
 
 

 محمد عالم افتخار   

 

 !و حنفی است؛ نه محمدی« اسرائیلیاتی»مسلمانی ما    
 

  

وقیحانه دم از بزرگداشت امام اعظم ابوحنیفه  ؛امسال سیاست ماکیاولیستی ایجاب نمود که رجاله هایی
مسلمانی تقریری و عرفی رایج میان کوه های نه تنها بزنند؛ در حالیکه اصال نمیدانند و نمیخواهند بدانند که 

است و بدین وجه تبیین و تزئین آن با « اسرائیلیاتی»در همه عالم نامنهاد اسالمی؛ سلیمان و هندوکش بلکه 
 .امام اعظم؛ اهانت شنیع به آن عسوه بی بدیل میباشدبزرگترین  نام و نماد

حیث ادامه یک بحث دراز دامن سالیانی پیش منآتی آمده است که تإلیف  ثبوت این حقیقت هولناک در
ی خواند و سبه نشر سپرده شده بود؛ اینکه ک" !و فتنِه تروریزم اسالمی« اسرائیلیات»رجاله ها، "زیر فرنام 

به ویژه در دو دهه اخیر از " افاغنه"یا " افغانها"ی نخواند؛ معلوم نیست ولی یک چیز معلوم است که سک
 .معافیت پیدا کرده اند.... خواندن و اندوختن و اندیشیدن 

 هموطنان»توسط بخصوص انتظار مطالعه و خوانش آن  ؛ مندر باز نشر ویرایش شده این تألیفلذا 
 ؛را ندارم« !!!..و.. رانداز وو امنیت ب گرپارلمان شکن و مکتب سوز و خود کفان و فاسد االخالق و دهشت 

نشان خواهم داد که اساسا اگر عمر یاری کرد؛ من با شرح و تفصیل و استناد و اثبات های چندین بعدی 
طینت و گوهر نوع بشر را آسیب امپریالیزم جهانی با یکه تازی و قلدوری فرا خدا گونه در کره زمین؛ 

سنگین تر و لجام گسیخته تر است؛ فوق العاده  ؛و این آسیب در جاهای چون افغانستان که سلطه رسانیده
فقط به انگیزه عادت و اعتیاد خواستم مرتکب معصیت لذا بنده با بی امیدی شدید؛ .  شدید و جهشی میباشد

 !!به کی؟ نمیدانم .گردمپیشکش این متن 
انگلستان رفت  (دومین مغز متفکر جهان)« بچه ناخر»که اخیرا ( وارتروری ست)« بچه خر»شاید به 

 !ملیون پوند ستر لینگ ازش؛ چاپید 031نموده  به بدترین هاو در گوشه ای گیرش کرد و تهدیدش 
   https://youtu.be/uyyLa6Yd9C8 :به هرحال

 

******* 

 

 ! ؛ قرن رجاله هاست12قرن 

طئ دو سه قرن گذشته؛ در سیر تکامل عمومی بشریت؛ زعامت ها در کشور های اروپایی و آسیایی و افریقایی 

بالنسبه از رجال با شخصیت؛ حایز سجایای برازنده، دانش فراوان و حدوداً دها و نبوغ برخوردار شده بود که منجمله 

و خیلی ارزش های نهادینه شده تمام انسانی را به ارمغان « یه جهانی حقوق بشراعالم»ثمره عقل و همت جمعی شان 

 . آورد

مگر بدبختانه منجمله به علت یکه تاز شدن قارون های نظام سرمایه داری امپریالیستی به سطح دنیا در بحبوحه این 

 .قرن؛ زعامت های سیاسی جهان دچار فتور سر سام آوری گردید

مزدور و کم مناعت و کم شعور توسط قارون ها و شبکه ها و رسانه های اغواگر و عوام  مشتی آدمک های اغلب

فریب شان؛ تقریباً به مانند عروسک های پُشت ویترین مغازه ها؛ در مقامات عالیه دولت های مهم و موسسات عمده 

 . جهانی نظیر سازمان ملل متحد، باال کشیده شدند

پُت و پوشیده این روند بر سرنوشت جهان؛ یکی دو تا نیست که درینجا بشود به  پیامد های برهنه و نیمه برهنه و

 . آنها پرداخت

در سیاست های عمده و سرنوشتی  دسیسه کاری هاو  روزمره گی هاولی مسلماً یکی از آن پیامد ها؛ استیال یافتن 

 : است که بر مبناِی آن

ی اندیشانه از زعامت های عمده و تعیین کننده دنیا رخت بربست تدبر و کیاست دور اندیشانه، جهانی اندیشانه و بشر

عاقبت اندیشانه لجام گسیخته گرفت؛ و لیغات و توطئه و تقلب و تفتین ناو جای آنها را تکیه به اسلحه و تکنولوژی و تب

https://youtu.be/uyyLa6Yd9C8


از قواعد و اصول  نیز استخدام احساسات و جذبات و جهل دینی به طریق ایجاد مفرزه های تروریستی بیحد و مرز و عاری

 .در کادر شبکه های استخباراتی و جاسوسی و ضد جاسوسی

 

****** 

 

الزامی . توانیم که خاصتاً برای نسل جوان کافی نیست با تأسف که جز در حد همین کلیات سخن را بسط داده نمی

کانون »منابعی چون کتاب است که آنان حقیقت های بس پهناور و هولناک روش و منش استعمارگران کهن و نوین را در 

رابرت « بازی شیطانی»دکتر مهدی بهار، « میراث خوار استعمار»جان کولمن، « 033توطئه های جهانی یا کمیته 

 .دریفوس وغیره بخوانند و ببینند و دریابند

لیل را پی می گیریم؛ به د« چرا افغانستان؛ سرزمین توحش گله ای و حشری است؟»امروز بر عالوه اینکه؛ بحث 

! رخداد های تروریستی بسیار شوم منجر به قتل های عام بی مالحظه در پاریس ـ قلب اروپای متنعم و منور و متمدن

 !ناگزیریم گستره و ژرفای سخن را فرا تر ببریم

" تروریزم اسالمی"شاید حتی تحصیل حاصل ماللت آوری باشد اگر بگوییم آنچه که امروزه منحیث المجموع به نام 

و خاطر نشان می گردد؛ بدون طراحی و حمایت و هدایت اروپا و امریکا به شمول پاریس و فرانسه اصالً  تعریف

 .نمیتوانست به منصه ظهور برسد

سال؛ عراق و لیبی و سوریه و سرزمین های دیگر از یکی دو  03که افغانستان از نزدیک به " تروریزم اسالمی"

 ! کا در عین زمان به طور جسته جسته قربانی آن بوده اند و میباشنددهه به طور مستمر؛ و خود اروپا و امری

در متون و اصول؛ ( صرف نظر از اینکه به لحاظ علمی چه هست)اسالم "؛ م کهه ادر گذشته قاطعانه عرض کرد

روز و در جهان اسالم ام: و فراتر)همانی نیست که در توحش و بربریت دولتی و ضد دولتی افغانستان امروز و دیروز 

  .نمو دار می گردد و فاجعه آفرینی می کند( دیروز

اسالم در اساس به تناسب خشونت های منابع مقدس یهودی و عیسوی و خیلی از ادیان قدیم دیگر؛ از نظر محققان 

در حدود امکانات زمانه و )فراوان عالم؛ و به دالیل و براهین روشن بسیار؛ نسخه اصالح شده و خشونت زدایی شده 

؛ عمالً به (ی رجاله ای دیروزی و امروزی و بخصوص ابر قدرت ها)ها« قدرت»میباشد ولی به حق که توسط ( خاطبانشم

 ".شده استساخته ضد خود تبدیل 

در آن آبشخور ندارد و همه و همه را فقط « تروریزم اسالمی»نمیتوان گفت که " معارف اسالمی"در مقام نقد  مسلماً 

