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 دیدگاه قرآن در مورد یهود

 2رقیه سلیمي -1حجت االسالم و المسلمین ابوالفضل شعباني

 

 
 

 چكيده

قرآن كريم مباحث مربوط به يهود را در سطح مطرح نموده و ضمن پرداختن به ويژگيي ايا         

است با توجيه بيه اراوانيي    اين قوم در برخي موارد و استراتژ  خود را نیز در برابر آن تبیین كرده 

صفات يهود  در قرآن ما به درصد  از آن پرداختم كه در امه اين اصل اا مهم ترين و محيور   

ترين ويژگي اا با رويكرد اعتقاد  و اخالقي مورد بحث و بررسي قرار دادييم و امنييین رسيو     

ا تعاميل و امزيسيتي   گرامي اسالم پس از آنكه به مدييه مهاجرت كرد براساس آموزه اا  اسالم بي 

مسالمت آمیز با ساكيان مدييه راتار مي نمود اما چون از كارشكيي يهود نگران بود با آنها پیمانهيا   

امیيي ميعقد كرد تا با دشميان خارجي كه تهديد جدّ  در برابر اسالم به شمار مي آمدند با اراغيت  

ان شكيي كردند و بيرا  نيابود اسيالم از    الزم مبارزه نمايد اما يهوديان مدييه در شرايط بحراني پیم

ایچ كوششي  دريغ نورزيدند و قرآن كريم در آيات بسیار  از دشميي و كیيه توز  يهوديان مدييه 

 پرده برداشت و روش برخورد با آنان را تبیین نمود.

 

 : يهود، بيي اسرائیل، پیمان شكييواژگان کليدی
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 مقدمه

انسان به مقصد اعال و مقصد واال است برا  رساندن انسان به  قرآن كتاب آسماني برا  ادايت     

ادف ارجميد  كه برا  او ترسیم كرده است در قالب اا  گوناگون در قرآن كريم قرار داده است 

حتي در میان مجموعه اقوام و ملت اا كه شرح و حا  و زندگي و سوانح حیات اجتماعي سیاسيي  

ست بيي اسرائیل برجسيتگي وييژه ا  دارد كيه قيرآن از بييي      و ارايگي آنان در قرآن عرضه شده ا

اسرائیل بیش از ار قوم ديگر سخن گفته است حتي با وجود پیامبران بزرگي امنون موسيي كليیم   

اهلل سلیمان حشمت اهلل از میان آنان مبعوث شدند و كتاب آسماني تورات بر آنان نياز  شيده بيود    

وبا خیره سير  و گيردن كشيي از صيراط مسيتقیم رو       ادايت را به ضاللت و گمرااي اروختيد 

برتااتيد و راه ضاللت و گمرااي پا گذاشتيد. گزارش گسترده از بيي اسرائیل در قرآن جهيت قصيه   

گويي نیست بلكه به آن جهت است كه مسلمانان با روحیان و انديشه دشمن سرسخت خيود آشييا   

كييد و از جمله در بعد اعتقاد  و اخالقي و  شوند و حیله اا  مختلفي را كه قرآن كريم آشكار مي

عقايد كفرآمیز و نژادپرستي و ... كه مهم ترين چالش ايا  يهيود در مقابيل اسيالم را قيرآن كيريم       

 مطرح نموده است بررسي مي كيیم.
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 ريشه ی يهود-1

ايگيام  به معيا  حركت آرام و آاسته است. يهوديان نیيز بيه   « اود»اين واژه مشتق و از ريشه      

قرائت تورات به آرامي حركت مي كردند. پس از آن درباره توجه به كار راته است و چيان كه آييه  

يعيي ما توبه مي كييیم و بياز میگيرديم. برخيي      1«أنَّا اُدْنا ألَیك»شريفه از قو  يهوديان مي ارمايد: 

اين واژه در گذشته نشانه    «أنَّا اُدْنا ألَیك» گفته اند يهود در اصل از اين سخن قوم اخذ شده كه 

مدح و ستايش بود و پس از نسخ دين يهود به پیروان اين آيین اطالق مي شود اگر چه بیانگر مدح 

اخذ شده. اما پيس از نسيخ    2«مَن أَنصار  ألَي اهللِ»از جمله « نصار »و ستايش نیست. امنيان كه 

 3شريعت عیسي به پیروان اين دين اطالق مي گردد.

برخي معتقدند ريشه واژه يهود را بايد عبر  جست و جو كرد نه در زبان عربي؛ بييابراين ايين        

گراته شده است؛ يهودا به ناحیه جيوبي سرزمین « يهودا»كلمه غیر عربي و جامد است، زيرا از واژة 

مقدس گفته مي شد كه گرواي از بيي اسرائیل در آن سكونت داشتيد، در مقابل بخش شيمالي كيه   

كه در بین اليهيرين متوليد    4اسرائیل نامیده مي شد. يهودا در اصل نام ارزند حضرت يعقوب است 

بيي  6و چون مادرش ايگام والدت او شكرگذار  و ستايش نمود، او را يهودا )ستايش( نامید. 5شد

ه آنان اسرائیل به اعتبار يهودا، ارزند حضرت يعقوب، به اين نام خوانده شدند، سپس اين نام بر ام

 7اطالق گرديد.

يهود با قوم يهود، اصطالحي است مترادف با عبرانیان و اسيرائیلیان كيه بيرا  معرايي اخيالف           

جمي  اسيت و مفيرد آن    « يهيود »قبايل اسرائیل متدين به دين موسي يا دين به كار ميي رود. لفي    

گفته مي شود كه عبرانیيان ييا   يهود  ميسوب به يهودا )قبیله و ناحیه( است و به تیره ا  از سامیان 

بيي اسرائیل و از نظر دييي كلیمي يا موسو  خوانده مي شوند، حكومت قوم بييي اسيرائیل بيه دو    

سا  برقرار  385قبل از مسیح به مدت  576تا  575مملكت اسرائیل باقي ماند و در مجموع از سا  

ند و در سرزمین اا  ديگر سكونت بود بسیار  از اقوامي كه از اين سرزمین به اسارت درآمده بود

در  8داشتيد بازگشتيد و يهود  نامیده شدند و مي شوند و امواره تا امروز بدين اسم معيروف انيد  

                                                 

 151( آيه 7) راباع -1

 11( آيه 11( آيه وصف )3عمران)آل  -2

 521راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن ص ،كتاب چهره يهود در قرآن -3

 5و  1، ص13سمعاني، االسناب، جهمان،  -4
5

 5و  1، ص13همان، سمعاني، االسناب، ج - 

6
 777، صهمان،جيمزهاكس، قاموس كتاب مقدس - 

7
 79همان،حسين توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ ص - 

8
 2332ص  2بهاءالدين خرمشاهي، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي ، ج - 
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اشيت بيار و   « الیهيود »گفته شده است و « بيي اسرائیل»و ام « الذين اادو»قرآن كريم به يهود ام 

 ياد شده است. « اائد»جم  « اود»يك بار ام كلمه يهود  به كار راته است و دوبار با وصف 

و چيین بر مي آيد كه در عرف قرآن كريم مواد از بيي اسيرائیل، يهيود قيديم و ميراد از يهيود،           

يهوديان معاصر حضرت رسو  صلي اهلل علیه و آله ساكن مدييه و شهرك اا و قلعه ايا  پیراميون   

 1آن است.

