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  هاي انحراف یهودریشه
  
  

  هادي علیزاده
  
  

  چکیده
اسـرائیل  را بنـی  بود و فرزندان آن حضرت      اسرائیل نام دیگر حضرت یعقوب      

ست به آنهانحراف و انحطاط دهنده ا شواهد و قرائن نشانبا همۀ اینها. گفتندمی
خوانـد و   تـرین دشـمن مـومنین مـی       طوري که قرآن کریم ایشان را سرسخت      

هایی چون تبعیت از شیطان و هواهاي نفسانی، شرك به خدا و کـشتن           ویژگی
 قـرآن  یتـاریخ بخـش  از آنجا که بیشترین  .کندانبیاء الهی را برایشان بیان می    

 را از آنهاهاي انحراف  تا ریشه استرآنباین نوشتار  ،مربوط به این قوم است
  .  بررسی نمایدقرآنمنظر 

  
   .اسرائیل، یهود، تاریخ انحراف، تاریخ یهود بنی:واژگان کلیدي  
  
  
  
  

                                                             
 ارشد علوم قرآنییکارشناس آموختهدانش  
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 مقدمه

بـه همـین دلیـل    . دانـد  مـی  )82مائـده،   (قرآن کریم یهود را سرسخت ترین دشمن مومنـان          
ال کـشف ردپـایی از یهـود بـوده و     برخی از تاریخ پژوهان نیز در اغلب حوادث به دنب         

اند و با استدالل هاي متقن عامل اصلی بـسیاري از حـوادث     نتایجی هم به دست آورده    
  .کنندمنفی را چه در صدر اسالم و چه در قبل از آن، بزرگان قبایل یهود معرفی می

داننـد،  از طرف دیگر یهودیان خود را از نسل یعقوب پیامبر و قوم بنی اسرائیل می  
ومی که باز هم به تعبیر قرآن، انتخاب شدگان براي ماموریت الهی فتح جهـان بودنـد               ق

و خداوند ایشان را برگزیده بود تا به وسیله پیامبران الهی در جهان حـاکم شـوند لـذا               
  .هاي الهی را تحت نظر یک مربی الهی به آنها آموخته بودخداوند آموزش

به اینکه در تمام مطالب، بحث ذکر تـاریخ       این تغییر مشهود در بیان قرآن با توجه         
کند و آن عبرت در قرآن مطرح است و قرآن نیز از بیان تاریخ هدف خاصی را دنبال می

کند که علـت تغییـر     گرفتن از سرگذشت گذشتگان است این سوال را در ذهن ایجاد می           
دهـد  تغییر نمییافتن تعبیر خداوند در قرآن از قوم یهود با توجه به اینکه خدا قومی را        

 چه بوده است به عبـارت دیگـر ریـشه هـاي     )11رعد، (مگر آنکه خودشان تغییر پیدا کنند       
انحراف یهود که باعث به ابتذال و فساد کشیده شدن ایشان تا این حـد کـه قـرآن آنـرا          

   کند چیست؟براي عبرت گرفتن و نیز هشدار و تحذیر مومنین بیان می
  

  اسرائیلآغاز تاریخ بنی
 با نوشتن هاآن. اسرائیل است سرآغاز کسب تجربه حکومتی و دیوان ساالري بنی      مصر

در یهـود   و کـسب تجربـۀ      آموزي  ریـشه کـار   . کردند نسل خود را یادداشت می     مطالب،
ایشان هنگـامی کـه بـه مـصر وارد     . کردندبود که در آن، تبلیغ دین می      حکومت یوسف   

 طبیعتـاً بـه سـمت گـسترش      ،ومتی بودند از خانواده حک  چون   در اقلیت بودند اما      ،شدند
 بزرگان قومش را جمع کـرد و      ،یوسف در پایان عمر   . نسل رفتند تا از این اقلیت درآیند      

   مردان کـشته خواهنـد شـد   در آنکه  خبر داد    سختی   ة از آیند  ،پس از حمد و ثناي الهی     
همـه را   تا آن هنگام که خداونـد       .و شکم زنان آبستن دریده و کودکان ذبح خواهند شد         

گـون و   او مـردي گنـدم  .اي از فرزندان الوي بن یعقـوب نجـات دهـد     کنندهبه دست قیام  
  .)145،1الصدوق،( قد است و تمام صفات او را برایشان باز گفتبلند
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  من بـا  ؤ گروهـی مـ  آنهـا واقـع چـون       هشدار داد کـه در     آنهات به   یوسف در وصی
 حکـومتی  ۀآن تجرب  و افزون بر فرزندان اسرائیل،  ۀهویت واحد و متشکل هستند و هم      

هراسند و   می آنهاکنند و فرعونیان از      احساس تهدید می   آنهاقدرت شرك از     ،نیز دارند 
را  آنهـا  بایـد منتظـر منجـی خـود بماننـد تـا       آنها را در تنگنا قرار خواهند داد و آنهالذا  

یوسـف  اسرائیل شد و حـضرت  امید سازمان بنی ۀ   نقط ،انتظار ظهور منجی  . نجات دهد 
  :اسرائیل پس از حضرت یوسف در سه جهت باید تالش کنند بنابراین بنی.از دنیا رفت

 بـه هـم پیوسـته، هویـت دینـی           نِدار و متدی   یعنی این مجموعه دین    حفظ هویت،  )1
  .خود را در مصر مشرك حفظ کند

  .اي که همانند نمک در آب حل نشوندرشد جمعیت به اندازه )2
 را در   آنهـا را از وضعیت ناهنجار مصر رهـایی بخـشد و            هاآنانتظار منجی که     )3

  و 90 طائـب، (  حرکـت دهـد  ،سـت آنها دین خدا که بر عهـده  لیت تاریخی امامتِ  وؤراه مس 
  .)145 ،النعمهوتمامکمال الدین  و الصدوق،151 راوندي،
  

  استضعاف بنی اسرائیل
 گرفت و فرعونیـان در  قرارهاي یوسف تحقق یافت و مصر در اختیار فراعنه       تمام گفته 
اول تهـاجم فرهنگـی بـر    .  بر بنی اسـرائیل هجـوم آوردنـد       ،جهتی که گفته شد   همان سه 

را در  آنهـا اسـرائیل  کردند کـه ضـمن تحقیـر بنـی    ویت دینی آنان، فرعونیان تالش می ه
حدي رشد نایافته نگه دارند که در صورت تحقق ظهور تناسبی با موعود خود نداشـته            

شند که به کار او نیایند بنابراین اینـان بایـد از امـور فنـی و مـدیریتی             و در وضعیتی با   
گرفتـه بـود و هـر چنـد      آنهـا دور باشند به همین دلیل حتی مدیریت خـانواده را هـم از      

اسـرائیل بـه    بنـی . کردنـد اسرائیل تحت مدیریت یک مرد فرعونی زندگی مـی        خانوار بنی 
خدمتی و نـوکري    ري فرزندان، پیش  کاکاري، خدمت سازي و گل  امور پست چون خشت   

 شاید این   .)722 الطبري،( هاي بزرگان مصر و در یک کالم بردگی واداشته شدند         در خانه 
  .باشد آنها ایجاد انحراف ۀ اولین زمین،استضعاف

 ،  به دنیـا آمـد    ،)ع(اسرائیل، موسی باالخره موعود بنی  ،  بعد از چهارصد سال انتظار    
  *وإِذْ نَادى ربک موسى أَنِ ائْتِ الْقَـوم الظَّـالِمِینَ  «  :ریت یافترشد کرد و از جانب خدا مامو      

 ویضِیقُ صدرِي ولَا ینطَلِقُ لِسانِی فَأَرسِلْ     * قَالَ رب إِنِّی أَخَاف أَن یکَذِّبونِ       *قَوم فِرْعونَ أَلَا یتَّقُونَ   
  * قَالَ کَلَّا فَاذْهبا بِآیاتِنَـا إِنَّـا معکُـم مـستَمِعونَ     *أَخَاف أَن یقْتُلُونِ ولَهم علَی ذَنب فَ     *إِلَى هارونَ 

