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نشست شبهه و پاسخ

آشنایی با اندیشه هاي

یهود



٢

.بدرستیکه دشمن ترین انسان ها نسبت به مومنان یهودیانند

)82مائده (

تورات و عهد عتیق

یعنی تعلیم و بشارت کتابی است آسـمانی کـه بـر پیـامبر     1تورات
ولی یهودیان این . نازل شده است) ع(عظیم الشان حضرت موسی 

کتاب را تحریف کرده و خرافـات و افسـانه هـاي زیـادي در آن     
بطوري که امروز به صـورت یـک کتـاب مضـحک و     . جاي دادند

هویه نویسندگان تورات اشخاص مجهول ال. عجیبی در آمده است
پـس واي بـر   : و گمنامی هستند که قرآن درباره آنهـا مـی فرمایـد   

کسانی که از پیش خود چیزي نوشته و خداي متعال نسبت دهنـد  
واي بـر آنهـا از آن   . تا به بهاي اندك و متاع ناچیز دنیـا بفروشـند  

و این آیه بـه خـوبی   ) 78بقره.(نوشته ها و آنچه از آن بدست آرند
.بر آنها تطبیق می کند

خدا در نظر یهود-الف
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خداوند در کتاب مقدس یهود شکل عجیـب و غریبـی بـه خـود     
، دو پا 3، گیس و لباس دارد2گرفته است، مثال همانند انسانی است

، از آسمان به زمین فرود آمده، بـه  5، مانند انسان راه می رود4دارد
گی هر کجا که بخواهد می رود و جایی را بـراي سـکونت و زنـد   

آنقدر نادان است کـه بـدون نشـانه    . 6خویش مسکن قرار می دهد
و از خیلی 7نمی تواند خانه مومنان را از خانه کفار تشخیص دهد

، از کـرده خـود   9پیمان خود را مـی شـکند  . 8چیزها بی خبر است
،گاهی غصه می خـورد و بـر کـاري کـه کـرده      10پشیمان می شود

و در عـین  12تی می گیرد ، با انسان کش11است، اندوهگین می شود
اینکه سه تا است، یکی است، یعنی هم یگانه است و هم سه گانه 

از آسمانها به زمین آمده بین کـالم  . 14، مار از او راستگوتر است13
، 15مردم تفرقه می اندازد،چون از وحـدت کـالم آنهـا مـی ترسـد     

.16چیزي را می گوید و باز تغییر می دهد

پیامبران در نظر یهود-ب

مـثال  . دسـت کـم از خـدایان را ندارنـد    !) کتاب مقـدس (پیامبران 
:بعضی از آنها
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) ع(با زنان نامحرم زنا می کنند چنانچه به حضـرت داوود .1
.17نسبت داده اند

نسـبت  ) ع(با دختران خود زنا می کنند و به حضرت لوط.2
18.می دهند

مردم را فریب می دهند و آنها را می کشند و زنهایشـان را  .3
) ع(این عمل را هـم بـه حضـرت داوود   . به همسري در می آورند

19.نسبت می دهند

ــه حضــرت   .4 ــد، چنانچــه ب ــی گیرن ــد کشــتی م ــا خداون ب
.20نسبت می دهند) ع(یعقوب

کارهایی را که خداوند نهی کرده، انجام می دهند، چنانچه.5
.21نسبت می دهند) ع(به حضرت سلیمان

قلب هایشان به جانب بت متمایـل مـی شـود،چنانچه بـه     .6
.22نسبت می دهند) ع(حضرت سلیمان

براي پرستش بتها خانه می سازند و این مطلب رل نیز بـه  .7
.23نسبت می دهند) ع(حضرت سلیمان
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ـ    .8 ه حضـرت  خداوند می خواهد آنهـا را بکشـد، چنانچـه ب
.24نسبت می دهند) ع(موسی

ستمکار هستند و به کشتار کودکان و افتادگان و گـاوان و  .9
.25گوسفندان فرمان می دهند

با خداوند درشتی و خشونت می کنند، چنانچه این مـوارد را  . 10
.26نسبت داده اند) ع(هم به حضرت موسی

مـی رونـد،   سال هاي متمادي بین مردم لخت و پا برهنـه راه . 11
.27چنانچه به پیروان پیامبر نسبت داده اند

به گردن هاي خویش بند و یوغ می گذارند و این را هـم بـه   . 12
.28ارمیاي پیامبر نسبت می دهند

