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 $اسرائیل به فرزندان و نوادگان حضرت یعقوب، و بنی$لقب حضرت یعقوب ،اسرائیل
چ قومی هی ۀباردر یهودیان تسرّی یافت. قرآن مجید ۀبه هم عنوانشود، بعدها این میگفته 

را بازگو نکرده ا آنه اسرائیل به تفصیل سخن نگفته و زوایای مختلف تاریخقوم بنی ۀبه انداز
 شان با حضرتو عهد و پیمان $یعقوب ۀاست. قرآن از اعمال و گفتار فرزندان بالواسط

 که چند هزار سالآنها  های بعدیدر هنگام مرگ ایشان تا رفتار و گفتار نسل $یعقوب
اریخی ت ۀدر این گسترآنها  سخن گفته است و از همگی ،زیستندمیالعرب یرةبعد در جز

 ست.آنهاکه حاکی از استحکام هویت قوم  بردمیاسرائیل نام بنی عنوانبه
 $به همراه یعقوبآنها  شود کهمییک گروه از زمانی آغاز  عنواناسرائیل به تاریخ بنی

که به دوازده سبط مشهور آنها  ن پس در نسلاسرائیل از آو همسرش وارد مصر شدند. بنی
یک دیانت مهم به اوج رسیدند. در زمان  عنوانبه  $تداوم یافت. در زمان موسی ،شدند

داری و حاکمیت سیاسی دوران طالیی خود را گذراندند و از نظر کشور &داود و سلیمان
ابل د نصّر، پادشاه بآغاز شد. در زمان نبوکآنها  بختیضعف و تیره ۀدور $بعد از سلیمان

دی نخست میال ۀرومیان در سد ۀدیگر چیزی از این حاکمیت سیاسی باقی نماند. در حمل
 بار دیگر اضمحالل را تجربه کردند و به قری و بالد مختلف پراکنده شدند. یک

های عهد عتیق، تالش در این مقاله، با محوریت آیات قرآن کریم و با استفاده از نوشته
 اسرائیل عرضه شود.فسیری تاریخی از بنیشده تا ت
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 مقدمه

ان او اطالق شده است. این کلمه عبری است؛ اسرائیل به فرزندان و نوادگ، و بنی$اسرائیل لقب حضرت یعقوب

خدا است  ۀبه معنای خدا است. بنابراین اسرائیل به معنای بنده خدا یا برگزید« ایل»به معنای عبد یا صفوه و « إسرا»

  .(1/6 ق،1392 )طنطاوی،

ۀ تارعه با فرشاند که این لقب هنگام مصدمی« که بر خدا مظفّر گشت کسی»را به معنای  قاموس کتاب مقدس آن

هم در کتاب مقدس )سفر برای یعقوب$  عنواناین  .(53، )قاموس کتاب مقدس خدا در فنیئیل بان ملقّب گردید

( آمده است. بنابراین به 58؛ مریم، 93( و هم در قرآن کریم )آل عمران، 3/ 12؛ هوشع، 30و 28، 2، 1/ 32پیدایش، 

 یهودیان نیز  ۀگرچه بعدها به هم ،شودمیگفته اسرائیل بنی $فرزندان و نوادگان حضرت یعقوب

ان یعقوب عبرانیان برای نوادگ عنواناسرائیل از قرن هیجده پیش از میالد در کنار بنی ۀکلم اسرائیل اطالق شده است.بنی

ر و در کتب . در تورات هفده باشدندمیعبرانیان نامیده پیش از آن تنها  .(26 م،1998، )خلیفه محمد رفته استمیبه کار 

؛ اعمال رسوالن، 4-3/ 13، اوّل؛ سموئیل 12/ 15)نک: تثنیه،  یاد شده استعبرانیان  عنوانبا آنها  مسیحیان نیز سه بار از

 $اسرائیل، یهود و قوم موسیکند، بلکه با عناوینی چون بنیمییاد نعبرانیان  عنوانبا آنها  گاه ازاما قرآن هیچ ،(1/ 6

 کند. مییاد 

 مگذاری یهود به عبرانیان سه قول وجود دارد:نا رد
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گفتنی است که ابراهیم  ؛(13/ 14)سفر پیدایش،  خواندند «ابراهیم عبرانی»از نهر فرات که او را  $. عبور ابراهیم1 

 کرد.میزندگی  ـیکی از شهرهای کلدانیان در جنوب بابِل ـ قبل از مهاجرت در شهر أور 

 .(32-25/ 10)سفر پیدایش،  م حضرت ابراهیم بوده است، نام جد پنج(Eberعابر ). 2 

الق وی که به اهل صحرا اطدَت این نامگذاری است، مانند کلمه بَنشینی و صحراگردی قوم بنی اسرائیل علّ. صحرا3 

 ،رانیبعبری یا ع اوّالًبا این استدالل که  .را راجح می داند سوّمولفنسون ضمن نقل این سه رأی، خود رأی شده است. می

 اسرائیل است و نه برای فرد یا حادثه خاص، ثانیاً این صفت را کنعانیان و مصریان و فلسطینیان بهصفت برای قوم بنی

ده دیگر دوست نداشتند به این نام خوان ،اسرائیل در سرزمین موعود ساکن شدندبنی آنکهرو، بعد از داده بودند، از اینآنها 

 .(75-74 ص ،م2001ولفنسون، )نک:  ر شدندبردااسرائیل نامنیشوند و از آن پس، تنها به ب

رفته میبه کار آنها  اسرائیل به کار رود برای زبانبرای قوم بنی آنکهاین احتمال هم وجود دارد که عبری بیش از  

اجح ندان رأی نخست را ردانشم اند. با این حال، نامیدهمیشان که عبری بوده بدین نام است و قوم را نیز به اعتبار زبان

