
  تأثير يهوديت بر اسالم
  
  

  ١بخش
  

  .پيش از هجرت دمحم به مدينه، سه قبيله قدرتمند به نامهای بنی قريظه، بنی قينقاع و بنی نظير، در اطراف مدينه زندگی می کردند
 آنها رفتار وقتی که يهوديان ، پيامبری دمحم را به رسميت نشناختند، او به سختی با آنها جنگيد و با بی رحمی هر چه تمام تر با

  .آنها را يا از دم تيغ شمشير گذراند يا اينکه از ديارشان بيرون راند، يا به اسارت گرفت. کرد
  

به آنها . اگر چه يهوديان عربستان مردم نادانی بودند؛ اما کتابهای خود نظير تورات، زبور و غيره را خوب نگهداری کرده بودند
آنها به زبان عبری آشنا نبودند يا آشنائی آنها اندک بود؛ اما با داستانهای احمقانه ای که اگر چه . و مسيحيها، اهل کتاب می گفتند

عربهای دوران . آنها اين کتابها را مقدس می شمردند. در تلمود بود و سينه به سينه از پدرانشان به آنها رسيده بود، آشنا بودند
  .نها را از نسل ابراهيم  و مالک کالم خدا می دانستندجاهليت به يهوديان همسايه خويش احترام می گذاشتند و آ

  
وقتی که دمحم می خواست مردم را از بت پرستی باز دارد و آنها را به سوی کيش ابراهيم بکشاند، سعی کرد با دقت سنتها و 

آنچه در . پی می بريمبا مقايسه قرآن و سنت و داستانهای يهوديت، به تشابه قرآن و يهوديت . آموزشهای يهوديان را فراگيرد
  .پاراگراف پائين می آيد، تأثير يهوديان بر اسالم را نشان می دهد

  
. بگو که خدای ما و شما يکی است. به آنها بگو که به آنچه بر آنها آشکار شده است، ايمان دارم. با مردم اهل کتاب مجادله نکن

ه بر يعقوب، ابراهيم ، و اسحاق و اسمائيل نازل کرده است، و آنچه بر بگو ما به هللا و آنچ: ما تسليم اوييم و دوباره می می گويد
در اين دوره دمحم . فرقی بين آنها نيست و ما تسليم اوييم. آنچه بر موسی و پيامبران،  از طرف خدا نازل شده است، ايمان داريم

  .وديان استهمانطور که می دانيم اورشليم قبله يه. اورشليم را قبله مسلمين قرار داده بود
  

چگونه ممکن است ، . ممکن است بعضی اعتراض کننند و بگويند که دمحم سواد نداشته است و طبيعتاً خواندن نمی دانسته است
  همه اين دانشها را از يهوديان کسب کرده باشد؟

   
ان خود نظير ورقه يا عبدهللا حتی اگر موضوع بی سوادی دمحم راست باشد، او می توانست داستانها و سنتهای يهوديان را از دوست

  .يا دوستان يهوديش ياد بگيرد
  

اگر چه اينها آگاهی کاملی نسبت به کتاب عهد عتيق نداشتند، اما با داستانهای احمقانه ای که در ميان يهوديان رايج بود، آشنا 
 اين داستانها را بيشتر از منابع سنتی اگر چه آنچه قرآن در مورد ابراهيم و ديگران می گويد در تورات وجود دارد، اما دمحم.بودند

  .ما در اينجا برای اينکه ادعای خود را ثابت کنيم چند نمونه را ذکر می کنيم. يهوديان گرفته است
  

  :ياد آوری
  . آنچه در اينجا آورده می شود، گفته ابو فدا ست که از قول ابو عيسی المغربی نقل کرده است-١
برای مثال به مردم اطراف مکه امی . الزم به ذکر است که امی معانی ديگری دارد.  معنی کرده اند بعضی کلمه امی را بيسواد-٢

  .يا کسی که از امت عرب باشد و عجم و غيره نباشد يا دين يهوديت يا مسيحيت را برنگزيده باشد، امی می گفتند. می گفتند
  

