهجوم أوربا تسليح اقرتحوا م١٥٣٠ عام ويف هلم، التودُّد

  

 باختالق األديان أهل عىل باالحتيال ويكون والكفر، واإلحلاد اإلباحية بنرش الصهيوين الكيد يكون: أبوعبدالرمحن قال
ف اجلديد الدين وهذا.. املقدس الكتاب من مشتق دين الربوتستانتية أن كدعوى اإلصالح باسم جديدة مذاهب  به ُمعرَّ

 الفكر ومسار احلضارات كتب ويف املوسوعات، كتب ويف الكثرية، األديان كتب ويف النرصانية مذاهب عن ُكتب فيام
 والربوتستانتية واألنغليكانية، والكالفونية، اللوثرية، مثل متصارعة مذاهب وهو اجلديد الدين هذا بدأ ومنذ.. البرشي
 عن ديورانت ول قال).. ٩) (م١٩٣٠- ١٨٥١( هارناك وأدولف) م١٨٨٩- ١٨٢٢( ريتشل ألربخيت بزعامة املتحررة

 ضد عقيدياً  وكان التواضع، عن الدائمة تعبرياته وسط يشيع الفخر كان فقد واألذن؛ للعني واضحة أخطاؤه وبدت: (لوثر
 ويندد اخلرافة، من فيه يسخر الذي الوقت يف باخلرافات ويتشبث خلصومه، جماملة أية ُيبدي ال احلامسة يف مفرطاً  العقيدة،

 متناقضات مجع رجل ولكنه للفضيلة، أعىل مثالً  أو للصالبة قدوة يكن مل وهكذا.. نفسه الوقت يف ويامرسه بالتعصب
قه وإنسان احلياة،  ما ولكن حاد، بلسان خصومي عىل االنقضاض عن أتوانى أكن مل: (قائالً  اعرتف قد و.. احلرب بارود مزَّ
 بذرة إنه: البابا عن وقال وروث، قذارة بأهنا فوصفها البابوية؛ املراسيم عن وحتدث).. الطعم؟ الذع يكن مل إذا امللح فائدة

) جهلة وقردة كفرة وهراطقة ديدان بأهنم نعتهم فقد األساقفة وأما للمسيحية، خصم بأنه ووصفه.. املالزم أو الشيطان،
)١٠.(  

  

 تأثري وبلغ: (فقال ؛-  السبتي اإلنجييل أساس هي التي -  الربوتستانتية عداء جانب آخر موضع يف ديورانت أبدى ولقد
 واألخالق البسيطة العقيدة أصل إىل رجوعاً  اإلصالح هذا كان الدينية الوجهة ومن الديني، اإلصالح يف ذروته اليهود

 للصور السامية عداء إىل عوداً  نكا والتامثيل الدينية للصور الربوتستانتية عداء فإن اليهودية؛ املسيحية صدر يف الصارمة



 القديسني وعبادة العذراء، عبادة إنكار وإن).. اليهود مثل( السبت بيوم الربوتستانتية الفرق بعض واحتفلت املنحوتة،
 بأحبار أشبه جعلهم واجلنس للزواج اجلدد القساوسة ارتضاء أن كام ،)١١(اليهود عند الصارم التوحيد من كثرياً  ليقرتب
 أنصاف أو اليهود أشباه وأسموهم بالتهود، اهتموهم الديني اإلصالح رجال نقاد إن.. الكاثوليك بالكهنة منهم اليهود
.. ورشيعته موسى إىل يرجع أن أراد) أملانيا يف اللوثري اإلصالح رجال من( مالنكتون إن نفسه كارلستاد وقال.. اليهود
 الهوت مناقشة يف عليه أثرت العربية دراساته بأن األسباين وسلم السيئة، رسفيتس آثام إىل التهود هتمة كلفن وضم

طَ  األذهان إىل جنيف يف كلفن حكمُ  وأعاد التثليث، د؛ بأنه زونجيل واهتم القديمة، إرسائيل يف الكهنةِ  تسلُّ  درس ألنه متهوِّ
: وقال.. العربية باللغة مفتون بأنه واعرتف للتوراة، العربي النص عىل وتعليقاته عظاته من كثرياً  وبنى اليهود، مع العربية
 فإن الكلامت عدد يف فقرها من الرغم وعىل جليلة، رشيقة مهذبة لغة.. الناس يعتقده ما كل فوق املقدسة اللغة ألفيت لقد

