
 به پرچمداری ایرانیاننابودی اسرائیل پیش بینی قرآن در مورد 

ى   ى دنياى اسالم بايد قضيه  امروز همه.ايم اگر فلسطين را پرچم اين جهاد بناميم، سخنى به گزاف نگفته»

 «.گشايد  است كه درهاى فرج را به روى امت اسالمى مى كليد رمزآلودىى خود بداند؛ اين،   فلسطين را قضيه

 5832فروردين  52المللى قدس و حمايت از حقوق مردم فلسطين،  آيت اهلل خامنه اي؛ سومين كنفرانس بين 

همواره رهبران بزرگ اسالمی در دهه هاي اخير وعده ي نابودي اسرائيل و اميد به محو اين رژيم منحوس را 

درهاي فرج براي امت اسالمی دانسته اند.در اين قسمت از  كليد رمز آلودداده اند تا جايی كه قضيه فلسطين را 

مسلمانان را نابودي اسرائيل توسط  پيرامون و تورات در قرآنكتاب ميخواهيم به بررسی برخی رموز اشاره شده 

 واشکافی كنيم.

انان قطعاً جمهوري اسالمی ايران تا روزي كه آرمان فلسطين به ثمر برسد، مصمم خواهد ايستاد و آن روز را جو»

 5«.خواهند ديد

 سوره بنی اسرائیل 8تا 1بررسی آیات 

 براي خداوند دوم، ي مرتبه در و كنند می فساد زمين در مرتبه دو اسرائيل بنی كه  بيان اين مطلب در قرآن

 .نمايد می نابود را آنان هميشه

خباثت آنان را بيان نموده است؛  خداوند متعال در قرآن كريم بارها به توطئه هاي بنی اسراييل اشاره كرده و

همچنين در آيات متعددي خداوند متعال به تقبيح اعمال آنان پرداخته است تا مسلمانان از اشتباهات و تخلفات 

 .آنان درس بگيرند و از معصيت و نافرمانی خودداري نمايند

ا در اين مورد، هشدار داده است خداوند بزرگ در چندين آيه، آينده ي بنی اسراييل را پيشگويی كرده و به آن ه

 .تا بنی اسراييل تصور نکنند كه می توانند تا ابد به زشتکاري هاي خود ادامه دهند

 :سوره ي اسراء )بنی اسراييل( می باشد 3تا  4نمونه اي از آيات مهم در رابطه با سرنوشت بنی اسراييل، آيات 
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در قرآن مجيد، دو فساد بزرگ را براي بنی اسراييل پيشگويی  همان گونه كه مالحظه می فرماييد، خداوند متعال

 .كرده است كه بنابر گفته ي قرآن، اين پيشگويی در تورات نيز آمده است

در اين پيشگويی، خداوند متعال به بنی اسراييل اعالم می دارد كه آن ها دو مرتبه فساد بزرگی در جهان برپا می 

 .كنند

البت خدا، بنی اسراييل را به شدت تنبيه می نمايند و حتی به جستجوي خانه به در دفعه ي اول، بندگان پرص

اموال و قدرت و جمعيت بسياري می گردد و بر بندگان   صاحب  خانه نيز می پردازند؛ سپس بنی اسرايی

 .پرصالبت خدا )كه قبالً به آن اشاره كرديم(، چيرگی می يابد

مرتبه   در  كه  خدا  برگزيده ي  بندگان  همان  می رسد،  فرا  متعال اما هنگامی كه زمان وعده ي دوم خداوند

اول، بنی اسراييل را شکست داده بودند، در مرتبه ي دوم نيز بنی اسراييل را شکست می دهند كه اين   ي

هميشه می بندد.   براي  بنی اسراييل را  پرونده ي  و  بوده  اول  شکست  از  شکست به مراتب سنگين تر

به دليل )کست دوم، خود شامل چند مرحله است كه در مرحله ي اول، صورت هاي بنی اسراييل سياه شده ش

ترس و يا رسوايی(، سپس بندگان با صالبت خدا وارد مسجداالقصی می شوند و در نهايت، هر چيز را كه زير 

 .می گيرند، در هم می كوبند  خود  سلطه ي



خداوند از آن ها نام می برد، تاكنون رخ   كه  دو مرتبه اي  اين  كه آيا اما سوالی كه مطرح می شود اين است

 داده اند؟

 :در اين رابطه، نظرات مختلفی در بين عالمان دين وجود دارد كه عبارتند از

مورد بنی اسراييل، سال ها قبل به حقيقت پيوسته است.  خداوند در كه هر دو وعده ي ده اي ابراز می دارندع-5

تيتوس » و سال پيش5022حدوددر«بخت النصر بابلی » مان ارجمند ابراز می دارند كه افرادي همچون اين عال

، حمالت سختی عليه بنی اسراييل انجام داده و در دو مرتبه آن ها را به سال پيش5222در حدود «رومی 

 .5سختی شکست دادند

اسراييل اتفاق نيفتاده است و احتماالً در آينده رخ عده اي ديگر از علما اعتقاد دارند كه هنوز دو كيفر بنی  -5

 .8خواهد داد

تعداد ديگري از علما معتقدند كه ما در مرتبه ي اول فساد بنی اسراييل هستيم و وقايع امروز فلسطين  -8

 .فساد بنی اسراييل است لاو اشغالی نيز مربوط به مرتبه ي

وقوع  هدست مسلمانان ب به  تنبيه بنی اسراييل در تاريخرتبه ي گروه ديگري از علما اعتقاد دارند كه اولين م -4

 4.دوم بنی اسراييل رخ نداده است است، اما هنوز تنبيه پيوسته

از احاديث وارد شده در تفسير اين آيات و همينطور  ، بنابر مستندات تاريخی و شواهد ديگركتاب به نظر نگارنده

وحشت بسيار زياد صهيونيست ها از ملت ايران و حتی شروع تدريس  آيات موجود در كتاب تورات و به تبع آن،

  سخن گروه چهارم علما ،( کنيماخبار مرتبط را بازگو مي بحث، )كه در ادامهزبان فارسی در مدارس ابتدايی اسرائيل

 )اگر خدا بخواهد(.صحيح است

تاكنون كتابهاي بسيار ارزشمندي در بايد متذكر شويم  دسته از نظريات شويم،4پيش از آنکه وارد بررسی اين 

سقوط »رابطه با نابودي اسرائيل با تکيه بر آيات ابتدايی سوره بنی اسرائيل نوشته شده كه از جمله آنها كتاب

آقاي محمدباقر ذوالقدر به فارسی ترجمه شده و كه توسط  مهدي حمدالفتالويبه نويسندگی آقاي  «اسرائيل

 به «سال سقوط اسرائيل ، 1401» ت و يا كتاب ارزشمندچاپ رسيده اس توسط انتشارات بوستان كتاب به

