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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 و نقش مخرّب قوم یهود دربرابر ادیان الهی بریخ فتح

قباله،، قهت، ،    انحرافیِ عرفانِ، الهی ، یهود، دشمنی، نفاق، ادیانخیبر، امیرالمؤمنین :ها واژه دیکل

 ، صهیونیسم.ا اسرائیلیّسقیف،، کودتای سیاست، 

یهودیان ک، جنگ عظیمی بین سپاه اسالم و  ،د، سال هفتم هجری قمری چها،م ماه ،جب و ،وز بیست

 1،واَمن دآَّنَّیًةَّل ل د  َّ اوََّعدَّالنّدس  َََّّاَشد  َّ ریمکه  و به، تببیهر قهر ن     و اسالم ترین دشمنان پیامبر از شاخص

؛ چه، د،  است ایمان داشت،  ب، اهل میقی نسبتع ی عتاو  و کین، ،یهود د، طول تا،یخ ،خ داد. ،هستنت

طریه    از ؛قبهل از هههو، حتهر  مسهی     د، دو،ان حتّی چ،  و ت مواج، بوددو،انی ک، با مسیحیّ

داد و د، قالهب   شتی ک، جریان سحر فرعونی به، خهود  ت پتیت  مت و تغییر ماهیّانحرافی ک، د، یهودیّ

،ا  شخود ها کاباال، قبال، یا ب، تببیر غربی نام ب، د، یهودانحرافی د، واقع[ و ]هاهر عرفانی  یک مکتبِ ب،

ا د،سهت  ، امّه عمهران  بهن  ت ب، اسم  یهین موسهی  د، دل یهودیّاز همان ،وز این انحراف  مطرح کرد.

ی  واَمن دآیَنًَّةَّل ل د  َّ اوََّعدَّالنّدس  َََّّاَشد  َّ ،یین موسوی شکل گرفت و از همهان ،وز  های  و  ،مان،ود،،وی اهتاف 

د، داخهل   ،یتن بر پیکر کفر خهود انایمان پوش ی بودنت ک، با جام، همین گروهی ،دیهو ی داخل جامب،

نهامیم.   اسهالمی  ن ،ا نفهاق مهی    ی هد، حهوز ما ای ک، امروز  ن پتیتهاهم موسوی نفوذ کردنت؛ی  ،جامب

گرفت و  دست یهود ب، ی پیتا کرد و ببت قت،  ،ا د، جامب، ین موسوی و،ودی  ی ی نفاق ب، حوزه پتیته
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هها   صهیونیست د، دنیای امروز همبینیت  شما می اینک، کما ؛ایمانِ یهود شروع ب، ستیز کرد با خود اهل 

صهیونیسهت   غیرهای  ت و همین یهودینجنگ می کامالً ،نتهست یسمنوصهی ا ضتّامّ  با گروهی ک، یهودی

 دین یهود ،خ داد. ی هاین انحراف د، حوز ،حال ایّ ت. علیندان ،ا یکی از مهمترین دشمنان خود می

بودنهت و  ]مناف [  همین یهودیانِ ،ترین دشمنان برای مسیحیّت دشمن ،ببت از ههو، حتر  مسی 

 ی جامه،  تصاحب کرد؛های قت،  ،ا  ت نفوذ کرد؛ پایگاهمسیحیّ ی ب،د، دل جام ،جریانتت،یج همین  ب،

اگهر امهروز شهما    ن جریهان افتهاد.   یدست همه  ت هم ب،مسیحیّ ی قت،  جامب،و  کرد  تن  برنفاق دومی 

تها،یخِ   ی ،د، همهان قهرون اولیّه    .نیسهت  فهاق جتیهتی  اتّ ،بینیهت  ،ا مهی صهیونیسم مسهیحی   ی پتیته

د و کلیسا ،ا تحت کنتهرل خهود   نفوذ کرمسیحیّت ت داخل هرم قت،  متیریّ ب،این جریان  ،تمسیحیّ

اختیها، خهود    د، رتو  یین مسهی  شهکل گرفته، بودنهت    ت د، پنام مسیحیّ ک، ب،،ا هایی  حکومت ؛گرفت

 ب، ستیز و مبا،زه و توطئ، و ختع، مشغول شت. ،از مسیحیان ایمانِ ،استین  گرفت و با اهل

 هها  ب، مسهلمان  کریم نسبت ب، تببیر قر ن ةًَّ اوَّعَََّّالّنس  َََّّاَش  َّبینیم  باز می ،ب،  یین اسالم ،سیتیم ینک،تا ا

ههاهر   به،  ؛کردنت تن برسوم نفاق ،ا  ی جام، هم همین یهود بودنت و برخی از همین یهودیان بودنت ک،

ک، د، بود یکی هتایت جریان کودتایی  و کا، بسیا، وحشتناک انجام دادنت:نامیتنت و دخود ،ا مسلمان 

خالفت منتقل کرد؛  و ب، خطّوالیت منحرف  فاق افتاد و مسیر حکومت اسالمی ،ا از خطّصت، اسالم اتّ

هاهر  ک، ب،،ا یهود  ی های برجست، پشت داستان کودتای سقیف، چهرهتوانیت د،  با تحقیقا  تا،یخی می

گیری کودتهای   د، شکل ،اهلل ببت از ،سولپیتا کنیت. لذا  ،کردنت گری می اسالم  و،ده بودنت و فتن،

