
 شيخ األزهر والشيخ فضل الله أدانا الثالثاء الرهيب 
 فال تحولوها صهيونية صليبية 

   
مااا الئاةاان  ماا  قبااالن لاااب نانيهاااز  جرماار   جلاا  م اار  جاارا حاائالس قح صاائة م اار  الحاارا ال اائال  

نوجاا ما  ت مع بالضرور  ما يهاوح أماماه اتنيهااز وتيضااءع اليرماريةك لادل  يبانو قباالن هادا األوصاا  ال نيان  
المااانير ورفاااع الشااا حك وقنماااا ت لااال فااان مولاااس نريويااال شااااروح وجلااا  ل اااانه ول ااااح ا جاااال  ا حاااراةيلن انيهازياااة 
حياحية بغل جي  جل  الوجشية الم لوفة واليانواح الياومن لااواال اتجايالعو وأولاحل لما  يريان أح يئها  وييان 

أماااواع دافيااان الضاااراةب األماااريليي و بااال تريااان أح مااا  األماااريليي  المرلاااوبي  أح قحاااراةيل ت تليئااان بااااليي  جلااا  
 ت يثمر مماةبه  ألغرالها وأجاادها الخاصةك 

فمراااد ال ااااجاال األولااا  ألجاااناء ياااو  الثالثااااء المالااانو ودوح أح يمااابر شااااروح برهاااة للي مااالو ناهيااا  جااا   
  الئل اانيريي و الحاا،حو جلاا  مااا أصاااا أمريلاااو قزا بااه يريهاا، المراحاابةو ويحاااوع تو يااس األجااناء لليحااري  جلاا

رابنا بانر  فاجر بي  المريحري  فن نيويورك وواشرن  وبي  اليرا أهل فل ني ك جاجال نئ ه فن المولع زاتاه ماع 
 الضحايا األمريليي ! 

ت ش  أح شااروح حابأ أح تحانء أماا  الارةير األمريلان وأماا  لال م ابوع هرااك بهادا الميرا و وألار جلياه  
فاان الوتياااال الميحاان ك ولباال شاااروح باا،م  ملحااول ليااب شاابيهه اللاانود بريااامي  فاان لاال ماار  أتيحاال لااه الئرصااة 

نيرياااهو فاان ليابااه   ملاااح بااي  األماا    الااد  يياان مرجيااا صااار،ا فاان الحااان المااهيوننو والااد  هاااج  فيااه جميااع 
لا  تلا   اليرا والم لمي  ولادته  وزجماءه  جي  الموصوفي  باتجياناع يااوع) ننقح مرةماة اليحريار الئل انيرية

م رد واجن  م  مرةماال ا رهاا اليالميةو قنما لانل المرةمة اليان جيلال ا رهااا ممانلحا جالمياا فان اليهان 
ال نين   ث  يي ل ل نيرياهو فن لالمه فياوع) نننمرل داةما أح المئيال للاضاء جل  ا رهاا النولن يلما  فان 

ناه مراد اللحةاة اليان ت ال  فيهاا الوتيااال الميحان  النرياأ ت رين الوتياال الميحان  األمريلياة لهادا الحاراو قز ق
المحير حي ر وراءها باياة الانوع الغربياةك   و يااوع فان حانور تالياة ننلااح لنولاة قحاراةيل دور رةاير فان ت ريان 
الوتياااال الميحاان  لهاادا الهاان   كك و ننباادع النبلوماحاايوح ا حااراةيليوح جهاانا لبياارا  لرااا  جلوماااال الوتياااال 

يحان  والانوع الغربياة ب ناه ي اب جلا  هادا الانوع أح تيمار  لماا تيمار  قحاراةيلك  ك ووصاس نيريااهو بابي  الم
اليئماايل ليااس راجااوا يئبرلااوح الح ااو اللالميااة وييماانوح قلاا  توزيااع الاانجاياال الياان تييماان جلاا  ولاااةع مماابوغة 

مييمااني  ببيااا جلاا  المرةماااال  بماابغيه و ياومااوح برشاارها فاان الوتياااال الميحاان  األمريليااة بلاال وحاايلة مملرااة
 المهيونية الميغلغلة فن جيا  األمريليي ك 