نويسندگی حجت االسالم سيد عبداهلل حسينی، دانش آموخته دانشگاه علوم اسالمی مشهد، دانشگاه المصطفی 

بينی قرآنی بر اساس كشفيات  به بررسی يک پيشكه در ژوهانسبورگ و مدير مركز اسالمی آفريقاي جنوبی، 
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و در اين كتاب با استدالل هايی بر  پردازد می« ماجد المهدي»و استاد « بسام نهاد جرار»انگيز استاد اعجاب 

محاسبه دقيق  83نيز با استفاده از علوم غيبی و  اساس آيات قرآن و علم اعداد، حتی سال سقوط اسرائيل

2پيش بينی شده است. ،رياضی
 )اگر خدا بخواهد(

 .در اين تاريخ رخ ندهد نقصی متوجه قرآن نخواهد بودالبته اگر روزي اين اتفاق 

به منظور اثبات صحت نظريه ي گروه چهارم، قبل از هر چيز بهتر است به برخورد نظامی مسلمانان و بنی 

 :اسراييل در طول تاريخ در منطقه ي بيت المقدس، و تطبيق اين برخوردها با آيات قرآن بپردازيم

هجري قمري اتفاق افتاده است كه  53مرتبه ي تنبيه يهوديان در صدر اسالم و در سال به احتمال زياد، اولين 

 0.در طی آن، مسلمانان توانستند بيت المقدس را فتح نمايند و كنترل اين شهر را در دست گيرند

  د.داشته انوديان مستقر در آن تسلط از آن زمان تا اواسط قرن بيستم ميالدي، مسلمانان همواره بر اين شهر و يه

در چندين نوبت در زمان جنگ هاي صليبی، شهر بيت المقدس بين صليبيان   لبته از صدر اسالم تا قرن بيستم،ا

به  داده و كوتاهی رخ  مانز صليبيان بر بيت المقدس، درو مسلمانان دست به دست می شد؛ اما تسلط 

گرفته می شده است. به همين دليل می توان گفت كه شهر بيت المقدس  مسلمانان پس  توسط شهر اين سرعت

 .تاساز صدر اسالم تا اواسط قرن بيستم عمالً تحت تسلط مسلمانان بوده 

اما در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميالدي، يهوديان كم كم قدرتمند گشته و صاحب اموال فراوان و نفوذ 

راسر دنيا رو به همچنين جمعيت يهوديان در س .كشورهاي اروپايی شدند بسيار زياد در دستگاه هاي حکومتی

در اروپا و حمايت  (Rothschild) تالش هاي خانواده ي يهودي مکار و ثروتمند راچيلد با گذاشت.  افزايش

نوان محافل فراماسونري و صهيونيستی در اروپا و آمريکا، پروژه ي تأسيس اسراييل آغاز شد و تئودور هرتزل به ع

 .سياسی پرداخت–تئوريسين، به معرفی اين پروژه به عنوان يک ايده ي اعتقادي

با تحركات مذكور و حمايت دولت هاي غربی، مهاجران يهودي صهيونيست از نقاط مختلف جهان به اسراييل 

 .آمدند و كم كم به وسيله ي ترور و اختناق و وحشی گري، فلسطين را به اشغال خود درآوردند

ذكر شده، با پيشگويی خداوند در اين مورد كه بنی اسراييل صاحب اموال و قدرت فراوانی شده و بر قومی  وقايع

می گردند، مطابقت دارد؛ زيرا بنی اسراييل با اين كه قرن   كه قبالً بر آن ها )بنی اسراييل( تسلط داشتند، مسلط

تند. به همين دليل، عده اي از علما و محققين ها تحت تسلط مسلمانان بودند، سرانجام بر مسلمانان تسلط ياف

كه در طی آن بنی اسراييل بر مسلمانان تسلط يافته اند و در   مسلمان، اعتقاد دارند كه ما در دوره اي هستيم
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 .نتيجه بايد در آينده منتظر تسلط مسلمانان بر بنی اسراييل باشيم

ميالدي، عده اي از محققين معتقدند كه ما در حال  5220 البته بعد از پيروزي حزب اهلل بر اسراييل در جنگ سال

هاي  عبور از مرحله ي سلطه ي بنی اسراييل بر مسلمانان هستيم؛ زيرا حزب اهلل با مقاومت خود توانست چهره

عليه غير نظاميان لبنانی و   بی شمارشان  جنايات  با  نيز  اسراييلی ها  و  نمايد از ترس سياه  اسراييليان را

روزه ي غزه در 55اين روند افول اسرائيل در جنگ هاي لسطينی، چهره ي پليد خود را به جهانيان نشان دادند.ف

به وضوح كامل شاهد هستيم.تا جايی كه  5254روزه سال  25و نهايتا جنگ 5255روزه در سال  3و   5223سال 

ت سختی را متحمل شد و در پی كشتار اسرائيل نه تنها نتوانست نيروي مقاومت فلسطين را خلع صالح كند،شکس

به همين دليل، به  وحشيانه زنان و كودكان فلسطينی، اوج نفرت جامعه جهانی نسبت به اسرائيل بوجود آمد.

 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اآلخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَکُمْ : هنگامى» عنوان   به  آن  از  قرآن  كه  احتمال زياد ما در دوره اي هستيم

 .ياد می نمايد« شود. كه وعده دوم فرا رسد، آثار غم و اندوه در صورتهايتان ظاهر مى

اهلل در چند قدمی آزادي مسجداالقصی و وعده ي تنبيه دوم  ءاز اين مطالب می توان نتيجه گرفت كه ما ان شا

 :بنی اسراييل واقع شده ايم؛ زيرا خداوند در ادامه می فرمايد

 « .شوند، همان گونه كه بار اول وارد شدند مَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ : و داخل مسجد )االقصى( مىوَ لِيَدْخُلُواْ الْ»

 «.اين وعده اي است كه قطعاً محقق خواهد شد»

 .دانست تر صحيح را  علما  چهارم  گروه  ي نظريه  توان می  فوق،  تاريخی  شواهد  به  توجه  با

 :مذكور، شواهد ديگري هستند كه نظريه ي گروه چهارم را تأييد می نمايند. اين شواهد عبارتند ازعالوه بر داليل 

هفت بار در قرآن آمده، پنج بار براي پيغمبران، يک بار براي نقباء بنی اسرائيل و يک بار هم براي « بعثنا»كلمه -5

 .جماعتی كه خداوند آنها را براي مجازات بنی اسرائيل برمی گزيند

در قرآن براي پيغمبران و كسانی شبيه آنها به كار رفته و براي كفار و غيرمومنان استفاده « بعثنا»اين كه كلمه 

نشده، بدين معناست كه كسانی براي مجازات بنی اسرائيل برگزيده خواهند شد كه از مومنان مجاهدند و نه از 

خودمان( دليل روشنی است كه آنها از بندگان خالص  بندگانی از) «عبادا لنا»اختصاص در جمله « الم»كافران و 