  :داستان هابيل و قابيل
  : که می خوانيم٣٢ الی ٢۶ آيه ۵در سوره 

.. از يکی پذيرفته شد و از آن ديگری پذيرفته نشد. حکايت پسران آدم را بر آنها بخوان که هر دو به قصد تقرب هللا قربانی جستند
اگر تو به کشتن من دست بر آوری ، من هرگز به . گفت که خدا قربانی متقيان را خواهد پذيرفت. گفت من تو را البته خواهم کشت

من می خواهم که گناه کشتن من و گناه مخالفت تو هر دو به . که من از خدای جهانيان می ترسم. نخواهم کردکشتن تو دست دراز 
آنگاه پس از اين گفتگو هوای نفس او را بر کشتن برادرش . تو اهل جهنم شدی و آتش جزای ستمکاران است. تو باز گردد

آنگاه کالغی را برانگيخت که زمين را به چنگال گود . ان دو عالم گرديدبدين سبب از زيانکار. ترغيب نمود تا او را به قتل رساند
ای وای بر من آيا من از آن عاجز ترم که : با خود گفت. تا به او بنمايد که چگونه بدن برادر خود را زير خاک پنهان سازد. کند

بدين سبب بر بنی اسرائيل چنين . ت پشيمان شدمانند اين کالغ باشم تا جسد برادر را در زير خاک پنهان سازم و از اين کار سخ
حکم کرديم که هر که نفسی را بدون حق قصاص و يا بی آنکه فساد و فتنه ای بر روی زمين کند ، به قتل برساند، مثل آن باشد 

  .که همه مردم را کشته و هر که نفسی را حيات بخشد ، مثل اين است که همه مردم را حيات بخشيده است



بنابر . ورد داستان هابيل و قابيل در قرآن ذکر شده است، يهوديان آن را به صورتهای مختلفی برای ما بازگو کرده اندآنچه در م
هيچ پاداشی برای پاکدامنی وهيچ جزايی برای گناه نيست، خالف آن بر سر هابيل آمد و با سنگی : گفته آنها و قتی که  قابيل گفت 

  .به دست برادرش کشته شد
  

  :ب پريک رابی اليزر به منبعی برخورد کرديمدر کتا
به جز اينکه کالغ دفن جسد . در ارتباط با دفن جسد هابيل در کتاب يهوديان تفاوت عمده ای با آنچه در قرآن آمده است، نمی بينيم 

نمی دانستند چکار . می کردنددر آنجا می خوانيم که آدم و حوا باالی سر جسد نشسته بودند و گريه . را به آدم ياد داد، نه به قابيل
کالغی آمد و کالغ مرده ديگری را در جلو چشم آدم و حوا با کندن زمين . زيرا آنها هيچ آگاهی در مورد دفن مرده نداشتند. کنند

اين در ادامه نقل .  که در اينجا ذکر کرديم توجه کنيد، به چگونگی اتصال اين دو پی می بريد۵اگر به آخر آيه سوره . دفن کرد
مفسران يهودی در تفسير اين آيه . خون برادرت از درون زمين فرياد می زند: داستان در سفر پيدايش يهوديان چنين آمده است

بلکه به او می گويد ، صدای خون . خدا در اينجا به قارون نمی گويد که صدای برادرت از درون زمين می آيد. چنين می گويند
چونکه . اين به مفهوم اين است که نه تنها خون او بلکه نسل او نيز از درون زمين فرياد می زند. برادرت از درون زمين می آيد

کسی که يک بنی اسرائيلی را نجات دهد، گويی که همه دنيا را نجات . آدم تنها بود، کشتن هابيل به معنی کشته شدن يک دنيا بود
اما می بينيم که تنها . مقايسه کنيم ، می بينيم که هر دو يک چيز گفته انداگر گفته قرآن را با گفته مفسران قديم يهود . داده است

پيوند بين اين دو توسط همان بخش حذف شده برقرار می . بخشی از داستان در قرآن آمده است و بخش ديگر حذف شده است
  .شود که بدون آن ، اين دو بخش غامض و پيچيده می شوند

  
  نجات ابراهيم از آتش نمرود

هر کسی اين داستان را ابتدا در قرآن و . تان ابراهيم در سوره های مختلفی از قرآن به صورت پراکنده نوشته شده استداس
کتابهای سنت بخواند و سپس آن را با همين داستان در کتاب ميدارش که يکی از کتابهای قديمی يهوديان است ، مقايسه کند ، به 

