
 

 

 

 «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»دوفصلنامه 

 5-29؛ 1397بهار و تابستان / شماره پنجم ،سوم سال

 

 قیعت عهد ریتفاس و قرآن ریتفاس مطالعه تطبیقی اساس بر لیاسرائیبن یذات یبرتر انگاره نقدبررسی و 

 ( 16/5/1397تاریخ پذیرش:  – 27/2/1397تاریخ دریافت:  )

 1طاهره سادات طباطبائی امین

 دهیچک

ژوهش پاسرائیل است. بنی ذاتی قوم موهم برتریشود که یافت میعتیق  عهد آیات قرآن کریم و در تعابیری

 ومورد بررسی  ،عتیق عهد تفاسیر تفاسیرقرآن و از با مستنداتیاین انگاره را  تطبیقی-روش تحلیلی ابحاضر، 

 اله پرستی وگوس پس ازاسرائیل یبه لغو برتری بن ،این انگارهدر نقد  ،عتیق . مفسران عهداسته قرار گرفتنقد، 

تعصب  بودن غیرانسانی با عقل، نامعلوم بودن ریشه این اعتقاد، آن ازگاریدرگیری یهود با پیامبران الهی، ناس

مچون های اساس ادله ه را برانگارنیز این کریم، مفسران قرآن . انداشاره کرده ،نژادپرستی هود بریرخی متون ب

رتری، این ب اسرائیل به ایمان و پذیرش والیت آل محمد)ص(، محدودیت زمانی و مکانیمشروط بودن برتری بنی

امت حضرت محمد)ص(، متأخر بودن آیات برتری امت اسالم نسبت به  و برتری تعارض آن با آیات خیریت

های فراوان تخصیص نعمت»ضرورت فهم صحیح تفضیل به معنای و آیات برتری بنی اسرائیل در ترتیب نزول 

ل . بدینسان آیات برگزیدگی و تفضیانددهکر نقد و رد ،اسرائیل درآیات قرآنمکرر بنی هایسرزنش ،به این قوم

 قوم بنی اسرائیل، محدود به زمان خاص بوده و تداوم نیافته است.

                                                           

 tabatabaei.amin@gmail.com   استادیار دانشگاه علوم ومعارف قران کریم  1 
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.لیتفض ،یذات یبرتر ل،یاسرائ یبن ق،یعهدعت مفسران قرآن، ریتفس: واژگان کلیدی



 مقدمه -1

سرائ یبن قوم باره در ،میکر قرآن  سخن اقوام ریسا از شیب ی)ع(موس حضرت قوم و عقوبی حضرت فرزندان، یعنی لیا

 خوردیم چشم به ییهاگزاره ،اتیآ نیا در .است داده شرح مفصل را حق با آنها یدشمن و کفر و لجاجت داستان و گفته

 ها زارهگ نیا از هودی قوم. است قوم نیا یبرتر از یحاک که دارد ییهاگزاره زین قیعهدعت. است قوم نیا لیتفض موهم که

 .اندکرده ادعا را لیاسرائ یبن قوم یذات یبرتر اساس نیا بر و اندانگاشته برتر را خود نژاد جسته، سود

شته ییهاکاوش هانگار نیا پاسخ در مفسران و محققان سرائیل در قران و تورات )سهیال  مقاله جمله از اند؛دا برتری بنی ا

ضیل، وذکر چند جمله از 143-160 :1377جاللی کندری،  سیر آیات تف ضیل، تف سی تف شنا (. اما این مقاله تنها به واژه 

شاره ای ندارد.  سیر عهد عتیق ا سنده کرده و به تفا ستا در ،یقیتطب یلیتحل روش با رو شیپ مقاله رو نیا ازتورات ب  یرا

 :است پرداخته هاپرسش نیا پاسخ به لیاسرائ یبن قوم یذات یبرتر انگاره نقد و ردّ

 است؟شده  لیاسرائ یبن یذات یبرتر انگارهمنشأ پیدایش  وتورات قرآن در چه گزاره هایی.1

 چگونه میتوان بر اساس مفهوم شناسی واژه بنی اسرائیل، انگاره برتری ذاتی این قوم را نقد کرد؟.2

 اند؟ کرده مطرح یا ادله چه انگاره نیا نقد در قیعت عهد مفسران.3

  است؟ کدام انگاره نیا ردّ در ییروا شواهد و قرآن مفسران مستندات.4

س از یدیعد و دیجد ادله هانگار نیا متقن ردّ یبرا نگارنده  لیضتف عالوه به. کندیم ارائه قیعت عهد شروح و قرآن ریتفا

 . دینمایم سهیمقا محور چند در اسالم امت «خیر بودن و بهتر بودن» با را قوم نیا

 

 لیاسرائ یبن  یبرترانگار دگاهید منشأ -2

ضبه  قیعهدعت و قرآن در سرائیبن لتیف شاراتی اقوام، ریسا بر لیا ست. امارفته ا سران  ا سیر ناقص مف کم توجهی به  وتف

شده سایر گزاره ست آنها  ستاوو  ها، باعث عدم فهم در ست دهیعق یبرا یزید ستدهیگرد قوم نیا انیم در ینژادپر  لذا. ا

 .رددگیم ارائه ،آن ردّ و نقد در یشواهد سپس و ،می شود ریتقر پژوهان تورات و پژوهان قرآن دگاهید از هانگار نیا ابتدا



 لیاسرائ یبن یبرتراشاره به  و قرآن -2-1

 یبرتر که ستا یتعال و تبارک خداوند نیا و هستند برتر قوم لیاسرائ یبن قوم که دیآیم بر زین میکر قرآن اتیآ یبرخ از

 یمهه به نستتبت قوم نیا یبرتر از ،«لیتفضتت» ریتعب با بقره، و اعراف، ه،یجاث یهاستتوره. استتت فرموده تیعنا آنان به را

 :  اندکرده تیحکا انیجهان

نا لَقَدْ وَ( يل ي َ بَني آتَيْ تابَ إِسْْْْ ناهُمْ وَ للنُّبُوَّةَ وَ للْحُكْمَ وَ للْكِ باتِ مِنَ رَزَقْ ُم   ه وَ للطَّيِّ اه عالَمينَ عَلَى فَضَََّّّن  بنى ما(: 16/جاثیه) )للْ

سرائیل سمانى) کتاب را ا شیدیم نبوّت و حکومت و( آ  جهانیان بر را آنان و کردیم عطا آنها به پاکیزه هاىروزی از و بخ

 .بخشیدیم برترى

اَم  ه هُوَ وَ إِلهاً أَبْغيكُمْ لللَّهِ غَيْيَ أَ قالَ(  براى معبودى خداوند، از غیر آیا: »گفت( ستتپس(:  )140/اعراف) )للْعالَمينَ عَلَى فَضََّّن

 !«داد برترى جهانیان بر را شما که خدایى! بطلبم؟ شما

ْسيل ي َ بَني يا( اهت م  ه أَنِّي وَ عَلَيْكُمْ أَنْعَمْتُ للَّتي نِعْمَتِيَ لذْكُيُول إِ  به که را نعمتهایى! اسرائیل بنى اى(: 47/بقره) )للْعالَمينَ عَلَى فَضن

 . بخشیدم برترى جهانیان، بر را شما من،( که آورید یاد به نیز) و بیاورید خاطر به داشتم ارزانى شما

 . تاس لیاسرائیبن قوم یدگیبرگز یادعا دیمؤ ر،یتفاس مطالعه بدون و ات،یآ اقیس به توجه بدون اتیآ نیا ظاهر

 لیاسرائ یبن  یدگیبرگز و اشاره به قیعت عهد -2-2

 ذبح در او یچرا و چون یب اطاعت و میابراه حضرت یماجرا به قوم، نیا به خداوند خاص توجه مقدس، کتاب گفته به

 او فرزندان به که دهد یم وعده او به پاداش، عنوان به خداوند محض اطاعت نیا از پس واقع، در. گردد یبرم فرزند

 از را پستترت گانهی یحت و یکرد اطاعت مرا چون که ام خورده قستتم خود ذات به: »کند عطا ژهیو یگاهیجا و تیموقع

 خواهند جهان یها قوم همه برکت موجب آنها. گردند شتتمار یب تو نستتل که دهم برکت چنان را تو ،ینداشتتت غیدر من

 دستگاه در میابراه حضرت فرزندان وعده، نیا طبق بر (18تتتت23:16 ش،یدایپ سفر) .«یا کرده اطاعت مرا تو رایز گشت،

 .اندشده دهیبرگز آنان واقع در و داشت خواهند ژهیو یگاهیجا خداوند

ای از این اندیشتتته وجود آید که در طول تاریخ، همیشتتته در میان پیروان این دین گونهاز ادبیات مکتوب یهودیت برمی

انی تاریخ باستتت»داشتتته که قوم استترائیل قوم برگزیده خدا استتت و از جهاتی بر دیگر اقوام و ملل برتری دارد. درکتاب 

 داوندخ سعادت برنامه نمود و عنصر نیمهمتر تیهودی در یدگیبرگز مفهوم"آمده است:  «اسرائیل ازدیدگاه کتاب مقدس