 اعمال يهود از ديدگاه قرآن-2

 از ديدگاه قرآن بني اسرائيلزشتي رفتار -2-1

در ار كجا كه قرآن بحث از بيي اسرائیل مي كيد آنها را مستحق دور  از رحمت حق مي داند      

خداوند پیرامون كاارين از آنها چيین مي ارمايد: لحنُ الذينَ كَفروا مِن بَيي اسرائیلَ علي لِسيانِ داوُدَ  

( كانوا اليتَيااونَ عَن مُيكرِ اَعَلوهُ لَبئسَ ماكانوُا 78ا يعتَدونَ )و عیسي بنِ مريمَ ذلكَ بَما عَصَوا و كَانو

( تَرَ  كَثیراً ميهُم يَتَوَلشونَ الَّذينَ كَفروُا لَبِئس ما قَدَمَّت لَهم اَنفُسَهم اَن سَيخِطَ اهللُ عَلَيیهم   75يَفعلونَ)

 (88وَاي العذابِ اُم خالِدونَ)

عن پروردگار شدند، و اين موضوعي بيود كيه بير زبيان داوود و     آنانكه از بيي اسرائیل كفر و ل»     

عیسي بن مريم جار  شد اين نتیجه ناارماني آنها بود در حالیكه ايشان مردمي متجاوز آنان از بودند 

زشتي اائي كه بدان آلوده بودند دست بر نمي داشتيد چه زشت بود، راتار  را كه داشتيد مي بیييي  

مردم چه كاار را دوست ميي دارنيد؛ چيه زشيت اسيت آننيه را كيه قيبالً         گروه زياد  از آنان كه 

نفوسشان برا  ايشان آورد باييكه خداوند برايشان خشم گرات و پیوسته در عذاب دائمي خوااييد  

 2«بود

پیغمبير خيود،   « زييور »يعيي خداوند كيار بيي اسرائیل را از رحمت خيود، دور سياخت و در   »     

اين جريان را بیان ارمود و سبب آن را سركشي و بي اعتيائي « عیسي»خود،  پیغمبر« انجیل« »داوود»

به حرامها  خدا و پیامبران او كياره گیر  از نصیحت و بار نداشتن آنها را از زشتي معرايي نميود.   

بديهي است كه نهي از ميكر سبب پیدايش اضايل اخالقي است و ار اجتماعي كيه ايين قيانون را    

شان دايده احساس مسئولیت و تكلیف است به صورتي كه پیوسته مصلحت اا  اجرا كيد، خود، ن

اجتماعي در نظر گیرد نه ارد خاص ترك اين وظیفه نتیجه اش بي باكي بدكاران و گسيتاخي آنهيا،   

در تظاار به گياه و زشتي اا است كه به دنبالش آلوده شدن ديگران به اين بیمار  است و ما امروز، 

گونه اساد و گياه ملتها را به سقوط و انحطاط كشانده و آنها را سزاوار عذاب و خود شااديم كه چ

 كیفرالهي ساخته است.

                                                 
1

 731رك: جيمز هاكس، قاموس كتاب مقدس، ص - 

  39تا 77مائده، آيه  -1



 5 

قرآن بعد از آنكه اين بیمار  را برا  يهود معراي كرده راه ديگر  از زشتي راتار آنها، بیان میكيد و 

بسيت و آنهيا را از   آن اييكه، يهود، با مشركین بت پرست، پیمان وحدت و جيگ علیه مسلمین مي 

 ياران خود قرار مي داد در نتیجه، سزاوار خشم خداوند و زيست در آتش جهيم گرديد.

 گوساله پرستي و موضع قرآن:-2-2

داستان گوساله پرستي يهود در قرآن كريم بسیار مورد توجه قرار گراته، بيه گونيه ا  كيه ايين          

تبیین شده است. مطيابق آييات حضيرت موسيي بيرا  مياجيات و        1ماجرا در چهار سوره از قرآن

درياات تورات به كوه طور رات و قرار بود اين مأموريت سي روز به طو  انجاميد در طيو  ايين    

مدت حضرت موسي برادرش اارون را جانشین خود كرد اما ده روز ديگر از جانب خداوند نیز به 

يت زمانیكه حضرت موسي مي خواست بيه میيان قيوم    اين مأموريت اازوده شد پس از اتمام مأمور

آنها را گمراه ساخته اسيت: ليذا بيا    « سامر »خود برگردد از طريق وحي باخبر شد كه ارد  به نام 

 خشم و عصبانیت به سو  قوم خود مراجعت كرد.

رَجَ َ  وَلَمَّا»قرآن صحيه بازگشت و برخورد موسي با بيي اسرائیل را اين گونه گزارش مي داد:      

أللْوَاحَ وَأَخَيذَ  مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَا َ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِ َ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ا

ونَيِي اَالَ تُشْيمِتْ بِييَ األعْيدَاَ وَالَ    بِرَأْسِ أَخِیهِ يَجُرُّهُ إِلَیْهِ قَا َ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُ

 2«؛تَجْعَلْيِي مَ َ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

و چون موسي خشمگین و اندواياك به سو  قوم خود بازگشت به آنان گفيت: پيس از رايتن         

 من، بد جانشیيي برايم بوديد، آيا مي خواستید كار پرودگارتان]ارو ارستادن تورات پیش از زميانش 

آن گاه صحیفه اا  تورات را ااكيد و سر برادرش اارون را با چيگ زدن به مواايش  3تحقق يابد؛

گرات و او را به سو  خود مي كشید. اارون گفت: ا  پسر مادرم، اين قوم مرا به ناتوان كشياندند  

مين   و نزديك بود مرا ]به خاطر مخالفت با گوساله پرستي اا بكشيد. پس دشميان را ]با نكيواش  

شادمان مساز و مرا در شمار گروه ستمكاران قرار مده  اين حادثيه كيه سيطحي بيودن ايميان بييي       

اسرائیل را به خوبي نشان مي داد معلو  عوامل مختلفي است. زيرا از يك سو بيي اسرائیل سيالیان  

سا  در مصر شااد گاوپرستي يا گوساله پرستي مصريان بودنيد و از سيو  ديگير ايگيامي كيه از      

دريا  سرخ زندگي مي كردند. توجه آنها را به خود جلب كرد و از موسي علیه السالم تقاضا  بتي 

امانيد بت آنها كردند كه موسي آنان را به شدت مالمت و سرزنش كرد عالوه بر آن تمديد میقات 

موسي )ع( از سي شب به چهل شب نیز موجب شد شايعه مرگ موسي )ع( را برخي از ميااقان در 

                                                 
1

 77تا 35( آيه 29و طه) 151 -113( آيه 7، اعراف )153( آيه1نساء) 73-72، 51( آيه2بقره) - 

2
 159( آيه 7اعراف ) - 

3
 59( آيه 2بقره ) - 
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ان بيي اسرائیل ميتشر كييد. جهل و ناداني بسیار  از اين قوم و نیز مهارت و زبردستي سامر  در می

 اجرا  نقشه خود از ديگر عوامل مؤثر در اين ماجرا بود.

كه مجموعاً سبب شد در مدت كوتااي اكثريت بيي اسيرائیل بيه بيت پرسيتي رو  آوردنيد و           

رستي يهود كه در قرآن آمده با كمي تفاوت در كتاب مقدس داستان گوساله پ 1گوساله پرست شدند.

