
 
 

 يـهــــود ضـــد إسرائيــــــــل

لسنوات طويلة ومنذ نشـأت إسرائيل وحتى قبل ذلك ذهبت األمم المتحدة في معتقدها على اعتبار الصهيونية تقوم على 

 االعتبار أفعال الصهاينة وخاصة في فلسطين . مبدأ العنصرية وذلك لألخذ في 

وذهبت الواليات المتحدة كعادتها في االتجاه المعاكس منذ بضع سنوات لدعم إسرائيل والصهيونية وذلك بدعوة األمم 

المتحدة إلى عقد اجتماع للجمعية العامة بحضور كل الدول لغرض إلغاء قرار األمم المتحدة وقناعتها بأن الصهيونية 

وم على العنصرية وبديالً عن ذلك أصرت الواليات المتحدة وبضغوط شتى على كافة الدول للعدول عن موقفها تق

 واالعتراف بقوة مع القبول بالصهيونية بأنها معتقد إنساني بعيد عن العنصرية !!

 

يل ونشأتها على الدماء وفي الحقيقة تقوم الصهيونية على اإلرهـاب والعنف ؛ وأكبر دليل على ذلك كيفية قيام إسرائ

وأشالء األبرياء من الفلسطينيين !!! إن الصهاينة ال يقومون فقط بحشر أنوفهم في قضايا العالم ولكنهم أيضا يحركوها 

) انظر من أجل مصالحهم الذاتية دون اهتمام أو اكتراث بسالم العالم واستقراره . الدكتور البيرت من الواليات المتحدة 

  سبتمبر الجزء الثاني ( كتابه في أحداث
 

يقول بان الصهيونية كانت السبب الرئيسي في الحروب العالمية األولى والثانية !! ونحن نخشى من احتمال إشعال 

الحرب العالمية الثالثة بسببها فيما إذا استمرت في قيادة ورسم السياسة الخارجية األمريكية كما أشارت بذلك السيدة / 

) أنظر مقابلتها في الجزيرة في القسم العربي من هذا رنيا والمختصة في شئون الشرق األوسط الرادريك من كاليفو

 الموقع ( 

 Vincentفي الحقيقة أن الصهيونية سرطان ينتشر عبر العالم كله ، المؤرخ الفرنسي السيد فانسنت مونتيه 

Monteil ل المهاجرين إلى فلسطين بكميات كبيرة والذي كان بفلسطين يوم نشأت إسرائيل وحتى قبل ذلك وشهد قواف

" الصهيونية اكبر خطر يهدد السالم  كتب كتاباً بعنوان Vincent Monteilمن الصهاينة عبر العالم . السيد فانسنت 

ولألسف قامت السلطات الفرنسية بحظر الكتاب ألنه يدين الصهيونية . والكتاب مليء بالوثائق والصور حول العالمي "

وكان ضابطاً آنذاك ضمن البعثة  Vincent Monteilال الصهانية في فلسطين لقد شهد فانسنت مونتيه جرائم وأفع

 الدولية حادثة اغتيال ممثل األمم المتحدة برنادوت .

الواليات المتحدة تقف اليوم ضد اإلرادة الدولية بدعمها لمزاعم الصهاينة بأن فلسطين أرض الميعاد بالنسبة لهم !! 

جب طرد الفلسطينيين إلى جهنم !! هذه المقولة الصهيونية تدعمها اإلدارة األمريكيـة بالكامل . أما ما تدعيه وبالتالي ي

الواليات المتحدة من دولة للفلسطينيين ؛ فلن تقوم إال بعد طرد الشعب الفلسطيني كله من أرضه وبالده . إن هذه الدولة 

% من كامل أرضه فلسطين 28فالرئيس عرفات وشعبه يعيش في  المزعومة للفلسطينيين غير واقعية ، وخيالية .

