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 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...
 ة اإلسالمية..واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األم

 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...
 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...

واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم ومبادئـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت 
تتــدخه مباشــرة   حــه مجيــع أزماتــه تــالزم اإلنســان   كــه شــؤونه وجائيــات حياتــه و 

 ومشكالته   احلرية واألمن والسالم و  كه جوانب احلياة..
والــتعطا الشــديد إىل إعــادة الــروة اإلســالمية األصــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة 
الدينية احلّيةف وبث الوعي الوكري والسياسـي   أبنـاا اإلسـالم كـي يتمكنـوا مـن رسـم 

 ملشرق أبهداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمه..خريطة املستقبه ا
كــــه ذلــــك دفــــع املؤسســــة ألن تقــــوم اعــــداد يموعــــة مــــن ا ا ــــرات التوجيهيــــة 
القيمة اليت ألقاهـا ااحـة املرجـع الـديع األعلـ  آيـة هللا العظمـ  السـيد ينمـد احلسـيع 

اة الورديــــة الشـــريازي مدام (لــــهف   (ـــروف وأزمنــــة فتلوـــةف حــــو  فتلـــ  شــــؤون احليـــ
واالجتماعيــةف وقمنــا بطباعتهــا مســا ة منــا   نشــر الــوعي اإلســالميف وســّداً لــبعض 

 الوراغ العقائدي واألخالقي ألبناا املسلمني من أجه غٍد أفضه ومستقبه ييد..
 وذلك انطالقاً من الوحي اإلهلي القائه:
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يِن َولُِينِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ  لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 
((1)). 

الــذي هــو أصــه عقالئــي عــام يرشــدان إىل وجــوب التوقــه   الــدين وانــذار األمــةف 
 ووجوب رجوع اجلاهه إىل العامل   معرفة أحكامه   كه مواقوه وشؤونه..

 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:
 ِبَ   اد َِ َيْس   َتِمُعوَن اْلَق   ْوَي فَ يَ تَِّبُع   وَن َُْحَس   َنُ  ُُولََِ   َ  الَّ   ِذيَن  الَّ   ِذينَ  فَ َبشِ    ْر 

األَْلَبابِ  اَهَداُهُم هللاُ َوُُوَلََِ  ُهْم ُُوُلو 
((2)). 

ان مؤلوـــات ااحـــة آيـــة هللا العظمـــ  الســـيد ينمـــد احلســـيع الشـــريازي مدام (لـــهف 
 تتسم بـ:
احليــــاة لكونــــا إنعكاســــاً لشــــمولية التنــــوّع والشــــمولية ألهــــم أبعــــاد اإلنســــان و  ُواًل:
 اإلسالم..

فقـــد أفـــا  قلمـــه املبـــارس الكتـــب واملوســـوعات الضـــ مة   شـــ  علـــوم اإلســـالم 
امل تلوـةف آخـذاً مـن موسـوعة الوقـه الـيت ــاوزت ـ حـ  ائن ـ املائـة واًمسـني يلـداًف 

ديث حيـــث تعـــد إىل اليـــوم أكـــي موســـوعة علميـــة اســـتداللية فقهيـــةف مـــروراً بعلـــوم احلـــ
والتوســري والكـــالم واألصـــو  والسياســـة واالقتصــاد واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـائر العلـــوم 
احلدي ـــة األخـــرن.. وانتهـــاًا ابلكتـــب املتوســـطة والصـــفرية الـــيت تتنـــاو  فتلـــ  املوا ـــيع 

 ف مؤلواً.1500واليت قد تتجاوز مبجموعها الـم
هم منهمـــا الـــر ن األصـــالة حيـــث إنـــا تتمحـــور حـــو  القـــرآن والســـنة وتســـتل اثني   اً:
 واألفكار.
 املعاجلة اجلذرية والعملية ملشاكه األمة اإلسالمية ومشاكه العامل املعاصر. اثلثاً:

التحـــدل بلفـــة علميـــة رصـــينة   كتاابتـــه لـــذوي االختصـــاص كــــماألصو ف  رابع   اً:
ومالقـــانونف ومالبيــــعف وغريهــــاف وبلفــــة وا ــــحة يوهمهــــا اجلميــــع   كتاابتــــه اجلماهرييــــة 

                                                        

 .122سورة التوبة:  فف1مم
 .18-17سورة الامر:  فف2مم
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 من مواقع احلياة. وبشواهد
هذا ونظراً ملـا نشـعر بـه مـن مسـؤولية كبـرية   نشـر موـاهيم اإلسـالم األصـيلة قمنـا 
بطبـــع ونشـــر هـــذ  السلســـلة القيمـــة مـــن ا ا ـــرات اإلســـالمية لســـماحة املرجـــع مدام 
(لـــهف والـــيت تقـــارب التســـعة آالف ينا ـــرة ألقاهـــا ااحتـــه   فـــ ة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز 

 امن   العراق والكويت وإيران..األربعة عقود من ال
نرجـــو مـــن املـــوىل العلـــي القـــدير أن يوفقنـــا إلعـــداد ونشـــر مـــا يتواجـــد منهـــاف وأمـــالً 
ابلســــعي مــــن أجــــه مصــــيه املوقــــود منهــــا وإخراجــــه إىل النــــورف لنــــتمكن مــــن إكمــــا  
سلســـلة إســــالمية كاملـــة وفتصــــرة تنقـــه إىل األمــــة وجهـــة نظــــر اإلســـالم ـــــا  فتلــــ  

 ماعية والسياسية احليوية أبسلوب وا ح وبسيط.. إنه ايع ييب.القضااي االجت
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 شوران 6080/13بريوت لبنان /ص.ب: 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمــد ر رب العــاملني والصــالة والســالم علــ  نبينــا ينمــد وآلــه الطيبــني الطــاهرين 
  إىل قيام يوم الدين.واللعنة الدائمة عل  أعدائهم أمجعني

 
 

 من هم اليهود؟ ومن هي إسرائيل؟
 

ََ   َداَوً  لِلَّ   ِذيَن آَمنُ   وا اْليَ ُه   وَد َوالَّ   ِذيَن قـــا  هللا تعـــاىل:  لََتِج   َدنَّ ََُش   دَّ النَّ   اِس 
َُْشرَُكوا

(3). 
ف ومـن اًطـأ أيضـاً من اًطأ أن نتصور أن اليهود اليوم هم أنوسهم قوم موسـ 

إســرائيه اليــوم هــم الــذين ذكــرهم هللا تعــاىل   كتابــه العايــا وفضــلهم أن نتصــور أن بــع 
ََي بَ يِن ِإْس  َرائِيَل اذُْك  ُروا نِْعَم  ِ  علـ  العــاملني ـ أي عــاملي زمـانم ـ ف   قولـه تعــاىل:
َََلى اْلَعاَلِميَ  َََلْيُكْم َوَُّن ِ َفضَّْلُتُكْم  الَِّ  َُنْ َعْمُت 

(4)  . 
أم ـــا  موســـ ف  ار هللا تعـــاىل مـــنهم ك ـــرياً مـــن األنبيـــاا أو هـــم أولئـــك الـــذين اختـــ

ف والــذين جعــه مــنهم امللــوس كمــا قــا  وهــارونف ويوســ ف واليــاسف ويــون  بــن مــ  
ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َُنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوكاً تعاىل: 

(5). 
مـا مل يـؤت أحـداً أو أنم املقصودين   ائية الكرميـة حينمـا كـانوا أبـراراً وآهللاهـم هللا 

                                                        

 .82سورة املائدة:  ف3م
 .47سورة البقرة:  ف4م
 .20سورة املائدة:  ف5م
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َوآََتُكْم َما ََلْ يُ ْؤِت ََُحداً ِمْن اْلَعاَلِميَ   زمانمف كما قا  هللا تعاىل:
(6)  . 

ولكــن يهــود اليــوم وإســرائيه اليــوم هــم مــن ســاللة أولئــك العصــاة الــذي تكــيوا   
ُهْم اْلِق   َردَ األر  فجعلهـــم هللا عاوجـــه قـــردة وخنـــازير فقـــا  ســـبحانه:  َ  َوَجَع   َل ِم   ن ْ

َََبَد الطَّاُغوتَ  َواْْلََنازِيَر َو
(7). 

