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 كلمة الناشر 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

..وتبقـ  القضـية اليهوديـة ةضــيةك  ـاهاة ليهـا الاإلـري مــن اوضـام والغمـوان لهـ  حقــاك ان 
وط ويهــيا النتنــة ويســاعد علــ  اســتمرارها أو وراء كــ  لتنــة يهــودايك ـ ولــو عــن بعيــد ـ  ــ رك ا يــ 

 تضخيمها؟.
 إننا عندما منعن النظر يف خمتلف القضااي نرى كإلرياك من دساهسهم ومااهدهم…

العداوة والبغضاء اىل يوم القيامة، كلما أوقدوا انراً للحررر  1والقينا بينهمةال تعاىل: 
 .2 ملفسدينأطفأها هللا، ويسعون يف األرض فسادًا، وهللا ال حيب ا

واملرجــــد الــــديا األعلــــ  اومــــام الشــــريا اب )دام الــــي( ةــــد اهــــتم  لقضــــية النلســــطينية مــــن 
بـــداايوا وأكـــد علـــ  ا طـــر اليهـــودابن لهـــو أول مرجـــد تقليـــد كتـــ  كتـــا ك حـــول اليهـــود  ســـم 

ةب  ما يناهز الإلالثني عاماك. كما كت  أخرياك )هـ  سـيبق  الصـلني بـني العـرب  3)هؤالء اليهود(
 .4إسراهي (و 

ويف هــذا الاتيــ  ا ديــد الــذاب نضــعي بــني يــديكن يشــري اومــام الشــريا اب )دام الــي( اىل 
 دور اليهود يف التخري  ونشر النسادن مستشهداك لذلك ببعض األحداث من واةد احلياة. 

وهــذا الاــرال نقــ  عــن إحــدى اا ــرات اومــام الشــريا اب الــل كــان يلقيهــا علــ  العلمــاء 
ث خــارا النقــي )الســطول العاليــة( يف ةــم املقدســةن وةــد أ ــار ليهــا اىل خمــا ر والنضــالء يف  ــ 

 
 أاب بني اليهود. - 1
 .64املاهدة /  - 2
 صنحة من احلجم املتوسطن وةد  بد اكإلر من ثالثني مرة وبلغات خمتلنة. 143يقد الاتاب يف  - 3
 حتت الطبد. - 4
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  اليهود الل حتدق  ملسلمني..
وةــد انهــزت اا ــراتي التوجيهيــة األلنــني يف  ــو ا وانــ  احليويــة والدينيــةن و ــن بــدوران 

 نبذل ما بوسعنا وعدادها وإخراجها بصورة كراسات أو كت  ليستنيد منها ا ميد.
 ويف ا تام نسأل هللا تعاىل ان ينصر املسلمني عل  اليهودن ومن هللا التوليق.

 
 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر 

 بريوت ـ لبنان  
 م 1997هـ ن 1418 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني وصل  هللا عل  امد وآلي الطيبني الطاهرين.

 
لغـابر واحلا ـرن لوجـدان ان هنـاك لاصـال كبـريا بـني اليهـود وبـني القـيم لو تنحصنا التـاري  ا

 اونسانية العليان كالسلم والولاء..
ــذ   ــري اىل هـ ــر  يشـ ــعوبن والقـــرآن الاـ ــم والشـ ــوم األمـ ــو ين عنـــد عمـ ــم منبـ ــا معلهـ ــذا مـ وهـ

ء أاب اهنـم ثلـة مـن ا يـاأل واأل ال 5وضربت عليهم الذلررة واملسرر نة احلقيقة يف ةولي تعاىل: 
 .6النقراء

 7وهلل العرر ة ولرسررولل وللمرر مننهــذا مــن جانــ ن ومــن جانــ  آخــر يقــول عزوجــ : 
 ن وهو خيص ضا املؤمنني دون غريهم.8والعزة مبعىن: الغلبة والقوة

 ولان وبنظرة واحدة جند اليوم اني ةد تغري األمرن لصارت العزة لألعداء ..
ن ويف للســطني  لتحديــدن لوجــدان ان اليهــود  لــا ا رجعنــا  لتــاري  مســني عامــا اىل الــوراء

( نسمةن برجاهلم ونساههم و ـيوخهم وا نـاهلمن امـا اليـوم لـان 56000ليها ال يتجاو ون الـ )
اوحصــاءات تقـــول: ان ننـــول اليهـــود يف األرا ـــر النلســطينية أربعـــة ماليـــني نســـمةن وهـــم يف 

 ا دايد مطردن وةووم يف تصاعد مستمر..
 ن ه  خنطو  و األمام كما هم خيطون؟!أما  ن املسلمون

 ب  كما أمران اوسالم؟
 وةد ورد يف احلديث الشريف: 

)مــن اســتوى يومــا  لهــو مغبــونن ومــن كــان آخــر يومــي  ــريا لهــو ملعــونن ومــن   يعــر  

 
 .61البقرة :  - 5
 حيث ان املسانة معناها النقر. - 6
 .8املنالقون :  - 7
 ط االعلمر بريوت. 484راجد تنسري  رب ص  - 8
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الـــزايدة يف ننســـي كـــان اىل النقصـــان اةـــربن ومـــن كـــان اىل النقصـــان أةـــرب املـــوت خـــري لـــي مـــن 
 .9احلياة(

 ذا ؟كيف حدث ه
 وكيف وصلنا اىل هذ  املرحلة؟

 احلديث  وي ن وهو  و  جونن ولسنا اآلن بصدد  إلي تنصيال.
 