  .ردشباهت بين اين دو داستان پی خواهد ب
  

. در ابتدا اين داستان را از قول قرآن و کتابهای مسلمانان نقل می کنيم و سپس آن را با کتابهای داستانی يهوديان مقايسه می کنيم
  .ابو فدا اين داستان را اينگونه تعريف می کند

  
چه کسی : شه با ناراحتی می گفتابراهيم همي. او بتها را به پسرش می داد تا برايش بفروشد. آزر پدر ابراهيم يک بت ساز بود

سپس وقتی که که هللا او را به هدايت قوم خويش بر انگيخت ، پدرش دعوت . اين بتها را که نه سودی و نه زيانی دارند ، می خرد
نمرود . تا اينکه موضوع اين دعوت همه جا پخش شد و به گوش نمرود رسيد. مردم هم دعوت او را نپذيرفتند. او را نپذيرفت

بر اين اساس، مردم . او ابراهيم را در آتش افکند ، اما آتش بر او سرد شد. ادشاه کشوری بود که ابراهيم در آنجا زندگی می کردپ
  .به او ايمان آوردند

  
شبی ابراهيم از منزلگاه خود بيرون آمد و پيش از اينکه ماه بر آيد ، ستاره ای در آسمان : در عريش المجاليس می خوانيم که

وقتی که در . اگر هللا مرا هدايت نکند از گمراهان خواهم شد: وقتی که ستاره غروب کرد؛ گفت. گفت اين خدای من است. ديد
وقتی که خورشيد غروب کرد او رو به قوم . هنگام طلوع ، خورشيد را ديد گفت اين خدای من است و از همه چيز برتر است

خدای . خدای من کسی است که زمين و آسمان را خلق کرد. ا می کنيد ، بيزارممن آشکارا از آنچه شريک خد: خويش کرد و گفت
  .من بت پرست نيستم. من خدای يگانه است

  
اينها هيچ ضرر و سودی : ابراهيم به او می گفت. آنها می گويند که پدر ابراهيم بتهايش را به ابراهيم می داد تا برايش بفروشد

سپس وقتی که بتها فروش نمی رفت، سر آنها را می شکست و آنها . سی آنها را از او نمی خردبنابراين ک. برای خريداران ندارند
همينکه کفار . او اين کار را به خاطر جلب توجه کفار می کرد. بياشاميد ای بيچاره ها: را در آب رودخانه می انداخت و می گفت

اين است ....رف می زنيد؟ خدايی که آشکارا مرا هدايت کرده است؟آيا شما با من از خدا ح: به او اعتراض می کردند ، او می گفت
. که خدا به صالح عالميان بصير و داناست. ما مقام هر که را بخواهيم رفيع می گردانيم. حجتی که ابراهيم را بر قومش داديم

  )۵ : ٨٢سوره (
  

  : چنين آمده است۴١ آيه ١٩اين داستان در سوره 
بقيه داستان به همين منوال ادامه پيدا .... و گوش ندارد وهيچ حاجتی از تو روا نمی کند، می پرستی؟ ای پدر چرا بتی را که چشم

: سپس ابراهيم رو به سوی قوم خويش می کند و با صدای رسا می گويد. اما پدرش از قبول دعوت او خودداری می کند. می کند
به چه می : او رو به مردم کرد و گفت.  قوم خويش آشکار کردرسپس ايمانش را ب. من از آنچه شما می پرستيد رها شده ام

  ) ٧٧-٧۵ آيه ٢۶سوره .(انديشيد؟ من به جز خدای جهانيان با آنچه شما و پدرانتان می پرستيد ، دشمن هستم



د و سپس رنه  خدای من کسی است که مرا خلق ک: آنها پرسيدند تو چه کسی را می پرستی؟ آيا منظور تو نمرود است؟ پاسخ داد 
آيا درست است : نمرود به او گفت. تا اينکه به گوش حاکم وقت، نمرود رسيد. اين موضوع در ميان مردم پخش شد. هدايتم فرمود