 (Sweeney,2004:24) .است بشر نسل یبرا

http://tahoor.com/fa/Article/View/117659


 «لیئاسرا» به  عقوبی ینامگذار علت و «اسرائیلیبن» واژه مفهوم اساس بر قوم نیا یبرتر انگاره نقد -3

سدیم نظر به ستاو از یکی ر سرائیبن قوم یذات یبرتر هینظر یزهاید سرائیلیبن واژه مفهوم ل،یا ست ا شتب که. ا  یهاردا

 یبررس قیتع عهد زین و یاسالم منابع اساس بر واژه نیا مفهوم است الزم شتر،یب حیتوض منظور به. اندکرده آن از ینادرست

 .شود

 یاسالم منابع در عقوبی حضرت ینامگذار وعلت اسرائیلیبن واژه مفهوم -3-1

 و بار،1 قوبعی حضرت لقب عنوانبه و ییتنهابه لیاسرائ کلمه یقرآن کاربرد در. است فراوان قرآن در لیاسرائیبن ادکردی

 و است، عقوبی حضرت یها نام از لیاسرائ واژه. شوددیده می مختلف یهادرسوره بار42( مرکب شکل به) لیاسرائیبن

 ؟است بوده چه ینامگذار نیا علت و شده گفته لیاسرائ عقوبی به چرا حال. عقوبی فرزندان یعنی لیاسرائ یبن

س در سرائیل»: آمده انیالب مجمع ریتف ست عبرى کلمه کی ا سحاق بن یعقوب نام و ا ضرت فرزند ا شدبمى ابراهیم ح . ا

 ،یطبرس« ).عربى در عبداللَّه کلمه مانند است خدا بمعناى« ئیل» و بنده معناى به« اسر» کلمه دو از یبیترک« اسرائیل» کلمه

1372: 1/206) 

 علل ندمان یثیحد کتب یبرخ یوحت کرده نقل یمفصتتتل اتیروا ل،یاستتترائ به عقوبی ینامگذار علت در یثیحد منابع

 ینامگذار نیا یهاعلت نیترمهم به نجایا. اندداده اختصاص لیاسرائ به عقوبی هیتسم وجه به مستقل باب کی ع،یالشرا

 أَخِيهِ بِبِعَقِ خَيَجَ لِأَنَّهُ يَعْقُوبَ فَُسمِّيَ يَعْقُوبُ وُلِدَ ثُمَّ عِيصٌ فَوُلِدَ تَوْأَمَيْنِ عِيصٌ وَ يَعْقُوبُ كَانَ د. امام صادق فرمود: شویم اشاره

 در (20/ 1: 1374، بحرانى .)جَ َّ وَ عَزَّ لللَّهُ هُوَ إِي َ وَ عَبْدٌ هُوَ للْإِْسيَل لِأَنَّ لللَّهِ عَبْدُ إِْسيَل ِي َ مَعْنَى وَ إِْسيَل ِي ُ هُوَ يَعْقُوبُ وَ عِيصٍ

شاره ابتدا( ع)صادق امام ثیحد نیا ْسرَائِیل که کرده ا  ردهک ذکر را عقوبی واژه مفهوم سپس بوده، عقوبی حضرت نام إِ

سرائ(  ع)صادق امام سپس. است شده دهینام عقوبی آمده ایدن به شیدوقلو برادر عقب چون: که  قوبعی گرید نام را لیا

 لیشکت خدا یمعن به إِيل و بنده، یمعن به إِْسرَا کلمه دو از چون خداست، بنده و عبداهلل یمعن به نام نیا فرموده و دانسته

 .استشده

ست آمده( ع)صادق امام از یگرید ثیحد در ْسيَل أَنَّ: ا ْسيَل ِي َ فَمَعْنَى جَ َّ وَ عَزَّ لللَّهُ هُوَ إِي َ وَ للْقُوَّةُ هُوَ للْإِ  وَ عَزَّ لللَّهِ قُوَّةُ إِ

 دو از یبیترک چون خداست، قدرت مفهوم به لیاسرائ یعنی (265/ 12: 1403 مجلسى، ؛ 44/ 1 :1386، شیخ صدوق).جَ َّ

 .باشدیم خدا یمعن به إِيل و قدرت، یمعن به إِسْرَا کلمه

صص االنبیاء شابوری نیز پنج وجه برای این نامگذاری  ذکر می  کتاب ق که چون بود. دوم این  اول آنکه بنده خدا"کند: نی

  ه هنگامک مدن وبرانگیخته شدن است و یعقوب از آل ابراهیم برانگیخته شد. سوم اینآزبان عبری اسراییل به معنای بر در



شتگان او ضرت یعقوب، فر سمان دنیا بردند و  تولد ح سه روز دررا به آ سرائیل بر او نهادند. چهارم بدین جهت که   نام ا

سجده کرد. پنجم چون از وطن خود  سحاق  سماعیل و ا شابورى،) به کنعان کوچ کرد. محراب ابراهیم و ا (  82 :1382 نی

  است. "خدا یبنده"اسرائیل به مفهوم تفاسیر قرآن و شواهد روایی، واژه بنی اساس بر

 قیعت عهد در عقوبی حضرت ینامگذار وعلت لیاسرائ یبن ژهوا مفهومبررسی  -3-2

سرائ یبن سرائ فرزندان مفهوم به ،لیا سرائیل، و لیا سرائیل،. است پیامبر یعقوب لقب ا سر» واژه دو از ترکیبى ا  معناى به« ا

 ملقب بدان خدا فرشته با کشتى هنگام در که است اسحاق بن یعقوب اسم آن و است کامل قدرت معناى به« ایل» و غلبه

سرائیل و گردید سرائل و ا سرال و ا ست شده خوانده نیز ا سى به عبرى، زبان در (142و  53 :1377هاکس،  ).ا  بر که ک

 دخداون با مبارزه در وى که اندنهاده یعقوب بر روآن از را لقب این. شودمى گفته شده چیره خداوند یعنى کامل، قدرت

 .شد پیروز او بر

 (25-29: 32ک: پیدایش، ن )

شود در عبارات یهود تناقض وجود دارد. آنها گاهی مفهوم واژه اسرائیل را به معنی شخص مقتدری که مالحظه می چنان

سته شده دان اند. از آنجا که این مفاهیم که بر خدا غلبه کرده و گاهی به مفهوم شخصی که با فرشته خدا جنگیده و پیروز 

ست که به معنای با عقاید توحیدی در  صورتی قابل قبول ا ضرورت دارد. این مفاهیم در  ست؛ توجیه و تأویل آن  ستیز ا

 برای این واژه که نام یکی از پیامبران الهی بوده، قابل قبول نیست. "مقتدرتر از خدا"باشد. اما معنای  "تجلی قدرت خدا"

 قیعت عهد ریتفاس اساس بر یذات یبرتر انگاره به پاسخ -4

سرائیل را مورد نقد قرار داده اند. اینان  عتیق مفسران عهدبرخی  از روی انصاف برآمده، پنداره برتری ذاتی و نژادی بنی ا

 قیعت عهد مفسران منظررد این انگاره از  لیدلپنج  اینجا اند کهبرای سخن منصفانه خود مستندات قابل توجهی ارائه کرده

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 یهودی مقدس متون از یانحراف برداشت ک: یینژادپرست 4-1

سرائ قوم یدگیبرگز یدهیعق اگرچه پژوهانتورات  تورات به مایمستق را ینژادپرست اما ،اندداده نسبت قیعت عهد به را لیا

د قدیم، قوم به عه بنا" :اندگفته و دانسته هودی توسط مقدس کتاب یانحراف یهالیتأو از را آنبلکه  نداده، نسبت تلمود و

اسرائیل، قوم برگزیده خدا است. از سوی دیگر کسانی در تاریخ یهودیت، از این برگزیدگی یک برتری روحی و ماهوی 

ستفاده کرده سانی در این راه چنان افراط کردهرا ا ستی روی آوردهاند. همچنین ک ست که اند که به نژادپر اند. اما حق آن ا

رای انجام مأموریتی خاص بوده استتت. برگزیدگی به این معنا ویژه قوم استترائیل نیستتت و این برگزیدگی، مشتتروط و ب

ه از اند کاند. همچنین در تاریخ یهودیت دانشتتتمندان بزرگی بودهانبیای دیگر هم در رابطه با امت خویش همین را گفته



شته شت را دا سد که از کتاب تلمود هم داند. به نظر میبرگزیدگی همین بردا شت کرد، ر مجموع همین را میر توان بردا

سخنان گوناگونی آمده شمام می ،هر چند در این مجموعه عظیم  ست ضی برتری قومی ا شود. اما با توجه به که از ظاهر بع

سبت داد. بنابراین  صورت قطعی چنین مطلبی را به این مجموعه ن شاید نتوان به  سخنان محکمی که در نقض آن آمده، 

 (123 :1383،سلیمانی . (کرد که نژادپرستی برداشتی خطا، و انحراف از متون مقدس یهودی استتوان ادعا می

 ینژاد یخودبرتر به هودی اعتقاد شهیر بودن نامعلوم 4-2

 نیسرزم و دیبرگز مردمان انیم از -ستین آشکار که یلیدال به- را ما خدا: کنندیم انیب ترحیصر را دهیعق نیا یگاه هودی

 و تیمز به دارند، وندیپ بدان روحشتتان با که آنها چه و کنند؛یم یزندگ آنجا که یکستتان چه. داد هیهد ما به را لیاستترائ

 (Rabbi Wayne Dosik, 2007: 344 ).دارند اقرار یفروتن و سرور و یسپاسگزار با راثیم نیا تیمسؤول

 است؟ این اندیشه از کجا و کدام متن مقدس سرچشمه گرفته و به کجا منجر شده اکنون پرسش آن است که

های ترین بخش متون مقدس یهودی، یعنی کتاب تورات ریشه دارد و در بخشاعتقاد بر این بوده که این اندیشه در اصلی

 به قوم نیا به خداوند خاص توجه مقدس، کتاب گفته بهبعدی متونِ مقدسِ یهودی شتتترح و بستتتط یافته استتتت. 