 کنعان صورت گرفتهکه با عبور او از رود فرات و حرکت به سمت ارض  $انند. قرآن کریم نیز به مهاجرت ابراهیمدمی

و سپس  $در این سرزمین صاحب فرزند شد. ابتدا اسماعیل $ابراهیم .(26عنکبوت، ال نک:) اشاره کرده است

 را دوازده پسر بود که اساس اسباط  $به دنیا آمد. یعقوب $عقوببه دنیا آمدند. از اسحاق نیز ی $اسحاق

های ماهای: رئوبین، شمعون، الوی، یهودا، یسّاکر و زبولون. دو نفر از راحیل به ننفر از لَیه به نام 6: اندبودهاسرائیل بنی

و نفتالی )سفر  های دانلهه، کنیز راحیل، به نامهای: جاد و اشیر؛ دو نفر از بیوسف و بنیامین. دو نفر از زلفا، کنیز لیه، به نام

  .(26-23 /35پیدایش، 

اشاره  $در قرآن نیز به فرزندان یعقوب .(30/21،همان) عقوب دارای یک دختر نیز بوده استمطابق کتاب مقدس، ی

با این  .(133ره، بقال) همگی بر دین توحید خواهند ماند به او اطمینان دادند که $شده است که در هنگام مرگ یعقوب

 به نام یاد نشده است.  ـیوسف$ جز ـ فرزندان یعقوب$حال، از 
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دارای یازده برادر بوده  $شود که یوسفمیدانسته ( 10و 4)یوسف، و تأویل آن  $از جریان رؤیای حضرت یوسف

( تصریح کرده 160ل )األعراف، اسرائیبنی ۀ( اشاره و به اسباط دوازده گان58اسرائیل )مریم،  ۀچنین قرآن به ذرّیاست. هم

اما از نظر مفهومی قابلیت تطبیق بر یهود، نصاری و حتی کافران از  ،بر یهود اطالق شده اسرائیل گرچه است. تعبیر بنی

تعبیر یهود و نصاری تعبیرهایی خاص برای امت دینی یهود و نصاری هستند. گاهی  آنکهرا دارد و حال  $یعقوب نسل

 (. 159شده است )األعراف،  یاد $قوم موسی عنوانیل به اسرائهم به بنی

 #است که در برخی از موارد این تعبیر شامل حال یهودیان معاصر پیامبر اسرائیل اینمهم در آیات مربوط به بنی ۀنکت

پس س ،«که خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفته است»گوید میقره وقتی ب ۀسور 83 ۀشود. به طور مثال در آیمینیز 

. (83قره،بال) <یتم اال قلیال منکم و انتم معرضونثم تولّ>گوید: می #پیامبر اکرم حیات خطاب به یهودیان معاصر

معاصران نسبت به اعمال  ۀ(، و مؤاخذ47و  40اسرائیل )البقره،بنی عنوانبا  دادن یهودیان معاصر پیامبر# مخاطب قرار

 ( نشان از هویت مشترک 81-78؛ المائده، 153النساء، ؛ 211؛ 87؛ 83؛ 76-72گذشتگان )البقره، 

بار به کار 41اسرائیل در قرآن بنی ۀواژ و نسل معاصر پیامبر# در اخالق و عقاید و اعمال دارد.آنها  ۀهای گذشتنسل

 مدنی، آمده است.  هم های مکی ودر سورههم رفته است که 

یه و جاثالخان، دّالزخرف، الغافر، السجده، النمل، ال، الشعراءراء، طه، سألی بدین قرارند: األعراف، یونس، اهای مکّسوره

 حقاف. ألا

های مدنی بار و در سوره 25های مکی ه در سورهواژصف. این المائده و العمران، بقره، آلالهای مدنی عبارتند از: سوره

 بار آمده است. 16
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 در قرآن« یهود»و « إرسائیلبنی»تفاوت دو تعبیر 

 سخن  اسرائیلو دیگر پیامبران بنی $اسرائیل در زمان موسیبنی ۀهرگاه قرآن از تاریخ گذشتاند ی گفتهبرخ

برد. اما میر اسرائیل را به کاکند، لفظ بنیمیاشاره  ،از بعثت اتفاق افتاده استقبل گوید و یا به برخی از وقایعی که می

 ،کندمیرا بازگو آنها  تحریفات و نیّات ،شبهات، گوید و دسائسمیخن در مدینه س #با رسول خداآنها  ۀهرگاه از مواجه

های مدنی آمده است. های قرآن در سورهیهود و یهودی تنها در کاربست ۀکند. به همین روی، واژمیاز لفظ یهود استفاده 

ل از بعثت رسول یافته و تا قب موجودیت $شود که از زمان یوسفمیاسرائیل به امّتی گفته توان گفت که بنیمیبنابراین 

دیگر سزاوار این نام نیستند و نام یهود بر ایشان اطالق  #اند. اما همین گروه بعد از بعثت پیامبرحضور داشته #خدا

 .(38 ق، ص1419 شود )خالدی،می

 

 ارسائیل در قرآن با رعایت سیر تاریخیسیامی اجاملی بنی

را بازگو نها آ اسرائیل به تفصیل سخن نگفته و زوایای مختلف تاریخقوم بنی ۀهیچ قومی به انداز ۀباردر قرآن مجید

شان با حضرت یعقوب$ در هنگام نکرده است. قرآن از اعمال و گفتار فرزندان بالواسطه یعقوب$ و عهد و پیمان

ت و از سخن گفته اس ،ندزیستمیالعرب که چند هزار سال بعد در جزیرةآنها  های بعدیمرگ ایشان تا رفتار و گفتار نسل

دارد. نها آ برد که این خود نشان از هویت مستحکم قومیمیاسرائیل نام بنی عنوانتاریخی به  ۀدر این گسترآنها  همگی

