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مقدمة لكشف كذبة اإلسالم: برنامج   

 موت

 
َمت الجل ى ب"دين" اإلسالم هو مجرد كذبة وُخدعة. ُصم ِّ استعباد هؤالء المخدوعين االتباع. مثل  الُمسمَّ

المسيحية، تمت سرقة كل شيء في اإلسالم والقرآن من الديانات الوثنية القديمة التي سبقت االديان االبراهيميَّة 

 آالف السنين والمواد التالية تقديم دليل على هذه الحقيقة. 

ي للشعوب األمميين، والتي هي الوثنية القديمة، هدف اإلسالم على الدوام قد كان إزالة الدين الحقيقي واألصل

واستبدالها باألكاذيب. تم إزالة المعرفة الروحية والسحر والتنجيم التي اتت من اآللهة األصلية وُوضعت في 

أيدي البعض الُمختارون ليستخدمونها للسيطرة، واالستعباد. مثل "االنجيل" للمسيحية , قرآن اإلسالم ُمشبَّع 

سحرية التي تعمل على ابقاء الكذبة باستمرار و حرفيا للحفاظ على الناس المخدوعين الذين تحت بالطاقة ال

تعويذة قويَّة. دراسة الروحانيات الخفية والحقيقية بشكل ُمكثف تفتح أعيننا على الخداع الذي قاموا به ويصبح كل 

ق من الرموز الخيميائيَّة  ومن شيء واضح وضوح الشمس. جزء كبير من القرآن وبرنامج اإلسالم ككل ُسر

نظام السحر الشرقي الذي تم افساده, وتشابكه وانقالبه وافساده قُلِّب على الشعوب الوثنيين. في اإلسالم يتم 

توجيه الطاقة من الشخص الى البرنامج )االسالم( . الديانات الوثنية القديمة َعملت على توجيه الطاقة نحو 

مه وروحه ولجلب تحرير الجسم الروحي والفيزيائي. اإلسالم يفعل العكس تماما، الشخص لتُمكن تقوية عقله جس

ل ارواح واجسام الناس الى عبيد. اإلسالم ليس دين. هو برنامج من طلب  ِّ يستنزف الطاقة من ضحاياه ويُحو 

 واستعباد وموت. أنه يدمر الروح، وكذلك والجسم والعقل. النظير الشرقي من المسيحية.

 

ما تم تلقين بعض الناس , اليهودية والمسيحية واالسالم هي ديانات جديدة. االنسانيَّة تعود الى  على عكس 

لوا ككل لمنعنا من المعرفة الروحيَّة  السحرية وتستخدم هذه القوة ,  \عشرات االف السنين. هؤالء الثالثة َعمِّ

 الكاهنة العليا ماكسين ديتريش. –التي جميعنا نمتلكها" 

 

ير من المسلمين يدركون حقيقة أن اآلالف واآلالف من الناس األبرياء تعرضوا للتعذيب والقتل و تدمير ليس الكث

آالف المعابد الُمقدسة و النصوص الدينية التي تم تدنيسها، كل ما بقي ُسرق وأُزيل من عامة الناس الستخدامها، 

إلسالمية" , تمت من أجل نشر هذا المرض وأسوأ من ذلك بكثير خالل ما كان يُعرف باسم "محاكم التفتيش ا

الخسيس عبر وجه األرض )االسالم(. بُنيت أساساته على الدم والدموع من الناس األبرياء، والسلف الصالح من 

 العرب يتبنون هذه الدنس اليوم.

ير لقد عانت البشرية كميات ال حصر لها على يد برنامج الموت هذا، وستواصل القيام بذلك حتى يتم تدم

 االنسانيَّة. هؤالء المخدوعين من قِّبل هذا البرنامج الكاذب بحاجة الى ان يستيقِّظوا.

امة حرفيَّة من  االالف من الناس يُكرسون وقتهم و"عبادتهم" , بالمعنى الحرفي قوتهم, لهذه الكذبة ويُضيفون دوَّ

دانتهم المميتة التي ستنهيهم الى دمارهم. الطاقة التي تحفظ هذا البرنامج "االسالم" حيَّا. هم يعبدون خطيئتهم وا

 كذبة االسالم يجب ان يتم انهائها!
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 اكبر ضعف باإلسالم       
 

كشف االسالم بما قامه من اكاذيب مريعة وبرامج ُمستَْعبِّدة ستكون اصعب من كشف وفضح كمي ات الجرائم واالكاذيب 

من يوافقون  المخادعة التي قامت بها المسيحيَّة, باإلضافة للغموض التي بها. قوة اإلسالم تبدو قد خدعت الكثير من هؤالء

يها: تعتمد وتثق بشكل تام  ويتبعون ذلك الدين. مهما يكن, االسالم لديه ضعف كبير واحد والتي ال ولن يُمكن ان يتم تخط ِّ

اة ب"اكثر المواقع قداسة".  بالكعبة الموجودة في مك ة, المسمَّ

 

د خدعة ومزحة ُمطلقة. لماذا؟ الن الكعبة حقيقة اختيار اإلسالم للكعبة التي تُعَد موقع رئيسي يتعب ده ويوق ره المسلم ون مجر 

باالصل كانت معبد وثني. مثلها مثل اي معبد وثني موجود بتلك المنطقة. لقد بُنيت على شكل مكعب بسيط. كل من 

ة جدا باالديان الوثنية في الطقوس وا \زواياها تؤش ر الى االتجاهات االربعة  لشعائر نقاط البوصلة والتي تملك اهميَّة مهم 

 الوثنية للعبادة هاما وكانت مركزا الوثنية، اآللهة تصور التي التماثيل من عددا تضم الديني ة. قبل "الدعوة االسالمية" كانت

ر الموقع هذا سرق اإلسالم أن حقيقة أنها .والحج  لمصلحتها استخدامه في والشروع فيها، الوثنية التحف وهذا المعبد ودمَّ

 .منفصلة مقالة في تناوله سيتم هذا مهما يكن،. الخاصة

 

الواقع  في أنها إال للبعض، بالنسبة مستبعدا هذا يبدو قد .سهل تدميرها الضعف من قوية نقطة كونه لهذا اآلخر والسبب

 كوسيلة ومكة تفجير الكعبة عن بالفعل تكلموا الذين لإلسالم المعادية الجماعات من العديد . هناك منها مفر ال حقيقة

 أن علينا .الكثيرين أذهان في ممكن سيبقى احتمال هذا وعاش يسمع لم فمن .عقليا و"جهادها" االرهابي اإلسالم لمحاربة

قريبا ُمستغنى عنها عندما تخدم هدفها. تدمير الكعبة سوف  تصبح للعدو وسوف برنامج من أكثر ليس اإلسالم أن نتذكر

ك قلوب الناس الذين تبعوها ُمذللة   .والمسيحية اإلسالم بكلتا العدو، غاية هي وُمهانة. هذهيُترِّ

 

 نفسه اإلسالم من كبير جزء الكعبة، تدمير مع أنه هو هذا السؤال على اإلجابة اإلسالم؟ سقوط يعني الكعبة تدمير لماذا

 .مع الكعبة جنب إلى جنبا يموت لذلك سوف نتيجة

 :هذا في *فكر

 لتعليمات وفقا الكعبة "المقد سة"، نحو اليوم، في خمسة مرات عن يقل ال ما ينجز صلواتهم، يوجه أجمع العالم في مسلم كل

رت، إذا. بها القرآن  لها. معنى ال من صلواتهم , بالتالي اصبحت صلواتهم هدف لديهم ليس دمُّ

 ب يسمى ما من مباشرة هدية انه على اليه اإلسالم يُنظر من حيوي جزء وهو ،"األسود الحجر" اهم موقع في مكة هو