ف إذن يهـــود اليـــوم..  تلوـــون عـــن يهـــود األمـــ  الـــذين كـــانوا مـــن أتبـــاع موســـ  
 وإسرائيه اليوم غري إسرائيه األم .

 األصل اجلديد ليهود اليوم 
مــا بــني القــرنني الســابع ».. ويعــرف ذلــك مــن هــذ  القطعــة التار يــة الــيت تقــو : 

جــريف ســيطر شــعب مفــو  هــو شــعب ماًــارف علــ  الطــرف الشــرقي مــن والعاشــر اهل
أورواب مــا بــني مالوولفــا والقوقــاسف وكــان يواجــه الدولــة اإلســالمية   الشــرق واجلنــوب 
الشـــرقي والدولـــة املســـيحية ا يطـــة بـــهف وهـــو اختيـــار هـــري بعـــض املـــؤرخنيف كمـــا انـــه مل 

ص شــــعب ماًــــارف علــــ  ف ويوســــر  الــــبعض أبنــــه حــــر (8)يكــــن صــــدفة: مكمــــا ذكــــرواف
االحتوـــاش بش صـــيته اًاصـــة بـــني القـــوتني العـــامليتني حينـــذاس مأي القـــوة اإلســـالمية 

 والقوة املسيحيةف.
و  القرن مال ـا  عشـر ـ ال الـث عشـرف انـارت دولـة اًـارف وفـروا   اــا  الفـرب 

يهوديـــة مالـــيت إىل القـــرم وأوكرانيـــا وهنفـــاراي وبولنـــدا وليتوانيـــاف هملـــون معهـــم داينـــتهم ال
عرفها العصر احلـديثف وبـذلك فـان يهـود العـامل اليـوم   غـالبيتهم السـاحقة ينحـدرون 
ــذين ينتمــــون إىل القبائــــه  مــــن هــــذا الشــــعب املفــــو  خاصــــةف وان اليهــــود األصــــليني الــ

                                                        

 .20سورة املائدة:  ف6م
 .60املائدة: سور  ف7م
 أنظر املؤرخ اجملري مد. انطا  ابراثف. ف8م
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 .  (9)«اإلسرائيلية ماالثنيت عشرةف   التاريخ القدمي قد  اعت آاثرهم..
أن اليهــود اليـــوم ال عالقــة هلــم هللار يـــاً وال غريهــا مـــن هــذ  احلقيقــة التار يـــة ت بــت 

 قريب أو بعيد بيهود األم ف وإسرائيه اليوم ال عالقة هلا ببع إسرائيه األم .
 كما أنه ال عالقة هلم بولسطني إطالقاً.

 
 

 مزاَم اليهود
 

ــا اســــم مالشــــتاتف وجعلوهــــا  احلقيقــــة التار يــــة الســــالوة الــــذكر أطلــــق اليهــــود عليهــ
مملظلـــوميتهمف كمـــا يـــدعونف حيــــث تـــاعم مالصـــهيونيةف ائن أن القـــون الظاملــــة  عنـــواانً 

مأي اإلســالمية واملســيحيةف فر ــت علــيهم الشــتاتف وحالــت عــي التــاريخ بيــنهم وبــني 
عـــــودهتم إىل مار  امليعـــــادف لكـــــن التـــــاريخ ينســـــ  هـــــذ  املـــــااعم وهـــــذ  األســـــطورة.. 

هم أحـــدف بـــه هـــاجروا قبـــه الســـ  فـــاملعروف انـــم رحلـــوا طلبـــاً للعـــيا قبـــه أن يطـــارد
البــــابليف وبعــــد قيــــام م(لكــــة إســــرائيهف الــــيت (هــــرت علــــ  أثــــر انقســــام فلســــطني إىل 
(لكتـــني م(لكـــة يهـــوذا   القـــدسف وم(لكـــة إســـرائيهف   الســـامرة بعـــد وفـــاة نـــ  هللا 

ق.مف و  القـــــرن الســـــادس قبـــــه املـــــيالد زا  كـــــه أثـــــر فعلـــــي 935عـــــام م ســـــليمان 
 طني إال من اندمج منهم بسكان البالد األصليني.لليهود   فلس

مث اتســــــع متشــــــتتف اليهــــــود   مراكــــــا االقتصــــــاد والتجــــــارة م ــــــه: ماإلســــــكندرية 
 مف...70وقرطاجةف قبه تدمري اهليكه سنة م

 

 الطابع التجاري لدَينة اليهود
                                                        

 من كتاب مالقبيلة ال ال ة عشرف لـمأرثور كوستلرف. ف9م
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 اليهــود أينمــا ـّمعــوا فــذلك يعــع انــم ـّمعــوا حــو  نــواة ـاريــة ماليــةف وال يهمهــم
شــــيا حــــو  مــــا إذا كانــــت ـــــارهتم هــــذ  دنيئــــة أم الف املهــــم عنــــدهم مجــــع املــــا  مــــن 
التجــارة والــتحكم ابلعصــب االقتصــادي والسياســـي للمنطقــةف فلــو جــاا عشــرة رجـــا  
من اليهود الوقـراا إىل منطقـةف لوجـدانهم يتحكمـون ابلسـوق   بضـع سـنوات وذلـك 

 ليت يتبعونا   ذلك.عي خطة عاملية تدعمهمف بفض النظر عن الوسائه ا
فمــ الً   أورواب كــان الــراب مقــدماً علــ  التجــارة واألعمــا  لكســب الــربح الســريع. 
وقــد اســتفله اليهــود وكــذلك الــدعارة ويعــود عملهــم ابلــراب إىل أن الكنيســة الكاثوليكيــة 

 حرمت الراب عل  النصارن. فبقي فراغ شفله اليهودف فأخذوا يتعاملون به جبشع.
 

 البالد العربية اليهود ِف 
 

بدأ بعـض اليهـود ابلنـاوة إىل الـبالد العربيـة مـن القـرن السـادس قبـه املـيالد مالنوـي 
البـــابليفف مث جـــاا بعضـــهم بعـــد ســـقوا القـــدس مالقـــرن األو  املـــيالديف فناحـــوا شـــرقاً 
حنــو العـــراق وجنــوابً حنـــو اجلايــرة العربيـــة وابالــــا  اجلنــوب الفـــرب حنــو مصـــرف وتســـربت 

هم وامتاجــــت أبهــــه الــــبالد األصــــليني واختلطــــت  ــــم اختالطــــاً مباشــــراً   أعــــداد مــــن
جوانـب حيـاهتم و(روفهـا االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية كمـا شـاركوهم   ـ اللفـة 

 والتقاليد وأسلوب التوكري ـ .
وقــد  ــاعت وحــدهتم العنصــرية رغــم تقــوقعهم ورغــم تعصــبهم العنصــري لــداينتهمف  

شــــ كة مالعييــــةف فتكلمــــوا بلفــــات فتلوــــة حســــب املوقــــع الــــذي كمــــا فقــــدوا لفــــتهم امل
 يعيشون فيهف وهذا يبني أنم هجني من عدن قوميات ومن عدة لفات.

 أما تواجدهم   فلسطني فسوف نتطرق إليه  من مراحه هللار ية متتالية.
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 فلسطي ِف التاريخ
 

  ذكــــــر بعـــــــض املــــــؤرخني: انـــــــه عرفــــــت فلســـــــطني أبر  مكنعــــــانف قـــــــدمياً محـــــــوا
ق.مف تعر ـــت لفـــاو القبائـــه الكريتيـــة الـــيت ســـكنت 2100ق.مفف و  عـــام م2500

شـواطئها بـني ايفــا وغـاةف فســميت تلـك املنـاطق ابســم مفلسـطنيف مث صــار هـذا االســم 
لكـــه املنطقـــة فيمـــا بعـــد وعكـــم موقعهـــا تعر ـــت حلـــروب طاحنـــة وغـــاوات وهجـــرات 

قــد انــدمج مــع الســكان وصــار متواليــة لكــن كــان معظــم الفــااة عــابرين إال مــن اســتقر ف
 منهم.

   خرجــت قبائــه العيانيــني مــن مصــر متجهــة إىل الشــرق بقيــادة النــ  موســ  
 عاماً. 40ق.مف وتوقوت   صحراا مالتيهف 1290عام م

مالكنعـــانيني اليبوســـينيف   منطقـــة  ق.مف أخضـــع النـــ  داود 1000و  عـــام م
 القدس وجعه أورشليم مالقدسف عاصمة هلم.