وقتي بازگشيت موسيي از   »اين گونه آمده است. « خروج»از سفر  32ميعكس شده است و در باب 

كوه سیيا به طو  انجامید. مردم نزد اارون جم  شده گفتيد: برخیز و برا  ما خدايي بساز تا ميا را  

ي كه ما از مصر بیرون آورد چه آمده اسيت. ايارون گفيت    ادايت كيد چون نمي دانیم بر سر موس

گوشواره اا  طال را كه در گوش اا  زنان و دختران و پسران شماست پيیش مين بیاورييد قيوم     

گوشواره اا  طال  خود به اارون دادند اارون نیز گوشواره اا  طيال را گرايت و آنهيا را ذوب    

شيكل گوسياله سياخت قيوم اسيرائیل وقتيي        كرده و قالب كه ساخته بود ريخت و مجسمه ا  بيه 

گوساله را ديدند ارياد زدند گفتيد ا  بيي اسرائیل اين امان خدايي است كه شما را از مصر بیرون 

آورد. اارون با ديدن اين صحيه، يك قربانگاه نیز جلوِ  آن ساخت و گفيت: ايردا بيرا  خداونيد     

 2«جشن مي گیريم.

ه در تورات نقل شده است، ساحت حضرت اارون را از چيین قرآن كريم بر خالف داستاني ك     

وَلََقد قاَ  َلهُم ايارونَ مِين قَبيلُ أنَّميا اُتِييتُم بِيه وَ أنَّ رَبَُّكيم        »كار ناروايي پاك دانستن و مي ارمايد: 

سیله و اارون پیش از اين به آنان گفته بود: ا  قوم من شما به و 3الرَّحمنُ ااتَّبعُوني وَ أَطیعوا أمر :

اين گوساله مورد امتحان قرار گراته ايد و بي ترديد پروردگارتان ]خيدا   رحميان اسيت و قطعياً     

 «پروردگار شما خدا  رحمان است پس از من پیرو  كيید و ارمان مرا اطاعت نمايید.

 پيمان شكني بني اسرائيل با خدا-2-3

 شكيي يهود چيین مي ارمايد:قرآن پیرامون چگونگي پیمان گیر  خداوند و نحوة پیمان      

وَلَقد اَخذاهللُ میثاقَ بيیاسرائیلَ وَ بَعَثيا ميهُم اُنثي عَشَرَ نَقیباَ و قا َ اهللُ أنّي مَعَكُم لَئِن اَقَمتُمُ و اتیيتُم       

خِلّييكُم جيّياتِ   و امتُم برسُلي وَ عَذّر تمُواُم وَ أقرَضتُمُ اهللَ قَرضاً حَسَيا ال كفّرنَّ عَيكُم سَیّئاتكُم وَ الدُ

خداونيد از بييي اسيرائیل    »4تَجر  مِن تحتِها االنَهَرُ اَمَن كَفَرَ بَعدَ ذلكَ مِيكُم اَقَد اَد َّ سَوَآَ السَّبیلِ. 

پیمان گرات و دوازده رئیس از میان ايشان برانگیخت و گفت اگر شما نماز بخوانید و زكات دایيد  

ان احترام گذاريد و به پروردگار خود وام نیكو داید. من بيا  و به پیامبران من ايمان بیاوريد و به ايش

شما خواام بود و زشتي اا  شما را جبران نموده و به بهشتي خواام برد كه نهراا  آب از زير او 
                                                 

 379، ص1ناصر مكارم شيرازي و ... تفسير نمونه -1
2

 5-32/1مواجهه قرآن با يهود )به نقل( كتاب مقدس سفر خروج  - 

3
 79( آيه29طه ) - 

4
 151نساء آيه  - 
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جار  است، پس ار كس بعد از اين، كاار شد ار آييه را گم كردااست وليي بخياطر اييكيه آنهيا،     

 «شان ساختیم و دلها  ايشان را سخت و محكم نموديم.پیمان شكستيد از رحمت خود، دور

خداوند در اين دو آيه از يهود پیمان میگیرد كه دست از طاعت حق بر ندارند و بر آنهيا دوازده       

نفر رئیس گماشت و به آنها وعده داد كه اگير نمياز بخوانييد و زكيات بداييد و پیيامبران خيدا را        

نفاق نماييد خداوند به آنها كميك خواايد كيرد و از گيااانشيان     تصديق كييد و بر راه خیر و نیك ا

خوااد گذشت و آنها را در بهشت ميز  خوااد داد ولي آنكس كه پس از اين كاار شود ار آييه از 

راه ميحرف شده اسيت. ليیكن چيون بييي اسيرائیل پیميان را شكسيتيد سيزاوار دور  از رحميت          

ديگر برا  پذيرش حق نرمي و نفوذ نداشت. سپس  پروردگار شدند و قلب و د  آنها سخت شد و

 پیامبران را بدون جرم كشتيد و اين خود يك واقعیتي است كه خداوند بار ديگر بیان مي ارمايد.

هللُ اَبِما نَقفِهِم مِیثاقَهُم وَ كَفرِاِم بأياتِ اهللِ وَ قتلِهِم اُألنبیاَ بغیرِ حقٍّ وَ قَولهِم قُلوبُيا غُلفُ بَل طَب َ ا     

علَیها بكُفراِم اَال يُوميُونَ اِلّا قَلیالً: پس به علت شكستن عهد و پیمان و كاار شدن به آيات و نشانه 

اا  حق و كشتن پیامبران بدون جرم و سخن آنها كه قلب مادر غالف است و نمي شيود، خداوند 

 «د  اا  آنها را با كفر مهر كرد، پس ايمان نیاوردند مگر دسته ناچیز 

 بي بهره گي بني اسرائيل از هدايت خداوند-2-4

قرآن درباره طايفه ا  از يهود كه تحت تأثیر تعالیم تورات واق  نشده و بيه آنهيا عميل نكيرده          

كساني كه بيه  . مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُواَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا چيین مي ارمايد:

 1.تورات خود عمل نكردند امانيد چهارپاياني استيد كه بر پشت آنها كتاب گذارند

خداوند يهود را به جهت اييكه به كتاب خود عمل نمیكييد و از ادايت بي بهره شيده انيد، بيه         

چهارپاياني تشبیه مي كيدكه كتابها  سيگیيي بر پشت دارند و به جهيت نداشيتن درك عقيل نميي     

 دانيد محتويات آن چیست و برا  آنها تفاوتي بین اين بار با باراا  ديگر نیست.

بديهي است كه در اين صورت غیر از خستگي بهره ا  ديگر نخواايد داشت زيرا بيه دانسيتيي        

اا  خود عمل نكردند و دانش برا  آنها سود  نبخشید. اين خطاب به ظاار گرچه متوجيه يهيود   

ن ام كه با آشيائي به مباني دييي خودعمل نمي كييد، در بر مي گیرد، زيرا كسيي  است ولي مسلمانا

كه حاا  قرآن و آشيائي به دستوراتي او است ولي به دستورات او بي اعتيا است مانيد امان چهيار  

وَمِييْهُمْ  پائي است كه كتاب بر پشت او است. باز قرآن درباره   دسته ا  از يهود چيین مي ارمايد: 

پاره ا  از يهود آشيايي به خواندن و نوشيتن  » 2مِّیُّونَ الَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِالَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ اُمْ إِالَّ يَظُيُّونَأُ

يعيي آشيايي به دستورات و احكام تورات نیستيد( ولي به صورت »نیستيد و آگااي از كتاب ندارند 

                                                 
1

 1سوره جمعه: آيه  - 

2
 77بقره، آيه - 
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تيها در خیاالت خود صورت احكام و مطالب تورات آرزواائي درخیاالت خود مي پزورانيد )يعيي 

را ترسیم مي كييد.( در يك چيین ااكار  درار ملت و قومي كه در حا  ضعف و سقوط اند وجود 

دارد كه به عقائد اجداد خود ااتخار مي كييد و به آثار دييي آنها مي باليد بدون اييكه از خود چیز  

مین در سعادت و خوشبختي آنها كااي است ولي ايين اقيط   داشته باشيد اييها تصور مي كييد كه ا

 1يك پيدار بیهوده است. 