 محمد. إذا بها يقوم أن يفترض إجراء وهو األسود، الحجر وتقبيل لزيارة مقدس أنه واجب تعتقد اإلسالمية الشعوب ".هللا"

دُّمرت ستخي ِّب امل الكثير من الشعوب االسالميَّة  التي" الهدية" وهذه األسود، الحجر تدمير سيتم بالتالي الكعبة، تدمير تم

 شيء مستحيل. الحبيب نبيهم خطى على والسير األسود الحجر تقبيل من المقدسة الممارسة يجعل أيضا م. وهذافي العال
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 ويلتزم ".اإلسالم أركان من الخامس الركن" يسمى ما وهو كله اإلسالمي الحج مركز هي ذلك فإن الكعبة إلى باإلضافة

ر  ".هللا" وإرضاء الجنة في مكانهم ضمان أجل من االركان الخمس جميع استكمال مسلم كل ر الكعبة سيُدَمَّ عندما تُدمَّ

 تدعم أعمدة أحد كسر عند يحدث الركن الخامس فبلتالي امال وصول المسلمين الى "الجنة" ستصبح خيال عندهم. ماذا

 هزيمة ال يُمكن ان تُصلَّح.  هو اإلسالم أركان أحد كسر المبنى؟

 الذين ألولئك والمنبوذين للتدمير قابل غير وأنه نفسه، بيت هللا هي الكعبة أن على القرآن ينص ذلك، من واألهم وأخيرا

 تخيل. كله العالم مركز عن تقل ال أنها يرون .داخلها واحدة خطوة بالتقدُّم المسلمين لغير حتى يسمح ال .غرباء يعتبرون

بذو "القوة". ما مدى قوة "هللا" اذ الههم المزعوم  سوف تخيب امل الرماد؟ من كومة إلى وتحولت للقصف تعرضت إن

 والمسلمين اإلسالم، قلب سحق تم وقد. عالمهم من مركزهم تدمير تم حتى لن يستطيع حماية بيته المزعوم بالقداسة؟ لقد

ستاخذ من وقت لتفجير الكعبة  ما اإلسالم سينهار. كل وببطء، واإليمان، األمل بفقد يبدئون سوف العالم أنحاء جميع في

 قصف يعادل ما هو الكعبة ضعف في االسالم. قصف أعظم هي الكعبة أن في السبب هو هذا. واحدة قنبلة رقسيستغ

  .نفسه اإلسالم

 وهم السماء، إلى عيونهم و تحويل اتجاه وقبعات الصلوات (burqasالبرقع ) تسليط سيتم العالم أنحاء جميع في المسلمون

 الحدث بالوقوع هذا نساعد أن يمكن ال أننا من قال!!  هنا الروحية للحرب عظيمة فرصة . أرى !"هللا عليك اللعنة" يهتفون

 الى وضعها تحت ارادتنا؟ باإلضافة

 قذارة و عفن هو بل. جدا طويلة لفترة الوثنيين الناس استعبد الذي الفاسد البرنامج هذا محاربة في نستمر أن يجب

 .لعالمنا وسرطان
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لهات االصليّون اآلابليس والجان:     

 ! 

 
 ولكن الحرة، اإلرادة لديهم ليس أن يُقال الذين المالئكة عكس على الحرة، اإلرادة يملكون قوية كائنات للقرآن، الجن وفقا

 مجموعة االسالم .ننظر الى الجان كيف أتباعه يعلم وما اإلسالم، عن الكثير يخبرنا هذا. "هللا" خدمة في ببساطة تبقى

 .والعبودية الخضوع عقيدة كونه اإلسالم إلى يعيدنا أخرى، مرة هذا،. اتخذت لنفسها صفات ايجابية طائشة وعبودية تبعية

 

 التي الحرة، اإلرادة تمتلك التي الوحيدة الكائنات هم والبشر الجن أن على ينص القرآن أن نالحظ أن لالهتمام المثير من

 يعمل اإلسالم. و "مالئكته" الطائشة "هللا" يسمى لل ما الخارجية الصفات على والتشديد معا، واإلنسان الجن بين تربط

 واآللهة األصلية، اآللهة الحقيقة في هم الذين الجن، عن تفصلهم التي ألتباعه، الحرة اإلرادة على للقضاء مستمر بشكل

 الناس لفصل وسعه في شيء كل يفعل اإلسالم. اإلسالم غزو قبل االوسط الشرق في المشركين قِّبل من تُعبد كانت التي

 .واألصلية الحقيقية آلهتهم عن

 

ر بها الطريقة بنفس القرآن في والجن الشيطان تصوير يتم . المسيحي اإلنجيل في والشياطين إبليس )لوسيفر( التي يصوَّ

رد إبليس أسطورة نفس هناك  يخدم فإنه أخرى، ومرة والمسيحية، ماإلسال بين اخر رابط هذا. تم طرده والذي المتم ِّ

 المسيحية  و اإلله في نفس زائف. هو "هللا"  اإلسالمي اإلله. المسيحية في الحال هو كما اإلسالم في الغرض نفس بالضبط

 بزيارة قم بذلك، يعلمون ال الذين ألولئك بالنسبة. للعدو شامل ومصطلح تشكيلة فكري ة من أكثر ليس اليهودي ة، االله في

www.see_the_truth.webs.com   اسم في هو الوحيد الفرق االسالم، االله في المسيحية هو بذاته االله في. الموقع 

 .الفكر النموذج هذا إلى لإلشارة يستخدمونها

 

 الوثني األصلي الدين قمع هو كما كان دائما اإلسالم من والغرض. واألصلي الحقيقي االله هو إبليس أن هي الحقيقة

 وصفتها االديان االبراهيميَّة الثالث التي الصحيحة، آلهتهم عن اإلمكان قدر بعيدا الوثنيون على والحفاظ لشعوب العالم

ف منهم وبالتالي شعوب العالم وكل هذا لخداع بالخبائث  أعاله المذكورة تلك مثل الكثير من القصص .لهم والسب التخوُّ

 عن أبعد يكون أن يمكن شيء ال. غرض وهو ان يتم اقناعك ان ابليس تحت سلطة "هللا" سوى تخدم ال التمرد حول

 الحقيقة.

 

د ابليس ضد العدو الذي تمنَّى التدمير لإلنسانيَّة وخلق ابليس. الشيطان يريد للبشرية القوة والمعرفة  ة الوحيدة التي تمرَّ المر 

َن من قِّبل العدو الذي يرغب للبشريَّة الدمار في حين ارادت ان تحقق هدفها., ولهذا رُ   فَِّض ولُعِّ

http://www.see_the_truth.webs.com/
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 واهب هو هللا. العالم على والظالم الموت يجلب والذي الحقيقي، بالفعل الشرير هو الذي هللا أنه! الشرير ليس إبليس 

يرغب  إبليس بينما اإلنسانية تدمير يتمنى الذي هو هللا نفسه، اإلسالم برنامج خالل من ذلك يتبين كما واالستعباد، الجهل

 !مرعب بشكل جدف قد هللا والتطور. التتحرر لإلنسانيَّة

 

الجان . الغالب كان هو  لو كما يظهر جعل هللا  الى تهدف أكاذيب من أكثر ليست هللا سيطرة تحت كونها الجن قصص

 من واآلالف اآلالف األصلية تُعبد، الوثنية اآللهة كانت قبل، من قلت كما. من كفر أكثر ليس هذا ليست من خلق هللا.