و پروردگـارت  «   » أَنْ أَرسِـلْ معنَـا بنِـی إِسـرَائِیلَ       *فَأْتِیا فِرْعونَ فَقُولَا إِنَّا رسولُ رب الْعـالَمِینَ       
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    قـوم فرعـون آیـا      . مـردم سـتمکار بـرو       بـه سـوي آن     !یاي موس  موسی را ندا داد که    
گویم خواننـد و  ترسم که دروغ می!خواهند پرهیزکار شوند؟ گفت اي پروردگار من نمی

بر مـن بـه گنـاهی ادعـا        . هارون را رسالت ده   . دل من تنگ گردد و زبانم گشاده نشود       
ا نیـز بـا      آیات مرا هر دو نزد آنان ببرید مـ         !هرگز: گفت. ترسم که مرا بکشند   می .دارند

مـا فرسـتادگان    :  پـس نـزد فرعـون رویـد و بگوییـد           .دهیمشما هستیم و گوش فرا می     
  .)10 -17الشعراء، (  »اسرائیل را با ما بفرستیپروردگارجهانیان هستیم تا بنی

      .  فرعـون را بـه اسـالم دعـوت کنـد     -1 :موریـت بـه موسـی ابـالغ کـرد     خـدا دو مأ 
موریـت ایـشان وارد مـصر       أبـا ایـن دو م     . رآورداسرائیل را از چنگ فرعـون د      بنی -2

فرعـون حقانیـت موسـی را    . موسی به سـراغ فرعـون رفـت      . شدند و مبارزه آغاز شد    
داند که دعوت او با استقبال همـراه خواهـد شـد امـا دسـت            و می  )285 جزائري،( دریافته

ردي لـذا بالفاصـله او را فـ      . فـشارد دارد و بر کفر خود پاي می      از مسیر خویش برنمی   
  .)270جزائري، ( کندناسپاس معرفی می

اي ت بگذاري که مرا بزرگ کردهتو باید بر من منّ: گفت. موسی بسیار زیبا پاسخ داد
 تـو  )118، 2القمـی،  ( اي؟اسرائیل را به بندگی گرفتـه     یا من باید به تو اعتراض کنم که بنی        

، مـرا بـه رودخانـه    ونجات من از دست تـ رساندي و مادرم براي کودکان را به قتل می  
تو براي جلوگیري از . ت بگذاريتو حق نداري بر من منّ. سپرد و آب مرا به کاخ تو آورد

فرعون که . ا که نریختیه را به اسارت کشیدي و چه خونآنهااسرائیل، تولد موعود بنی
 بحث را عوض کرد و بـراي رسـالت از او   ،با این افشاگري موسی دیگر جوابی نداشت   

  .واست که داستان ساحران و معجزات موسی پیش آمدنشانه خ
مراقب ایمان آنـان باشـد و   چون باید . موریت دوم موسی بسیار دشوارتر است    أم

اسـرائیل در حکومـت فرعـون،       اما بنـی  . قدس را فتح کند    آنهاهمراه   ، تشکیل حکومت  با
بـار را  نچگونه باید ایـ  )ع(موسی. دانستندمردمانی مستضعف بودند که هیچ کاري نمی     

به سرمنزل مقصود برساند؟ خداوند تمام حکومت فرعون را در اختیـار موسـی قـرار          
 در )ع(موسـی . اسرائیل ایجاد کندداده بود تا طی این فرصت، آمادگی اجمالی را در بنی         

داد، گرچه فرعون همواره بر کفـر    این مدت، پیاپی به فرعون نشانه و معجزه نشان می         
 با موسی مماشـات کنـد و او و   شد او فعالً این آیات باعث می   فشرد اما   خویش پاي می  

بـرداري را  موسـی از همـین فرصـت، نهایـت بهـره     . تحمل کند اسرائیل را در مصر   بنی
وأَوحینَا إِلَى موسى وأَخِیـهِ أَن تَبـوءا لِقَومِکُمـا بِمِـصرَ      «  .اسرائیل را آماده ساخت   کرده و بنی  

به موسی و برادرش وحی کردیم   «   »واْ بیوتَکُم قِبلَۀً وأَقِیمواْ الصالَةَ وبشِّرِ الْمؤْمِنِینَ      بیوتاً واجعلُ 
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گاه سـازید  هاي خود را عبادتو خانه . هایی مهیا کنید  که براي قوم خود در مصر خانه      
  .)87یونس، (   »و نماز گزارید و مومنان را بشارت ده

آنـان تـاکنون   . ازمان بیابند و در کنار هـم زنـدگی کننـد   اسرائیل نخست باید س   بنی
ي انـه انه خ. خورده، وابسته، طفیلی و آلوده و ترسان بودند    هاي پراکنده، شکست  گروه

 معنـوي و نـه شـهامت و    ۀ سـازندة از خود داشتند نه اجتمـاع و تمرکـزي و نـه برنامـ           
انـد  موریـت یافتـه   أبنابراین موسـی و هـارون م      . شجاعت الزم براي یک انقالب کوبنده     

اي در چنـد مـاده   اسرائیل، مخصوصاً از نظر روحی، برنامه براي بازسازي اجتماع بنی   
  :اجرا کنند

سازي و جدا کردن مـسکن خـود از فرعونیـان، بـا ایـن کارآنـان بـا مالـک          خانه .1
شتري بـه دفـاع از خـود و آن آب و خـاك         یـ شدن مسکن در سرزمین مـصر، عالقـه ب        

هـاي  نقـشه  آمدنـد و اسـرار و   هاي قبطیـان بیـرون مـی      بر آن از خانه   یافتند، افزون   می
  .افتادآنان به دست دشمنان نمی

ایـن کـار کمـک مـوثري بـه      . هایشان را مقابل یکدیگر و نزدیک به هـم بـسازند        خانه .2
توانـستند مـسائل اجتمـاعی را بـه طـور عمـومی       کرد و می  اسرائیل می تمرکز و اجتماع بنی   

  .آیند و براي آزادي خویش نقشه بریزند هم ذهبی گرداي انجام مراسم مبررسی کنند و بر
اقامه نماز، که آنان را بـه بنـدگی خداونـد پیونـد زنـد و قلـب و روحـشان را از              . 3

آلودگی پاك سازد و اعتماد به نفس را در وجودشان افزون کند و بـا تکیـه بـر قـدرت            
  . روح و جان تازه بگیرند،پروردگار

اسـرائیل بیفکنـد و     شود دست در درون زوایاي روحی بنی      أمور می  م )ع(موسی. 4
ت بوده اسـت، بیـرون   هاي ترس و وحشت را که یادگار سالیان دراز بردگی و ذلّ         زباله

بکشد و با بشارت مومنان به فتح و پیروزي نهایی و لطف و رحمـت پروردگـار، اراده          
  .)114 ،1 طباطبایی،ال(  شجاعت را در آنان پرورش دهد ورا قوي و شهامت آنها

  
  ترین اردوکشی تاریخ  پیچیده

اسـرائیل را بـه حـدي از     و او بنـی )128المجلـسی،  ( چهل سال از نبوت موسی گذشته بود 
 موسـی  .)127اعـراف،  ( اسرائیل گرفـت آمادگی رسانده بود که فرعون تصمیم به قتل بنی    

فَـدعا ربـه أَنَّ هـؤُالءِ قَـوم     «  :دست به دعا بلند کرد و از جرم آنان بـه خـدا شـکایت کـرد           
  .)22 ،دخان(  » پس پروردگارش را خواند که اینان قومی مجرمند « »  مجرِمون
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آیه ذیـل کـه پاسـخ    گرچه در این آیه نیامده که موسی از خدا چه خواسته است ولی از  
سـرِ بِعِبـادِي   فَأَ« .شود که او هالکت فرعونیان را درخواست نموده اسـت      خداست، فهمیده می  