 مواضع خصمانه يهود در برابر پيامبر و اسالم-3

با بعثت رسو  گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله انتظار مي رات پیروان اديان توحید  به وييژه       

داده بودنيد. بيا پیيرو  از آييین      جزيرة العرب يهوديان كه از گذشته مژده ظهور پیامبرجدييد را در 

اسالم بر ضد شرك و بت پرستي قیام نماييد و از اين ارصت برا  ادايت خويش بهره ميد شيوند  

اما به گواه تاريخ و آيات قرآن آنان نه تيها ايمان نیاوردند بلكه با لجاجت و عياد به مقابليه بااسيالم   

امبر و مسلمانان زدند و با توطئه گر ، تفرقه ااكيي و شعبه پرداختيد و دست به تحقیر و تمسخر پی

پراكيي مشكالت اراوان برا  مسلمانان به وجود آوردند در اين بخش اقدامات يهود و نیيز موضي    

 گیر  و استراتژ  قرآن را در مقابل آنها بررسي مي كيیم. 

ديگير مخالفيت نماييد: بلكيه     برا  خوشاييد  گرواي خاص به آنان رو  آورد و با دسته ا       

قُل يا أيُّها اليّاسُ أنّيي رَسُيو ُ   »پیامبر مجر  دستورات خداست و رسالت او برا  عدة خاصي نبود: 

. بيابراين رسالت آن حضرت تيها برا  عرب و برا  جليوگیر  از پرسيتش بيت    2«اللةإلیكُم جَمیعاً

ديان تا بدعت اا و باوراا  ااسد  را اانبود، او به سو  امه مردم مبعوث شده بود. از جمله يهو

 3كه آنها رااز اصو  تعلیمات خودشان ميحرف شاخته بود اصالح نمايد.

يَا بَيِي إِسْرَائِیلَ اذْكُيرُواْ نِعْمَتِييَ الَّتِيي     »قرآن دعوت اسالم را شامل يهوديان دانسته ومي ارمايد:      

وَآمِيُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ  ( 48)فِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا َ اَارْاَبُونِ أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَوْاُواْ بِعَهْدِ  أُو

وَالَ تَلْبِسُيواْ الْحَيقَّ بِالْبَاطِيلِ     ﴾41﴿وَالَ تَكُونُواْ أَوَّ َ كَااِرٍ بِهِ وَالَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَياً قَلِیالً وَإِيَّا َ اَياتَّقُونِ  

﴾42﴿تُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَكْ
: ا  بيي اسرائیل نعمت مرا كه به شما ارزاني داشته ام بيه خياطر   4

داشته باشید و به پیماني كه با من بسته ايد واا كيید تا من نیز با پیماني كه با شما بسته ام واا كيم و 

مان بیاوريد كيه نشيانه ايا  آن بيا آننيه در      تيها از من بیم داشته باشید و به آننه ناز  كرداايم اي

كتاب اا  شما ]انجیل و تورات  است. مطابقت دارد و نخستین كاار به آن نباشید و آيات ميرا بيه   

بها  ناچیز  نفروشید و تيها از من پروا كيید و حق را در چهره باطل آشكار نسازيد و حقیقيت را  
                                                 

1
 357ص 1كتاب مواجهه قرآن با يهود به نقل تفسير المنار ج - 

2
 153( آيه 7اعراف ) - 

3
 17عبدالفتاح طبار، عفيف، اليهود في القران صمواجهه قرآن با يهود علي اكبر موسي به نقل  - 

4
 12 - 19( آيه2بقره ) - 
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ديان نزد پیامبر اسالم )ص( آمدند و گفتيد: تو گمان مي با آنكه مي دانید كتمان نكيید.  برخي از يهو

كيي خداوند تو را به رسالت به سو  ما ارستاده است و كتاب آسماني بر تو نياز  كيرده اسيت در    

حالي كه خداوند در تورات ما پیمان گراته كه به ایچ پیامبر  ايمان نیاورديم تيا آنكيه قربياني ا     

ر چيین معجزه ا  بیاور  تو را تصديق مي كيیم. خداوند در پاسيخ  بیاورد كه آتش آن را بخورد، اگ

الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَیْيَا أَالَّ نُؤْمِنَ لِرَسُو ٍ حَتَّىَ يَأْتِیَيَيا   1آ  عمران را ناز  ارمود: 183به آنان آيه 

 2ن قَبْلِي بِالْبَیِّيَاتِ وَبِالَّذِ  قُلْتُمْ اَلِمَ قَتَلْتُمُواُمْ إِن كُيتُمْ صَادِقِینَبِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ اليَّارُ قُلْ قَدْ جَاَكُمْ رُسُلٌ مِّ

كساني كه گفتيد خدا از ما پیمان گراته كه به ایچ پیامبر  ايمان نیاوريم تا برايما ]به نشيانه صيدق   

بگو قطعياً پيیش از مين    بيوتش  يك قرباني بیاورد كه آتش ]غیبي  آن را ]به نشانه قبو   بسوزاند، 

پیامبران داليل روشن و آننه گفتید برا  شما آورده اند اگر راست ميي گويیيد پيس چيرا آنيان را      

 كشتید؟ 

 موضع قرآن-3-1

نقل شده است كه خوردن قرباني بر بيي اسرائیل حرام بود، آنان قربياني را در داخيل خانيه ا          

با خدا مياجات مي كرد تا آن قرباني ميورد قبيو  قيرار    بدون سقف قرار مي دادند و پیامبر آن زمان 

گیرد وعالمت پذيرش از سو  خدا اين بود كه آتشي سفید بدون دود با صيدا  مهیيب از آسيمان    

ارود آمد و قرباني را درام پینید ومي سوزاند. يهوديان مي گفتيد در تورات آمدااست كه تيها بيه  

 3ين شكل بیاورد. پیامبر ايمان مي آورند كه يك قرباني بد

سدّ  در توضیح ايين   4«الَّذينَ قالُوا إَّاهللَ عَهِدَ إلَیيا ألَّا نُؤمِن لِرَسُو ٍ حَتَّي يَأتیيا بقُربانٍ تَاكُلُهَ اليَّارُ...     

ادعا  يهوديان مي گويد: خدا  متعا  در تورات به بيي اسرائیل ارميود: بيه ايیچ پیيامبر  ايميان      

باني ا  بیاورد كه آتشي ]غیبي  آن را بخورد ]بسوزد  تا ايگيامي كيه عیسيي    نیاوريد، مگر آنكه قر

)ع( ومحمد )ص( به رسالت مبعوث شوند. چون ايشان شما را دعوت كردنيد ايميان بیاورييد و از    

 5ايشان قرباني مطالبه نكيید.