% مستعمرات صهيونية فماذا بقى إلقامة دولة فلسطينية ؟ واألدهى من ذلك أنه ال عودة ألربعة ماليين 51ومنها 

كل  فلسطيني في الشتات إلى بالدهم ، وال عودة للقدس الشرقية ، وال لجيش الدولة حتى تدافع عن نفسها !! وأكثر من

ذلك فإنه يحق للصهاينة اقتحام كل متر مربع من دولة فلسطين المزعومة ، بل واحتاللها بالقوات العسكرية الصهيونية 

 . 

في أي وقت تشاء . كذلك مراقبة الحدود والمنافذ وتفتيشها لكل داخل أو خارج . وال تمنح تأشيرة دخول أو خروج إال 

 بموافقة النظام الصهيوني .

تقلع أو تهبط إال بإذن بعد تفتيشها الدقيق ، وفي الحقيقة فإن اإلدارة األمريكية تستهزيء ، خاصة عندما وال طائرة 

تدعو في مقابل ذلك إلى التزام الفلسطينيين بالهدوء عندما تمطرهم إسرائيل الرصاص والصواريخ من صنع أمريكي ، 

ومة حتى يقتتلوا فيما بينهم دون مقابل ، و ليت األمر وقف بل وتدعو اإلدارة األمريكية الفلسطينيين لتفكيك قوى المقا

 عند هذا الحد ؛ بل وتطلب تشكيل حكومة فلسطينية نيابة عن شعبها شريطة إن ترضى عنها إسرائيل .

 

الواليات المتحدة تعتبر كل من يعارض الصهيونية بأنه ضد السامية ، بينما غالبيـة اليهود هم ضد الصهيونية وضد 

كيان الصهيوني في فلسطين ، والدليل على ذلك أن غالبية اليهود يعيشون في الخارج ، ويرفضون القدوم وجود ال

والتجمع في فلسطين . ليس ذلك فحسب ؛ بل يعتقدون وبقوة إن إنشاء دولة إسرائيلهو أمر مخالف للكتاب المقدس " 

د على مستوى العالم كله ، ولذلك يحاربون بقوة ضد التـوراة " ويعتقـدون أيضاً بأن الصهيونية تشكل خطراً على اليهو

) انظر مقابلة " ناتوري وجود إسرائيل وضد الصهيونية والصهاينة. ويعتقدون أيضا بأن فلسطين أرض الفلسطينيين 



 في القسم العربي من موقعنا .كارتا " (

المجمع من االنترنت لكبار القادة والشخصيات وإذا لم تقتنع أيها القارئ بما نقول ؛ فإننا نرجو منك اإلطالع على الملف 

اليهودية والمنظمات ، والتي تعمل بشكل رئيسي في الواليات المتحدة . وبالطبع ال يمكن وصف أولئك بمعاداة السامية ؛ 

 ألنهم من علية القوم وصفوتهم من اليهود . 

 وبانتظار حــواركم المثـمر .. ..

 مؤسسة الحوار اإلنساني

 

 Yehoshea Dzikoverمما صرح به الحاخام يهوشي دزيكوفر مقتطفات 

  هذه رسالة الحاخام يهوشي دزيكوفر الذي كتب عن الصهاينة سابقاً :

 
 

.. بالنسبة إلدعاء أولئك الحاخامات المنافقين بأنه من واجبنا أن نحب الهرطوقيين ) المنشقين عن العقيدة ( وذلك بدعم 

 بأنهم قد حرفوا كالمهم المقدس لدرجة تخالف ما عنوه .  مما قاله حكماؤنا يجب أن نوضح

من وجهة نظري ينطبق دعاؤنا ضد الوشاة على الصهاينة ألنهم شوهوا سمعتنا باالدعاء بأن اليهوديين خونه ، ال قدر 

كما قال  هللا ، للملكات وبأنهم في ثورة ضد الحكومات . ليس هناك مشوهين للسمعة أخطر من الصهاينة . وبعبارة أخرى

 الملك سليمان : من يريد الحفاظ على حياته فليبتعد عن الطريق غير الشريف المحفوف باألشواك والفخاخ . 