 .خدا بوده و ايمانشان به كفر و شرک و نفاق آميخته نيست

، «عِبَادًا لَّنَا أُوْلِی بَأْسٍ شَدِيدٍ : بندگانى از خود را كه سخت نيرومندند » خداوند متعال در اين آيات از اصطالح  

نشان می دهد كه اين بندگان خدا كه يهوديان را تنبيه می كنند، استفاده كرده است كه اصطالحی مثبت است و 

بودند )مانند لشکر   سفاک  انسان هايی صالح و نيکو می باشند؛ زيرا اگر بندگان نامبرده، انسان هايی خونريز و

برد، نه می   كار  به  آن ها  براي  را  «خونريز  و  سفاک  بندگان»  اصطالح  خداوند  بخت النصر يا تيتوس(،

 .«بندگان نيرومند خود»



 خت النصر كه از جبارترين، ستمکارترين و خونخوارترين پادشاهان دنيا به شمار می آمدو جالب است بدانيد ب

ه مادرش كه او را در اثر رابطه پنهانی با مردي حامله شده بود،پس از به دنيا آوردن فرزندش،او را از خود جدا و ك

ان شهر بابل به نام نصر رها كرد تا كسی از وجود كودكش آگاهی نداشته باشد.از قضا؛ به كنار بتی سنگی در مي

كودک زنده ماند و به مدت يک سال توسط ماده سگی تغذيه كرد.تغذيه او از شير سگ سبب می شود تا از نظر 

مشمول صفت بسيار و نميتواند  روحی، از دنياي آدميان به كنار رود و از نظر قواي جسمی بسيار نيرومند گردد

 باشد. «عِبَادًا لَّنَا » مثبت

 .مطابقت داشته باشند« عِبَادًا لَّنَا » می توانند با عبارت  با ايمان بدين ترتيب نتيجه می شود كه تنها مسلمانان

در آيات مذكور، ذكر شده است كه تنبيه اول و دوم يهود توسط يک گروه از بندگان خدا صورت می گيرد كه  -5

بخت   جمله  از  اين در حالی است كه ساير سركوبگران يهود  مسأله تنها بر مسلمانان منطبق است؛اين 

سركوب يهوديان ساكن اورشليم پرداخته اند و اين مسأله با آيات   به  بار  يک  فقط  تيتوس و ... هر كدام  النصر،

رشليم )بيت المقدس( حمله كرد و تيتوس قرآن مطابقت ندارد؛ زيرا بخت النصر فقط يک بار به طور جدي به او

 .هم يک بار. بدين ترتيب در اين جا نيز فرضيه ي گروه هاي اول و دوم و سوم رد می شود

قرآن ذكر می كند كه بنی اسراييل بعد از تنبيه اول، بر تنبيه كنندگان موقتاً غلبه می كنند و اين غلبه ي بنی  -8

تنبيه دوم بنی اسراييل ادامه دارد. اين مطلب نيز بر مسلمانان انطباق دارد، نه اسراييل بر تنبيه كنندگان، تا زمان 

بخت النصر بابلی و تيتوس رومی؛ زيرا بنی اسراييل نتوانستند بعد از شکست از بخت النصر و تيتوس، بر اين دو 

 «گرچه توانستند سرزمين خودشان را پس بگيرند»پادشاه مسلط شوند

قرن بر يهوديان تسلط داشتند و يهوديان  54مانان بوده اند كه در طول تاريخ و در طی در اين ميان، تنها مسل

يابند؛ اين شکست بنی اسراييل از يک گروه و سپس تسلط بنی   تسلط  توانستند در قرن اخير بر مسلمانان

 3.اسراييل بر همان گروه را نيز تنها می توان بر مسلمان تطبيق داد

می توان در تأييد نظر گروه چهارم ذكر كرد، اين است كه خداوند در اين آيه از دو فساد  داليل ديگري كه از -4

بزرگ بنی اسراييل در طول تاريخ نام می برد و براي مدت زمانی كه اين فسادها در آن رخ می دهد، هيچ محدوده 

 .اي را نيز تعيين نکرده است

)چون زمان اولين افساد « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا»ائيل را با تعبير با توجه به اينکه قرآن، مجازات افساد اول بنی اسر

 چون زمان) «فاذا جاء وعد ثانيهما»فرا رسيد( ذكر كرده بود، انتظار می رفت كه براي مجازات افساد دوم از تعبير 
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ما برخالف اين تصور، قرآن دومين افساد فرا رسيد( و يا به جاي ثانيهما، اخريهما )افساد ديگر( استفاده شود، ا

 (.)چون زمان افساد پايانی فرا رسد« فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ االَخِرَةِ»فرموده است: 

حال اگر به نظر گروه هايی كه می گويند هر دو فساد بنی اسراييل قبالً رخ داده و يا گروه هايی كه می گويند 

بزرگ   فساد  اين  رهباالخ  كه يدآ می  پيش  مهم  والس  اين  كنيم،  فسادهاي مذكور هنوز رخ نداده است توجه

كه اگر بيشتر دقت كنيم در فساد می شود؟  كدام  به  مربوط  ميالدي( 55و  52)قرون   ما  زمان بنی اسراييل در

هستيم.كشتار  همه جاي جهان وقتی آتش افروزي و جنگی ميبينيم شاهد ردپا و حمايت هاي صهيونيست ها

 مردم مظلوم غزه و لبنان وسوريه و عراق و ميانمار و......نمونه هايی از جنايات وحشيانه ي صهيونيست هاست.

از طرف ديگر صهيونيست ها و فراماسون ها تا كنون بيشترين تالش را در جهت ترويج فساد،بی اخالقی و تباهی 

كه يک صهيونيست يهودي كه به « رابرت مرداک»ونه اش در جهان را از طريق رسانه هاي خود داشته اند.نم

شيطان رسانه هاي جهان معروف است و تعداد زيادي از مجالت و شبکه هاي معروف خبري و پورنو تحت مالکيت 

 او فعاليت ميکنند كه در فصل هاي بعدي كتاب به معرفی بيشتر شخصيت و عملکرد او ميپردازيم.