 بأن القول عىل أجرؤ قد أين واحلق.. شتى بأساليب األلفاظ من حصيلتها تستخدم ألهنا النقص؛ هبذا يشعر ال أحداً 
 من القليل العدد هذا بمثل الكثري عن ُتعربِّ  أن تستطيع أخرى لغة هناك ليس أنه لوجد ورشاقتها جالهلا أدرك إذا اإلنسان
 باملعاين، الزاخرة اجلوانب املتعددة التصوير بأساليب غنية مثلها لغة ثمة وليس).. ١٢( القوية التعابري هذه وبمثل األلفاظ،
  ).١٣) (برسعة إليه وتنفذ القلب تبهج مثلها لغة هناك وليس

  

 إال تتحقق لن قدرهتم أن عليه املتفق وإنام خالف؛ حمل ليست يريدوهنا مآرب كل لتحقيق اليهود أهلية: أبوعبدالرمحن قال
 ديانة هلم والعداء للمسيحية، وقوة وعلامً  كثرة املعمورة وثقل احلياة، مناحي كل يف األمم من القدرات ذوي خالل من

 هؤالء وحولوا األغوار، من نفذوا ولكنهم هلا، حرص ال مآيس جرَّ  صارخ عداء وهو اثنان، فيه خيتلف ال مما ومجاعات
 بمآرب القيِّمني فكانوا االستهزاء؛ حدِّ  إىل يصل كذب كل ووجداهنم عقوهلم يف أُرشبوا قسم: قسمني إىل األعداء

 من تعانيه ملا اليهود لرشذمة البغضاء حتمل -  منه أُْخرجت كانت أو دينها، من شيئ عىل أكانت سواء -  ودمهاء الصهيونية،
 يف وراحتهم غليلهم، يشفي ال بام يتكلمون أو الكالم، عىل جيرؤون ال ولكنهم الديني، الكيد عندها معه سهل دنيوي غبن

ر اللحظة هذه إىل الفريقني وكال.. بينهم التغامز ر، عندهم يتكرَّ  القبيحة اإلساءات جديد بإبداعٍ  عندهم رويتكرَّ  بالتذكُّ
 التي النقامت عندهم يثري وال وبركاته، اهللا سالم عليها العذراء مريم املطهرة الكريمة وأمه السالم عليه مريم بن لعيسى
 ديني فراغ ذلك حمل وحل ،)واألرثوذكس الكاثوليك وامرباطوريتا املسلمني؛ خالفة( الثالث القوى سقوط قبل كانت
 هرجمدون، بأمحوقة ابتداء واجلديد القديم العهدين بنبوءات اإليامن بعد الديني التقارب بسبب قوم عند وتغاضٍ  قوم، عند
 الزفت بني اجلحيم جلات يف موجود) النارصي يسوع( السالم عليه املسيح أن الرصيح بالنص التلمود من منقول هو ومما

 عىل غرية هؤالء عند كان فلو.. الزنا بمبارشة باندارا الروماين العسكري من به أتت قد مريم أمه وأن والنار، والقطران
دوا املالعني ولكن الركب، إىل الدماء لكانت دينهم  حتتاج ومما.. املتنفِّذة مالحمه بكل الصهيوين بالوجود ذلك لقبول مهَّ



 فضح وكتاب الرسية، احلاخاميني تعاليم وهي كاملًة، التلمود نصوُص  لغتها إىل منقوالً  عليه االطالع العربية مكتبتنا
 اجلليل، يف عاش بأنه الكتب عنه تتحدث الذي باندارا يوسف إىل اليهود ويشري.. براناتيس. يب. آي لألب اآلثم التلمود
 حيكي هيودي كتاب وهناك األرملة، ابنة) مريم( مريام بالفتاة التغرير عىل فأقدم مجيالً  وكان والفجور، بالفسق وُعرف
 وحتقريها، املسيحية عىل اهلجوم يف اليهود استخدمه امليالدي، الثالث أو الثاين القرن إىل تارخيه ويرجع بأكملها، القصة
 املسترشق نرشه كام األملانية، إىل ترمجته إىل الربوتستانتي اإلصالح زعيم) م١٥٤٦- ١٤٨٣( لوثر مارتن ريموند ويسعى
 هيودية نصوص مع العربي النص مقابل الالتيني النص فوضع ؛)م١٧٠٥- ١٦٣٣( فاجنزايل كريستوف يوحنا األملاين
  .أخرى آثمة

  