بیه ها و جمهوریه اسالمیه پاکستان خاصتاً آی ایس  اِی و ام آی ِسکس و خواهرانشان در عر در چند سال پسین سی آی

یک واژه و اصطالح متفقاً علیه؛ وجود دارد که منجمله در مطالعات اسالمی از قدیم تا کنون؛ . آی خلق و ابداع کرده اند

؛ کتاب ها و رساله های و مدعیات اسالمیوغ اسالم در حقیقت و درپیرامون آن از همان سپیده دم اندیشیدن ها و تأمالت 

 .بسیار و گاه سخت معتبر و مستند و سازنده پرداخته شده است

 !«اسرائیلیات»این واژه و مقوله کلیدی عبارت است از 

ویرایش شده یک متن تحقیقی تازه از منابع اسالمی همزبان را بخوانید و دقت نمائید که این  رابطه؛ فشردهِ  یندر

 2033میباشد که طی  «تفاسیر قرآن»و قبل از همه در  «معارف اسالمی»مقوله مبین چه روند مصیبت آفرین متداوم در 

 :قرار گرفته استسال انباشته شده و مبنای شریعت اسالم و اخالقیات اسالمی معمول و مروج 

اسرائیلیات گاهی در معنایی ویژه، فقط بر آن دسته از روایاتی اطالق می گردد که صبغه یهودی دارد؛ و از طریق ))

فرهنگ یهودی وارد حوزه اسالمی می شود؛ و گاهی در معنایی گسترده تر، هر آنچه را که صبغه یهودی و مسیحی دارد و 

ی در مفهومی گسترده تر از دو مورد پیشین، به کار رفته و هر نوع روایت و حکایتی در منابع اسالمی داخل شده، و گاه

 .را که از منابع غیر اسالمی وارد قلمرو فرهنگ اسالمی می گردد، شامل می شود

است که در .( ق000.م)قدیمی ترین منبع موجود که اسرائیلیات را در معنای اصطالحی آن به کار برده، از مسعودی 

 . ون بر اطالق اسرائیلیات بر روایات یهودی و مسیحی، به نمونه هایی از این روایات نیز اشاره کرده استآن افز

باره اسرائیلیات در روند های تفسیری  در قرن های بعد نیز برخی مؤلّفان، ضمن کاربرد این اصطالح، مباحثی را در

تر از دیگران به این موضوع پرداخته اند، تا آنجا که برخی و غیر تفسیری مطرح کرده اند که در این میان، مفّسران، بیش

االسرائیلیات فی »از مؤلّفان معاصر تألیفات مستقلّی را به این موضوع اختصاص داده اند که از مهم ترین آنها می توان به 

د ابوشهبه و از محم« االسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التّفسیر»از محّمد حسین ذهبی، « التّفسیر و الحدیث

 .از رمزی نعناعه اشاره کرد« االسرائیلیات و اثرها فی کتب التّفسیر»

  

 :مبدأ نفوذ اسرائیلیات؛ در معارف و باور های اسالمی



  

آغاز ورود اسرائیلیات به فرهنگ اسالمی به زمان نفوذ تمّدن و فرهنگ یهودی به فرهنگ اعراب بُت پرست قبل از 

و پیرامون آن از « مدینه»پیش از ظهور اسالم، قبایل فراوانی از اهل کتاب در مجاورت مشرکان در . اسالم باز می گردد

 . زندگی می کردند« فدک»و « خیبر»جمله 

ون دارای دین و کتاب آسمانی بودند، موقعیت و فرهنگ باالتری در مقایسه با مشرکان داشتند و نزد آنان اهل کتاب چ

مشرکان برای فهم بسیاری از مسائل، از جمله مسائل مربوط به خلقت، تاریخ . از جایگاه علمی ویژه ای برخوردار بودند

 . به آنان مراجعه می کردند... ملّت های گذشته و

داشتند و در این مسافرت ها با گروه « شام»و « یمن»این، آنان در سال، دو کوچ زمستانی و تابستانی به  افزون بر

های فراوانی از اهل کتاب که در این دو سرزمین ساکن بودند، رفت و آمد و ارتباط داشتند و این ارتباط ها نیز خود عامل 

مراجعه اعراب به اهل کتاب، بعد از ظهور . مار می رفتدیگری در نفوذ فرهنگ یهودی در فرهنگ عرب جاهلی به ش

اسالم و پذیرش آیین جدید ادامه یافت و آنان برای فهم برخی ناشناخته ها، اهل کتاب را بر دیگران ترجیح می دادند؛ به 

 .ویژه که قرآن نیز در آیاتی، مشرکان را به اهل کتاب ارجاع داده بود

آیات مراجعه آنان به اهل کتاب را مجاز شمرده است؛ چنانکه با وجود نهی  برخی مسلمانان گمان کردند که این

 . صریح پیامبر اسالم نیز از همچو مراجعات منصرف نشدند

به . رحلت پیامبر، سبب ورود بیشتر اسرائیلیات به فرهنگ اسالمی شد تا جاییکه اسرائیلیات وارد تفاسیر قرآن گردید

 :همین جهت ذهبی می نویسد

 .باز می گردد« عهد صحابه»دن اسرائیلیات در تفسیر از اموری است که به داخل ش

، اسالم را پذیرفته بودند، از عوامل دیگر ورود اسرائیلیات به فرهنگ "صحابه"نو مسلمانان اهل کتاب که در عهد 

نی را وارد حوزه فرهنگ اینان با تظاهر به اسالم و سوء استفاده از اعتماد برخی صحابه، خرافات فراوا. اسالمی گشتند

 . اسالمی کردند

نیز ادامه یافت؛ بلکه در این عصر بر اثر تساهل گذشتگان، شیوع پدیده " تابعان"ورود و نفوذ این روایات در دوره 

داستان سرایی، گرویدن شمار بیشتری از اهل کتاب به اسالم و نیز رغبت بیشتر مسلمانان به شنیدن داستان های ملّت های 

 . ؛ اسرائیلیات بیشتری وارد تفسیر و حدیث اسالمی شدپیشین

افزون بر این، وجود مفّسرانی در این عصر، همچون مقاتل ابن سلیمان که می خواستند نقص و کمبودهای تفسیر را 

 . با روایات اسرائیلی برطرف سازند، بر نفوذ بیشتر اسرائیلیات در تفاسیر قرآن افزود

در این عصر نیز عالقه به اخذ روایات اسرائیلی افزونتر شد و گروهی در . فرا رسید" بعانتابعاِن تا"تا اینکه عصِر 

، به گونه ای که هر روایت اسرائیلی را می پذیرفتند و آن را صحیح تلقّی راه افراط را پیش گرفتندمراجعه به اهل کتاب، 

 . می کردند

در این عصر، برخی مفّسران بخش اعظم این . رسید" رتدوین تفسی"این گرایش شدید ادامه یافت تا نوبت به عصر 

 .روایات اسرائیلی را وارد تفاسیر کردند

  

 :زمینه های گسترش اسرائیلیات

  

افزون بر عواملی که اسرائیلیات را در تفسیر و حدیث اسالمی وارد کرد، زمینه ها یا عواملی نیز باعث شد تا این 

این زمینه ها . ته، همه شئون اخالقی، اعتقادی و مذهبی مسلمانان را فراگیردروایات، در دایره های وسیع گسترش یاف

 :عبارت است از

 :ضعف فرهنگی عرب ـ 2

العرب پیش از اسالم و سال ها پس از ظهور اسالم، از نظر فرهنگ و دانش در سطح بسیار پایینی قرار  مردم جزیرة

داشتند، به طوری که افراد با سواد میان آنان کمتر یافت می شد؛ بدین سبب همواره در برابر اهل کتاب که موقعیت علمی و 