كند، اما فساد عصر حاضر كه بزرگترين فساد بنی  را براي بنی اسراييل ذكربزرگ  آيا ممکن است خداوند دو فساد 

اسراييل در طول تاريخ است، جزء فسادهاي مذكور نباشد؟ مطمئناً جواب اين سوال خير است و فساد عصر حاضر 

ط مسلمانان بنی اسراييل، همان فساد بزرگ بنی اسراييل در مرتبه ي دوم است كه به حول و قوه ي الهی توس

 .سركوب خواهد شد

الزم به ذكر است كه عالوه بر شواهد ذكر شده در باال، بعضی از روايات معصومين )ع( نيز نظريه ي گروه چهارم 

علما را تأييد می نمايند و مسلمانان را تنبيه گر بنی اسراييل می دانند. شگفت اين كه با توجه به متن اين روايات، 

 .يل در مرتبه ي دوم و آخر، حضرت مهدي )عج( و ياران گرانقدرشان می باشندتنبيه گران بنی اسراي

 :سوره ي اسراء نقل می كنيم  در اين قسمت از مقاله، رواياتی از معصومين )ع( را در رابطه با آيات ابتدايی

لَّنَا أُولى بَأْسٍ  اداًعِبَ» در تفسير عياشى از امام باقر )ع ( روايت شده كه حضرت بعد از آن كه آيه ي شريفه ي 

 :را قرائت نمود، فرمود«  شدِيدٍ

3.مراد از اين آيه، حضرت قائم )عج ( و ياران اوست كه نيرومند و داراى صالبت مى باشند »
» 
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 امام صادق عليه السالم فرمود: در روايت ديگري 

قائم آل محمد عليه السالم را هر كس سوره بنی اسرائيل را در هر شب جمعه بخواند نمی ميرد تا انکه زمان »

 552ص 3البرهان فی تفسير القرآن مترجم ج «درک كند و از ياران او بشود.

از اين روايت نيز ميتوان فهميد كه پيوندهايی بين سوره بنی اسرائيل و وقايع شرح داده شده در اين سوره و 

 ياران حضرت قائم)عج( برقرار ميباشد.

، از كتاب روضه ي كافى از امام صادق )ع ( نقل شده كه آن حضرت در تفسير آيه ي و نيز در تفسير نور الثقلين 

 :شريفه ي فوق فرمود

 را رها آل محمد )ص(  دشمنان  خداوند قبل از خروج حضرت قائم )عج(، قومى را برانگيزد كه دشمنى از »

 3 «د.هالكت مى رسانن  به او را هك  اين رمگ  نموده،ن

وار، از امام صادق )ع ( روايت شده كه وقتى اين آيه را قرائت فرمود، عرض كرديم: فدايت و در كتاب بحاراالن

 گرديم آنها چه كسانى هستند؟

 :امام سه بار فرمود

قم  اشند؛ آنان بخدا سوگند اهلباهل قم مي  سوگند  خدا  به  نانآ  می باشند؛ سوگند اهل قم  خدا  به  آنان »

 52«مى باشند

روزي پيامبر )ص( از ائمه خاندان خود براي سلمان صحبت می فرمود، وقتی به نام از طرف ديگر وارد شده كه 

 :به او فرمود ص(ديدار او بی تابی كرد؛ پيامبر ) حضرت مهدي )ع( رسيد، سلمان براي شناخت و

 «.خواهد نمود تو و كسانی همچون تو و هر كس كه او را با حقيقت ايمان دوست بدارد، او را درک»

 سلمان گفت: خدا را بسيار شکر كردم و گفتم: اي رسول خدا! آيا من تا زمان او زنده خواهم ماند؟

 :پيامبر )ص( پاسخ مستقيمی به اين سوال نداد و اين آيه را تالوت فرمود

بر شما  پس آنگاه كه وعده نخستين آن دو )فساد( فرا رسد بندگانی از خود را كه جنگاورانی نيرومندند»

 «.برانگيزيم تا )براي تعقيب شما( داخل خانه ها را جستجو كنند و اين وعده انجام شدنی است

 503، المحجة 52/3/3، بحاراالنوار 443/454، دالئل االئمه 3/852/3230تفسير البرهان 

از اين گفتگو فهميده می شود كه پيامبر )ص( از نسل هاي مجاهدي از قوم سلمان سخن می گفته است كه از 

مشرق زمين به پا می خيزند و زمينه استقرار حکومت حضرت مهدي )ع( را فراهم می نمايند و مصداق اين 
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 :حديث شريف نبوي هستند كه فرمود

 «.نه را براي حکومت مهدي )ع( فراهم می نمايندجماعتی از مشرق زمين قيام می كنند و زمي»

 5/45و نهايه البدايه  5/02؛ الحاوي للفتاوي 3/853؛ مجمع الزوائد 5/534؛ البدء و التاريخ 5/4233سنن ابن ماجه 

 
 



بدين ترتيب با توجه به مطالب فوق، به نظر می رسد كه ما در دوره ي حساسی از تاريخ واقع شده ايم كه بيش 

تسلط   از  بعد  قرآن،  بنابر پيشگويی چرا كه  می دهد؛ زمان )عج( نويد نزديکی ما را به ظهور آقا امام از پيش

بنی اسراييل بر مسلمانان، اين مسلمانان هستند كه به كمک پيشواي مقدس خود حضرت مهدي )عج( براي 

 گردانند.مي  منزوي آنان را هميشه ه بنی اسراييل می پردازند و برايآخرين بار به تنبي

تسلط بنی اسراييل بر مسلمانان و حتی جهان است، بی تابانه منتظر منجی جهان است   عصر  كه نيز  ما عصر

 .تا شر فتنه هاي قوم فاسد بنی اسراييل را از جهان كم كند

اآلخِرَةِ در آيات عالوه بر نکاتی كه ذكر شد، بايد به اين نکته اشاره كرد كه عبارت وَعْدُ  :ذكر يک نکته ي مهم

روز قيامت و يا  ابتدايی سوره ي اسراء، به معناي زمان تنبيه دوم بنی اسراييل توسط خداوند است و به معناي

بنی   به  را  خود  موضوع حمله ي گروهی از بندگان  آيه،  اين خداوند در  زيرا ت.نيس  آخرت  جهان

می دانيم در روز قيامت چنين اتفاقاتی هرگز رخ نمی  كه همگی به خوبی حال آن  می كند،  مطرح  اسراييل

دهد. دانستن اين مطلب از آن جهت حايز اهميت است كه قرآن كريم در مورد بنی اسراييل، در آيات ديگري نيز 

ه معناي ب  سوره ي اسراء، عبارت وَعْدُ اآلخِرَةِ 3در آيه ي  ه كار می برد. با توجه به اين كهعبارت وَعْدُ اآلخِرَةِ را ب

نظر می رسد كه در آيات ديگري كه در رابطه با سرنوشت بنی اسراييل  است، بهزمان آخرين تنبيه بنی اسراييل 

    ت.اسراييل است، نه روز قيامبيان شده نيز عبارت مذكور )وَعْدُ اآلخِرَةِ( به معناي زمان تنبيه بنی 

قرآن كريم، آينده ي قوم بنی اسراييل را پيشگويی  در نهايت می توان چنين نتيجه گرفت كه خداوند متعال در

كرده و به اين ترتيب به اين قوم فاسد هشدار داده است تا فکر نکنند كه تا ابد می توانند به فساد و زشتکاري 

هاي خود ادامه دهند؛ چرا كه بنا به گفته ي قرآن، عاقبت بنی اسراييل، نابودي به دست بندگان خاص خداوند 