همهین   ،اکهرم  بیهت پیهامبر   تن اههل شه نشین و منزوی  سقیف، و تثبیت قت،  کودتاچیان و خان،

 .نتبازی کرد  یبسیا، جتّ یت مناف  نقشیهودیّ

های ناب دینهی بهود.    مختوش کردن منابع دینی و از دسترس خا،ج کردن  موزه کا، دیگری ک، کردنت

االحبها،  شهنا    عزیزان با نهام کبهب   ی هم، . متنت شکل محتّث و عالم دینی از یهودیان د، هایی ب، چهره

تایت عالمهان یههود ،ا   ت هه مرکزیّ ،برها )حبر یبنی ،وحانی یهود( بوداین شخص ک، ،ئیس حِ هستنت.
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که،   های دیگهر  چهرهها و  دا،ی مِیتمدانت امثال او و  هاهر اسالم  و،د و نفوذ کرد و ختا می ب، داشت. او

ت سهنّ  ها کردنت! امروز اگهر سهرام منهابع اههل     چ، ،ا  ،ا ساختنت و وا،د احادیث اسالمی کردنتاسرائیلیّ

شته بودنهت و کسهو     هاهر مسلمان بینیت ک، همین یهودیان ک، ب، ا  ،ا میانبوهی از این جبلیّ ،برویت

دلیل اینک، به، حتهو،    ، شیب، ب،. البتّوا،د منابع اسالمی کردنت ،کرده بودنت  تن  ث و عالم دینی برمحتّ

نهام   ی د، اختیها،ش بهود تها اگهر چیهزی به،      دا،د، مبیها، و محکه   اعتقاد اهلل مبصوم ببت از ،سول

،اسهتی سهخن    مطّلع شهود که،  ن به،    ،بتوانت با محک عصمت ائمّ ،شت نقل می اکرم پیغمبر

دیگهر   اهلل ت چون مبتقتنهت ببهت از ،سهول   سنّ ا اهلمجبوال  است. امّ است، یا جزو پیامبر

که،   سهتّ،  صهحاح د. لهذا امهروز اگهر به،     ین مبیا، و محکی د، اختیا،شان نبوچن ،مبصومی وجود نتا،د

ک، یهودیان سهاختنت و  ،ا ا  و احادیثی پای اسرائیلیّ،دّ ،مراجب، کنیت ت استسنّ مبتبرترین منابع اهل

یکی از اینها وقتی ک، داشهت  بینیت. نقل شته است  ،وشنی می ب، کردنت اکرم  وا،د احادیث پیغمبر

و داخهل   نام پیهامبر شهما حهتیث جبهل     ب، قت، من  ن»: گفت ،،فت و از دنیا میشت  ب، د،ک واصل می

حهال ایهن    هر ب،. «!ا کنیتسخنان واقبی پیامبرتان ،ا پیتام ک، دیگر محال است بتوانیت  احادیثتان کرده

 منابع.این و از خلوص خا،ج کردن ب، منابع دینی ا  جبلیّوا،د کردن  :تی بود ک، یهود کردجنای هم

اقتتا، کسب د، مسیر سیاست و سو،  از یک؛ است ،وجود داشتهمچنان خیانت د، طول تا،یخ  این خطّ

 دبنیها د، مسهیر تههاجم فرهنگهی و ویهران کهردن       ،دیگهر از سوی نت و ا هو سیاسی تالش کرداقتصادی 

دشمنی صری  صهیونیسم ،ا با ههر چیهزی که،     ،های صهیونیسم ،ا بخوانیت . اگر پروتکلباو،های دینی

ههای   تو،البملعنوان دس ک، ب،های اینها  ب،،وشنی د، مصوّ ت و ختا و حقای  الهی دا،د ب،بویی از مبنویّ

اقتصاد و سیاست از یک سو و د،  د، خطّ کا، کردنت؛ د،ست د، همین خطّ بینیت. می ،صهیونیسم است

ههای   جنگ خیبر جنگ سپاه اسالم با یکی از مهمترین پایگهاه  ،حال ایّ علیفرهنگ از سوی دیگر.  خطّ

قهوی و   ز،ی بسهیا، مجهّه   قلبه،  ؛نشهین بهود   ای یههودی  منطق، بود. خیبر اهلل یهود د، زمان ،سول

انت باز شتن د، این قلب، با نیروی چهل مرد توانمنهت جنگهی    گون، ک، نقل کرده ن  .یری داشتنفوذناپذ

ب، نیروی الهی، ن، با نیهروی بشهری،    منینؤامیرالمک،  دیتیت یر بود و د، داستان فت  خیبرکانپذام
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پرتاب کردنهت.  ها دو،تر  یک دست از جا کنتنت و ب، فرسنگ ی هاین د،ِ بسیا، عظیم و سنگین ،ا با اشا،

گرچه، یههود دسهت از     ،یخهت؛  های یهود د، نزدیکهی متینه، فهرو    با فت  خیبر یکی از مهمترین پایگاه

 ی ،د، طول تا،یخ اسالم تا امهروز نقهخ خائنانه    ،طو، ک، عرض کردم همانو های خود برنتاشت  خیانت

 .،یخت اینها فرو های مهمّ یکی از پایگاههرحال،  ب، اامّ بینیم؛ هود ،ا میی

 

 

 

هُمَّ 
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