 من أسبا  أتخر املسلمن 
إن املسلمني يف احلقيقة أخلوا أبوامر هللا وتركوا ما أمرهم بـي تبـارك وتعـاىلن لانعاسـت ضـم 

 ر كيف تاون العقوبة..للنتدب 10ضربت عليهم الذلة واملس نة اآليةن وسيطر عليهم من 
لقــد جــاء يف احلــديث القدســر يف  ب )كــالم هللا مــد أنبياهــي(: )ا ا عصــا  مــن يعــرلا 

 .11سلطت عليي من ال يعرلا(
لا ا ما تنحصنا التاري  وغصنا يف أحداثين سنجد هذا القانون العادل أمـام العـني يف كـ  

 معادلة حيوية؟!
مني تتميـز بطـابد خـاصن وكـانوا ينظـرون إىل كـالم وةد كانت النرتة األوىل مـن حيـاة املسـل 

هللا والرسول )صل  هللا عليي وآلي وسلم( كما ينظرون اىل املسل مات غري القابلة للنقـا،ن سـواء 
 علموا سر  ن ام   يعلموا.

وأةــول: ســواء ةبلنــا ام   نقبــ ن ان املســلمني عصــوا هللان لســلط علــيهم اليهــودن ولــي  هــذا 
 عض يومن ب  هو مسون عاماَ.التسلط ليوم او ب

 
 .5ل 6ب 173ص 68 ار االنوار ا - 9

 .61:  البقرة - 10
 .  13207ل  338ص  41ب  11مستدرك الوساه  ا  -11
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 املسلمون واليهود 

ةن لقبــ  عـــدة ســنوات كانـــت اةــ  اوحصـــاءات تقـــول: إن  ان املســلمني اليـــوم ليســوا أبةليـــ 
عدد املسلمني يناهز األلف مليـون مسـلمن واليـوم لـعن عـددهم ةـد انهـز املليـار وسـتماهة مليـون 

 .12مسلم
ــورة ــد املعمــ ــددهم يف  يــ ــعن عــ ــودن لــ ــا اليهــ ــون نســــمة  ال 13امــ ــر مليــ ــة عشــ ـــ أربعــ ـ ــاهز اـل ينــ

( منهم أربعة ماليني يف اسراهي ن ومسة ماليني يف امرياان والبـاةر يف سـاهر 14000000)
 ا اء العا .

ومــن  ب املإلــال )وال مناةشــة يف األمإلــال( ان يهــود العــا  أب عهــم اةــ  مــن ننــول مدينــة 
  هران  ات الستة عشر مليون نسمة. 

دث ان أربعـــــة ماليــــني يهـــــوداب يف اســــراهي  يصـــــمدون يف وجـــــو  الســــؤال هـــــو: كيــــف ـحــــ 
 املسلمنين ب  يننذون ما يريدون و ن  واب املليار والستماهة مليون؟!.

هذا بغض النظر عن ان املسلمني يف العا  هم االغىن.. لمصـادر الطاةـة حتـت ايـدينان بـ  
  وياـون الغـرب والشـرق خا ـعاك احتيا ر العا  من الطاةة حتت ارا ينان مما معلنا أسياد العا

 لنا واتاجاك الينا.
لياـــف  ـــدث ان أربعـــة ماليـــني يهـــوداب يف اســـراهي   امـــون ويســـيطرون علـــ  ارا ـــينان 

  14وضربت عليهم الذلة واملس نةو ن منلك العدة والقوة؟! وةد ةال هللا تعاىل عنهم: 
 .15وهلل الع ة ولرسولل وللم مننوةال تعاىل عنا: 

 
 

 
م يـــذكر ان عـــدد املســـلمني حاليـــاك 1996ويف كتـــاب )عنـــدما  اـــم االســـالم( لعبـــد هللا لهـــد الننيســـرن الصـــنحة االخـــرية ن  - 12

 (.2000000000مليارا مسلم )
 يف هذا اليوم وحس  اكإلر االحصاءات. - 13
 .61البقرة /  - 14
 .8املنالقون /  - 15
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 ادهم وتفرقنا احت
 وألج  تقري  معىن ما نعانيي اليوم ن وما وص  بنا احلال نذكر هذ  القصة الطرينة:

 اــ  أنــي كانــت هنــاك ةاللــة  ــخمة متجهــة  ــو إحــدى املــدنن ويف الطريــق تعــرا هلــا 
ةطاأل الطرق وسلبوا القاللـةن حـو جـر دوهم مـن ثيـاضم وتركـوهم يف العـراءن وعنـد وصـول القاللـة 

 دينة القريبة تعج  اهلها من هذا املنظرن وسألوا عن السب ؟.اىل امل
 لقالوا هلم: لقد تعرا لنا ةطاأل الطريق وسلبوان وتركوان كما ترون؟!

 لسألوهم: وكم كنتم؟.
 ةالوا: ماهة ننر .

 مث سألوهم: وكم عدد اللصوص؟.
 لقالوا: اثنان.

لبام اثنـــان وانـــتم لتعجـــ  اهـــ  القريـــةن واخـــذوا يضـــحاون مـــن هـــؤالء ويقولـــون كيـــف ســـ 
 ماهة؟!

 لقال اه  القاللة: ما كان  اك اال الحتادهم عل    لهم وتنرةنا عن حقنا!
وهاــــذا احلــــال يف ةضــــيتنا اليــــوم: لــــان أربعــــة ماليــــني يهــــوداب متحــــدون )علــــ    لهــــم(ن 
ون حيـث جعلـوا الصـراأل عربيـاك اسـراهيلياك( ـ ماهتـان ومسـون مليـون  والعرب ـ )لـو عـربان كمـا يعـرب 
متنرةــون غــري متحــدينن هــذا ان اخرجنــا املســلمني غــري املتحــدين ايضــاك مــن املعادلــة واال لــنحن 

 مليار وستماهة متنرةون.
 يف الواةد  ن خالننا اوامر هللا..