 جملة واجن  أ  جمالالس!  
ي ب أح تلوح هدا الخلئية ماثلة فن أزهانرا ونح  نياابع ماا ي ار  فان الوتيااال الميحان  الياو ك وماا أ،نار  

ة ليشاليل اتةايال  الانولن الم اانن ما ي ر ! ف جان اتجيماالي  الااويي  وراء هادا الخناواال األمريلياة المي اارج
لليحرك األمريلن هو أح يلوح اليحرك فن جوهرا ميالدا للمولود الاد  ولاع الماهيونيوح جبار حاري  بويلاة بدرتاه 
الخبيثااة فاان أجشاااء الوتياااال الميحاان و ولاناال جملياااال الناااةراال فاان نيويااورك وواشاارن  لابليااه النمويااةو فرشااهن 

مالال صليبية صاهيونية م،مياةو لان الياال  ا حاالمن ا حايو  جاماةو ولان المرشا ال باليالن جملة أول  م  بي  ج



الرووية البال يانية وا يرانية ولن ماا تباا  ما  الاانراال الي الرية اليرالياة جلا  وجاه أ،اكك وفان تلا  الحالاة لان 
ريو تئيياال فيااه تمثاال الضااربة الي االرية لاان أفغان ااياح م اارد افيياجيااة لمشاااهن حااو  تيااوال  تباجاااو ج ااب حاايرا

األحااباا والاادراةع والمراحااباالك قح هراار  لي اار ر الااد  اتضاار أنااه مااا زاع جيااا ياارزن يهيااب بااا دار  األمريليااة 
ال مهوريةو وله دالة جليها ببياو أح يلوح ردها مماثال للضربة الين تلايهاك ولما لاح اليال  ،اليا م  مبر  فان مثال 

البرياااجوح فاان واشاارن  فاارح ماا  غياار الم اايبين أح تلااوح قشااار  لي اار ر  ج اا  مرلاا، الي ااار  فاان نيويااورك أو مبراا 
 الضمرية قشار  نحو المرش ال الين زلرناهاك 

أماا  ال مهاور أماا اتجيمااع الثاانن األلايس فهاو أح ا دار  األمريلياة اليان وجانال نئ اها فان مولاس جار   
األمريلن ب بب الامور فن قجراءاال األم  والولاياةو اتبيال أحالوبا ياضان بيحويال الشاحرة اليابئياة الهاةلاة اليان 
ن ماال جاا  فةاجااة مشاااهن المااوال والاانمار ولوتهااا وت ثيرهااا فاان جامااة الراااتو نحااو مماانر ،ااارجنو هياا ال أجهاا،  

ا مماانرا للشاار واألزهو وهااو اليااال  ا حااالمنك وفاان هاادا ا جااال  المملولااة للااوبن المااهيونن الاارأ  اليااا  ليمااور 
الحالةو جيا  لاو ت لانال ا دار  األمريلياة بالانليل الااابع أح با  تدح أو غيار با  تدح ما  اليارا والم المي  ت 
جاللة له  م  لريب أو بيين بما جنء يو  الثالثاء الرهيبو فل  تيولس ج  ،نيها  ياا  لاربة لبيار  ب فغان اياح 

البا ي يئاد مرها تلئ،يونياا تميماان ناماة الشاار  األمريلانك ولان بانا والاحا أح ا دار  األمريلياة مماممة جلا  غ
 توجيه الضربة اتميماصية مرد اليو  األوعو ولبل أح تيلشس أية نيي ة م  نياةو اليحايأك 

أح ماا ييرتاب جلا  اتجيمااع  والئارن لبير بي  اتجيمالي  وما ييرتاب جلا  لال مرهمااك وزلا  جلا  الارغ  ما  
 الثاننو الد  هو أهوح الشري و لير صغيرا وت هيراك 

 فن مولع صبرا وشاتيال   
ت أجان يرلاار أح ماا جاانء فان الوتياااال الميحان  فةيااعك ولاان أداناه شاايخ األزهار وأدانااه الشايخ ج اا  فضاال  