 .العبودية برنامج اإلسالم، وصول قبل السنين

 

 وقد. الوثنية من ُسرق هللا (. اسم(Al-Ilahبذاته قد تم سرقته من الوثنية, االسم الذي يُشير الى الرب, "االله"   اسم "هللا"

 الوثنية القبائل بين اللقب هذا يستخدم ما وغالبا. الرب القوي, "االله" كما قلت اعاله من العربي الوثنية عنوان من أُخذ

 كل سرقوا ذلك مثل هذا، سرق اإلسالم أن الواضح ومن. يعبدونها كانوا التي األخرى اآللهة من إلههم مبدأ لتمييز العربية

 .القديمة الوثنية من االديان لديهم، آخر شيء

 

 هو منهم واحد. تم وصفهم على انهم جان في قران االسالم والذين القرآن في مذكورة هامة أخرى وثنية آلهة ثالثة هناك

 في ُوجد واحد تمثال لها كان. كبير القط أو األسد المقدس هو حيوانها. للحب والحرب والخصوبة العربية االلهة العزى،

رت الكعبة والتي كانت معبد وثني مهم، ووقت  الخصوبة إلهة أيضا وهي الالت، هو اله اخر. اإلسالمية الغزاة قِّبل من دُم ِّ

 .والموت والدمار المصير إلهة ماعت، اله اخر هي االلهة. اإلسالم قِّبل من أيضا سُرقت القمر، رمزها هالل كان. الربيع

 

الثالث تم وصفهم في قران االسالم على انهم " شياطين اشرار" والبعض امنو انهم بنات "هللا". مهما يكن,  هؤالء االلهات

هذه هي نتيجة السرقة المباشرة من االديان الوثنيَّة. تم وصفهم على انهم اشرار في القران النهم الهات وثنية مهمين في 

ف صورتهم االسال م واظهروهم بصورة اشرار لكي ال يتم تعبُّدَهم الحقا واالبتعاد عن رب االديان الوثنيَّة القديمة. حرَّ

 االسالم. ابدا لم يكونوا هؤالء االلهات تحت سلطة "هللا" و كانوا يُعبَدون من الوثنيين في السعوديَّة.

 

هات االساسيَّة في االثنان وسبعون! )جان الجويتك هم عدد االل(Goetic Demons) الجان هم ايضا الشياطين الجويتيكيين 

 الجحيم( العزى تُطابق االلهة استاروث.

 

ل صليب الروح, ويُمكن رؤية الرقم  9=7+2 على  9.  تسعة هو الرقم الذي يرمز لشاكرات الروح االساسية والتي تُشك ِّ

القديمة . هذه هي الحقيقة التي الوثني ة  \لطالما لُوحظ اهميته الشديدة في االديان االبليسيَّة  9انه رقم القوى العظيمة.  الرقم 

تُثبت ان الجان هم من يمتلكون ويُمسكون القوة الجبَّارة والمعرفة الحقيقية ومن خالل الجان , االنسانيَّة تستطيع ان تعمل 

 للتقدم الى االمام حيث تصبح البشريَّة مثاليَّة وتصبح كااللهات.

 

الجان , الهاتنا االصليون كانوا  \باستمرار ان يخفي حقيقة الشياطين هذه الكذبة عن الجان تحت سلطة "هللا" الذي يحاول 

 مقيَّدين من المشعوذون اليهود وبرامج كذبهم )االديان االبراهيميَّة(. الجان االن , مهما يكن , قد تم الغاء تقييدهم!

 ** الحظ ان اردت معرفة معاني الرموز االبليسيَّة , ادخل الى الرابط ادناه:

www.freewebs.com/666moon/index.htm  

http://www.freewebs.com/666moon/index.htm
http://www.freewebs.com/666moon/index.htm
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 شيء مثير لالهتمام هو ان القران اشار على الجان بعنصر النار. 

النار هو عنصر قوي جدا , هو عنصر القوة والخلق و االنفعال , االرادة والرغبة. حتى القران والذي هو كذبة, يستطيع 

 لشخص ان ينظر الى الجان على انهم االلهات الجبَّارة و الحقيقية. ا

الشياطين  هم االلهات االصليَّة , ابليس هو االله الخالق الحقيقي للبشرية! هو ايضا كان معروف \الشيطان  و  الجان\ابليس

ملك طاووس في اليزيديَّة واكثر من ب )انكي( في الحضارة السومريَّة , وهو االله )بتاح( في مصر القديمة, ايا في بابل, 

 ذلك. شعوب العالم تم خداعهم وهذا ُمحزن. الناس بحاجة لالستيقاظ ورؤية الحقيقة !

 

 للكاهنة العليا ماكسين ديتريش.  www.joyofsatan.comمعلومات اكثر تستطيع ان تراها في موقع 

 يحيا ابليس ! االله الحقيقي االصلي للبشري ة !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joyofsatan.com/
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 الجان \ حقيقة الشياطين   
 

 .الشياطين مع طاقة مجال بعمل في قمنا عليا وكاهنة آخرين الكهنة الرجال من وثالثة وأنا األخيرة، اآلونة في

ضوا  لهاتوش. الكثير منهم معروفين جيدا وآهم *ليسوا* وح مشهورين في *مصر القديمة*. لقرون , تعرَّ

روحيا للظلم باستخدام اسماء "هللا". النجمة ذو التسعة رؤوس وُكثرة السب هي اهانة لهم. هذا هو سبب لماذا 

 كانوا يظهرون على شكل وحوش. الشياطين كانت آلهة قبل المسيحيَّة , هم كانوا اآللهة االصلية.

 في الناس من كثير عام، بشكل والمجتمع السائدة الديانات والشر في الخير انحرافات الجان ليسوا اشرار! بسبب

 الحر": "التفكير عن عظتي إقرأ. حيرة

www.joyofsatan.org/FREETHOUGHT.html  

ستكتشف انهم حقا  صادقة، بنوايا وتقترب باحترام يُعامل عندما. إبليس من شياطين لتخاف واحد سبب هناك ليس

 من جزء هو وهذا االعداء، ومعاقبة االنتقام عن أغراض أما. اإلنسانية تعليم لهم هو األعظم رائعون. الهدف

 في واالنهيار والفوضى الحقيقي القانون عن الخروج يخلق اآلخر الخد تحويل. ضروري أمر فالعدالة التعلم،

 المجرمين سيستمر بدون االنتقام والعدل ألنه ضرورية، والعدالة االنتقام. المتحضر المجتمع من المطاف نهاية

ية اآلخرين وفي اذيَّة المسيء سلوكهم في  .بحر ِّ

ن عندما ِّ . باالضافة الى حمايتنا سينتقمون لنا من هؤالء الذي ظلمونا، ما غالبا فإنهم الشياطين، مع صداقات نُكو 

 .أسألهم عن االمر حتى أن قبل يعاقبون أحبائي وأعداء أعدائي رأيت لقد

 

. شريرة ليست الشياطين أن حقيقة على يشهد الحق هذا. األخالق تدريس في الشياطين ُمتخصصون من كثير

يكره هؤالء الجبناء والضعفاء جدا لتحمل  الشيطان. للشيطان جدا مهمة والحقيقة الشرف. للمسؤولين المسؤولية

 القوى والعدل. يمثل الشيطان. مسؤولية افعالهم

(, )اآللهات االصليون ( الكيانات التي اتت من خارج نطاق االرض للتنقيب Nephilimالشياطين هم النفيليم )

ازواج من \عن الذهب قبل باالف السنين , هم ثقافيين جدا , وُمتقدمين جسديا وروحيا. العديد اتخذوا زوجات

من اآللهات اآلخرون الذين عارضوا اي شي من شأنه تثقيف او رفع البشر فوق مستوى البشر وتم لعنهم 

باد وخدم وبعد ان يتم االنتهاء من المشروع, اراد العدو ان يتم تدمير البشريَّة.  الحيوان. البشر ُطولِّبوا ليكونوا عِّ

يس الذي حاول ان يجلب المعرفة الشياطين صادقوا البشر وتمنوا لنا ان نصبح آلهات تماما كما اراد االب ابل

ف بان يعملوا اإللهية والقوة. لهذا السبب , تم لعنهم وطردهم. الشياطين مصادقة جدا لالنسان . كان لي الشر