که تو گفته ای که پيامبر خدايی و از طرف او فرستاده شده ای؟ آيا تو از خدای قادر برای مردمی که به او باور ندارند ، سخن 
من نيز : نمرود گفت ) ٢۶٠ آيه ٢سوره (خدای من کسی است که ميميراند و زنده می کند. براهيم پاسخ داداگفته ای؟ او کيست؟ 

از دو نفری که مستحق مرگ هستند : ابراهيم پاسخ داد چگونه تو کسی را زندگی می دهی؟ نمرود گفت . ميميرانم و زنده می کنم
خدا خورشيد را از : ابراهيم گفت. يکی حيات می دهم و به ديگری مماتبنا براين به . ، يکی را می بخشم و ديگری را می کشم

مردم به . نمرود مبهوت شد و نتوانست پاسخی بدهد) ٢ : ٢۶٠سوره (تو اگر می توانی خورشيد را از غرب بياور. شرق می آورد
آنگاه . تها را به جر بت بزرگ شکستابراهيم از فرصت استفاده کرد و همه ب. بيرون از شهر رفتند تا مراسم عيد را جشن بگيرند

وقتی که مردم از جشن برگشتند و به خانه بتها رسيدند و آن بتها را در آن وضعيت ديدند، با . تبر را برگردن بت بزرگ انداخت
. بد می گفتشخصی به نام ابراهيم همواره از اين بتها : خود گفتند ، چه کسی بتها را به اين روز انداخته است؟ يکی از آنها گفت 

شايد کسانی باشند که بر عليه او . او را به حضور مردم آوريد: اين داستان به گوش نمرود رسيد و گفت. احتماالً اين کار اوست
من اين کار را : ابراهيم گفت . او را گرفتند و به پيش نمرود بردند. آنها نمی خواستند بدون مدرک او را دستگير کنند. گواهی دهند

او چون از همه بزرگتر بود ، از اينکه بتهای کوچک را عبادت می کرديد . شايد بت بزرگ اين کار را کرده باشد. نکرده ام
پيامبر گفت که ابراهيم سه بار . اگر او می تواند صحبت کند ، از او پرسش کنيد. بنابراين بقيه بتها را با تبر شکست. عصبانی بود

بار دوم زمانی که گفت بتها را نشکسته و بت بزرگ شکسته است .  که گفت مريض استيک بار زمانی. به خاطر خدا دروغ گفت
  .و بار سوم زمانی که به پادشاه گفت سارا خواهر من است

  
وقتی که ابراهيم به مردم گفت اگر بتها می توانند صحبت کنند ، از آنها بپرسيد؛ مردم به او گفتند که تو به خوبی می دانی که آنها 

ننگ بر شما که به جای خدا چيزی را می پرستيد که نه می تواند سودی : سپس ابراهيم به آنها گفت. نند جواب بدهندنمی توا
شعيب . ابراهيم را بگيريد و در آتش بياندازيد: وقتی که مردم از عهده جواب بر نيامدند، يکی از آنها گفت. برساند و نه ضرری

سپس نمرود و مردم جمع شدند تا ابراهيم را . د و خدا زمين را شکافت و زمين او را بلعيدابن جبلی می گويد که اسم او دانيون بو
مردم  گفتند در . اينها سخنان خداوند هستند. آنها در اطراف او چيزی شبيه به آغل گوسفندان فراهم کردند. در آتش بسوزانند

. آورند و سپس مواد آتشزا بر روی چوبها ريختندسپس چوبهای سخت در اطراف او گرد . اطراف او ساختمانی درست کنيد
نويسنده ای که گفتارش را در اينجا ذکر می کنيم چگونگی در آتش افکنده شدن ابراهيم  و به سالمت بيرون آمدن او از اين آتش 

؛ از آتش در "يت می کندخدا مرا کفا"در کتابهای سنتی نقل می کنند که ابراهيم به خاطر بر زبان راندن   جمله ی . را نقل می کند
  !ای آتش بر ابراهيم سرد شو: خدا به آتش گفت. امان شد

  
  :حال به مقايسه اين افسانه با افسانه يهوديان می پردازيم

ابراهيم از . شخصی برای خريد بت می آيد. زمانی برای فروش بتهايش ابراهيم را به جای خود می فرستد. ترا  يک بت ساز بود
 سال سن داری و می خواهی ۶٠وای بر تو که : ابراهيم گفت.  سال۶٠ يا ۵٠:  ساله ای؟ آن مرد جواب می دهدچند: او می پرسد