رفتارهای فرزندان یعقوب$ با برادر خویش، یوسف$، منجر به این شد که او سر از مصر درآورد و پس از چندی به 

ایان رسید ت به پاسرائیل در مصر ساکن شدند. ایام عزّای پیش رفت که بنیوادث به گونهجایگاهی رفیع دست یافت و ح

 اسرائیل را به قومی مستضعف تبدیل کرد. به پاس مقاومت و صبوریشان، خداوندهای فرعون، بنیها و شکنجهو عذاب

ای هنتوانستند سپاس نعمتآنها  اما .(137)األعراف،  محقق ساخت اسرائیلینیکوی خود را به بن ۀرا نجات داد و وعدآنها 

هی را به جا آورند و در مقابل، به طغیان و سرکشی روی آوردند و به نافرمانی خدا و پیامبرانش، و حتی به بت پرستی اال
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هی و هی باعث سرازیر شدن غضب االهای االالعمل نابجا در برابر نعمتاین عکس .(138)األعراف،  پرداختند و شرک

 .(81)طه،  شدآنها  سقوط

ه سرزمین بنون$اسرائیل به رهبری یوشع بنو بعد از وفات موسی$، بنیپس از سرگردانی چهل ساله در بیابان 

 ین پادشاه اوّلهای بعدی از پیامبرشان خواستند که برایشان پادشاهی قرار دهد. طالوت موعود وارد شدند. در سده

 از هم پاشید و فساد و تباهی در درون $یت سیاسی یهود نیز با مرگ سلیمانپادشاهی و حاکم ۀ. دورشداسرائیل بنی

( در 4، راءسألفسادهایشان بود )ا ۀفجیع که نتیج ۀطی دو حادثآنها  را به نابودی کامل کشاند.آنها  اسرائیلاسباط بنی

این قرآن  حجاز مهاجرت کردند.هم به آنها  ای ازپراکنده شدند. عده ـصورت تبعید یا مهاجرت به ـهای دیگر سرزمین

 .(122و  47، 40البقره، ) کندمیاسرائیل خطاب بنی ،ها قبل از بعثت پیامبر# به حجاز آمده بودندرا نیز که قرنیهودیان 

( 197، الشعراء) داسرائیل نسبت به حقانیت قرآن و پیامبر# علم و یقین داشتندر زمان پیامبر اسالم#علمای بنی 

را نها آ و درست و نادرستکرد ، بر آنان حکایت شتنداختالف داآنها  ۀاسرائیل در باراحکام و معارفی را که بنی و قرآن نیز 

، حقافأل)ا قرآن گواهی داده و ایمان آوردنداسرائیل هم بر درستی ای از بنیعده که در این میان( 76نمل، ال) ساختآشکار 

10). 

 

 مانی، حاکامن، روابط، انبیاء(ارسائیل )قلمرو مکانی، ز تاریخ بنی

به همراه یعقوب$ و همسرش وارد مصر شدند. آنها  شود کهمییک گروه از زمانی آغاز  عنواناسرائیل به تاریخ بنی

دیانت  یک عنوانبه  $که به دوازده سبط مشهور شدند تداوم یافت. در زمان موسیآنها  اسرائیل از آن پس در نسلبنی

داری و حاکمیت سیاسی دوران طالیی خود را گذراندند و از نظر کشور &در زمان داود و سلیمانمهم به اوج رسیدند. 

آغاز شد. در زمان نبوکد نصّر، پادشاه بابل دیگر چیزی از این حاکمیت آنها  ضعف و تیره بختی ۀدور $بعد از سلیمان

محالل را تجربه کردند و به قری و بالد بار دیگر اض یکنخست میالدی  ۀدر سدرومیان  ۀسیاسی باقی نماند. در حمل
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اسرائیل نیب عنوانبه آنها  چنان هویتاسرائیلی به دینشان، هممختلف پراکنده شدند. اما با وجود پیوستن افراد غیر بنی

 را آنها  المقدس و پراکندگیبیت دومگیری تا ویرانی اسرائیل از زمان شکلتاریخ بنی. شدمیشناخته 

 اسرائیل از مصر؛اش از فلسطین به مصر تا خروج بنی. مهاجرت یعقوب$ و خانواده1 :ند بخش تقسیم کردتوان به چمی

 975. دولت طالوت تا تقسیم دولت به اسرائیل و یهودا در حدود سال 3 . خروج از مصر تا تأسیس دولت طالوت )شائول(؛2

اسرائیل تاریخ بنی. 5پیش از میالد؛  586رانی اورشلیم در سال اسرائیل از وفات سلیمان$ تا وی. تاریخ بنی4پیش از میالد؛ 

  .میالدی 70در سال  دوماورشلیم تا ویرانی  اوّلاز ویرانی 
 

 از مرص ارسائیلاش از فلسطین به مرص تا خروج بنیمهاجرت یعقوب$ و خانواده. 1

 زندگی  $رت ابراهیمیعقوب$ و فرزندانش در الخلیل در سرزمین فلسطین، محل سکونت جدّشان حض

او در مصر به مقام و موقعیتی رسید، یعقوب$ به  اینکهکردند. بعد از اتفاقاتی که برای یوسف$ افتاد و پس از می

گفته  .(100، یوسف) قرار گرفتند همراه همسر و فرزندانش وارد مصر شدند و مورد تجلیل و تکریم حضرت یوسف$

)نک: طعیمة،  .م. دانسته اندق1600حوالی سال  آن رابرخی نیز  م. بوده است. ق.1900ه که این واقعه در حدود سال شد

2/10).  