انشات صداقات حقيقيَّة مع عدة من الشياطين الذين ساعدوني في الكثير من االشياء. تعلمت معي ويعلموني. لقد 

ظرا لتدمير المكتبات ومراكز التعليم من قِّبل المسيحية , الكثير من المعارف فُقِّدت الكثير من اساتذتي الجان. ن

لالبد. احيانا الشياطين ممكن ان تكون صارمة في تشجيعنا بان نتطور انفسنا, وهذا طبعا لتطورنا و لمصالحنا 

 الشخصيَّة. ابليس يَنُص في الجلوة: "ارشد من غير كتاب"

http://www.joyofsatan.org/FREETHOUGHT.html
http://www.joyofsatan.org/FREETHOUGHT.html
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السحر والتنجيم المتاحة في المكتبات الرئيسية هي المصدر الرئيسي للمشكلة. كتاب كتب الكاباال و كتب علوم 

 ( ُكتَِّب من قِّبَل الربابنة والمسيحيَّة. الجان ليسو "دروع فارغة" كما يدعي الكبَّاليون .  Grimorieال )

اقة عليهم , زاد قوتهم الجان الذين عملت معهم اقوياء جدا , ايجابيين وذو طاقات مذهلة. منذ ان نفذنا عمل ط

 بشكل كبير. العديد منهم لديهم هاالت ُمشعة جدا. 

هناك نوع اقل رتبة بالجان. لديهم عيون حمر ياقوتيَّة واجنحة مطاطية. هؤالء الجان يخدمون بعض االهداف 

 ة.الشياطين ذو الرتب العالي \ذون اوامر الجان مثل الحماية, او طرد ارواح االعداء بعيدا و يُنف ِّ 

 يتصلون فإنهم اما بالعادة،. النجمي اإلسقاط خالل من أنفسهم يُظهرون أحيانا فإنهم الشياطين، نستدعي  عندما

 تخاطريا. معنا
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 اإلسالم: عقيدة التقديم والعبودية     

 
الُمسمى ب"دين" تدعم المفهوم الخضوع والعبوديَّة من البداية الى النهاية. مثل المسيحية وما يتعلق بها, هذا 

يُبشر بالضعف والجهل والفقر لتكون ميزات اتباع تلك البرامج لالبتعاد عن القوة والقيادة والنجاح. ما يلي واحد 

 إلى نوح اناس تقسيم لنوح, الذي يوضح هذا تماما: تم من العديد من االقتباسات الماخوذة من قصة القرآنية

 األغنياء، كما. جرحت رحمته والهدوء والبؤس والفقراء، الضعفاء قلوب المست كلماته. تحذيره بعد مجموعتين

 .الباردة الثقة انعدام مع التحذير على تطلعوا واالقوياء، والحكام،

 

على ما يبدو, فقط هؤالء من كانوا ُضعفاء وفقراء منكوبين كانوا جديرين بكلمات "هللا". هذه رسالة مموهة و 

ارشادات تؤيد صفات الضعيف على القوي, شيء اشاروا له االسالم طوال الوقت. فمن الواضح ان غرض 

عوا ف ي تصديقهم. هذه التعاليم االنتحتارية تعاليمهم تؤثر بما  لديهم, هذا اضعاف واستعباد عقول كل الذين ُخدِّ

وصراعها المباشر مع الحضارة. اذا كان كل شخص في العالم على يؤمن ان الضعف والفقر والعبودية كانت 

الفضائل التي يسعى اليها الشخص, لن يكون لنا قادة , ال كبار وال ُمفكرين, وال معلمين, ال مستكشفي لالراضي 

قدما كبيرا في مجال التكنولوجيا والعلوم , ال االلهام وال الحضارة. تم انشاء الجديدة وال عبقرية تحرز ت

الحضارة من قِّبَل هؤالء من لديهم دافع الجمال والنظام, وفي الوقت نفسه الحفاظ على تحرير اشعب. تعاليم 

 االسالمية تتناقض في كل خطوة وتشجع وتُمجد العكس تماما. 

 

التقديم والخضوع "هلل", الذي في االساس ُمطالب بكثرة في هذا البرنامج. ومن هنا كلمة "اسالم" تُـتَرجم الى 

اقتبس من موقع اسالمي, مدينة االسالم الذي يوضح ذلك بلطف: عن طريق نطق الشهادة, تؤكد ايمانهم 

 بوحدانية "هللا" وتعلن اجمالي خضوعهم لوصاياه, كما انزل على رسوله الماضي, محمد.

 

ليس سرا انه هذا كل ما هو االسالم. الشيء الذي تحتاجه الناس ان تُدركه هو *لماذا* هذا كل ما هو االسالم, 

ولماذا هذا البرنامج ُمتََطل ِّب. السبب هو الستعباد البشرية روحيا وجسديا. البرنامج باكمله االسالم هو كذبة 

ن واالسالم ليس بشيء الهي. فقط برنامج ُمصمم واضحة. يجب ايضا ان نتذكر ان "هللا" وكالمه هو والقرا

لالستعباد . االله االسالمي والذي هو نفسه االله المسيحي, ال وجود له. هناك طن من االدلة التي تثبت ذلك في 

www.see_the_truth.webs.com يش يفضح ويشرح هذا.الموقع للكاهنة العليا ماكسين ديتر 

 

م, هذا دليل ال يُمكن انكاره . اليس ان قمت  ال يوجد شيء روحي باالسالم , مجرد برنامج, والغاية هي ان تُقد ِّ

 بتقديم العكس ووجهت اهتماماتك لنفسك ستكون ُمتحرر وُمستقل؟

http://www.see_the_truth.webs.com/
http://www.see_the_truth.webs.com/
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طة الشخص عند والدته االسالم يعمل لتدنيس قوة الفرد. ووضع السلطة في ايدي اله القران بدال من وضع سل

برنامج االسالم وللحفاظ على  \الشيطان. الناس يُسلمون انفسهم ُطغاة الله  \انكي  \من قِّبَل خالقه الحقيقي ابليس 

غة ال بد من وضع حد لها.  الناس عبيدا. حلقة مفرَّ

 

ين َضعُفَت عقولهم بشدَّة, التي ُي>معها هذا البرنامج لمراقبة والتالعب والستعباد الناس الذ القوة استخدام يتم

برنامج \تماما كما يتم استخدامه في المسيحية. في نهاية المطاف, يتم انشاء دولة رقيق جماعية من خالل اله

 االسالم هذا.

 

 تنفيذ يتم. والتطهير الشعائري االستحمام ومطولة يسبقها طويلة عملية هي اإلسالمية الصالة أن المعروف ومن

 في والثالثة النهار، منتصف بعد والثانية الشمس، وشروق الفجر بين يبدأ أول. اليوم من معين وقت في كل

 خصيصا مهلة تعيين يتم. الشمس غروب بعد ساعة والخامسة الشمس غروب عند والرابعة الظهر، بعد منتصف

 والتي تامالت،وممارسات ال اليوغا من سرقة هو ان هذا الشيء الذي ال يدركوه المسلمين. الشمس لحركات وفقا

 .السنين آالف قبل من سبقت االديان االبراهيمية والتي األقصى الشرق في مصدرها

 

والتأمل يعمالن تبعا للشمس واالجرام الكوكبية االخرى, حيث يكون بتلك االوقات عمل اقوى للطاقة  اليوغا

ح في علم  واكثر فعالية نظرا لتحديد مواقع اجسام الكواكب. هذا لديه تاثير عميق لدى االنسان, كما هو موضَّ

التنجيم. خير مثال هو يوغا ُمخاطبة الشمس التي تؤدَّى اثناء الشروق ومنتصف النهار وغروب الشمس. ومن 

 هذه التعاليم الروحية والمفاهيم بخصوص توقيت وتكرار صلوات االسالم ليست سوى مفاهيم مسروقة. 

