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  ميقرآن كر ساسا برهود يخي از يري تاريتفس
  

  1محمدكاظم شاكر
  چكيده 

هم شاهد نقد ، در قرآن. يهود و پيامبران آنها سخن نگفته است ةقرآن كريم در مورد هيچ قومي به انداز
العرب   ةو مسلمانان با يهود جزير) ص( شان و هم گواه برخورد پيامبر اين قوم و اعتقادات و اعمال گذشته

از  ،و ثانياً، اند قرآن را داراي بينش ناكافي از آيين يهود و تاريخ آن دانسته ،اوالً، برخي خاورشناسان. هستيم
اين مقاله در . اند و آن را به دور از عدل و انصاف قلمداد كرده اشكال گرفتهبرخوردهاي قرآن با يهوديان 

از تاريخ يهود از آغاز تا زمان اسالم و نيز سير تاريخي عملكرد  تصويري روشنصدد است تا با ارائة 
و مسلمانان به داوري ) ص( هاي قرآن و عملكرد پيامبر خواننده را در مورد ديدگاه، يهوديان در عصر نزول

با شواهدي از آمده كه هاي يهود  هاي قرآن در مورد تاريخچه و ويژگي ديدگاه، در بخش نخست. فراخواند
پا به پاي ، در بخش دوم. دهد نشان ميو نقد قرآن را نقدي منصفانه  گيرد ميقدس مورد تأييد قرار كتاب م
و مسلمانان با ) ص( ايم كه برخوردهاي پيامبر و نشان داده  دنبال كردهرا  مينمواجهة يهود و مسل، وحي

  . ه استبلكه كامالً متناسب با نوع عملكرد يهوديان بود، توزي يهود نه از سر كينه
  . خاورشناسان، هودي خيتار، اهل كتاب، انيعبران، لياسرائ يبن، كريم قرآن: يديكل واژگان

                                                           
  mk_shaker@yahoo.com /دانشگاه قماز  گروه علوم قرآن و حديثاستاد . ١
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  طرح مسأله .1
، مونتگمري( برخي خاورشناسان از بينش ناكافي قرآن از يهوديت و مسيحيت سخن گفته

در مدينه آميز با يهوديان را بعد از ايمان نياوردن آنها  و برخورد مخالفت) 24-23صص، 1373
سته و كشي دان و يا مجازات يهوديان توسط مسلمانان را نوعي نسل) 24ص، همان( اند دانسته

اين مقاله در صدد ترسيم . اند برداري قرار داده  ابزاري تبليغي عليه اسالم مورد بهره ةرا به مثاب آن
ند؛ تا هم قرائت ا از محورهاي اساسي است كه تاريخ و قرآن در مورد يهود گفته دقيق تصويري

قرآن از تاريخچة يهود را عرضه كند و هم برخورد قرآن با يهوديان عصر نزول را گام به گام 
  . عاهاي خاورشناسان به داوري منصفانه فراخواندخوانندگان را در مورد اد، سپسو  نشان دهد

نوشته شده  "قرآناسرائيل در  بني"و  "يهود در قرآن"كنون آثار متعددي با عناويني چون  تا
 اند چند گام ديگر به جلو برداشته اين نوشته با قدم نهادن بر راهي كه آنها هموار ساخته. است

ضمن اينكه در اساس كاري قرآني است بسياري از مباحثش به صورت تطبيقي بين قرآن و  و
يهوديان و سير تاريخي برخوردهاي ، ه به ترتيب نزول قرآنبا توج ؛ همچنينكتاب مقدس است

تدريجي قرآن با يهود مورد تحليل قرار  ةمسلمانان گام به گام دنبال شده و چگونگي مواجه
به اشكاالت خاورشناسان در مورد برخورد قرآن با يهود پاسخ داده  در نهايت نيز. گرفته است
  . شده است

2. سمعناشناسي اصطالح يهود در قرآن و كتاب مقد  
  : جود داردودر وجه تسمية يهود چند قول 

را  ﴾إِنا هدنا إِلَيك﴿ گفتار موسي خطاب به خداوند. از ريشه هود به معناي توبه است) 1
1ج، 1375، شهرستاني/ 439ص، 3ج، 1405، ابن منظور( اند ت اين قول آوردهشاهدي بر صح ،

   ؛)34ص، 1411، هطعيم/ 192ص
يهوديان به هنگام قرائت تورات از آنجا كه . از تهود به معناي حركت كردن است) 2

   ؛)8ص، 1ج، 1392، طنطاوي( اند بردار شده دهند به يهود نام بدنشان را حركت مي
 او). 23: 35، پيدايش( دارد كه چهارمين پسر يعقوب است )Juda( نسبت به يهودا) 3

هنگام ي در نجات يوسف و نيز كيان خاندان يعقوب داشته و يعقوب نقش مهم، مطابق تورات
  ). 10-8: 49و  8: 43؛ 27-26: 37، پيدايش( نويد تداوم سلطنت در نسل او را داده است، مرگ
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يهودا و  به دو مملكت، اسرائيل بعد از حضرت سليمان از نظر تاريخي نيز دولت بني
. شد اسرائيل تقسيم شد كه اولي شامل دو سبط يهودا و بنيامين و دومي شامل ده سبط ديگر مي

خي از كتب عهد قديم به كساني كه منتسب به مملكت يهودا بودند يهودي اطالق شده در بر
 721( پس از نابودي مملكت اسرائيل به دست آشوريان در سال). 6: 16، م پادشاهاندو( است

ت هوي» يهوديان«اسرائيل در  بني، هويت اسباط ساكن در آن از بين رفت و از آن پس ،)م. ق
/ Britanica, 1994, vol. 6, p. 542( به همة آنها يهودي اطالق شد، رو   مينه يافتند و از

كه در  مؤيد اين قول آن). 35-34صص، 1998، دمحم هخليف/ 283ص، 1422، فتوحي
هايي به كار رفته است كه مربوط  هاي يهود و يهودي تنها در كتاب واژه، هاي عهد عتيق نوشته

در كتاب دوم پادشاهان و پس از ، لين باربراي او. بابِل است به عصر پس از تبعيد يهوديان به
؛ 30 و 28: 52، ؛ ارميا6: 16، م پادشاهاندو( هاي ارميا و استر به كار رفته است آن در كتاب

  ). 10: 6و  6-4: 3و  6-5: 2، استر
پيروان انبياي پس از ابراهيم سه تعبير  رايدهد كه ب هاي عهد عتيق نشان مي بررسي نوشته

  : در سه مرحله به كار رفته است
است كه از زمان ابراهيم آغاز و به زمان يعقوب ختم  "عبرانيان"با عنوان ، مرحلة اول

  ؛شود مي
است كه از خاندان يعقوب آغاز و تا حملة پادشاه بابِل به  "اسرائيل بني"مرحلة دوم با عنوان 

  ؛يابد بودي آن ادامه مياورشليم و نا
و تاكنون ادامه دارد شده است كه از تبعيد بابلي آغاز "يهوديان"م با عنوان مرحلة سو 

  ). 189ص، 1998، دمحم هخليف(
اسرائيل و يهود را  بلكه اصطالحات بني ؛استفاده نكرده »عبرانيان«قرآن هيچگاه از اصطالح 

قصد » يهود«اند قرآن با به كار بردن لفظ  ر كردهاي كه تصو بر خالف عده. به كار برده است
رسد كه تنها خواسته است با  به نظر مي ،)38ص، 1419، خالدي: نك( داشته را تحقير يهوديان

پيروان دين موسي را قصد كند تا از شمول آن نسبت به مسيحيان جلوگيري ، كاربست اين واژه
ت فراگيري يهوديان و مسيحيان اسرائيل قابلي كه تعبيرهايي نظير اهل كتاب و بني در حالي، شود

در كنار واژة  "الذين هادوا"و  "هود"، "يهود"هاي  در بيشتر موارد واژه، از همين رو. را دارد
  . به كار رفته است "نصاري"
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 گيري دين يهود شكل ةتاريخچ .3