 اطاعت نیا از پس واقع، در. گرددیبرم فرزند ذبح یماجرا در او یچرا و چون یب اطاعت و میابراه حضتتترت یماجرا

سم خود ذات به: »دهد ژهیو یگاهیجا و تیموقع او فرزندان به که دهدیم وعده او به پاداش، عنوان به خداوند محض  ق

سرت گانهی یحت و یکرد اطاعت مرا چون که امخورده شت غیدر من از را پ سل که دهم برکت چنان را تو ،یندا یب تو ن

 ش،یدایپ ستتتفر) .«یاکرده اطاعت مرا تو رایز خواهندگشتتتت، جهان یها قوم همه برکت موجب آنها. گردند شتتتمار

 آنان واقع در و داشت خواهند ژهیو یگاهیجا خداوند دستگاه در میابراه حضرت فرزندان وعده، نیا طبق بر (18ت23:16

 .اندشده دهیبرگز

شمندان یهودی در طول تاریخ نگرش شتهدان شه دا شت برخی از این آموزه منجر به های متفاوتی در باره این اندی اند. بردا

اند بیانی خردپذیر از این تر استتت. آنان تالش کردهنژادپرستتتیِ صتترف و افراطی شتتده، اما برداشتتت برخی دیگر معتدل

 همان( ،یمانیسل) اند.را رد کردهاصل اندیشه  ایحتی عدهاندیشه ارائه دهند. و 

های فرزین،باورها و آییننک: . )استتت مشتتهود یخودبرترانگار از ییهارگه هودی معاصتتر محققان اغلب یهانوشتتته در

 و ندارانید توستتتط یالیخ توهم نیا خدا، توستتتط یدگیبرگز به اعتقاد واستتتطه به( 22-23 :1385( یهودی )اَلن آنترمن

 نیزم نمک و خیتار موتور خالصتته و ستتتنیز یبرا تربرازنده تر،ستتالم بهتر، تر،باهوش انیهودی که افتی رشتتد نانیدیب

 مکتب هرهجو فقط ،یدگیبرگز مفهوم نکیا. دارند متعصتتبانه یپرستتت هنیم که کرده دیتول را ینستتل اعتقاد نیا! هستتتند

 ((Hannah Arendt, 1951: 73 .هست زین بودن یهودی شرط بلکه ست؛ین تیهودی

http://tahoor.com/fa/Article/View/117659


 یروحان یهاتیمسؤول مفهوم به یدگیبرگز 4-3

س ست را یدگیبرگز نیا زین پژوهان تورات از یاریب  یراب. دانندیم نامعلوم و نامعقول را آن علت و هود،ی خود ساختهد

 تنها یدگیبرگز مفهوم که اندکرده اشتتتاره تیهودی و انیهودی انیبدگو هاقرن طول در: گفته نهیزم نیا در کیدوستتت نیو

 تدرستت مطلب نیا خالف نایع اما بکشتتند؛ گرانید رخ به را خود یوهم یِبزرگ و یبرتر که بوده هودی توستتط یتالشتت

 با امعهج ها،ملت یبرا یچراغ: است یروحان یهاتیمسؤول یمعنا به بلکه ست؛ین ژهیو ازیامت یمعنا به یدگیبرگز. است

 (Rabbi Wayne Dosik , 2007: 19 .)دهدیم بازتاب را خدا قانون و عشق نور که یمانیا

 ینژادپرست بر ی متون یهودرانسانیغ یافراط تعصب 4-4

 : اندکرده نقل کتاب نیا از را یعبارات نیچن ،داده نسبت تلمود به را یدگیبرگز یدهیعق پژوهان،تورات یبرخ

 و دکن تالش است واجب یهودی هر بر. باشدیم پدرش از یجزئ پسر چنانکه است متعال خداوند از یجزئ انیهودی روح

 از یجزئ چون دارد، گاهیجا و اعتبار هافرشته از شیب خداوند نزد یهودی ک. یشود نیزم در هاامت ریسا سلطه مانع

 یاندازه به وانیح و انسان مقام انیم تفاوت. استزده یاله عزت به ییگو بزند، یهودی به یهودیریغ اگر و است خداوند

 شیبرا دروغ یسوگندها و کند تقلب یهودی ریغ با تعامل در که است مجاز یهود. یاست هودی ریغ و هودی انیم تفاوت

 یدهویریغ آنان(. یهودیریغ یهاامت) مییجو و هود: یکردند میتقس بخش دو به را مردم قبل سال هزاران از هود. یادکندی

 مستحق اذات آنکه یب داده، نانیا به یبشر چهره فقط خداوند که باورند نیا بر و دانندیم ترکافر و ترنجس ان،یچارپا از را

. انددهش دهیآفر هودی به خدمت یبرا تنها و دارند یطانیش و دیپل نجس، روان و اندشده خلق یوانیح گِل از چون باشند، آن

 خدمت هب را آنان و کنند برقرار تعامل و تفاهم آنان با بتوانند ترراحت سرورانشان تا داده یبشر چهره هودیریغ به خداوند

 (14-15: 1423  المیدانی، ).رندیبگ یبردگ و

 و یپرستتت گوستتاله و کفر و باشتتندیم خداوند جانب از یدگیبرگز به معتقد انیهودی همه: اندگفته محققان از دستتته نیا

 (13: همان).شودینم ینژاد یبرتر و خاص ازیامت نیا مانع زین هودی یشکن مانیپ

 یاله امبریپ با هودی یریدرگ و یپرست گوساله دنبالهب قوم، نیا یبرتر لغو 4-5

های آنان با پیامبران؛ برترانگاری بنی گرد این قوم در معنویت، گوستتاله پرستتتی و درگیریایالنا پردس با اشتتاره به عقب

. استهماند یباق مبهم یدگیبرگز نیا علت اما هستند؛ خدا امت اند؛دهیبرگز یامت انیلیاسرائبرد: اسرائیل را زیر سؤال می

ست متداول یقهرمان یهانمونه مثل نه نیا ستانداردها جهت از نمونه یامت نکهیا نه و ا ستند باال یِمذهب و یاخالق یا  .ه

 مصر؛ از خروج راه در تولد حال در ملت از بودند یترافتهی رشد جامعه کنعان، یورود در موآب یهادشت در ل،یاسرائ

 و شدند تپرسگوساله مصر، از خروج سَفَر هیاول یهاگام در چون ست،ین اتیمعنو در بودنشان شرفتهیپ یمعن به نیا پس

 ((Ilana Pardes, 2000:6-8 . ... داشتند یریدرگ یموس با اریبس موارد در



 یروائ شواهد و نآقر ریتفاس اساس بر یذات یبرتر انگاره به پاسخ -5

: ه استتت. این ادله عبارتند ازشتتد ردّ ات،یروا و قرآن ریتفاستتاز  لیدل 10استتاس بر برترانگاری بنی استترائیلاینجا مستتأله 

 ،یبرتر نیا یمکان و یزمان تیمحدود ،(ص)محمد آل تیوال رشیپذ و مانیا به لیاستتترائ یبن یبرتر بودن مشتتتروط

 بیترت در لیتفض از تیریخ بودن متأخر ل،یتفض با تیریخ تفاوت ،(ص)محمد حضرت امت یبرتر اتیآ با آن تعارض

 . لیاسرائ یبن سرزنش اتیآ قوم، نیا به فراوان یهانعمت صیتخص یمعنا به یبرتر نزول،

 مانیا به یبرتر بودنِ مشروط  5-1

كُنْتُمْ خَيْيَ أُمَّةٍ أُخْيِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُيُوَن بِالْمَعُْيوفِ َو تَنْهَوَْن (: داند یم مانیا به مشروط را کتاب اهل یبرتر م،یکر قرآن اتیآ

 شما(: 110/عمرانآل))لَكانَ خَيْيلً لَهُمْ  مِنْهُمُ للْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَيُهُمُ للْفاسُِقونَ  لَوه آمَنَ أَ هل  الهمِتمبِعَنِ للْمُنْكَيِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ 

 ایمان خدا به و کنیدمى منکر از نهى و معروف به امر( اینکه چه) اندشده آفریده هاانسان سود به که بودید امتى بهترین

 آنها زا کمى عده( تنها ولى! )است بهتر آنها براى آورند، ایمان( درخشانى آیین و برنامه چنین به) کتاب، اهل اگر و. دارید

 (.پروردگار اطاعت از خارج و) فاسقند، آنها بیشتر و ایمانند، با

 رخوردارب یصورت در را کتاب اهل -هاامت ریسا بر امبریپ نیآخر امت بودن ممتاز و تیریَأخ انیب از پس- عبارت نیا در