 وةد ورد مإل  هذا يف القرآن الار  يف سورة البقرةن حيث يقول هللا تعـاىل خما بـاك اليهـود:

  اليت انعمت علي م واين فضلت م على العاملناي بين اسرائيل اذكروا نعميت16. 
أاب: اناــــم كنــــتم امــــة ةــــد ارتقــــت املراتــــ  العاليــــة مــــن  يبــــة الــــنن  وحســــن االلتــــزامن ممــــا 
استوج  تنضيلام عل  بقية األمـم والشـعوب يف  لـك الزمـان علـ  الـذين عتـوا عـن أمـر رضـم 

 و  يلتزموا أبوامر االنبياء )عليهم السالم(.
اذ قال موسى لقومل اي قرروم اذكررروا نعمررة هللا علرري م اذ يقول عزوج :  ويف آية أخرى

 
 .47البقرة /  - 16
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  17جعل في م أنبياء وجعل م ملوكاً وآاتكم ما مل ي ت أحدا من العاملن 
 لعن  اعة با إسراهي  هلل تعاىل جعلتهم ملوكاك واستطالوا عل  أه   ماهنم.

ــوا أوامـــر هللا  ــرد أن تركـ ــنهم  ا ولاـــن  لـــك   يـــدم  ـــويالك ن لبمجـ ــاك ســـل  عـ تعـــاىل جانبـ
 امللوكية والعزةن وألبسوا لبال ا زاب وجر عوا الذل وهذ  اآلية تشري اىل  لك:

 وخترجون فريقاً من م مررن دايرهررم تظرراهرون علرريهم  18مث انتم ه الء تقتلون أنفس م
ابالمث والعدوان… فما ج اء من يفعل ذلك من م اال خ ي يف احليوة الدنيا ويوم القيامررة 

 . 19… يردون اىل اشد العذا 
 أاب: النام خالنتم اوامر هللا ..  ربت عليام الذلة واملسانة.

وننــ  هــذا االمــر حصـــ  مــد املســلمني حيــث اهنـــم ـ يف بــدو األمــر ـ انصــاعوا ألوامـــر هللا 
 تعاىل لاان  لك سب  ا دهارهم وتنرةهم عل   يد األمم لنر القرآن الار :

 اس، أتمرون ابملعروف وتنهون عن املن ركنتم خري امة أخرجت للن 20. 
 .21وةال رسول هللا )صل  هللا عليي وآلي(: )اوسالم يعلو وال يعل  عليي(

ولاــــن اليــــوم حيــــث تــــرك املســــلمون اوامــــر هللا ســــبحاني جانبــــاكن ســــل  عــــنهم  ا العــــزةن 
 واصبحوا حتت سيطرة األعداء.

 
 .20املاهدة /  - 17
 .26أاب يقت  بعضام بعضاك . راجد تنسري  رب ص  - 18
 .85البقرة /  - 19
 .  110آل عمران /  - 20
 .20985ل 1ب  142ص  17ن ومستدرك الوساه  ا 11ل  1ب  376ص 17وساه  الشيعة ا  - 21
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 بن العراق واسرائيل 

 
لعــراق كمإلــال علــ   لــك لاالســراهيليون اليهــود يف ةــانوهنم ال ي قتــ  لــو ةــاران بــني اســراهي  وا

 يهوداب واحدن ويف ا ان  اآلخر العراق كم ةت  من االبرايء املسلمني والعراةيني هناك؟!!
 لها  ن كسبنا صناوم وكسبوا صناتنا.

لهـا  لاالنتهاك حلقوق املسلمني يف العراق وةتلهم لألبـرايء ال يـدخ   ـمن داهـرة احلصـر..
  ن كسبنا صناوم وكسبوا صناتنا.. سلاوا سب  العزة وسلانا سب  الذل!.

وعل  مدى ا مسني عاماك    ص  ان اسـراهي  اخرجـت يهـودايك واحـداك مـن اسـراهي . امـا 
العراقن لعني اخرا اكإلر من ثالثة ماليني من العراةيني بني مهجر ومهاجرن انهيك عـن ماـات 

ـــزاليتني وعشـــرات اآلال  مـــن الســـجناء اآللـــف مـــن القتلـــ  واملعـــو  ةني هـــم حصـــاد حـــربني استـن
 األبرايء؟!.

ــع   ــد  ـ ــ  مـ ــا  صـ ــاهر مـ ــبا  ونظـ ــ  أب ـ ــلمني حبلـ ــالد املسـ ــيطن وبـ ــال بسـ ــرد مإلـ ــذا  ـ وهـ
 العراق. 

وج ي هللا الضربة علينا بذات 22لا الصة: اني بعد ان تبادل القوم الصنات احلسنة  لسياة
كرر ً آنذاكن لالدنيا دنيا األسباب واملسـبباتن وةـد ةـال تعـاىل:  الصنعة الل صند ضا اليهود

 . 23 مند ه الء وه الء من عطاء ربك
 هذا هو القانون االهلر العادل يف هذا الاون.

 
 [.85ن]البقرة /  من م من دايرهممث انتم ه الء تقتلون انفس م وخترجون فريقاً ةال تعاىل:  - 22
 .20االسراء /  - 23
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 رسالة اىل ايسر عرفات 

ةلــت ليهــا  ــمن كــالم  25بعإلــت برســالة اىل احــد القــادة النلســطينيني 24ةبــ  لــرتة  ويلــة 
 يل: 

وا علــــــ  النصــــــر وتصــــــلوا اىل أهــــــدالام م )إ الــــــة اســــــراهي ( م وانــــــتم ال مياــــــن ان حتصــــــل 
 تتمساون أبساليبام هذ ن و لك لسببني: 

 العنف. األول:
 ترك كتاب هللا وراء أاهركم. الثاين:

امــا ااولــة الوصــول اىل اهلــد  بواســطة العنــف لهــر لا ــلة مقــدماكن و لــك لســب  بســيط 
 ملــي العــدو ] اســراهي [ لايــف مياــن هلــذا  وهــو اناــم حتملــون الســيف بوجــي الر ــا، الــذاب

 العنفن غري املتوا نن إ الة إسراهي  ؟!! .
 بغض النظر عن أسلوبام يف إدارة األمور يف للسطني املستند اىل اورهاب والقت .