بگيو   6قَبليي بِالبَیِّيياتِ:   قُل قَد جاََ كُم رُسُلُ مِن»... قرآن در پاسخ به ادعا  يهوديان مي ارمايد:      

اين اراز از آييه شيريفه تصيريح ميي     «. قطعاً پیش از من پیامبراني داليل روشن برا  شما آورده اند

                                                 
1

 133كتاب مواجهه قران علي بن محمد و اسباب نزول القران، ص - 

2
 133( آيه3عمران)آل  - 

3
ومالفتح اهلل كاشاني. تفسير منهج  171. ص5كتاب مواجهه قرآن با يهود به نقل از ابوالفتوح رازي. روض الجنان ج - 

 371. ص2الصادقين ج

4
 183 ( آيه3آل عمران ) - 

5
 375كتاب مواجهه قرآن با يهود مالفتح اهلل كاشاني تفسير منهج الصادقين ج. ص - 

6
 133( آيه3)آل عمران  - 
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نمايد كه پیامبران الهي داليل روشن ومعجزات متعدد  داشته اند. بيابراين تيها قرباني نشيانة تميايز   

ن الهي داليل و بیيات ديگر  نیز داشتيد عيالوه  میان ارستادگان خدا و ديگران نبود. بلكه ارستادگا

بر آن در ادامه آيه درباره ادعا  ايمان يهود به پیامبران گذشته مي ارمايد: وَ بلَّذ  قُلتُم اَلِيم قَتَليتُهُم    

قرآن در آيه اوق يهوديان معاصر با پیامبر را قاتيل پیيامبران الهيي معرايي كيرده      «. إن كُيتُم صادقین

كه آنان مرتكب قتل نشده بودند دلیل اين موضوع آنگونه كه از روايات نیز اسيتفاده  است. در حالي 

مي شود اين است كه آنان نیز از اين عمل اجداد خود راضي بودند و به امین جهت قتيل پیيامبران   

در آيه بعد خداوند به پیامبر اسالم دلدار  ميي دايد و ميي     1گذشته به آنها نسبت داده شده است.

اَإِن كَذَّبُوكَ اَقَدْ كُذِّبَ رُسُيلٌ مِّين قَبْلِيكَ    ارمايد يهوديان در تكذيب پیامبران پیشیيه تاريخي دارند:  

ا تكيذيب كردنيد. غمگيین    اگر ]اين يهوديان بهانه جو  تو ر 2 :جَآؤُوا بِالْبَیِّيَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُيِیرِ

نباش. مسلماً رسوالني كه پیش از تو داليل روشن در نوشته اا  ]مشتمل بر پيد و موعظه  و كتاب 

روشيگر آورده بودند، تكذيب شدند. يهوديان نه تيها از پذيرش اسالم سرباز زدند بلكيه در مقابيل   

خدشه دار نماييد. آنها دشميي  پیامبر موض  گراتيد و تالش كردند شخصت پیامبر را در نزدم مردم

و مخالفت با پیامبر را به جايي رساندند كه قران آنان را سرزنش و مالمت مي كييد و ميي ارماييد:    

رَاَ ابَ اللّيهِ وَ وَلَمَّا جَاَاُمْ رَسُو ٌ مِّنْ عِيدِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ اَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَي 

و زماني كه ارستاده ا  از جانب خدا به سويشان آمد كه تصديق كييده  3؛ظُهُورِاِمْ كَأَنَّهُمْ الَ يَعْلَمُونَ

توراتي است كه با آناناست. گرواي از آنان كه ]دانش  كتياب بيه آنيان داده شيده بيود )بيا كميا         

يد  چيان كه گويي نمي دانيد گستاخي  كتاب خدا را پشت سر انداختيد ]و با آن به مخالفت برخاست

 ]كه كالم خدا است. 

از نگاه قرآن كريم يهوديان با كفر ورزيدن به قرآن در حقیقت خود را به بهايي اروختييد زييرا        

معیار تعیین ارزش و بها  انسان به مدام و آيیيي است كه بر مي گزييد و آننه آدمي دربرابر كفر به 

به چيگ آورده پست و ناچیز است. آنان با حسادت به پیامبر )ص(  قرآن و از دست دادن دين الهي

كه از كفرورز  آنها سرچشمه مي گرات به دلیل گزييش رسو  اكيرم )ص( بيه پیيامبر  و نيزو      

روحي بر آن حضرت به خداوند اعتراض كردند و به رغم اطمیيان به حقانیت قران و رسالت پیامبر 

بِئْسَيمَا   4غضب خدا و عذابي خوار كييده گراتار خوااييد شيد.   به آن كاار شدند از اين رو خشم و

                                                 
1

 111ص 1تفسير نوالثقلين ج -كتاب مواجهه قرآن با يهود به نقل عروسي حويري - 

2
 1313( آيه3آل عمران) - 

3
 191( آيه2بقره ) - 

4
 273 -271، ص 1ر. ك: اكبر هاشمي رفسنجاني و ... تفسير راهنما ج - 
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مِنْ عِبَادِهِ اَبَيآؤُواْ  اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَ َ اللّهُ بَغْیاً أَن يُيَزِّ ُ اللّهُ مِن اَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاَ 

  1هِینٌبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَااِرِينَ عَذَابٌ مُّ

سوره بقره كه درباره لجاجت و ناارماني قوم يهود ناز   63-74عالمه طباطبايي در شرح آيات      

شده است مي ارمايد: بيي اسرائیل لجوج ترين امت اا بودند و از ار امتي نسبت به انقیاد در برابير  

ا  بييي اسيرائیل در   حق دورتر بودند، امنيان كه كفار عرب اين گونه بودند؛ با دقت در قصيه اي  

قرآن كريم مي توان به اسرار اخالق آنها پي برد؛ آنان مردمي ارو راته در ماديات بودند كه جيز بيه   

لذايذ ماد  و حق به چیز ديگر  اكر نمي كييد آنها جز در برابر لذات و كماالت ماد  تسلیم نمي 

 2نیز امین طورند.شدند و به حقايق ماوراَ حس ايمان نمي آوردند امنيان كه امروز 

 تحقير و تمسخر پيامبر و مسلمانان-3-4

يهوديان ثروتميد مدييه كه با گسترش و پیشرات اسالم مياا  خيود را درخطير ميي ديدنيد بيا           

حركت اا  ناپسيد و اشعار زنيده و تواین آمیز در برابر مسلمانان موض  گراتيد و استهزا  رسو  

دين مقدس اسالم را در دستور كار خود قيرار دادنيد. برخيي از    گرامي اسالم )ص( به مسلمانان و 

يهود با سرودن اشعار تواین آمیز و به كار بردن الفاظ زشت و ركیك درمورد رسو  گرامي اسيالم  

در صدد تحقیر آن حضرت برآمدند اوج اين بي احترامي اا را مي توان در اشعار كعب بين اشيرف   

زنان و نوامیس مسلمانان را مي برد و با آنها اظهيار معاشيقه و   مشااده كرد. و  در اشعار خود نام 

 3تغزّ  مي كرد.

ااانت و اتاكي برخي از يهود به جايي رسید كه پیامبر )ص( دستور داد مسلمانان اير ييك از        

شاعران و سران موذ  يهود را ديدند به قتل برسانيد  و كشتن كعيب بين اشيرف در اميین راسيتا      

 4صورت گرات.