 

 

 زيكوفر . وهذا ما كتبه : إن الحاخام دزيكوفر معروف بالحاخام يهوشي د

  الترجمة باإلنجليزي :

بسبب ذنوبنا الكثيرة قام الغرباء برعاية رعايانا المقدسين ، رجال يقولون بأن على شعب إسرائيل أن يتميز بالقومية 

رض واللغة الدنيوية ، وبأن إسرائيل ككل األمم األخرى ، وبأن اليهودية ترتكز على ثالثة أشياء : الشعور بالوطن ، واأل

. وإن الشعور بالوطن هو العنصر األكثر استحقاقا للمديح في الجماعة وهو األكثر تأثيرا في الحفاظ على اليهودية بينما 

مراقبة التوراة والوصايا يعد مسألة خاصة تعتمد على رغبة كل فرد . فليعاقب الرب هؤالء األشرار وأن يختم على أفواه 

 من اختاروا القدس . 

باعث لألسف أن بعض الحاخامات من روسيا قد انضموا إلى هؤالء الرجال األشرار ووزعوا رسائل وكتيبات ومن ال

بمن يرغب بقيادتنا إلى قصر الملك . ولقد الحظت بأن هذا الحاخام  Herzelكتبت بطريقة مقنعة واصفة الدكتور هرزل 

 ر العظام الصالحين المعارضين للصهيونية . الذي يتمتع بأفكار خاوية والذي يتحدث بزيف يكتب ضد رجال العص

أرض البهجة وال يتوقون إلى االستقرار هناك حتى يطبقون الوصايا المتعلقة  –ال قدر هللا  –إنه يدعي بأنهم يرفضون 

باألرض . كل هذا خطأ ونفاق إن الصهاينة يسعون إلى تحويل االستقرار إلى خالص وكذلك التجمع في المنفى وإشباع 

 قلوبهم الشريرة وأمانيهم البغيضة .  رغبات

إن هؤالء الحاخامات الذين ينكرون وجود إله في األعلى يتنكرون بالتقوى ليمكنهم من اإلنكار وأنهم حتى يكتبون بأن 

قد صعد إلى السماء كمخلص ، الذي ال يعد  Shem Yisborachبعضا منهم استصعب االعتقاد بأن شيم يسبوراك 

بأن الرب يرغب بذلك وأن مشيئة مبهمة ، خصوصا في أيام سابتاي تسفي  –يضيفون  –ن مراقبا للتوراة ولك

Sabbetai Tsvi  . 

المقدس تقضي باستبدال األرض  Zoharوإنهم أيضا يسندون آراءهم على مسألة خاطئه وهي مقولة في زوهار 

 ة على هؤالء الكذابين. بالتوراة في إسرائيل ، وبأن التوراة والرب المقدس هما واحد . فلتحل اللعن

هو بسبب قولهم  Avihvوافيهو  Nodovوفي نفس السياق من المناسب اقتباس ما قاله حكماؤنا بأن ذنب نودوف 

معقبا على آية  Rashiبأنه بالرغم من أن النار نزلت من السماء إال أنه كان من الواجب إحضار نار عادية . وقال راشي 

أن أرض إسرائيل لم تكن قادرة على احتواء المذنبين : ووفقا لما تم اإلبالغ عنه فإنه . وعندها لن تتقيأ كم األرض ب

الصهاينة غارقين في الدناسه واألمور البغيضة كما في مصر ومثل السكارى الذين يحضرون نار غريبة لم يأمر بها 

إن أيا من يفهم كل هذه الحوادث التي ال قدر هللا . و –الرب . هذا إن لم يعاقب الشعب اإلسرائيلي بسبب هذه الخطيئة 

 تحدث في األجيال اإلسرائيلية سيدرك أنه بسببها ستحيط المصائب بإسرائيل . 