لعسراهي  غالبة مبا متلـك مـن تقنيـة عاليـة يف السـالل وهـر يف  لـك تنـوةام كميـة وكينيـةن 
إســراهي  تصــند بننســها ســتماهة نــوأل مــن الســالل مــن الرصــاص اىل  لنــر العقــد املا ــر كانــت

الطـاهرات احلربيـةن ويف املقابــ  الـبالد اوسـالمية  عــاء التصـند مـن ســالحها سـتماهة نــوألن وال 
 ماراب سالحها السالل االسراهيلر يف الاينية.

الطريــق ا ن العنـف لــي  هـو الطريــق األسـلم الســرتداد احلقـوقن بــ  مـردود  ســل  داهمـان و 
األمإلـ  واألجنــني يف العمــ  هـو الســلم والالعنــف وخـري مإلــال علــ   لـك هــو أســلوب رســول هللا 

الســـلمر يف مواجهـــة املـــؤامرات الضــخمة الـــل كانـــت حتـــاك مـــن ةبـــ   26)صــل  هللا عليـــي وآلـــي(
 -معقـ  املشـركني –املشركني والانار يف ا زيرة العربيةن وكيف متان مـن دخـول ماـة املارمـة 

 .27دون إراةة دماء او اللجوء اىل اورهاب ولتحها ب
 

 يف اواه  الإلمانينات او ةبلها. - 24
 وهو ايسر عرلات. - 25
راجــد كتــاب )الصــياغة ا ديــدة( و)ممارســة التغيــري( و)الســبي  اىل اهنــاا املســلمني( و)حاومــة الرســول )ص( واومــام أمــري  - 26

 ( لإلمام املؤلف )دام الي(.املؤمنني
 راجد كتاب )وألول مرة يف  ري  العا ( لإلمام املؤلف. - 27
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 اما عن السبب الثاين:
 ترك العمل ب تا  هللا تعاىل

للــو القينــا نظــرة ســريعة علــ   ريــ  للســطني لوجــدان ان القــرآن ـ ومــن مث املســلمون ولــي  
العرب لقط ـ هو الذاب  الظ عل  وجـود هـذا البلـد بـني ايـدينان لالمـا خرجـت للسـطني مـن 

 28جعها املسلمون من الصليبيني وغريهمن ولي  العرب ـ بعنوان اهنم عرب ـ امـا انـتمايدينا اسرت 
 لتجعلون النـزاأل بني العرب لقط واسراهي ن ال املسلمني أب عهم.

اما اليهود لعهنم صاروا كلهـم إخـواان حتـت مظلـة الـدين اليهـودابن لـاليهوداب الروسـر  ـرتم 
األمريار واملغـر  واألثيـو  األسـود و… لهـوالء  اليهوداب اليمان وكذلك احلال مد اليهوداب

 اليهود الذين هم من خمتلف القوميات متمعون حتت مظلة واحدةن هر الداينة اليهودية .
هــذا العنــوان الــديا هــو الــذاب اعطــاهم هــذا الايــان الضــخمن األمــة الواحــدة اليهوديــة .. 

 االخوة اليهودية .. احلرية اليهودية.
دما تركنــا عنــوان الــدين اوســالمر جانبــاكن وتركنــا هــذ  الركــاهز تلقاهيــاكن و ــن املســلمون عنــ 

 أصبحنا بعيدين عن األمة اوسالمية الواحدةن االخوة اوسالمية.. واحلرية اوسالمية.
 مد ان القرآن الار  يشري اىل هذ  النقاط املهمة يف آايت متعددة.

 .29 إن هذه أمت م أمة واحدة ةال تعاىل :
اصـــبحنا اممــــاك متشـــتتة .. األمـــة العراةيــــة واويرانيـــة والباكســـتانية والســــودانية و..و..  لاننـــا

 لأصبحنا مسني أمة ب  أكإلر.
امــا اليهــود لغــدوا أمــة واحــدةن وصــاروا أخــوةن ســال  مــا عليــي املســلمون الــذين امــتألت  

 .30حياوم تنرةة و تتهم األممية والقومية
 لقيادة النلسطينية بعد جهاد  وي  مرير اىل التنا ل عن ونتيجة هذ  التنرةة انته  االمر 

 
 ا طاب اىل ايسر عرلات. - 28
 .92األنبياء /  - 29
لاــ  يهــوداب يف العــا  جنســيتانن االوىل اســراهيلية والإلانيــة جنســية الــو ن الــذاب يقطنــين وبــالدان حتــرم احلصــول علــ  جنســية  - 30

 من ال ترغ  ليي.اثنيةن ب  ترى لننسها احلق يف اسقاط ا نسية ع
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االرا النلسطينية الل سنك عل  أعتاضا دماء عشرات اآلال  من املسلمني للحناظ عليها 
حتت مظلة احلام  31إسالميةن خالصة لليهود واالةتناأل  ام  ظااي صغرية  سم )غزة وار ا(

تلـــو اوهانـــةن حتـــت مـــرآى ومســـمد النلســـطينيني  االســـراهيلر الـــذاب مـــا اننـــك يشـــبعهم اوهانـــة
ــــ ) ــــ )الــــف 250الــــذين يتجــــاو  عــــددهم ا مســــة ماليــــنين والعــــرب اـل ( مليــــونن واملســــلمني اـل

 .32وستماهة مليون(
هذ  هر النتيجة احلتميةن واننا لـن ولـن نـنجني مادمنـا ننـتها هـذا األسـلوب ا ـا  ن ومـا 

  لنا.دمنا نبتعد عن النها الذاب رمسي القرآن الار 
 

 حتمية السقوط
ان عبــد الناصــر لــن ينتصــر علــ  اســراهي ! يف حــني كــان ا ميــد  33و كــرت يف اا ــرة يل

يظن خال   لكن وكان يل األدلة عل   لـكن اسـتنادوا مـن  ريقـة تعامـ  عبـد الناصـر حـو 
 مد  عبين و ريقة تعام  اليهود حو مد غريهمن لقرأت كتابني.