برگردانند و او را گيري يهوديت را به زمان حضرت ابراهيم  ند تا تاريخ شكلا يهوديان مايل
گذار  ابراهيم را بنيان، رو اين از). 98ص، 1404، ابن الشريف( اساس يهوديت به شمار آورند

 "يهود"كه اصطالح  حالي در ؛)Britanica, 1994, vol. 6, p. 638( كنند في مييهوديت معرّ
آن را ، عاي يهوديانقرآن كريم در اشاره به اين اد. حتّي در تورات موسي نيز به كار نرفته است

  ). 67-65/ آل عمران( داند گذار دين حنيف مي ابراهيم را پايه، امري نامعقول دانسته
، تاريخي درازدامن ديانت يهود يك ديانت تاريخي است؛ به اين معنا كه اين آيين در طول

، 2008، شاحاك( و عميقي شده است دچار تطورات مهم، گذر تاريخشكل گرفته و در 
تدوين يافته ، نيز در طول دورة يك هزار ساله كتاب مقدس يهوديان، عهد عتيق). 105ص
: ها بوده است ها و آيين دين يهود در گذر تاريخ تحت تأثير بسياري از فرهنگ. است

ترين آنها  اسالمي از مهم روماني و حتّي مسيحي و، يوناني، ايراني، آشوري، هاي بابلي فرهنگ
دين الهي از حنفيت آيين ابراهيم به سمت قوميت كيش يهود ، اين سيره به با توج. هستند

ممكن است سرّ اينكه قرآن يهوديت را از انبياء سلب كرده و حنفيت را به آنها ، هحركت كرد
  . نسبت داده همين باشد

كيش  براي كساني كه بهرا  "الذين هادوا"و  "اًيهودي"، "هوداً"، "اليهود"هاي  واژه كريم قرآن 
گاه يهوديت و نصرانيت را به پيامبران نسبت نداده  ا هيچام، اند به كار برده حضرت موسي بوده

 را براي آنها به كار برده است »ملّت ابراهيم«و  »مسلم«، »حنيف«اوصافي چون ، در مقابل. است
كننده به اسالم  اسرائيل را دعوت انبياي بني، همچنين). 67 /؛ آل عمران140-135/ البقره(

/ ؛ المائده84/ ؛ آل عمران133-131و  128/ البقره( خواند مي »مسلم«داند و همة آنها را  مي
گويد آنها كساني  مي، حتّي در مورد مسيحيان). 78/ و الحج 90/ ؛ يونس46/ ؛ العنكبوت111

ي از يهوديان به قرآن وقت، بنابراين). 82/ المائده( اند هستند كه خود نام نصاري بر خويش نهاده
  . دانند كند يعني كساني كه خود را يهودي مي ياد مي» واهاد ذينَلَّاَ«عنوان 

 :بندي است اسالم در چهار مرحله قابل طبقهظهور سير تاريخي آيين يهود از ابتدا تا پيش از 
يهوديان ديانت ) 4 ؛ديانت يهوديان در تبعيد بابلي) 3 ؛بعد از موسي ةدور ) 2 ؛عصر موسي) 1

  . از عصر يوناني تا مرحلة تلمودي
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  عصر موسي .3-1

بزرگ  ةدر عصر موسي يك جامع. گيري يهود است ترين عصر در شكل عصر موسي مهم
لين او. ديني شكل گرفت كه رابطة آن با خداوند در قالب عهد و ميثاق تنظيم شده است

احكام و اخالق آمده و قرآن كريم نيز آن ، اساس اعتقادات، ده فرمان است كه در آن، امهن ميثاق
تورات به عنوان كتاب ). 145/ عرافاأل( توصيف كرده است ﴾لِّكُلِّ شيٍء تفْصيالً﴿ را با وصف

در  ،)44/ المائده( كردند اسرائيل بر مبناي آن حكم مي  محوري كه پس از موسي نيز انبياي بني
اين كتاب به عنوان امام ) ص( مبرقبل از رسالت پياطبق بيان قرآن تا . اين دوره نازل شده است

 ). 12/ حقافاأل( بوده است نافذ، توحيدي ةبراي جامع

  عصر بعد از موسي تا تقسيم دولت .3-2
با ورود به . اسرائيل در بيابان بودند و زندگي شهرنشيني نداشتند  بني، تا زمان حيات موسي

در اين دوران بود كه حاكميت سياسي . شدند وارد مرحلة جديدي از مدنيت، سرزمين مقدس
اسرائيل به نام  در زمان يكي از پيامبران و داوران بني. اسرائيل مطرح شد و تشكيل دولت در بني

مردم از او خواستند كه براي آنها پادشاهي قرار دهد كه خداوند طالوت را براي آنها ، سموئيل
اوج دورة پادشاهي در ميان ). 10تا  8هاي  باب، ؛ اول سموئيل247-246/ البقره( تعيين كرد

معبد ، در اين دوره. است، سليمان حضرت، د و فرزندشوداوحضرت يهود دورة حكومت 
ود و سليمان از ودا. ساخته شد) 1/ سراءاإل( ياد كرده "مسجد االقصي"سليمان كه قرآن از آن به 

توان گفت كه  مي، بنابراين. اند بودههم پيامبر و هم پادشاه ، نظر كتاب مقدس و قرآن كريم
  . بهترين نماد وحدت دين و حاكميت سياسي در اين دوره از ديانت يهود اتفاق افتاده است

حاكميت ديني و سياسي يهود دچار افتراق شد و دو دولت يهودا و ، با وفات سليمان 
ك قرار گرفت در اين عصر بود كه ديانت توحيدي در معرض خطر شر. اسرائيل شكل گرفت

. اسرائيل نفوذ كرد پرستان در بني انديشه و عمل بت ،)دولت اسرائيل( در بخش شمالي، و بويژه
وجود داشته و با ويراني معبد تورات ) م. ق 586( در سال ظاهراً تا قبل از فروپاشي اورشليم

اشاره كرده قرآن نيز به اصل اين حادثه . تورات و صندوق عهد نيز از بين رفته است، سليمان
المقدس    بازنويسي اين كتاب بعد از بازگشت به بيت، تورات موجود). 5-4/ سراءاإل( است

106- 105صص، 2008، شاحاك( ط عزرا انجام شده استاست كه توس .(  
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  عصر تبعيد يهوديان .3-3

 يهوديان زندگي در، پيش از ميالد 586و  721 سال بعد از فروپاشي اسرائيل و يهودا در
هاي جديدي  آموزه، در اين دوره انبياي آنها ضمن تبليغ شريعت موسوي. تبعيد را تجربه كردند

سخن صريحي در مورد معاد و زندگي پس ، در تورات موجود. را در ديانت يهودي وارد كردند
، هوشع( و اشعيا به معاد تصريح شده است هايي نظير هوشع اما در كتاب. از مرگ وجود ندارد

: 9، عاموس( آمدن مسيحا در آينده بشارت داده شده است، همچنين). 26-19، ؛ اشعيا1-2: 6
  ). 22: 34، حزقيال/ 9-3: 3، ارميا/ 4-3: 55، اشعيا/ 5-4: 3، هوشع/ 11-15

  تَلمودي ةعصر يوناني و مرحل .3-4
-1: 1، عزرا( المقدس برگشتند  به بيت، پادشاه فارس، پس از آنكه با كمك كورشيهوديان 

عزرا به ، در اين دوره. دورة جديدي از حيات ديني اجتماعي خود را از سر گرفتند ،)4
پيش  332تا  538 سال اين دوره از. بازسازي شدنيز بازنگاري تورات پرداخت و معبد سليمان 

اين دوره كه يهوديان تحت حاكميت سياسي دولت فارس بودند به تثبيت . از ميالد ادامه يافت
اما با شروع فتوحات اسكندر و ظهور انديشة . احكام و نظام ديني خود پرداختندعقايد و 