وبالنسبة الدعاء هؤالء الحاخامات المنافقين بأنه من واجبنا أن نحب حتى الهرطقيين وألقوال الحكماء التي يستندون 

في  Oir Hachayimقدس لدرجة تخالف ما عنوه . وفي أوير هاشايم إليها يجب أن يوضح بأنهم قد حرفوا كالمهم الم

مذكور بأن آيه ويجب عليك أن تحب جارك كما تحب نفسك " تعني بأنه  Parshas Kedoishimبارشاز كيديوشيم 

بطريقة مالئمة لتصرف شعبك ، وأما عن المرتدين والهرطقيين وأعداء الرب من الواجب فقط أن نحب من يتصرفون 

فمحرم محبتهم . وقال الملك داوود لقد رأيت المرتدين وأحزنني عدم إتباعهم لكالمك . وعلى النقيض فإن أولئك الذين 

ي ينطبق ادعاء فيليما يظهرون محبتهم إلسرائيل يشكلون خطراً على منطقتنا بشكل أكبر من المرتدين ومن وجهة نظر

 –ال قدر هللا  –على الصهاينة الذين شوهوا سمعتنا باالدعاء بأن إسرائيل خائنة للممالك  Velemanshinmنشينم 

وبأنها في حالة ثورة ضد الحكومات . ليس هناك من مشوهين للسمعة أخطر من الصهاينة . وقد قال الملك سليمان في 

 ى حياته فليبتعد عن الطريق غير الشريف المحفوف باألشواك والفخاخ . هذا السياق : من يريد الحفاظ عل

 Tsriظهرت زوبعة مشهورة سببها الحاخام تسفي هيرسك كاليشر  Elezerوفي أيام جدي العظيم الحاخام اليزير 

Hirsch Kalisher مذبح  الذي أزعج الشخصيات الدينية في عصره بإعالنه دعوة اليهود بالذهاب إلى القدس وبناء

وتقديم القربان والتعجيل بالتخلص من الخطيئة . وقد وصل كالمه مسامع الشعب وصدقوا بدورهم بأن التخليص من 

 الخطيئة كان قريبا. 

في حضرة سبعة من قادة المدينة حاملين  Kol Nidreiأمام كول نيدري  Bimahوفي ذلك الوقت صعد جدي إلى بيماه 

 Melechرغب الرب في تخليصنا من الخطيئة فسيرسل إلينا مبليك هاموشياك  التوراة في أيديهم وقال : " إذا

Aamoshiach  بدون إبالغ الحاخام تسفي هيراش أوال في ألمانيا . هذا ألننا ال نجد أي تلميح في الكتب المقدسة يشير

 إلى أن معلن الخالص سيظهر في مدينة األشواك .. 

 Malkahلم نتلقى أمراً من السماء معطيا اإلذن لتسفي هيراش ابن مالكاه  ومن المستحيل أن نصب حملنا عليه ألننا

في التورط في أمور خفية . إن ما يفعله ليس بأمراض السماء بل برغبة من قلبة!وعندما حصل والدي مؤلف كتاب 

 على كتاب تسفي صعق بشدة إلى درجة أن أمر بإحراقه .  The Imrei Noiamأمري نوايم 

تسفي كان أعلم بالتوراة وقد عمل وفقا لها ولكن كانت لديه رغبة جامحة ليصبح قائد إسرائيل ومعلن  ولكن الحاخام

الخالص من الخطيئة . وعليها فقد أعطى تفسيرات جريئة جداً بل وإنه حتى قد تعرض لما قاله حكماؤنا بشأن مستقبل 

 Shemبيد اإلنسان ناسيا بأن شيم يسبوراك إسرائيل وأرض إسرائيل بعد مجيء المخلص الصالح وكأن الخالص كان 

Yisborach  . هو الوحيد القادر على إحداث العدالة األبدية 

أقر بإجماع بأنه لو دخلنا أرض إسرائيل كضيوف غير مدعوين من  Gedoilei Yisroelولهذا فإن جيدولي يسرويل 

ذلك فالحقيقة هي بأن الحاخام تسفي لم يفتري على قبل ميليك هاموشياك فإن هناك خطراً كبيراً بأن نطرد منها . وبرغم 

إسرائيل . ولكننا في الوقت الحاضر محاطين بالرعب عندما نسمع بأن الصهاينة يكتبون بأن الناس الذين نحن متفرقين 

بينهم في المنفى هم كاألشواك في عيون اليهود وبأن تشتت إسرائيل هو لعنة على الشعب . وعليه فقد ازداد ظهور 

ائل بيننا من الرجال العظماء من إخواننا بسبب أن البهجة الوحيدة للصهاينة هي في ملء بطونهم بما يشتهون وبأن رس

كل من يقمع إسرائيل يصبح من القادة ، وبسبب رغبتهم الشديدة للوصول للعظمة أصبحت عقولهم مشوشة إلى درجة 

 فقدانهم اإلدراك بخطورة الشر الذي يجلبونه علينا . 