)سفر پیدایش،  نفر بوده است 70فرزندان یعقوب$،  اسرائیل، به غیر از همسرانِدر هنگام مهاجرت به مصر شمار بنی

 ،که در زمان ورود یعقوب$ به مصرگفته شده  .(47/11)سفر پیدایش،  در بهترین جای مصر سکنی یافتندآنها  .(46/27

ق. 2098) خاندان هکسوس حاکم مصر بودند. این خاندان در اصل از آسیا به مصر مهاجرت کرده بودند و از حوالی سال

اسرائیل در مصر مورد تکریم بودند و از نعمت برخوردار. در مصر سلطه داشتند. در این دوره، بنی (ق. م.1587) تا سال (م.

اسرائیل آغاز شد پیش از میالد، سختگیری بر بنی 16ومت خاندان هکسوس و پیروزی خاندان احمس، در قرن با زوال حک

آشکارا صورت گرفت آنها  ، دشمنی بادومرامسیس  ۀ( و در دور57-56؛ فتوحی، ص 21-20، خولیّ؛ نک: 17/ 1)طنطاوی، 
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در نها آ اسرائیل آن بود کهدر عذاب و شکنجه بنیآنها  هایهرا به انواع مشکالت و بالیا مبتال کردند. یکی از بهانآنها  و

جمع اموال و ثروت پرداخته  زمان حکومت خاندان هکسوس با حاکمان بر ضد مردم اصیل مصری تبانی کرده بودند و به

 .(17/ 1)همان،  بودند

ق. 1288تا  1462دیگری از ق.م. و 1250تا  1350وجود دارد: یکی از  دو قول دومدر مورد تاریخ حکومت رامسیس 

اسرائیل در هایی که قوم بنیقرآن کریم در آیاتی چند به عذاب .(65 اسرائیل من اسفارهم،تاریخ بنی م. )محمد عزه دروزه،

به فرمان  &موسی و هارون .(49لبقره، اال؛ 4صص، الق؛ 6)ابراهیم،  مصر بدان دچار شدند پرداخته است زمان فرعون در

ا او به ب اسرائیل را آزاد بگذارد تااسرائیل دست بردارد و بنیفرعون رفتند تا از او بخواهند که از عذاب بنی خداوند به سوی

موسی  .(127)األعراف،  از اجرای این پیشنهاد باز داشتنداشراف قوم فرعون او را  .(47)طه،  سرزمین فلسطین برگردند

ای را های هشداردهندهها و عذاباز آن پس خداوند نشانه .(128عراف، اسرائیل را به صبر و پایداری دعوت کرد )األیبن

اسرائیل به پی ببرند و ایمان بیاورند و یا حداقل اجازه دهند بنی $بر فرعون و فرعونیان نازل کرد تا به حقانیّت موسی

)نک: سفر  شمردمیاست بر از مصر خارج شوند. تورات ده عذاب را که بر فرعونیان نازل شده  &همراه موسی و هارون

وقتی معجزات آنها  را همراه با نه معجزه به سوی فرعون گسیل داشت. $اما مطابق قرآن خداوند موسی .(11-7پیدایش، 

 ییقین داشتند به خاطر حفظ قدرت و ارضای حس خودبرتربینی همهآنها  هی بودنهی را می دیدند در حالی که به االاال

مانند تبدیل  ،گانه صرفاً معجزه بودبرخی از این موارد نه .(14-12نمل، ال؛ 102-101سراء، إلنک: ا) را سحر دانستندآنها 

 :مانند ،برخی نیز به صورت عذاب بر فرعونیان نازل شد .(108-107، )األعراف به اژدها و ید بیضای او $عصای موسی

(. باالخره فرعون تسلیم شد و اجازه داد 133 طوفان، ارسال ملخ و کنه و غوک و تبدیل شدن آب به خون )األعراف،

اسرائیل وحی کرد که شبانه بنی $خداوند به موسی .(134)األعراف،  از مصر خارج شوند اسرائیلبه همراه بنی $موسی

ی شکنفرعون که باز هم به فکر پیمان .(68-52؛ شعرا، 81-77را از مصر خارج کند و به فرمان خدا از مصر خارج شدند )طه، 



 تفسیری تاریخی از بنی اسرائیل براساس قرآن کریم  22

 

 

؛ 78از مصر جلوگیری کند که همگی غرق شدند )طه، آنها  افتاده بود با سپاهیان خود به تعقیبشان پرداخت تا از خروج

 .(136األعراف، 

 بسیار مبالغه کرده است. مطابق آیات ،اسرائیل که از مصر خارج شدندبرخی بر این باورند که تورات در مورد عدد بنی

 نفر را صدها هزارآنها  در حالی که تورات شمار( 54)الشعراء، نامیده است  «شرذمة قلیلون»ا رآنها  ، فرعونالشعراء ۀسور

 ،کم بوده است $اسرائیل حتی در زمان حضرت داود( آیات قرآن بیانگر آن است که شمار بنی237دانسته است! )غنیم، 

اسرائیل در به هر روی، خروج بنی .(249بقره، )ال <کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اهلل>:گویدمیچرا که قرآن 

اند، اسرائیل را رود نیل گفتهدر حالی که برخی مفسران محل عبور بنی حدود قرن سیزده پیش از میالد رخ داده است.