ديانت بر پاية وحي استوار اين در حالي كه . ديانت يهودي تحولي شگرف پيدا كرد، يوناني
الهي و دومي داراي  مصدريكرد؛ اولي داراي  محوري تكيه مي يوناني بر عقل ةانديش، بود

  . بشري بود خاستگاه
مظهر دانشمندان يهودي است كه تالش وافري به ) ق 45. ق ـ م 25. م( فيلون اسكندراني 

، 1998، دمحم هخليف( آشتي ايجاد كند "موسي و افالطون"و  "تورات و فلسفه"كار برد تا بين 
. اثر اين مواجهه در برخي از كتب عهد قديم مانند كتاب جامعه مشهود است). 213-212صص

، در يك سوي ديگر، تيهودي ةمواجهه معارف وحياني و عقالني در انديشهمزمان با 
اي بين قرن دوم  اين پديده در طول دوره. گيري پديدة ديگري به نام تَلمود در جريان بود شكل

برخي ، به جهت اهميت تَلمود در حيات ديني يهود. گيري بود تا پنجم ميالدي در حال شكل
  ). 213ص، همان( اند نام نهاده» يهوديت تَلمودي«را به نام  آن قوماين دوره از تاريخ 

دانند كه در كنار شريعت  يهودياني كه به تَلمود اعتقاد دارند آن را شريعت شفاهي مي
به بيان و ، قرون متمادي لبه موسي وحي شده است كه علماي يهودي در طو) تورات( مكتوب
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. اي هستند يهوديان داراي حقوق ويژه، ن تلموديمطابق قواني. اند سپس نگارش آن اقدام كرده
ا اگر يك يهودي ام ؛شود وجه مجازات مي بدتريني را بكشد به ياگر كسي يهود، به طور مثال

 در صورتي. شود ا مجازات نميام! بكشد تنها نزد خداوند گناهكار است را فردي غير يهودي
 !آيد نباشد اصالً گناه هم به شمار نميب قتل باشد و مباشر كه اين يهودي تنها مسبهم 

  ). 146ص، 2008، شاحاك(
همچنين نجات يك يهودي از مرگ واجب است در حالي كه نجات غير يهودي از مرگ  

 حتّي بر يك پزشك يهودي واجب دانسته شده كه غير يهودي را معالجه نكند. حرام است
با غير يهودي زنا كند مثل آن است   يهودييك اگر ، طور در مورد زنا همين). 154، صهمان(

كه آن زن غير يهودي بايد  حالي شود در كه با حيواني زنا كرده است و مشمول عقوبت مرگ نمي
/ النساء( بهتان به مريم نيز كه مورد اشاره قرآن قرار گرفته است). 166ص، همان( اعدام شود

  . در تلمود آمده است) 156

 العرب   ةيهوديان جزير .4

اند مانند  يعني كساني كه در مدينه و اطراف آن ساكن بوده، العرب  ةيهوديان جزيردربارة 
العات دقيقي در اطّ، 1قريظه و نيز يهود خيبر و تيماء و وادي القري نضير و بني بني، قَينقاع بني

 ةهيچ منبع يهودي از تاريخ يهود در جزير، )Wolfenson( به گفتة ولفنسون. دست نيست

تنها در يكي از منابع آمده ! اند گويي كه در آنجا اصالً يهوديان نبوده، نگفته استالعرب سخن  
اند و  العرب شده  ةكه يهوديان دمشق و حلب در قرن سوم ميالدي منكر وجود يهود در جزير

چرا كه به ، دانند حقيقتاً يهودي نيستند اند كساني هم كه در اطراف خيبر خود را يهودي مي گفته
با اين ). 55ص، 1415، ولفنسون( وحيدي و قوانين تَلمود به طور كامل وفادار نيستندديانت ت

كه نامش در  )Simeon Temanite( شمعون التيماني، به نظر برخي خاورشناسان، حال
). 528ص، 6ج، 1413، جوادعلي( ميدراش و تَلمود آمده از يهوديان ساكن در تيماء بوده است

باره  نِ آن روز را دليل اصلي سكوت منابع در اينالعرب از عالم متمد   ةولفنسون انقطاع جزير
  ). 53ص، 1415، ولفنسون( داند مي

                                                           
پيامرب در سال هفتم هجری بعد از . شود العرب اطالق می  سرزمينی بني مدينه و شام در مشال جزيرةوادی القری به . ١

پيامرب با آا جنگيد و سرزمينشان  .اما ايشان نپذيرفتند، جنگ خيرب به سراغ آا رفت و آا را به اسالم دعوت کرد

  ). ۹۲-۹۱صص، ۳ج، ۱۴۱۹ه، ابن تيمي( ج بدهنديشان کار کنند و خراها را فتح کرد؛ اما اجازه داد در زمني
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مربوط به ، العات موجود در مورد يهوديان صدر اسالمفاق اطّبيشتر قريب به اتّ، رو ازاين
. ترين منبعي كه از يهوديان عصر بعثت سخن گفته قرآن كريم است متقن. دورة اسالمي است

ه داشتند از آنها و قرآن در زماني كه يهوديان در مدينه ساكن بودند و به سخنان قرآن نيز توج
حتّي اگر كسي به وحياني بودن آن هم اعتقاد نداشته ، بنابراين. سخن گفته است ايشاناحوال 
اين مطلبي است كه برخي . كندهاي تاريخي آن اعتماد  ت گزارشبايد به صح، باشد

العرب از    ةيهوديان جزير). 43ص، 1373، مونتگمري( اند ن نيز بر آن صحه گذاشتهخاورشناسا
ي و قرآن كريم در آيات مكّ. اسرائيل بودند كه به اين منطقه مهاجرت كرده بودند نسل بني

/ البقره( دهد ب قرار مياطخم، اسرائيل را به عنوان بني) ص( يهوديان معاصر پيامبر اكرم، مدني
  . اسرائيل است كه حاكي از ارتباط نسل آنها با بني) 122و  47، 40

  العرب  ةوضعيت امور ديني و فرهنگي يهود جزير. 4-1
ت اند كه از دين يهودي سوادي بوده برخي بر اين نظرند كه يهوديان ساكن مدينه افراد بي

55-54ص، 1415، ولفنسون( اند دانسته هي نميچيز قابل توج .(اخبار  ا گزارش قرآن وام
، العرب داراي اماكني ديني بودند كه در آنها  ةيهود ساكن در جزير. كند اسالمي اين را تأييد نمي

. شده است تورات و احكام شرعي و تاريخ يهود و انبياي آنها و ديگر شعائر دينشان تدريس مي
 )Midrash( »ميدراش«مدراس در اصل از واژة عبري . ناميدند مي» المدراس  بيت«اين اماكن را 

به معناي جستجو است و دانشمندان از خالل ميدراش  »دراسة«به عربي  »دراش«معادل . است
خواستند همة مسائل زندگي را از تورات استخراج  پرداختند و مي به جستجوي معاني نهفته مي

   .)Britanica, 1994, vol. 8, p. 114( كنند
عبري هستند ، هر دو لفظ در اصل. گفتند ون ميو رباني، جمع حبر، به علماي يهود هم احبار
در اصل به  )Habarim( و جمع آن حبريم )Haber( حبر. اند كه به صورت معرّب درآمده

اين گروه مورد احترام مردم بوده و به . شود معناي رفيق و همراه است كه به اهل دانش گفته مي
، 1415، ولفنسون( اند كرده ديني راهنمايي ميپرداخته و مردم را در امور  فصل دعاوي مي

 "ربي"اين كلمه يا . است» استاد من«يا » مِ منمعلّ«در اصل عبري به معناي  "رابي"واژة ). 62ص
)Rabbi(  عالم  و از راسخان در علمداراي مفهومي باالتر از حبر است و به دانشمند يهودي كه

   ).Britanica, 1994, vol. 9, p. 871( شده است ميبه حالل و حرام و امر و نهي بوده گفته 
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 ،)34 /توبهال ؛63 /المائده( اصطالحات احبار، قرآن كريم در اشاره به عالمان يهودي
»ونراني63 /المائده( »ب(ون« ؛يرب« )به كار ) 162 /النساء( »ن در علموراسخ«و ) 146 /آل عمران