مِّينَ الَّيذِينَ اَيادُواْ يُحَرِّاُيونَ     قرآن كريم از حركات ناشايست يهود، اين چيین گزارش مي داد:      

طَعْيًيا اِيي اليدِّينِ    الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْيَا وَعَصَیْيَا وَاسْمَ ْ غَیْرَ مُسْمَ ٍ وَرَاعِيَا لَیًّا بِأَلْسِيَتِهِمْ وَ

اِمْ اَيالَ  مْ قَالُواْ سَمِعْيَا وَأَطَعْيَا وَاسْمَ ْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَیْرًا لَّهُمْ وَأَقْيوَمَ وَلَكِين لَّعَييَهُمُ اللّيهُ بِكُفْيرِ     وَلَوْ أَنَّهُ

برخي از يهوديان، كلمات را از جااا  خود تغییر مي دايد و بيا پینانيدن زبيان     5؛يُؤْمِيُونَ إِالَّ قَلِیالً

زدن در دين ]اسالم، با درآمیخيتن عبير  بيه عربيي  ميي گويييد شييیديم و         خود و به قصد طعيه

     ناارماني كرديم و بشيو ]كه كاش  ناشيوا گرد . و نیز ]نیز از رو  استهزا مي گوييد:  را عييا  ]كيه   

                                                 
1

 79( آيه 2بقره) - 

2
 219-297ص، 1سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان ج  - 

 191ابن هشام، السيرة البنويه، ص  كتاب چهره يهود در قرآن، - 3

 همان - 1

 11( آيه 1نساء) - 5



 12 

شييیديم و  »در عربي يعيي به ما توجه كن. ولي درعبر  يعيي ما را تحمیق كن  و اگر آنانمي گفتيد 

، قطعاً برا  آنان بهتر و درست تر بود. ولي خدا آنان را به عليت  «برديم، و بشيو و به ما بيگرارمان 

 «كفرشان لعيت كرد، در نتیجه جز ]گرواي  اندك ايمان نمي آوردند.

در اين آيه به چهار مطلب اشاره شدااست: او ، تحريفي كه در اييجا از ان سخن گفته شده به      

؛ دوم يهودييان بيه جيا  آنكيه در برابير دسيتوراا        1ريف لفظي است نه معيونقرييه ادامه آيه تح

خداوند و گفتار رسو  اكرم )ص( بگوييد شيیديم و عمل كرديم. با گستاخي و بيي ادبيي میگفتييد    

 شيید و مخالفت مي كيیم؛

سوم، عرب اا ايگام گفت وگو به مخاطب خود مي گوييد: اسم  اسمعك اهلل يعيي بشييو كيه        

اسيمَ  غَیيرَ مُسيم َ    »خدا تو را شيوا قرار داد، اما يهوديان معاصر پیامبر به آن حضرت مي گفتييد:  

چهارم، ياران پیامبر ايگام گفت وگو با ان حضرت بيا شييیدن سيخيان    « يعيي بشيو كه ناشيوا باشي

م يا بيويسيیم.  يعيي درمورد ما رعايت كن و تأمل نما تا سخيان را به د  بسپاري« راعيا»اومي گفتيد؛ 

« ما را تحمیق كن»را به معيا  « راعيا»لكن يهوديان اين واژه را دستاويز  برا  تمسخر قرار داده و 

در نظر مي گراتيد كه به معيا  كودن است در « رعونت»به كار مي بردند و در حقیقت مصدر آن را 

 2عربيي دشييام وناسيزا اسيت    روايتي از امام باقر )ع( نقل شده كه حضرت ارمود: اين كه در زبيان  

 3كي گفت كه به معييا  چوپيان اسيت.   « راعیيا« »راعيا»برخي از مفسران ام گفته اند يهود به جا  

به دنبا  حركت ااانت آمیز برخي يهوديان دو گونه برخورد و موض  گیير  از سيو     موض  قرآن

  بيه مؤمييان   برخوردناشايست يهيود موجيب شيد خداونيد متعيا      – 1قرآن صورت پذيراته است.

يادآور  نمايد كه بدون توجه به مفهوم اين واژه در زبان عربي آن را در  مورد پیامبر به كيار نبرنيد   

سوره بقيره نياز  شيد كيه از مؤمييان       184به جا  آناز واژه ديگر  استفاده كييد در اين زمیيه آيه 

بلكيه  « راعييا »ييد نگويييد  خواسته شده ايگامي كه برا  درك آيات قران از پیامبر تقاضا  مهلت ك

 -2است. « ما را تحمیق كن»و ام به معيا  « بهما مهلت بده»زيرا راعيا ام به معيا  « اُنظُرنا»گوييد 

قرآن در آيه ا  ديگر مؤميان را از روابط دوستانه و صمیمي با اين گروه از يهوديان كه پیامبر ودين 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَيُيواْ  »مي دارد و دستور مي داد: آن حضرت را مورد تمسخر قرار مي دادند، بر حذر 

فَّارَ أَوْلِیَاَ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِييَكُمْ اُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُ

اني را كه ديين شيما را مسيخره گراتيه انيدچهازاالكتاب و چيه از       ا  مؤميان،كس4؛إِن كُيتُم مُّؤْمِيِینَ

كااران دوست خود مگیريد و اگر مؤمن استید از خدا پروا كيید چياننه باوراا  ااراد  كه اييوز  

                                                 
1

 كتاب مواجهه قرآن با يهود به نقل مصطفي صادقي، پيامبر صلي اهلل عليه و آله - 

2
 313، ص1ناصر مكارم شيرازي و .... تفسير نمونه ج - 

3
 331تفسير نمونه ص 1و ناصر مكارم شيرازي و ... ج  135، ص 1فخرالدين رازي، مفاتيح الحنيب - 

4
 57( آيه 5مائده ) - 



 13 

در ايمان از استحكام الزم برخوردار نیستيد موردتمسخر و استهزا  مداوم كساني قرار گیرد كيه بيه   

اوراً متزلز  مي شود و ااراد برا  اييكه مورد تمسيخر واقي  نشيوند     دانش و آگااي شهرت دارند.

تالش مي كييد خودشان را از وابستگي اايي كه سبب شده است كه آنها مورد استهزا قيرار گراتيه   

اند دور كييد و رابران يهود  از اين ابزار رواني آگااي داشتيد و به امین سبب آن را به كيار ميي   

ا اين روش، ايجاد ااصله میان ااراد مورد تمسخر و كساني است كه آنان را مورد گراتيد راه مقابله ب

تهاجم قرار مي دايد و قرآن دقیقاً از امین روش بهره گراته و بتوانيد تا تازه مسيلمانان بيه انيدازه    

كااي نیروميد شوند و اعتماد به نفس پیيدا كيييد و بتوانييد در برابير اسيتهزا  آنيان مقاوميت و از        

 1وراايشان دااع كييد.با

 توطئه ی يهود در ماجرای تغيير قبله-3-5

و تغییر قبله به عييوان يكيي از نشيانه ايا       2بیت المقدس قبله نخستین و موقت مسلمانان بود     

پیامبراسالم )ص( در كتب پیشین ذكر شده بود و اال كتاب مي دانستيد كه او به سو  دو قبله نماز 

رسو  گرامي )ص( و اصحاب آن حضرت، قبل از اجرت ومدتي پيس از اجيرت بيه     3مي خواند

سو  بیت المقدس نماز مي خواندند. يهوديان اين مضيوع را دسيتاويز  بيرا  خيود قيرار داده و      

امواره مسلمانان راسرزنش مي كردند و به آنان طعيه مي زدند كه قبله مسيتقلي ندارنيد. آنيان ميي     

ت مي كييد.اما به سو  قبله ما نماز مي خوانيد. پیامبراز اين موضوع ناراحت گفتيد با آيین ما مخالف

مشهور  4بود و دوست داشت به طرف كعبه نماز بگذارد از اين رو پیوسته در انتظار ارمان خدا بود.