 من املفرتي كان إن اهللا حكم ستنفِّذ بل قوة، ذات مسلمة دولة يف الكفر هذا مثل يمر أن يمكن ال: أبوعبدالرمحن قال
 من حمروم واملسلم ،)يسوع سفر( يسمونه مفرتى سفر يف السخام وهذا.. رعيتها خارج كان إن اجلهاد علم تقيم أو رعيتها،
 الدكتور أمثال من دارسون نقلها ضغطه وترفع املسلم قلب هتضم منه فقرات عىل اطلعت وإنام العرب، بلغة عليه االطالع
 دور بل السالم، عليهام ووالدته عيسى عىل االفرتاء يف الوحيد هو البذيئ اليهودي الطعن هذا وليس.. مهران بيومي حممد
 ذكر كام الكفر هذا مثل عىل تنطوي التي باملنشورات غاصة األمريكية املتحدة الواليات يف خاصة الغرب يف املعارصة النرش

  !!.نصارى أهنم الربوتستانت دعوى مدى تعلم وهبذا باألديان، املهتمون

  

 املتحدة للواليات الكربى عداوهتم ننسى وال أشد، للمسيحيني وعداؤهم للبرشية، اليهود عداء هذا: أبوعبدالرمحن قال
 خطابه فرانكلني بنيامني األمريكي الزعيم ألقى يوم: (أبوالروس إيليا قال.. منهم عليها وُخيشى ودلَّلتهم احتضنتهم التي

 بعد؛ الكرهية أنياهبا عن كرشت قد الصهيونية تكن مل األمريكية املتحدة الواليات دستور كتابة ملناسبة الشهري التارخيي
 ببالده فكيف املستقبل؛ يف أمريكا عىل وخطرهم ومكرهم اليهود خبث من حمذراً  األمريكيني املواطنني فيه خاطب لذلك
 لبالده تنبأ لقد!.. تفريق من بينهام كان إن معاً، والصهيوين اليهودي النفوذ بصائرها أعمى وقد سنة، ومخسني مئة بعد اليوم
 اليوم، واضحة آثارها تظهر التي والدينية والالأخالقية واملالية السياسية اليهود لغزوتن بتعرضها القرن ونصف قرن قبل
  ).١٤)(اليهودية يورك أي).. جيويورك( اسم نيويورك مدينة عىل يطلقون أنفسهم األمريكيني بعض أن حتى

  الظاهري عقيل ابن أبوعبدالرمحن:  لكم وكتبه

  -  عنه اهللا عفا -                                                                                                                     



  :هوامش

  

 العهد مصدرهم سبتيِّْني  هيودَ  الربوتستانت أصبح حتى اجلد بوش عهد منذ بالفعل حصل ما وهذا: أبوعبدالرمحن قال) ١(
  .عام مرجع فهو اجلديد العهد وأما القديم،

  

 السنة نفس يف) الرومي( احلارومي سولومون بن إمانويل ولد«: ١٣٧- ٢٦/١٣٦ احلضارة قصة يف ديورانت ول قال) ٢(
 يكونه، أن خملص هيودي يستطيع ما قدر النهضة رجال من رجالً  وكان له، صديقاً  وأصبح ،)١٢٦٥( دانتي فيها ولد التي
 املال أصحاب ومن بالعلوم، املشتغلني ومن النحو، علامء من وعاملاً  دينياً، وعاملاً  واعظاً، كان كام الطب حيرتف وكان

 هذه إىل أدخل فإنه اإلتقان كل العربية يتقن كان وملا.. احلشمة جاوزت ما كثرياً  ماجنة ألغان ومؤلفاً  وشاعراً، واألعامل،
 شاعر أي ُيظهر ومل والروح، والسالسة الفصاحة يف اإليطاليني ينافس وكاد بيتاً، عرش األربعة ذات الشعرية املقطوعة اللغة

ب قد إمانويل كان وربام والذكاء، والروعة اهلجاء موهبة من إمانويل أظهر ما مثل) هني( قبل قط هيودي  مبادئ بعض ترشَّ
 أناس من فيها بام السموات من نفوره عن تعربِّ  قصائده إحدى فإن العرص؛ ذاك يف ساد الذي الشك يف رشد ابن مذهب
ع حيث للجحيم؛ إيثاره) إىل وذهب( الُفْضليات، فقط هن اخللقة الدميامت النساء أن إىل وذهب أطهار،  فيها جيد أن توقَّ
 حسناوات رأوا إذا لرواده القصيمي عبداهللا نغمة هي هذه: أبوعبدالرمحن قال( األزمان كل يف إغراءً  اجلميالت أكثر