بايد پذيرفت كه يهوديان مدينه داراي ، علماي ديني يهود ةالجمل  به رغم حضور في. برده است
اند هي نبودهپايگاه علمي قابل توج .انيين بودهاماند كه برخي به  ا معدودي از آنها از احبار و رب

عبداهللا بن سالم از احباري بود كه بعد از . اسالم گرويدند و بيشترشان حقيقت را كتمان كردند
  . اسالمش را اظهار كرد )ص( اكرم مالقات با پيامبر

بارة بشارت  پيمانشان از اوس و خزرج در هاي هم توان گفت كه سخنان يهوديان به عرب مي
، ابن هشام( ايمان آورند) ص( باعث شد كه آنها براحتي به پيامبر اكرم) ص( ظهور پيامبر اسالم

برخي از اصحاب  بعد از هجرت به مدينه به همراه) ص( مبرپيا). 429- 428صص، 1ج، 1425
/ 57ص، 8ج، 1401، بخاري( المدراس يهوديان رفتند و آنها را به اسالم دعوت كردند  به بيت

  ). 451ص، 2ج، تا بي، ابن حنبل

 هاي تاريخي يهود  گزارش قرآن از ويژگي .5

در قرآن رذائل مختلفي را به قوم . كند اسرائيل ياد مي قرآن از گذشتة يهود بيشتر با عنوان بني
  : آيد يهود نسبت داده است كه از جملة آنها مواردي است كه در پي مي

 دنياطلبي .5-1

م به جمع اموال يبه حق خود قانع نباشند و به طور دا، گاه دنياطلبي يهود باعث شده كه هيچ
آنها را به رباخواري و خوردن اموال ، همين امر. بپردازند، ولو با غصب اموال ديگران، و ثروت

بايد باالترين ، مطابق قوانين يهودي). 161/ النساء ؛63، 62، 42/ المائده( است مردم واداشته
  ). 169ص، 2008، شاحاك( نرخ ربا را يك يهودي از غير يهودي بگيرد

كاري و خداي  مذهب يهودي كاسب: گويد كارل ماركس كه خود يك يهودي بوده است مي
يهوديان اسكناس است و هيچ خداي خداي واقعي  .)46ص، 1381، ماركس( او پول است

ست و نه تنها بت آنها جيفة دنيا). 48-47صص، نهما( ديگري تاب مقاومت در برابر آن ندارد
سوداگري بر تمام افكار آنها . پرستند ها كه با تمام جسم و جانشان آن را مي با جنباندن لب

شان متاع و پيشخوان، فرتهنگام مسا. ندچيره شده و هيچ تفريحي جز داد و ستد اجناس ندار
اي چشم از كسب و كار خود  اگر لحظه. گويند كشند و تنها از بهره سخن مي را بر دوش مي

طلبي   اين دنيا). 47ص، همان( تنها براي آن است كه كسب و كار رقيب را وارسي كنند، بردارند
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هاي  بر سياستهاي آن سلطه  انجامد كه يكي از نمونه يهوديان به فسادهاي ديگري نيز مي
شوند تا آنها دست اسرائيل را در  باعث مي، برخي از كشورهاي بزرگ است كه با فشار بر آنها

حدة آمريكا گذاران اياالت متّ از بنيان، بنيامين فرانكلين. ت باز بگذارندانجام جنايت عليه بشري
، 2ج، 1392، طنطاوي( نسبت به اين خطر يهود هشدار داده استميالدي  1789در سال 

  ). 341-340صص

  پيمان شكني .5-2
به ) 2جز خدا را نپرستند؛ ) 1اسرائيل پيمان گرفته شده بود كه  كند كه از بني قرآن بيان مي

نماز به ) 4نيك سخن باشند؛  ،با مردم) 3نيكي كنند؛ ، يتيمان و مستمندان، خويشان، پدر و مادر
/ البقره( بقيه از اين دستورات تخطّي كردند، زكات بدهند؛ اما جز اندكي از آنان) 5پا دارند؛ 

و  "يتولّ" مصدر بقره كه هم از 83در آية ﴾ عرِضونَنكُم وأَنتم مم قَليالً ثُم تولَّيتم إِالَّ﴿تعبير ). 83
آن است كه اين امر به صورت يك عادت در يهوديان  نشانةاستفاده شده  "اعراض"هم از 

  . درآمده است
  آنها داشته به نقض پيمان آنها در شبه ةپيمان كه ريشه در عمل اسالف گذشت اين نقض

همين سوره به آنها  84صل شده است كه در آية متّ) ص( پيش از بعثت رسول خدا هجزير
آنها در . پيمان بودند قريظه با قبيلة اوس هم و بني، نضير با قبيلة خزرج يهود بني. شود مياشاره 
كشتند و پس از  كردند و همديگر را مي و قبيله با هم داشتند شركت ميهايي كه اين د جنگ
شما  :فرمايد ميباره  اين درقرآن كريم  .كردند در آزاد كردن اسيران يهودي كمك مي، جنگ

اما به بعض  ؛كنيد كه آزاد كردن اسيران جنگي است را عمل مي) تورات( برخي از احكام كتاب
بديهي است كه ). 84/ البقره( كنيد ديگر از ميثاق الهي ـ كه عدم قتل يكديگر است ـ عمل نمي

هاي غلط در  اين امر يكي ديگر از روش! رسيد كردند نوبت به اولي نمي اگر به دومي عمل مي
  . ستها آن برخوردهاي دوگانه با پيمانكند و  زندگي اجتماعي را بيان مي

اسرائيل سخن رفته است كه به خاطر آن  در سورة مائده از نقض پيمان يهود و بني، همچنين
نيز بوده است كه در ) ص( مبراين صفت در يهوديان زمان پيا. اند به لعنت الهي دچار شده

يهوديان تمام ). 13-12/ المائده( كند في ميخداوند بيشتر آنها را اهل خيانت معرّ، همين آيات
و مسلمانان نيز بسته بودند بسيار زود شكستند و به مخالفان اسالم ) ص( مبرا پياعهودي را كه ب

عادات يهوديان درآمده  ةگويي نقض عهد در زمر، بنابراين). 58/ نفالاأل( مساعدت رساندند
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/ البقره( »جمعي از ايشان آن را دور افكندند، هر بار آنها پيماني بستند«بود كه به تعبير قرآن 
100 (  

  اهانت به خداوند و تمسخر آيات الهي .5-3
يهوديان گفتند كه خدا ، وقتي آياتي نازل شد كه مردم را دعوت به انفاق در راه خدا كرد

/ المائده( و يا گفتند كه دست خدا بسته است) 181/ آل عمران( نياز هستيم فقير است و ما بي
64 .(  

  دشمني با جبرئيل .5-4
آوردند كه با جبرئيل كه آورندة وحي است  ايمان نمي) ص( مبريهوديان با اين بهانه به پيا

در واقع [بگو كسي كه دشمن جبرئيل است : گويد مي) ص( مبرقرآن به پيا. دشمن هستند
قرآني كه  ـ كند ؛ چرا كه او تنها با اذن خداست كه قرآن را بر قلب تو نازل مي]دشمن خداست

  ). 98-97/ البقره( تصديق كنندة تورات نيز هست

  و مخالفت با آنان كشتن پيامبران و صالحان. 5-5
، طنطاوي( و حزقيال را كشتند، ازكري، ارميا، انبيايي چون اشعياء، يهود در تاريخ خود 

هاي متعدد آنها و نيز  برخورد يهوديان با حضرت موسي و نافرماني). 44ص، 2ج، 1392
ب مقدس خود يهوديان مورد اشاره و هايشان به طور فراوان در قرآن و نيز كتا گيري بهانه