سوره بقره  144مفسران اتفاق نظر دارند كه پیامبر )ص( درانتظار صدور ارمان تغییر قبله بود كه آيه 

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ اِي السَّمَاَ اَلَيُوَلِّیَيَّكَ قِبْلَةً تَرْضَيااَا اَيوَ ِّ وَجْهَيكَ شَيطْرَ الْمَسْيجِدِ      » 5  شد:ناز

حَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا الْ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُيتُمْ اَوَلُّواْ وُجُوِاَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ

 6«.اللّهُ بِغَااِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

اما پس از تغییر قبله يهوديان مدييه با اتخاذ موضعي خصمانه دست به توطئه ديگر  زدنيد كيه        

أُنيزِ َ عَلَيى    وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَاْلِ الْكِتَابِ آمِيُيواْ بِالَّيذِ َ  قرآن كريم آن را اين گونه گزارش مي كيد: 

وَالَ تُؤْمِيُيواْ إِالَّ لِمَين تَبِي َ دِيييَكُمْ قُيلْ إِنَّ       ( 72)الَّذِينَ آمَيُواْ وَجْهَ اليَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
                                                 

مواجهه قرآن با يهود به نقل محمدعلي سلطاني در گزارش قرآن از يهوديان مدينه، فصلنامه فرهنگ جهاد شماره  -2

 223ص 1و 3

 172، ص 1ج ناصر مكارم شيرازي و .... تفسير نمونه-3

 37ص 1طبرسي تفسير جوامع الجامع ج 112، ص1مواجهه قرآن با يهودالتنزيل و اسرار التاميل ج -1

 1فخرالدين رازي مفاتيح الحنيب ج 191ص 1آلوس روح المعان ج 113ص -1علي بن ابراهيم قمي تفسيرقمي ج -1

 129ص 1و طبرس مجمع البيان في التفسيرالقرآن ج 71ص 

 71ص 1رازي مفاتيح الحنيب جفخرالدين   -2
6

 111(آيه 2بقره ) - 
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كُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّهِ يُؤْتِیهِ مَن الْهُدَى اُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِیتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِيدَ رَبِّ

و گرواي از اايل   1(74)يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاَ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ( 73)يَشَاَ وَاللّهُ وَاسِ ٌ عَلِیمٌ

قبليه شيما  بير    كتاب ]عالمان يهود  به پیروان خود گفتيد او  روز به آننه ]از آيات قرآن در تأيید 

مؤميان ناز  شد ]به مكر و حیله  ايمان آورديد و آننه را كه در پاييان روز نياز  شيد ]و بيه قبليه      

ديگر  برا  آنان تعیین نموده  انكار كيید شايد ]مؤميان با ايمان و انكار شما به تردييد ااتييد و  از   

عتماد نكيید ]نشانه ايا  پیيامبر   دييشان بازگردند و جز به كسي كه از آيین شما پیرو  كرده است ا

موعود را كه تغییر قبله از آن جمله است برا  او باز مگويید. ا  پیامبر  به آنان بگيو ايدايت اقيط    

ادايت الهي است ]وگفتيد ا  امكیشان آننه را كه مي دانید اياش نكيیيد  مبيادا نظیير آننيه ]در      

اده شود يا آنان نزد پرودگارتان با شما محاجّيه  استقال  در قبله  به شما داده شده به مسلمانان نیز د

كييد ]و بر شما پیروز شوند  بگو اضل و رحمت ]كه نبوت كتاب معجزه و قبله از جليوه ايا  آن   

است  به دست خداست به اركس بخوااد مي داد خدا بسیار عطا كييده و داناست رحمت را بيه  

آيات ياد شده بیانگر ايين  « بزرگ است.ار كه بخوااد اختصاص مي داد و خداوند دارا  بخشش 

است كه يهوديان به يكديگر گفتيد: پیامبراسيالم و مؤمييان او را نمياز خوانيدن و بيه سيو  بیيت        

المقدس در او  روز )نماز صبح( تصديق كيید ولي نماز خوانيدن بيه طيرف كعبيه در آخير روز را      

اد نكيید و به ایچ عيوان مسلمانان را تصديق نكيید و در آشكار ساختن اين راز به غیر خودتان اعتم

آگاه نكيید كه يكي از شوااد نبوت پیامبر موعود تغییر قبله از بیت المقدس بيه سيو  كعبيه اسيت     

زيرا اگر موضوع تغییر قبله را تصديق كيید و آننه آسماني خود مي دانید بيه مسيلمانان بگويیيد و    

لمانان نیز امه امانيد شما دارا  قبليه خوااييد   داليل درستي نبوت پیامبرشان را آشكار نمايید، مس

شد. در اين صورتما سیادت و آقايي شما از میان خوااد رات و ديگير نمیتوانیيد در میيان ملتهيا      

مختلف دنیا ااتخار كيید كه تيها دارا  قبله اند ضمن آنكه نزد خدا نیز ایچ حجّتي نخوااید داشيت  

خداام خوااد دانست كه شما از سا  اا قبيل از مياجرا    چون زماني كه اين راز را آشكار كرديد 

قبله جديد باخبر بوده ايد؛ از اين رو نمي توانید عذر بیاوريد و بگويید كه ما از حقانیت آن بي خیر 

 2بوديم و بدين جهت به نبوت پیامبر اسالم ايمان نیاورديم.

از مفسيران گفتيه انيد مقصيود از     مرحوم عالمه طباطبايي درادامه مطلب اوق مي ارمايد: برخیي      

ايين بيوده كيه گروايي     « آميوا بالَّذ  انز  علیالذين آميوا و جه اليعار و كفروا آخره لعلهم يرجعون»

ازيهوديان به قرآنايمان بیاورند و با مؤميان مخلوط شوند. سپس در پايان روز م/// شيوند و وانميود   

ايمان ثابت شد كه اين دعيوت صيحیح نیسيت    كييد كه ما صبح مسلمان شديم. ولي در آخر روز بر
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چون شوااد  بر بطالن آن يااتیم و آن را با بشارت اا  مربوط به نبيوت ونشيانه ايا  حقانیيت     

پیامبر كه نزد ما بود. اماايگ نديديم. آنان تالش كردند با اين نقشه و توطئه مؤميان را دچار ترديد 

ي از يهوديان كه امواره درحا  توطئه علیه اسالم كييد. سپس عالمه مي ارمايد: ارچيد چيین اقدام

بوده اند. بعید نیست ولي الفاظ آيه و نیز روايتي كه در شأن نزو  اين آيات از ائمه آمده، بيا چييین   

در روايتي از اميام   1برداشتي انطباق ندارد. بلكه مقصود موردنظر ما يعيي تغییر قبله را تأيید مي كيد

ارمود: ايگامي كه پیامبر خدا وارد مدييه شد. به سيو  بیيت المقيدس    محمد باقر )ع( كه حضرت 

نماز میخواند يهوديان خیلي خوشحا  شدند و پس از آنكه خداوند قبله را در وسط نمياز ظهير از   

بیت المقدس به سو  كعبه تغییر داد يهوديان سخت ناراحت شدند و گفتيد محمد)ص( نماز صبح 

ا( خواند و امه شما يهوديان بيه ايين دسيتور كيه در او  روز بير      را به طرف بیت المقدس )قبله م

محمد )ص( ناز  شد. ايمان بیاوريد و بداننه در آخر روز ناز  شده كفر بورزيد و ميظيور آنهيا از   

=  موض  قيرآن  2آننه در آخر روز ناز  شده، امان تغییر قبله از بیت المقدس به سو  كعبه است.