 (. األول امسي: )أةسمت ان أةول
 والاتاب الإلا : )يف معتق  األنصار(.

وعندما يقرأ اونسان هذين الاتابني يعر  بعـض املشـالة املوجـودة يف الـبالد اوسـالميةن 
ومـــن خـــالل  لـــك ةـــد ياـــون األمـــر جليـــاك بعـــدم انتصـــار عبـــد الناصـــرن لالاتـــاب األول الحـــد 

 سجن يف اسراهي .  السجناء املسلمني يف  نزاانت عبد الناصرن والإلا  لنلسطيا ةد
ا ار صاح  الاتاب االول اىل التعـذي  الوحشـر الـذاب ميـارل يف سـجون عبـد الناصـر 

 وكيف كانوا يتنننون يف تعذي  املسلمني.
كمــا يــذكر املؤلــف الإلــا  مــا مــورل  قــي يف ســجون اســراهي ن لــعن املمارســات االســراهيلية 

اــون أخــف ممــا كــان يف ســجون عبــد اليهوديــة  ــق  لــك النلســطيا الــذاب يعتــرب عــدواك هلــم ت
 الناصر للم تتجاو  بعض أنواأل التعذي  الننسر وما أ بي.

 
 غزة. 349ص  4( دومن لقط. راجد املوسوعة السياسية ا32400تبلغ مساحة غزة ) - 31
 ( كما سبق.2000000000وعدد املسلمني حالياك ) - 32
 ألقاها مساحة اومام الشريا اب يف أواخر عهد عبد الناصر. - 33
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 .34مد لارق ان اسراهي  ال تعذب اليهود
ولانا لو راجعنـا سـجالت السـجون والتعـذي  القاسـر ـ ان وجـدت سـجالت ـ يف الـبالد 

 اوسالمية ملا وجدانها جتاو ت املسلمني…
 

 اخلطر اليهودي 
طــر اليهــوداب علــ  للســطني ومــا جاورهــان بــ  خطرهــا عــام  ــام . لهــو ال ال يقتصــر ا 

يتوجي اىل الذين تصاحلوا مـد اليهـود يف اسـراهي  لقـطن بـ  خطـرهم يتوجـي اىل  يـد املسـلمنين 
 ب  وغري املسلمني. 

 :35وميان او ارة اىل بعض ا طر املتوجي من ةبلهم وتلخيصها مبا يلر
 صاد .السيطرة عل  التجارة واالةت :1
 نشر النساد وا ن . :2
 املخدرات. :3
 اويد . :4

 : السيطرة على التجارة1
 ـــاول اليهـــود داهمـــاك اومســـاك سيـــوط التجـــارة باـــ  الوســـاه  املتاحـــةن املشـــروعة وغريهـــا. 

 
 حو ان ةات  اسحاق رابني يعيش معز اك مارماك يف سجن مرلي.- 34
وهناك أخطار يهودية أخرى ايضاكن منهــا:  ــراء األرا ــر العربيــة واوســالمية مببــالغ  اهلــة جــداك ومتلاهــا حــو تصــبني يهوديــةن  - 35

 920وةــد اوــدوا هــذ  الطريقــة منــذ مســني عامــاك بــ  أكإلــرن واىل يومنــا هــذان وكمإلــال علــ   لــك نقلــت  لــة )ا لــة( العــدد 
مليار دوالر خصصها متول يهــوداب لشــراء مــا مياــن مــن األرا ــر العربيــة يف  م ان:4/10/1997الصادرة بتاري   11ص 

 القدل وا لي …
وةد دعم )موساو ليتش( املليونر اليهوداب االمريار  عيات تــو ني يهوديــة يف القــدل خاصــة يف االســتيالء علــ  منــا ل عربيــة..  

 ل يف القــدل القدميــة واخــرى خــارا األســوار ولاــن لهــو مــو ل  ــراء ارا ــر يف جبــ  ابــو غنــيم ورأل العــامودن لضــالك عــن منــا
 هيتي )لالستإلمار( ال تتوةف ملواصلة العم  عل  ابتياأل ما ميان من األرا ر العربيــة.. واســم )اينــن موســاو ليــتش( انتشــر 

ــي كـــ  ــاهق  لظهـــور أبنـ ــدأت احلقـ ــا ل يف رأل العـــامود وبـ ــر واملنـ ــتيالء علـــ  األرا ـ ــي وراء االسـ ــد ان تبـــني انـ ــؤخراك بعـ ان ممـــول مـ
األحــزاب اليمينيــة يف االنتخــا ت الربملانيــة األخــرية كمــا تربطــي بــرهي  الــو راء اوســراهيلر عالةــات وثيقة.موســاو ليــتش ابــن 
الســبعني عامــا يقــيم يف ميــامر يف للوريــدا وبــدأ اهتمامــي عســراهي  يف الســبعينات حيــث اخــذ  لتــربأل لالســتيطان يف القــدلن 

ــاليف ــطينياك  وكـــان املتـــربأل االول لتاـ ــبعني للسـ ــ  الـــذاب ادى اىل مقتـــ  مســـة وسـ ــو العمـ ــام وهـ ــ  عـ ــق يف القـــدل ةبـ ــتني الننـ لـ
 .1996وإسراهيليا يف مواجهة دموية يف ايلول )سبتمرب ( عام 
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 ن وأ كر لام  اهداك واحداك عل  سبي  املإلال ولالختصار:36والشواهد عل   لك كإلرية
جاء  أحد األ خاص وةال يل: ان عنداب  نباك كبرياكن له  يل مـن 37أايم كنت يف العراق

 توبة؟.
 ةلت لي : ك  مذن  ا ا  ب عخالص  ب هللا عليي.