 . نان بودنداجتماعی برتری داشتند، خاضع و تسلیم اندیشه ها و افکار آ

 :ابن عباس می گوید

گروهی از انصار از زمانی که بت پرست بودند به جهت اعتقاد به جایگاه علمی واالی اهل کتاب، در بسیاری از کارها 

 .از آنان پیروی می کردند و تا آمدن مهاجران به مدینه به این روش خود پایبند بودند

اسرائیلیات را؛ بدوی بودن اعراب، جهالت و بیسوادی آنان و بهره مند بودن ابن خلدون نیز یکی از اسباب گسترش 

 .اهل کتاب از آیین و کتاب آسمانی دانسته است که این امر باعث شده اعراب، هر آنچه را اهل کتاب می گفته اند، بپذیرند

 :کینه و دشمنی شدید یهود ـ 1



از سوی دیگر پیامبر . قتصادی خود را از دست رفته می دیدندیهودیان با ظهور اسالم؛ موقعیت سیاسی، اجتماعی و ا

 . خاتم؛ از میان آنان برانگیخته نشد

ازاین رو؛ از اسالم و مسلمانان کینه بسیار شدیدی در دل گرفتند و همواره در صدد ضربه زدن به اسالم و نابودی آن 

د به این هدف دست یابند، از دِر حیله و تزویر وارد بودند و چون از طریق مقابله نظامی و همدستی با مشرکان نتوانستن

 .شده، با پذیرش اسالم و تظاهر به آن و جلب اعتماد برخی مسلمانان، عقاید خرافی را وارد فرهنگ اسالمی کردند

 :ایجاز و گزیده گویی قرآن ـ 0

کر آنچه با هدف و مقصود کالم قرآن کریم طبق اسلوب ویژه خود در بازگویی داستان ها و نقل های تاریخی، فقط به ذ

این امر، گروهی از صحابه را بر آن داشت تا . ارتباط داشته، بسنده کرده و به جزئیات این داستان ها کمتر پرداخته است

 .برای به دست آوردن جزئیات، به اهل کتاب که این داستان ها در کتاب هایشان با تفصیل بیشتری آمده است، مراجعه کنند

 :سرایان و همراهی دستگاه خالفت با آنانقّصه  ـ 0

و دیگران به شنیدن داستان های ملّت های گذشته، باعث شد داستان پردازی در صدر اسالم " صحابه"عالقه وافر 

اینان با اهداف گوناگون، از جمله کسب مقام، شهرت، مال، بد نام کردن اسالم و فاسد کردن عقاید مسلمانان، . گسترش یابد

طبق نقل ابوشهبه، این کار در اواخر  .ای خرافی فراوانی را ساخته و آنها را وارد فرهنگ اسالمی می کردندداستان ه

 . خالفت عمر آغاز و بعد مبّدل به حرفه ای شد

سپس به تدریج، ابزار دست صاحبان سیاست گردید که برای رسیدن به مقاصد خود، از گسترش این پدیده پشتیبانی 

« مسجدالنّبی»این افراد تمیم اوس داری است که عمر به او اجازه داد پیش از خطبه های نماز جمعه در  نامورترین. کردند

  .به ایراد موعظه و نقل داستان بپردازد

اجازه داد تا از کتاب های " کعب"نیز نقل شده که عمر به . این کار در زمان عثمان به هفته ای دو بار افزایش یافت

اگرچه در روایات دیگری نقل شده که  .نقل کند و مردم را نیز در شنیدن سخنان او آزاد می گذاشت کهن برای او داستان

 . عمر از نقل روایات اهل کتاب به شّدت منع و ناقالن این گونه روایات را توبیخ می کرده است

پیامبر نیز همین ( حادیثا)روایات اهل کتاب مربوط بوده؛ چنان که در نوشتن روایات  نوشتناما این توبیخ او به 

 .سرسختی را نشان می داد؛ اّما درباره نقل شفاهی؛ این گونه نبوده است

این حرفه در زمان معاویه گسترش بیشتری یافت و وی نخستین زمامداری بود که داستان سرایان را برای اهداف 

 . سیاسی به خدمت گرفت

مزد های معینی مقرر کرد، چنان که از وجود برخی صحابه او برای این کار، افرادی را منصوب و برای آنان کار

 .پیامبر نیز برای جعل حدیث بر ضّد مخالفان خود استفاده می نمود

 :ـ ممنوعیت نگارش حدیث 5

که در صدر اسالم پدید آمد و تا یک قرن بعد ادامه یافت، به دستور خلفا، به ( ص)ممنوعیت نگارش حدیث پیامبر

خالی حاصل از نگارش حدیث و نشر آن، زمینه مناسبی را برای بدعت های یهودی و یاوه های . ویژه خلیفه دوم بود

 .مسیحی و افسانه های زرتشتی، به ویژه از سوی یهود و نصارا پدید آورد

 :محمود ابوریه می نویسد 

رفتن آن بود، به از جمله پیامدهای تأخیر تدوین حدیث تا پس از قرن اّول، باز شدن درهای جعل حدیث و رونق گ»

 «.حّدی که احادیث موضوعه فراوانی در منابع اسالمی وارد شد

 :مسامحه در نقل و بررسی روایات ـ  6

از دیگر زمینه های نشر و گسترش اسرائیلیات، تسامح صحابه، تابعان و دیگر مفّسران و راویان حدیث است که 

بودن مضمون این روایات با کتاب خدا، سنّت پیامبر و عقل، آنها بدون توجه به موثّق بودن راویان این احادیث و سازگار 

را برای دیگران نقل یا در کتاب های تفسیری خود ثبت می کردند و بدین وسیله، کتاب های تفسیری را از این روایات 

 .انباشتند

  

 :آثار و پیامدهای اسرائیلیات

  

 :راوانی را در پی داشت که عمده ترین آنها عبارت است ازورود و نفوذ اسرائیلیات به فرهنگ اسالمی، آثار سوء ف

 :ـ آمیخته شدن تفسیر و حدیث صحیح اسالمی با خرافات 2

روایات اسرائیلی چون به طور عمده، ساخته دست یهود و جاعالن حدیث بود، هیچ گونه تطبیقی با واقعیت نداشت و 

 :نه ای که احمد بن حنبل می گویداین امر سبب آمیختگی روایات صحیح و غیر صحیح شد به گو

 ".سه چیز اصل و واقعیتی ندارد و یکی از آنها تفسیر است"



 :فساد و انحراف در عقاید مسلمانان ـ  1

نقل عقاید باطل اسرائیلی و انتساب آن به پیامبر اسالم و دیگران باعث شد تا برخی از مذاهب اسالمی، بدون تحقیق 

 . این روایات را پذیرفته و آنها را به صورت عقیده و اصول خود برگزینند

 :مشبّوه کردن چهره اسالم ـ  0

اسالم می کوشد : الم را دینی خرافی دیده و بگویندورود اسرائیلیات به فرهنگ اسالمی، باعث شد تا عّده ای اس

پیروانش را با تعالیم پوچ و واهی که با هیچ معیار عقلی سازگاری ندارد، سرگرم سازد؛ چنان که برخی مستشرقان، بعضی 

 .((ن هستنداز این روایات را از منابع اسالمی استخراج کرده و با ترویج آنها در صدد بدنام کردن اسالم و ضربه زدن به آ

 !لطفا به اینجا مراجعه و تفصیل تألیف را با ماخذ های عدیده آن ببینید: لینک منبع
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/8005/104961/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D

%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA8%A7%D8%A6 

  

********** 

 :بدینگونه بایستی با زبان شاعر گفت

 خواجه در بند نقش ایوان است؛

 !خانه از پای بست ویران است

است که با آنچه معارف اسالمی خوانده  اسرائیلیاتچنانکه مالحظه فرمودید؛ از صدر اسالم و حتی از قبل اسالم؛ هئ 

میشود؛ تداخل داده شده میرود و شامل روایات و احادیث و مهمتر از همه تفاسیر قرآن و بالنتیجه شریعت و اخالقیات 