روز ديگر زنی پيش ابراهيم آمد . آن مرد شرمنده شد و رفت. برای خود خدايی بخری که چند روز بيشتر از عمرش نگذشته است
به جز . ابراهيم با يک چوب همه بتها را شکست. ا جلوی خدايان بگذاراين بشقاب آرد ر: و يک بشقاب آورد و به او داد و گفت

زنی مقداری آرد آورد و گفت آن را جلوی بتها : وقتی پدرش آمد پرسيد چه کسی بتها را شکسته است؟ ابراهيم گفت . بت بزگ
سپس بت . بينشان دعوا در گرفت. مديگری گفت من بايد اول بخور. من اول بايد آرد را بخورم. ناگهان يکی از آنها گفت. بگذار

آيا گوشهای تو آنچه : چه می گويی ؟ آيا اينها می فهمند؟ ابراهيم گفت : پدرش گفت . بزرگ چوبی برداشت و بقيه بتها را شکست
: گفت ابراهيم . بيا آتش را بپرستيم: نمرود گفت. لبانت می گويند ، می شنوند؟ سپس ترا ابراهيم را گرفت و به پيش نمرود برد
ابراهيم گفت چرا ابر را نپرستيم که باران را فرو . چرا آب را نپرستيم که آتش را خاموش می کند؟ نمرود گفت بيا آب را بپرستيم

ابراهيم گفت ک چرا باد را نپرستيم که ابر را با خود می برد؟ نمرود گفت بيا باد را . بگذار ابر را بپرستيم: می ريزد؟ نمرود گفت 
راهيم گفت چرا انسان را نپرستيم که در برابر باد مقاومت می کند؟ نمرود گفت من چيزی به جز آتش نمی پرستم و تو اب. برستيم

ابراهيم به وسط شعله های آتش رفت و . بگذار آن خدايی که می پرستی بيايد و تو را از آتش نجات دهد. را در آتش می افکنم
  .آتش بر او سرد شد

  
اما بوسيله ذهنيت شاعرانه . تان به خوبی روشن می شود که افسانه دمحم برگرفته از داستان يهوديان استبا مقايسه اين دو داس

بلکه اين داستان بازگويی داستانی است که . اما آنچه می بينيم داستانی نيست که خود دمحم آن را خوانده باشد. دمحم بسط يافته است
آنچه راوی داستان در ذهن خود داشته است، نه تنها از بسط اين داستان آشکار .از زبان يهوديان به صورت شفاهی شنيده است

از اينکه دمحم اين داستان را در هيچ کجای قرآن به طور . است، بلکه از تکرار زياد اين داستان در آيه های قرآنی نيز هويداست
از سخنان او در قرآن به خوبی پيداست که پيروان او . کامل بيان نکرده است، روشن می شود که مردم با اين افسانه آشنا بوده اند

همانطور که داستانهای ديگری در مورد ابراهيم . احتماالً اين داستانها در عربستان رايج بوده اند. اين داستان را باور داشته اند
 اين داستان را از يهوديان دزديده نقل اين داستان از کتب يهوديان به اين معنی نيست که بخواهيم بگوئيم دمحم. در آنجا رايج بود

بلکه قصدمان اين است که بگوئيم اين داستان با جزئيات آن در بين يهوديان زمان دمحم رايج بوده است و اين داستان و . است



وديان احتماالً دمحم با مشورت با بعضی از يه. داستانهای شبيه به آن منابعی هستند که عربها دانش خود را از آن گرفته اند
  .قسمتهايی از اين داستان را حذف کرده بود

  
. در حاليکه در کتاب يهوديان نام پدر ابراهيم ترا می باشد. به هر حال ، مشاهده می کنيم که در قرآن نام پدر ابراهيم آزر است

 اين واژه را در سوريه احتماالً دمحم. يهوديان شرقی گاهی او را زارا می خوانند که ممکن است شکل عربی آن از بين رفته باشد
شايد ناميدن پدر ابراهيم به اسم . اين لغت در فارسی قديم ادهر بود که در فارسی جديد به آذر به معنی آتش تبديل شد. شنيده است