 .( خواهد بود)مسلمانان

بنی اسراييل در اين جا، صرفاً قوم بنی اسراييل نيست؛ بلکه شامل فراماسونري و صهيونيسم نيز  منظور از  البته

كه فرزندان خلف بنی اسراييل هستند نيز می شود؛ چرا كه نقشه ها و اهداف اين گروه هاي فاسد نيز همجهت با 

 .منافع شوم بنی اسراييل است

تحت سلطه ي بنی اسراييل   سوره ي اسراء درمی يابيم كه مسلمانانی كه در دوره اي 3تا  5 با دقت در آيات

قرار گرفته اند، در نهايت با قيام مهدي موعود )عج( و يارانش، بنی اسراييل را براي هميشه سركوب می كنند؛ 

شيرين براي مسلمانان اين وعده ي بزرگ الهی، تهديدي ترسناک براي قوم ظالم بنی اسراييل، و وعده اي 

 .مستضعف می باشد



و اما شايد اين سوال به ذهن بيايد كه آيا ما فقط با رژيم صهيونيستی مشکل داريم و تنها نظام حکومتی در 

سرزمينهاي اشغالی را موجب فساد ميدانيم و با مردم و ساكنين در آنجا مشکلی نداريم و آنها مايه ي فساد 

 نيستند؟؟!!

 در اين چند جمله ي رهبر معظم انقالب خالصه ميشود كه فرمودند:جواب اين سوال 

ي مردمی كه در اسرائيل زندگی ميکنند، اظهار نظري ميکند. البته اين اظهار نظر،  يک نفر پيدا ميشود درباره »

اظهار نظر غلطی است. اينی كه گفته شود ما با مردم اسرائيل هم مثل مردم ديگر دنيا دوستيم! اين حرف 

رستی نيست؛ حرف غيرمنطقياي است. مگر مردم اسرائيل كيهايند؟ همان كسانی هستند كه غصب خانه، د

ها دارد انجام ميگيرد. سياهىِ لشگرِ عناصر  ي همين غصب سرزمين، غصب مزرعه، غصب تجارت به وسيله

ن اساسی دنياي هايند. نميشود ملت مسلمان نسبت به افرادي كه اينجور عامل دست دشمنا صهيونيسم، همين

اسالم هستند، بيتفاوت باشد. نه، ما با يهوديها هيچ مشکلی نداريم، با مسيحيها هيچ مشکلی نداريم، با اصحاب 

غاصب هم فقط رژيم اديان در دنيا هيچ مشکلی نداريم؛ اما با غاصبان سرزمين فلسطين چرا؛ مشکل داريم. 

 55«.اين موضع نظام است، اين موضع انقالب است، موضع مردم است صهيونيستی نيست.

جالب است بدانيم  برخی از يهوديان حق طلب و پيروان پيامبر الهی،حضرت موسی)عليه السالم(، در نقاط 

كامال مختلف جهان عليه رژيم صهيونيستی فعاليتهاي گسترده اي انجام ميدهند و با اعمال شيطانی اين رژيم، 

 ند و اين رژيم را كامال پيرو شيطان ميدانند ، نه حضرت موسی)ع(.مخالف ا

 پس بدانيم كه تنها رژيم صهيونيستی و حاميان آن،  محکوم به زوال و نابودي هستند و

اي نداشته  فلسطين آزاد خواهد شد؛ در اين هيچ شبههاين تقدير خداوند است كه فلسطين آزاد خواهد شد »

شد؛ د خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطينی تشکيل خواهد فلسطين قطعاً آزا .باشيد

 55«در اينها هيچ ترديدي نيست

ها  اي، شنيدم صهيونيست يک جمله راجع به رژيم صهيونيستی عرض بکنيم؛ بعد از اتمام اين مذاكراتِ هسته» 

سال  52ايم؛ بعد از  ي ايران آسوده سال از دغدغه 52در فلسطين اشغالی گفتند فعالً با اين مذاكراتی كه شد، تا 

سال  52شاءاهلل تا  ان .سال آينده را نخواهيد ديد 52فکرش را ميکنيم. بنده در جواب عرض ميکنم اواّلً شما 
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ديگر، به توفيق الهی و به فضل الهی چيزي به نام رژيم صهيونيستی در منطقه وجود نخواهد داشت؛ ثانياً در 

ها را راحت نخواهد گذاشت؛  ي اسالمیِ مبارز و حماسی و جهادي، يک لحظه صهيونيست روحيّه همين مدّت هم

 58.« اين را بدانند

 پیش بینی تورات در باره نابودی اسرائیل

 .در كتاب ثنيه در مورد قومی سخن آورده شد كه عامل نابودي بنی اسرائيل اند 53باب  25و  43،22در آيات 

قومی که ، خداوند قومی را از دور دست ها به سراغتان خواهد فرستاد»می خوانيم:در بخشی از اين آيات 
تمام شهر هايتان را محاصره خواهند كرد و ديوار هاي بلند و محکم آن ها را فرو  .......زبانشان را نمی فهمید

 «.، همان دیوار هایی که فکر میکردید از شما محافظت خواهد کردخواهند ريخت
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سخن از در اين آيات سخن از قومی است كه از ناحيه ي خداوند به مانند عقاب بر بنی اسرائيل حمله ميکنند و 

 ...ديوار ها در ميان است،ديوار هايی كه بنی اسرائيل گمان ميکنند محافظی برايشان خواهد بود

شاهديم كه چطور  كه اگر  نگاهی به تيتر اخبار در چند سال اخير بياندازيم، به وضوح  جالب اينجاست

صهيونيست ها براي در امان ماندن از حمالت احتمالی چطور با هزينه ها و بودجه هاي هنگفتی در حال ديوار 

 كشيدن به دور خود هستند! تيترهاي خبري شامل:

  نتانياهو از ساخت ديوار حائل در بلنديهاي جوالن خبر داد 

 وار حائل در بلندي هاي جوالنطرح رژيم صهيونيستی براي ساخت دي 

 رژيم صهيونيستی ساخت ديوار حائل در مرز لبنان را آغاز می كند 

 ان و رژيم صهيونيستی ساخت ديوار حائل در مرز لبن 

  اسرائيل ساخت ديوار حائل را از سرگرفت  

 رژيم صهيونيستی در ميان ديوارها -ساخت ديوار حائل در مرز اردن 

 اين خصلت بنی اسرائيل افشا شده كه : ،سال پيش نيز در قرآن 5422حال نظرتان چيست كه بدانيد 

جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى  لَا يُقَاتِلُونَکُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِی قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ» 

 :54سوره حشر،آيه «  ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

هاى محکم و يا از پس ديوارها)خود را  جنگند مگر در داخل قريه   اينها )يهوديان( دسته جمعى با شما نمى» 

تو آنان را متحد ميبينی ولى دلهايشان پراكنده است و اين ، پنهان سازند(. جنگشان ميان خودشان سخت است