خداوند فرمانشان را می دهد تا نان آلوده به نجاسات انسـانی  . 13
.بخورند

خداوند به آنها دستور می دهـد کـه سـر و صـورت خـود را     . 14
.29بتراشند و این دو مورد را هم به حزقیال نسبت داده اند
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خداوند امرشان می کند تا زن زنا زاده اي را بـه همسـري در   . 15
.30چنین کرده است) ع(آورند و گفته اند یوشع

مردم را به پرستش بت ترغیب کرده و خود بت می سازند، و . 16
.31استانجام داده) ع(می گویند که این عملرا هم هارون

نسـبت  ) ع(از راه زنا متولد شده اند، چنانچه به یفتاح پیـامبر  . 17
.32داده اند

) ع(شراب می نوشند و مستی می کننـد و بـه حضـرت نـوح    . 18
.33نسبت داده اند

) ع(دروغگو هستند، چنانچه به پیامبر سالخورده حضرت نوح. 19
.34نسبت داده اند

گفته اند که نبوت را را) ع(و یکی از صفات حضرت یعقوب. 20
.35به زور از خداوند گرفته است

قسمت هایی از متن تورات-ج

من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضـرت  .1
.36اعلی، لیکن مثل آدمیان خواهید مرد
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اقوام غیر اسرائیل به جماعت خـدا راه نخواهـد یافـت، و    .2
.37خداوندي وارد نخواهد شدهیچکدام از آنها به میان جامعه 

هیچ شراب نخورید، به غریبه اي که درون دروازه تو باشد .3
بده یا به اجنبی بفروش، زیرا که تو براي یهـود، خـدایت مقـدس    

.38هستی

دختران خود را به آنها ندهید و دختران آنها را بـه جهـت   .4
.39پسران خود و به جهت پسران خویشتن نگیرید

حدود تو را از بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قـرار  .5
می دهیم، زیرا ساکنان آن سرزمین را به دست شما خواهیم سـپرد  
و ایشان را از پیش خود خواهیم راند، با ایشان و خـدایان ایشـان   

.40عهد مبند

به سرزمین کنعانیان تا نهر فرات داخـل شـوید،اینک ایـن    .6
روي شما گذاشتم، پس داخل شوید، زمینی را که سرزمین را پیش 

خداوند براي پـدران شـما، ابـراهیم و اسـحاق و یعقـوب، قسـم       
خورده که به ایشان و بعد از آنها به ذریت ایشان بدهد، به تصرف 

.41درآورید
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و امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصاي زمین را ملـک  .7
مثـل  . تو خواهم گردانید، ایشان را به عصاي آهنین خواهی کشت

.42کوزه گر آنها را خورد خواهی نمود

گوشت صاران را خواهید . گوشت بخورید و خون بنوشید.8
.43خورد و خون روساي جهان را خواهید نوشید

ا مانند گوسفندان براي ذبح بیرون کش و ایشان را ایشان ر.9
.44به جهت روز قتل تعیین نما

خداوند بر یعقوب ترحم فرمـوده، اسـرائیل را بـار دیگـر بـر      . 10
و ایشان را در زمـین هایشـان آرامـی خواهـد داد و     . خواهد گزید

غربا به ایشان ملحق شـده، بـا خانـدان یعقـوب ملحـق خواهنـد       
، ایشـان را بـه مکـان خودشـان     )ر یهودیـان غیـ (گردید، و قوم هـا 

را در زمـین  ) غیر یهودیـان (خواهند آورد و خاندان اسرائیل ایشان
خداوند، بنده وکنیز خود خواهند ساخت، وبنـب اسـرائیل، اسـیر    
کنندگان خود را اسیر، و بر ستمکاران خویش حکمرانـی خواهـد   

.45نمود

46تلمود
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ح ها و تفسـیرهاي  خاخام هاي یهودي طی سال هاي متمادي شر
» یوخاس«خود سرانه و گوناگونی نوشته اند که همه آنها را خاخام

جمع آوري نموده و به اضافه چند کتـاب دیگـر   . م1500در سال 
» تلمـود «نوشته شده بودند، به نام . م500و 230که در سال هاي 

.یعنی تعلیم دیانت و آداب یهود، جمع آوري کرد

عهـد  «و » تـورات «مقدس و در ردیـف  این کتاب نزد یهود بسیار
» گرافت«چنانچه) بلکه از تورات هم باالتر است (قرار دارد» عتیق