بندگان مرا شـب هنگـام روانـه کـن تـا از       «» و اتْرُكِ الْبحرَ رهواً إِنَّهم جنْد مغْرَقُون     .لَیالً إِنَّکُم متَّبعونَ  
  .)23دخان، (»  دریا را آرام پشت سر گذار که آن سپاه غرق شدگانند.پی شما بیایند
مطابق . که در طول تاریخ ثبت شده استترین فراري است اسرائیل پیچیدهفرار بنی
 و )2عتیق، اعداد،  عهد( اند بیش از ششصد هزار نفر بوده      ،، هنگام خروج  آنهاآمار تورات،   

. این نتیجه آن چهل سال تالش و فرصت بـود         . حضرت موسی یک شب فرصت داشت     
اسـرائیل  صبح هنگام که مصریان متوجه شدند به فرمان فرعون، سپاهیان در پی بنـی             

  . )152مجلسی، ال( روان شدند
در این هنگام فرعونیان از پشت . اسرائیل در مسیر فرار خویش، به دریا رسیدندبنی

اسـرائیل بـه   فغـان بنـی  . اسرائیل نه راه پیش دارند و نه را پـس    اکنون بنی . سر رسیدند 
  سـیهدِین  یقالَ کَلَّا إِنَّ معِی رب رکُون إِنَّا لَمد فَلَما تَراءا الْجمعانِ قالَ أَصحاب موسى« .آسمان رفـت  

چـون آن دو   «»کَـالطَّودِ الْعظِـیم    أَنِ اضْرِب بِعصاك الْبحرفَانْفَلَقَ فَکانَ کُلُّ فِرْقٍ      موسى  فَأَوحینا إِلى 
م با من پروردگار! هرگز: گفت. گرفتار آمدیم: گروه همدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند

. پس به موسی وحی کردیم که عصایت را به آب بـزن          .  خواهد نمود  دایتهرا  و م است  
  .)61-63، شعراء(  » دریا بشکافت و هر پاره چون کوهی عظیم گشت

 و آنـان از آب عبـور   دش اسرائیل، در پیش روي آنان بازدوازده راه به عدد اسباط بنی     
فَأَتْبعهم فِرْعونُ و جنُوده بغْیاً و عدواً حتَّى إِذا أَدرکَـه الْغَـرَقُ قـالَ            و جاوزنا بِبنِی إِسرائِیلَ الْبحرَ       « .کردند

آمنَت بِهِ بنُوا إِسرائِیلَ و أَنَا مِنَ الْمسلِمِینَ  آلْآنَ و قَـد عـصیت قَبـلُ و کُنْـت مِـنَ         آمنْت أَنَّه ال إِله إِالَّ الَّذِي     
 مـا  «  »نَ  فَالْیوم نُنَجیک بِبدنِک لِتَکُونَ لِمنْ خَلْفَک آیۀً و إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ عنْ آیاتِنـا لَغـافِلُون               الْمفْسِدِی

شـان  فرعون و لشکریانش به قصد ستم و تعدي به تعقیـب . اسرائیل را از دریا گذراندیم   بنی
اسـرائیل  وردم که هیچ خدایی جز آنکه بنی   گفت ایمان آ   ،شدچون فرعون غرق می   . پرداختند

آیا اکنـون؟ و تـو پـیش از ایـن عـصیان      . اند نیست و من از تسلیم شدگانمبدان ایمان آورده  
که پـس از   افکنیم تا براي آنانامروز جسم تو را به بلندي می. کردي و از مفسدان بودي   می

  .)90- 92، یونس(  » آیات ما غافلندآنکه بسیاري از مردم از مانند، عبرتی باشی، و حالتو می
توانـست بـه   می سپاه عظیم فرعون غرق شدند، موسی در مصر دشمنی نداشت و         

موریت ایشان اسـتقرار در فلـسطین و قـدس و تـشکیل حکومـت      أمصر باز گردد اما م   
 تا اینجا حضرت تنهـا  .شودها و مشکالت موسی آغاز می  آن سوي آب دشواري   . است
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گویی به همه  پاسخ،ن قوم را داشت اما هنگامی که از آب گذشتند      مشکل حرکت دادن ای   
. شـود  در حقیقت حکومت این پیامبر از اینجا آغـاز مـی      .مشکالت به عهده موسی است    

 از موسی درخواست آب کردند و موسی به خـدا   . آب بود  ،نخستین مشکل در این حال    
گذار و بـا عـصایت بـدان     سنگی را وسط اردوگاه ب    : خداوند متعال فرمود  . مراجعه کرد 

 . )60بقـره،  ( از سنگ دوازده چشمه جوشید و آب فوران کرد و مشکل آب حل شـد  . بزن
کردند و هرگـاه  از این پس این سنگ در اردوگاه منبع آب بود و آن را با خود حمل می          

  .)47، 1القمی، ( شدزد و آب جاري می حضرت با عصا به آن می،خواستندآب می
هاي ریزي بـود کـه از    دانه) نّم(حل شد   ) لوي س  و نّم(ا بود که با      غذ ،مشکل دیگر 
 .)16عهـد عتیـق، خـروج،       ( کردنداسرائیل با آن نان درست می     ریخت و بنی  آسمان فرو می  

)اسرائیل کرد و هر یک از بنید که آرام بر سر اردوگاه حرکت میاي بوهم پرنده) لويس
   .)48، 1 القمی،( گرفترا می آنها، یکی از کردکه دست دراز می

  
  آغاز انحراف

 را در پـاي کـوه طـور       آنهـا ل باید آموزش ببیند، لذا موسـی        اسرائی بنی ،براي فتح قدس  
 خود را منتسب به یکـی از فرزنـدان      هر قبیله .  آموزشی برپا شد   مستقر کرد و اردوگاه   

 بـود کـه ایـن    نخستین کـار موسـی ایـن   . نامیدند سبط میکرد و این قبایل را   یعقوب می 
 بـه  هـا نا، صدگهاناها به صدگ  ها، هزاره اسباط به هزاره  . بندي را استوارتر کرد   تقسیم

بـراي هـر   . دادنددو دسته پنجاه نفري و هر پنجاه نفر، پنج گروه ده نفري را تشکیل می   
 .ل آموزش نیروهـاي خـود شـدند   وؤ مس،گروه نیز یک فرمانده تعیین شد و فرماندهان   

تـرین سـطح قـرار    در عـالی  آموزش کاملبا فراگیري در این اردوگاه     آنها ،به این شکل  
  . کاردانی یهود در این اردوگاه فراهم آمدۀ اولیۀگرفتند و زمین

ها و ظاهر ایشان  شناسایی افراد بر اساس ویژگی   اسرائیل، بنی هايیکی از آموزش  
 شریفه مربوط به ۀیرسد این آبود که این آموزش نسل به نسل منتقل شد و به نظر می           

 الَّذِینَ آتَیناهم الْکِتاب یعرِفُونَه کَما یعرِفُونَ أَبنـاءهم و إِنَّ فَرِیقـاً   «  .)136طائـب،   ( همین قضیه است  
شناسند او را که فرزندان خود را می اهل کتاب همچنان « » مِنْهم لَیکْتُمونَ الْحقَّ و هم یعلَمون   

  .)146بقره، (» دارندپنهان می ولی گروهی از ایشان در عین آگاهی، حقیقت را. شناسندمی
انـد و  هـاي خـود دیـده    را در کتـاب  )ص(هاي پیامبر اسالم  اهل کتاب تمامی ویژگی   

 ایـن  .)326الطباطبـایی،  (  خواهند شـناخت ،ها آشنایند که تا او را ببینند     چنان با این ویژگی   
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گونه که فرزنـد را نـه بـه    همان. خت به چهره استشناخت، به خصوصیات نیست، شنا    
  .)136طائب، ( شناسندخصوصیات، که به قیافه می

رسانی بود کـه از مـشکالت زمـان         ها، آموزش ارتباط و پیام    یکی دیگر از آموزش   
 براي انتقال ارتباطات، بوق و شیپور را به پیروان خـویش         )ع(موسی. باشدجنگ هم می  