تالش يهوديان براي كشتن حضرت عيسي و ادعاي گزاف در مورد . تصريح قرار گرفته است
 همچنين ايراد بهتان به مادر آن حضرت. جزو افتخارات آنهاست) 157/ النساء( قتل ايشان

حق ، جز آنچه خود خواهند كند كه آنها نمي هايي است كه داللت مي از نمونه) 156/ النساء(
دار كردن حقيقت و التباس حق با باطل دست  هدانند برتابند و در اين راه حاضرند براي لكّ مي

  . به هر كاري بزنند
هاي  و مؤمنان به همة پيامبران و كتاب) ص( مبرگويد كه پيا قرآن به صراحت مي، در مقابل 

او را كلمة خدا و پيامبر بر ، يو در خصوص حضرت عيس) 285/ البقره( آسماني ايمان دارند
/ ؛ المائده253و  87/ البقره( كه معجزات فراواني را آورده است) 171/ النساء( داند حق مي

/ آل عمران( رهو مطه) 75/ المائده( يقهصد، حضرت مريم را زني پاكدامن، و مادرش) 110
  . داند مي) 42
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  ناديده گرفتن احكام الهي .5-6
. اصحاب سبت است كه احكام مربوط به روز شنبه را مراعات نكردندعمل ، نمونة بارز آن

/ ؛ النساء65 /البقره( ت مجازات كردآنها را به شد، خداوند نيز با مسخشان به صورت بوزينه
  ). 166-163/ عراف؛ األ47

 و مسلمانان) ص( برخورد يهوديان با پيامبر اسالم .6

و يهوديان معاصر او ) ص( مبرپيا اي بين گونه برخورد خصمانه هيچ، پيش از هجرت
هي از يهوديان وجود نداشته ت قابل توجچرا كه اصوالً در مكّه جمعي، گزارش نشده است

رفت  طور كه انتظار ميآن ، ايمان آوردن بسياري از مردم وبه مدينه ) ص( مبربا آمدن پيا. است
ي از مخالفت علني نيز تتا مد، با اين حال. حمايت نكردند، و مؤمنان) ص( مبريهوديان از پيا

) ص( مبرپيا. پيمان شوند و مؤمنان هم) ص( مبرخودداري ورزيدند و حتّي حاضر شدند با پيا
در اوايل هجرت رابطة مسلمانان  بنابراين،. هايي جان و مال آنها را محترم شمرد نيز طي پيمان

، اما به رغم ايمان گروهي از يهوديان. با يهود خوب بود و حتّي قبلة آنها قبلة مسلمانان نيز بود
از ) ص(اسالم  مبربيني و حسادت و به دليل آنكه پيا برتر بيشتر آنها به خاطر استكبار و خود

و  159صص، 2ج، 1425، ابن هشام( ايمان نياوردند) 109و  105/ البقره( اسرائيل نبود بني
تحريم ربا را در ضديت آشكار با مانند ، بعد از آنكه برخي از احكام اسالم، همچنين). 164

پيمانان آنها از اوس و خزرج   و پس از آنكه مشاهده كردند كه هم، كيان اقتصادي خود ديدند
از هيچ كوششي در تضعيف اسالم كوتاهي ، اند لبيك گفته) ص( مبريكپارچه به دعوت پيا

هاي به ظاهر  دسيسهخواستند با  آنها حتّي مي). 545-543صص، 6ج، 1413، جوادعلي( نكردند
المقدس برود؛ با اين استدالل كه پيامبران همگي   را تشويق كنند كه به بيت) ص( مبرديني پيا

 !اند پس بهتر است او نيز به آنجا مهاجرت كند و رحل اقامت افكند در قدس ساكن بوده
  ). 339، ص1999، كنعان(

يهوديان معاصر پيامبر از آمدن رسول پذيرد كه  مي، از نويسندگان يهودي معاصر، ولفنسون 
كرد كه در  خدا به يثرب خرسند بودند؛ چرا كه به اعتقاد آنها او مردم را به ديني دعوت مي

 مبرافزايد كه يهوديان در اين آرزو بودند كه پيا ا او ميام. گوهر و ذاتش با دين يهود يكي بود
 ةسبب وحدت جامع) ص(اكرم  مبره پياو نيز اميد داشتند ك! به دين آنها درآيد) ص( اسالم

). 153ص، 1415، ولفنسون( پرستي اقدام كنند مدينه شود و همگي با هم به محو شرك و بت
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مبرپيمان خود را با پيا، پرسد كه چرا يهوديان خيلي زود ا اين نويسندة يهودي از خود نميام 
دين آنها را بر دين توحيد پيمان شوند و  ه همنقض كردند و حاضر شدند با مشركان مكّ) ص(

و ) ص( مبرترين اقدامات يهوديان در مقابله با پيا مهم! را نابود كنند) ص( مبرترجيح دهند تا پيا
  : توان به شرح زير برشمرد مسلمانان را مي

  به راه انداختن مجادالت ديني و كالمي. 6-1
كردند و حاضر  مجادله ميطور كه در كتاب مقدس آمده كه با پيامبرانشان  يهوديان همان

در برابر دعوت ، گفتند قبول كنند نبودند آنچه را كه پيامبران بزرگي چون موسي به آنها مي
. زدند دست به مجادله مي) ص( مبرنيز به قصد ايجاد تشكيك در حقّانيت پيا) ص( پيامبر اسالم

 نيز داستان انتخاب طالوت و) 71-67/ البقره( مجادالت آنها با پيامبرانشان در داستان ذبح بقره
كردند آنچه را كه قبالً  آنها سعي مي. بيانگر لجاجت و عناد آنها با حق است) 248-246/ البقره(
، كثير ؛ ابن89/ البقره( انطباق آن را بر پيامبر اسالم انكار كنند، بارة پيامبر موعود گفته بودند در

  ). بقرهال ةسوراز  89ذيل آية ، 1417
خداوند از ما پيمان : گفتند ت آنها در مجادالت ديني با مسلمانان اين بود كه مييكي از شبها

/ آل عمران( !كه آتش آن را بخورد، گرفته كه به هيچ پيامبري ايمان نياوريم تا يك قرباني بياورد
گويد كه پيامبران گذشته شما همين معجزات را براي شما  قرآن هم در جوابشان مي) 183

آنها از روي  ةاين جواب حاكي از آن است كه خواست)  همان( !آنها را كشتيد؟ آوردند پس چرا
  . گرايي نبوده است حق

، يكي ديگر از مجادالت كالمي آنها اين بود كه درخواست كردند تا خداوند به طور مستقيم
گويد كه اين سخنان همان سخناني است كه  قرآن هم مي) 118/ البقره( !با آنها سخن بگويد

لَن نؤمن لَك ﴿گفتند  اشاره به گفتار يهوديان است كه به موسي مي شينيان آنها زدند كه احتماالًپي

تيح رةً ينرهج 55/ البقره( ﴾اللَّه (گفتند  و يا مي﴿ا اللّهةً أَرِنرهج﴾ )گاهي ) 153/ النساء
كه خداوند در جواب ) 91/ نعاماأل( »خداوند چيزي را بر بشر نازل نكرده است«گفتند كه  مي
از ديگر مجادالت ديني )  همان( »!نازل كرد؟، چه كسي كتابي را كه موسي آورد: بگو«: گويد مي

گويد كه چگونه  كردند كه قرآن نيز در پاسخ مي في ميآنها اين بود كه ابراهيم را يهودي معرّ
ه افزايد ك و سپس مي! شده استتواند يهودي باشد در حالي كه تورات بعداً نازل  ابراهيم مي

و مسلمانان ) ص( لي هستند كه از او پيروي كنند و پيامبر اسالمكساني در انتساب به ابراهيم او
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). 68-65/ آل عمران( لي به انتساب به ابراهيم هستنددانند او براهيم را الگوي خود ميكه ا
همچنين در موضوع ). 145-142، هالبقر: نك( لة قبله استأدر مس، ديگر از مجادالت آنها ةنمون
  ). 95-93/ ؛ آل عمران147/ نعاماأل( كردند مجادله مي، هاي حرام طعام