 یرترب به( انیحیمستتت و انیهودی ازجمله) کتاب اهل اگر یعن. یاورندیب مانیا امر نیا به که داندیم تیریأخ ای ریخ نیا از

 بخش و مانند،یا رهیدا از خارج کتاب اهل شتریب متاسفانه اما است؛ بهتر شانیبرا اورندیب مانیا( ص)محمد حضرت امت

 .است روشن کامالً هاآن بر( ص)محمد امت ازیامت کتابند، اهل مصداق زین لیاسرائ یبن که آنجا از .مؤمنند هاآن از یکم

 (ص)محمد آل تیوال رشیپذ به یبرتر بودنِ مشروط 5-2

 حضرت ینیجانش به اعتقاد و( ص)امبرخاتمیپ به مانیا خاطربه را لیاسرائیبن اکانین لتیفض ،یریتفس اتیروا یبرخ

 أَنْعَْمتُ يللَّتِ ِنعْمَتِيَ لذْكُيُول إِسْيل ِي َ بَنِي يا تَعَالَى لللَّهُ قَالَ ثُمَّ ... : فرمود که شده نقل ی)ع(عسکر حسن امام از. داندیم( ع)یعل

 أَخَذْنَا وَ ينَللطَّيِّبِ عِتْيَتِهِ إِمَامَةِ وَ ع عَلِيٍّ وَصِيَّةِ وَ ص مُحَمَّدٍ نُبُوَّةِ إِلَى فَهَدَيْنَاهُمْ  بِالنُّبُوَّةِ أَسْلَافِكُمْ ِإلَى هَارُونَ وَ مُوَسى بَعَثْتُ أَنْ عَلَيْكُمْ

 للْعالَمِينَ عَلَى لْتُكُمْفَضَّ  أَنِّي وَ رِضْوَلنِهِ وَ لِكَيَلمَاتِهِ مُسْتَحِقِّينَ جِنَانِهِ فِي مُلُوكاً كُنْتُمْ بِهَا وَفَيْتُمْ إِنْ للَّتِي للْمََولثِيقَ وَ للْعُهُودَ بِذَلِكَ عَلَيْكُمْ

 للدُّنْيَا فِي أَمَّا وَ نَللطَّيِّبِي آلِهِمَا وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ وَلَايَةَ فَلِقَبُولِهِمْ للدِّينِ فِي تَفْضِيلُهُمْ أَمَّا دُنْيَا وَ دِيناً فَضَّلْتُهُمْ بِأَسْلَافِكُمْ فَعَلْتُهُ أَيْ هُنَاكَ

 يَقْتُأَغْ وَ فَأَنْجَيْتُهُمْ  للْبَحْيَ لَهُمُ فَلَقْتُ وَ عَذْباً مَاءً  حَجَيٍ مِنْ  سَقَيْتُهُمْ وَ للسَّلْوَى وَ للْمَنَّ عَلَيْهِمُ أَنْزَلْتُ وَ للْغَمَامَ عَلَيْهِمُ ظَلَّلْتُ فَبِأَنْ

 لَهُمْ  جَ َّ وَ عَزَّ قَالَ ثُمَّ سَبِيلِهِمْ عَنْ حَادُّول وَ طَيَل ِقَهُمْ خَالَفُول للَّذِينَ زَمَانِهِمُ عَالَمِي عَلَى بِذَلِكَ فَضَّلْتُُهمْ وَ قَوْمَهُ وَ فِيْعَوْنَ أَعْدَلءَهُمْ

 َأنْتُمْ  لإِذَ للزَّمَانِ هَذَل فِي فَضْلًا أَزِيدَكُمْ أَنْ فَبِالْأَحْيَى ص مُحَمَّدٍ وَلَايَةَ لِقَبُولِهِمْ للزَّمَانِ ذَلِكَ فِي بِأَسْلَافُِكمْ هَذَل فََعلْتُ قَدْ كُنْتُ فَإِذَل

  ((ع) عسکرى امام به منسوب تفسیربه نقل از  311 /9 :1403 ،)مجلسی...عَلَيْكُمْ للْمِيثَاقِ وَ للْعَهْدِ مِنَ أَخَذَ بِمَا وَفَيْتُمْ



. دیادکنی مرا یاهنعمت لیاسرائ یبن یا یعنی عَلَيْكُمْ أَنْعَمْتُ للَّتِي نِعْمَتِيَ لذْكُيُول إِْسيل ِي َ بَنِي يا: فرمود خداوند سپس: ... یعنی

 یمبرایپ به را امبرانیپ نیا که شتتماستتت( اکانین) استتالف یبرا هارون و یموستت چون یامبرانیپ فرستتتادن نعمت، از مراد

ش و( ص) محمد حضرت  و عهد شما از امر نیا بر و. میکرد ییراهنما پاکش خاندان امامت و( ع) یعل حضرت ینیجان

 ضوانر و کرامات مشمول و دیکنیم یپادشاه خداوند بهشت یهادرباغ د،یباش وفادار هاآن به اگر که میگرفت ییهامانیپ

لْتُكُمْ أَنِّي وَ. بود دیخواه یاله ضَّ ش یبرتر را شما اکانین یعنی للْعالَمِينَ عَلَى فَ  یویدن و ینید بعد دو در یبرتر نیا. )دمیبخ

شان، خاندان و یعل و محمد تیوال رفتنیپذ خاطربه هاآن ینید یبرتر( بود  ابرها که بود نیا در شانییایدن یبرتر و پاک

شاندم نیریش آب هاآن به سنگ از و کردم، نازل هاآن بر یسلو و منّ نمودم، بانیسا شانیبرا را  شانیبرا را ایدر و نو

شان تا شکافتم شان و دهم نجات شمن شان مردم یهمه بر را هاآن زهایچ نیا با و. کنم غرق را او قوم و فرعون د  که زمان

 بخاطر استتتالفتان با من اگر: فرمود هاآن به خداوند ستتتپس. دادم یبرتر بودند، نانیا روش و راه از منحرف و مخالف

شانیا ض شما به یاول قیطر به کردم نگونهیا یعل تیوال و محمد نبوت به مان شمبیم یشتریب یبرتر و لتیف  شرطبه خ

 ... دیکن وفا مانمیپ و عهد به آنکه

 انپدرانش و آنان به که را هایىنعمت و شده آورده اسرائیل بنى براى که را هایىدلیل و هاحجّت که دارد وجود زین یآیات

ست داده شان به را آنها و کرده بیان ا سوب عقوبی جد سران اى": نمایدمی من سرائیل) یعقوب پ  نیا مخاطب اگرچه. "(ا

 آن اطراف و مدینه یهود فقط هاخطاب این از مقصتتود گویدمی عباس ابن ولى هستتتند نصتتارى هم و یهود هم ستتخن،

شندمى سرائیل بنى همه نه با س ).ا ست قرآن در زین یاتیآ (1/207 :1372 ،یطبر  قوم با خدا مانیپ و عهد از یحاک که ه

يل ي َ بَني يا): باشتتتد یم لیاستتترائ یبن  (.هَبُونِفَارْ إِيَّايَ وَ بِعَهْدِكُمْ أُوفِ بِعَهْدي أَوْفُول وَ عَلَيْكُمْ أَنْعَمْتُ للَّتي نِعْمَتِيَ لذْكُيُول إِسْْْْ

سرائیل فرزندان اى: (40/بقره) شتم ارزانى شما به که را هایىنعمت! ا سته من با که پیمانى به و! آورید یاد به دا  وفا ایدب

 !بترسید من از تنها( پیمانها به عمل و وظیفه، انجام راه در و. )کنم وفا شما پیمان به نیز من تا کنید،

 :همان) البیاندرمجمع طبرستی و (1/183 :همان) درتبیان طوستی شتیخ ستت؟یچ هیآ نیا در "عهد"از مقصتود کهدراین

شارت مراد، که پذیرندمی را قول این خود، و کنندمی نقل مختلفی اقوال( 1/208 ست هاییب  عثتب درباره تورات در که ا

 .بیاورند ایمان حضرت آن به که بود شده گرفته پیمان اسرائیلبنی از و شده وارد)ص( اکرم پیامبر

شن لیکن  ست رو صادیق از یکی این ،اوالً که ا سرائیلبنی با خدا عهد م ست ا صار برای شاهدی ثانیاً، و ا  رد عهد انح

ست آمده مجمع و تبیان در آنچه شریعی، عهد بحث، محل آیه در عهد از مراد. نی ست مقرراتی و وحی مجموعه یعنی ت  ا

سرائیلبنی برای خدا جانب از که ست تکلیف قلمرو در و شده نازل ا  ودهب آن از پیروی و آن به ایمان به موظف آنان و ا

ستند و ست، بیرون بحث محور از شد برقرار آغازین فطرتِ و تکوین زبان با که عهدی پس. ه  عهدت اخذ زمینه گرچه ا



 :1390آملی، جوادی ) .باشد)ص( میاکرم رسول به ایمان مزبور، عهد کامل مصداق البته. است شده فراهم آن با تشریعی

3/34) 

 یبرتر یِمکان و یزمان تیمحدود  5-3

 قوم نیا گفت دیبا هایبرتر نیا یزمان تیمحدود به توجه با اما فرمود، تیعنا قوم نیا به ییهایبرتر خداوند چه اگر