 

شدها االسالم ُسرقت بشكل صارخ وانفصلت من ممارسات يوغا قديمة: وضعيات الصالة التي ير\***مواقف

 وضعيات الصالة االسالمية واسانا اليوغا( \)الحظ التشابه بين مواقف 

 

 "وضعيات الصالة" االسالمية:
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 اسانا اليوغا :

 

 Vajrasanaفاجراسانا                                     Balasanaباالسانا                       

 

دَت. القران ايضا يرشد مزيج من الجلوس والقيام  قت وأُفسِّ من الواضح ان وضعيات الصالة االسالمية ُسرِّ

والمواقف)الوضعيات( التي حتى االن مجرد جانب مسروق. اليوغا تُعل ِّم وضعيات بحق قوية حيث توجه الطاقة 

 من جسمك باتجاهات مختلفة من روحك.

 

فان "التطهير" في الطقسية االسالمية ايضا شق موازنة من االديان الوثنية اثناء ممارسة التطهير كالسابق, 

وتنقية الروح قبل البدء باعمال الروح. المعنى الحقيقي للتنظيف وتنقية الروح من الخبث واالوساخ التي تتالمس 

ف هال تك وشاكراتك لتستعد للتخلص من الطاقات بها بكل االوقات.  المهم ان تبدء تامالت القوة بعد ان تُنظ ِّ

القذرة او السلبية . االسالم يزيل الجانب الروحي من هذا تماما ويستبدلها مع شيء مادي. في الحقيقة , المعنى 

الحقيقي لالستفادة من التطهر هو تخليص هالتك وشاكراتك من تالمسات الطاقات السلبية . اي طاقة سلبية بها 

ال تتراكم وتصبح الهالة و الشاكرات اضعف و اضعف. المرض والفقر والجهل واالنحطاط يتم تنظيفها  لكي 

د.  الروحي لالنسانية ككل , مع ذلك , االسالم ما زال يُمجَّ

*** سجادات الصلوات االسالمية ُسرقت من سجاجيد )ماتس( اليوغا حيث تُستخدم من قِّبَل ُممارسي اليوغا 

القدماء الوثنيين حيث كانت تُصنع من جلد الحيوان مثل النمر للرمزية المقدسة  للراحة , وقد كانت ُمقدسة لدى

والخيميائية. االسالم اتخذ بشكل صارخ هذا المفهوم من ممارسات اليوغا القديمة, استخدمتها للوصول الى 

 الُسلطة نفسها.

 

االصلية للبشرية. ومع ذلك, في مقامات  هذه الممارسات باالصل ُخلِّقت لتقوية الفرد والتي أُنزلت من االلهات

العبادة االسالمية يتم العكس تماما. فان الطاقة ال تذهب لصالح الشعب بل تاتي ضدهم. برنامج يتغذَّى حرفيا 

 على الطاقة الخارجة من الُمصل ِّين . يجب كسر حالة االستعباد هذه
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 * من الوثنيَّة القديمة مسروقةالرموز اإلسالميَّة *

 
كل شيء في اإلسالم والقرآن قد ُسرق من الديانات الوثنيَّة القديمة التي سبقت اإلسالم باالف السنين . حتى 

فة وفاسدة مقارنتا مع الديانات الوثنيَّة. د ُسرقات محرَّ  الرموز ليست مستَثنَيَة فهي مجرَّ

 

الت وتترك تاثير على الدماغ الرموز تحوي تاثير عميق على عقل االنسان والروح و تستطيع ان تخلق اتصا

البشري والعقل الباطن من دون وعي او ادراك. هذا هو سبب برمجة العدو للمسيحية , اإلسالم والرموز 

قت من االديان الوثنية القديمة التي حاولوا تدميرها. بسبب االالف من السنين التي قُد ِّرت  المتعلقة التي ُسرِّ

األجناس.  وذاكرة الروح أعماق في مطبوعة ظلت االسالف الوثنيين, وأنهاواعتُرفت والتي استُخدمت من اممنا 

 مما لدينا، األجناس ذاكرة مع وشعوبنا الغير امميين، لدينا والنفوس الباطن العقل مع التواصل في استمر العدو

 هذا بشكل مخيف تحول ضدنا. آخر، شيء كل مثل فيها الناس وإغراء خداع العدو على السهل من جعل

 ! واظهار كذبتهم  اإلسالم هي التي الدنيئة الكذبة تدمير يجب. الحقيقة على الناس يستيقظ أن المهم من

 القديمة : الوثنية من سرقت التي الرموز يلي فيما 

 

 الهالل والنجمة ُسرقوا من: -1

 

 النسخ اإلسالمي ة:

 

                                                         

 اإلسالمي                                                                  رمز رئيسي في اإلسالمالمسجد 

 :النسخ الوثنية االصلية 
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 الهالل والنجمة السومريَّة القديمة  الهالل اآلشوري القديم لبعَّال                                                      

 

 

                  

 قمر حيثي قديم                          عملة وثنيَّة بيزنطيَّة قديمة \هالل شمس 

 

 

       

 رسم بابلي قديم             

 

  كل في متواجد وكان للغاية، والنجم قديم الهالل للقمر الرمز. اإلسالم مع ينشأ لم الرمز هذا أن الواضح ومن

 والشاكرا الثالثة بالعين تتعلق ومهم، جدا قوي خيميائي رمز هو حول العالم. بل القديمة الحضارات الوثنية

 اإلسالم سرق كما. أساسي له كرمز واستخدمه هذا اإلسالم للجانب المؤنث من الروح. سرق وكذلك السادسة،

 تتم الذي األنثوية في الروح الخيميائية الطاقات مع مباشر بشكل يعمل الذيالقديمة التقويم القمري  من الوثنية

 الُمستَعبدين. الجهلة أتباعه على ليحافظ العدو معالجته
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 رب الحزب ) نجمة بتسعة رؤوس(:

 النسخ اإلسالمية المسروقة :

 

 

 علم اذربيحان               اسلوب البناء االسالمي     

 

 

 الوثنيَّة االصلية:النسخ 

                                    

ر النجمة ذات                          النجمة القديمة لآللهة السومريَّة عشتار  ِّ  المانداال الهندوسيَّة تُصو 

 الرؤؤس الثمانية لآللهة الكمشي 
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 انانا                                   نجمة يونانيَّة قديمة ترسم النجمة ذو الثمانية رؤوسلنجمة البابليَّة لآللهة 

 

 

 الحظ االشعة الثمانية –تقويم قديم ازتيكي 

 

 

 

 

 

النجمة الثُمانيَّة هي رمز وثني كان مرتبط بقوى  

للُزهرة. النجمة الثمانيَّة هي رمز  استاروث وكانت ايضا رمزا\عظمة في العالم القديم. كانت رمزا لآللهة انانا

ل الشاكرات ال ق بثمان اشعة حيث توصِّ االساسيين  13لشاكرة القلب , مركز قوى الروح, عندما يتم تقويتها تُشرِّ

 بالروح.
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 محمد لم يتواجد   
 

 ،"محمد" اإلسالم رسول أصالة لتحدي بالشجاعة الذين تحلُّوا الماضي في الناس من جدا قليل عدد هناك كان

 وأكثر أكثر يصبح فإنه تنظر اليه، عندما ذلك، مهما يكن, ومع .الموضوع جدا في قليلة أبحاث وأجريت

 آخر غرض ألي ليس إنشاؤها ملفقة تم زائف. شخصية  أيضا محمد المسيحية،" يسوع" مثل تماما أنه وضوحا

 من عليه يترتب وما اآللهة قبل من للبشرية التي أُعطيت الحقيقية القديمة المعارف وإزالة والتدنيس للتخريب اال