 . اسالمی در مذاهب گوناگون آن میگردد

و مالیان و خواجه گان و نه نویسنده و مؤلف و محقق فوق اشاره ای داشت که گاهی هم بوده که حاکمان و امامان 

صوفیان و متفکران اسالمی برای نقد و سره کردن و تقطیر و تلطیف معارف اسالمی و پاکیزه کردن آن از اسرائیلیات و 

انحراف ها و بدعت های مضر دیگر کاری کرده و به نتیجه ای رسیده باشند؛ و نه ما و شما و دیگران درین راستا از 

 .وثر و مؤفقی آگاهی داریمکارنامه و عزم و اقدام م

« اسالم»اسالمی می انگاریم و یا به طور خالصه « معارف»پس میتوان نتیجه گرفت که اقالً نیمی از آنچه که 

لذا مراد از اسالم اسالم و کلمه . یا بیشتر از آن به گونه های مدون؛ اسرائیلیات است« هفتاد و دو ملت»میدانیم، در همه 

 !اغلب اسرائیلیات است و بس( داعشی)و لته سیاه ( طالبانی)، لته سفید(یعربستان)های لته سبز 

درصد نیز  03الی  03تا  55ولی در گونه های غیر مدون و عوامانه و شفاهی و فولکولوریک؛ این نسبت مسلماً به 

 .خواهد رسید

م راه اندازی و تحریک و برای اکنون؛ چون بحث ما در اطراف تروریزم کور و مادون ددمنشانه که تحت نام اسال

تمویل و تجهیز میگردد و نه تنها کشور های چند گانه مسلمان را به تباهی کشانیده بلکه میرود که دنیا را به نگفته ترین 

و نشنیده ترین فجایع گرفتار سازد؛ سوال پیدا میشود که آیا این تروریزم بربرمنشانه؛ به نیمه واقعاً اسالمی و قرآنی 

 آن؟« اسرائیلیاتی»ابتنا دارد یا به نیمه و باالتر از نیمه « میمعارف اسال»

ما و شما همه با مروری به حد اقل از شواهد چندین گانه که ذیالً پیشکش میگردد؛ به طرز اتوماتیک درستترین 

استر پالن بلند پاسخ را می یابیم و بالنتیجه آفتابی میگردد که رجاله های حاکمه عربی و امپریالیستی و پاکستانی طی م

ساله در دینیات مدون اسالمی؛ خشونت های بربرمنشانه تر مشمول منابع یهودی  2033باال؛ بر اساس ذخایر اسرائیلیاتی 

و فراتر از آنها را نیز تشدید و ترکیب کرده و بر مبنای همه؛ مدارس بی حساب تروریست پرور را ایجاد و پایگاه ها و 

 .ان را تأمین و اکمال نموده اند و می نمایندشگاه و سایر ملزومات آنزآمو

 :با پوزش طلبی از طوالت ناگزیر بحث؛ اینهم شواهد از منابع اسرائیلیاتی

 

 :یهودی و یسوعی کتاب مقدسشواهد از 

  

 :ی مردم مدیان قتل عام همه -شاهد اول

پس از آن، . از مدیانیها به دلیل این که قوم اسرائیل را به بت پرستی کشاندند انتقام بگیر”:خداوند به موسی فرمود

ای از شما باید مسلح شوند تا  عده”:پس موسی به قوم اسرائیل گفت. ”تو خواهی مرد و به اجداد خود خواهی پیوست

 . انتقام خداوند را از مدیانیها بگیرند

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/8005/104961/اسرائیلیات
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این کار انجام شد و از میان هزاران هزار اسرائیلی، موسی دوازده هزار . ”له هزار نفر برای جنگ بفرستیداز هر قبی

صندوق عهد خداوند و شیپورهای جنگ نیز همراه فینحاس پسر الغازار کاهن به میدان جنگ . مرد مسلح به جنگ فرستاد

 . تمامی مردان مدیان در جنگ کشته شدند. فرستاده شد

بلغام پسر بعور نیز کشته . شاه مدیان به نامهای اوی، راقم، صور، حور و رابع در میان کشته شدگان بودندپنج پاد

 .ها و اموالشان را غارت کردند ها و رمه ها را به اسیری گرفته، گله آن وقت سپاه اسرائیل تمام زنان و بچه. شد

آنها اسیران و غنایم جنگی را پیش موسی و الغازار . های مدیان را آتش زدند سپس همه شهرها، روستاها و قلعه 

 . ی قوم اسرائیل آوردند که در دشت موآب کنار رود اردن، روبروی شهر اریحا اردو زده بودند کاهن و بقیه

ولی موسی بر فرماندهان سپاه خشمگین . ئیل رفتندی رهبران قوم به استقبال سپاه اسرا موسی و الغازار کاهن و همه

چرا زنها را زنده گذارده اید؟ اینها همان کسانی هستند که نصیحت بلعام را گوش کردند و قوم ”:شد و از آنها پرسید

 . اسرائیل را در فغور به بت پرستی کشاندند و قوم ما را دچار بال کردند

، کتاب مقدس)” فقط دخترهای باکره را برای خود زنده نگهدارید. دپس تمامی پسران و زنان شوهردار را بکشی

 (.۳-۳۱، آیات ۱۳اعداد، 

  

 : مرتد شدن یهودیان و مجازات آنها -شاهد دوم

ای برای آنها  هارون گوساله. انجامد بازگشت او به طول می. رود حضرت موسی جهت دیدار با خداوند به کوه سینا می

می دانم این قوم ”:گوید خداوند به شدت خشمگین شده و به موسی می. شوند گوساله پرست می سازد و یهودیان از طال می

، آیات ۱۳، خروج، کتاب مقدس)” بگذار آتش خشم خود را بر ایشان شعله ور ساخته، همه را هالک کنم. چقدر سرکشند

. کند گوساله را در آتش انداخته و ذوب میبه نزد قوم بازگشته و . خواباند موسی واسطه شده و خشم خدا را می(. ۳۱-۹

 :سپس به یهودیان مرتد می گوید

شمشیر به کمر ببندید و از این سوی اردوگاه تا آن سوی اش بروید و برادر : فرماید خداوند، خدای بنی اسرائیل می“

ز قوم اسرائیل کشته ها اطاعت کردند و در آن روز در حدود سه هزار نفر ا الوی” و دوست و همسایه خود را بکشید

 (.۳۲-۳۱، آیات ۱۳خروج، )” شدند

 :گوید خدا به او می. شود روز بعد موسی به نزد خدا رفته و خواستار بخشش یهودیان می

من به موقع قوم را به خاطر این گناه مجازات خواهم …هرکس نسبت به من گناه کرده، اسم او را محو خواهم کرد“

، آیات ۱۳خروج، )” تی که هارون ساخته بود، بالی هولناکی بر بنی اسرائیل نازل کردخداوند به خاطر پرستش ب. ”کرد

۱۳- ۱۱.) 