ق.مف انقســـمت اململكـــة إىل (لكـــة 635عـــام م وفـــاة ابنـــه النـــ  ســليمان  وبعــد
 يهوذا و(لكة إسرائيه.

و  القرن السادس ق.م تعر ـت فلسـطني لفـاوات ائشـوريني والكلـدانيني وتبع ـر 
 ق.مف غاا الورس فلسطني وأحلقوها بدولتهم.529اليهود عل  أثرها و  عام م

بقــااي األســر البابليــة إىل القــدسف وأعــادت  و  عهــدهم عــادت قبيلــة ميهــوذاف مــع
 اهليكه من جديد.

 ق.مف غاا االسكندر فلسطني. 332و  عام م
 ق.مف قدم العرب إىل األنباا واحلقوا فلسطني بعاصمتهم. 90و  عام م

إىل أن احتلهـــا الرومـــان   أوائـــه القـــرن املـــيالدي و(لـــت تتبـــع رومـــاً أوالً وبيانطـــة 
 سالم وحررها من أيديهم.بعدهاف إىل أن جاا اإل
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 الفتح اإلسالمي
نظـراً أل يـة فلسـطني دينيـاً عنـد مجيـع األداين ـ فويهـا أوىل القبلتـني عنـد املسـلمني 
وكونــــــا مأر  امليعــــــادف لــــــدن اليهــــــود وحيــــــث اّــــــت أر ــــــها التــــــوراة مأر  الســــــمن 

القـارات والعسهفف ولكونا وسط احلضارات واإلمياطورايت القدميـة وكونـا معـياً بـني 
ال الل آسيا وأفريقيا وأورواب وملتق  هلا ـ كه ذلـك جعـه أر ـها مسـرحاً تتجابـه عليـه 
فتلـــــــ  القـــــــون العامليـــــــة قـــــــدمياً وحـــــــدي اً وتنجـــــــذب إليهـــــــا أمـــــــوا  اهلجـــــــرات املتتاليـــــــة 
واملتصــاعدة ابســتمرار مــن فتلــ  الــدايانت والقوميــاتف وابنتصــار اإلســالم   جايــرة 

إلســـــالمية اجلديـــــدة إىل مجيـــــع االـاهـــــات لتحمـــــه رســـــالة العـــــرب.. انطلقـــــت القـــــوة ا
اإلســالم واحلضــارة اإلســالمية. وتوجهــت قــوات املســلمني نيــاالً إىل فلســطني لتقضــي 
علــــ  اجليــــون الرومانيــــة   معــــركتني حــــااتني معركــــة أجنــــادين ابلقــــرب مــــن القــــدس 

 مف.638فدخلت القدس سنة م
   فلســـطني وت اســـتيالا املســـلمني مث معركـــة الريمـــوس الـــيت أنـــت الوجـــود الرومـــا 

علـ  كــه فلسـطنيف وصــارت جـاااً ال يتجــاأ مـن الــبالد اإلسـالمية بســقوا مقيصــاريةف 
مف لينتهــــي فصــــه اًتــــام لرمياطوريــــة الرومانيــــة   أر  اإلســــالمف ليبــــدأ 460ســــنة م

 بعدها فصه جديد بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة املسيحية مالصليبيةف.

 

 لصليبيةاململكة ا
  القــــرن احلــــادي عشــــر املــــيالدي مركــــت اجليــــون األوروبيــــة مالصــــليبيةف بعوامــــه 
الطمـــوة ودوافـــع الطمـــع واحلمـــاس الـــديع حنـــو املشـــرق مـــت شـــعار ممريـــر األرا ـــي 
املقدســــةف وكــــان هــــدفهم القضــــاا علــــ  املســــلمنيف وابلوعــــه فقــــد اغرقــــوا القــــدس بعــــد 

هـــا مـــن املســـلمني وحـــ  املســـيحيني واليهـــود احتالهلـــا   عـــر مـــن الـــدماا وقتلـــوا مـــن في
الشــرقيني وأقــاموا (لكـــة ابســم م(لكــة القـــدسف وبعــد  ــانني ســـنة مــن ســقوا القـــدس 
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مف بعــــد أن 1187أبيــــديهم اســــتطاع املســــلمون مــــرة أخــــرن اســــ دادها مــــن أيــــديهم م
 أحلقوا  م هامية نكراا.

نطقـــة الســـاحلية مـــن ونتيجـــة النتصـــارات املســـلمنيف احنســـر نوـــوذ الصـــليبيني إىل امل
 فلسطني وأصبحت معكاف هي عاصمتهم اجلديدة.

وبعــد ذلــك نشــبت معــارس طويلــة ومريــرة طــوا  الســنتني اســتطاع بعــدها م(اليـــك 
مصــرف مــن املســلمني مريــر معكــاف وطــرد الصــليبيني وإزالــة آخــر أثــر هلــم مــن األرا ــي 

 مف.1291اإلسالمية سنة م
 احلكم اإلسالمي ِف فلسطي

كم اإلسالمي إىل فلسطني اـح لليهـود ابهلجـرة إليهـا واإلقامـة فيهـا بعـد بعودة احل
أن منعــتهم مــن ذلــك احلكومــات الصــليبية وقضــت علــ  وجــودهم   فلســطني قضــاًا 

 هللاماً. 
وهــذ  ليســت املــرة األوىل الــيت يتعــر  فيهــا اليهــود لال ــطهاد مــن قبــه األوربيــني 

ت مــن اليهــود تقريبــاًف وقــد أطلــق علــ  مالصــليبينيف فقــد طــردوا مــن أورواب الفربيــة وخلــ
ا ــــطهاد اليهــــود اجلديــــد هــــذاف اســــم جديـــــد متــــأثر بنظريــــة األجنــــاس وتوــــوق العـــــرق 
مالالســـاميةف وقـــد عاشـــت الطوائــــ  اليهوديـــة   أورواب   القـــرون الوســـط    نظــــام 

وهو النظـام الـذي هصـر تواجـد اليهـود فيـه   أمـاكن معينـة. وحـني انتصـر  (10)خاص
لــ  املســلمني   األنــدل  أشــاعوا ينــاكم التوتــياف وكــان علــ  اليهــود كمــا  اإلفــرنج ع

كان عل  املسلمني أن  تاروا بني البقاا والتك لك أو الورار والتشردف ولو قـاران ذلـك 
 بو عهم   (ه املسلمني لوجدان الورق شاسعاً جداً.

فلـق علــيهم  فقـد متيــات معاملـة املســلمني لليهـود ابلتســامح   حـني كانــت أورواب ت
كه شيافوقد متكن األقلية اليهودية مـن املسـا ة عريـة   احلضـارة اإلنسـانية   (ـه 

                                                        

 يسم  مالفتيواتف. ف10م
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احلكـــم اإلســـالمي. وتُـــذكر األنـــدل  دائمـــاً كم ـــه علـــ  املركـــا املمتـــاز الـــذي متتـــع بـــه 
 اليهود   العامل اإلسالمي.

 التدفق اجلديد لليهود
بع تـدفق اليهـود القـادمني مـن أوراب   زمن الدولة الع مانية ومنـذ بدايـة القـرن السـا

مييـــــاهم عـــــن بقيـــــة اليهـــــود   العـــــامل علـــــ   (12)ويعرفـــــون ابســـــم خـــــاص (11)مالشـــــرقيةف
فلســــطنيف وزادت اهلجــــرة مــــع  ــــع  الدولــــة الع مانيــــة وازدايد نوــــوذ الــــدو  الكــــين 

 وتصاعد اال طهاد   النص  ال ا  من القرن التاسع عشر.
هــــــذ  اهلجــــــرة إىل مفلســــــطنيف واســــــتمرت  ومــــــع كــــــو احلركــــــة الصــــــهيونية توجهــــــت

 ابالزدايد املطرد إىل يومنا هذا.
 