 . باشند عالَم امت نیتر دهیبرگز توانندینم

سران سرائ یبن یبرتر که باورند نیا بر مف سبت لیا شان زمان مردم به ن  نیا اندکههکرد نقل زین یبرخ شده دهیسنج خود

 کثرت در آنان یبرتر ان،یعالم بر لیتفضتتت از مراد (2/139 :1328 ،مازندرانى ).استتتت مبعوث امبرانِیپ کثرت در یبرتر

سمان کتب امبران،یپ شمنان، عذاب از ییرها فرعون، غرق ،یسلو و منّ ،یآ ست معجزات و اتیآ کثرت و د  باعث که ا

 (1/210 :بی تا ،یطوس ).شودیم استدالل مشقت کاهش

صر همان مردم عالمیان، از مراد اگر شد، ع  بنى چون بود، خواهد جهات همه از برترى برترى، از مراد صورت این در با

 (252/ 18: 1417طباطبائی، ) .داشتند برترى ملل و اقوام سایر بر جهت هر از خود عصر در اسرائیل

 انیلبا مجمع ریتفس. دانندیم خودشان زمان خصوص مردم را( نیالعالم یعل فضلتکم هیآ در) نیعالَم محققان، از یاریبس

 لیاستترائ یبن لتیفضتت منکر که زین مفستتران یبرخ (1/210 :بی تا ،یطوستت ).دهدیم نستتبت مفستتران اکثر به را قول نیا

سرائیبن اکانین و اسالف که آنجا از: اندکرده لیتحل نیچن رادر آیة مزبور  لیتفض انیب علت هستند،  را هالتیفض نیا لیا

 رد اگرچه است،شده داده نسبت قوم همه به صفات نیا لذا رسد،یم هم یبعد یهانسل به اسالف، کین آوازه و داشتند؛

 .شتتوندینم لحاظ هازمان و افراد ها،امت لیفضتتا ذکر در چون. نبودند برخوردار هالتیفضتت نیا از هیآ مخاطبان روز آن

 (1/468: 1384ابن عاشور، )

 هکر در موجود اقوام ریستتتا بر خود زمان در یعن. ییخیتار نه دارد ییایجغراف توستتتعه نگارنده نظر از انیجهان و نیعالم

 ستتعهتو باعث یعن. یکندینم تیستترا هازمان و اعصتتار همه به هرگز لیتفضتت در یمکان توستتعه نیوا اند؛بوده برتر نیزم

 ،یگرید اتیآ در تأمل با امر نیوا. شودینم خیتار یهادوران همه در انیجهان بر لیاسرائیبن قوم یبرتر مفهوم به یخیتار

ماعي َ وَ): شتتودیم اثبات و تیتقو ْْْ َْْ َ وَ إِس لْنا كالًّ وَ لُوطاً وَ يُونُسَ وَ للْيَس َّْْ  از یحاک هیآ نیا(. 86/انعام) (للْعالَمينَ عَلَى فَض

 امبرانیپ زا کی هر که شودیم حل بیترت نیبد تعارض و. است انیجهان بر یِ مذکور در آیهاله بزرگ امبریپ چهار لیتفض

 .داشتند لتیفض اقوام ریسا بر خود زمان در فقط ل،یاسرائیبن قوم و یموس نیهمچن و مذکور



 (ص)محمدحضرت  امت یبرترخیریت و  اتیآ با آن تعارض و لیاسرائیبن یبرتر 5-4

 أُخْيِجَتْ ةٍأُمَّ خَيْيَ كُنْتُمْ): مانند. تعارض دارد میکر قرآن از یاتیآ با که است نیا لیاسرائیبن یدگیبرگز ردّ لیدل نیچهارم

 أَكْثَيُهُمُ وَ للْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ  لَهُمْ خَيْيلً لَكانَ للْكِتابِ أَهْ ُ آمَنَ لَوْ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ وَ للْمُنْكَيِ عَنِ تَنْهَْونَ وَ بِالْمَعُْيوفِ تَأْمُيُونَ لِلنَّاسِ

 از نهى و معروف به امر( اینکه چه) اندشده آفریده انسانها سود به که بودید امتى بهترین شما(: 110/عمرانآل) (للْفاسِقُونَ

! است ربهت آنها براى آورند، ایمان( درخشانى، آیین و برنامه چنین به) کتاب، اهل اگر و. دارید ایمان خدا به و کنیدمى منکر

 (.پروردگار اطاعت از خارج و) فاسقند آنها بیشتر و ایمانند، با آنها از کمى عده( تنها ولى)

 امت نیبهتر هانیا اگر اند،یاله امبریپ نیآخر امتِ هانیا و است،( ص)اکرم امبریپ امت به خطاب فهیشر هیآ که آنجا از

 أُخِْرجَتْ دیق. اندرفته ایدن از و آمده ایدن به تاکنون که هستند ییهاامت همه از بهتر که بود خواهد نیا معنا شوند، فیتعر

 ییایغرافج توسعه تواندیم اسالم امت یبرتر رونیا از. ستین پنهان نظرها از ناس واژه ییایوجغراف یخیتار شمول و لِلنَّاسِ

 هیآ پس. ندک رقابت هانیا یبرتر با که بود نخواهد یامبریپ امت و یقوم شانیا از پس چون، باشد داشته بر در یخیتار و

 .باشد مذکور اتیآ همه بر حاکم تواندیم عمرانآل

 فروق لغت و شناسیمفهوم جهت از لیتفض با تیریخ سهیمقا 5-5

سرائ یبن درباره خداوند اگرچه  ض از سخن لیا سالم امت درباره اما دارد؛ لیتف  رقف در تأمل. دارد تیریخ از سخن نیز ا

 .لیاسرائ یبن امت بر اسالم امت یبرتر بر است یدییتأ مفهوم، دو نیا انیم

/ 11:بی تان منظور، اب) است؛ زیچ کی هیبق و یادیز یمعنا به فضل. است متفاوت لیتفض و فضل ریتعب با تیریخ ریتعب 

 هم با که رودیم کاربه یموارد ستتهیمقا یبرا یعرب در تفاضتتل و أفضتتل ل،یتفضتت و( 444/ 5 :1367 ؛ و طریحی،536

 .باشدداشته وجود مشابه افراد نیب اندک یتفاوت و دارند ییهاشباهت

/ 3: 1367طریحی،  ؛ 264/ 4 :بی تا ابن منظور،) .لیالتفض أفعل یمعناه ب یگاه و است فاعل اسم یمعناه ب گاه ریخ اما

 و أَجْيلً أَعْظَمَ وَ خَيْيلً هُوَ لللَّهِ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْيٍ مِنْ لِأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُول ما وَ... ): اندشده جمع هیآ کی در معنا دو هر نیا که (296

 . است ترکین یمعنابه دوم ریخ و ک،یکارن یمعنابه اول ریخ هیآ نیا در( 20/مزمل)(... 

 به یمانز یعرب در ریخ کلمه .استتت برتر صتتفت و لیالتفضتت افعل ریخ ،لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ کُنْتُمْ :بحث مورد هیآ در

شد برخوردار یبرتر چنان از زیچ کی که رودیم کار شابه موارد با سهیمقا قابل که با شد م  با که دخداون صفات مثل. نبا

ماكِيينَ خَيْيُ: شتتتوندیم انیب ریخ دیق يينَ خَيْيُ ،(54/عمرانآل) للْ  خَيْيُ ،(114/مائده) لليَّلزِقينَ خَيْيُ ،(150/عمرانآل) للنَّاصِْْْ

لينَ  دهیشتتتن لذا ... و ،(89/اءیأنب) للْولرِثينَ خَيْيُ ،(155/اعراف) للْغافِيينَ خَيْيُ ،(87/اعراف) للْحاكِمينَ خَيْيُ ،(57/انعام) للْفاصِْْْ

 ... ای ،"نیالرازق أفضل" ای "نیالغافر أفضل": شود گفته خداوند فیتوص در که نشده



 و اند،دهش فیتوص( لِلنَّاسِ أُخْيِجَتْ أُمَّةٍ خَيْيَ كُنْتُمْ) ریتعب با( ص)محمد امت است، یبرتر صفت ریخ که نظر مورد هیآ در

 ل،یاسرائینب قوم اگرچه ستند،ین لیاسرائیبن جمله از گرید اقوام با سهیمقا قابل( ص)محمد امت که است مفهوم نیبد نیا

ض شیخو زمان اقوام بر شته لتیف لْتُکُمْ) ریتعب پس. انددا ضَّ ض تواندینم( الْعالَمینَ عَلَى فَ سرائیبن لتیف  یهاامت بر را لیا

 .برساند خودشان از پس

  نزول بیترت جهت از لیاسرائ یبن لیتفض اتیآ نسبت به اسالم امت تیریخ هیآ بودن متأخر 5-6

سرائ یبن قوم یبرتر سالم، امت یبرتر و لیا ست گزاره دو ا شم به میکر قرآن اتیآ در که ا ستا در. خوردیم چ  حل یرا

 شده مطرح یاتیآ در ل،یاسرائ یبن لیتفض گزاره. میپرداخت ها سوره بیترت و نزول یفضا سهیمقا به گزاره دو نیا تعارض