 ( در داستان 138)األعراف،  <وَ جَاوَزْنَا بِبَنىِ إِسْرَ ءِیلَ الْبَحْر>عالمه بالغی معتقد است مراد از بحر در آیاتی مانند 

بالغی، ) تل اساسرائیل، خلیج سوئز از دریای سرخ است که عرض آن به حسب جاهای مختلفش بین ده تا بیست مایبنی

و  $اخیر کشف شده است که خلیج عقبه جایی بوده است که موسی سیشناهای باستان( با این حال، با کاوش188/ 1

هایی در آن غرق شدند. باستان شناسان در عمق دریا به وسایلی از قبیل عرابهاسرائیل از آن عبور کردند و فرعونیان بنی

  1.انداز فرعونیان دست یافته

  
 خروج از مرص تا تأسیس دولت طالوت )شائول(. 2

اسرائیل پس از خروج بنی .(10/ 2)طعیمة،  د اتفاق افتاداسرائیل از مصر در حوالی قرن سیزدهم پیش از میالخروج بنی 

وقتی  .(141-138)األعراف،  بتی قرار دهدآنها  درخواست کردند تا برای $ناسپاسی پرداختند و حتی از موسی به

اسرائیل به ای ساخت و قوم بنیگوسالهآنها  را فریب داد و از طالهایآنها  سامری ،به کوه طور رفت $موسی

 .(88-85)طه،  پرستی پرداختندگوساله

                                                
 http://www.arkdiscovery.com/red_sea_crossing.htm  " از: The Red Sea Crossing"اینترنتی  ۀمقال: . نک1
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تنها دو نفر )یوشع و کالیب( آنها  انتخاب شدند. ازآنها  ین موعود )کنعان( دوازده نفربرای اطالع یافتن از سرزم

نفر و 12انتخاب قرآن کریم هم به  .(6/ 14و  15-3/ 13اسرائیل را ترغیب به فتح سرزمین موعود کردند )سفر اعداد، بنی

آنها  از $که موسیمیهنگا .(23و  12 همگرایی آن دو نفر از رهبران با حضرت موسی$ اشاره کرده است )المائده،

این شد که تا چهل سال آنها  مجازات .(22-21مائده، البه بهانه تراشی پرداختند ) ،خواست که وارد سرزمین موعود شوند

  .(26مائده، الدر بیابان ماندند و از ورود به سرزمین موعود بازماندند )

عود را به سرزمین موآنها  به دست گرفت ورا اسرائیل امور بنی زمامنون$ بن، یوشع&بعد از وفات موسی و هارون

را تأیید  $اسرائیل در سرزمین فلسطین بعد از موسیقرآن کریم نیز ساکن شدن بنی .(10و  8، 7های ا، برد )یوشع، باب

کنند و دچار عذاب میهی را رعایت نسرزمین نیز فرمان اال نورود به ایبدو حتی در آنها  اما .(104سراء، ألکند )امی

  .(59)البقره،  شوندمی

تقسیم کرد. بعد از مرگ یوشع، آنها  هد که چگونه یوشع سرزمین را بیندمیفر یوشع شرح از سِ 19تا  13های باب

داور  15آخرین داور، سموئیل بود. حدود پادشاهی طالوت ادامه داشت. ظاهراً  آغازنوبت به عهد داوران رسید. این دوره تا 

کردند و هر گروهی در یکی از بالد ساکن شده میصورت قبایلی زندگی اسرائیل بهبنی ،در این دوره بودند. در این دوره

سال طول  100پرستی روی آوردند. گفته شده که این دوره کردند و بسیاری به بتمیداوری آنها  بین تبودند و قضا

 100در حالی که به بیش از  ،سال ذکر کرده است 350ول این دوره را گوید که در سفر داوران، طمی ةکشیده است. دروز

پیش از  13در اواخر قرن آنها  برقرار شد وآنها  پادشاهی رسمی بین م( ق.1030) سال حدود رسد، چرا که درمیسال ن

ق، 1389 روزه،سال ادامه یافت )د 80نیز  &مجموع زعامت موسی و یوشع. از مصر خارج شدند( م ق.1210)حدود میالد 

 ناها، کشتن صالحان و رواج زاسرائیل رواج یافت؛ پرستش بتداوران بدترین گناهان در بین بنی ۀدر دور .(123-122 ص

  .(146این سه گناه، بزرگترین گناهان از نظر یهودیان است )نک: شاحاک،  .(دوم)نک: سفر داوران، باب 
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 پیش از میالد 975یهودا در حدود سال  دولت طالوت تا تقسیم دولت به ارسائیل و. 3

 اوّل؛ دومبه بعد؛ سموئیل  11های ، باباوّلسموئیل  :طالوت، داود و سلیمان )نک :از ملوک این دوره عبارت بودند

نامند. قرآن داستان طالوت و مینخستین  این دوره را عهد ملوکِ .(12تا  1تواریخ،  دومتواریخ؛  اوّل؛ 12تا  1پادشاهان، 

با او مخالفت کردند.  رو، از ایناز قبیله یهودا نبود $اند که طالوتگفته. (252-243)نک: البقره،  کندمیرا نقل  &داود

سال پادشاهی کرد. دوران  40حدود  $چنین سلیمانسال تداوم یافت. هم 40( ملک داود 271/ 1 ق،1417 )ابن کثیر،

و  $اند که شهرت سلیماناسرائیل دانستهمنیت و آسایش برای بنیای سرشار از رفاه و ارا دوره $حکومت سلیمان

از یمن آمد تا از حکمت او بهره گیرد. در این دوره هیکل و کاخ ساخته شد أ سب ۀفراگرفت. ملکرا حکمت او سراسر آفاق 

   .(25تاریخ االسرائیلین،  به نقل از 48/ 1 ق،1392 ها بنا گردید )طنطاوی،و شهرها و قلعه

رائیل به استا زوال دولت بنی $بعد از سلیمان ۀدور اند.اسرائیل نامیدهرا عصر طالیی بنی &داود و سلیمان ۀدور

 .(38/ 1 ق،1392 نامند )طنطاوی،می دومرا دوره ملوک  نبوکد نصّردست 

 
 پیش از میالد  586ارسائیل از وفات سلیامن$ تا ویرانی اورشلیم در سال تاریخ بنی. 4

اسرائیل نامید و دو سبط یهودا وفات یافت. پس از وی پسرش، رحبعام، خود را پادشاه بنی( مق. 932)در حوالی سلیمان 

ب در بربعام را پادشاه کردند. بدین ترتیآنها  اما ده سبط دیگر از بیعت با او سر باز زدند. ،و بنیامین با وی بیعت کردند