.بدانید که گفتار خاخام از گفتار پیغمبر باالتر است: می گوید

براي اینکه بیشتر به خود پرستی و آرمان هاي ضد انسـانی یهـود   
ـ      ت پی ببریم خوب است چند جملـه اي از ایـن کتـاب را بـه دق

.47مطالعه کنیم

:روز دوازده ساعت است.1

.در سه ساعت اول آن خداوند شریعت را مطالعه می کند

.در سه ساعت دوم احکام صادر می کند

.در سه ساعت سوم هم جهان را روزي می دهد
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را خراب کنند خطا کرده بود، » هیکل«هنگامی که خداوند امر کرد
گریه درآمد و گفـت واي بـر   به خطاي خویش اعتراف کرده و به 

من که امر کردم خانه تان را خراب کنند و هیکـل را بسـوزانند و   
.فرزندان مرا تاراج نمایند

خداوند، از این که یهود را به چنین حالی گذاشته سخت پشـیمان  
است و هر روز لطمه به صورت خود می زند و زار زار گریه مـی  

ریا می چکد و آنچنان کند، گاهی از چشمانش دو قطره اشک به د
صدا می کند که تمام اهل جهان صداي گریه را می شـنوند و آب  

.هاي دریا به تالطم و زمین لرزه در می آید

.هرگز خداوند از کارهاي ابلهانه و غضب و دروغ بر کنار نیست

آدم هستند، آدم زنی داشت از قسمتی از شیاطین، از فرزندان.2
سال همسر آدم بود، شـیاطین  130ه مدت ک» لیلیث«شیاطین به نام

!از نسل او متولد شدند

سال جز شیطان فرزندي نزاییـد زیـرا او   130در این مدت » حوا«
انسـان مـی توانـد شـیطان را     . هم همسر یکی از شیاطین شده بود
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خمیـر  .(بکشد به شرط اینکه خمیر نان عید را نیکو به عمـل آورد 
.)ه می شودنان عید از خون غیر یهودیان ساخت

ارواح یهود، از ارواح دیگران افضل است، زیـرا ارواح یهـود   .3
همچنان که فرزند جـزء پـدرش مـی باشـد،     .! جزء خداوند است

روح هاي یهود نزد خدا عزیزتر است زیرا ارواح دیگران شـیطانی  
.و مانند حیوانات است

.نطفه غیر یهودي، مثل نطفه بقیه حیوانات است

بهشت مخصوص یهود است و هیچکس به جز آنها داخل آن .4
نمی شوند، ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان اسـت و جـز   
گریه وزاري چیزي عاید آنها نمی گـردد، زیـرا زمیـنش از گـل و     

.بسیار تاریک و بدبو است

) غیـر یهـود  (پیامبري به نام مسیح نیامده است و تـا حکـم اسـرار   
واهند کرد و هر وقت که او بیایـد زمـین   منقرض نشود، ظهور نخ

خمیر نان و لباس پشمی می رویاند، در این وقت است که سـلطه  
و پادشاهی یهود بازگشته و تمام ملت ها مسیح را خدمت خواهند 
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آن زمان هر یهود دو هزار و هشتصـد بـرده و غـالم خواهـد     ! کرد
.داشت

تـا  48ي کنـد بر یهود الزم است که امالك دیگران را خریـدار .5
آنها صاحب ملک نباشند و همیشه سـلطه اقتصـادي بـراي یهـود     

و چنانچه غیر از یهودي بر یهود تسلط پیدا کند، یهود بایـد  . باشد
واي بر ما این چه اسـت کـه مـا زیـر     : بر خود گریه کند و بگوید

.دست و جیره خوار دیگران شده ایم

دست آورد الزم پیش از آن که یهود نفوذ و سلطه کامل خود را به
است جنگ جهانی بر پا و دو ثلث بشر نـابود شـود، و در مـدت    
هفت سال یهود اسلحه هاي جنگ را خواهـد سـوزانید و دنـدان    
هایدشمنان بنی اسرائیل به مقدار بیست و دو ذرع که تقریبا هزارو 
سیصد و بیست برابر دندان هاي عادي می شود از دهانشان بیرون 

مسیح حقیقی پا به عرصـه یهـود اینقـدر و    خواهد آن هنگامی که
مال خواهند داشت که کلید صندوق هایشان را بر کمتر از سیصـد  