أخبرنا أيضاً بأن الحاخامات المتحالفين مع الصهاينة متعاونين معهم وقد ظهر كالمهم في مذهب سابيتاي تسفي ثم  وقد

في كالم الحاخام تسفي الذي تحدثنا عنه سابقا ، وقد أصبحت هذه الكتابات حجر األساس للصهيونية في أيامنا وحرفت 

لى من يهدفون إلى وضع سياج لعزل التجاوزات الصهيونية . وعليه فإنني أنضم إ Rambamst Lكالم راهبا نزتل 

وبعيد على أي شخص في إسرائيل أن يدخل إلى وضع سياج لعزل التجاوزات الصهيونية وبعيد على أي شخص في 

في  Naftoli Hirshإسرائيل أن يدخل في جماعتهم وأحد من المناسب أن أختم بكلمات جدي الحاخام نافتولي هيرش 

وهي بأن جذور الفشل يمكن عزوها إلى ما تفعله العامة فوفقا للمقدس زوهار  Zera Koideshكويدش كتابه زيرا 

Zohar  فإن العامة تقمع إسرائيل أكثر من شعوب العالم وعليه فإن المهم أن نقوي أنفسنا باإليمان ألن إسرائيل

خلصنا في المستقبل . إن تقوية اإليمان تخلصت من الخطيئة في مصر بسبب إيمانها ولهذا فإن اإليمان مرة أخرى سي

 ضروري خصوصا عند رؤية الشر وانتشاره . 

وعليه فإن علينا أن نضع في قلوبنا اإليمان بأن شيم يسبوراك سيظهر عظمته الملكية مؤكداً وبسرعة لنا وسيختفي كل 

 الشر كالدخان . 

ية . ولم يستطع أي منها التعبير عن مشاعر في أول ظهور للصهيون Gedoilei Yisroelوقد تحدث جيدولي يسرويل 

العداوة والتشوش الذهني . والحقيقة المدهشة هي أنه في الوقت الحاضر بعد ستين سنة ال يزال الصهيوني يستخدم 

اللغة نفسها ويمكن مالحظة هذا خاصة في مخيمهم الديني عند التحدث عن حب إسرائيل و بداية الخالص .. الخ . إن 

 ي يسرويل القوية في ذلك الوقت ال تزال مهمة اليوم بالنسبة لمن يريدون رؤية الحقيقة . كلمات جيدول

 
 

 مقتطفات من كالم الحاخام يسرايل ميرهاكوهن 



Yisrael Meir Hakohen  

 
 

  " Amalek" أنا متأكد بأن الصهاينة متحدرين من أمالك 

 ز تشايم الكالم التالي قبل عقود مضت : كتب الحاخام العظيم يسرايل مير هاكوهن المعروف بتشافي

إذا كانت أفكار هؤالء الصهاينة في مصلحة إسرائيل فعال كما يدعون ألحجموا عن هذا الجهد ولكانت هناك نهاية 

للمصائب التي تحل بسببها . ويبدو من النظرة األولى أن ليس هناك من سبب يدعو لتوسعي في هذا الموضوع ألنه من 

الذهاب إلى األرض المقدسة . وبما أن الذنب يجر ذنباً آخر فإني أخاف إن  Ketobothد كيتوبوث المحرم في تلمو

 نجحوا أن يتعدوا الحقا تحريم الثوران ضد األمم األخرى . 