  از پاسخ آن حضرتبه قصد نشان دادن عجز ) ص( مبرسؤال كردن از پيا. 6-2
خورده  طرف شكست ،)ص( مبرديدند كه در مجادالت ديني و كالمي با پيا يهود وقتي مي

گفته . پاسخ به آنها عاجز باشد ةاز ارائ) ص( مبرپرداختند تا بلكه پيا سؤاالتي ميبه ايراد ، هستند
 مبردادند تا از پيا به مدينه هم سؤاالتي را به مشركان ياد مي) ص( مبرشده كه پيش از ورود پيا

وتيتم من الْعلْمِ وما أُويسئَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي ﴿ سؤال از روح. بپرسند) ص(

 ﴾اًتلُواْ علَيكُم منه ذكْرقُلْ سأَ الْقَرننيِ  يلُونك عن ذئَويس﴿ ذوالقرنين ؛)85 /اإلسراء( ﴾قَليالً اإِلّ

علْمها عند يسئَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها قُلْ إِنما ﴿ قيامتزمان سؤال از  و ؛)83/ الكهف(

ابن هشام آورده است كه گروهي از يهود . اين سؤاالت است ةاز جمل ؛)187 /األعراف( ﴾ربي
خود خدا را چه كسي آفريده ، سؤال كردند كه اگر خدا خلق را آفريده است) ص( مبراز پيا

 ). 507ص، 1ج، 1360، ابن اسحاق( سورة توحيد را بر آنها تالوت كرد) ص( است؟ پيامبر

  توطئه و دسيسه بين مسلمانان. 6-3
ها و قبايل عرب شده است  يهوديان وقتي ديدند كه اسالم باعث تأليف قلوب همة گروه 
، خواستند با ايجاد فتنه بين مهاجران و انصار از يك سو و بين اوس و خزرج از سوي ديگر مي

آنها ، وحدت بين مسلمانانآياتي از قرآن ضمن يادآوري نعمت . ور سازند آتش جنگ را شعله
پس از اين بود كه ). 102-98/ آل عمران( دارد را از گرفتار شدن در اين دام يهود بر حذر مي

هم گذاشتند و  ةيهوديان و اشتباه خود پي بردند و شانه بر شان ةمسلمانان به عمق دسيس
  ). 339ص، 1999، كنعان( گريستند و استغفار كردند

  دن مسلمانان از دينشانتالش در منصرف كر. 6-4
. خواستند به هر طريقي شده مسلمانان را از گرويدن به دينشان پشيمان كنند يهوديان مي

از  ،سپس ،يكي از راههايي كه آنها انتخاب كردند اين بود كه به ظاهر اظهار ايمان كنند
حقانيت دين ايمانشان برگردند و بدين وسيله روحية مسلمانان را تضعيف كنند و آنها را در 
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آل  71 ةذيل آي، 311ص، 3ج، 1420، ؛ طبري74-71/ آل عمران( اسالم به ترديد افكنند
به اسالم گرويدند ، ابن هشام فصلي را به گزارش يهودياني اختصاص داده كه منافقانه). عمران

  ). 527ص، 1ج، 1425، ابن هشام( و سعي در تخريب اسالم داشتند

  الهي و تالش در ايجاد فتنه براي رسول خدا به بازيچه گرفتن احكام. 6-5
خر و استهزاي به تمس، آمدند و با گوش دادن به احكام الهي گاهي يهوديان به مسجد مي

و دستور اخراج آنها را از  ندروزي با آنها برخورد كرد) ص( پرداختند كه پيامبر اكرم آنها مي
 ). 528ص، 1ج، همان( مسجد دادند

  با منافقان عليه مسلمانانپيمان شدن  هم. 6-6
منافقان و يهود به هم نزديك شده و در صدد ، هاي مائده و حشر مطابق آياتي از سوره

بخش عمدة سورة حشر . جبهة مسلمانان را تضعيف كنند، بودند تا با همدستي با يكديگر
پيوسته به آيا منافقان را نديدي كه «: در اين سوره آمده است. نضير نازل شده است بني ةدربار

ما هم با شما بيرون خواهيم ، هرگاه شما را بيرون كنند: گفتند برادران كفّارشان از اهل كتاب مي
، كس را دربارة شما اطاعت نخواهيم كرد و اگر با شما پيكار شود  رفت و هرگز سخن هيچ

پيوندي ، بيعبداهللا بن اُ، منافقان ةيهوديان با سردست) 11/ الحشر( ».ياريتان خواهيم كرد
بر بالين او حاضر شدند و پس از مرگش نيز براي او ، ناگسستني داشتند و حتّي در هنگام مرگ

 ). 226ص، 1415، ولفنسون( عزاداري كردند

  هم پيمان شدن با مشركان عليه مسلمانان. 6-7
پيمان شدن با مشركان مكّه  هم صددبرخي از آيات قرآن حاكي از آن است كه يهوديان در 

 »جبت«به ، اي از كتاب به آنان داده شده آيا نديدي كساني كه بهره«: گويد قرآن مي. نيز برآمدند
آنها از كساني كه : گويند مي، آورند و دربارة كافران ايمان مي ]پرستان بت و بت= [ »طاغوت«و 

، پشتيباني يهوديان از مشركان در جنگ احزاب) 51/ النساء( »!ترند؟ يافته اند هدايت ايمان آورده
  ). 27-26/ االحزاب( شكل آشكارتري به خود گرفت

/ المائده( برخي از آيات سورة مائده نيز به پيوند دوستي يهوديان و مشركان اشاره دارد 
احتجاج ) ص( ها در مورد نبوت پيامبر اسالمقوم يهود كه با عرب، بدين ترتيبو ). 80-81
پيمان شده بود و مسلمانان حاضر شده بودند  با آنها هم) ص( مبرپيا، و بعد از هجرت كردند مي
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شان حفظ كنند با گمراهي و  را در مقابل دشمنان احتمالي يهود جان و مال و ناموس
پيمان شدند  و مسلمانان هم) ص( مبركارشان به جايي رسيد كه با دشمنان اصلي پيا، انديشي كج

 الهي را به بهاي اندكي فروختند و خشم و غضب الهي را به جان خريدند آيات، و بدين وسيله
 ). 80/ ؛ المائده187/ آل عمران(

  آميز با سخنان توهين) ص( مبراذيت كردن پيا. 6-8
و در عين حال ، يهوديان با تمسك به برخي كلمات عربي كه در زبان عبري معنايي متفاوت

گويد كه با  پرداختند كه قرآن كريم به مسلمانان مي مي) ص( مبرزشت داشت به اذيت و آزار پيا
  ). 46/ ؛ النساء104/ البقره( اين بهانه را از يهوديان بگيرند، به كار نبردن آن كلمه

  به استهزا گرفتن دين مسلمانان. 6-9
گرفتند ه مييهوديان از جمله كساني بودند كه دين مسلمانان را به استهزاء و سخري .