 احلركة الصهيونية
 

بدأت هذ  احلركة منذ القـرن السـابع عشـر تقريبـاً إال أن االجتمـاع األو  مللحركـة 
مف   مدينــــــة ابز    سويســــــرا باعامــــــة 1897الصــــــهيونية   العــــــاملف كــــــان   عــــــام م

 تل يص ما جاا   املؤمتر مبا يلي: ف وميكن(13)ممؤس  الصهيونيةف
مان هــدف الصــهيونية هــو إقامــة وطــن قــومي لليهــود   فلســطني بضــمن القــانون 

 العامف وحدد عدة خطوات لتحقيق هذا اهلدف ميكن حصرها فيما يلي:
 : تشجيع استيطان العما  الاراعيني والصناعيني اليهود   فلسطني.1
  مؤسســـات تتوـــق مـــع القـــوانني الدوليـــة : تـــنظم اليهـــود والـــربط بيـــنهم مـــن خـــال2

                                                        

 بولنداف ليتوانياف روسيا. ف11م
 اشكنازمي. ف12م
 مف كاتب يري يهودي أس  احلركة الصهيونية.1860/1904ثيودور هرتا : م ف13م
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 وا لية لكه بلد.
 : تقوية الشعور والوعي القومي لدن اليهود وتعايا ا.3
: اختـــاذ خطـــوات متهيديـــة للحصـــو  علـــ  موافقـــة الـــدو  حيـــث يكـــون  ـــرورايً 4

 لتحقيق هدف الصهيونية.
 املراوغة من ُساليب اليهود

انية وامللتويــة الــيت اســت دموها لتحقيــق ومتكــن اليهــود بوســائلهم وأســاليبهم الالإنســ
 مآر م   بناا دولتهم مالالشرعيةف.

هـــــــو انتـــــــااع وعـــــــد  (14)ومــــــن أســـــــاليبهم املراوغـــــــة الـــــــيت اتبعهـــــــا مأحــــــد زعمـــــــا همف
مف الـــــذي أعطـــــ  اليهـــــود مـــــا ال 1917مـــــن احلكومـــــة الييطانيـــــة عـــــام م (15)مبلوـــــورف

ـــاوزت اجلمعيـــة العامـــة لقمـــم املتحـــدة بقـــرارا ت كـــان أ هـــا قـــرار التقســـيم ميلكـــونف ـو
الـذي يقضــي بتقســيم فلسـطني إىل دولتــني عربيــة ويهوديـة وو ــع القــدس مــت اإلدارة 

 الدولية.
و(ا يذكر أن مزعـيمهم هـذاف قـام أبلوـي مقابلـة للوصـو  إىل تصـريح مبلوـورف وزيـر 
خارجيــة بريطانيــةف وقــد كيّــ  نقاشــه عــذف شــديد مــع كــه سياســي يقابلــه وعســب 

 اصة لذلك السياسي.احلالة اً
 اليهود بؤر  الفساد والكساد

وكمــــا ذكــــران فلليهــــود طــــرق ك ــــرية وأســــاليب خاصــــة وملتويــــة لتحقيــــق غــــاايهتم   
امتصـــاص دمـــاا ائخـــرين مـــن غـــري اليهـــودف أمـــا مـــع بعضـــهم فيحّرمـــون هـــذ  األشـــياا. 
م فمــــ الً لــــب التعامــــه ابلــــراب مــــع غــــري اليهــــودي وهــــّرم مــــع اليهــــوديف وملــــا ألســــاليبه

                                                        

 حاييم وايامن. ف14م
مفف أصـدر وعــد بلوــور 1917مف سياسـي إنكليــاي وزيـر اًارجيــة م1848/1930آرثـر جــيم  م ف15م

 انشاا وطن قومي يهودي   فلسطني.
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اًاصة من أثر   مجع املا  وال راا السـريع فـانم هـاولون بشـ  السـبه مطـيم اقتصـاد 
الــبالد الــيت يعيشــون فيهــا بيــدف بعــد اإلمســاس بامــام االقتصــاد بيــد أخــرن. وحينمــا كنــا 

مف عنـدما كـانوا   سـوق الشـورجة ببفـداد 1948  العراق شاهدان اليهود قبـه عـام م
االســتهالكية والفذائيــة   أيــديهم وخلقــوا ك ــرياً مــن األزمــات  وقـد احتكــروا مجيــع املــواد

االقتصاديةف وتالعبوا ابألسـعار (ـا سـّبب شـّحة مـن جانـب وكسـاد مـن جانـب آخـرف 
وابلتـا  مجعــوا كــه تلـك األمــوا  وحّطمــوا اقتصـاد العــراق مث نقلــوا كـه أرصــدهتم معهــم 

 إىل إسرائيه.
ســوق طهــران الكبــري بيــد مجاعــة مــن  ويــذكر أن   طهــران أيضــاً زمــن الشــا  كــان

اليهــودف وملــا كــان هــؤالا يتحّكمــون ابلســوق علــ  أهــوائهمف والشــا  قــد مــنحهم احلريــة 
الكاملـــةف لـــذلك فـــانم أخـــذوا يتحكمـــون بكـــه شـــيا   الســـوق مـــن عـــر  وطلـــب 

 وتسعري واحتكار وتالعب إىل غري ذلك من األساليب اًبي ة وامللتوية.
لـــك فـــانم يقتلـــون األخـــالق احلســـنة   اجملتمـــعف وان أو  واليهـــود ابال ـــافة إىل ذ

أعمــــاهلم الــــيت يقومــــون  ــــا هــــي نشــــر اًمــــور والــــاان والبفــــاا فقــــد أسســــوا   طهــــران 
 ف ينه لبيع اًمور وذلك عل  علم من الشا .14000م

هــــذا هــــو املعــــروف واملتعـــــارف عليــــه مــــن اليهــــودف فـــــانم مل ينشــــروا اًمــــور والـــــاان 
أجــــه افســــاد اجملتمــــعه حيــــث إن اليهــــودي ال يســــتطيع أن يعــــيا  والوحشــــاا إال مــــن

ويتســلط علــ  غــري  إال بعــد أن يوســد مــا حولــهه لكــي  لــق جــواً ينســجم ويتــواام مــع 
 رغباته ويسهه له احلصو  عل  مبتفا .

فهـــم بـــؤرة الوســـاد   كـــه الـــدنيا ومـــد أنـــم مـــن وراا مراكـــا الـــدعارة ورمبـــا لعلـــون 
مـــت اســـم آخـــر م ـــه ممراكـــا اًـــدمات اإلنســـانيةف ويتســـ ون مقـــرّات للـــاان والـــدعارة 

مـــت هـــذ  األاـــاا لتحقيـــق أغرا ـــهمف وهكـــذا كـــان احلـــا    العـــراق وإيـــران ومصـــر 
 وغريها من البلدان اإلسالمية.
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 اليهود وإاثر  الفنت
مـن أعمـا  اليهـود املعروفـة ـ ابإل ـافة ملـا سـبق ـ إاثرة الوـت واًالفـات والنااعـات 

لتطـــاحن بـــني أبنـــاا املســـلمني والنتيجـــة طبعـــاً ســـتكون لصـــا  اليهـــودف فقـــد وتشـــجيع ا
ـــات الكتـــب والطعـــن ابملعتقـــداتف وإاثرة  اســـت دموا أســـاليب ك ـــرية   الـــدّس بـــني طّي
النعــــرات الطائويــــة والعرقيــــة بــــني املســــلمني أبســــاليب جديــــدة أدت إىل تــــدمري الــــبالد 

عصـاابت ذيليـة تـرتبط  ـم مطليّـة  و ياع الك ري من ال روات ونبها عن طريق أتسـي 
 بصبفة األحااب السياسية العلمانية.

ولـــــو ع نـــــا وراا جـــــذور احلـــــاب الشـــــيوعي واحلـــــاب البع ـــــي   العـــــراق لوجـــــدان ان 
املؤسســـني هـــم مـــن اليهـــودف وذلـــك عـــن طريـــق التنســـيق مـــع بعـــض الســـوارات الفربيـــة. 

عمـه  ــد اليهـود. مــع ومـن هــذا تـرن أن قــادة حـاب البعــث   العـراق مل يقومــوا أبي 
 انم قاتلوا واعتدوا عل  اقرب الدو  هلم وبكه شراسة.

 لعبتهم مع امللوك
ف وقــــد اــــ  الشــــا  (16)ف عــــام كــــان حــــاكم إيــــران مكــــورن ابدشــــا ف3500قبــــه م

املقبــور ابنــه مكــورنف تيمنــاً بــذلك االســم كــي يعيــد ذكــرن ذلــك احلــاكم الظــامل علــ  
 الرغم من أن إيران بلد إسالمي.