  

 : شکست عوج پادشاه -شاهد سوم

عوج، پادشاه باشان لشکر خود را بسیج نموده، در ادرعی به ما حمله . سپس به جانب سرزمین باشان روی آوردیم“

. تمام سرزمین عوج و مردمش در اختیار شما هستند”:خداوند به من گفت. سمولی خداوند به من فرمود که از او نتر. کرد

 . ”ها در حشبون کردید با ایشان همان کنید که با سیحون، پادشاه اموری

تمامی شصت . بنابراین خداوند، خدای ما عوج پادشاه و همه مردمش را به ما تسلیم نمود و ما همه آنها را کشتیم

های پشت  این شهرها با دیوارهای بلند و دروازه. ارجوب باشان را به تصرف خود درآوردیم شهرش یعنی سراسر ناحیه

 .شد بند دار محافظت می

ما سرزمین باشان را مثل . عالوه بر این شهرها، تعداد زیادی آبادی بی حصار نیز بودند که به تصرف ما درآمدند

یم و تمام اهالی آن را چه مرد، چه زن و چه کودک، از بین بردیم؛ قلمرو سیحون پادشاه واقع در حشبون، کامالً نابود کرد

 (.۳-۲، آیات ۱، تثنیه، کتاب مقدس)” ها و غنایم جنگی را برای خود نگه داشتیم ولی گله

  

 : قوم خاص خدا -شاهد چهارم

 :ای جز نابودی دیگران ندارد گویی قوم برگزیده خداوند وظیفه

رزمینی که در شرف تصرفش هستید، ببرد، این هفت قوم را که همگی از شما هنگامی که خداوند شما را به س“

 :بزرگتر و قویترند نابود خواهد ساخت

 . حیتیها، جرجاشیها، اموریها، کنعانیها، فرزیها، حویها و یبوسیها

با آنها . ا را بکشیدی آنه زمانی که خداوند، خدایتان آنها را به شما تسلیم کند و شما آنها را مغلوب نمایید، باید همه

 . ای نبندید و به آنها رحم نکنید، بلکه ایشان را بکلی نابود سازید معاهده



چون در نتیجه ازدواج با آنها . با آنها ازدواج نکنید و نگذارید فرزندانتان با پسران و دختران ایشان ازدواج کنند

که خشم خداوند نسبت به شما افروخته شود و شما را جوانانتان به بت پرستی کشیده خواهند شد و همین سبب خواهد شد 

 . بکلی نابود سازد

های شرم آور را تکه تکه نموده،  پرستند خرد کنید و مجسمه های کافران را بشکنید، ستونهایی را که می قربانگاه 

 . بتهایشان را بسوزانید؛ چون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند خدایتان اختصاص یافته اید

خداوند آنانی را که از او نفرت …و از بین تمام مردان روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشیدا

به . سازد نابود کنید هایی را که خداوند، خدایتان بدست شما گرفتار می تمامی قوم…کند دارند بی درنگ مجازات و نابود می

 …ننمایید، وگرنه در دام مهلکی گرفتار خواهید شدایشان رحم نکنید و خدایان ایشان را پرستش 

خداوند، خدایتان زنبورهای سرخ و درشتی خواهد فرستاد تا آن عده از دشمنانتان را نیز که خود را پنهان کرده اند، 

 (.۳ -۳۲، آیات ۲، تثنیه، کتاب مقدس)” ها حمله نموده، آنها را از بین خواهید برد شما هم به آن قوم…نابود سازد

  

 :قوانین جنگ -شاهد پنجم

اگر . شوید تا با آن بجنگید، نخست به مردم آنجا فرصت دهید خود را تسلیم کنند هنگامی که به شهری نزدیک می“

های شهر را به روی شما باز کردند، وارد شهر بشوید و مردم آنجا را اسیر کرده، به خدمت بگیرید؛ ولی اگر  آنها دروازه

 . تسلیم نشدند، شهر را محاصره کنید

هنگامی که خداوند، خدایتان آن شهر را به شما داد، همه مردان آن را از بین ببرید؛ ولی زنها و بچه ها، گاوها و 

آورید مال  تمام غنایمی را که از دشمن بدست می. توانید برای خود نگه دارید گوسفندها، و هرچه را که در شهر باشد می

 . خداوند آنها را به شما داده است. شماست

در . باشد و نه شهرهایی که در خود سرزمین موعود هستند ن دستورات فقط شامل شهرهای دور دست میای

 . ای را از بین ببرید هر موجود زنده. شهرهای داخل مرزهای سرزمین موعود، هیچ کس را نباید زنده بگذارید

این حکمی است که خداوند، خدایتان داده  .حیثیها، اموریها، کنعانیها، فرزیها، حویها و یبوسیها را بکلی نابود کنید

 (.۳۱ -۳۲، آیات ۳۱، تثنیه، کتاب مقدس)” است

  

 :خداوند خطاب به سموئیل -شاهد ششم

بر آنها رحم نکن، بلکه زن و مرد و طفل شیرخواره، گاو و گوسفند، شتر . حال برو و مردم عمالیق را قتل عام کن“

 (.۱ی  ، آیه۳۳ول سموئیل، ، اکتاب مقدس)” و االغ، همه را نابود کن

  

 :تسخیر و خرابی شهر عای -شاهد هفتم

لشکر اسرائیل پس از این که افراد دشمن را در خارج شهر کشتند، به عای وارد شدند تا بقیه اهالی شهر را نیز از “

شدند، زیرا یوشع  در آن روز، تمام جمعیت شهر که تعدادشان بالغ بر دوازده هزار نفر بود، هالک. دم شمشیر بگذرانند

فقط . نیزه خود را بسوی عای دراز نموده بود، به همان حالت نگاه داشت تا موقعی که همه مردم آن شهر کشته شدند

یوشع شهر عای را سوزانیده، به . اموال و چهارپایان شهر باقی ماندند که قوم اسرائیل آنها را برای خود به غنیمت گرفتند

 (.۳۲ -۳۱، آیات ۱، یوشع، کتاب مقدس)” تا به امروز به همان حال باقیست ای در آورد که صورت خرابه

  

 : نگاه داشتن آفتاب برای کشتار بیشتر -شاهد هشتم

 :دارد تا اسرائیلیان بتوانند دشمنان بیشتری را نابود سازند خداوند آفتاب را یک روز تمام در آسمان نگاه می

این واقعه در کتاب یاشر نیز نوشته شده . بنی اسرائیل دشمن را نابود کردندآفتاب و ماه از حرکت باز ایستادند تا “

 (.۳۱، ۳۱، یوشع، کتاب مقدس)” پس آفتاب، تمام روز در وسط آسمان از حرکت باز ایستاد. است

  

 : مجازات اورشلیم -شاهد نهم

سانی را که بر پیشانی شان عالمت به دنبال او به شهر بروید و ک”:آن گاه شنیدم که خداوند به مردان دیگر فرمود“

پیر و جوان، دختر و زن و بچه، همه را از بین ببرید؛ ولی . هیچ کس را زنده نگذارید و به کسی رحم نکنید. ندارند، بکشید

 . به کسانی که بر روی پیشانی شان عالمت هست، دست نزنید

. ی خدا بودند، کشتار را شروع کردند در خانه پس با کشتن بزرگان قوم که. ”ی من شروع کنید این کار را از خانه

پس ایشان ” ! دست به کار شوید! حیاط آن را از جنازه پر سازید! این عبادتگاه را آلوده کنید”:خداوند ایشان را گفت

 (.۳ -۲، آیات ۹، حزقیال، کتاب مقدس)” فرمان خدا را در تمام شهر اجرا کردند



  

 : قتل عام هفتاد و پنج هزار ایرانی -شاهد دهم

استر همسر یهودی خشایار شاه وی را از . چیند تا یهودیان را بکشد ای می هامان رئیس وزرأ خشاریار شاه توطئه

هزار  ۲۳آن گاه یهودیان . ستاند سازد و با تغییر حکم، حکم کشتن مخالفان یهودیان را از خشایار شاه می توطئه آگاه می

 :کنند یرانی را قتل عام کردند و به یاد آن از همان زمان تاکنون همه ساله جشن پوریم را برگزار میا

آنها در شهر شوش که . به این ترتیب یهودیان به دشمنان خود حمله کردند و آنها را از دم شمشیر گذرانده، کشتند“

اسامی آنها عبارت بود . یز جزو این کشته شدگان بودندده پسر هامان، دشمن یهودیان، ن. نفر را کشتند ۳۱۱پایتخت بود، 

 : از

 . فرشنداتا، دلفون، اسفاتا، فوراتا، ادلیا، اریداتا، فرمشتا، اریسای، اریدای و ویزاتا