 طبق دستورالعمل خداوند، در تورات     )ع( سیستم نُت موسی   .)10 ،اعداد عهد عتیق، ( آموخت
 .بنوازنـد  هـا را د هر روز به عنوان عبادت، ایـن نُـت      مور شدن أاسرائیل م آمد و تمام بنی   

ها نواختند، هزارهفهمیدند، اسباط میها را می و همه معناي این صداها و نواخت)9 همان،(
مشکل ارتباط . شناخت بوق مخصوص خود را میتا آن نفر آخر صداي... فهمیدند ومی

ها در مسئله ارتباطات سرآمد روزگارند اکنون نیز صهیونیست.  گونه حل شدنیز به این
  .ستآنهاو این به دلیل سیستم آموزشی تاریخی 

اسرائیل در بیابـان بـا اسـتادي چـون موسـی از جانـب خـدا          در این دوران که بنی    
  :توان به موارد زیر اشاره کردتی شدند که میبینند دچار انحرافاآموزش می

اسرائیل از دریا گذشـتند، قـومی را دیدنـد        هنگامی که بنی  : پرستیگرایش به بت   )1
پرستان خوششان آمد و    آنان از این کردار بت    . اند نهاده هاي خود که سر به آستان بت    

  دست و پا کنـد نزد موسی رفته از او خواستند که خداوندي مثل خداي ایشان برایشان   
رستی این قـوم نتیجـه نبخـشیده        یعنی چهل سال تالش موسی براي یکتاپ       .)138 اعراف،(

  .و اکنون آنان خداي نادیدنی را در عوض خداي دیدنی و دروغین رها کردندبود 
 روزش از آن ةکس باید به انداز آمد و هراسرائیل از آسمان میآذوقه بنی :کاريطمع )2

 .)16عهد عتیق، خروج، ( شد تبدیل به کرم می،کردداشت و خمیر میمیشتر برگرفت و اگر بیمی
ی نـزد  تمام وقتشان صرف آموزش و پیامدهاي آن بود اما پس از مدت        آنهاغذا آماده بود و     

  طَعامٍ واحِدٍ فَادع لَنـا   لَنْ نَصبِرَ على  یا موسى  « .ایمنواختی خسته شده  از یک : موسی آمدند و گفتند   
 مـا بـر یـک    !اي موسی « »ربک یخْرِج لَنا مِما تُنْبِت الْأَرض مِنْ بقْلِها و قِثَّائِها و فُومِها و عدسِها و بصلِها  

روید، چون سبزي از پروردگارت بخواه تا براي ما از آنچه از زمین می. طعام نتوانیم ساخت
هایی است که هـیچ نیـازي بـه    اینها خواسته .)61، بقره(» .و خیار و سیر وعدس و پیاز برویاند 

 بِالَّذِي هو خَیرٌ اهبِطُوا مِصراً فَإِنَّ لَکُم ما سأَلْتُم و ضُرِبت علَیهِم  قالَ أَتَستَبدِلُونَ الَّذِي هو أَدنى  « . نیـست  آنها
خواهید آنچه را که برتر است به آنچـه   گفت آیا میموسی«» الذِّلَّۀُ و الْمسکَنَۀُ و باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّه      

. خواهید بـه شـما بدهنـد    بدل کنید؟ به شهري بازگردید که در آنجا آنچه می       ،که فروتر است  
   . )61 ،بقره(» و بیچارگی و با خشم خدا قرین شدند مقرر شد بر آنان خواري 
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اشتن باید کـار کـرد و   که براي خرید پیاز باید پول داد و براي پول د  نتیجه این بود  
به قرض و نسیه افتادنـد     . هاي آن است  الزمه کار کردن، واماندن از اردوگاه و آموزش       

تـی  خـواهی چـه ذلّ   دریافتنـد کـه ایـن تنـوع       آنهـا . )175مجلـسی،   ( شان سلب شـد   و آزادي 
  . را به خفت و بردگی کشانیدآنهابرایشان آورد و دوباره 

را دچـار   آنهـا زانـو درآوردن مخالفـان خـود،    بـراي بـه   از اینجا بود که یهودیـان       
خـواهی شـد، بـا کمبـود     اجتماع وقتی گرفتار تنوع. کردند میگراییتجملخواهی و  تنوع

  .آوردت نیز میشود و استقراض ذلّسرمایه روبرو و به استقراض کشیده می
سرائیل ادر این دوران، بنی. خداوند موسی را به کوه طور فراخواند   : انحراف عقیدتی  )3

خـواص قـوم   .  پدیدار شده اسـت آنهااند و علمایی در بین     ها را دیده  ها و آموزش  همۀ دوره 
گویی، ما از کجا یقین کنـیم کـه تـو    پذیریم که تو با خدا سخن می ما نمی : موسی به او گفتند   

را  اهآن اگر موسی )241، 1القمی، ( .تعدادي از ما را هم ببر! آوريدستورات را از سوي خدا می
موسـی بـراي    «  » قَومه سبعِینَ رجالً لِمِیقاتِنـا  واخْتار موسى«  .ریخت همه چیز به هم می   ،بردنمی

  .)155 ،االعراف(» ما از میان قومش هفتاد مرد برگزید وعدگاه 
شان مـورد اعتمـاد   این هفتاد نفر در میان قوم جایگاه و اعتباري داشتند و سخنان           

  .شاهد گفتگوي خدا با موسی باشند و به مردم خبر دهند اینها باید .بود
موعدِ سی شب، گذشـت و موسـی   . مردم در انتظار بازگشت پیامبرشان بودند  

اسـرائیل از افـزایش مـدت    بازنگشت و ده روز بر مدت افزون شد در حالی که بنی         
اي ساخت و آراست و آن این مدت سامري ظهور کرد و گوساله      در  . خبر بودند بی
 بـه   ،هـارون کـه جانـشین موسـی در ایـن دوران بـود             . اسرائیل نامید  خداي بنی  را

راه کفر را پیموده بودند و هارون  آنهاپرستی برخاست، اما اکثر مبارزه با گوساله
  .مجبور به صبر شد

میقات به پایان رسید و صداي وحی بر طور طنین افکند تا هفتاد نفر همراه موسی      
ت صدا گرفته بود یا کفر بر آنان چیره شـده بـود،   که یا لذّ) ع(همراهان موسی . بشنوند

 به مردم خواهیم گفت که خدایی ،نشان ندهیخدا را شنیدن صدا کافی نیست اگر : گفتند
. نپذیرفتند آنهاها در نیاید ولی  خداوند به دیده!را اندرز داد که اي قوم آنهاموسی . نبود

 فَسوف  لَیک قالَ لَنْ تَرانِی و لکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَرَّ مکانَهرب أَرِنِی أَنْظُرْ إِ   «  :موسی گفت 
 صعِقاً فَلَما أَفاقَ قالَ سبحانَک تُبت إِلَیک و أَنَا أَولُ  تَرانِی فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دکا و خَرَّ موسى

هرگز مرا نخواهى : گفت!  خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم!پروردگارا «   »ینَالْمؤْمِنِ
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دید، ولى به کوه بنگر اگر در جاى خود ثابت مانـد مـرا خـواهى دیـد، امـا هنگـامى کـه           
 آن را همسان زمین قرار داد و موسى مدهوش به زمین ،پروردگارش جلوه بر کوه کرد

قابـل مـشاهده     از اینکه ( منزهى تو    !خداوندا:  عرض کرد  ، موقعى که به هوش آمد     .افتاد
  .)143 ،اعراف(» من به سوى تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم) باشى

 )47، 1القمی، (  همراهان موسی جان باختند ولی خدا همه را زنده کرد،با دیدن صاعقه
و موسی کتاب را گرفت و با سرعت به سوي قوم خود حرکت کرد و خداوند به او خبر 