.االغ حمل نتوان کرد
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و پیمـان بسـتن بـا او    49کشتن مسیحی از واجبات مذهبی ما است
روساي مذهب نصرانی و هـر کـه   . یهودي را ملزم به ادا نمی کند

.مرتبه لعن کرددشمن یهود است را باید در روز سه 

که ادعـاي پیـامبري کـرده و    )) ع(حضرت مسیح(» یسوع ناصري«
با مادرش مـریم کـه او را از   . گولش را نخورند) مسیحیان(نصاري

. به زنا آورده بود، در آتـش جهـنم مـی رونـد    » باندار«مردي به نام
کلیساهاي نصاري که در آن سگ هاي آدم نما به صدا در می آیند 

.انه استبه منزله زباله خ

اسرائیلی در نزد خداوند بـیش از مالئکـه محبـوب و معتبـر     .6
اگر غیر یهودي، یک یهودي را بزند چنان است که به عزت . است

الهیه جسارت کرده است و جزاي چنین شخصی جز مـرگ چیـز   
.دیگري نیست و باید او را کشت

ر اگر یهود نبود، برکت از روي زمین برداشته می شد و آفتاب ظاه
.نشده و باران نمی بارید

همچنان که انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود بر اقـوام دیگـر   
.فضیلت دارد
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مانند سگ هستند و براي آنها عیدي نیست، ) غیر یهودیان(اجانب
.زیرا عید براي اجنبی و سگ خلق نشده است

زیرا در اعیاد باید به سگ نـان و  . سگ افضل از غیر یهودي است
.د، ولی نان دادن به اجنبی حرام استگوشت دا

هیچ قرابت و خویشی بین اجانب نیست، مگر در نسل و خانـدان  
االغ قرابتی است؟

.خانه هاي غیر یهودي به منزله طویله است

.اجانب دشمن خدا و مثل خنزیر قتلشان مباح است

.اجانب براي خدمت کردن یهود، به صورت انسان خلق شده اند

ر است زیرا از دین مرتد گشت و به عبـادت بـت   یسوع مسیح کاف
پرداخت و هر مسیحی که یهودي نشود بت پرست و دشمن خـدا  
خواهد بود و از عدالت خارج است و انسانی کـه بـر غیـر یهـود     

.کوچکترین ترحمی روا دارد، عادل نیست

.غش و خدعه با غیر یهودي منع نشده است
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ندارد به شرط آنکه سـر  اشکال ) غیر یهودیان(سالم کردن بر کفار
.او را مسخره کرده باشد

بنابراین تمام دنیا و . یهود با عزت الهیه مساوي هستندچون.7
هر چه در اوست ملک آنها می باشد و حق دارند که بر آن تسلط 
کامل یابند، دزدي از یهودي حرام است و از غیر یهودي جایز می 

دریا اسـت و هـر کـس    باشد، چون اموال دیگران مانند رمل هاي
.زودتر بر آن دست گذاشت او مالک است

یهود مانند زن شـوهر دار اسـت و همچنـان کـه زن در منـزل بـه       
استراحت می پردازد و شوهر، خرجی او را می دهد، بی آنکـه در  

یهود هـم بـه اسـتراحت    . کارهاي خارج از منزل با او شرکت کند
.دپرداخته و دیگران باید آنها را روزي بدهن

هرگاه یهودي و اجنبی شکایت داشته باشند، باید حـق را بـه   .8
.جانب یهودي داد اگر چه بر باطل باشد

براي شما جایز است که مامورین گمرك را غش بنمایی و براي او 
از » سموئیل«. یاد بگیرید»سموئیل«از خاخام ... قسم دروغ بخورید

ریداري کرد، در درهم خ4مردي اجنبی کاسه اي از طال به قیمت 
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حالیکه فروشنده نمی دانست که آن طالست، بـا ایـن حـال یـک     
ربودن اموال دیگران به وسـیله ربـا مـانعی    ! درهمش را هم دزدید

ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیـر یهـودي امـر مـی     
به کسانی که یهودي نیستند قرض ندهید، مگر آنکه نزول . فرماید

اینصورت قرض دادن به غیر یهودي جایز نیسـت  بگیرید، در غیر 
.و ما ماموریم به آنها ضرر برسانیم

! یات و زندگانی دیگران ملک یهود است، چه رسد به اموال آنهـا 
هر گاه غیر یهودي احتیاج به پول داشته باشد، آنقدر باید از ربا و 