اإلسالم ونبيَّهم الكاذب خب ئ احزانا ومعاناة للبشرية منذ لحظة خلق اإلسالم لم يتم  .اليهود غير الناس استعباد

, االن  اإلسالم عليها يسيطر أخرى وبلدان ومناطق األوسط الشرق إلى فقط ينظر أن المرء البوح عنها . يحتاج

 هذا صحيح:فلنرى هل 

 

 للخصوصية التام واألطفال، االنعدام النساء على االعتداء للحياة، المضادة والممارسات والدمار، والحرب الفقر

 العالم ومحمد. لتخليص اإلسالم في جذورها لها المجاالت جميع في والعنف والجهل والقذارة والحرية الشخصية

 من طن هناك ."محمد" هو والذي الكذبة االكبر من العالم تخليص من بد ال المعاناة، هذه من اليهود غير والناس

موجودة. هناك شكوك موثوقة تثبت بان حياة محمد مبنيَّة وماخوذة من  تكن لم الشخصية هذه تثبت أن األدلة

 وحتى الحياة قيد على نسخ أي تترك لم لمحمد" سيرة" أقدم المثال، سبيل مصادر قديمة باالديان الوثنيَّة . على

مريب, ان كان محمد شخصية مهمة لدى االسالم لما  .المفروض وفاته بعد سنة 100 عن يقل ال بتاريخ ذلك مع

 انتظروا مئة سنة بعد وفاته لكتابة مسيرة حياته وانجازاته؟

 

 كني لم الوقت عند كتابه انجازاته وحياته، ذلك في سنة 100 بالفعل مات قد محمد انه حقيقة إلى بالنظر أيضا،

 الدقة وبالتالي شخصيا النهم ميتين بالتاكيد، عرفوه الذين شخص أي قبل من الذاتية السيرة كتابة الممكن من

بعد ذلك في الكثير من النصوص, وال يوجد نسخ او  ذُكر ألنه السيرة الذاتيَّة لمحمد  ُعرفت .جدا فيها مشكوك

 اي شيء من هذا القبيل تُثبت صدق المكتوب. 

 

مثل محمد, كذاك "يسوع" في المسيحية , محمد تم انشائه داخل  القران. المكان الوحيد  األمثلة من العديد وهناك

الذي ذُكر ان محمد كان فعال موجود هو القران. بينما خارج القران ال يوجد شيء. كتب احد الباحثين: " انها 

د وثيقة دليل نجت خالل الفترة الصفياني ة   ( تثبت ان محمد رسول هللا"  .Sufnayid)حقيقة ضاربة ان مجر 

 

 في قوة واغلبهم من له واسع بين الناس، بشكل كان معروف النبي لهذا السيرة الذاتيَّة الزائفة  القرآن ويدعي

 .وتعاليمه" المعجزات" له ليشهدوا أنحاء العالم جميع من سافروا الوقت، ذلك السياسي . في العالم

 

  الوثائق من المئات لدينا. للتحقُّق منها لنا بالنسبة كثيرا الحياة قيد على وثائق هناك سيكون كذلك، األمر كان إذا

 في وتأثيرا قوة األشخاص من وغيرهم المصريين الفراعنة من كل كولومبوس، كريستوفر األكبر، في اإلسكندر

 الوقت في موجودين كانوا الذين الحقيقيين الناس كانوا ألنهم معهم، وتفاعلوا رأوا الذين أولئك من التاريخ
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 الحفاظ أجل من والتجارب األحداث توثيق اإلنسان طبيعة فمن .فعال حدثت التي األحداث في وشاركوا الحقيقي،

 الشريعة نصوص خارج موجود محمد الرجل هذا من وثائق أي أعاله، ذكر وكما . لكن، القادمة لألجيال عليها

 وجوده. على دليال باعتبارها طرحها علنا يمكن ال بأنفسهم والتي اإلسالمية،

 

 من سرقته تمت" هللا" اسم أن قد اثبتت ،"هللا" إلى التي اشارت العربية الساسانية النقود على للنقوش بالنسبة أما

االسمى على المنطقة , اله القمر سن تم الرب  "االله"كان   .)االله(منطقة  إلهة للرئيس القديمة الوثنية عنوان

, ان كنا سندرس هذا  "االله"  االسم\وا هذا العنوانمنحه هذا االسم باكثر من منطقة عربية قديمة, االسالم سرق

ق اكثر لذلك ساكتب بالمستقبل القريب عن هذه السرقة في مقال.   االمر سنتعمَّ

 يثبت ما وهو للتاريخ، اإلسالمي اإلصدار مع تناقض  لدينا التي ةالحقيقي التاريخية الوثائق فإن أخرى، ناحية من

 ومحمد زائفون. اإلسالم أن أخرى مرة

 يخبرنا التاريخي كمثال صغير , االسالم نشر الكثير من التعاليم  التي تحث على السالم, لكن بالواقع, التوثيق

 الشعب ضد اإلسالم ارتكبها التي والهمجية الوحشية الحرب زمن كان اإلسالمي بالفتح الذي ُعرف الوقت بأن

 الوقت. المعابد الوثني ة تم تدميرها , تم ذلك في الهند مثل الشرق ودول العربية الجزيرة شبه في المقيمين الوثني

اآللهة. الكهنوت الوثني تعرضوا للقتل و  من التي اتت المقدسة النصوص القديمة من واآلالف اآلالف تدمير

َرت واالالف من االبرياء ماتوا من اجل ان يتم نشر االسالم. االعمال الفنية التي  للعنف والوحشيَّة , المدن حوصِّ

 تم ايجادها , بشكل صارخ تكشف ما فعله االسالم في التاريخ وتفضح تاريخ مختلف تماما لإلسالم. 

 اُثْبَِّت ان وقد. بالمسيحية خالل اتصالها من اإلسالم أكاذيب نفضح أن مكننابصرف النظر, مرة اخرى, ي

كاذبة. كل شيء تمت سرقته من االديان الوثنيَّة وبعد ذلك تم وضعه في االسالم لغرض االستعباد  المسيحية

 والدمار. 

 في الموقع التالي:**يوجد الكثير من االكاذيب الفاضحة في الديانة المسيحية والتي تمت مناقشتها هنا 

http://www.exposingchristianity.com   .للكاهنة العليا ماكسين ديتريش 

 انا ايضا انصح بقوة قراءة كتاب:

 "The Christ Conspiracy, the Greatest Story Ever Sold" by Acharya S 

 

ومرتكبي االستعباد(  األكاذيب جذر لليهود، آخر اتصال الحظ)اليهودية  من انحدرت قد محمد شخصية إن يُقال

جرت مناقشة الموضوع في . أنه اله وهمي , ُسرق من اله الهندوس براهما ثبت" ابراهام"إبراهيم.  بن إسماعيل

 األكثر إبراهيم انك قصة يهوديَّة مسروقة وتالفة، باعتبارها. www.exposingchristianity.comموقع 

 لما لديه من "اوالد". شهرة

 كله الغرض هو هذا. امم الناس على اليهودية سيادة , هذه رسالة من يهودية شخصيات مع الحظ اتصال محمد

 والعدو. اليهود سلطة تحت ووضعها اإلسالم كذب أعماهم الذين شعوب الناس  الستعباد. محمد الختراع

حتى بنت محمد "فاطمة" المزعومة بانها االم المقدسة, االنثى المقدسة , تمت سرقتها من االلهة الوثنية القديمة 

العزى هي ام القداسة واالنثى الطاهرة . حتى مريم ام عيسى المزعومة \ايزيس\لعزى.   انانا\انانا\ايزيس

ثنية تلك عذراء ومعروفة بانها ام الجميع من هنا العزى . االلهة الو\انانا\بالعذوريَّة تمت سرقتها من ايزيس

 اشتقوا االديان مريم العذراء وفاطمة بنت محمد.