هاي موسی براي هدایت  و تمام تالش)85 تا 83طه، ( داد که قومش را سامري گمراه کرده
حـال  .  سامري را شـدیداً مجـازات کـرد   ، وقتی موسی برگشت. استهقوم را به باد داد  

ما محبت این گوساله چنـان در دل مـردم فـرو رفتـه کـه        پیروان او نیز باید توبه کنند ا      
بر اثر   « »و أُشْرِبوا فِی قُلُوبِهِم الْعِجلَ بِکُفْرِهِم«  .برخی از آنان حاضر نبودند از آن باز گردند
      .)93 ،بقره(» کفرشان عشق گوساله در دلشان جاي گرفت

بت از دلشان بیرون شود و شود و باید این محدر نتیجه مشکل با استغفار حل نمی
  .)47، 1القمی، ( پرستان یکدیگر را بکشندلذا توبه باالتري الزم بود و آن اینکه گوساله

اسـرائیل،  هـاي بنـی  یکـی دیگـر از ناهنجـاري   : گري جاهالنه و لجوجانـه    پرسش )4
را بـا مـشکل روبـرو    دلیـل و بیهـوده بـود کـه اردوگـاه      هاي بیدرگیر شدن با پرسش  

گیري از این نوع تخریـب، آن را در دسـتور کـارخود قـرار      با بهره  آنهاعداً  ساخت که ب  
یکی از اسـباط  . کندباره نقل میآموزي را در اینن ماجراي عبرتآ قر )147 طائـب، ( دادند

 فردي از سبط جانبی را در بین خود یافت، صاحبان خون، آنـان را        ةاسرائیل، جناز بنی
اینان به دلیل اینکـه  . الش کرد نتوانست قاتل را بیابدهرچه موسی ت. متهم به قتل کردند  

یا به دلیل اینکه تـازه از زیـر یـوغ          ،  شان پایین بود  اي بودند و آستانه تحمل    قوم آزرده 
فرعون نجات یافته بودند و بیش از حد متوقع بودند و یا به هر علـت دیگـري، هنگـامی     

حـضرت بـراي حـل    . آوردندی تا حد کفر بر رهبرشان فشار م  ،آمدکه مشکلی پیش می   
در . باره فرمـود کـه گـاوي بکـشند    خواست و خداوند در ایناین مشکالت از خدا یاري  

خریدنـد و ذبـح   هر گـاوي را کـه مـی   . اي نشده بوداین دستور اصالً به نوع گاو اشاره  
تـر   انتخاب را تنـگ   ة دایر ،هاي بیهوده گريرسیدند اما با پرسش   کردند، به نتیجه می   می

هاي این گاو را خواستند تا جایی که یـافتن گـاوي کـه جـامع         و از موسی ویژگی    هکرد
قدر دشـوار شـد کـه تنهـا در یـک گـاو منحـصر گـشت و                   آن،  ها باشد  این ویژگی  ۀهم

نـده و پـر از طـال و    صاحب آن گاو هم گفت قیمت گاوش این است که پوست گـاو را کَ    
ود اما آنان مجبور شدند باالخره خواسـته او  قیمت بسیار باال ب. نقره کنند و به او دهند 
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 سنگینی بـراي  ۀهاي بیهوده، هزین پرسش.)204طباطبایی، ال( را اجابت کرده گاو را بخرند    
اما این تجربـه بـه آنـان آموخـت کـه اگـر بخواهنـد امتـی را از پـاي            . آنان به بار آورد   

  . هوده دچار کنندگري بی باید آن امت را به پرسش،درآورند یا دچار معضالت کنند
  

  )پشت دیوارهاي قدس( انحراف عملیاتی 
.  دستیابی بـه قـدس اسـت    ،هدف اولیه . اسرائیل آماده حرکت به سوي هدفند     اکنون بنی 
، روبـروي اورشـلیم در اردن فعلـی، شـرق           ايرا حرکت داد و در منطقـه       آنهاحضرت  

تـا منطقـه را   المیـت مـستقر کـرد و نیروهـاي اطالعـات عملیـات خـود را فرسـتاد              بحر
 جز من در اختیار کسی ،آوري کردیدهشدار داد که آنچه جمع     آنهاشناسایی کنند و به     

 متوسط قامت افرادي کـه در فلـسطین مـستقر    .)308، 3  البیان، الطبرسی، مجمع ( قرار ندهید 
 از متوسط قامت آنان که از مـصر آمـده بودنـد، بلنـدتر بـود و چـون در جنـگ            ،بودند

 لندي قامت یک امتیاز اسـت، نیروهـاي شناسـایی بـه هـراس افتادنـد             شمشیر و نیزه، ب   
   .)13عتیق، اعداد،عهد(

 پیش از اینکه اطالعات را به       ، سپاه مقابل ترسیده بودند     نیرويِ که از تنومنديِ   آنها
 ها دادند و این خبـر بـین مـردم پخـش شـد و جمیـع               آن را به رده    ، بدهند  خود فرمانده

مـردیم، چـرا   ارون اعتراض کردنـد کـه کـاش در مـصر مـی     اسرائیل به موسی و ه  بنی
 با سپاهی نااُمید از عملیـات  )ع(بدین ترتیب موسی ... .خداوند ما را به این زمین آورد و       

اي آرایـش  از روي تـرس نیروهـا را بـه گونـه      فرماندهان   .)3،  308،  الطبرسی(روبرو شد   
براین بنـا .  عملیـات شـود  دادند که فشار عملیات روانی به موسی و هارون موجب لغـو     

نمایی و عملیات روانی بر کارآزمودگی این قوم در بزرگ    . نمایی کردند شروع به بزرگ  
خوانـد و  را فرا آنهـا  )ع(موسـی  .ضد نیروهاي مقابل، در این تجربه کـامالً متبلـور بـود     

ـ          « :فرمود  أَدبـارِکُم فَتَنْقَلِبـوا    م و ال تَرْتَـدوا علـى      یا قَومِ ادخُلُوا الْأَرض الْمقَدسۀَ الَّتِی کَتَب اللَّـه لَکُ
 داخـل شـوید    ، به زمین مقدسی که خدا برایتان مقرر کرده است         !اي قوم من   «»خاسِرِین

  .)21 ،مائده(»  گردیددیده باز میو باز پس نگردید که زیان
 ،ات در این نقطه از عملی ،کرد که چندین سال براي چنین روزي تالش می        )ع(موسی

   إِنَّ فِیها قَوماً جبارِینَ و إِنَّا لَنْ نَـدخُلَها حتَّـى یخْرُجـوا    قالُوا یا موسى« :با این جواب مواجه شـد  
 در آنجا قـومی جبارنـد و مـا بـه آن     !گفتند اي موسی  «»مِنْها فَإِنْ یخْرُجوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُون     

 مـا  ،اگـر آنـان از آن خـارج شـوند    . رون شوندم تا آنگاه که جباران بی   یسرزمین درنیای 
  .)22مائده، (» شویمداخل می
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قالَ رجالنِ مِنَ الَّـذِینَ  «  . موفق نشد ،هرچه موسی براي انجام این عملیات تالش کرد       
و علَـى اللَّـهِ فَتَوکَّلُـوا إِنْ          ون دخَلْتُموه فَإِنَّکُم غالِب    یخافُونَ أَنْعم اللَّه علَیهِما ادخُلُوا علَیهِم الْباب فَإِذا       

دو مرد از آنان که پرهیزکـاري بیـشتري داشـتند و خـدا، نعمتـشان عطـا              « کُنْتُم مؤْمِنِین 
از این دروازه داخل شوید و چـون بـه شـهر درآمدیـد، شـما پیـروز                 : کرده بود، گفتند  

  .)23 ،مائده(» منان هستیدؤخواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر از م
 که تنها زنـدگی     آنهااسرائیل سودي نبخشید و     منان بر بنی  ؤنصیحت ناصحان و م   