الد  ناشال فياه مشااهن ديار ياحاي   الله جل  جن حواءك ولن ناشل مشاهنا المبلمة فن للوبرا فن المولع زاته
ولبية وصبرا وشاتيالك وللررا ن ينيع أح ناوع للوتياال الميحن  ما لالاه اللثياروح فان هادا المراحابة) قح جليهاا أح 
تراجع حياحاتهاك وأوع ما ي ب أح تراجيه هو أح ت تان  هادا ال  ان األمريلان اللبيار رهراا بياال صاهيونن صاغير 

 مرير ك تيحل  فيه األجااد ال
وجلااا  الااادي  يحرصاااوح جلااا  الوتيااااال الميحااان  بشااارا وجضاااار  وجلماااا وا،يراجاااا ممااا  ت تنيمهااا  الوتيااااال  

الميحاااان  وت ت ااااايه  وت تيااااوله و أح ياولااااوا لهااااا قح م اااابولياال اللبياااار لبياااار و وقح لااااار  نحاااايا الانيمااااة باااانولها 
 ا وزح لرباتها وأثرها جل  الم اوري ك وشيوبهاو ل  تلوح مرتاجة لردود أفياع أمريلية تر   فيه أمريل

لااان أوردال أ،بااار األماار نباا  اميرااا  روحاايا جاا  ال اامال للاااواال األمريليااة باحاايخنا  أرالاان دوع اتتحاااد  
الروحاان ا حاايويةو لمااا أوردال األ،بااار نباا  مماااثال ماا  الهراانك وحاابأ للمااي  أح أباانال تيابئهااا ب اابب الحااوادء 

 نئ ه قح جل  الوتياال الميحن  أح تراجع حياحاتهاو أو لاع شيوا م  هدا الابيلك األليمة ولاع ناباها فن الولل 
وحااو  تلشااس األيااا  الاليلااة الاادمااة هاال تملاا  الوتياااال الميحاان  رأحااا فيااه دمااا  ،ااان بهااا أ  أح اللااوبن  

 المهيونن أصبر دماغها ومرل، أجمابها الوجينس 
ها دماغهاو وأح ت يلوح دماغها فن لبضة شاروحك وقزا لااح وم  مملحة الوتياال الميحن  جيما أح يلوح ل 

لألماااريليي  دمااااغه  الخاااان ف ييضااار زلااا  مااا  تئلياااره  بنريااااة تخاااالس النريااااة ا حاااراةيليةك ونيرااان بالنريااااة 



ا حراةيلية تل  المادية البحياةو اليان تضاع فان ج ابانها أح اليمال الي الر  واألمران هاو الوحايلة قلا  الااو  وقلا  
  الداالك وللما لاح أصحاا الحأ الئل نيريوح يرازجونها م  أجل جاه  وير حوح فن قيااا  أزه بهاا لانال ت مي

تيماان قلاا  اليراااء أحاالحة جنياان  وابيلااار تاانابير جنياان  فيمااا تنلااأ جليااه األماا و ولاااح أصااحاا الحاااون ير حااوح 
ن الب ااابةك واحاايمر زلاا  دوح أح داةمااا فاان ا،يااران تلاا  الياانابير واليغلااب جلاا  تلاا  األحاالحة بوحاااةل غايااة فاا

 تحة  قحراةيل باألم  الد  جللل به م يوبروها جل  مر األيا ك 
لي ل هراك تنابير أمرية وت أحلحة بوحيها أح تحاأ األماح الناة ك وفن تاريخرا ا حالمن لماة ب اينة جا   

ةماا تحال شا ر  بملاةو مليئاا الخليئة جمر ب  الخناا الد  ح ع جره حئير وافن م  لبال ملا  جةاي و فوجانا نا
 بيباءته دوح جرات وت مرافاي و فااع) جنللو ف مرلو فرملك 

ولالحااينراك ح لاايس أيضااا) هااب أح تاانابير الاااو  احاايناجل أح تخاارت األفااواا وأح تانااع األياان  وترشاار  
يااول األجااي  ت الرجااب جامااا أو جااامي  أو جااانا أو جاااني  أو لرنااا أو لاارني و فهاال برملاااح أجاان أح يبااا  الاانهر مئ

 يرا و ميربه الده  ت ييشوشو ولن جم  تنابيرا م  ات،يرانس! 
 زر  جنالة يا أمريلاو فهن أبا  جل  ال،ماحك  



 