سورة آ  عمران ميعكس شده است. پاسيخ داده   74-72خداوند متعا  به سخيان يهود كه در آيات 

است در مورد اييكه گفتيد به آننه در بامدادان ناز  شده، ايمان آوريد و به آننه در آخر روز آميده  

ند ارميود:  كاار شويد و بشارت تغییر قبله را به مسلمانان نگويید تا آنها به سو  حق ايدايت نشيو  

ادايتي كه مؤميان بدان نیازميدند ادايت حقي است كه امان ادايت خدا  متعا  نه ادايت شيما:  

بيابراين مؤميان به ادايت شما نیاز  ندارند، شما به اكر خويش باشید و اگر مي خوااید از ادايت 

 خدا بهره ميد شويد و اگر نمي خوااید در كفر باقي بمانید.

قبله را آشكار كيید در قسمتي ديگر از گفتار يهود آمده است و اگر راز تغییر قبله  بشارت تغییر     

را ااش كيید و مسلمانان به سو  كعبه نماز گزارند آنان نیيز امانييد شيما از ااتخيار داشيتن قبليه       

؛ در پاسخ ارموده اضل در اختیيار خداسيت و خيدا آن را بيه ايركس كيه       «برخوردار خواايد شد

اد و اضل خدا در دست شما نیست تا آن را انحصار خود بدانید و از ديگيران درييغ   بخوااد مي د

 نمايید.

اما در مورد اين سخن كه گفتيد مي ترسیم خدا متوجه شيود و ديگير نتيوانیم نيزد خيدا بهانيه            

بیاوريم زيرا بطالن اين سخن آن قدر روشن است كيه نیياز  بيه پاسيخ نيدارد و در آييه ديگير         

 ین بهانه جويي و محاجه شده است.متعرض ام
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أَوَالَ  (76) تَعْقِلُونَبَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا اَتَحَ اللّهُ عَلَیْكُمْ لِیُحَآجُّوكُم بِهِ عِيدَ رَبِّكُمْ أَاَالَ

تغییر قبله مسلمانان از يهود و نیز مرزبيد  میيان   ؛ 1(77) يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِيُونَ

مسلمانان و يهود صورت پذيراته است ااصله گراتن از يهود در آن روز كه ایچ امیيد  بيه ايميان    

آوردن آنها نبود ضرور  و الزم بود. چيان كه نسخ روزه عاشوار نیز به امین ميظور بود. يهود پیش 

د پیامبر و مسلمانان نیز قادر بودند كيه آن روز را روزه بگیرنيد   اسالم، روز عاشوار را روزه میگراتي

سپس ارمان روز عاشورا ميسوخ شد و روزه گراتن در ماه رمضان واجب گرديد: به ار حيا  ديين   

 اسالم كه از ار نظربرتر  دارد بايد به گونه ا  جلوه كيد كه تكامل و برتر  آن روشن و بارز باشد

 تفرقه افكني-3-6

رت اسالم در سايه تعالیم حكیمانه رسو  گرامي اسالم در مديييه روز بيه روز اايزايش ميي     قد     

ياات و اسالم با نفوذ در میان توده اا  مختلف موجب امدلي و اتحاد شده بود. اختالايات قبیليه   

ا  رو به سرد  نهاده و اتحاد و يكپارچگي درتحت لوا  اسالم جايگزين تعصبات قيومي و كیييه   

ييه شده بود برخي از يهوديان مديييه كيه از مشيااده عظميت اسيالم و اتحياد و انسيجام        اا  دير

مسلمانان سخت ناراحت بودند. تالش مي كردند با نفوذ در میان قباييل مسيلمان آتيش شيقاوت و     

كیيه و اختالف را در بین آنها شعله ور سازند و با برانگیختن تعصبات قومي آنها را به جان بیيدازند 

بن قیس يهود  كه امواره به مسلمانان طعيه میزدند، وقتي مشااده كرد گرواي از اوس و  و شاس

خزرج پس از اسالم كیيه اا  ديرييه را كيار گذاشته و با يكديگر بيا مهير و محبيت برخيورد ميي      

نماييد. با جسارت و رشك اراوان نزد آنها رات و  و آنان را بيه يياد جييگ ايا  قبیليه ا  پيیش       

انداخت سپس با خواندن اشعار كه در میدان جيگ علیيه يكيديگر ميي خواندنيد، تعصيب      ازاسالم 

جاالي آنها را تحريك كرد به گونها  كه با برداشتن سالح در مقابل ام قرار گراتيد و ارياد جيگ 

سر دادند.ماجرا به پیامبر اكرم )ص( گزارش شد حضرت به میان آنها آمد و ارمود: آيا مي خواایيد  

یت برگرديد، در حالي كه من در میان شما استم و خداوند شما را به اسالم ادايت نميود،  به جاال

شما را از كفر نجات داد و د  اا  شما را كه سا  اا از ام دور بود به ام نزديك ساخت و میيان  

لي كه آنها پیوند برقرار كرد. آنها با شيیدن سخيان پیامبر بیدار و از نیرنگ دشمن آگاه شدند و در حا

دست امديگر را مي اشردند و اشك شاد  مي ريختيد با پیامبر امراه شدند و در حالي كه دسيت  

امديگر را مي اشردند و اشك شاد  مي ريختيد با پیامبر امراه شدند درنتیجه حیله و نقشه شاس 

 2بن قیس بر آب شد و پیرامون اين ماجرا آياتي از قرآن ناز  شد.

 موضع قرآن-3-6-1
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قرآن كريم در موضعي اوشميدانه و دقیق يهوديان را به سبب بازداشتن مسيلمانان از راه خيدا         

توبیخ كرده و مبارزه آنان بااسالم را از رو  علم و آگااي به حقانیت اسالم دانسته و درمورد تفرقه 

ن سَبِیلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَيا  قُلْ يَا أَاْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَااكيي در میان مؤميان اشدار مي داد 

بگو ا  اال كتاب چيرا كسيي را كيه ايميان آورده      1:عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاَ وَمَا اللّهُ بِغَااِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

است، از راه خدا باز مي داريد و آن ]راه  را كج مي شماريد با آنكه خود ]به راستي آن  گواایيد و  

در آييات بعيد تيالش گروايي از اايل كتياب رابيرا          2«انجام مي داید غاال نیسيت  خدا از آننه

بازگرداندن اال ايمان به كفر يادآور  شده و لزوم اوشیار  مؤمييان را در برابير تالشيها  گميراه     

كييدة دشميان خواستار شده ونیز پاسدار  از مرزاا  اعتقاد  را از وظايف اميه مؤمييان معرايي    

ادامه قرآن و پیامبر را وسیله ادايت انسان و پاسدار  از ايمان و عقیده دانسيته و   نموده است و در

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَيُيوَاْ إِن تُطِیعُيواْ   »تمسك به خدا راعامل ادايتانسان به صراط مستقیم برشمرده است: 

وَكَیْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَيى عَلَيیْكُمْ   ( 188)كُمْ كَااِرِينَاَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِ

 3(181)آيَاتُ اللّهِ وَاِیكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ اَقَدْ اُدِ َ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ

  نتيجه گيری  

با توجه به آيات و رواياتي كه در قرآن كريم در مورد بيي اسرائیل اشياره شيد آن ايا اعميا  و          

راتاراا  زشت خود را ترك نكرده و بر اعما  ناشايست خود ادامه داده و ام چيین بيا توجيه بيه    

توصیه اا  پیامبر اكرم )ص( دست از تفرقه ااكيي اا  خيود بير نداشيتيد و بيه صيراط مسيتقیم       

  نشدند و برا  نابود  اسالم از ایچ كوششي دريغ نورزيدند.  ادايت

 منابع

 قرآن كريم 
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عبدالفتاح طبّاره ترجميه و پياورقي سيید مهيد  آييت      كتاب چهره يهود در قرآن تألیف عفیف  -2
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