امل مجون حلياة كورن امللك: أن زوجته ولـدت عشـرة أطوـا  وكانـت مجيلـة  ويذكر
وثريـــة ومـــن عائلـــة معروفـــةف كمـــا كـــان لـــه رئـــي  وزراا حكـــيم موكـــرف وقـــد أدار شـــؤون 

 البالد جبدارة وسع  لتعمري البالد. 
إال أنه وبعد بضـع سـنوات حصـه اليهـود علـ  فرصـة لـدخو  بـالا امللـك وأقـاموا 

                                                        

ق.مف مؤســ  640/600كــورن مقــورنف اســم ملكــني مــن الســاللة األ،ينيــة   فــارسف األو  م  ف16م
اببــهف أذن لليهــود ابلعــودة ق.مف اســتوىل علــ  آســيا الصــفرن و 557/528الســاللةف ال ــا  أو الكبــري م

 إىل فلسطني.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 17 

وبعـد ذلـك اسـتدرجو  ابسـم النصـيحة وطلـب اًـري لـه وطلبـوا منـه  معه عالقة وطيـدةف
 .  (17)أن يتقبه شابة حسناا من اليهود مًدمة القصر امللكيف

وبعد مـدة وقعـت رغبـة مكـورنف علـ  تلـك الوتـاة وتاوجهـا.. وبعـد خطـة ينكمـة 
و ـــــعوهاف قامـــــت هـــــذ  الشـــــابة ابفســـــاد العائلـــــة.. وتشـــــكيك الـــــاو  باوجتـــــه ورئـــــي  

جن جنـون الـاو  امللـك.. فأمسـك بسـيوهف وقطـع ر وس كـه أفـراد عائلتـه.. وزرائه.. و 
ورئــي  وزرائــه.. ومل يعــرف هــذا الــاو  البــائ  عــن اًطــة ا كمــة الــيت و ــعها هــؤالا 

ونوـــذهتا هـــذ  الوتـــاة اللعـــوب وهكـــذا مـــح اليهـــود بتطبيـــق اًطـــة علـــ  كـــورن  اليهـــود
 م لما محوا بتطبيقها عل  غري  من امللوس واألمراا   أماكن ك رية من العامل.

 
 إسرائيل صنيعة االستعمار

 
ثيــاب االســتعمار ك ــرية فكّلمــا بلــي ثــوب لــب  غــري ف وبعــد احلــرب العامليــة ال انيــة 

عمارية أن لعبــتهم هــذ  ســوف لــن تســتمرف وابتــت لعبــة قدميــة ورأوا (هــر للــدو  االســت
أن اإلســـالم لــــو مــــرس عريــــة بــــني هــــذ  البلــــدان املســــتعمرة فانــــه سيشــــكه قــــوة  ــــاربة 
خطــرية تعصــ   ــم ومبصــلحتهم   هــذ  املنطقــة احليويــة مــن العــامل و  منــاطق أخــرن  

ديـدف لالسـتعمار سـتكون  ك ريةف لذلك فان إسرائيه موهـي اللعبـة اجلديـدة وال ـوب اجل
كويلــة بتحديــد حريــة مــرس الــدو  اإلســالمية   هــذ  املنطقــة لــذا فيجــب أن متصــنعف 
  هــذا املكـــان احلســـاسف وولــدت بعـــد ينـــاوالت بــذلتها الصـــهيونية العامليـــة واليهوديـــة 
مستويدة من كه الظروف العامليةف ولكن ذلك صادف رغبة ملحة وهـون مـن نوـوس 

 مقيقاً ملصاحلهم. الدو  االستعمارية
اذن إسرائيه صنيعتهم واًادم املنقذ ملصاحلهم. وابلوعه فقد حققت هلـم إسـرائيه  

                                                        

 و(ا يذكر أن منا   لوي أيضاً كان هوي عل  رجا  يهود ًدمة وإدارة شؤون املنا . ف17م
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 كه مصاحلهم وخر  االستعمار من الباب ليدخه من الشباس كما يقولون.

روض السالم!!  إسرائيل َو
إسـرائيه وهــي عصــابة العنـ  واإلرهــاب ال تــ س مناسـبة إال وتطــرة فيهــا عرو ــها 

  وســـالمها الـــذي تنشـــد  هـــو أن يقـــوم علـــ  أســـاس الظلـــم والفصـــب وذلـــك للســـالم 
ابالحتواش ابألرا ي املفصـوبة ورفـض عـودة الولسـطينيني إىل أرا ـيهم. ومـن دون أن 

 تبدي تنازاًل ألصحا ا الشرعيني فهي غري مستعدة ألن تقدم أية تنازالت.
هم ابلســـالم قبـــه وك ـــرياً مـــا تظـــاهروا  ـــذ  العـــرو  الكاذبـــةف فقـــد تظـــاهر زعمـــا  

مفف وتظــــاهروا بــــذلك أيضــــاً قبــــه حـــــرب 1956العــــدوان ال الثــــي علــــ  مصــــر عـــــام م
 مف فكأن هناس ارتباطاً وثيقاً بني عرو هم هذ  وبني توقيت اعتداااهتم.1967م

وإســرائيه تــرفض أن تبحـــث مو ــوع احـــتال  القــدس وتصــر علـــ  احتالهلــاف وقـــد 
ختــو    هــذا املو ــوع ســراً فيمــا  الــيت (19)والقــرارات (18)رفضــت أغلــب املعاهــدات

 تظهر االلتاام ابلتنويذ علناً. 
 

 العرض اْلياّن
 

(ــا تقـــدم نعـــرف أن مإســرائيهف وماليهـــودف عصـــاابت إرهابيــة وال عالقـــة هلـــا مبعـــامل 
األمـــ ف كمـــا علـــم أن الصـــهيونية واالســــتعمار وجهـــان لعملـــة واحـــدةف وعلمنـــا أيضــــاً 

إلســـالمية ولـــي    نيتهـــا الرحيـــهف وحقـــدها غايـــة الصـــهيونية ولـــدت   قلـــب األمـــة ا
 عل  اإلسالم محقد مقدسف  كما يسّميه اليهود.

اذن هـــه هنـــاس وجـــه للمصـــاحلة معهـــا.. وكيـــ  ســـتمد يـــد املصـــاحلة هلـــا    فهـــه 
                                                        

 منها معاهدة مسايك  بيكوف. ف18م
 مف.1967قرار األمم املتحدة عام م ف19م
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 لوز لك أن تصا  غاصب بيتك وتسميه صديقاً  
إلسـرائيه هـه هـي صـلح أم سـالم أم استسـالمف  (20)وماذا نسـمي زايرة السـادات

 أم متطبيع عالقاتفف كما هلو للسادات أن يسّميها بذلك.. أم أنا اًيانة   

 زَير  وجتار 
هنــاس مــن ابرس ومــن صــوق هلــذ  الــاايرة امل ايــة وتســّلم األجــور مقــدماً   داخــه 
مصـر وخارجهــا. وهللاجــر بدينــه وشــرف كلمتــه وصــوته مــن أجــه حونــة دراهــم   وهنــاس 

 تورز  هذ  الاايرة سلباً وإلاابً.من وق  وقوة املتور  ابنتظار ما 
أي ان هنـــاس مـــن يتمـــل النجـــاة للـــاايرة وهـــو صـــامتف وهنـــاس مـــن يتمـــل فشـــلها 
أيضــاًف كمــا أن هنــاس مــن رفــض الــاايرة رفضــاً فيــه نــوع مــن الصــمود والتحــديف وآخــر 

 رفضها رفضاً مطلقاً مأي مطلق الرفضف.
لاعمـــاا العـــرب مجيعـــاً ومب ـــه هـــذ  املواقـــ  أيضـــاً خرجـــت قمـــة بفـــداد حيـــث إن ا 

ماتوقــوا علـــ  أن ال يتوقــواف علـــ  عكـــ  قــادة اليهـــود الـــذي ماتوقــوا علـــ  أن يتوقـــواف 
 وسنو ح ذلك متعر ني إىل مواق  كال الطرفني.

 مواقف األنظمة العربية
 ميكن تل يصها ابجملاميع ال الل التالية اليت برزت   قمة بفداد.

الــاايرة وهنــاس قبــو  مشــروا وقبــو  غــري دو  القبــو : الــدو  الــيت قبلــت  األوىل:
 مشروا.

دو  الصــمت: هنــاس مــن صــمت متمنيــاً مــاة الــاايرة وهنــاس مــن صــمت  الثاني  ة:
 متمنياً الوشه هلا.