 –ال قدر هللا  –الرب يعلم بأني قد كتبت هذه الكلمات خوفا على إخواننا " بني إسرائيل" من أن يحرم الرب نعمته علينا 

 كل من يقرأ كلمات الصهاينة سيعرف بأنه حتى أفضل الشعوب ستصبح ضمن أعدائنا .  ألن

 

 

  يسرايل مير هاكوهن

 

باسم مدرسة الحاخام  Elchonon Wesser Manواسرمان في الثالثينيات من القرن الماضي أبلغ الحاخام الكونون 

يسرايل مير هاكوهن بأن المقولة التل مودية التي تقول بأن الرب قد أقسم بأن اسمه غير كامل وكذلك مركزه إلى أن 

 يمحوا من العالم تتحدث عن الصهاينة " كان هناك كبار في السن في مدينة بناي براك سمعوا هذه الكلمات منه " 

 

 " بروبر براير ( Proper Prayerالمصدر : الفصل الثالث من كتيب الحاخام واسرمان " )

  الترجمة اإلنجليزية :

الويل لي إن لم أتحدث بالرغم من أني لست بارعا في الكالم لو لم تكن المسألة مسألة حياة أو موت لما كتبت عن طيب 

شعب ولكن هذا من الخطر المتوغل فيه . ولذا ال يجب البقاء خاطر من الجيد أن شرفكم قد انتقل إلى العظماء من ال

 صامتين . 

إذا كانت فعال أفكار هؤالء الصهاينة لمصلحة إسرائيل كما يدعون الحتفظوا بهذه المسألة ألنفسهم ولكانت هناك نهاية 

في هذا الموضوع ألنه  لكل المصائب التي ظهرت بسببها يبدو من الوهلة األولى أن ليس هناك من سبب يدعوني للتوسع

الصعود إلى األرض على شكل عمود ، أي في جماعة ولخوفي بأن الذنب  Kesubosمن المحرم في بحث كيسوبوس 

 يجر آخر فإنهم إذا تجاوزوا هذا التحريم سيثورون ضد أمم العالم . 

دنا وأخبرته بأن كل نشاطهم إنني أتألم لتوسعي في هذا الموضوع . ولقد تحدثت بجدية مع أشهر المزراكيستات في بل

مخالف للتوراة . ولكنه أخبرني أنه ليس هناك من طريقة أخرى ليخلصوا أنفسهم من النفي وسأل عن المدة التي يجب 

 علينا فيها االنتظار للخالص عن طريق معجزات . 

ء في التوراة . ويمكننا أصبحت مقتنعا بأن ليس هناك أهم من هؤالء الناس الذين يستمعون إلى أصوات الرجال العظما

المعرفة بسهولة بأن شفاءنا لن ينبثق منهم وبأن عظمتهم لن تدون إلى األبد خصوصا بعد معرفة أن أحدهم أنكر وجود 

قد شتم مضيفي الرب الحالي . وعليه فما الذي سيفعلونه بإسرائيل  Sennacheribرب إسرائيل وآخر مثل سيناكريب 

 واألرض المقدسة ؟ 

لمقدس على علم بأفكار القلوب البشرية . فهو يعلم بأني قد كتبت كل هذه الكلمات من خوفي على إخواننا ، إن الرب ا

ألن كل من يقرأ كالم الصهاينة سيعلم بأنه حتى أفضل  –ال قدر هللا  –بني إسرائيل ، من أن يزيل الرب نعمته عليهم 

 الناس سيكونون أعداءنا . 

المسيح قدر لنا أن نكون في المنفى وأن نكون تابعين لألمم حتى يسلم الرب المقدس أولئك ليعلم إخواننا بأنه حتى وقت 

 الذين سيجمعهم عندها سترى إسرائيل الرب يعود إلى بيت المقدس . 

 

 

 وللموضوع بقية ....

 

 



 

 أتى هذا المقال من مؤسسة الحوار اإلنساني

http://www.dialogue-yemen.org/ar/ 

 

 :الرابط لهذا المقال هو عنوان

http://www.dialogue-

yemen.org/ar//modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36 
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