 

http://www.exposingchristianity.com/
http://www.exposingchristianity.com/
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باالضافة الى ذلك, محمد ُرْوفَِّق من قِّبَل اعضاء عائلته االربعة. علي , فاطمة , حسن وحسين وهؤالء 

كلون  العناصر  الخمسة للروح: مستعارين )وتم افسادهم( من العلم الروحي. الخمسة سويا يُش ِّ

محمد , فاطمة , علي , حسن , حسين = نار , هواء , ماء , ارض , اكاشا )عنصر(, هذه هي العناصر التي 

 تجعل كل شيء بالعالم موجود, ومركز قوى الكون. 

الشخصيات الخمسة المذكورين اعاله هم الشخصيَّات المركزيَّة باالسالم. بنفس الطريقة التي اعطى عنصر 

" الحياة للنار والماء, والتي الحقا انضم اليهم عنصر الهواء واالرض, محمد اعطى الحياة لفاطمة "االكاشة

انضمت الى علي )الماء والنار( , والذين انجبا حسن وحسين )الهواء واالرض(. الخيمياء \والتي الحقا تزوجت

دت , هكذا نرى ان تلك الشخصيات لم تكن موجودة ليست سوى س رقات من الخيمياء الروحية الروحي ة اُفسِّ

 ومجازها.

 .12يوجد الكثير من االمثلة التي ال تعد وال تحصى , مثال االثنا عشر امام. ماخوذين من دائرة البروج ال

  

 قليلة عن ذلك  أمثلة هنا خيمياء فاسدة. من أكثر ليست أيضا هي محمد حياة طوال حدثت إنها يُقال التي األحداث

 (:أخرى منفصلة مقالة في تناولها سيتم ولكن بالقائمة هنا، جدا كبير عدد هناك)

  محمد يؤد ي "معجزة" شق القمر الكامل الى نصفين , ليتسبب بظهور نصف قمر ينير على كل جانب

في التل. مرة اخرى, الجبل يُمث ِّل الشاكرات, والقمر يتم انقسامه الى نصفين يُمث ِّل الجزئين من الروح. 

 ة مسروقة من االله هانومان االله الهندوسي الذي سبق االسالم باالف السنين .** ايضا هذه الحادث

 

  يق" في كهف غار ثور وقيام العنكبوت بسد فتحة الغار وقيام حمامة اختباء محمد و اب "بكر الصد ِّ

َف من : ق وُحر ِّ  بوضع بيضها عند الغار ُسرِّ

 لية , االله شيفا اختبا هو وااللهة باروتي . في النسخة الهندوسيَّة االصAmarnathكهف غار امارناث 

Parvati   من اعين ومسامع البشر لتبادل اسرار الخلود وااللهي ة . ودون علم االلهين , كان هنالك عش به

 \بيضتان فولد زوجان من الحمام تمكنوا بالصدفة استراق السمع الى اسرار الخلود وااللوهية. كما ان الغار 

من   Amarnath. يُعد امارناث lingamsمدة صاعدة جليدي ة مشابهة لحجر شفا الُملقَّب بلالكهف يسد فتحته اع

 اشهر االماكن المقدسة في الهند لدى الهندوسيين.

 

  اء للتامل , قد ُسرق من مجمع االلهة الهندوسية  \استخدام الشخصية الوهمية محمد لكهف غار حر 

ن وال سيَّما في تلك الجبال )الهمااليا وجبل كايالش الغيرا \وعلى راسهم االله شيفا في الكهوف 

Kailash .الذي اشتهر بكونه مقر لاللهة شيفا الذي تامل به باستمرار متواصل ) 

 

 يُعرفون ب : 63عام الذي قيل انه حياهم مبنيين على اساس محبين االله شيفا ال 63ال 

 

Shiva "Nayamnar" 
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  براداكاشينا والتي تعني طواف وتتالف من مشي بشكل حلقات حتى الطواف حول الكعبة ُسرق من

 حول حلقات مقدسة , كنوع من العبادات الهندوسيَّة.

 

  نكتة اخرى من خدع اساطير االسالم, هبوط "المالئكة"  و  جبرائيل )اعداء النوردكيون( في العشر

تقد به ان االله غانش ابن ايام االخيرة من رمضان ُسرق من عيد غانش الهندوسي هو اليوم الذي يُع

 االله شيفا يهبط بحضوره على االرض على جميع تابعيه.

 

  . االسراء والمعراج" رحلة الليلة التي والصعود خالل الجنات السبعة" 

 

الحدث باكمله عبارة عن تحريفات روحي ة فاسدة يُقصد بها صعود الكونداليني من خالل شاكرات الروح السبع. 

 ُسلَّم والتي ترمز للعمود الفقري التي تصعد منه الكونداليني.  كلمة معراج تعني

عندما وصل محمد الى "هللا" وقابله في الحقيقة تعني التقاء الكونداليني بشاكرة التاج والتي هي اخر شاكرة 

 تصعد اليها الكونداليني !!!

 

 

د ُسرق ات من الخيمياء الروحي ة والتي تم كما قلت اعاله , يوجد الكثير من االمثلة كالموجودين فوق. مجرَّ

 افسادها ووضعها في االسالم والقران.

هذا ليس برهان *فقط* بان محمد زائف, بل ايضا تُثبت ان القران زائف ايضا . الشخصي ات الموجودة في 

االديان القران تم اثبات وجودها في ذلك الكتاب المزعوم بالقداسة, لكن الشخصي ات التي فيه مجرد ُسرقات من 

 الوثنية التي سبقت االسالمية والمسيحية واليهودية بمئات و االف السنين.

 

 مصادر:

 *Muhammad Sven Kalisch, German Muslim states ―likely Muhammad never 

existed 

  

*MUHAMMAD: his life based on the earliest sources, Martin Lings (Abu BakarSiraj al-

Din), 2006 

  

* Quran (Arabic and English Translation) 
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اريد ان اضيف رابط لموقع مهم جدا يفضح الكثير من ايات القران المزعومة بالقداسة. الموقع مليء بايات 

 ماخوذة من القران تكشف عنه الكثير...

ww.skepticsannotatedbible.com/quran/index.htmhttp://w 

 الموقع التالي يفضح ويكشف الكثير عن االسالم والمسيحية للكاهنة العليا ماكسين ديتريش:

http://see_the_truth.webs.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/index.htm
http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/index.htm
http://see_the_truth.webs.com/
http://see_the_truth.webs.com/
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ب: الُمنتشر واالغتصاالميل الجنسي الى االطفال 

 والمقبول في االسالم

 

 

االعتداء الجنسي على االطفال واالغتصاب نشاطات شائعة ومقبولة ببرنامج االسالم, لعرض الحقيقة, الحياة 

سنوات  6تكره الحقيقة. الُمسمى بالنبي "محمد" )الذي هو بالواقع شخصية وهمية( قِّيل انه قد اخذ فتاة ُعمرها 

زوجة له. مع اجبارها على الجماع الكامل في سن التاسعة. وقد كان من المفروض عمره  وتزوجها واتخذها

ن جماع  ِّ خمسين سنة. ومن هذه التعاليم التي جعلت من المقبول في المجتمعات االسالمية للرجل ان يتزوج ويكو 

 مع الفتيات الصغيرات بشكل استثنائي.