                                                        

ف خلوــاً م1970مف  ــابط وسياســي مصــري رئــي  اجلمهوريــة م1981/  1918أنــور الســادات م ف20م
 مف.1981ف اغتيه عام م1973لعبد الناصر قاد احلرب املعروفة عرب أكتوبر م
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دو  الـــرفض: الـــدو  الـــيت رفضـــت الـــاايرة وفّضـــلت مالصـــمود والتحـــديف  الثالث   ة:
بفــداد وهــو رفــض رابعــي وهنــاس رفــض منوــرد لــه رأي آخــرف وأخرجــوا مصــر مــن قمــة 

 وقاطعوها موأخرجوها ليلتحقوا  ا فيما بعد  ف.
 

 مواقف العدو الصهيوّن
 

وهنـــــا مـــــد أن الـــــرأي العـــــام للعـــــدو والنظـــــام مطرفـــــان لعصـــــا واحـــــدةفه ذلـــــك ألن 
 مالكنيستف يضم عدة ياميع هلا برايها وسياساهتا اًاصة  ا م ه.

 .(21)يموعة املعرا  :1
 .(22)يموعة الليكود :2
ب الدينيــة والشــيوعية والتكــتالت الصــفرية األخــرنف فــالرأي العــام مت لــه األحــاا :3

هــذ  اجملــاميعف وهــذ  اجملــاميع مت ــه الكنيســت موالكنيســت مي ــه النظــامفف ماذن الــرأي 
 العام مي ه النظامف.

 واجملاميع املذكورة مجيعها متوقة عل  رأي واحد يتل ص   ثالل نقاا:
 مف.1967رفض االنسحاب إىل خطوا م .1
 رفض قيام دولة فلسطينية عل  أي بقعة من ال اب الولسطيع. .2
 رفض التعامه مع منظمة التحرير الولسطينية مت أي (رف.. 3

فـذذا كــان هـذا موقــ  العـدو فعلــ  أي أسـاس تــتم املصـاحلة    ألــي  ذلـك خيانــة 
الـــاعيم  واستســـالماً واع افـــاً اســـرائيه دون تنازهلـــا عـــن أي شـــياف واجلـــدير ابلـــذكر أن

إننا مل نطلـب مـن أحـد االعـ اف »صرة عند قدوم السادات وقا :  الصهيو  مبيفنف
 «.بوجودان.. إننا نريد اع افاً مش كاً للطرفني   السيادة واألمن

                                                        

 وتضم ماملاابي / املاابم / را ف. ف21م
 وتضم ماألحرار / حريوت املركاف. ف22م
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 فهه هناس ذ  واستسالم أك ر من هذا   
 

 ومتسكنوا ليتمكنوا
 

سـتعيدوا قــوهتم وهكـذا سـع  موكـرو اليهـود بشــ  الطـرق وأبخبـث الوسـائه ألن ي
ويــدهم وتــراثهم محســبما يــّدعونفف وعملــوا مــن دون كلــه حــ  حصــلوا علــ  كــه مــا 
يبتفــونف ومتكنــوا مــن بنــاا دويلــتهم الصــهيونية   قلــب املنطقــة اإلســالميةف ابإلرهـــاب 
والقـــوة وســـوك الـــدمااف وحققـــوا مـــا كـــانوا يصـــبون إليـــه ابألمـــ   مـــة شرســـةف وبـــدعم 

إعـــــــالم مك ــــــ  حـــــــو  مظلوميـــــــة اليهـــــــود الكاذبـــــــة مــــــا  واســـــــع وختطـــــــيط دقيـــــــق.. و 
ومســــكنتهم إىل أن متكنـــــوا جيــــداً وأصـــــبح زمــــام املبـــــادرة أبيــــديهمف وابت الك ـــــري (ـــــن 

 يدعي ال ورية أو القومية من األنظمة العربية يتقرب إليهم سراً وعالنية.
وهــــــذا اإلعــــــالم املك ّــــــ  إزاا مســــــكنتهم هــــــذ ف لــــــه دور كبــــــري   بنــــــاا دويلــــــتهم 

 الفاصبة.
ف مليـــون كتـــابف ولـــديها مـــا يقـــارب 15فوـــي ســـنة واحـــدة تطبـــع إســـرائيه وتـــوزع م

األل  صحيوة خار  فلسـطني. وهـذا يعـع أن صـحوها ويالهتـا توـوق عـدد صـح  
 ويالت الدو  العربية قاطبة مبا فيهما لبنان ومصر املشهورهللان ابلطباعة والنشر.

م الكوــار بينمــا ي اجــع أنظــر  مــن أيــن هلــم هــذا  ومــن الــذي يــوحي هلــم بــذلك وهــ
 بعض املسلمني  

ََِي لَُيوُح   وَن ِإىَل َُْولِيَ   ائِِهمْ واجلـــواب هـــو قولـــه تعـــاىل:  ِإنَّ الشَّ   َيا
لضـــرب  (23)

اإلســـالم واملســـلمنيف بينمـــا ي اجـــع بعـــض املســـلمني ألنـــم ابتعـــدوا عـــن نـــج اإلســـالم 
نهم ولــذلك فشــلوا األطهــار  وانشــفلوا ابلتنــازع فيمــا بيــ وأهــه بيتــه  وســنة رســوله 

                                                        

 .121سورة األنعام:  ف23م
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َُوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرَُيُكمْ وقد قا  تعاىل:  َوال تَ َناَز
(24). 

 
 

 مهازي بسبب البعد َن اإلسالم
 

َوالَّ        ِذيَن َجاَه       ُدوا ِفينَ        ا لَنَ ْه       ِديَ ن َُّهْم ُس        بُ َلَنا َوِإنَّ هللاَ َلَم        َع قـــــــا  تعـــــــاىل: 
اْلُمْحِسِنيَ 

(25). 
النيــــة ر تعــــاىل وجاهــــدوا   ســــبيله ملــــا أ ــــّلوا فلــــو أن بعــــض املســــلمني أخلصــــوا 

الســــبيه ومــــا انتصــــرت علــــيهم دويلــــة صــــفرية ال تتجــــاوز نووســــها ال الثــــة ماليــــني بــــه 
ف نسمة فقط   حني أن املسـلمني العـرب وحـدهم يايـدون علـ  املائـة 2.229.000م

   (26)مليون
 أليست هذ  هي املهالة بعينها  وإال فما معل ذلك  

نقـو  للشـعب املسـلم: إن النصـر مـن عنـد هللا فانـه ال يكتـب ذلـك  ولب هنـا أن
إال للـــذين لاهـــدون أبمـــواهلم وأنوســـهم   ســـبيه هللاف ويطبقـــون كافـــة القـــوانني اإلهليـــة 

َ      ا مـــــن األخــــــوة اإلســــــالمية واألمــــــة الواحـــــدة واحلــــــرايت و... فقــــــد قــــــا  تعـــــاىل:  ِإَّنَّ
ِ  َورَ  َِ ََِْم  َواأِِْم َوَُنْ ُفِس  ِهْم ِف اْلُمْؤِمنُ  وَن الَّ  ِذيَن ءاَمنُ  وا  ُس  وِلِ  ََّّ ََلْ يَ ْرََتبُ  وا َوَجاَه  ُدوا 
َسِبيِل هللِا ُُوَلََِ  ُهُم الصَّاِدُقونَ 

(27). 
مف 1948إذن البعد عن اإلسالم هو سبب هـذ  املهـاز ف وإال فمـا معـل حـرب م

                                                        

 .46سورة األنوا :  ف24م
 .69سورة العنكبوت:  ف25م
بلغ ثال ائة مليونف أمـا اليهـود   إسـرائيه فـال يتجـاوزن  اإلحصااات األخرية تقو  ان عدد العرب ف26م

 ،سة ماليني.
 .15سورة احلجرات:  ف27م
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 مف   اًام  من حايران  1967مث النكسة عام م
مف مــــن قبــــه 1968ف عــــام م242ار يلــــ  األمــــن القــــدمي مومــــا معــــل مباركــــة قــــر 

مف   األردنف حيــــث 1970ف دولــــة عربيــــة  مث أتي يــــارة أيلــــو  األســــود عــــام م12م
.. وبعـــدها أتي حـــرب (28)ســـوكت دمـــاا الولســـطينيني علـــ  يـــد أحـــد امللـــوس العـــرب

مف خوفاً علـ  التيجـان وحوا(ـاً علـ  مـاا الوجـه ملكـن الـوالدة أجهضـتف مث 1973م
ســت دم الــنوط كســالة للمعركــة ويوشــه. مث يتحــو  ســالة الــرفض إىل شــبه أتييــد مث ا

أتييـــــد مث حـــــوار غـــــري مباشـــــر مث مباشـــــر مث زايرات ســـــرية للقـــــدس مث علنيـــــة تطـــــوّع هلـــــا 
السادات عجة تطبيع العالقات واحلوار املباشرف وقد سبقه مأقرانـهف إىل اًنـوع والـذ  

ن ســار   ركــبهم   اًوــااف وهكــذا يســتمر واالستســالم مــن أم ــا  بعــض احلكــام ومــ
 احلا  حنو ك ري من املهاز .