قـالُوا یـا   «  :هـایش گفتنـد   براي تحقیر موسـی و وعـده   ،خواستندآسوده و خوش را می    
ـ                  موسى گفتنـد اي    «»دون إِنَّا لَنْ نَدخُلَها أَبداً ما داموا فِیها فَاذْهب أَنْت و ربک فَقاتِال إِنَّا هاهنـا قاعِ

مـا اینجـا    .  هرگز بدان شهر داخل نخواهیم شـد       ، تا وقتی که جباران در آنجایند      !موسی
  .)24 ،مائده(  »نشینیم تو و پروردگارت بروید و نبرد کنیدمی

 آنهـا التهـاب و مهیاسـازي   هـاي پر همه تالش موسی براي نجات این قوم، در سال    
موسی آخـرین چـاره پیـامبران را    . ل ناکام مانداسرائی با تمرد بنی  ،براي عملیات بزرگ  

قالَ رب إِنِّی ال أَملِک «. )5، 293طباطبایی، ال( در مورد آنان به کاربست و آنان را نفرین کرد   
 مالـک  ، مـن تنهـا  !گفت اي پروردگـار مـن   «»إِلَّا نَفْسِی و أَخِی فَافْرُقْ بینَنا و بینَ الْقَومِ الْفاسِقِین   

  . )25مائده ( » نافرمان جدایی بیندازمیان من و این مردمِ. م و برادرم هستمنفس خود
اسرائیل را گرفتار عذابی از نـوع  دعا و نفرین موسی به اجابت رسید و خداوند بنی 

 »لْقَومِ الْفاسِـقِین  محرَّمۀٌ علَیهِم أَربعِینَ سنَۀً یتِیهونَ فِی الْأَرضِ فَال تَأْس علَى ا         آنهاقالَ فَ « :دیگر کرد 
و بـه آن  ( ممنـوع اسـت   آنهـا این سرزمین تا چهل سال بر : فرمود) به موسى(خداوند  «

ایـن  ) سرنوشـت  (ةبـود و دربـار   پیوسته در زمین سـرگردان خواهنـد    ) نخواهند رسید 
   .)26 ،مائده(» کار غمگین مباشجمعیت گنه

از ولـی خـویش اطاعـت    خداوند این سرزمین را مقدر ایشان کـرده بـود امـا آنـان       
اي در ایـن سـرزمین    بـه گونـه  آنهـا . ه دچـار شـدند  نکردند و به سرگردانی چهـل سـال   

 موسـی در میـان آنـان بـود امـا      .توانستند راه خروج را بیابنـد سرگردان شدند که نمی 
 موسـی و  ، در همـین مـدت  .)5، 296طباطبایی، ال( توانستند از راهنمایی او سودي ببرد نمی

هـاي آموزشـی و تجربـی و ثبـت     اسرائیل با تمـام پیـشرفت  ا رفتند و بنی   هارون از دنی  
 )153،النعمـه وتمامالدینالصدوق، کمال( خاطره در تاریخ، از محل قبر پیامبرشان آگاه نیستند       

  .)165، 1القمی، (  سرگردان بودندآنهاچون موسی در زمانی از دنیا رفت که 
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  عنایت دوباره
اسـرائیل را از رود   مور شد بنـی   أبه پیامبري مبعوث و م      بن نون   یوشع ،پس از موسی  

یوشع کاهنان را امر کرد کـه تـابوت عهـد را    . اردن عبور داده و وارد ارض مقدس کند     
به محـض اینکـه پـاي    . پیش روي قوم به دوش کشیده به سمت رود اردن حرکت کنند           

 وارد اریحا در آن اآنهها به کنار رفته و      کاهنان حامل تابوت به کنار آب فرو رفت، آب        
  .)16 تا 1 عهدعتیق، یوشع،( سوي رود اردن شدند و تمام ارض فلسطین را اشغال کردند

ایـن سـرزمین بهـشت    . اسرائیل در سرزمین شیر و شهد به حکومـت رسـیدند      بنی
 آزادسازي نیل تا فرات بـود، ولـی آنـان در رفـاه          ، عملیات آنان  ۀادام. روي زمین است  

 رو به ضعف نهاد و انحراف آغاز     هاناور شدند و باز ایم     غوطه مادي و فراوانی نعمت   
 تا زمانی که در مسیر حق و خـدا بودنـد، بـه آسـانی بـه              آنها .)17 حزقیال، عهدعتیق،( شد

 امـا  .)50الیعقـوبی، ( یافتند چرا که توان اِجرا و گـسترش آن را داشـتند        حاکمیت دست می  
  . ها و مفاهیم، معکوس شد خواسته، ایجاد شد هرمآنهاوقتی انحراف در 

ن نیز به برتري دادن ایشان آخواندند، قر یهودیان همواره خود را قوم برگزیده می      
 »ضَّلْتُکُم علَى الْعالَمِینَیا بنِی إِسرائِیلَ اذْکُرُوا نِعمتِی الَّتِی أَنْعمت علَیکُم و أَنِّی فَ    «:اشاره کرده است  

ا که بر شما ارزانی داشتم و شما را بر جهانیان برتـري دادم          نعمتی ر  !اسرائیلاي بنی «
   .)47 ،بقره(» به یاد آورید

کردند کـه خداونـد نـژاد آنـان را ارج     اما آنان دچار خطاي بزرگی شده و گمان می  
هـاي موسـی،   نهد که به آمـوزه   اسرائیلی را ارج می   نهاده است در حالی که خداوند بنی      

واتَّقُوا یومـاً ال تَجـزِي      « :دهدوست که خداوند آنان را پرهیز می      ایمان آورند و از همین ر     
بترسـید از   و« »نَفْس عنْ نَفْسٍ شَیئاًوالیقْبلُ مِنْها شَفاعۀٌ وال یؤْخَـذُ مِنْهـا عـدلٌ والهـم ینْـصرُونَ           

 از کس دیگري را به کار ناید و هیچ شفاعتی از کـسی پذیرفتـه نگـردد و   روزي که هیچ 
  .)48 ،بقره( »کسی عوض نستانند و کسی را یاري نکنند

 این بـود کـه دیـن در زمـین حاکمیـت      آنها يراب فلسطین تقدیراما هدف خداوند از   
و بـاز پـس نگردیـد     «» أَدبارِکُم فَتَنْقَلِبوا خاسِرِین و ال تَرْتَدوا على« :یابد و لذا در ادامه فرمود 

  .)21مائده، ( »دگرددیکه زیان دیده باز می
. اسرائیل گمان کردند که خدا این سرزمین را براي نژاد آنـان نوشـته اسـت      اما بنی 

با بروز تفکر نژادپرستی، نگهداري حکومت نیاز به قـضایاي انحرافـی دارد در نتیجـه،            
  .شود قدرتِ دور از خدا، مروج انحراف میخودِ
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ت و مـشغولیت        عده اي دیگـر را بـا شـراب و    هـاي کـاذب و عـده     اي را باید با بـ
از ایـن رو مـدتی کـه از حکومـت یوشـع      . پرستی سـاکت کـرد  پرستی و پول  تشهو

اسرائیل مزه داد، دوباره انحراف آغاز شد و همواره گذشت و حاکمیت به مذاق بنی   
امـا تفکـر یهـودي یـا بـه      . فاصله از انبیاء بیشتر شد و سپس حاکمیت به هم ریخت    

انبیـاء تـالش کردنـد کـه اینـان را از ایـن تفکـر         . د شد تعبیر دیگر صهیونیستی ایجا   
خداوند پـی در پـی بـراي    . من و مخلص تبدیل کنندؤانحرافی خارج و به نیروهاي م  

اسـرائیل  همـه بنـی  . کـشتند فرستاد و آنان نیز پیـامبران خـدا را مـی    آنان پیامبر می  
کـار آن   اما گرد محور و سازمانی منحرف جمـع شـده بودنـد و     ،پیامبرکش نبودند 

کردند سازمانی که هم دوره دیده و هم تجربه اندوختـه و هـم           سازمان را تایید می   
  .)166 طائب،( منحرف شده است