.نزول گرفت که تمام دارایی خود را از دست بدهد

.غیر یهودي هر چند صالح و نیکوکار باشد باید او را کشت.9

حرام است غیر یهودي را نجات بدهید، حتی اگر در چاهی بیافتد، 
اگر یکی از اجانب را بکشـید،  ! باید فورا سنگی بر در آن گذاشت

اگر یک نفر یهودي . مثل این است که در راه خدا قرالنی کرده اید
. اهی نابخشودنی مرتکب شده استکمکی به غیر یهودي بکند، گن

و اگر غیر یهود در دریا در حال غرق شدن است، نبایـد نجـاتش   
بدهید، زیرا آن هفت ملتی که در زمـین کنعـان بودنـد و بنـا بـود      
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یهودیان آنها را به قتل برسانند، همه آنها نـابود نشـدند و ممکـن    
.است آن شخصی که در حال غرق شدن است، یکی از آها باشد

می توانید از غیر یهود بکشید و اگر دستتان به کشتن او رسید و تا 
.او را نکشتید مرتکب خالف شدید

هالك کردن مسـیحی ثـواب دارد و اگـر کسـی نمـی توانـد او را       
.بکشد،الاقل سبب هالکتش را فراهم نماید

) یهودیانی کـه از آیـین یهـود سـرباز زننـد     (کسانی که مرتد شوند
است، مگر آنکه براي خدئـه بـه دیگـران    اجنبی و اعدامشان الزم

.50مرتد شده باشند

تعدي کردن به ناموس غیر یهودي مانعی ندارد، زیـرا کفـار   .10
.مثل حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی نیست

بـه  ) زنانی که یهودي نباشـند (یهودي حق دارد زن هاي غیر مومنه
.کیفري نداردغصب برباید و زنا و لواط با غیر یهودي عقاب و

.براي یهودي مانعی ندارد تسلیم امیال و شهوات خویش شود
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. قسم خوردن جایز است،خصوصا در معامالت با غیر یهـود .11
اصول قسم خوردن براي قطع نزاع تشریع شده است، اما نه بـراي  

جـایز اسـت انسـان شـهادت زور     . کفار،زیرا آنهـا انسـان نیسـتند   
با یهـودي نیسـت، امـا شـهادت دروغ     با اینکه می داند حق(بدهد
چنانچه الزم است اگر می توانید بیست قسم دروغ بخورید، ) دهد

.اما برادر یهودي خویش را در معرض خطر قرار ندهید

بر یهود الزم است روزي سه مرتبه مسیحیان را لعن کننـد و دعـا   
.کنند تا خداوند آنها را نابود سازند

.مانند حیوانات معامله کنیمبر ما الزم است که با نصاري 

کلیساهاي نصاري، خانـه گمراهـان اسـت و خـراب کـردن آنهـا       
.ضروري و واجب است

ملت برگزیده خداوند ماییم و لذا براي ما، حیوانات انسـان  .12
نمایی خلق کرده است، زیرا خداوند می دانست که ما احتیاج بـه  

ناطقـه مثـل   دو قسم حیوان داریم، یکی حیوانات بی شـعور غیـر   
بهــائم و دیگــري حیوانــات ناطقــه و باشــعور ماننــد مســیحیان و 
مسلمانان و بودائیان و براي آنکه بتوانیم از همه آنها بـه اصـطالح   
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سواري بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است و لهذا 
ما باید دختران زیبا و خوشگل خود را بـراي پادشـاهان و وزرا و   

ه غیر یهود به تزویج درآوریم تا بـه وسـیله   شخصیت هاي برجست
!آنها بر حکومت هاي جهان تسلط داشته باشیم

چنانچه معلوم شد یهود یک حزب خطرنـاکی بـراي فریـب دادن    
.51مردم است که آن هم به صورت مذهب وآیین در آمده است

جنایت ها

یهود داراي دو عید مقدس است که این عیدها بدون تناول خـون  
:شوندتمام نمی

purimعید یوریم در مارس -اول

passover52عید فصح در آپریل -دوم

هر ساله افراد زیادي قربانی این دو عید مقدس می شوند به نمونه 
:هاي زیر توجه فرمایید

کشــیش ایتالیــایی آقــاي آپ، . م1840روز چهارشــنبه ســال .1
فرانسوا، آنتون توما به اتفاق خدمتکار خود ابراهیم از خانه بیـرون  
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بعد از تحقیق و جستجوي بسیاري که از . آمده و ناپدید می شوند
طرف ملت و دولت شروع شد، معلوم می شود که کشیش بیچاره 