نقل شده است كه  .)58-57/ المائده( كردند نماز و عبادت مسلمانان را مسخره مي، همچنين
اي  گفتند كه اين ديگر چه پديده پرداختند و مي مسلمانان مي خرتمسيهوديان به ، هنگام اذان

  ). مائده 58ذيل آية ، 224ص، 6ج، 1407، قرطبي( !است؟

  ) ص( مبرتالش در جهت قتل پيا. 6-10
اي از  درازي عده كند كه باعث شده دست سورة مائده از نعمت الهي ياد ميخداوند در 

تعدادي از اخبار و آثار حكايت ). 11/ المائده( نتيجه بماند كافران در ضربه زدن به مسلمانان بي
را كرده بودند كه خداوند مكرشان را ) ص( مبراي از يهود قصد جان پيا از آن دارد كه عده

، 2ج، 1417، ابن كثير/ 144ص، 4ج، 1420، طبري( مبرش را نجات دادو پياكرد برمال 
  ). 33-32صص

گام به گام با يهود ةدر مواجه) ص( مبروش قرآن و سيرة پيار. 7  
ه كامالً مثبت بوده و تنها با اند كه ديدگاه قرآن نسبت به يهوديان در مكّ برخي پنداشته

، 1373، مونتگمري( ديدگاه عوض شده استالعمل تند يهوديان در مدينه بوده كه اين  عكس
در پاسخ بايد گفت كه در دو آية ). Encyclopedia of the Quran, 2001, Jews/ 24ص
؛ 146/ االنعام( نازل شده به بغي و ظلم آنها و مجازاتشان اشاره شده است، ي كه دربارة يهودمكّ
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گيرد بلكه آنها را به دو دسته  ميدر آيات مدني هم قرآن همة يهوديان را يكسان ن). 118 /النحل
اما به خدا و روز قيامت ايمان دارند و عمل صالح ، كساني كه يهودي هستند: كند تقسيم مي
اما كافران از ). 69/ ؛ المائده62/ البقره( نزد خدا پاداش عملشان محفوظ است كه دهند انجام مي

  ). 161/ ساءالنّ( شوند م به عذاب الهي دچار ميآنها به طور مسلّ
ترين دشمن مسلمانان به  يهوديان را سرسخت، هاي مخالف اسالم قرآن در ارزيابي گروه 

توان براي هميشه  ا بايد توجه داشت كه اين حكم را نميام). 82/ المائده( حساب آورده است
بر بهترين دليل . در مدينه است) ص( مبربلكه اشاره به يهوديان معاصر پيا ؛جا دانست و همه

پس صرف يهودي . داند است كه قرآن همة يهوديان عصر رسالت را نيز يكسان نميآن اين امر 
قرآن در عين آنكه برخي . ترين دشمن مسلمانان باشند شود كه سرسخت بودن دليل اين نمي

خوردن ، آميزي چون رباخواري  و اعمال ناپسند و مفسده) 64و  30، 18/ المائده( آميز عقايد كفر
از ، دهد را به يهوديان نسبت مي) 46/ ؛ النساء42-41/ المائده( تحريف سخنان رام ومال ح

ايمان ) ص( مبرگروهي از آنها هم به عنوان راسخان در علم ياد كرده است كه در نهايت به پيا
 ). 162/ النساء( آورند مي

متقابل مهاجران و ماده ـ تهيه كردند كه حقوق  47اي ـ در  در مدينه عهدنامه) ص( مبرپيا
همة ) ص( مبرپيا، مطابق اين عهدنامه. كرد پيمانان آنها از يهوديان را تأمين مي انصار و هم

ناميد و همگي را از حقوق  »امت واحد«هاي اين پيمان را تا زماني كه بدان وفادار باشند  طرف
يهوديان ساكن در مدينه مواد قابل توجهي از اين عهدنامه به حقوق . مساوي برخوردار دانست

  ). 504-501صص، 1ج، 1425، ابن هشام( اختصاص يافت
اين عهدنامه تصريح شده است  در يكي از مواد»لْليهيد ودنهم و لْلمسمليد نينو مطابق » مه

 يهوديان در هنگام خطر از حمايت كامل مسلمانان برخوردار هستند، يكي ديگر از مواد آن
اين عهدنامه از نظر روح تعاون و سازگاري اجتماعي و اهميت آن و ). 503-502صص، همان(

هاي اجتماعي از افتخارات اسالم است و با گذشت بيش از  گروه ةنيز رعايت حقوق هم
 تها و دولتها در جهان نوين استهنوز نمونة درخشاني براي ملّ، چهارده سده از زمان صدورش

  ). 141-121صص ،1390 ،لطفيشاكر و : ك. ر(
. آميز پاسخ داد را با رفتارهاي خيانت) ص( مبرديري نپاييد كه جامعة يهود اين بزرگواري پيا

. قينقاع ـ در جنگ بدر اشاره دارد ويژه يهوديان بنيورة انفال به خيانت يهوديان ـ بآياتي از س
دهد كه مراقب كساني كه قبالً با آنها پيمان بسته و  هشدار مي) ص( اين آيات به پيامبر اكرم
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ضربة كاري به ، اند اند باشد؛ در صورتي كه در صف دشمن قرار گرفته اكنون نقض پيمان كرده
عادالنه به آنها اعالم كند كه پيمانشان لغو ، رود آنها وارد كند و اگر بيم خيانتي از سوي آنها مي

كند تا به آنها  را مأمور مي) ص( مبرآيات قرآن پيا، همچنين). 58-56/ نفالاأل( شده است
كه شمارشان مشركان در جنگ بدر ـ با وجود آن هشدار دهد كه از پيروزي مسلمانان در مقابل

قينقاع پند  يهوديان بني، با اين حال). 14-13/ آل عمران( از دشمن كمتر بود ـ اندرز بگيرند
دستور دادند تا مسلمانان ) ص( مبرپيا، م هجريشوال سال دو پس از اين بود كه در. نگرفتند

اين محاصره پانزده روز به طول انجاميد و سرانجام آنها تسليم شدند و به . آنها را محاصره كنند
  . نيز دستور دادند آنها از مدينه اخراج شوند) ص( مبرپيا. رضايت دادند) ص( مبرحكم پيا

مانند كعب بن  ـ يهود كه خيانتشان به اثبات رسيده بودبرخي از سران ، بعد از جنگ بدر
االول  در ماه ربيع). 54ص، 2ج، 1425، ابن هشام( كشته شدند) ص( مبربه دستور پيا ـ اشرف

با آشكار شدن ، در زماني كه حدود پنج ماه از جنگ احد گذشته بود، سال چهارم هجري
اند بايد  هايي كه كرده شكني پيغام داد كه با پيمانبه آنها ) ص( مبرپيا، نضير هاي يهود بني خيانت

عبداهللا بن ، سركردة منافقان، از طرف ديگر. ت ده روز سرزمين مدينه را ترك كنندظرف مد
يهوديان با . عمل نكنند) ص( مبربه آنها پيغام رسانده بود كه مقاومت كنند و به فرمان پيا، ابي

  . د مدينه را ترك كنندتحريك او و حيي بن اخطب حاضر نشدن
روز محاصره به  20پس از ، سرانجام. دستور داد تا آنها را محاصره كنند) ص( پيامبر اكرم

، هايشان اجازه دادند آنها با زمين گذاشتن سالح) ص( مبرپيا. گردن نهادند) ص( مبرحكم پيا
نضير و همدستي  نيآيات سورة حشر دربارة ب. وسايلشان را بار شتر كنند و مدينه را ترك كنند

 نضير ناميده است عباس اين سوره را سورة بني  آنها با منافقان نازل شده است و حتّي ابن
  ). 113ص، 5ج، 1401، بخاري(

اي مهلك بر منافقان نيز به شمار  ضربه، عالوه بر دفع شرّ يهوديان، نضير بيرون راندن بني
تصميم گرفتند كه با تمام امكاناتي كه دارند به يهوديان و منافقان اين بار ، با اين حال. آمد مي

در جنگي كه به . ياري مشركان بشتابند تا بتوانند قدرت اسالم را به ضعف و نابودي بكشانند
بن اخطب كه از مدينه رانده شده بود  ييح. بردار شده اين تباني صورت گرفت نام احزاب نام

سران قريش رفتند و آنها را به راه انداختن  مخفيانه به نزد، به همراه چند نفر يهودي ديگر
 تمجيدمشركان نيز  از شرك وجنگي ديگر عليه مسلمانان تحريك كردند و حتّي حاضر شدند 

  ). 52-51/ النساء( كنند
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با . آنها همچنين نزد سران ديگر قبايل رفتند و آنها را به مشاركت در اين جنگ قانع كردند
ي در مقابل ن به حفر خندقي در شمال مدينه پرداختند تا سدمسلمانا، پيشنهاد سلمان فارسي