  
  نظیر حاکمیت بی

الهی به طول انجامید تا اینکه نوبـت بـه پیـامبري داوود         اسرائیل با انبیاء  رویارویی بنی 
 و جـالوت، در نهایـت جـالوت          در نبرد طالوت   . از سربازان طالوت بود    )ع(داوود. رسید

 بعـد از طـالوت بـر گـرد او جمـع         ، بود )ع( داوود آنهاکشته شد و چون عنصر پیروزي       
خواهـد بـر قـدرت مـسلط     فرقه منحرفی که همچنـان مـی  . شدند و او به حاکمیت رسید   

پـس از فـوت     . حـضور دارد، امـا فعـالً عرصـه ابـراز نیـست            ) ع( در کنـار داوود    ،شود
خداونـد بـراي اثبـات قـدرت       .  جاي ایشان نشست   )ع( سلیمان  پسرش حضرت  ،)ع(داوود

بـاد مـسخر او شـد و حیوانـات و     . هاي فراوانی را در اختیار او قرار داد  خویش، قدرت 
  .)172 طائب،( جنیان نیز زیر فرمان او بودند

معبد (حضرت سلیمان به حاکمیت بی نظیري دست یافت و در همین دوران، هیکل           
اسرائیل در این حکومت نیـز  ی هسته انحرافی بن .)21 الدینوري،( نهادرا بنا   ) گاهو پرستش 

زیست و خواسته جهانی شدن او دوچندان شد چـرا کـه شـکوه و اقتـدار آن حکومـت                
دید تا آنجـا  اسرائیل آزار می سلیمان با آن همه اقتدار باز از دست بنی        . دیدعظیم را می  

  .)234، 1 ایی،طباطبال(که او را به سحر و کفر متهم ساختند 
  

صلح، سـپري      سازمان یهود تا زمان عیسی، زمانی طوالنی را با نابود ساختن انبیـاء مـ
آمیز خود را ادامه دادنـد تـا   هاي شیطنت تالش،ساختند و به امید رسیدن به حاکمیت جهانی  

تمـام سـخن   .  رسـید )ع(حضرت عیـسی اسرائیل یعنی بنیباالخره نوبت به آخرین پیامبر از      
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هـا و ادعاهـاي پـوچ و دروغـین خـود برداریـد و بـه         این بود که دست از خواسته )ع(یسیع
  .)212 الطوسی،( سوي خدا بازگردید و به احکام خداوند در تورات عمل کنید

پرست نبودند، بلکه هاي یهود، بتاحبار و خاخام. گیدجن نمیاسرائیلبنیعیسی با شرك 
خواستند و چون عیسی ا در مسیر اهداف خود میگرایان منحرفی بودند که دین رآنان مادي

گري و پایبندي به ظواهر قشري.  با او به ستیز افتادند   ،کردشان عمل می  خالف این خواسته  
اینـان ظـاهري   . شان را کور ساخته بودچنان آنان را در خود غرق کرده بود که دل و دیده           

   ونـد در تـورات عمـل    ي خداهـا نامـ دینی داشتند اما در باطن ایمان نیاورده بودنـد و بـه فر            
 دیانت، دین را وارونه کرده و در خدمت اهداف خود گرفتـه  با ادعاي  یهود   شبکۀ. کردندنمی

  .)11 و انجیل لوقا، 23عتیق، انجیل متی، عهد( عیسی در پی مبارزه با این شبکه انحراف است. است
هـاي  ي حکومـت  تحریـک یهودیـان، از سـو   اکسانی که به عیسی گرویده بودند، بـ       
خواسـت ایـن حرکـت را     سیـستم یهـود مـی     . مرکزي به شدت تحت تعقیب قرار گرفتند      

اگر این حرکت گسترش یابـد و در     . هاي آنان بود  سرکوب کند چرا که مخالف خواسته     
تنهـا  . تواند به حاکمیت مورد ادعایش دست یابد   بین مردم منتشر شود، یهود دیگر نمی      

 مومنان هستند کـه بـا   ،ینه دسترسی به حاکمیت جهانی  مانع یهود و صهیونیسم در زم     
اقـدامات یهـود علیـه       .کننـد برتري نژادي مخالف و از غلتیـدن در انحـراف پرهیـز مـی             

  . تا آنجا ادامه یافت که او را به پیامبر مفقوداالثر تاریخ مبدل ساخت)ع(عیسیحضرت 
  

  عملیات یهود براي تخریب دین مسیح
 یهود نفس راحتی کـشید، امـا مبـارزه بـا ایـشان و دیـن              پس از فقدان عیسی، سازمان    

 را بـه جانـشینی    ، پتـرس )ع( اناجیل، حضرت عیـسی ۀبه گفت. مسیح همچنان ادامه یافت 
 البته نام اصلی او شمعون است و این لقب را از حضرت عیسی      -خود در امور مختلف   

 - اسـت هدیه گرفته است و در منابع اسـالمی نیـز نـام وصـی عیـسی، شـمعون آمـده              
  .)391 الطبرسی، االحتجاج،( برگزید و امت خود را به پیروي از او فرا خواند

.  به آسمان، در میان پیروان او نقش محوري داشت         )ع(پترس پس از صعود عیسی    
گـرود و بـه   تا اینکه در سال چهل میالدي، شخصی به نـام شـائول، بـه مـسیحیت مـی        

پولس از فریسیان و بزرگـان یهـود   . )9والن، اعمال رس عهد جدید، ( دهدپولس تغییر نام می   
 او براي دسـتگیري نوایمانـان مـسیحی کـه     .)7و 6،  همان(و دشمن سرسخت مسیح بود      

رفـت کـه در   گریخته بودند، از رئیس کاهنان نامه گرفته بـود و بـه سـوي دمـشق مـی           
بـراي  ! شائول :نزدیکی دمشق، نوري اطراف او درخشید و صدایی شنید که به او گفت         



     
 
 

 

ال 
 س

ت  
اس

سی
 و 

ین
د

جم
پن

ره
شما

 ـ 
  

و17
18

 ـ 
یز

پای
ان

ست
زم

و 
 

 
13

87
  

118  
  

 هـستم  )ع(کنی؟ او پرسید تو کیستی؟ و پاسخ شنید که من آن عیسی    ه بر من جفا می    چ
دهـد کـه بـه شـهر بـرود تـا        سپس حضرت به او دستور مـی      . کنیکه تو بر او جفا می     

  . دستور بعدي به او برسد
منان مسیحی به وحـشت افتادنـد و معابـد          ؤ م ،هنگامی که پولس به شهر وارد شد      

شائول یهودي آمده و آتشی به راه انداخته است، اما وي وارد مسیحی هشدار دادند که 
کـردم و اکنـون     تاکنون خطا مـی   . فکر هستم نترسید، من با شما هم    : معبدي شد و گفت   

  .ام که حق با شماست و عیسی مرا به پیروي از مسیر حق فرا خوانده استدریافته
 دروغـین پـولس   حتی برنابا که از حواریون خوب عیسی بود، نخست جذب عقایـد         

به تدریج برنابـا  . دانست و آن را حفظ بود   چرا که پولس تمام تفسیر تورات را می       . شد
دریافت که تعالیم پولس داراي نقاط انحرافی است و به او اعتراض کـرد امـا او پاسـخ                

به تدریج بین پولس و حواریان دیگر، از . داد که تفسیر من و تو از انجیل متفاوت است         
دهد که شـامل ابعـاد عقیـدتی، عملـی و رهبـري جامعـه                اختالفاتی رخ می   جمله پترس، 

پـذیرد، امـا مـدعی    پولس برگزیدگی پترس توسط عیسی را مـی   . شودمسیحیت نیز می  
موریت پترس تنها در میـان یهودیـان بـوده و بعـداً حـضرت عیـسی همـان        أشود م می

  .)7لس به غالطیان، عهدجدید، رساله پو(ها به او سپرده است موریت را در امتأم
ایـستد و بـا او   انجامد، بلکه پولس رو در روي پتـرس مـی       ولی مساله به اینجا نمی    