.به دست یهود به قتل رسیده است

مان سر تراش که یکی از متهمین بود، در اعترافات خود چنین سلی
نیم ساعت از مغرب گذشته بود که خـدمتکار داوود  : اظهار داشت

هراري وارد شده و درخواست کرد که فورا خود را به خانه داوود 
برسانم، من هم فورا خود را به منزل او رساندم، در آنجـا هـارون   

ي، یوسـف لینیـوده، خاخـام    هراري،اسحاق هراري، یوسف هـرار 
موسی ابوالعافیـه، خاخـام موسـی بخوریـو دام سـلونگی و داوود      
هراري صاحبخانه را دیدم که جمع بودند، من به مجرد آنکه وارد 
منزل شدم و کشیش تو ما را دست و پا بسته دیدم فهمیـدم بـراي   

.چه مرا احضار کردند

بسته و طشـت  خالصه بعد از آنکه من وارد شدم درهاي منزل را 
بزرگی را حاضر نمودند و از من خواهش کردند که او را بکشـم،  

.ولی من امتناع کردم

پس تو و بقیه، سرش را بر طشت نگه داریـد، تـا مـا    : داوود گفت
.کارش را یکسره کنیم
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در این وقت کشیش را پیش آورده، محکم بر زمین زده و بی آنکه 
. از بدن جـدا کردنـد  قطره اي از خونش بر زمین بچکد، سرش را

سـپس  . بعدا جسد بی جان او را به انبار برده و با هیزم آتش زدیم
جسد او را قطعه قطعه کردیم و در کیسه هاي بزرگی جاي داده و 

ماموریـت مـان   . در صرافی واقع در اول خیابان یهود دفن نمودیم
که تمام شد، به ابراهیم خادم کشیش وعده دادند، که اگر این سـر  

.راي کسی فاش نکند،او را از مال خودشان داماد خواهند کردرا ب

بازرس سوال کرد، استخوان هایش را چه کردید؟

!با دسته هاونگ خورد کردیم

سرش را چه کردید؟

!خورد کردیم! با دسته هاونگ

روده هایش را چه کردید؟ آنها را قطعه قطعه کـرده و در یکـی از   
!صرافی هاي نزدیک دفن نمودیم

:اه بازپرس رو به اسحاق هراري کرده و سوال نمودآنگ

اعتراض دارید،» سلیمان«آیا به اعتراف 
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آنچه سلیمان گفت صحیح است، ولی شما نمی توانید این عمل را 
جرم محسوب کنید، زیرا یکی از مراسم هاي مـذهبی مـا در ایـن    

.عید،استفاده از خون غیر یهود است

خون هاي کشیش را چه کردید؟

.یشه کرده و به خاخام موسی ابوالعافیه دادیمدر ش

در مراسم مذهبی شما، در چه چیزي از خون استفاده می شود؟

.»خمیر نان عید«در 

آیا همه یهود باید از این نان استفاده کنند؟

.نه، ولی چنین نانی حتما باید نزد خاخام بزرگ موجود باشد

ر شوروي سابق روز عید فصح در شهر واقع د1823در سال .2
کودك دو ساله اي ناپدید گشت و پس از یک هفته جستجو جسد 
بی جان او را در یکی از لجنزارهاي خارج شهر پیـدا نمـود و بـا    
آنکه آثار فرو بردن میخ و سوزن، بر آن نمایان بود، ولی قطـره اي  
خون بر لباس هایش وجود نداشت و چنانچـه بعـدا معلـوم شـد،     

.ته بودندجسد را بعد از قتل شس
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و در ایـن قصـه مـتهم بـود، در     53خانمی که تازه یهودي شده بود
:اعترافات خود چنین گفته است

ما از طرف یهود مامور شدیم که این کودك مسیح را ربـوده و در  
هنگامی که مـا بـا   . ساعت معینی در منزل یکی از آنها حاضر کنیم

ته و این کودك وارد منزل شـدیم، دیـدیم همـه دور میـزي نشسـ     
طفل را روي میز گذاشته و با قـدري شـکالت و   . منتظر ما هستند

بیسکویت و شیرینی سر او را گرم نمودیم، کودك بیچـاره همـین   
که مشغول خوردن شد، یکی از آنها میخ تیز و درازي را در رانش 

صداي دلخراش کودك بلند شد، هراسان به یکی از آنهـا  . فرو برد
رد و بـا سـوزن درازي کـه در دسـت     پناه برد، او هم نـامردي نکـ  