 یمدن ستتوره در ها،امت ریستتا بر استتالم امت تیریخ موضتتوع اما. دارند قرار( اعراف و هیجاث) یمک یها ستتوره در که

 سوره ینزول بیترت جدول به توجه با اما شده، مطرح زین بقره یمدن سوره در لیتفض گزاره اگرچه. دارد قرار( عمرانآل)

ست شده نازل بقره سوره از بعد عمران آل سوره (،91-90 :1380 معرفت،)عباس ابن از نقل به قرآن یها  به جهینت در. ا

 مرانعآل از بعد  و شتتده مطرح لیاستترائ یبن قوم لیتفضتت از پس ،(ص)امبراکرمیپ امت بودن ممتاز نزول، خیتار لحاظ

 امبریپ امت میکر قرآن منظر از که گفت توانیم نیبنابرا. باشد گفته یامت ای قوم یبرتر از سخن که میندار سراغ یاسوره

 .است امت نیبرتر خاتم،

 (ص)محمد حضرت امت یبرتر یریتفس و ییروا شواهد 5-7

سالم امت یبرتر به که شده وارد( ع)تیب اهل از یاتیروا  که نیا جمله از. دهدیم یگواه کتاب اهل یهاامت ریسا بر ا

ص ساز  یشخ ُشهَدلءَ عَلَى للنَّاس» هیرآیتف َسطاً لِتَكُونُول  سدیم را( 143/بقره)«.. .وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَ  صادق)ع(امام  .پر

نَنْتَ فَإِنْ ظَ): دیفرمایم سپس... دیباش شاهد مردم ریسا بر امتیق روز تا میداد قرار معتدل و عادل یامت را شما: دیفرمایم

اعٍ مِنْ تَمْيٍ أَنَّ لللَّهَ أَنَّ لللَّهَ جَ َّ ثَنَاؤُهُ عَنَى بِهَذِهِ للْآيَةِ جَمِي َ للْمُوَحِّدِينَ أَ فَتَيَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَكُنْ  هَادَتُهُ تَجُوزُ فِي للدُّنْيَا عَلَى صَْْْ شَْْْ

 هلا است ممکن چگونه. هستند یدیتوح انیاد همه روانیپ هیآ مخاطب نکن گمان :(َشهَادَتِهِ عَلَى للْخَلْقِ يَوْمَ للْقِيَامَةِ طَالِبُ

دامة امام صادق در ا شود؟ رفتهیپذ شهادتشان امتیق در ست،ین زیجا خرما من کی یبرا شهادتشان ایدن نیا در که کتاب

شهاد مي لِلنَّاسِ أُخْيِجَتْ أُمَّةٍ خَيْيَ كُنْتُمْ:هیآسخن، به  ست فيمايد: كَلَّا لَنْ يَعْنِيَ لللَّهُ للَّذِينَ تَظُنُّونَ مِنْ هَمَجِ هَذَل للْخَلْقِ وَ كند و ميل

 حضتترت امت تنها و ستتت،ین قیخال همه خداوند مراد زین هیآ نیدرا)ص(... یعنی بُعِثَ فِيهَا مُحَمَّدٌ لَكِنْ عَنَى لللَّهُ للْأُمَّةَ للَّتِي

ست مراد( ص)محمد ُسولُ لللَّهِ)ص(: داد ادامه سپس. ا ُسبْحَانَهُ يَقُولُ وَ قَدْ كَانَ رَ : )إِنَّ إِبْيلهِيمَ كانَ أُمَّةً( وَ وَحْدَهُ أُمَّةً لِأَنَّ لللَّهَ 

َسيْ َسنِ وَ للْحُ ُسولُ لللَّهِ)ص( كَانَ وَحْدَهُ أُمَّةً ثُمَّ رَفَدَهُ بِعَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ كَثَّيَهُ بِالْحَ شى،1/35: 1385، ابن حیون) نِكَذَلِكَ رَ  ؛ عیا

 امام ث،یحد انیپا در (147 /1: 1415فیض کاشتتانی، ؛ 72 /7 :1403مجلستتی، ؛ 160 /1 :1374بحرانی، ؛ 63/ 1 : 1380



 اب که استتت امت کی ییتنها به محمد حضتترت: دیفرمایم دانستتته امبریپ تیب اهل را استتالم امت یبرتر علت صتتادق

 .است افتهی ریتکث نیحس امام و حسن امام لهیوس به وسپس شده، آراسته فاطمه حضرت و یعل حضرت

سران (أُمَّةٍ خَيْيَ كُنْتُمْ: )ةیآ نییتب در نیهمچن ست نیا وآن داد( ص)محمد امت به یبزرگ نعمت خداوند که آنند بر مف  که ا

 را هاآن لیدل نیهم به. ندینمایم ینه منکرو  ناپستتتند یکارها از و کنندیم امر معروفو  کین یکارها به را گریکدی

 مِنْ كَفَيُول للَّذِينَ لُعِنَ): کرد نکوهش شدتبه ضهیفر نیا ترک خاطر به را لیاسرائیبن از یقوم مقابل در. خواند امت نیبهتر

ْسيل ِي َ بَنِي سانِ عَلى إِ َسى وَ دلوُدَ لِ َصوْل بِما ذلِكَ مَيْيَمَ لبْنِ عِي  كانُول ما سَلَبِئْ فَعَلُوهُ مُنكَيٍ عَنْ يَتَناهَوْنَ ال كانُول يَعْتَدُونَ كانُول وَ عَ

 ال لَوْ نَيَعْمَلُو كانُول ما لَبِئْسَ للسُّحْتَ أَكْلِهِمُ وَ للْعُدْولنِ وَ للْإِثْمِ فِي يُسارِعُونَ مِنْهُمْ كَثِييلً تَيى: فرمود زین و( 79-78/مائده) يَفْعَلُونَ

حْتَ أَكْلِهِمُ وَ للْإِثْمَ قَوْلِهِمُ عَنْ للْأَحْبارُ وَ لليَّبَّانِيُّونَ يَنْهاهُمُ سُّ ْصنَعُونَ كانُول ما لَبِئْسَ لل س ییگو( 63-62/مائده) (يَ شرت که یک  مبا

 (48-47صص :ق1385طبرسى، ) .است یمساو دارد،ینم باز گناه از را او که یکس با دارد، گناه به

 یربرت در نیا و هاستآن ینید مراجع و لیاسرائ یبن قوم نکوهش نیّمب استناد، مورد یةآ هردو شودیم مالحظه که چنان

 .است یکاف هاملت و اقوام ریسا و قوم نیا بر اسالم امت

 شتریب یهانعمت یاعطا یمعنا به قرآن اتیآ در لیاسرائیبن قوم لیتفض 5-8

ساس بر ض به مربوط اتیآ ا سرائ یبن لیتف نعمت زین و ،یمادّ گوناگون و مکرر یهانعمت یمعنا به قوم نیا یبرتر ل،یا

ست یمعنو یها شته یارزان آنها به خداوند که ا ستر یهاموهبت نیا رایز دارند، یبرتر انیجهان بر جهت نیا از و دا  هدگ

 ومق نیا که ژهیو به. شودینم قوم یذات یبرتر موجب هرگز هانعمت نیا یاعطا اما. است نشده داده یگرید ملت چیه به

 :1377جاللی کندری، ).شتتدند واقع یاله غضتتب ومورد پرداختند ینفستتان الیازام یرویپ به هانعمت نیا افتیدر از پس

157) 

سرائیل بنابراین  ضیل قوم بنی ا سایهبزرگترین نعمتبه معنای برخورداری از تف فکنی اهای مادی همچون غذاهای متنوع، 

از  نظیر معنویهای بیباشد و نعمتهای جغرافیایی سرزمین میابرها، حاصلخیزی و خوش آب وهوایی وبهترین ویژگی

ست. شمارقبیل معجزات فراوان و پیامبران بی شت که این نعمتها تنها به هدف اتمام حجت بوده و آنها با بای ا د توجه دا

 ، برتر نبودن خود را ثابت کردند.نقض پیمان الهی

  فرزند خدا بودن یادعا در لیاسرائیبن قوم به قرآن حیصر پاسخ 5-9

شته سیحیان از دیرباز ادعای برتری دا شاره به اند. تا جایی که خود را فرزند خدا مییهودیان و م ستند. قرآن کریم در ا دان

ست: ادعاهاى بى شان فرموده ا ساس وامتیازات موهوم صارىا نَحْنُ أَبْناءُ لللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُ ْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ  )وَ قالَتِ للْيَهُودُ وَ للنَّ



شاءُ وَ  َشيٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِيُ لِمَنْ يَ ِصييُبِذُنُوبِكُمْ بَ ْ أَنْتُمْ بَ ماولتِ وَ للْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ إِلَيْهِ للْمَ سَّ شاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ لل  (يُعَذِّبُ مَنْ يَ

پس چرا شتتما را در برابر »بگو: « ما، فرزندان خدا و دوستتتان )خاصّ( او هستتتیم.»یهود و نصتتارى گفتند: : (18)مائده/

سگناهانتان مجازات مى شرى ه شما هم ب سته بداند(، کند؟! بلکه  شای تید از مخلوقاتى که آفریده؛ هر کس را بخواهد )و 

کند؛ و حکومت آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، بخشد؛ و هر کس را بخواهد )و مستحق بداند(، مجازات مىمى

 «از آن اوست؛ و بازگشت همه موجودات، به سوى اوست.