ََ ْن ِذْك ِري فَ ِلنَّ لَ ُ  وتكون النتيجة الذلة واًسـران. يقـو  تعـاىل:  َْ َرَض  َوَم ْن َُ
َمِعيَشًة َضْنكاً 

(29). 
 

 اإلسالم هو العالج
ســقط  املهــاز  الســابقة ســوف لــن يوقوهــا إال اإلســالم والعمــه بــهف وعنــد ذلــك ست

إن عالجنـا لـي  ابلقوميـة وال »كه الشعارات املايوةف ذكر أحد القادة الولسـطينيني: 
وهذا هـو الكـالم الصـحيح فـان احلـه هـو اإلسـالم وال توجـد «. ابلشيوعية وال ابلبع ية

  اإلســــــــالم قوميــــــــةف ال فارســــــــية وال عربيــــــــة وال أففانيــــــــة وال هنديــــــــة وال تركيــــــــةف وان 
ْن   َد هللِا م عليهــا ابلــاوا ه بقولــه تعــاىل:  القوميــات   اإلســالم ينكــو  َِ ِإنَّ َُْك  َرَمُكْم 

                                                        

مف أدت 1967مف أدخـه بـالد    حـرب م1935/1999امللك حسني بن طال  ملك األردن م ف28م
 إىل احتال  إسرائيه للضوة الفربية قطع الروابط اإلدارية بني األردن والضوة الفربية.

 .124طه:  سورة ف29م
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َُتْ َقاُكمْ 
(30)  . 

وحنــن املســلمون لســنا مــرتبطني ابلقوميــة وال ابلشــيوعيةف بــه ارتباطنــا هــو ابإلســالم 
 وبقوانني التشريع اإلهلي وكو .

اننــــا ولـــو تركنــــا األخــــوة اإلســــالمية واألمــــة الواحــــدة ومتســــكنا ابلقوميــــة فهــــذا يعــــع 
فقـــدان قـــوانني اإلســـالم ومـــا يوجـــب عاتنـــا وقـــدرتناف وأن ذلـــك يعـــع أيضـــاً أننـــا  ـــيعنا 

  أايم حكومتــه املباركــة عمــه علــ   األمــة اإلســالمية وكــه ثقافتهــا. إن رســو  هللا 
تقوية وحدة األمة اإلسالمية وإزالة القوميـات كلهـاف وان بـال  احلبشـي وهـو مـن سـود 

ذانً لــه مــع أن بــال  مل يكــن يــتقن تلوــق العربيــةف وقــد ذكــر مــؤ  أفريقيــاف جعلــه النــ  
التـــاريخ أن بـــالالً مل يكـــن قـــادراً علـــ  تلوـــق الشـــني وكـــان يلوـــق الســـني ينلهـــا ويقـــو  

رســـو  هللاف. حـــ  أن بعـــض املســـلمني اعـــ   علـــ  ذلـــكف إال  مأســـهد أن ينمـــداً 
يــة   اإلســالم قــا  ســني بــال شــني عنــد هللا وذلــك لكــي ي بــت أن ال قوم أن النــ  

 واحتوق بال  بعمله هذا مؤذانً ح  آخر عمر .
 إن أحدن شعارات القوميني هي:

 س        المر َل        ى كف        ر  يو ح        د بينن        ا
 

ه       الً وس       هالً بع       ده  ه       نمِ    ُو
 بعي                                                                                                د 

 
إن املســلمني إذا ارتبطــوا ابلشــرق أو الفــرب وابلقوميــة والشــيوعية فــانم ال يوقــدون 

لك. أمـا لـو متسـكنا ابإلسـالم فلـن هـدل أن  ي ائخرة فقـط بـه يوقـدون الـدنيا كـذ
مليــونف ليصــاحلوا بــه يستســلموا إلســرائيه الــيت تعــدادها  100العــرب وهــم أك ــر مــن م

 .(31)ف نسمة2.229.000م
نعــمف لــو متســكنا ابإلســالم ملــا كــان هــدل أن يــذهب العــرب وهــم األك ــر عــدداً 

 وعدة.. ليتصاحلوا مع إسرائيه..
. الســـتطعنا مواجهـــة كـــه القـــون الكـــافرة. لـــي  إســـرائيه ولـــو متســـكنا ابإلســـالم.

                                                        

 .13سورة احلجرات:  ف30م
 سبق قبه صوحات اإلحصااات اجلديدة. ف31م
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فقــــط. وإكــــا الشــــرق والفــــرب معــــاًه ألن اإلســــالم مبــــا ميتلكــــه مــــن قــــوة إميانيــــة ومعنويــــة 
عاليـــة.. يســـتطيع حســـم الك ـــري مـــن اًالفـــات.. وو ـــع حـــد للمشـــاكه والصـــعوابت 

الوقـوف بوجـه   اليت تعـا  منهـا األمـة.. كمـا أن اإلسـالم هـو القـوة القـاهرة الـيت تتكوـه
 كه املستكيين والطفاة..

ومــا إســرائيه إال منصــهف لقنظمــة الطاغوتيــةف وكــه قــون التجــي العــاملي موّجــه إىل 
صدر اإلسالم واملسلمنيف وسننتصر بعون هللاف وستنجلي هـذ  الفمـة   الفـد القريـب 

 ان شاا هللا إذا اهتم املسلمون وتضامنوا وعملوا جادين   سبيه ذلك.
ا ابلـــدعاا أيضـــاً مبتهلـــني ومتضـــرعني إىل البـــاري عاوجـــه طـــالبني منـــه املـــدد وعلينـــ

 لنصران عل  كه هذ  الدوائر اليت أحاطت ابإلسالم.
اللهــم إان نشــكو إليــك فقــد نبينــا صــلواتك عليــه وآلــه وغيبــة ولينــا وك ــرة عــدوانف »

أعنــا وقلــة عــددانف وشــدة الوــت بنــاف وتظــاهر الامــان علينــاف فصــه علــ  ينمــد وآلــهف و 
علــ  ذلـــك بوـــتح منــك تعجلـــهف وبضـــّر تكشــوهف ونصـــر تعـــا ف وســلطان حـــق تظهـــر ف 

 .  (32)«ورمحة منك ـللناهاف وعافية منك تلبسناهاف برمحتك اي أرحم الرامحني
 
 

 من هدي القرآن احلكيم
 النهي َن مواال  ومود  الكافرين

يَ ُه    وَد َوالنََّص    اَري َُْولِيَ    اَء ََي َُي َُّه    ا الَّ    ِذيَن آَمنُ    وا ال تَ تَِّ     ُذوا الْ قـــا  ســــبحانه: 
ُهمْ  ُْم ِمْنُكْم فَِلنَُّ  ِمن ْ بَ ْعُضُهْم َُْولَِياُء بَ ْعض  َوَمْن يَ تَ َوأَّ

(33). 
ََ ُدوَُّكْم َُْولِيَ اَء تُ ْلُق  وَن وقـا  تعـاىل:  ََ  ُدوِ ي َو ََي َُي َُّه ا الَّ  ِذيَن ءاَمنُ وا ال تَ تَِّ  ُذوا 

                                                        

 فيما يعمه   شهر رمضان. 47الوصه  582أنظر مصباة الكوعمي: ص ف32م
 .51سورة املائدة:  ف33م
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ْلَمَودَِّ  َوَقدْ  َِ َكَفُروا ِبَا َجاءَُكْم ِمَن احْلَق ِ   ِإلَْيِهْم 
(34). 