رهم ثم بريوت، ف ،)السعودية يف املجدورين العميان بالصلحاء يذكِّ  يف دانتي فيها يقلِّد ضعيفة قصيدة شيخوخته يف وألَّ
 إمانويل وكان.. الربوتستانتي املذهب مثل ذلك يف) اليهودية أي( مثلها.. مطهر اليهودية يف ثمة يكن ومل.. واجلنة السامء
 أدخل أنه عىل.. اليهود أحبار تقاليد هنج ذلك يف متبعاً  بأرسه العامل يف األبرار لكل جماالً  اجلنة يف فأفسح دانتي، من أكرم

  .الكون خلود إىل انتهى ألنه اجلحيم؛ إىل أرسطو

  

 الصهيونية املاسونية ليهوديته اإلخالص كل خملص وهو والسالم اإليامن لتمزيق اإلحلاد؛ هبذا يتظاهر: أبوعبدالرمحن قال
  .بعد فيام

  



 القاعدة هو وليس النحوي، االستثناء هو »فعيلة« نسبة يف »الَفَعيل« أن مباحثي يف كثرياً  بيَّنُت : أبوعبدالرمحن قال) ٣(
  .االستقرائية اللغوية

  

 وترجم والفلسفة، العلوم إىل متفرغاً  البداية يف كالونيموس وكان«: ٢٦/١٣٧ احلضارة قصة يف ديورانت ول قال) ٤(
 من أنه وجد ولكنه.. عالية أخالقية بروح وكتب العربية، إىل رشد وابن والفارايب وجالن وبطليموس وأرشميدس أرسطو
هبا؛ نابويل يف والبهجة املرح طباع يتمثل أن عليه اليسري  يف روماين شاعر( اليهود رأس هو أصبح رومة إىل انتقل فلام ويترشَّ
.. شخصه ويف فيهم، الضعف ونقاط نفسه، هو وأخطاءه واليهود، املسيحيني، أخطاء لطيفاً  هجاء هيجو) م. ق األول القرن
 مبادئ وحيفظ والتلمود التوراة يف والتفكري التنقيب يطيل أن عليه كان ملا امرأة كان لو فإنه رجالً؛ ُولد ألنه حظه وندب
 اليهود لدى هجاؤه هبا حظي التي الشعبية وتوحي التلمود، من املرحة روحه وسخرت.. ٦١٣ عددها البالغ القانون
  .»البالد سائر يف شقاء األكثر إخواهنم عليه كان الذي بالقدر متدينني أتقياء يكونوا مل بأهنم الرومان

  

ناً  كان بل: أبوعبدالرمحن قال غ الغاية ولكن مثلهم، متديِّ   لليهودية نقده فلوال مجيعاً؛ عندمها الوسيلة تسوِّ

  

دوا أن الناس من يريد ال وهو -    .اإليامن وخلخلة اإلحلاد، وبث للنرصانية، نقده ُقبل ملا -  يتهوَّ

  

 أنه«: م١٥٥٣ عام الكنيسة هأحرقت الذي رسفيتوس مليجيل وجهها التي التُّهم فمن كالفن؛ ومثله: أبوعبدالرمحن قال) ٥(
س الكتاب وصفها بينام.. »جمدب بلد بأهنا لليهودية سرتابو َوْصَف  َقبَِل   انظر.. والعسل اللبن فيها يتدفَّق أرض بأهنا املقدَّ
  .٢٤/٢٤٥ احلضارة قصة

  

 اليهود حقوق) ١٣٧٠- ١٣٣٣( األكرب الثالث كازيمري وثبَّت« : ٢٦/١٤٠ احلضارة قصة يف ديورانت ول قال) ٦(
عها، البولنديني  الكهنة أحد أبلغ م١٤٠٧ يف ولكن لتوانيا، ليهود احلقوق هذه فيتوفست األعظم الدوق وضمن ووسَّ

ض.. بدمه أنظارهم ُيمتِّعون وأخذوا مسيحياً، طفالً  قتلوا قد اليهود أن كراكاو يف الكنيسة شعب  عىل االهتام هذا وحرَّ
 أن يف نرغب الذين اليهود يشعر أن نريد«: وقال ،)م١٤٤٧( فيها وزاد اليهود حريات الرابع كازيمري وجدد املذابح، وقوع