داشت کمرش را مجروح کرد،طفل باز فریادي زد و به سومی پناه 
برد، او هم سینه اش را سوراخ نمود و خالصه آنقدر میخ و سوزن 

سپس خون هایش را در . دبه تنش فر بردند که همانجا جان سپرد
.شیشه کرده و به خاخام بزرگ تسلیم کردند

هاي گرم تابستان، یهودیان بـه یکـی از خانـه    در یکی از روز.3
هاي مسلمانان فلسطینی حمله کردند، در مورد ایـن واقعـه دختـر    

: بزرگ آن خانواده چنین می گوید
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وقتی سربازان یهودي وارد منزل ما شدند چنان وحشت زده شـده  
خـواهر کـوچکم بـه گوشـه اي     . بودم که می خواستم هالك شوم

ریاد می زدند و کسی نبود که به ما کمکی فرار کرد، پدر و مادرم ف
.کند

مردان وحشی و حیوان صفت و قسی القلب یهود، مادرم را گرفته 
بعد هم پـدرم  ! و در موضع مخصوصش چند گلوله شلیک کردند

را با لگد و مشت و ته تفنگ کشته و ما را دست و پا بسته، کشان 
.کشان از خانه بیرون آوردند

دانم بر سر خواهرم چه آمد،من را بـا یـک   من نمی: او می افزاید
عده مردان خشن یهودي به پشت کامیون سوار کردند و به سمت 

.مکان ناشناسی روانه نمودند

در میان راه خواستند با من عمل منافی عفت انجام دهند مقاومـت  
کردم ولی مرا بیهوش کرده و وقتی به هـوش آمـدم، فهمیـدم کـه     

.دیگر آبرویم رفته است

واي کار مسلمانان به کجا رسیده که یهود، دختر و ناموس آنها اي 
!را بر باد دهند؟
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مسلما مسلمانان مرگ را هزار مرتبه بـر ایـن فاجعـه تـرجیح مـی      
.دهند

حملـه کـردن و زینـت    » انبار«به شهر» معاویه«در روزي که قشون
باالي منبـر رفتـه   ) ع(زنان مسلمان و ذمی را ربودند، امیرالمومنین

بخدا قسم اگر کسی در شنیدن این فاجعه بمیـرد، مـن   : فرمایدمی 
.مالمتش نخواهم کرد

امروز می بودند و از این قصـه  ) ع(من نمی دانم اگر حضرت علی
.باخبر می شدند چه می گفتند و چه می کردند

:پی نوشت

تورات در ابتدا به شریعت موسی یا اسفار پنج گانه او اطالق .1
اما به مرور زمان دامنه آن توسعه یافت، تا جایی که اسفار . می شد

دیگري از پیامبران بنی اسرائیل و کتاب هاي تـاریخی مربـوط بـه    
.تاریخ این پیامبران و اسفار ادبی شعري را نیز در بر گرفت

36ول آیه سفر پیدایش، اصحاح ا.2
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سفر دانیال اصحاح هفتم.3

24سفر خروج اصحاح .4

3سفر پیدایش اصحاح .5

؟؟؟19سفر خروج اصحاح .6

12آیه 12سفر خروج اصحاح .7

3سفر پیدایش اصحاح .8

30آیه 2سموئیل اول اصحاح .9

10آیه 15سموئیل اول اصحاح .10

8سفر پیدایش باب .11

34سفر پیدایش باب.12

آیه اول19آیه اول و اصحاح 18سفر پیدایش اصحاح .13

30سفر پیدایش اصحاح سوم آیه.14
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11آیه11سفر پیدایش باب.15

6آیه 6سفر پیدایش اصحاح .16

آیات متفرقه11سموئیل دوم اصحاح .17

29سفر پیدایش اصحاح .18

11سموئیل دوم اصحاح .19

29سفر پیدایش اصحاح .20

11اول پادشاهان اصحاح .21

1آیه11اول پادشاهان اصحاح .22

11اول پادشاهان باب .23

آیات متفرقه2سفر خروج اصحاح .24

؟؟؟.25

21آیه 32سفر خروج اصحاح .26
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2آیه 20سفر اشیاء باب .27

1آیه 27سفر ارمیاء باب .28

12و1آیات 5و4سفر جزقیال اصحاح .29

سفر یوشع اصحاح اول.30

32سفر خروج باب .31

1آیه 11سفر داوران باب .32

9سفر پیدایش اصحاح .33

11آیه13اول پادشاهان اصحاح .34

32سفر پیدایش اصحاح .35

15آیه 10سفر تثنیه باب .36

3تا 1آیات 23سفر تثنیه باب .37

21آیه 14سفر تثنیه باب .38
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25آیه 13سفر نحسا باب .39

40.