َفال َتُكوَننَّ َظِهريًا لِْلَكاِفرِينَ وقا  عاوجه: 
(35). 

ال يَ تَِّ   ْذ اْلُمْؤِمنُ  وَن اْلَك  اِفرِيَن َُْولِيَ  اَء ِم  ْن ُدوِن اْلُم  ْؤِمِنَي َوَم  ْن وقـا  ســبحانه: 
يَ ْفَعْل َذِلَ  فَ َلْيَس ِمْن هللِا ِف َشْيء  

(36)  . 
نَ ُهمْ وقا  تعاىل:  َََلى اْلُكفَّاِر ُرََحَاُء بَ ي ْ اُء  َُِشدَّ

(37). 
 اليهود والفساد
َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َيُد هللِا َمْغُلوَلةر ُغلَّْت َُْيِديِهْم َوُلِعُنوا ِبَ ا قَ اُلوا ...  قا  سبحانه: 

ََْفَوَه   ا هللاُ َوَيْس   َعوْ  َن ِف اأَلْرِض َفَس   اداً َوهللاُ ال َيُِ   بُّ ُكلََّم   ا َُْوقَ   ُدوا َلراً لِْلَح   ْرِب َُ
اْلُمْفِسِدينَ 

(38). 
َنا ِإىَل بَ يِن إْس رائِيَل ِف اْلِكتَ اِب لَتُ ْفِس ُدنَّ ِف اأَلْرِض َم رَّتَ ْيِ وقا  تعاىل:  َوَقَضي ْ

َُُلو اً َكِبرياً  َولَتَ ْعُلنَّ 
(39). 
ََ   َداَوً  وقـــا  ســـبحانه:  لِلَّ   ِذيَن آَمنُ   وا اْليَ ُه   وَد َوالَّ   ِذيَن لََتِج   َدنَّ ََُش   دَّ النَّ   اِس 

َُْشرَُكوا
(40). 

ََلَ ى َحيَ ا   َوِم ْن الَّ ِذيَن َُْش رَُكوا يَ  َودُّ وقا  عاوجـه:  َولََتِجَدن َُّهْم َُْحَرَص النَّ اِس 
هللاُ َبِص رير ِبَ ا ََُحُدُهْم َلْو يُ َعمَُّر َُْلَف َسَنة  َوَما ُه َو ِبَُزْحزِِح ِ  ِم ْن اْلَع َذاِب َُْن يُ َعمَّ َر وَ 

                                                        

 .1سورة املمتحنة:  ف34م
 .86سورة القصص:  ف35م
 .28سورة آ  عمران:  ف36م
 .29سورة الوتح:  ف37م
 .64سورة املائدة:  ف38م
 .4سورة اإلسراا:  ف39م
 .82سورة املائدة:  ف40م

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 27 

يَ ْعَمُلونَ 
(41). 

 ذم املكر والسعي ِف الفتنة
َوَما َكْيُد اْلَكاِفرِيَن ِإال  ِف َضالي  قا  تعاىل: 

(42). 
ُر اْلَماِكرِينَ وقا  سبحانه:  َوََيُْكُروَن َوََيُْكُر هللاُ َوهللُا َخي ْ

(43). 
فَ اْنظُْر َكْي َف   ُهْم ال َيْش ُعُرونَ َوَمَكُروا َمْكراً َوَمَكْرَل َمْكراً وَ وقا  عاوجه: 

ََاِقَبُة َمْكرِِهْم َُلَّ َدمَّْرَلُهْم َوقَ ْوَمُهْم َُْْجَِعيَ  َكاَن 
(44). 

                                                        

 .96سورة البقرة:  ف41م
 .25سورة غافر:  ف42م
 .30سورة األنوا :  ف43م
 .51ـ 50سورة النمه:  ف44م
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 من هدي السنة املطهر 
 النهي َن مواال  َُداء هللا

إ  بــــــــريا مــــــــن كــــــــه مســــــــلم نــــــــا  مــــــــع مشــــــــرس   دار : »قــــــــا  رســــــــو  هللا 
 .(45)«حرب

مـن أتـ  ذميـاً وتوا ـع لـه ليصـيب مـن دنيـا  شـيئاً ذهـب : »وقا  أمـري املـؤمنني 
 .(46)«ثل ا دينه

ومــن واىل أعــداا هللا فقـد عــادن أوليـاا هللاف ومــن عــادن : »وقـا  اإلمــام الر ـا 
أوليــــاا هللا فقــــد عــــادن هللا تبــــارس وتعــــاىلف وحــــق علــــ  هللا عاوجــــه أن يدخلــــه   انر 

 .(47)«جهنم
 االستسالم والغدر واْليانة

: ليئ كه غادر امام يوم القيامـة مـائالً قا  رسو  هللا : »و عبد هللا قا  أب
 .(48)«شدقه ح  يدخه النار

 .  (49)«جانبوا اًيانة فذنا يانبة اإلسالم: »وقا  اإلمام أمري املؤمنني 
 .(50)«أال وان الفدر والوجور واًيانة   النار: »وقا  
 .(51)«رأس النواق اًيانة: »وقا  

                                                        

 .1ة 43ص 5الكا :   ف45م
 وحكمه. فصه من كالم أمري املؤمنني  280ص 1كنا الووائد:    ف46م
 .11ة 7صوات الشيعة للشيخ الصدوق: ص ف47م
 .5ابب املكر واًديعة ة 337ص 2الكا :   ف48م
 الوصه ال الث. 10525ة 460غرر احلكم ودرر الكلم: ص ف49م
 .6ابب املكر واًديعة ة 338ص 2الكا :   ف50م
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 رفة العدو ومعاملت مع
أال وان اعقـه النـاسف عبـدر عـرف ربـه فأطاعـهف وعـرف عـدّو  : »قا  رسو  هللا 

 .(52)«فعصا 
ال تف ن مبجاملة العدو فانـه كاملـاا وإن أطيـه »قا :  وعن اإلمام أمري املؤمنني 

 .(53)«اس انه ابلنار مل مينع من اطوائها
 العود  إىل حكم اإلسالم

لـو صـيت علـ  األذن ومملـتم املؤونـة   ذات هللاف  »قـا :  عن اإلمام احلسني 
كانت أمور هللا عليكم ترد وعنكم تصدرف وإليكم ترجعف ولكنكم مكنـتم الظلمـة مـن 
منـالتكم واستســلمتم أمــور هللا   أيــديهمف يعملـون ابلشــبهات ويســريون   الشــهواتف 

 .(54)«ي موارقتكمسلطهم عل  ذلك فراركم من املوت واعجابكم ابحلياة اليت ه
 

                                                                                                                                                               

 الوصه ال الث. 10520ة 460غرر احلكم ودرر الكلم: ص ف51م
 .337أعالم الدين: ص ف52م
 رابع.الوصه ال 7689ة 334غرر احلكم ودرر الكلم: ص ف53م
   األمر ابملعروف.. من كالمه  238م  العقو : ص ف54م
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 الوهرس

 
 3 ...................................... كلمة الناشر

 6 ................... من هم اليهود  ومن هي إسرائيه 

 7 .......................... األصه اجلديد ليهود اليوم

 8 ...................................... م اليهودمااع

 8 ....................... الطابع التجاري لداينة اليهود

 9 ............................. اليهود   البالد العربية

 10 .............................. فلسطني   التاريخ

 11 ................................. الوتح اإلسالمي

 11 ................................. اململكة الصليبية

 12 ..................... احلكم اإلسالمي   فلسطني

 13 ............................ التدفق اجلديد لليهود

 13 ................................. احلركة الصهيونية

 14 ........................املراوغة من أساليب اليهود

 14 ...................... اليهود بؤرة الوساد والكساد

 16 ............................... اليهود وإاثرة الوت

 16 ................................ لعبتهم مع امللوس

 17 ........................ إسرائيه صنيعة االستعمار

 18 ........................ م  إسرائيه وعرو  السال

 18 ...................................العر  اًيا 

ارة  19 ..................................... زايرة ـو
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 19 ........................... مواق  األنظمة العربية

 20 .......................... مواق  العدو الصهيو 

 21 ............................... ومتسكنوا ليتمكنوا

 22 .................. مهاز  بسبب البعد عن اإلسالم

 23 .............................. اإلسالم هو العال 

 25 .......................... من هدي القرآن احلكيم

 28 .......................... من هدي السنة املطهرة

 30 ........................................ وهرسال
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