 امللَك، الدين رجاُل  واهتم.. « اخلريِّ  حكمنا ظل يف بالراحة يشعروا أن الدولة خزانة ومصلحة مصلحتنا، أجل من نحميهم
 خطباً ) للبابا ممثِّالً  بولندة إىل جاء الذي( كابسرتانو يوحنا وألقى اجلحيم، يف املصري بسوء األساقفة رئيس أولسنيكي وأنذره
 به نزل قد اهللا عقاب بأن الصيحات ارتفعت احلرب يف امللك ُهزم وملا).. م١٤٥٣( كراكاو بلدة سوق يف مثرية ملتهبة

 اليهود، حريات صك ألغى فإنه أخرى حرب يف للدخول الدين رجال تأييد إىل حاجة يف كان ومذ.. الكفار ملساندته
 يقطنوا أن ذلك بعد كراكاو هيود إىل طلب أن اهلجامت هذه ملنع كان وربام.. ١٤٩٤ ،١٤٦٣ يف املنظمة املذابح ووقعت
 ذللوا أن بعد وازدهاراً  عدداً  اليهود زاد ولتوانيا بولندة يف املراكز من غريها ويف الضاحية تلك ويف.. »كازيميرييه« ضاحية

  .»اإلقامة حرية عدا فيام حرياهتم هلم أعيدت األول سجسمند عهد ويف العقبات، كل

  

  ).م١٥١٢- ١٤٨١( هـ٩١٨- ٨٨٦ واليته.. الثامن العثامين اخلليفة الثاين خان بايزيد السلطان) ٧(

  

  ).م١٥٦٦- ١٥٢٠( ٩٧٤- ٩٢٧ واليته.. األتراك عثامن بني خلفاء عارش بالقانوين املعروف الثاين سليامن هو) ٨(

  

  .١٨١- ١/١٨٠ زكار سهيل الدكتور بتعريب للديانات املوسوعي املعجم: انظر) ٩(

  

  .٢٤/١٣٥ احلضارة قصة) ١٠(

  

فة كتبهم بل: أبوعبدالرمحن قال) ١١(   .بالوثنية مليئة املبدلة املحرَّ

  

 وأن التوراة عىل ويثني باجلهل، األناجيل ويصف الكريم، القرآن بالغة يف يقدح القصيمي كان: أبوعبدالرمحن قال) ١٢(
  !!.العربية جييد ال وهو ذلك له تأتَّى كيف أعلم وال.. شاعرية لغتها

  



 وكان.. ١٤٠ص إىل الصفحات بقية وانظر ،١٤٠ص إىل الصفحات بقية وانظر ،١٤٢- ٢٦/١٤١ احلضارة قصة) ١٣(
 من اإلسالمي املدِّ  ملواجهة وتدليلها؛ بالربوتستانتية االعرتاف أوربا يف الزعامء عىل تفرض ظروف يف الربوتستانتي التقدم
 حتى م١٥٢٧ عام حلَّ  أن ما ولكن«: ٢٤/١٧١ احلضارة قصة يف ديورانت ول قال.. العثامنيني عهد يف املسلمة تركيا
 عليها تعود الربوتستانتية أن املدن ووجدت أملانيا، نصف يف للمحافظني مذهباً  أصبحت قد اللوثرية اهلرطقة كانت

 أيدهيم، بني األمالك وضع إىل إال يتطلعون ال وهم بالدين، قليالً  ولو يبالون ال إهنم: أسى يف ميالنكتون وقال.. بالفائدة
 ينزعوا أن واستطاعوا واملحاكم، الرضائب من الدينية للمسوح طفيف بتغيري ونجوا.. األساقفة أرشاف من يتحرروا وأن

 أثارت قد واإلخالص، بالبساطة يتميز دينٍ  يف صادقة رغبة أن يبدو ذلك ومع.. الكنيسة أمالك من هبا بأس ال أجزاء
 رجال؛ ثامنية واختاروا الكنيسة، فناء يف أولريخ سانت أبرشية أعضاء من عددٌ  اجتمع ماجديربج ففي املواطنني؛ من الكثري
 العشاء تناول املدينة يف الكنائس كل كانت ما ورسعان ،)١٥٢٤( الكنيسة شئون وليديروا الواعظ، بدورهم ينتخبوا لكي

  .١٨٣- ١٨٢ص وانظر. « اللوثرية بالطريقة الرباين

  

 .١٠٧ص املسيحية عىل املستمرة وحروهبا العاملية اليهودية) ١٤(
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