 «.تعقل هستند  بدان جهت است كه مردمى بى

 .فعل مضارع در ادبيات عرب نشان از استمرار داردگفتنی است استفاده از 

گويد كه يهوديان قدرت نبرد مستقيم ندارند و خودشان را   قرآن بسيار روان و صريح از اين سخن می  می بينيم

پشت ديوار هاي بلند مخفی می كنند. و با اينکه شما در ظاهر فکر ميکنی آن ها با هم متحدند ، در واقع اين 

آنها با هم اختالفات جدي دارند و دلهايشان پاره پاره است )و براي تو اينگونه وانمود می كنند كه طور نيست و 

 .(با هم مشکل و اختالفی ندارند

http://www.yjc.ir/fa/news/4222221/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/4222221/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.jafariapress.com/fa/index.php/2012-02-08-12-39-18/18-phalastin/513-2013-01-07-21-26-56
http://www.avapress.com/vdcfxvdj.w6dxvagiiw.html
http://www.avapress.com/vdcfxvdj.w6dxvagiiw.html
http://khabaronline.ir/detail/209378/
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/133742/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/133742/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.tebyannews.com/article/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84%E2%80%8B+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%B2+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-+%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85+%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8B+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%25A%E2%80%8B7/1113598.html


انکار نا پذير است و حتی  « سفاراديم»و  «اشکنازي»وديان اختالفات بسيار زياد بين يه جالب است بدانيم كه

ک اختالفات شديد و جدي در ادامه سياست هاي جنگ طلبانه رژيم و اليي (مذهبی)بين يهوديان ارتودوكس 

 .صهيونيستی و حتی برنامه هاي اقتصادي اين رژيم جعلی وجود دارد

سوزي اخيرا اخبار اين اختالف ها درز كرده و ما شاهد دو رقمی شدن خود سوزي ها در اسرائيل هستيم ،خود 

 زي ها )يهوديان غربی( و سفاراديم )غير غربی( و ديگر مواردطبقاتی بين اشکنا هايی در اعتراض به اختالفات

 .فشار روانی كه فرد را به انتخاب زجرآور ترين نوع مرگ يعنی خود سوزي كشانده است است.

بنی اسرائیل تثنيه تورات بنگريم، خبر از حمله ي قومی از سوي خداوند ميدهد كه  43اگر مجدداً در آيه ي 
اگر برآيند مطالب گفته شده و پيش بينی هاي قرآن و تورات را در كنا هم قرار  فهمند.زبان آنها را نمی 

دهيم، كدام قوم يا ملت وظيفه ي نابودي اسرائيل را دارند ؟ حدستان درست است. ايرانيان قوم وعده داده شده 

در سالهاي اخير از  ي الهی براي نابودي اسرائيل هستند.حال تعجب نکنيد كه اسرائيل از وحشت اين موضوع،

مقطع آموزشی ابتدايی شروع به تدريس زبان فارسی كند تا بلکه با توجه به آيات تورات، آن قومی كه خداوند 

 براي نابودي شان وعده داده ،ايرانيان نباشند!

را در فضاي مجازي سرچ كنيد تا انبوهی از «آموزش زبان فارسی در مدارس اسرائيل»كافی است فقط عبارت 

 :، توجه فرمائيد5832در شهريور به يکی از اين اخبار منتشر شده بار در اين زمينه را مشاهده كنيد.اخ

از وزارت  "امان"، سازمان اطالعات نظامی رژيم صهيونيستی معروف به به گزارش گروه بين الملل مشرق» 

 .س اين رژيم تدريس شوددر مدار  آموزش اين رژيم خواست آموزش زبان فارسی را به عنوان يک ماده درسی

گزارشگر شبکه دو تلويزيون رژيم صهيونيستی گزارش داد كه سازمان اطالعات نظامی رژيم  "دافنه ليالل "

برد، از وزارت آموزش اين رژيم خواست آموزش زبان  صهيونيستی )امان( كه از كمبود نيروي انسانی رنج می

 .اول در مواد درسی اين رژيم جاي دهد فارسی را به عنوان يک ماده درسی و از همان پايه

گزارشگر شبکه دو تلويزيون رژيم صهيونيستی در ادامه گزارش خود گفت كه اين پيشنهاد سازمان اطالعات 

 .نظامی رژيم صهيونيستی با استقبال وزارت آموزش و پرورش اين رژيم مواجه شده است

فقت كرد، شهر بئر السبع بود كه حركت بزرگی را اولين شهري كه با ايده اموزش زبان فارسی در مدارس موا

كند و اگر اين طرح با موفقيت مواجه شود، در سراسر رژيم صهيونيستی به  براي آموزش زبان فارسی آغاز می

 .آيد  اجرا در می

 هاي رژيم صهيونيستی هم تدريس شود و فارغ التحصيالن اين رشته مستقيماً به قرار است، اين رشته در دانشگاه



استخدام امان درخواهند آمد؛ البته اين استخدام اختياري خواهد بود؛ اما كسانی كه به عنوان كارشناس زبان 

فارسی وارد امان شوند از امتيازات بسياري برخوردار خواهند شد، چون اين افراد خواهند توانست مشکالت 

هاي اطالعاتی و  فارسی در دستگاه هاي اخير به دليل عدم آشنايی با زبان اساسی بسياري را كه طی سال

 «.جاسوسی رژيم صهيونيستی از جمله امان به وجود آمده رفع كنند

البته قطعاً آموزش زبان فارسی در مقطع ابتدايی در مدارس اسرائيل ، تنها به قصد تربيت جاسوس نيست چون 

ايران به دامن اسرائيل گريخته اند را اين رژيم به حد كافی پيروان فرقه ي ضاله ي بهائيت كه از اغلب شهرهاي 

 ندارد! آن هم از مقطع ابتدايی در اختيار دارد و در زمينه ي جاسوسی نياز به تربيت جاسوس

 سازمان ملل چيست؟در  –نخست وزير اسرائيل  -راستی نظرتان در مورد اين حركت شتابزده ي بنيامين نتانياهو

هايی كه  در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل به جاي نقاشی 5834مهرماه  3در تاريخ بنيامين نتانياهو 

 .آورد؛ كتابی را به همراه داشت تا نگاه ايران را نسبت به فلسطين نشان دهد هاي گذشته همراه خودش می سال

تراشی و ايران هراسی در نگاه ناب مقام  ها از ايران و دست و پا زدن آنها براي دشمن ريشه وحشت صهيونيست

م رهبري مدّظلّه العالی نسبت به مسئله فلسطين نهفته است كه در كتابی كه نتانياهو معرفی كرده به وضوح معظ

 .مشخص است

كه شامل مرور بيانات مقام  «اي مدّظلّه العالی العظمی سيّدعلی خامنه اهلل  فلسطين از منظر آيت»نتانياهو كتاب 

ها، قهرمانان،  ها، جنايات، راه حل ها، مسؤوليّت پيروزيها و  معظّم رهبري در هشت بخش كليّات، شکست