سپس او . در آن روز، آمار کشته شدگان پایتخت بعرض پادشاه رسید. اما یهودیان اموال دشمنان را غارت نکردند

نفر را که ده پسر هامان نیز جزو آنها بودند، کشته اند، پس  ۳۱۱یهودیان تنها در پایتخت ”:و گفت ملکه استر را خواست

بگو درخواست تو . دهم آیا درخواست دیگری نیز داری؟ هر چه بخواهی به تو می! در سایر شهرهای مملکت چه کرده اند

 .چیست

اجازه دهید کاری را که امروز کرده اند، فردا هم ادامه پادشاها، اگر صالح بدانید به یهودیان پایتخت ”:استر گفت” 

پادشاه با این درخواست استر هم موافقت کرد و فرمان او در شوش ” .دهند، و اجساد ده پسر هامان را نیز به دار بیاویزند

 . اجساد پسران هامان نیز به دار آویخته شد. اعالم شد

. نفر دیگر را کشتند، ولی به مال کسی دست درازی نکردند ۱۱۱پس روز بعد، باز یهودیان پایتخت جمع شدند و 

هزار نفر از دشمنان خود را کشتند و از شر  ۲۳آنها . بقیه یهودیان در سایر استانها نیز جمع شدند و از خود دفاع کردند

 (.۳ -۳۱: ، آیات۹کتاب مقدس، استر، باب )” آنها رهایی یافتند، ولی اموالشان را غارت نکردند

  

 : پیامبر بت پرست در یک روز ۲۳۱قتل عام  -شاهد یازدهم

ایلیا آنان را از بت . پیامبرشان را جمع کند ۲۳۱گوید که همه قومش با  رود و به پادشاه آنان می ایلیا به سامره می

 :گوید پرستی نهی کرده و می

 (.۳۳: ۳۱اول پادشاه، )” از انبیای خداوند تنها من باقی مانده ام، اما انبیای بعل چهارصد و پنجاه نفرند“

آنان شکست . پیامبر بعل معجزه کرده و آتش را روشن کنند ۲۳۱کنند تا ایلیا و  سپس دو گاو را تکه تکه می

 :خورند می

پس همه آنها را . ”بگیرید و نگذارید یکی از ایشان نیز فرار کنداین انبیای بعل را ”:آنوقت ایلیای نبی به آنها گفت“

 (.۲۱: ۳۱اول پادشاهان، )” گرفتند و ایلیا آنها را کنار رود قیشون برد و آنها را در آنجا کشت

  

 :برده داری -شاهد دوازدهم

وانید فرزندان غریبانی را که ت اجازه دارید بردگانی از اقوامی که در اطراف شما ساکنند خریداری کنید و همچنین می“

آنان بردگان همیشگی شما خواهند بود و بعد از . در میان شما ساکنند بخرید، حتی اگر در سرزمین شما به دنیا آمده باشند

الویان، باب )” ولی با برادرانتان از قوم اسرائیل چنین رفتار نکنید. توانید ایشان را برای فرزندانتان واگذارید خودتان می

۳۳ ،۲۱- ۲۲.) 

سال هفتم باید آزاد شود بدون این که برای کسب . اگر غالمی عبرانی بخری فقط باید شش سال تو را خدمت کند“

اگر قبل از این که غالم تو شود همسری نداشته باشد و در حین غالمی همسری اختیار کند در . آزادی خود قیمتی بپردازد

 . سال هفتم فقط خودش آزاد شود

ولی اگر اربابش . از این که غالم تو شود همسری داشته باشد، آن گاه هر دو آنها در یک زمان آزاد شونداگر قبل 

برای او زن گرفته باشد و او از وی صاحب پسران و دخترانی شده باشد، آن گاه فقط خودش آزاد شود و زن و فرزندانش 

دهم، آن  نم را دوست دارم و آنها را بر آزادی خود ترجیح میمن ارباب و زن و فرزندا: اگر آن غالم بگوید. پیش او بمانند

وقت اربابش او را پیش قضات قوم ببرد و در حضور همه گوش او را با درفشی سوراخ کند تا از آن پس همیشه غالم او 

 (.۳ -۱، ۳۳خروج، باب )” باشد

اگر اربابش که آن . ال ششم آزاد نشوداگر مردی دختر خود را به کنیزی بفروشد، آن کنیز مانند غالم در پایان س“

کنیز را خریده و نامزد خود کرده است، از او راضی نباشد، باید اجازه دهد تا وی بازخرید شود، ولی حق ندارد او را به 

 (.۲-۱، ۳۳خروج، باب )” شود یک غیر اسرئیلی بفروشد، چون این کار در حق او خیانت شمرده می



اما اگر آن غالم یا . را طوری با چوب بزند که منجر به مرگ او گردد، باید مجازات شوداگر کسی غالم یا کنیز خود “

خروج، )” کنیز چند روزی پس از کتک خوردن زنده بماند، اربابش مجازات نشود، زیرا آن غالم یا کنیز به او تعلق دارد

 (.۳۱ -۳۳، ۳۳باب 

اگر . و را کور کند، باید او را به عوض چشمش آزاد کندای به چشم غالم یا کنیزش ا اگر کسی با وارد کردن ضربه“

 (.۳۱ -۳۲، ۳۳خروج، باب )” کسی دندان غالم یا کنیز خود را بشکند، باید او را به عوض دندانش آزاد کند

کند و شما آنها را به اسارت  روید و خداوند، خدایتان دشمنان شما را به دست شما تسلیم می زمانی که به جنگ می“

او . توانید او را به زنی بگیرید آورید، چنان چه در میان اسیران، دختر زیبایی را ببینید و عاشق او بشوید، می خود در می

سرش را کوتاه کند، ناخنهایش را بگیرد و لباسهایش را که هنگام اسیر شدن  را به خانه خود بیاورید و بگذارید موهای

توانید او را به زنی  بعد از آن، می. سپس یک ماه تمام در خانه شما در عزای پدر و مادرش بنشیند. پوشیده بود عوض کند

 (.۳۱ -۳۱، ۳۳تثنیه، باب )” اختیار کنید

اشید و به ایشان احترام کامل بگذارید، نه فقط به اربابان مهربان و با شما خدمتکاران، باید مطیع اربابان خود ب“

 (.۳۱، ۳اول پطرس، باب )” مالحظه، بلکه به آنانی نیز که سختگیر و تندخو هستند

غالمان را نصیحت کن که از دستورهای ارباب خود اطاعت کنند و بکوشند تا در هر امری رضایت خاطر ایشان را “

های ارباب خود نیز جواب پس ندهند؛ یادآوری کن که دزدی نکنند، بلکه در عمل نشان دهند  مقابل گفتهفراهم سازند؛ در 

شوند تا به نجات دهنده ما خدا  با مشاهده رفتار مناسب شماست که مردم عالقه مند می. باشند که از هر جهت درستکار می

 (.۹ -۳۱، ۳تیطوس، باب )” ایمان بیاورند

نه تنها در حضور ایشان به وظایف خود خوب عمل . امری مطیع اربابان خود در این دنیا باشید ای غالمان، در هر“

هر کاری را از جان و دل انجام دهید، . کنید، بلکه به سبب محبت و احترامتان به مسیح، همیشه از صمیم قلب خدمت نمایید

اموش نکنید که شما پاداشتان را از مسیح خداوند فر. کنید، نه برای اربابتان درست مانند این که برای مسیح کار می

پس اگر . دریافت خواهید کرد، یعنی همان میراثی را که برای شما نگاه داشته است، زیرا شما در واقع غالم مسیح هستید

خدا مسیح را خوب خدمت نکنید، خدا نیز پاداش خوبی به شما نخواهد داد، چون کسی که در انجام وظیفه اش کوتاهی کند، 