یواقیم آخرین پادشاه یهودا ق.م( استمرار داشت. صدقیا بن 586)تا سال  کهوجود آمد ه اورشلیم حکومتی به نام یهودا ب

ق.م( به دست سرجون،  721) وجود آمد که پایتخت آن شکیم )نابلس( بود و در ساله بود. در شمال هم حکومت اسرائیل ب

 .(29-28؛ تاریخ االسرائیلیین، 56-53/ 1 ،1392 )نک: طنطاوی، پادشاه آشور، سقوط کرد

های داخلی نیز وجود داشت. مرکز ین دو دولت به طور مرتب جنگ و ستیز وجود داشت. در دولت اسرائیل نزاعبین ا

مان در دولت یهودا، پادشاهان از نسل سلی. (سامرهبار از شکیم به ترصه و بار دیگر به شامر )یک :حکومت دو بار تغییر کرد
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از  طور کلی انحراف از صراط مستقیم در دولت اسرائیل ف بودند. بهدر حالی که در دولت اسرائیل از اسباط مختل ،بودند

 ؛ شلبی،211 و 178 ، ص1389 ،؛ دروزة54 ، ص1377 هاکس،)نک:  دپرستی و شرک روی آوردنبه بتآنها  یهودا بود.

 .(90م، ص1997

دولت اسرائیل به کلی ( مق. 721)در سال  اینکههای دیگر نیز در جنگ بودند. تا متناوب با دولتبه طور این دو دولت 

 اکس،هاسرائیل را به اسارت گرفته به ماوراء فرات تبعید کردند )غلبه کردند و اسباط بنیآنها  ها براز بین رفت و آشوری

 .(91 م، ص1997 شلبی،؛ 55 ، ص1377

با کشته شدن  (ق.م 586) ، پادشاه بابل، داشت در نهایت در سالنبوکد نصّردولت یهودا هم پس از چندین جنگ که با 

خود با یکدیگر  نکهآاسرائیل به بابل تبعید شدند. به طور خالصه، این دو دولت غیر از شان به کلی از بین رفت و بنیپادشاه

م، ص 1997از شمال ابتدا توسط سوریه و سپس بابل و از جنوب توسط مصر تحت فشار بودند )نک: شلبی،  ،درگیر بودند

91).  

( را اشاره به ویرانی 259هایش فرو ریخته بود )البقره، قرآن از آبادی ویران شده که دیوارهایش بر سقفبرخی یادکرد 

  .(207 ق، ص124 ،خولیّ) انددانسته نبوکدنصّرالمقدس به دست بیت

 
 میالدی  70در سال  دوماورشلیم تا ویرانی  او لارسائیل از ویرانی تاریخ بنی. 5

 کردند:میهای زیر حکومت یم، بر سرزمین دولتاورشل ،بین دو ویرانی

 323از )بطالسه . 4 ؛(ق. م 323تا  330از )یونان . 3(؛ ق. م 330تا  538از )فارس . 2 ؛(ق. م 538تا  586از )بابل، . 1

 63از )م دولت رو. 7 ؛(ق. م63تا  167از سال )سلوکیان و مکّابیان . 6 ؛(ق. م 167تا  200از )سلوکیان . 5 ؛(ق. م 200تا 

 .(م. 614ق. م. تا 
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بعد از ویرانی نخست اورشلیم، به مدت پنجاه سال یهودیان در بابل تبعید شده بودند و تقریباً اورشلیم خالی از یهودیان  

ق.م( کورش،  538)ارمیا، عزرا، نحمیا و دانیال ظهور کردند. در سال  :اسرائیل مانندبود. در این دوره برخی انبیای بنی

 ازندرا کمک کرد تا دوباره هیکل سلیمان را بسآنها  فارس، بر بابلیان غلبه کرد و با یهودیان رفتاری نیکو داشت. او پادشاه

 .(4-1/ 1؛ عزرا، 23-22/ 36تواریخ،  دوم)نک: 

رت ابسیاری از یهودیان که به زندگی در بابل عادت کرده بودند در همان سرزمین ماندند و یا بین بابل و اورشلیم تج 

 ،ت نداشتنددیگر در اورشلیم دولآنها  های یهودا و بنیامین بودند. اماکسانی که برگشتند از سبط کردند و در تردد بودند. می

  .(94-93 م، ص1997 بلکه به صورت جامعه یهود تحت دولت فارس بودند )شلبی،

والی  عنوانق.م( به 449) مثال، عزرا در سال گزید، به طورمیگاهی دولت فارس، والی اورشلیم را از میان یهودیان بر

ق.م( اسکندر مقدونی بر دولت فارس چیره شد و با یهودیان نیز رفتار خوبی داشت و 330) در سال اورشلیم منصوب شد.

دولتش  (ق.م 323)بعد از وفات اسکندر در سال  .(293 ق، ص1389 ،ة)دروزآمد  سلیمان خود به زیارت اورشلیم و هیکل

 285)بود. از سال ه ق.م( در دست بطالس 200)، پادشاه مصر افتاد که تا سال اوّلشد. فلسطین به دست بطلیموس  تقسیم

 شیدندک آتش به بعدها آن را اعراب که ـاسکندریه  ۀشود کتابخانمیکرد که گفته میحکومت  دومبطلیموس  (ق.م 247 تا

 .(26ریخ االسرائیلیین، ؛ تا65/ 1ق، 1392 ت او ساخته شد )طنطاوی، دسبه ـ

نفر، به اسکندریه بفرستد تا تورات  6از هر سبط،  ـ نفر از یهویان 72نین او از الیعازار، کاهن یهودیان، خواست تا چهم 

)هفتادی( سبعینیه  ۀترجم آن راروز ترجمه به اتمام رسید که نام  72 لشود در طومیرا به یونانی ترجمه کنند که گفته 