 .ي روشن است را به همراه داشت، تا به دنيا بقبوالند ايران درصدد نابودي اسراييل است روشنگري و آينده

 



 

 

 

 

 



 دالیل فقهی ضرورت حمله نظامی ایران به اسرائیل

باشيد من شب و روز،پنهان و آشکارا شما نهج البالغه می فرمايند: آگاه  53اميرالمومنين در خطبه 

و پيروانش(دعوت كردم و گفتم پيش از آنکه با شما بجنگند با  را به مبارزه اين جمعيت )معاويه

 .آنان نبرد كنيد. به خدا قسم هيچ ملّتى در خانه اش مورد حمله قرار نگرفت مگر اينکه ذليل شد

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  ﴾532بقره﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  ۚ  يُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّـهِ الَّذِينَ 

 ۚ  مِ حَتَّىوَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَا ۚ  وَالْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ  ۚ  ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ 

 ﴾535بقره﴿لِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِينَ ۚ  كَذَ ۚ  فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ  ۚ  يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ 

كنند در راه خدا كارزار كنيد، ولى ستمکار ]و آغازگر[ نباشيد، چرا كه خداوند  با كسانى كه با شما آغاز كارزار مى

ر جا كه بر آنان دست يافتيد بکشيدشان و آنان را از همانجا كه شما را و ه( 532ستمکاران را دوست ندارد )بقره 

اند برانيد، و فتنه شرک بدتر از قتل است، و در مسجدالحرام با آنان كارزار نکنيد، مگر آنکه آنان در آنجا با  رانده

 (535)بقره  شما كارزار كنند، و چون كارزار كردند بکشيدشان كه سزاى كافران چنين است

 هادج

به معناي وسع و طاقت است و در اصطالح « جُهد»به معناي مشقت و زحمت يا از « جَهد»جهاد در لغت از 

تالش و زحمت در راه خداست. جهاد در تمامی ابعاد اقتصادي،سياسی،فرهنگی و نظامی قابل تبيين است اما 

نظامی به دو قسم ابتدايی و دفاعی بکارگيري جهاد به تنهايی، جهاد نظامی را تبادر به ذهن می كند. جهاد 

 .تقسيم شده است

 جهاد ابتدایی

جهاد ابتدايی يکی از انواع جهاد است و تنها هنگامی موضوعيت پيدا می كند كه كفار و مشركان در برابر تبليغ 

اسالم توسط مسلمين دست به اسلحه ببرند و در غير اينصورت موضوع جهاد ابتدايی خود بخود منتفی می 

از اين رو از اين نوع جهاد به جهاد عقيدتی نيز تعبير شده است كه برخی از غزوات پيامبر اسالم)ص( در شود،

 .زمره جهاد ابتدايی قرار دارد

در حقيقت فلسفه جهاد ابتدايی مبارزه با كسانی است كه با انتشار اسالم مبارزه می كنند و هدف آن رها كردن 

اجتماعی و هدايت به اسالم است و بر خالف برخی اقوال و تبليغات سو اين  مردم از قيد اسارت و بردگی فکري و



نوع از جهاد ارتباطی با كشورگشايی و گسترش اجباري اسالم ندارد بلکه براي واژگون كردن نظامات غلط و 

ن الهی به ظالمانه و دادن امکان مطالعه و بررسی آزادانه اسالم به مردم می باشد و هدف آن دفاع از توحيد و دي

 .عنوان يک حق فطري انسانی است

 نیازی به اذن معصوم ندارد جهاد ابتدایی لزوماً

در خصوص امکان انجام جهاد ابتدايی در زمان غيبت امام معصوم و بدون اذن ايشان اختالفاتی بين فقها وجود 

ابتدايی می دانند و از طرف ديگر دارد و برخی از فقها حضور معصوم يا منصوب امام معصوم را از الزامات جهاد 

گروهی ديگر از فقها به لزوم حضور معصوم يا منصوب ايشان براي جهاد ابتدايی قايل نبوده و دستور فقيه جامع 

 .الشرايط را براي جهاد ابتدايی كافی می دانند

م و بر اساس فرمان از جمله فقهايی كه قايل به جواز انجام جهاد ابتدايی در زمان غيبت بدون اذن امام معصو

شيخ ابوالصالح تقی ابن نجم الدين حلبی از  فقيه جامع الشرايط هستند می توان به بزرگانی مانند شيخ مفيد،

 .شاگردان سيد مرتضی و شيخ طوسی و شيخ سالر ابن عبدالعزيز ديلمی اشاره كرد

غيبت قايل به وجود اجماع بين حتی فقيه بزرگوار صاحب جواهر كه در باب عدم جواز جهاد ابتدايی در زمان 

ممکن است ما دراين اجماع خدشه كنيم كه در زمان غيبت امام معصوم واليت  فقها است در نهايت می فرمايد:

 .فقيه عموميت دارد و در برگيرنده مورد جهاد هم هست، چنان كه عموم ادله جهاد هم اين را تاييد می كند

اسخ به استفتايی در خصوص امکان انجام جهاد ابتدايی به فرمان فقيه در همين زمينه امام خامنه اي نيز در پ

 : جامع الشرايط و در زمان غيبت امام معصوم فرموده اند

الشرايطى كه متصدّى واليت امر مسلمين است، در  بعيد نيست كه حکم به جهاد ابتدايى توسط فقيه جامع»

 «.اين نظر اقوى استصورتى كه مصلحت آن را اقتضا كند، جايز باشد، بلکه 

  جهاد دفاعی

جهاد دفاعی نوع ديگر جهاد است كه طی آن مسلمانان بايد با دشمن مهاجمی كه اساس و كيان اسالم را تهديد 

كند و منافع مسلمين را به مخاطره انداخته است پيکار كرده و از اسالم و سرزمينهاي اسالمی در برابر تهاجم  می

سرزمينهاي اسالمی و ناموس و اموال مسلمانان و يا كشتن گروهی از مسلمانان دشمن كه با هدف استيال بر 

 .طراحی شده است دفاع كنند



نهج البالغه می فرمايند: آگاه باشيد من شب و روز،پنهان و آشکارا  53اميرالمومنين نيز در همين باره در خطبه 

فتم پيش از آنکه با شما بجنگند با آنان نبرد و پيروانش(دعوت كردم و گ شما را به مبارزه اين جمعيت )معاويه

 .كنيد. به خدا قسم هيچ ملّتى در خانه اش مورد حمله قرار نگرفت مگر اينکه ذليل شد

به گفته مفسرين بر اساس فرمايش حضرت علی )عليه السالم( شروع به جنگ با دشمنانی كه جنگيدن آنان با 

ن به مسلمين قطعيت يافته واجب است كه البته اين جهاد با مسلمانان نزديک است و حمله قريب الوقوع آنا