 ةال: ان  ن  اكرب.
 ةلــت: لــي   لضــرورة ان تشــرل يل  نبــكن ولاــن اعلــم ان هللا يغنــر لــك ويتــوب عليــك:

 ًان هللا يغفر الذنو  مجيعا38 . 
  عن  نبي الذاب ارتابي. ولاني اصر أن ياشف يل

لقــال: الواةــد أ  ا نبــت و  اكــن اعلــم ا  ا نــ  ن أاب ارتابــت  نبــاك كبــرياك مــن حيــث ال 
أ ــــعر.. كنــــت أعمــــ  يف ادارة الربيــــد والتلغــــرا ن يف ةســــم التلغــــرا ن براتــــ   ــــهراب )عشــــرة 

 مإلالك. 39داننري(
 .ويف أحد األايم جاء  احد اليهود من بغدادن وسألا: كم راتبك؟

 ةلت: عشرة داننري.
 ةال: وأان أعطيك عشرة داننري لوق راتبك مقاب  عم  واحد بسيط لقط تعملي يل.

 ةلت لي: وما هو؟.
ــاهدن ان  ةـــال: عنـــدما يصـــلك تلغـــرا  اىل التـــاجر النـــال  بقاهمـــة األســـعار ا ديـــدة للبضـ

دومك ايل ن تبعــث  لقاهمــة يل ةبــ  ان تعطيهــا اىل صــاحبها بيــوم واحــد. ولــي  مــن الضــرورة ةــ 
 ب  يانر االتصال اهلاتنرن وإعالمر  ألسعار. 

لوالقــت علــ   لــكن واســتمر العمــ  عــدة ســنوات علــ  هــذا املنــوالن و  أكــن أعلــم مــا ا 
يرتتـــ  علـــ  هـــذا االتصـــالن وبعـــدها عرلـــت انـــا كنـــت الســـب  يف تضـــرر املســـلمني  ملاليـــني 

 وكانت االر ل تنص  يف كي  اليهود!.

 
 وميان معرلة  لك عرب مالحظة األسهم يف الشركات العاملية الابرية. - 36
هـ خولــاك علــ  حياتــي. راجــد كتــاب )ا ــواء علــ  حيــاة اومــام  1391/  عبان /  18هاجر اومام الشريا اب من العراق يف  - 37

 .61الشريا اب( ص 
 .  53الزمر:  - 38
 داننري يف  لك الوةت ميان لإلنسان ان يعيش بواسطتها حياة بسيطة. 10 - 39
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 : نشر الفساد2

ةد رأيت يف العراق كيف كان اليهود ينشرون كت  النساد واال را  ا نسر بني النتيان 
 والنتياتن  و الة اىل املنها او حر الذاب كان يسري عليي لتيان اليهود ولتياوم.

وبني هذا املـنها اال حـرن والاتـ  وا ـالت او حيـة كـان ينتشـر النسـاد بشـا  غريـ  
 وسريد.

ــد ا  ــ  )عبــ ــاك لســــجن ينقــ ــان رهيســ ــلت معــــي أايم كــ ــةك حصــ ــي حادثــ ــار أيــــوب( يف مذكراتــ بــ
 )الاوت( يف العراق..

يقــول: يف إحــدى األايم ســلمتا الدولــة ثالثــة ســجناء خطــرين وأوصــت ان ياونــوا حتــت 
احلمايـة املشـددةن ولشـدة خطـرهم لانـت ا ـدد احلراسـة علـيهم تننيـذاك لألوامـرن وملـا ةـد يســببي 

 لتوبي  والعقوبة.لرارهم من اوهانة وا
وبعــد الســالم 40بعــد لــرتة وجيــزةن جــاها  جــران مــن جتــار بغــداد الابــار وكــاان مــن اليهــود

 وا واب ةاال يل:
يوجد عندك ثالثة سجناء من املسلمني ـ وليسوا مـن اليهـود ـن وال نريـد ان نتحـدث عـنهم 

لو ـد السـي  الـذاب بشعور ديان ب  حديإلنا عنهم من ا انـ  اونسـا  البحـتن والنظـر اىل ا
تعيشــي عــواهلهم وأوالدهــمن واملطلــوب منــك امــر بســيطن هــو نقلهــم اىل ســجن بغــداد وهــذا ال 

 ن ال أمام الدولة وال امام الضمري ب   لعا ن ليي خدمة انسانية… 41يضرك يف   
وراحــــوا يســــردون علــــر  آايت مــــن القــــرآنن وبعــــض األةــــوال عــــن األنبيــــاء موســــ  وعيســــ  

 )عليهما السالم(.
 ك  هذا احلديث اللطيف.. واان ارلض نقلهم اىل بغدادن و ءت ااولتهم  لنش .

 هبــــوا وبعــــد اايم وجيــــزة جــــاءوا عنــــداب  ــــدداكن وانةشــــو  يف االمــــرن وكــــان مــــن الصــــع  
 اةناعهم ورد مطلبهمن لقد ةال يل أحدهم: ال يصع  عليك كتابة ثالث كلمات:

 
 احلادثة ةب  ترحي  اليهود من العراق اىل للسطني. - 40
الســجنن ملــا يتمتــد هــؤالء التجــار مــن عالةــات مــد املســؤولني  لعــ  ســب   لــ  النقــ  اىل بغــداد هــو ســهولة إخــراجهم مــن- 41

 هناكن  يث ميانهم إخراا السجناء بسهولة.  
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 )ال ـ ماند ـ لداب( 
 لرلضت هذا العرا املغراب. 42ة دينارأعطيك عل  ك  كلمة ماه

 لقال: برتغي  اكإلر: ما ا تريد؟ بيتاك ؟ اكت  بنقلهم اىل بغداد وخذ ما تريد. 
 رلضت أيضا..