بقره این ادعاى آنها را بیان کرده و ابطال 111آیه  شتتود.بهشتتت نمی آنان حتی ادعا داشتتتند که کستتی جز خودشتتان وارد

سد ذکر نموده و آنها را بقره نیز ادعاى یهود را مبنی بر اینکه آتش دوزخ جز ایام معدودى به آنان نمى 80نماید؛ آیه مى ر

 کند. سرزنش مى

ست.مائده نیز ادعاى موهوم فرزندى خدا و دوستى خاص او را ردّ   18آیه سران در تبیین مراد این آیه گفته کرده ا ند: امف

دانستند ولى منظورشان از انتخاب این نام و عنوان براى خود این بوده شک نیست که آنها خود را حقیقتا فرزند خدا نمی

عمال شتتتد بدون اینکه اکه بگویند رابطه خاصتتتى با خدا دارند و گویا هر کس در نژاد آنها و یا جزء جمعیت آنها می

کند و امتیاز هر شد! اما قرآن با تمام این امتیازات موهوم مبارزه میصالحى انجام داده باشد، از دوستان وفرزندان خدا مى

سانى را تنها در ایمان و عمل صالح و پرهیزگارى او می و گوید: بگشمرد، لذا در آیه فوق براى ابطال این ادعا چنین میان

یعنى شتتما خودتان اعتراف دارید که ال  (.قُ ْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْکند؟: )ناهانتان مجازات میپس چرا شتتما را در مقابل گ

شما ادعاى ارتباط فوق العاده با خدا  ست که  شانه آن ا شد، این مجازات گناهکاران ن اقل مدتى کوتاه مجازات خواهید 

ان عالوه تاریخ شما نش شمارید، این ادعایى بى اساس است. بهدا مىکنید تا آنجا که خود را دوستان بلکه فرزندان خمی

سله مجازاتمی سل شدهدهد که گرفتار یک  اید و این دلیل دیگرى بر بطالن ادعاى ها و کیفرهاى الهى در همین دنیا نیز 

 أَنْتُمْ بَشٌَي بَ ْانسانها: ) کند: شما بشرى هستید از مخلوقات خدا، همانند سایرسپس براى تاکید مطلب اضافه می شما است.

 (328-4/330: 1374کارم شیرازی، م) (.مِمَّنْ خَلَقَ

 قرآن اتیآ در لیاسرائیبن قوم فراوان یهاسرزنش 5-10 

 و درجه از اقوام ریسا با سهیمقا در شده باعث که. است قوم نیا در یادهینکوه یرفتارها و صفات از یحاک ،قرآن اتیآ

 .باشند برخوردار یترنازل ازیامت

 گىزند این حستتى لذایذ دلباخته و مادیات در غرق بودند مردمى استترائیل بنى: نویستتدمى باره این در طباطبایى علّامه

ضوع حس ماوراء حقایق مقابل در بنابراین صورى، سلیم مادى کماالت و لذات دربرابر جز و کردندنمى خ  ند؛شدنمى ت



ستند طور همان عینا هم امروز ست روحیه همین. ه  طورى به داده، قرار ماده و حس انقیاد تحت را آنها اراده و عقل که ا

 مادى هاىهوس موافق که را تقلیدى گونه هر آنها. نمایندنمى اراده و کنندنمى درک دهندمى اجازه دو، این آنچه جز که

ست شد بدى عمل چه اگر کردند،مى ستایش زندگى از بردارى بهره نام به ا صر در آنها طوالنى توقف. با  صورت به م

 .کرد مکک موضوع این به نیز داشتند،مى روا آنها درباره را هاشکنجه شدیدترین که فرعونیان چنگال در بندگى و بردگى

 (1/80  :1417 طباطبائی،)

 :اند کرده ذکر را لیاسرائیبن قوم سرزنش عوامل یبرخ پژوهان قرآن 

 که اىگونه به کردند،مى تراشى بهانه الهى، دستورات انجام و مسئولیت از فرار براى همواره اسرائیلبنى :گیرىهانهبالف. 

 موسوم گاو هاىویژگی درباره مکرّر هاىپرسش قالب در آنان هاىگیریبهانه. استشده المثلضرب اسرائیلبنى هاىبهانه

 صورت)ع( یموس حضرت دستور امتثال از فرار هدف با هاپرسش نیا. است قبیل این از بارزى نمونه اسرائیلبنى گاو به

 (61/ بقره. )است دیگرى نمونه نیز تیه وادى در غذایى تنوع عدم درباره گیرىبهانه( 71-68/بقره: )گرفتمى

 (83/بقره) (مُعيِضون ولنتُم مِنكُم قَليلًا للّا تَوَلَّيتُم ثُمَّ... و لللَّهَ للَّا تَعبُدونَ ال لسيل ي َ بَنى ميثقَ لخَذنا لذ و) :شكنىپیمانب. 

شدِ َسبي َ يَيَول لن و بِها يُؤمِنول ال ءَليَةٍ كُ َّ يَيَول لن و... ): فراوان آیات وجود با گمراهى،  بي ََس  يَيَول ولن َسبيلًا يَتَّخِذوهُ ال لليُّ

 (7/146اعراف) (غفِلين عَنها وكانول بِايتِنا كَذَّبول بِانَّهُم ذلِكَ سَبيلًا يَتَّخِذوهُ للغَىّ

یامبران:ج.  مانى پ َّالِمينَ... ) نافر ِالظ َّهُ عَليمٌ ب تالُ تَوَلَّوْل إِالَّ قَليالً مِنْهُمْ وَ للل ِبَ عَلَيْهِمُ للْقِ َّا كُت به آن : 246)بقره/ (فَلَم ( و مشتتتا

 (246(؛ )بقره/73-67( )بقره/24)مائده/

 ،2/بقره)(.تَقتُلون يقًاوفَي كَذَّبتُم فَفَييقًا لستَكبَيتُم لنفُسُكُمُ التَهوى ِبما رَسولٌ جاءَكُم أفَكُلَّما) :پیامبران قتل و تكذيب و انكارد. 

87) 

 (85/بقره) (... بِبَعضٍ  َتكفُيونَ و للكِتبِ بِبَعضِ فَتُؤمِنونَ أ): آسمانى كتاب به نكردن عمله. 

 (32/مائده) (لَمُسيِفون لالرضِ فِى ذلِكَ بَعدَ مِنهُم كَثييًل إنَّ ثُمَّ بِالبَيّنتِ رُسُلُنا جاءَتهُم ولَقَد): اسرافو. 

بِّكُمْ مِنْ بَعْدي أَعَِجلْتُمْ أَمْيَ رَ قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُُموني إِلى وَ لَمَّا رَجَ َ مُوسى) آزار هارون پیامبرتا مرز کشتن:ز. 

 جَْعلْنيفَال تُشْمِتْ بِيَ للْأَعْدلءَ وَ ال تَ وَ كادُول يَقْتُُلونَني أَلْقَى للْأَلْولحَ وَ أَخَذَ بِيَأْسِ أَخيهِ يَجُيُّهُ إِلَيْهِ قالَ لبْنَ أُمَّ إِنَّ للْقَوْمَ لْستَضْعَفُوني وَ

 ( 150)اعراف/  (مَ َ للْقَوْمِ للظَّالِمين



 (4/اسراء)( كَبييل ُعلُوًّل لَتَعُلنَّ و مَيَّتَينِ لالرضِفِى لَتُفسِدُنَّ للكِتبِ فِى لسيءي َبَنى للى وقَضَينا) :فسادانگیزى ح.

 فَال أ لكِتبَل تَتلونَ أنتُم و أنفَُسكُم تَنسَونَ و بِالبِيّ للنّاسَ تَأمُيونَ أ...  لذكُيول لسيءي َ يابَنى) :عمل بدون نیكوكارى شعارخ. 

 (44 -40/بقره) (.تَعقِلون

سرائیلبنى از خداوند :خونريزى و جنگط.   شخوی سرزمین از را همدیگر و نریزند را یکدیگر خون که گرفت پیمان ا

قدس ارض) ند بیرون( م َذنا ولذ): نران ماءَكُم التَسْْْفِكونَ ميثقَكُم لخ كُم تُخيِجونَ وال دِ يارِكُم مِن لنفُسَْْْ  أنتُم و أقيَرتُم ثُمَّ دِ

شهَدون  زمین بر زیادى هاىخون افتاده، یکدیگر جان به الهى هاىآموزه نهادن پا زیر پى در همواره آنان امّا ؛(84/ بقره) (تَ

َسکُم تَقتُلونَ هؤاُلءِ انتُم ثُمَّ): ریختندمى  یَأتوکُم ان و والعُدونِ بِاالثمِ عَلَیهِم تَظاهَرونَ دِیارِهِم مِن مِنکُم فَریقًا تُخرِجونَ و انفُ

 ( 85/بقره) (.اخراجُهُم عَلَیکُم مُحَرَّمٌ هُوَ و تُفادوهُم أسارى

 تیعنا لیاستترائ یبن به که یرینظ یب ینعمتها باوجود: لیاسرررائ یبن یهایزیانگ اختالف و تفرقه از خداوند هيگالی. 