. شداآذر که يکی از ايزدان دين زرتشت است ، تالشی برای بزرگداشت ابراهيم ، به واسطه  همراه کردن نام پدر او با ايزد آتش ب
. شايد هم به واسطه اين واژه که به معنی آتش است، مفسران يهودی داستان افتادن ابراهيم در آتش را اشتباه متوجه شده باشند

بررسی داستانهايی از اين قبيل که در بين مسلمانان بسيار رايج  و مشهور است، قرآن را از . بعداً به اين مورد اشاره خواهيم کرد
شباهت : آنها در جواب آنچه پيش کشيديم می گويند. حی مقدس است، به يک کتاب غير الهی تنزل می دهدويک کتاب که مدعی 

اين داستانها دليل بر اين است که نه تنها دمحم اين داستانها را از يهوديان قرض نگرفته است، بلکه اين داستانها توسط جبرئيل به 
را از نوادگان ابراهيم می دانند، چنين داستانهايی را که در سنت خودشان آمده  از آنجا که يهوديان که خود. او الهام شده است

  .است ، پذيرفته اند، گواهی آنها تأکيد محکمی بر آموزشهای قرآن می گذارد
  

در آن  زيرا تنها کتبی که درباره ابراهيم. در جواب آنها  می توان گفت که تنها يهوديان نادان به چنين روايتهايی تکيه می کنند
بر عکس آنچه از .  کتاب اول عهد عتيق است، که اصالً چنين داستان بچگانه ای در آن يافت نمی شود۵سخن گفته شده است، 

هر چند که از نمرود نامی در قرآن برده . کتب عهد عتيق آشکار است اين است که ابراهيم چندين نسل پيش از ابراهيم می زيست
. افکندن ابراهيم هم در کتابهای سنت مسلمانان و هم در تفسير مفسران قرآن به تفصيل آمده است نشده است، اما ماجرای در آتش

به هر حال . اشتباه تاريخی آنقدر بزرگ است که مثل اينکه بگوئيم اسکندر مقدونی سلطان عثمان ترک را در آتش افکنده است
برای توضيح اين مطلب . که يکی از  مفسرين يهودی مرتکب شد همه داستان رهايی ابراهيم از آتش در نتيجه اشتباه بزرگی است

اور نام مکانی است که : نويسنده اين کتاب می گويد. نوشته جاناتان بن عريل رجوع کنيم)  کتب اول يهوديان ۵(بايد به ترگوم 
لغت اور يا اورو يک . نده می شودادر حال حاضر اين مکان مغيار خو. قبل از اينکه ابراهيم به کنعان برود در آنجا زندگی می کرد

اما جاناتان ) شهر خدای صلح= اورشليم . (اين کلمه در نام اورشليم نيز وجود دارد. واژه بابلی قديمی است که به معنی شهر است
به معنی  به معنی نور که در عربی) UR(با اين واژه بابلی آشنايی نداشت و با خود فکر کرد که اين واژه هم معنی لغت عبری اُر

و در تفسير آن می " من خدايی هستم که تو را از آتش چالديس رهانيدم. " سپس جمله را اينچنين معنی کرد. آتش است، می باشد
به خوبی می . وقتی که نمرود ابراهيم را در آتش افکند، خدا آتش را بر ابراهيم سرد کرد و نگذاشت که ابراهيم آسيبی ببيند: گويد

معلوم نيست که جاناتن .  داستان از توضيح نادرست يک واژه بوجود آمده است که هيچ پايه ای بر حقيقت نداردنبينيم که همه اي
اين که جاناتان چنين . ممکن است او اشتباه را از ديگران انتقال داده باشد. اولين کسی بود که اين اشتباه را مرتکب شد يا خير

عجيب اين است که کسی اين اشتباه را قبول کند و ادعا کند که اين کالم وحی . ستياشتباهی را مرتکب شده است ، چيز عجيبی ن
مقدس است که از طرف خدا به او رسيده است و در قسمتهای مختلف کتابی که مدعی است جبرئيل بر او نازل کرده است، اين 

داستان اشتباه در تورات و قرآن به خوبی پيامبر  تطابق اين. داستان را نقل کند و پيروانش نيز اين داستان را قبول داشته باشند
  .الهی بودن دمحم را ثابت می کند
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