 (.۳۳ -۳۳، ۱کولسیان، باب )به او رحم نخواهد نمود 

فراموش نکنید که خود شما نیز در آسمان ارباب . شما اربابان نیز باید با عدل و انصاف با غالمان خود رفتار کنید“

 (.۳، ۲کولسیان، باب )” دارید که همیشه ناظر بر رفتار شماست

  

 : تاب مقدسهای کیفری ک برخی از مجازات: شاهد سیزدهم

 .مجازات مرگ به سه روش سنگسار، سوزاندن و به دار آویختن آمده است

 :این مجازات در دین یهود برای موارد زیر وضع شد: مجازات سنگسار –۳

” ی خود را برای بت مولک قربانی کند، قوم اسرائیل باید او را سنگسار کنند هر کس اگر بچه“: قربانی کردن کودک

 (.۳ی  ، آیه۳۱یان، ، الوکتاب مقدس)

خون او به گردن خودش . احضار کننده روح یا جادوگر، چه مرد باشد چه زن، حتماً سنگسار شود“: جادوگری

 (.۳۲، ۳۱الویان، )” است

 :کند فردی در حال نزاع کفرگویی می: کفرگویی

یدند، بگو که دستهای خود را او را بیرون اردوگاه ببر و به تمام کسانی که کفر او را شن: خداوند به موسی فرمود“

به قوم اسرائیل بگو که هر کس به خدای خود کفر بگوید باید . بعد تمام قوم اسرائیل او را سنگسار کنند. بر سر او بگذارند

 (.۳۱-۳۱، آیات ۳۲الویان، )” شود و هم شامل غریبه ها ها می این قانون هم شامل اسرائیلی. او را سنگسار کنند

 :کار کردن در روز شنبه ممنوع بوده و مجازات آن مرگ است: ز شنبهکار کردن در رو

آن از این آیین سرپیچی نماید و در این روز . پس در روز سبت، استراحت و عبادت کنید، چون روز مقدسی است“

این . یددر هفته فقط شش روز کار کنید و روز هفتم که روز مقدس خداوند است استراحت نمای. کار کند باید کشته شود

 -۳۱: ، آیات۱۳خروج، باب)” قانون، عهدی جاودانی است و رعایت آن برای بنی اسرائیل نسل اندر نسل واجب است

۳۲.) 

پس . یک روز که قوم اسرائیل در بیابان بودند، یکی از آنها به هنگام جمع آوری هیزم در روز سبت، غافلگیر شد“

ایشان او را به زندان انداختند، زیرا روشن نبود که در این مورد . او را گرفته، پیش موسی و هارون و سایر رهبران بردند

تمام قوم اسرائیل او را در خارج اردوگاه سنگسار کنند . باید کشته شود این شخص”:خداوند به موسی فرمود. چه باید کرد

 (.۱۳-۱۱، ۳۳اعداد، )” پس او را از اردوگاه بیرون برده، همانطور که خداوند امر فرموده بود وی را کشتند. “تا بمیرد

 :بت پرستی 



ده، بت یا خورشید و ماه و ستارگان اگر بشنوید مرد یا زنی در یکی از شهرهای سرزمینتان از عهد خدا تخلف نمو“

کند، اول خوب تحقیق کنید و بعد که معلوم شد چنین گناهی در  را که من پرستش آنها را اکیداً قدغن کرده ام عبادت می

 (.۳، ۳۲تثنیه، )” اسرائیل بوقوع پیوسته است، آنگاه آن مرد یا زن را به بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا بمیرد

دست خودتان باید اولین دستی باشد که او را . او را بکشید“هر کس تشویق به بت پرستی کرد؛ : ت پرستیتبلیغ ب

او را سنگسار کنید تا بمیرد، چون قصد داشته است شما را از خداوند، . کند و بعد دستهای تمامی قوم اسرائیل سنگسار می

 (. ۹-۳۱، ۳۱تثنیه، )” دور کند خدایتان که شما را از مصر یعنی سرزمین بردگی بیرون آورد

 :پسر لجوج و سرکش

آن . ”پردازد کند و به ولخرجی و میگساری می این پسر ما لجوج و سرکش است، حرف ما را گوش نمی”:و بگویند“

به این طریق، شرارت را از میان خود دور خواهید کرد و همه جوانان . گاه اهالی شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد

 (.۳۱-۳۳، ۳۳تثنیه، )” این واقعه را شنیده، خواهند ترسید اسرائیل

 :زنا در موارد زیر: زنا

 .شود که باکره نبوده است زنی که ازدواج کرده و سپس روشن می

 (.۳۱، آیه ۳۱تثنیه، باب )” اگر فردی با همسر شخص دیگری زنا کند، مرد و زن هر دو کشته شوند“

درش ببرند و مردان شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد، چون او در اسرائیل ریش سفیدان، دختر را به در خانه پ“

چنین شرارتی باید از میان شما . کرد، زنا کرده است عمل قبیحی انجام داده است و در زمانی که در خانه پدرش زندگی می

 (.۳۱-۳۳، ۳۳تثنیه، )” پاک گردد

، ۳۳تثنیه، )” ود، هم آن مرد و هم آن زن باید کشته شونداگر مردی در حال ارتکاب زنا با زن شوهرداری دیده ش“

۳۳.) 

اگر دختری که نامزد شده است در داخل دیوارهای شهر توسط مردی اغوا گردد، باید هم دختر و هم مرد را از “

را بجهت  دختر را بخاطر اینکه فریاد نزده و کمک نخواسته است و مرد. دروازه شهر بیرون برده، سنگسار کنند تا بمیرند

 (.۳۱ -۳۲، ۳۳تثنیه، )” اینکه نامزد دیگری را بی حرمت کرده است

 :صاحب گاو قاتل

اگر گاوی به مرد یا زنی شاخ بزند و او را بکشد، آن گاو باید سنگسار شود و گوشتش هم خورده نشود، ان وقت “

ته و صاحبش هم از این موضوع با خبر ولی اگر آن گاو قبالً سابقه شاخ زنی داش. شود صاحب آن گاو بی گناه شمرده می

اگر گاوی به دختر یا …بوده، اما گاو را نبسته باشد، در این صورت باید هم گاو سنگسار گردد و هم صاحبش کشته شود

 (.۱۳و  ۳۹و  ۳۱:  ۳۳: خروج)” پسری شاخ بزند و او را بکشد، همین حکم اجرا شود

 :ی مردم اجرا شود مهمجازات سنگسار باید توسط ه توراتمطابق دستور 

تمام قوم اسرائیل او را در خارج اردوگاه سنگسار کنند “، (۳۱، ۳۲الویان، )” تمام جماعت باید او را سنگسار کنند“

 (.۱۳، ۳۳اعداد، )” تا بمیرد

به گزارش کتاب مقدس، عیسی سخنانی بر زبان . ای از اجرای حکم سنگسار را خبر داده است تورات موارد عدیده

آن گاه ”:خواهند او را سنگسار کنند آنان خشمگین شده و می. راند که از نظر علمای یهود کفرآمیز و ارتدادی است می

 (.۳۹، ۱، یوحنا، کتاب مقدس)” ها برداشتند تا او را سنگسار کنند اما عیسی خود را مخفی ساخت سنگ

 :مجازات برخی گناهان سوزاندن گناهکار است: مجازات سوزاندن -۳

” اگر مردی با زنی و با مادر آن زن نزدیکی کند، گناه بزرگی کرده است و هر سه باید زنده زنده سوزانده شوند“

 (.۳۲، ۳۱الویان، )

 (.۹، ۳۳الویان، )” زند و باید زنده زنده سوزانده شود اگر دختر کاهنی فاحشه شود به تقدس پدرش لطمه می“

 :گزارش کرده استکتاب مقدس مواردی از مجازات سوزاندن را 

 (.۳۳، ۲یوشع، )” آن گاه تمام بنی اسرائیل آنها را سنگسار نمودند و بعد بدنهایشان را سوزاندند“