بن  حي، در اين هنگام. ف مدينه را داشتند ايجاد كرده باشندهايي كه قصد تصرّ احزاب و گروه
راه را براي ، شكني قريظه رفت و او را قانع كرد تا با پيمان رئيس بني، اخطب نزد كعب بن اسد

كعب بن اسد تسليم حيي بن اخطب شد و پيماني را كه با ، نهايتدر . نفوذ مشركان باز كند
بعد از آنكه با تدبير خاص ). 221ص، 2ج، 1425، ابن هشام( بسته بود پاره كرد) ص( مبرپيا
، و نيز بر اثر باد و طوفان) 241ص، همان( بين مشركان و يهود تفرقه افتاد) ص( مبرپيا

و مشركان تصميم گرفتند به سرزمينشان  هاي احزاب در معرض خطر قرار گرفت خيمه
قريظه  شكني بني اكنون نوبت آن شده بود كه به پيمان) 409ص، 1ج، 1371 ،يعقوبي( برگردند

  . رسيدگي شود
آيات قرآن در سورة احزاب ناظر به همة اين حوادث است؛ هم به امدادهاي الهي و امتحان 

 مشركان در اين لشكركشي شد اشاره داردسخت مسلمانان در برابر احزاب و آنچه نصيب 
/ حزاباأل( و هم به خيانت يهوديان و سرنوشت تلخي كه در پي آن آمد) 25-9/ االحزاب(

هايي كه در جنگ احزاب مشركان را ياري دادند گروهي از يهوديان  يكي از گروه). 26-27
فتارشان را اصالح ر، آنها پس از جنگ احزاب. خيبر بودند كه در شمال مدينه ساكن بودند

، قريظه در صدد بودند از آنها جهت انتقام از مسلمانان نكردند و با آزاد كردن بازماندگان بني
هاي جديدي با قبايل مشرك عليه مسلمانان  سپاهي را تشكيل دهند و نيز به انعقاد پيمان

به سراغ ، هجري م سال هفتمدر ماه محرّ، پس از صلح حديبيه) ص( مبرپيا، رو اين از. پرداختند
منطقة خيبر و روزها جنگ و ستيز و در نهايت با  ةمسلمانان با محاصر. يهود خيبر رفتند

  . بر يهوديان چيره شدند ،)ع( هاي امام علي رشادت
قينقاع و  كيشانشان از بني پس از جنگ با يهوديان با آنچه در مورد هم) ص( مبررفتار پيا

به آنها اجازه داد در سرزمينشان ) ص( مبرپيا. متفاوت بود قريظه عمل شده بود نضير و بني بني
، ابن خلدون( به شرط آنكه نصف محصول خود را در اختيار مسلمانان قرار دهندـ بمانند 
در اين . خيبر اشاره دارد گشودن دژهايفتح به  ةبرخي از آيات سور). 351 ص، 2 ج، 1401
خيبر نيز به عنوان  ةبه حادث، و مسلمانان) ص( مبرخداوند ضمن بشارت فتح مكّه به پيا، سوره

، با فتح خيبر). 27/ الفتح( اشاره كرده است ـدهد  كه قبل از فتح مكّه رخ مي ـ» فتح قريب«
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مصالحه كردند و نيز ) ص( مبريهوديان فدك با پيا، پس از آن. قدرت يهود در هم شكست
  ). 351 ص، 1999، كنعان( يهوديان تيماء حاضر شدند جزيه بدهند

نداشتند و در صلح و ) ص( مبرخاصي با پيا ةيهوديان حركت معاندان، بعد از آن، ظاهراً
قينقاع نيز به مدينه  كردند و حتّي گروهي از بني در كنار جامعة اسالمي زندگي مي، آرامش

. حضور آنها در مدينه در هنگام مرگ عبداهللا بن ابي شاهدي بر اين موضوع است. برگشتند
كردند و باز هم با  نيز از آن پس با روح تسامح با يهوديان و قبايل آنها برخورد مي) ص( برمپيا

  ). 228-225 صص، 1415، ولفنسون( آميز پيمان بستند براي يك زندگي مسالمت، برخي از آنها

  گيري نتيجه
  . توان بر نكات زير به عنوان نتايج اين مقاله تأكيد كرد از آنچه گذشت مي

اصطالحاتي تاريخي هستند كه اصطالح ، اسرائيليان و يهوديان، اصطالح عبرانيانسه  )1
 . اسرائيل بعد از تبعيد بابلي اطالق شده است تنها به پيروان آيين پيامبران بني "يهوديان"

اسرائيل را در توصيف گذشتة قوم حضرت يعقوب و پيروان حضرت  اصطالح بني، قرآن )2
بويژه پيروان دين موسي در مدينه به كار ، ر آنهاهاي متأخّ براي نسلو اصطالح يهود را ، موسي

 . گونه تحقيري اراده نكرده است برد و از اين كاربرد هيچ مي

نقد قرآن نسبت به آنها بسيار منصفانه ، با وجود عملكرد بد يهوديان در مقابله با اسالم )3
اسرائيل بسيار تندتر  مذمت بنيتوان گفت برخي عبارات عهد عتيق در  كه مي  به طوري، است
 . است

اند كه  يهوديان بسياري از اوصاف زشت را به صورت تاريخي براي خود به ثبت رسانده )4
تبيين ) ص( عملكرد يهوديان مدينه را در مواجهه با پيامبر اكرم، قرآن با اشاره به اين اوصاف

اي است كه  ملكرد به گونهپيوستگي اين يهوديان به اسالف خود از نظر اوصاف و ع. كند مي
 . دهد نسبت مي انكند و كارهاي اسالفشان را به آن اسرائيل خطاب مي را نيز بني هاآن

) ص( ترين سبب ايمان نياوردن يهوديان به پيامبر اسالم مهم، بيني و حسادت برتر خود )5
 . سقوط خويش را رقم زدند، با قرار گرفتن در مسيري باژگونه ،شده كه بر اثر آن

يهوديان را به عنوان ، ابتدا با سعة صدر، وحي ةهاي روشنگران با هدايت) ص( پيامبر )6
اما با . هاي اجتماعي را براي آنها در نظر گرفتند تپيمانان خود پذيرفتند و حقوق و مسئولي هم
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در مواجهه  يموضع مناسب، پيمان شدن آنها با منافقان و مشركان هاي يهوديان و هم شكني پيمان
 . خاذ شداتّ آنهابا 

در آخرين ، رو ازاين. موضع هميشگي اسالم نبوده است، موضع خصمانه در مقابل يهود )7
 . روابط اجتماعي و اقتصادي مسلمانان با آنها مورد تأييد قرار گرفته است، هاي قرآن سوره

نمونة خوبي براي هشدار به جامعه در چگونگي ، )ص( مبررفتارهاي تاريخي يهود با پيا )8
) ص( ها در مورد نبوت پيامبر اسالمبا عرب، نساني است؛ آنها كه قبالًهاي ا ير رفتار گروهتغي

پيمان شده بود و مسلمانان حاضر  با آنها هم) ص( مبرپيا، كردند و بعد از هجرت احتجاج مي
، با گمراهي، شان حفظ كنند شده بودند جان و مال و ناموسشان را در مقابل دشمنان احتمالي

پيمان شدند و كيش  و مسلمانان هم) ص( مبركارشان به جايي رسيد كه با دشمنان اصلي پيا
 .تر از آيين توحيد دانستند يافته شرك را هدايت

او به اذن . آموز است در مواجهه با يهود نيز درس) ص( مبررفتار تاريخي پيا، در مقابل )9
اف دور شود با يهوديان برخورد كرده عدل و انص ةبدون اينكه از جاد، مرحله به مرحله، الهي

و  ـ بر همان اصلي كه از آغاز ورود به مدينه بنا نهاده بود، در اوج قدرت، است و در نهايت
هايي  پايدار ماند و گروه بود ـ آميز با همة اهل كتاب و از جمله يهوديان همزيستي مسالمت، آن

از يهوديان در كنار مسلمانان به فعگشتنداززندگي بي دهاي عا تالي .  
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