 وأصروا.. ولان من غري لاهدة.. 
 لخرجوا.

 وبعد أايم عادوا  دداك بصحبة ثالث لتيات من ا   ما رأيتن وكرروا الطل . 
 لرلضت.  

جــة  ـــرب املـــاء واخلــوا الغرلـــة يل مـــد النتيــاتن وعـــادوا بعـــد ســـاعة لخرجــوا مـــن الغرلـــة  
 واستنسروا من النتيات عن ردود لعلرن لأ رن  لننر.
)عبـــد ا بـــار أيـــوب( يف البدايـــة  لبنـــا  عنـــد  لـــك توجـــي ايل  أحـــد هم حديـــة ةـــاهالك: حضـــرة

طريـق املـالن منك ح  املشالة عن  ريق اونسانية والعوا فن لرلضـتن مث  لبنـا احلـ  عـن ال
 لرلضتن ويف الإلالإلة عن  ريق البناتن لرلضت و  تقب ن لاستعد للبالء.

 مث تركو  وخرجوا  يعاك..
و  متض برهة وجيزة حو نقلت عن ادارة السجنن وحتققت بعـدها لعلمـت ان السـجناء  

 الإلالثة نقلوا اىل بغدادن مث ا لق سراحهم.
 لهذا هو دأب اليهود.. 

ــا لهـــــم يطلبـــــون الو  ــا النســـــاد والر ـــ صـــــول اىل غـــــاايوم باـــــ  الطـــــرقن وان كـــــان يف  ياوـــ
 .43والبغاء

 وهذا هو ا طر الإلا  الذاب يتوجي املسلمني من اليهود.
 

 : خطر املخدرات 3
 

 .وهذا مبلغ كبري جداك يف  لك الوةت حيث ان العاهلة تانيها عدة داننري ملصاريف الشهر الواحد - 42
لتاســعة عشــرة مـــن عمرهــا ادعــت علـــ  عـــن صــحينة معــار : ان لتـــاة يف ا 11ص  787ةــد نقلــت  لـــة )الشــراأل( العــدد  - 43

)احلاخــام ابراهــام را ــا( بتهمــة اغتصــاضا منــذ كانــت يف الإلامنــة مــن عمرهــا! وان كشــنها هــذا الســر اآلن جــاء بعــد ان متــادى 
 سنة اللتني عا ـتا يف منـزل والد . 12و 11هذا احلاخام يف عملي الشاهن واغتصابي  قيقتيها 
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ــاك  ــتغاللن و دروا يف اومسـ ــد اسـ ــود ابشـ ــتغلها اليهـ ــدة الـــل اسـ ــار ا ديـ ــن األخطـ ــر مـ وهـ
 بتجاروان وهم اآلن اكرب جتارها يف العا .

ــزلي مــن النــال مــن األمــوالن لالــذاب يعتــاد علــ   وهــر تــدر علــيهم ار حــاك  اهلــةن ملــا تستـن
املخدرن لو ا طر  االمر ان يبيد اهلي واوالد  وننسي وعر ي مقاب  احلصول علـ  ا رعـة الـل 

 تعيد لي توا نين لنع  بدون أدىن رادأل.
هلــة بــدون بــذل جهــود وهــو ســالل  و حــدينن لهــو مــن جانــ  يــول ر لليهــود األمــوال الطا

حقيقيةن ومـن ا انـ  اآلخـر ينحـدر  لبيـوت وا تمعـات الـل تتعا اهـا اىل اولـالل والنسـاد 
وا وأل واملران ب  اىل ك  أنواأل الر يلة واملهانةن ويشـ  املتعـا ني هلـذ  السـموم عـن كـ  انـواأل 

 احلركة والبناءن و وهلم اىل  اميد هد امة.
همتها نشر هذ  السموم بني ا تمعـات اوسـالمية وغريهـا.. وبـني ولليهود  اعاوم الل م

 .44اآلونة واالخرى تظهر لضاهحهم يف هذ  املهمة الالأخالةية

 
تاجرون  ملخــدرات(  كــرت  لــة أهــ  البيــت )علــيهم الســالم( الصــادرة يف لنــدن عــن رابطــة حتت عنوان )حاخامات اليهود ي - 44

من كتبــت تقــول: )اعتقلــت الســلطات القضــاهية يف نيويــورك احلاخــام 1997اه  البيت العاملية يف العدد االربعني لشهر متو  
ــار املخــــدرات  ــ   ــــراء لتجــ ــرانرد غروننلــــد( بتهمــــة حتويــ ــام )بــ ــدرايل ان )مــــاهريرين( واحلاخــ ــر الناهــــ  النيــ الاولــــومبينين و كــ

% وةالــت 15احلاخــامني الــذين يرتأســان  اهنــة يهوديــة متشــددة حصــال علــ  عمولــة مسســر  مــن جتــار املخــدرات تصــ  اىل 
ــاهية أبن احلاخـــامني كـــانوا خينـــون أمـــوال املخـــدرات يف حســـا ت الانيســـر ومدرســـة دينيـــة يهوديـــة يف حـــر  الســـلطات القضـ

ذان احلاخامان عقو ت  لسجن تص  اىل عشــرين عامــاك.. ويــذكر ان عــدداك مــن جتــار املخــدرات يتعــاونون بروكلن. ويواجي ه
 مد الصهاينة لتبييض أموال املخدرات عن  ريق حتويلها اىل الايان الصهيو .
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 : نشر اإليدز 4