 .توجه به تعريف جهاد ابتدايی جز انواع آن قرار نمی گيرد

 .حمله نظامی ایران به اسرائیل مصداق جهاد ابتدایی نیست

ی ايران به با توجه به تعاريف ذكر شده از انواع جهاد و استناد به مفاهيم جهاد ابتدايی و جهاد دفاعی، حمله نظام

اسرائيل بر اساس داليلی كه ذيال بيان خواهد شد از مصاديق جهاد ابتدايی نيست و جهاد دفاعی بشمار می رود، 

هر چند اگر آن را جهاد ابتدايی نيز بشمار آوريم مطابق با نظر بعضی از فقها و ولی فقيه حاضر كه به آن اشاره 

 د.ز می توان به انجام آن مبادرت كرجامع الشرايط نيشد در زمان غيبت و با اذن و فرمان ولی فقيه 

 دفع هجوم اسرائیل به بالد مسلمین  -1

چنانکه گفته شد، هدف جهاد دفاعی دفع هجوم دشمنان به اسالم و مسلمين است و برخالف جهاد ابتدايی كه 

 .واجب عينی استجهاد دفاعی  هدفش دعوت مشركان به اسالم است و جز واجبات كفايی محسوب می شود،

 :توضيح المسائل می فرمايند 5350در همين خصوص امام خمينی)ره( در مساله 

اگر دشمن بر بالد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر »

 «.شرع نيستو در اين امر احتياج به اذن حاكم  اى كه امکان داشته باشد از بذل جان و مال وسيله

نکته بسيار مهم در مورد تقسيمات مردم دنيا و ملتها برگرفته از آيات و روايات اين است كه در اسالم تقسيمات 

سياسی كشورها و مرزهاي موجود بين واحد هاي سياسی موضوعيت ندارد و آنچه كه حائز اهميت است تقسيم 

كلی بالد مسلمين و بالد كفار است. در اين صورت كل ملل و سرزمينها بر اساس اعتقادات و اديان به دو گروه 

مسلمين و كشورهاي اسالمی يک پيکر واحد بشمار رفته و دفاع از تماميت ارضی مسلمانان در تمام دنيا بر تمام 

مسلمانان دنيا واجب است و هرگونه تعرض به بخشی از خاک يک ملت مسلمان به منزله تعرض و تجاوز به تمام 

ی شده و دفاع از مسلمان مظلوم بر ديگر مسلمانان ساكن در اقصی نقاط دنيا بر اساس احکام جهاد مسلمانان تلق

 .دفاعی واجب است



حال با در نظر گرفتن تعرض و تجاوز دولت جعلی اسراييل به سرزمين فلسطين به عنوان بخشی از بالد اسالمی 

و از اين بخش مقدس از بالد اسالمی به هر و در برگيرنده قبله اول مسلمين ،دفاع از مسلمانان فلسيطن 

 .اى كه امکان داشته باشد واجب است كه در اين حالت حتی احتياجی به اذن حاكم شرع هم نيست وسيله

 مقابله با استیالی اسرائیل بر مسلمین -۲

ژيم صرف نظر از تعرض اسرائيل به سرزمين فلسطين و مسلمانان آن ديار چنانکه واضح است و سران اين ر

هيچگاه منکر آن نشده اند اين رژيم جعلی سوداي تسلط بر ساير سرزمينهاي اسالمی همجوار را در سر می 

 .پروراند و در اين راه هر روز در حال تدارک و زمينه چينی اين تسلط از راههاي مختلف است

 :توضيح المسائل می فرمايند 5353در همين خصوص امام خمينی در مساله 

اند چه بدون واسطه يا به واسطه عمال  ان بترسند كه اجانب نقشه استيال بر بالد مسلمين را كشيدهاگر مسلمان»

 .«اى كه امکان داشته باشد خود از خارج يا داخل واجب است دفاع از ممالک اسالمى كنند به هر وسيله

شهرهاي آن را  دشمن كافر بر حوزه اسالم و «خوف تسلط سياسی»همچنين آن حضرت در تحرير الوسيله 

 .موجب واجب شدن دفاع می دانند

هدف از جهاد ابتدايی؛ حمله به غير مسلمانان براي مسلمان كردن آنان ذكر شده در حالی كه هدف از حمله 

و تا آنرا اجرا كرده است اوال براي   نظامی ايران به اسرائيل به دليلی كه نقشه استيال بر بالد مسلمين را كشيده

 .انان فلسطين و ثانيا دفع ضرر احتمالی گسترش اين تعرض استدفاع از مسلم

از اين رو و با توجه به نکات مذكور در باب جهاد ابتدايی و توسعه طلبی رژيم صهيونيستی و ضرر قطعی اين 

رژيم جعلی براي اسالم و بالد اسالمی حمله به اسرائيل از باب جهاد دفاعی بر تمام مسلمانان دنيا واجب عينی 

 .باشد می

 خوف از تسلط اسرائیل بر ممالک اسالمی -۳

امام خمينی)ره( همواره مسلمانان را دعوت به هوشياري می كردند و از تسلط اجانب بر مسلمين انذار داده اند. 

 : می فرمايند 5353ايشان در مسأله 

باشد كه تسلط بر  هايى از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن اگر در داخل ممالک اسالمى نقشه» 

اى كه ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند،  ممالک اسالمى پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله



 «.و جلوگيرى از توسعه نفوذ آنها كنند

غير مسلمانان آمده است در حالی كه اسرائيل فاقد بالد و سرزمين است و در  «بالد»در جهاد ابتدايی حمله به 

اسرائيل در خاک مردم مسلمان فلسطين به مثابه غده سرطانی  د.ين اشغال شده فلسطين به سر می بررزمس

هايى كشيده است و خوف آن می رود كه تسلط بر ممالک اسالمى پيدا  است كه داخل يک مملکت اسالمى نقشه

ا به هم بزنند، و جلوگيرى از اى كه ممکن است، نقشه آنها ر كنند لذا واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله

 .توسعه نفوذ اسرائيل كنند

*********************************** 

اسرائيل تنها كشور عمدتاً يهودي در جهان است بر پايه آخرين سرشماري، سازمان مركزي آمار اسرائيل، اين 

هزار نفر از  322ميليون و است كه در حدود پنج  هزار تن جمعيت داشته 222كشور در حدود هفت ميليون و 

ها، مسيحيان، دروزها و  اند. و مابقی ساختار جمعيتی از مسلمان ساختار جمعيتی آن را يهوديان تشکيل داده

هاي قومی را شهروندان موسوم به عرب اسرائيلی  ترين بخش از اقليت چنين بزرگ است. هم سامريون تشکيل شده

 .دهند تشکيل می

كليومتر می باشد. اهداف استراتژيک در عمق  5022ان تا غربی ترين نقطه اسرائيل حدود از شرقی ترين نقطه اير

 .خاک اسرائيل با موشک هاي متعارف ايران قابل دسترسی است

************************************ 

 

 

 