 

خبرة بالرغبة الجنسية ولن يوافق طبعا للجماع ) ُوجد بعض الحاالت باعتبار حقيقة ان الطفل اليافع ليس لديه 

حيث الفتاة اليافعة صرخت و قاومت حتى يغلبها الرجل بالتقديم( فيُمكن اعتبار هذا اغتصاب , سواء كان شهادة 

طفل يتصل مع \زواج او ال. ثمَّ , السؤال المعقول , ُمحترمين النفس, واالشخاص الُمهذبون سوف لن يتعامل

 صغير و لن يُستحث اذا ُساِّل عن ذلك

 

 .نفسه اإلسالم على وال البداية، الوهمي منذ النبي على جدا إيجابي ضوء يلمع ال بالتأكيد 

 في واالغتصاب األطفال على الجنسي االعتداء لالشمئزاز عن والمثيرة المروعة األمثلة بعض يلي فيما

 :اإلسالم

 

** النبي كتب )وثيقة زواج( مع عائشة بينما كانت في السادسة من عمرها و يُدخل زواجه معها بينما كانت في 

 التاسعة من عمرها وبقيت معه لتسع سنوات )وحتى وفاته( . 

 . "النبي" نفسه88عدد \رقم 62صحيح بخاري المجلد السابع كتاب 

__________________________________________________________ 

 

يُمكن للرجل ان ان يخمد شهواته الجنسيَّة مع طفل صغير ومع ذلك فانه يجب ان ال يتغلغل. هتك عرض طفل 

 حالل )مسموح به من قِّبل الشريعة( 
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اذا رجل غلغل او اذى الطفل, اذا يجب ان يكون مسؤؤل عن االمر طوال حياته. الفتاة, مع ذلك, ال تُعتبر واحدة 

الربعة, فالرجل ان يكون ُمؤهال ليتزوج اخت له, فان اي اب يتزوج ابنته اليافعة سوف يكون لديه من زوجاته ا

 مكان دائم في السماء.

 

_________________________________________________________ 

 

 قضيبه وضع يعني وهذا. الفطام سن في يزال ال الذي يتمتع بفتاة أو "يفخذ" ان بالغ لذَكر القانوني غير من ليس

 .وتقبيلها فخذيها، بين

 للطفل. الفن ِّية الناحية من يزال ال الفطام سن

 _______________________________________________________ 

يستطيع الرجل ان يتزوج فتاة يافعة فوق التسع سنين, حتى لو الفتاة ما زالت طفلة يتم ترضيعها. الرجل, مهما 

ن الجماع مع فتاة اصغر من سن التاسعة , اي حركات جنسية مثل المداعبة, فرك, التقبيل واللواط يكن ممنوع م

مسموح. الرجل الذي يُجامع فتاة عمرها اكثر من تسع سنوات ليست بجريمة, فقط ُمخالفة لو الفتاة لم تتعرض 

 لالذى بشكل دائم. 

 الفتوى اصدرها آية هللا الخميني.

 إسالمي الزعيم عن الصادر الحكم أو المكتوب الديني القانون على يطلق الذي سماال هو فتوى: **مالحظة

________________________________________________________ 

سنوات, ُمتزوجة وفي حالة زوجيَّة ُمطلقة . لقد  10نُجود علي التي تبلغ من العمر  – (CNN)صنعاء , اليمن 

 كان زواج نظامي حيث قالت زوجها غلبها ثالث مرات بشكل روتيني )يومي( حيث غلبها و اغتصبها.

د ان اترك المنزل. اردت ان ابقى مع اخوتي واخواتي وامي و  ابي." "عندما كنت متزوجة , كنت خائفة. لم اُرِّ

 مع حضور والديها. CNN)ما قالته وهي تتحدث مع ال 

 

د ان انام معه, لكنه اجبرني. ضربني , اهانني."  " لم اُرِّ

خاميَّة مع اخوتها واختها, نُجود كان وجهها بريء. مع بسمة خجولة طبيعة مازحة.  بينما تلعب باالحجار الرًّ

 عن ما مرت به من تعذيب , قالت انها تداعت بالهدوء.لكن ما حصل لها جلب الغضب والخجل. عندما ُسئِّلَت 

جوها لرجل بالثالثينيَّات حيث وصفته بالقبح والبشاعة. قالوا والديها انهم ظنُّوا انهم يضعوا ابنتهم  والدا نجود زوَّ

 برعاية زوج العائلة, لكن نُجود قالت انه غالبا ما كان يضربها للخضوع. 

_________________________________________________________ 

 

 سنة , ماتت بشكل مؤلم خالل والدة طفلها , وفاتها قتل طفلها ايضا. 12اخر طفل عروس , عمرها 
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ودي  ناضلت ثالث ايام في المحاض, قبل الوفاة, بسبب النزيف في المستشفى بيوم الجمعة, قالت  فوزي ة عم 

يَا  ج لحماية االطفال, مجموعة حقوق االطفال.جمعيَّة  سِّ

طبية زائدة, الحقيقية انه كان التعليم باليمن يَنُص  بان الطفل  جرعات" بالرغم من ذلك, سبب موتها هو تناول 

ما قاله رئيس جمعية السياج, احمد القُريشي في خالل مقابلة مع ال   – بجماع ُمتواصل"الذي يتزوج يبقى 

CNN . 

من عمره  24اكثر من نصف فتيات اليمن, فوزية أُجبَِّرت على ترك المدرسة وتزوج رجل بالكما يحدث مع 

 www.dosomething.orgطفلة عروس اخرى تموت ,  –باخر سنة." 

 

 

 

 باغتصابهم ان يبدئوا  قبل. فيني )اسم فتاة( اغتصبوا أشخاص 5 النهاية في و.....  منهم 60 حوالي هناك كان

 . دائما كانوا وحشيين وشرسين. أكبر هللا دائما يقولوا

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

, الرجال من اإلسالم كانوا يتصلون مع فتيات يافعين ويهددوهم بحرق  (Huddersfield)في هودرسفيلد 

اك العديد من الحاالت التي يتم اغتصا الفتيات  من قِّبَل المسلمين في هورديسفيلد منازلهم اذ لم تُقابلهم. هن

بوا وواجهوا نفس الشيء, جرائم متعددة , والشرطة  باالضافة الى اخذ تبليغات لمقابلة االُمهات. الجميع جرَّ

 تسمح لالسالم للتخطي بفعلتهم.

 

________________________________________________________ 

 

 قِّبَل شقيقَْيَها والحقا من قِّبَل اُمها . هنا القصة باكملها: من والحمل لالغتصاب تعرضت فلسطينية فتاة

www.councilofexmuslims.com/index.php?topic=5300.0;wap2 

_______________________________________________________ 

 

 لندن 

http://www.dosomething.org/
http://www.councilofexmuslims.com/index.php?topic=5300.0;wap2
http://www.councilofexmuslims.com/index.php?topic=5300.0;wap2
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امراة كردية يتم اغتصابها بوحشية ُخنِّقت على ايدي افراد اسرتها واصدقائها في شرف انها وقت في حب 

سنة , تم خضوعها لساعتي محنة والم قبل ان يتم خنقها باستخدام رباط حذاء.  20الشخص الغلط. بانازمحمود , 

ذَت بعيدا حوال ج  ميل , تم دفنها في ظهر حديقة منزل  100سمها كان محشو في  حقيبة وأُخِّ

 القصة الكاملة هنا:

www.liveleak.com/view?i=396_1184859529 

 

____________________________________________________ 

 

بشكل  حقا، الحياة كره هو هذا. الحقيرة وتعاليمه لالسالم فقط شكرا ذلك، كل. ذلك على األمثلة من العديد توجد

 .لالنسانية ملحوق مرض هو. . االسالم مثير لالشمئزاز مثير لالشمئزاز

 ذاته حد في هذا. العدو أديان أنحاء جميع في مشترك موضوع واالغتصاب األطفال على الجنسي االعتداء

 يحكي لنا الكثير.

اسقاط هذه البرامج الفاسدة. هذه السلوكيات القذرة والمريضة عادية  أجل من بوسعنا ما بكل نقاتل أن علينا يجب

 وطبيعية لليهود , والتي انسلَّت الى االسالم . 

 يجب ان تتوقف!

 

 

 

 

 

http://www.liveleak.com/view?i=396_1184859529
http://www.liveleak.com/view?i=396_1184859529