 ا طر الرابد الذاب يواجي املسلمني وغريهم من ةب  اليهود: نشر االيد .
االســــالمية. لهــــم وهــــم املســــؤولون عــــن تــــرويا هــــذا املــــرا ا يبــــثن خصوصــــاك يف الــــبالد 

 ينشرون هذا املرا بني املسلمنين حتت عناوين غري مشبوبةن مإل  السياحة وما  ابي.
وهذ  الظاهرة  ر ة يف ك  بلد لتني حدود  امام السياحة اوسـراهيليةن حيـث اهنـم يرسـلون 

سـم لتياوم املصا ت ضذا املرا ا بيـث .. اويـد  للسـياحة يف الـبالد اوسـالميةن ليقومـون  
ـنن ومنـهـم ينتقـ  املـرا اىل  السياحة والتعار  بنشر هـذا املـرا الرهيـ  بـني الشـباب املسلمـي

 .45النتيات املسلمـات 
 .46ب  سيصاب بذلك حو األ نال

ليج  علينا ـ املسلمني ـ ان  صن أننسنا  د هـذ  اوخطـار اليهوديـة الـل ةـد تـرد علينـا 
 غري الواعر لبالدان.بعناوين  يلة و اليات ةد  ميها القانون 

 
ل لتحـــت  ب (: يف مصـــر ـ الـــ 797م بـــرةم )1997/ ايلـــول/  8 كـــرت  لـــة الشـــراأل اللبنانيـــة يف عـــددها الصـــادر بتـــاري   - 45

السياحة أمام اليهود ـ مت القاء القبض عل  عدد من العاهرات االسراهيليات بعد ثبوت تور هن بعالةات مشــبوهة مــد  ــبان 
ــاك مبـــرا االيـــد  وايضـــاك صـــدر احلاـــم برتحيـــ  ماـــات الغـــوا  الصـــهيونيات اللـــوا  ثبـــت تعمـــدهن نشـــر  مصـــريني اصـــيبوا  يعـ

 ريني كااليد  وغري .االمراا القاتلة بني الشبان املص
حتــت عنــوان )ا نــال االيــد ( انــي: يف مــؤمتر  67-86م ص 1997نــومرب  468 كــرت  لــة )العر (الاويتيــة يف عــددها  - 46

حــــول اويــــد  جــــرى عقــــد  أخــــرياك يف لــــاناولر بانــــدا جــــرى تقــــد  بعــــض األرةــــام  ات الداللــــةن لنــــر كــــ  يــــوم يصــــاب 
 300مليــون  ــخص بيــنهم  1.3م لارق احلياة بسب  اويد  1995م  خص  ويد ن بينهم الف  ن ن ويف عا8500

ألف  ن !. ووتلف تقديرات ةسم الساان  ألمم املتحدة واملات  األمريار لعني يعتقــد أن املــرا يتزايــد وان عــام الــذروة 
م متباينــة: لنــر بلــدا هــر األكإلــر تعر ــا ملــرا نقــص املناعــة    األرةــا 19م. عل  اســال هــذين التــوةعنين ويف 2010هو 

بســب  اويــد ن  1995آال   نــ  ر ــيد ةــد لــارةوا احليــاة يف هــذا البلــدان خــالل عــام  105تقدير املات  األمريار أن 
 ألنا لقط. 75لان ةسم الساان  ألمم املتحدة يهبط  لرةم اىل 

ألــف  83ة أل نــال اويــد  بــني حيــث يــرتاول رةــم الوليــات املتوةعــ  2010وننــ  ا ــال  يف التقــدير    حــول توةيعــات عــام  
( ألف  ن ن وهو التقدير األمريار لنن  ا موعة من البلدان. والدراســة الــل أجروــا 357 ن  )تقدير األمم املتحدة( و)

بلداك هر األكإلــر تضــرران والاارثــة األكــرب يف الريقيــان لمــن بــني هــذ  البلــدان التســعة  32بلدا من  19منظمة الطنولة تغطر 
ســت عشــرة دولــة الريقيــة! ويتوةــد ماتــ  االحصــاء األمرياــر أن تنــال بوتســواان الســبق يف هــذا املضــمار عــام  عشــر توجــد
/ مــن وليــات اال نــال يف هــذ  املرحلــة الســنيةن بينمــا تصــ  النســبة اىل 61لتصــ  وليــات اال نــال الر ــد اىل نســبة  2010
/. وتقـــديرات األمـــم املتحـــدة أكإلـــر توا ـــعان 7يالنـــد اىل / يف كينيـــا ووـــبط يف بلـــدان أســـيوية مإلـــ   41/ يف  ميبـــابواب و58

 لانها ايضا تدق انةول ا طر.
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ــرلات  ــدهم عــــن كــــ  التصــ ــان لنبعــ ــبابنا ولتياتنــ ــرية بــــني  ــ ــة كبــ ــا ات توعويــ ــوم بنشــ وان نقــ
 املشبوهةن ليضمنوا ألننسهم السعادة يف الدنيا واآلخرة.

وان ننبـــذ النرةـــة ونشـــعر اننســـنا  الخـــوة اوســـالميةن وناـــون اكإلـــر وعيـــاك مبـــا مـــراب حولنـــا 
 د اليهود ومآرضم يف بالدان.لنحص ن اننسنا وبالدان من مطام

 ونسأل هللا سبحاني أن ينصر املسلمني عل  اليهودن اني مسيد الدعاء .
اللهم أان نرغب اليك يف دولة كرمية، تع  هبا االس م وأهلل، وتذل هبررا النفرراق وأهلررل، 
وجتعلنررررا فيهررررا مررررن الرررردعاة اىل طاعتررررك والقررررادة اىل سرررربيلك وترزقنررررا هبررررا كرامررررة الرررردنيا 

 . 47ةواآلخر 
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