ْسرائِیلَ  بَنِی بَوَّأْنا لَقَدْ وَ" جمله ونس،ی93 هیآ در :پرداختند یافکن اختالف به ،یشکرگزار و عبادت یجا به آنها اما شد،  إِ

 به: مُالْعِلْ جاءَهُمُ حَتَّى اخْتَلَفُوا فَمَا": فرمایدمى دنبالش به چون. دارد ستترزنش و گالیه و شتتکایت ستتیاق "الطَّیِّباتِ مِنَ... 

 (112، ص6ج ، 1386 روحی،. )کردند پیدا علم حقیقت، به بعدازآنکه مگر فتادندین اختالف

س در یطباطبائ عالمه سرائیل بنى بر را نعمت ما: دیگویم هیآ ریتف سکنى در را آنان و کردیم تمام ا  همه که دادیم جاى م

 طیبات از قبطیان، دستتت به استتارت و محرومیت طوالنى هایستتال از بعد و بود دارا را مستتکن مطلوب خصتتوصتتیات

 و دکردن نعمت کفران ولى نمودیم، تبدیل جمع به را پراکندگیشتتان و گردانیدیم واحدى ملت را آنان و دادیم روزیشتتان

 و بود، عمد و علم یرو از بلکه نبود، نادانى و عذر یرو از اختالفشتتان این و انداختند، راه اختالف حق مورد در دوباره

 (10/121  :1417،یطباطبائ ).کرد خواهد حکم کنندمى اختالف آنچه در آنان بین در حتم بطور تو پروردگار

سرائیلبنی پذيریذلّت سرائ یبن قوم میکر قرآن: ا سل و لیا  یغذاها وعن یحت و نموده فیتوص ریپذ ذلت یقوم را آنها ن

 رَبَّكَ  الَن فَادْعُ ولحِدٍ طَعامٍ عَلى نَْصبِيَ لَنْ مُوسى يا قُلْتُمْ إِذْ وَ): داندیم صفت نیا شدن نهینهاد از یا نشانه را آنان یدرخواست

ِسها وَ فُومِها وَ قِثَّا ِها وَ بَقْلِها مِنْ للْأَرْضُ تُنْبِتُ مِمَّا لَنا يُخْيِجْ َصلِها وَ عَدَ ْستَبْدِلُونَ أَ قالَ بَ  هْبِطُولل خَيْيٌ هُوَ بِالَّذي أَدْنى هُوَ للَّذي تَ

ْصيلً ْسكَنَةُ وَ للذِّلَّةُ عَلَيْهِمُ ُضيِبَتْ وَ َسأَلْتُمْ ما لَكُمْ فَإِنَّ مِ َضبٍ باؤُل وَ للْمَ  يَقْتُلُونَ  وَ لللَّهِ بِآياتِ يَكْفُيُونَ كانُول بِأَنَّهُمْ ذلِكَ لللَّهِ مِنَ بِغَ

 ( 61/بقره) (يَعْتَدُونَ كانُول وَ عَصَوْل بِما ذلِكَ للْحَقِّ بِغَيْيِ للنَّبِيِّينَ

سن ریدرتفس سرائیلی نژاد به عَلَیْهِمُ، ضمیر هیآ نیا در": آمده میت ضیان خصوص به نه گردد،می باز ا  در. پیاز و عدس متقا

ست این آیه پیام واقع شنهاد چنین طرح: ا ست پی ستاین از آمیزیخفّت و پ ساً که رو سا سرائیلبنی قوم ا  یهود، امّت و ا

صیلی و شریف ملّت هیچ وگرنه پذیرندذلّت ضر ا ست حا سارت بند از رهایی از پس نی  و آزاد روح از برخورداری و ا



 است مکنم نیز. بتپد خواری و پستی با آغشته سبزی و پیاز سیرو برای دلش سلوی، و منّ چون لذیذی و طیّب خوراک

 اسرائیلبنی درباره پیشین، آیات در که هاییناسپاسی مجموعه برای باشد ایتتمّه آیه پایان تا... للذِّلَّة عَلَيْهِمُ ضُيِبَتْ: ... جمله

 ،(شودمی جدیدی فصل وارد بعدی آیه و پذیردمی پایان آیه این در ها،کفران و هانعمت شمارش موضوع چون) شد بیان

 (645-646/ 4 :1390 ،یآمل یجواد) .باشد استبدال تقاضای خصوص برای ایتتمّه صرفاً کهاین نه

 مطرح را آنها ذلّت نعمت، استتتبدال تقاضتتای ازماجرای پس که دیآ یم دستتت به هیآ در خداوند کالم لحن از مطلب نیا

 چند گذشت و )ع(موسی حضرت رحلت از پس نتمسک و ذلّت کهباآن": گفته زین آالءالرحمن ریتفس رو نیا از. کندمی

 اسارت هب و سامره در حکومتشان انحالل و آنها تاریخ بررسی از روشنی به مسأله این اما شد، وارد اسرائیلبنی بر نسل،

 (97 :1420،بالغى نجفى) .آیدمی دست به بابل در رفتنشان

شود که  ست قوم اکثر به ناظر نکوهش، اتیآالبته باید توجه  ش گونه هر. نانآ همه نه ،ا  روهگ متوجه قوم، نیا از ینکوه

 وَ دلوُدَ لِسانِ عَلى إِسْيل ي َ بَني مِنْ كَفَيُول للَّذينَ لُعِنَ): دیفرمایم مائده سوره مهیکر اتیآ چنانکه. آنان همه نه است آنان کافر

ى وْل بِما ذلِكَ مَيْيَمَ لبْنِ عيسَْْ  كَثييلً تَيى( 79) يَفْعَلُونَ كانُول ما لَبِئْسَ فَعَلُوهُ مُنكَيٍ عَنْ يَتَناهَوْنَ ال كانُول( 78) يَعْتَدُونَ كانُول وَ عَصَْْ

 کافران تنها اتیآ نیا ((80) خالِدُونَ هُمْ للْعَذلبِ فِي وَ عَلَيْهِمْ لللَّهُ سَخِطَ أَنْ أَنْفُسُهُمْ لَهُمْ تْقَدَّمَ ما لَبِئْسَ كَفَيُول للَّذينَ يَتَوَلَّوْنَ مِنْهُمْ

 که هستتتند قوم نیا انیم در یتیاقل نیبنابرا. دهدیم لیتشتتک را آنها تیاکثر متأستتفانه که. داندیم ملعون را لیاستترائ یبن

 .روندیم و رفتند را یاله امبرانیپ و خدا راه و افتهی تیهدا

 نیهترب با قوم نیا که گفت توانیم ل،یاستتترائ یبن قوم بودن دهینکوه ای بودن برتر درخصتتتوص متعارض متون جمع در

 .انددهیبخش تیفعل را رفتارها و صفات نیبدتر بالقوه، یهاتیقابل و هافرصت

  یریگجهینت -6

لذا یهود از این شود که موهم فضیلت قوم بنی اسرائیل است. مشاهده میدر قرآن کریم و در برخی متون یهود عباراتی .1

شت کردهذاتی برگزیدگی یک برتری  سانی در این راه چنان افراط کردهرا بردا ستی رواند. همچنین ک ی اند که به نژادپر

 اند.آورده

سران عهد عتیق در ردّ این .2 شروط و برای انجام مأموریتی خاص  اند:ه گفتهانگارمف ست که این برگزیدگی، م حق آن ا

اند. استتت. برگزیدگی به این معنا ویژه قوم استترائیل نیستتت و انبیای دیگر هم در رابطه با امت خویش همین را گفتهبوده

 همچنین این برترانگاری نامعقول بوده و ریشه اعتقاد به آن نامعلوم است.



شرایط و پیماند.3 سیری  سالمی روایی و تف شده که بهر منابع ا ستهایی برای این برتری ذکر  شک این  دلیل نافرمانی و 

 است. ها، امتیاز برتری، از این قوم سلب شدهپیمان

شروط بودن برتری بنی.4 سالمی عبارتند از: م سرائیل در متون ا سرابرخی از ادله رد انگاره برتری ذاتی بنی ا به ایمان ئیل ا

و پذیرش والیت آل محمد)ص(، محدودیت زمانی و مکانی این برتری وتفضتتتیل، تعارض آن با آیات برتری وخیریت 

امت حضرت محمد)ص(، تفاوت خیریت با تفضیل در لغت و کاربرد عرب، متأخر بودن آیة خیریت از آیات تفضیل در 

 .  کریم، و ...اسرائیل درآیات قرآن های فراوان بنیترتیب نزول، سرزنش

افکنی ابرها، های مادی )غذاهای متنوع، ستتتایهبزرگترین نعمتبه معنای برخورداری از تفضتتتیل قوم بنی استتترائیل .5

صلخیزی و خوش آب وهوایی وبهترین ویژگی سرزمین، و ...( و نعمتحا نظیر معنوی )کثرت و های بیهای جغرافیایی 

 ...( است.توالی پیامبران، فراوانی کتب آسمانی، و 

این قوم با آن موهبتهای خاص الهی، فرصت آن را داشتند که بهترین قوم باشند؛ اما به کارهای ناپسند پرداخته، خود را .6

 ترین درجات رساندند. به نازل
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