از این به بعد دو پرچم در جامعه مـسیحی  . کندکند و او را به نفاق متهم می مخالفت می 
هیـاتی جدیـد   پولس ال. ز به دو گروه تقسیم شدندآن زمان برپا شد و در نتیجه مردم نی 

 ، اوة بـه عقیـد  .)13، 3طباطبـایی،  ال( رد که با سخنان عیسی هرگـز انطبـاق نداشـت     پدید آو 
عیسی جنبه الوهی و غیر بشري داشت و او خدا بود که جسم گرفت تا به صـلیب رود           

   .)13عهد جدید، رساله پولس به غالطیان، (و قربانی گناه انسان شود 
 حملـه کـرده    آنستیزي بود و حضرت آشـکارا بـه     فریسی ،شاکله دین عیسی  

ستیزي عیسی را کنـد کـرد   هاي خویش، لبه تیز فریسی   ها و کتاب  بود اما پولس با نامه    
دادن پـولس در   بدین ترتیـب یهـود بـا نفـوذ          . د ساخت و مسیحیت را دین آشتی با یهو      

 آن را از درون تهی ساخت که تـا امـروز تمـام جهـان مـسیحیت در خـدمت             ،مسیحیت
 در روایات اسالمی نیز از پولس به عنوان عامل انحراف        .یهود به کار گرفته شده است     

  .مسیحیت یاد شده است
. یهود با نفوذ دادن پولس، جهان مسیحیت را با کمال زیرکی در اختیار خود گرفت       

پولس با ظرافت تمام، انجیل را تغییر محتوا داد  تا جایی که نام قـدس بعـضاً در کتـب                   
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 16 و بـاالخره در قـرن   )32عهدجدیـد، متـی،     ( ستیهودیه ذکر شده ا   ) عهد جدید (مسیحی  
 در اختیـار یهـود    میالدي، مارتین لوتر، ضربه پولس را تکمیل کرد و مـسیحیت کـامالً            

  .)186طائب، ( قرار گرفت
  

  نتایج بحث
 نقـش  آنهـا دهـد کـه عوامـل گونـاگونی در انحـراف         بررسی تاریخ قوم یهود نشان می     

  :را به شرح ذیل مطرح کرد آنهاترین توان مهمداشته است که می
 قبل از رحلت خود بـه  )ع(اگرچه حضرت یوسف: ناتوانی در حفظ هویت دینی    ) الف

د و آینده را برایشان ترسیم کرد امـا  ن وصیت نمود که هویت دینی خود را حفظ کن آنها
 به استضعاف تن دادند و تنها منتظـر منجـی        آنهااین مطلب به فراموشی سپرده شد و        

 سلب شـد بـه   آنها قدرت تفکر از ، در این استضعاف. را از بدبختی برهاند اهآنبودند تا   
  .را اصالح کند طوري که حضرت موسی پس از چهل سال نتوانست آن

 بـا ظهـور   ،چهارصد سـال استـضعاف و انتظـار   پس از    اسرائیلبنی: طلبیرفاه) ب
قـدس حرکـت    را بـراي فـتح   آنهـا منجی به دنبال آسایش خود رفتند، لذا وقتی موسـی      

تـو و خـدایت برویـد       ( گوینـد به موسی می   هاي الهی، ترسیده و   رغم وعده دهد، علی می
 ۀ هـست  اسـرائیل بنـی در ایـن زمـان اسـت کـه در           ) مـانیم و بجنگید، ما اینجا منتظر مـی      

  .دهدگیرد که فرماندهان سپاه موسی را تشکیل میمنحرفی شکل می
 نـازل  آنهـا ه خدا به مدت چهل سال بر بعد از سرگردانی و عذابی ک    : طلبیقدرت )ج

 منحرف، که هنوز پابرجاسـت و فقـط      ۀکند، در عهد حکومت داوود و سلیمان، هست       می
طلب شـده و شـکوه و عظمـت حکومـت الهـی ایـن دو        فرصت ابراز وجود ندارد، قدرت    

ن  بعـد از سـلیما  ،بینند تا قدرتاي تدارك می کند، لذا برنامه   مزه می  آنهاپیامبر به دهان    
  .به دست آنان بیفتد

حکومت باید الهی باشد تا موجبـات رشـد مـردم را فـراهم کنـد، در        : هواپرستی) د
 بـراي حفـظ قـدرت    ، منحـرف ۀایـن هـست  . انجامدغیر این صورت به فساد و تباهی می      

ــت   ــه ب ــود مــردم را ب ــور ب ــد و ... خــواري وپرســتی و شــرابخــود مجب مــشغول کن
 پیـامبران الهـی   ،آنهـا  بـدین ترتیـب تنهـا دشـمنان      .انحراف عمومی را فراهم کنـد     ۀزمین

 را بـه قتـل      آنهـا کردنـد، لـذا     آمدند و حکومتشان را تهدید می     بودند که براي هدایت می    
  . رساندندمی
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  فهرست منابع
  قرآن  -
هاي آستان قـدس رضـوي،        بنیاد پژوهش  :مشهد ،األنبیاقصص ،الدین قطب ،راوندي -

   .1409چاپ اول، 
، چـاپ اول،    )عـج ( مؤسسه امـام مهـدي     :قم،  الخرائج والجرائح ،   ------------- -

1409.   
   .1385 ابتکار دانش، :، قمتبار انحراف طائب، مهدي، -
 نشر اساطیر،  ، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران    ،تاریخ طبري  ، محمد بن جریر   ،طبري -

   .1362چاپ دوم، 
 همـدانى و ویلیـام گِلِـن و     ترجمه فاضـل خـان  کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید،   -

   .1380اساطیر، : تهران. هِنرى مرتِن
انجمن : جا دسه، بى، انجمن پخش کتب مقکتاب مقدس یعنى کتب عهد عتیق و جدید      -

  .1980 پخش کتب مقدسه،
، چـاپ اول،   )تحقیق عبدالمنعم عـامر   (،  اخبارالطوالداود،   الدینوري، ابوحنیفه احمدبن   -

   .1960العربی،  دار احیاء الکتب:قاهره
  2 و1مکتبه الداوري، بی تا، ج : ، قمالشرایععلل ،  محمد بن علی بن بابویه،صدوقال -
  .1363 جامعه مدرسین، : قم،کمال الدین و تمام النعمه ، ---------------------- -
 بیروت، مؤسسه االعلمى    المیزان فى تفسیر القرآن،   الطباطبایى، السید محمدحسین،     -

   .1، ج1393عات، چاپ سوم، للمطبو
 تـصحیح و  مجمع البیان فى تفسیر القـرآن، الطبرسى، ابى على الفضل بن الحسین،       -

 الیـزدى الطباطبـایى،       تحقیق و تعلیق السید هاشم الرسولى المحالتى و السید فضل اللّه          
  .1408بیروت، دارالمعرفۀ، چاپ دوم، 

  .1403رمرتضی،  نش، مشهد،اإلحتجاج ، احمد بن علی،طبرسی ال-
 چـاپ چهـارم،    ،)تـاریخ طبـري   ( تاریخ االمـم و الملـوك      الطبري، محمد بن جریر،      -

  .1، ج1403، موسسه االعلمی للمطبوعات، بیروت
تحقیق و تصحیح احمد حبیب     (،  نآالتبیان فی تفسیر القر    الطوسی، محمد بن حسن،      -

  .9دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج: ،  بیروت)قصیر العاملی
 تـصحیح و تعلیـق و مقدمـه سـید     تفسیر القمى، القمى، ابى الحسن على بن ابـراهیم،      -

  .2 و 1 ج ،1378مؤسسه دارالکتاب للطباعۀ و النشر، : طیب موسوى جزایرى، قم
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 موسـسه  :، بیـروت بحاراالنوار الجامعه لدرر االئمـه االطهـار    المجلسی، محمدباقر،    -
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