8و7آیات 1سفر تثنیه باب.41

9و8آیات 2مزامیر باب .42

؟؟؟.43

44.

3تا 1آیات 14اشعبا باب .45

8اب هولناك در اصل چند جلد بیشتر نبوده، امـا از  این کت.46
جلـد در قطـع   36جلد افزایش یافتـه و امـروز شـامل    12قرن به 

کـار تـالیف آن   . تلمود انبار شرارت یهود اسـت . وزیري می شود
حدود دو قرن پیش از جمع آوري اسفر؟؟؟

»خطر الیهودیه العالمیه«بر گرفته از کتاب.47
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نین اقتصادي که در آیی یهودیان می باشد، آنها به علت قوا.48
براي نمونه در آمریکا بیش . ثروتمند ترین مردمان جهان می باشند

درصد از ثروت و منافع این کشور در فیضـه یهودیـان مـی    80از 
انفجار در آمریکا اثر؟؟؟. باشد

دین توحیدي حضرت موسی در طول قرن هـاي متمـادي   .49
و چپاولگران تحریف شد و عمال در خـدمت  به وسیله زورمندان

سلطه وستم درآمد و بدین ترتیب چیزي که بنام یهـود در دسـت   
نیـز  ) ع(است آن مرام و مسلکی نیست که رسول خدا؟؟؟ عیسـی 

نشان دهنده آن است که حکام زمان،تعالیم حضرت موسـی را بـه   
نفع خود دگرگون ساخته و از پوسته ظاهري دین به عنوان ابزاري 

نکته قابل توجـه  . هت تحمیق توده هاي مردم استفاده می کردندج
لباس ) ع(این است که ضد؟؟؟ که در هنگام بعثت حضرت عیسی

یهودیت به تن کرده بودند آن حضـرت را کـه مبلـغ همـان پیـام      
بـود بـه شـدیدترین    ) ع(خالص توحیدي و مرامی حضرت موسی

یـال خـود وي   وجه مورد آزار و اذیت قرار دادند و سرانجام به خ
کشتند و بـدین طریـق   ) و در واقع مرد دیگري را به خیال خود(را

کامال ثابت کردند که خطر توحیـدي و ضـد اسـتکباري پیـامبران     
الهی با آن یهودي که آنها مدعی آن بودند؟؟ زمین تا آسمان فاصله 



٣١

جنایت جهانی، اثر شمس الدین رحمانی، نشـر پیـام نـور،    .(دارند
)14حه ، صف1381چاپ دوم، 

یهودیان به این شیوه توانسته اند، نفوذ گسترده اي در میان .50
مسلمانان و مسیحیان داشته باشند، تا جاییکه تا بـاالترین سـطوح   
روحانیت مسلمانان و مسیحیان، خود را معرفـی و وانمـود بـه آن    
کرده اند و بعد از آن با دقت و حوصله زیاد، کمر به تحریف آیین 

قسمت عمده ي تحریفـات و کاسـتی   . یحیت بسته انداسالم با مس
هایی که در اسالم، مسیحیت وجود دارد از طریـق یهودیـان و بـا    
ترفندهاي خاصی که آیین یهودیت به آنها آموزش داده اسـت بـه   
وجود آمده و این، یکی از مخفی مانـده تـرین و مظلومانـه تـرین     

پرونده هاي موجود در تاریخ؟؟؟

مـیالدي بـر   1967تمام این تعلیمات در تجـاوز یهـود در   .51
.مردم مسلمان عملی گردید

؟؟؟.52

در آیین یهود یک غیر یهودي نمی توانـد یهـودي شـود و    .53
یهودیان که معتقد به اصالت نژادي هستند او را به عنوان یهـودي  



٣٢

از قبول ندارند و تنها کسی را یهودي اصیل و واقعی می دانند کـه  
پدر و مادر یهودي متولد شده باشد ولی این مطلب را مخفی نگاه 
می دارند و غیر یهودیان را به ظاهر در آیین یهود وارد کـرده و از  

.آنها براي مقاصد شومشان استفاده می کنند