در  آنکهو چهارم نیز حکومت کردند تا  سوّمبطلیموس  هابعد .(295 ق، ص1389 ،ة؛ دروز51-49یوسیفوس، نهادند )نک: 

 نکهای، پادشاه سلوکی سوریه روی داد تا سوّمهایی بین بطلیموس و أنطوخیوس جنگ (ق. م. 200تا  222)های بین سال

ق.م( فلسطین تحت حکومت سلوکیان  167ا سال ت 200)ق.م( فلسطین به دست سلوکیان افتاد. از سال  200)در سال 

نند و احکام دینی یونانی عمل ک سوّمکردند تا به رمیرا وادار آنها  با یهودیان نهایت بدرفتاری را داشتند وآنها  قرار داشت و
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ی به هنان یهودقرار داده بودند. این ظلم و بیداد به انقالب گروهی از کا معبد سلیمانو حتی تمثال معبود خودشان را در 

 63)از این زمان تا سال . (187-181 ، ص1380، )نک: سیّارق.م( رخ داد  166)سال  ینام مکّابیان انجامید که در حوال

 -67/ 1، 1392 طنطاوی،؛ 49، ص 1388 باغبانی،گشت )نک: میابیان و سلوکیان دست به دست ق.م( اورشلیم بین مکّ

69).  

انس مکّابی و برادرش، ارستبولس، سبب شد تا دولت روم از این فرصت استفاده کند ق.م( نزاع بین هرک 63)در سال 

ها درآمد میمیالدی فلسطین تحت حاکمیت رو 614و فلسطین را به قلمرو حکومت خویش بیفزاید. از این تاریخ تا سال 

  .(69 ، ص1388 باغبانی،)نک: 

ها بوده میرو ونوساناتی در روابط یهودیان  ،م را ویران کردندها اورشلیمیمیالدی که رو 70ق.م( تا سال  63) از سال

کردند، گاهی برخی یهودیان بر والیان منصوب از طرف میها انتخاب ها والی را از میان خود یهودیمیاست؛ گاه رو

آوردند و در میحی هم اورشلیم را به تصرف خود درکردند و چند صبامیغلبه آنها  کردند و حتی برمیها شورش میرو

 کرد. به هر حال، یهودیان با میرا سرکوب آنها  نهایت حکومت مرکزی روم با ارسال نیرو و فرمانده جدید

به شورشی همگانی روی آوردند. دولت روم فرماندهی به نام فاسباسیان  ،کردندمیإعمال آنها  هایی که رومیان برسختگیری

پسرش تیطس را جانشین خود کرد و تیطس  .امپراطور شد عنوانخود به  آنکهز را سرکوب کند و او بعد اآنها  فرستاد تا

نابود کرد و در این سرکوب حدود یک میلیون یهودی را کشت. از  آن رایهودیان را سرکوب کرد و داخل اورشلیم شد و 

 ی نماند. آن پس یهودیان در بالد دیگر پراکنده شدند و پس از خرابی اورشلیم دیگر از امّت یهودی خبر

؛ شاهین 71-70/ 1 ،1392 کردند )طنطاوی،میدر آن بالد زندگی آنها  تاریخ یهودیان ملحق به تاریخ بالدی شد که

  .(77و  71مکاریوس، تاریخ االسرائیلیین، ص

اورشلیم به حدی طول  ۀنویسد: محاصرمی، خ یهودی که آن حوادث را شاهد بوده استمورّ م.(103-37یوسیفوس )

ه مواد غذایی به اتمام رسید و ساکنان آن مجبور شدند به خوردن میته و حشرات روی بیاورند و بسیاری از گرسنگی کشید ک
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ها پر از اجساد مردگان قدر گرفتاری داشتند که مردگان را بدون دفن رها کردند. منازل و راهمردند و زندگان هم خود آن

ر خارج کنند و این خباز شکم خود بلعیدند تا در روم مینقره خود را و  شد. برخی از مردم به سوی روم رفتند. برخی طال

 ۀکشتند. با این محاصرمیشان یهودیان را به طمع دستیابی به طال و نقره موجود در شکم ،ها رسیده بودمیکه به رو

به  هودیان را کشتند و هر چهها دیوارهای اورشلیم را تخریب کردند و وارد اورشلیم شدند و تا توانستند یمیسنگین، رو

( تعداد کسانی که در این جنگ و 289-282نابود کردند و نیز معبد را ویران ساختند )نک: یوسیفوس،  ،دستشان رسید

را دفن آنها  ها جان دادند و کسیاند و این غیر از کسانی است که در شوارع و خانههزار گفته 600 ،تخریب مدفون گشتند

 .(313را بدون دفن در آبار انداخته بودند )یوسیفوس، آنها  غیر از شمار فراوان از اجسادی است کهنکرده است و نیز 

انند های مجاور مکه زنده ماندند به بالد و سرزمینآنها  بدین ترتیب پس از تخریب اورشلیم و قتل و جرح یهودیان،

  .(72/ 1 ق،1392 العرب روی آوردند )طنطاوی،مصر، قبرس، لیبی و جزیرة

 

 در قرآنآنها  بندیارسائیل و تقسیمهای بنیصفات و ویژگی

یمان شان از این پشان دو دسته شدند: در وفاداری به عهد و میثاقآنها  کند.میاسرائیل را یکسان فرض نبنی ۀقرآن هم

اسرائیل در زمان پیامبر ن بنیای از قرآهمچنین در آیه .(83)البقره،  بدان وفادار ماندندآنها  اندکی از و اعراض کردند

 برشمرده  دوماز دسته آنها  ی ازاندکاند که عده اسالم# به دو دسته خائن و غیر خائن تقسیم شده