” او را بیرون آورید و بسوزانید”:یهودا گفت. به یهودا خبر دادند که عروسش تامار زنا کرده و حامله است“

 (.۳۲، ۱۱پیدایش، )

 :است توراتهای  قصاص یکی دیگر از مجازات: قصاص –۱

شکستگی در برابر شکستگی، چشم . ای به کسی وارد کند، باید به خود او نیز همان صدمه وارد شود هر که صدمه“

 (.۳۹-۳۱، ۳۲الویان، )” در برابر چشم و دندان در برابر دندان

 (.۱۳، آیه ۱۳اد، اعد)” هر وقت کسی قاتل شناخته شد باید کشته شود و خونبهایی برای رهایی او پذیرفته نشود“

 :های تورات است قطع دست هم یکی از مجازات



اگر دو مرد با هم نزاع کنند و همسر یکی از آنها برای کمک به شوهرش مداخله نموده، عورت مرد دیگر را “

 (.۳۳-۳۳، ۳۳تثنیه، )” بگیرد، دست آن زن را باید بدون ترحم قطع کرد

ای را طوری بزنند که به سقط جنین او منجر شود،  ای با هم درگیر شوند و در جریان این دعوا، زن حامله اگر عده“

 . ولی به خود او آسیبی نرسد، ضارب هر مبلغی را که شوهر آن زن بخواهد و قاضی آن را تأیید کند، باید جریمه بدهد

جان به عوض جان، چشم به : ای وارد شود، باید همان صدمه به ضارب نیز وارد گرد ولی اگر به خود او صدمه

عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست، پا به عوض پا، داغ به عوض داغ، زخم به عوض زخم، و 

 (.۳۳ -۳۳:  ۳۳: خروج)” ضرب به عوض ضرب

 :به گزارش تورات، چادر حجاب یهودیان بوده است :حجاب و مجازات زنان عشوه گر –۲

تامار لباس بیوگی . به تامار خبر دادند که پدر شوهرش برای چیدن پشم گوسفندان به طرف تمنه حرکت کرده است“

خود را از تن در آورد و برای این که شناخته نشود چادری بر سر انداخته، دم دروازه عینایم سر راه تمنه نشست، زیرا او 

 (.۳۱-۳۲، ۱۱پیدایش، )” دید که هر چند شیله بزرگ شده ولی او را به عقد وی در نیاورده اند

اسحاق، پسر سرور من ”:وی پاسخ داد. “آید کیست؟  آن مردی که از صحرا به استقبال ما می“: و از خادم پرسید“

 (.۱۳، ۳۲پیدایش، )” با شنیدن این سخن، ربکا با روبند خود صورتش را پوشانید” .است

 : مجازات زنان خودنما

روند و النگوهای خود را به صدا در  آنان با عشوه راه می. خداوند زنان مغرور اورشلیم را نیز محاکمه خواهد کرد“

 . زنند آورند و با چشمان شهوت انگیز در میان جماعت پرسه می می

 . را در نظر همه عریان و رسوا خواهد کرد آنان. خداوند بر سر این زنان بالی گری خواهد فرستاد تا بی مو شوند

خداوند تمام زینت آالتشان را از ایشان خواهد گرفت گوشواره ها، النگوها، روبندها، کاله ها، زینت پاها، دعاهایی که 

ها  های نفیس و بلند، شالها، کیفها، آئینه های زینتی بینی، لباس بندند، عطردانها، انگشترها و حلقه بر کمر و بازو می

 . ها و چادرها دستمالهای زیبای کتان، روسری

به جای . به جای بوی خوش عطر، بوی گند تعفن خواهند داد. ی اینها محرومشان خواهد کرد آری، خداوند از همه

 . های بلند و زیبا، لباس عزا خواهند پوشید به جای لباس. کمربند، طناب به کمر خواهند بست

ریخت و زیبایی شان به رسوایی تبدیل خواهد شد و شهر متروک شده، در سوگ آنان تمام موهای زیبایشان خواهد 

 (.۳۱-۳۱، ۱، اشعیا، کتاب مقدس)” خواهد نشست و ناله سر خواهد داد

 .مجازات همجنس گرایی مرگ است: همجنس گرایی  –۳

ه به مردان تجاوز روایت کتاب مقدس از قوم لوط و مجازات آنان توسط خداوند، گزارش قومی متجاوز است ک

آورند تا به آن دو  همه مردان قوم به منزل لوط هجوم می. کند خداوند دو فرشته را برای مجازات آنان اعزام می. کردند می

 :زنند آنان فریاد می. تجاوز کنند

 (.۳، ۳۹پیدایش، باب )” ای لوط، آن دو مرد را که امشب مهمان تو هستند، پیش ما بیاور تا به آنها تجاوز کنیم“

هایش، همان عمل را با دختران دارای نامزدش انجام  کند که به جای عمل تجاوز به میهمان لوط به آنها پیشنهاد می

 :دهند

خواهد با آنها بکنید؛ اما با این دو مرد  هر کاری که دلتان می. دهم آنها را به شما می. ببینید، من دو دختر باکره دارم“

 (.۱، ۳۹پیدایش، باب )” نها در پناه من هستندکاری نداشته باشید، چون آ

خداوند لوط و دو دخترش را نجات داده و . کنند مردان متجاوز شهر این پیشنهاد را رد کرده و هجوم خود را آغاز می

 . سازد کل شهر و ساکنانش را نابود می

قومی است که به مردان و پسران موضوع بحث، فقط و فقط مجازات . این داستان با اصالحاتی وارد قرآن شده است

 :اما مستقل از این داستان، مجازات همجنس گرایی در کتاب مقدس مرگ است. کردند تجاوز می

 “(. ۳۳، آیه ۳۱الویان، باب )” هیچ مردی نباید با مرد دیگری نزدیکی کند، چون این عمل، بسیار قبیح است“

” باشد اند و باید کشته شوند، و خونشان به گردن خودشان می ادهاگر دو مرد با هم نزدیکی کنند، عمل قبیحی انجام د

 (.۳۱، آیه ۳۱الویان، باب )

فریب مخورید زیرا فاسقان و بت پرستان و زانیان و متنعمان و . شوند دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی آیا نمی“

، ۱قرنتیان اول، باب )” خدا نخواهند شد لواط و دزدان و طمعکاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت

۳۱- ۹.) 

 :مجازات مرگ برای جرائم زیر -۱

 (.۳۳: ۳۳خروج، )” هر که پدر یا مادرش را بزند، باید کشته شود”:زدن پدر و مادر



” هر کس انسانی بدزد، خواه او را به غالمی فروخته و خواه نفروخته باشد، باید کشته شود“: آدم ربایی

 (.۳۱: ۳۳:خروج)

 (.۳۲:  ۳۳: خروج)” هر کس پدر و مادر خود را لعنت کند، باید کشته شود”:لعنت کردن پدر و مادر

اگر مردی با زن پدر خود همبستر شود به پدر خود بی احترامی کرده است، پس آن مرد و زن باید کشته شوند؛ و “

 (.۳۳، ۳۱الویان، باب )” خونشان به گردن خودشان است

اگر مردی با عروس خود همبستر شود، هر دو باید کشته بشوند، زیرا زنا کرده اند؛ و خونشان به گردن خودشان “

 (.۳۳، ۳۱الویان، باب )” است

 (.۳۹، ۳۳خروج، باب )” هر انسانی که با حیوانی نزدیکی نماید، باید کشته شود“

 :تمرد از حکم کاهن و قاضی

اسرائیل را باید . کاهن که خادم خداوند است، خودداری کند مجازات او مرگ استاگر محکوم از قبول حکم قاضی یا “

 (.۳۳، ۳۲تثنیه، )” از وجود چنین گناهکارانی پاک نمود
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