 .(13مائده، ال) اندشده

 آن میان خویش ۀنمودند و به وسیلمیحق مردم را راه  ۀکند که به وسیلمیامّتی را معرفی  $در جایی هم قوم موسی 

به  هیاسرائیل نیز به خاطر صبر و پایداری و یقین به آیات االگروهی از بنی .(159رفتار می کردند )األعراف،  به عدالت

کار درست ،مؤمن و فاسق ،چنین قرآن اهل کتاب را به دو گره مؤمن و کافرمه .(24سجده، المقام امامت و رهبری رسیدند )

 .مدخل اهل کتاب( نک:و ستمگر تقسیم کرده است )
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 ارسائیلعلل توجه خاص قرآن به بنی

قومی  نوانعبلکه به ،گویدمیسخن ن ،ی دور در تاریخ پدیدار شدندآنهاگروهی که در زم عنواناسرائیل به قرآن از بنی 

اسرائیل مسائل مربوط به بنی . قرآن کریم نوعاًشتنددر زمان پیامبر# نیز حضور داآنها  های بعدیگوید که نسلمیسخن 

اند که به نقض دمیهد و یهودیان مخالف اسالم را پیروان راه اسالفشان دمییهودیان عصر نزول قرآن پیوند  را به

 آنکهخاطر بنابراین قرآن کریم به( 13-12؛ المائده، 83)نک: البقره، کشتند. میرا  ءپرداختند و انبیامیهی های االمیثاق

نشسته ا آنه ۀرا مورد توجه قرار داده و به نقد منصفانآنها  ،اری مطرح بودنددترین مدعیان دینقوی عنوانیهود و نصاری به 

طاعن یکدیگر به بیان مصرفاً های رقیب مذهبی نظیر است. معموالً گروهاسرائیل یک نقد بیاست. نقد قرآن نسبت به بنی

لکه راند. بمیفراد یک دین را به یک چوب نا ۀکند. نیز هممیها را با هم ذکر و بدی هاکه قرآن خوبیدر حالی ،پردازندمی

مرتکب خیانت علیه آنها  ردازد و حتی در جایی کهپمیدر جاهایی هم که به بیان مطاعن قومی مثل قوم یهود  نوعاً

 ،ندارند مشارکتآنها  ۀکردار هستند و یا حداقل در عمل خائنانحساب گروه اندکی که نیک ،اندپیامبر# و مسلمانان شده

 .(13مائده،ال)نک:  کندمیکاران جدا ساب خیانتاز ح

ده بلکه چندین س لطودینی است که دارای تاریخی دراز به ۀای بارز از یک جامعاسرائیل نمونهبنیدیگر آنکه،  ۀنکت 

 ۀوحرا در آزمایشگاه تاریخ همراه با ن آنهادینداران هستند که انس ۀآمیز پیش روی همتابلویی عبرتآنها  هزاره است.

 ،را مشاهده کنند و درس بگیرند. برخی از خاورشناسانآنها  هی و برخورد با پیامبران و دستوراتتعاملشان با دین و احکام اال

ت که اسرائیل در قرآن اشاره به این مطلب اسگویند که ذکر مسائل مربوط به بنیمیبا استناد به برخی روایات و تفاسیر 

اگرچه سرگذشت  .(EQ, 1/ 306گرفتار خواهند شد ) ،اسرائیل بدان دچار شدندبنیکه ی مسلمانان نیز به همان گناهان

ای به این مطلب ندارد که مسلمانان نیز به ا قرآن هیچ اشارهامّ ،تواند درس عبرتی باشدمیاقوام دیگر برای مسلمانان 

 فتاری را که یهودیان مدینه با پیامبر#کند رمیعکس، قرآن تصریح به ؛شوندمیاسرائیل دچار گناهان و بالیای بنی

 .(153نساء،الاند )داشته $با موسینیز آنها  اجداد ،اندداشته
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 &شیعه ۀ( را به ائم47 ،البقره :اسرائیل در برخی آیات )مانندبنی ،ران شیعهاند که مفسّبرخی نویسندگان غربی گفته 

کربال را با  ۀدر حوادثی مانند حادث &بیتامیه با اهلر بنیو یا رفتا ،(63-62 صص ،1جعیاشی،  نک:اند )تفسیر کرده

 ،1ج ی،فرات کوفنک: اسرائیل است )استشهاد به آیاتی که مربوط به رفتار فرعون و فرعونیان با فرزندان و زنان بنی

ران همه مفسّ ها را نباید بهاینگونه تأویل :اوّالًباید گفت که  .(EQ, 1/ 306-307اند )( تفسیر کرده162ح ،136ص

از باب جری و انطباق است و نه از نوع تفسیر  &بر فرض صحت روایات، این سخنان از ائمه :شیعه نسبت داد، ثانیاً

 .(44-43صص  ،13جق، 1392 )نک: طباطبایی،

از  .است دهنیز نقل ش نسنتدر روایات فراوانی که از طریق اهلاسرائیل نیز در اشاره به موضوع نقبای دوازده گانه بنی 

/ 1، بن حنبلااسرائیل هستند )نقل شده است که فرمودند اوصیای بعد از ایشان به عدد نقبای بنی #قول پیامبر اکرم

 اهلل قابل انطباق نیست.( که این امر جز با امامان دوازده گانه از خاندان رسول286/ 16 ق،1415 ،ابن عساکر؛ 398

 

 ارسائیلنیهای خداوند نسبت به بها و عذابنعمت

ه در . این قوم هم به خاطر صبر و پایداری کهستندساز تاریخ بشر اسرائیل از اقوام شگفتیتوان گفت که قوم بنیمی

 از آن برخوردارکنون تاهایی برخوردار شدند که هیچ قومی هی از نعمتبرخی مواقع از خود نشان دادند و نیز با لطف اال

نها آ هایی برقابل، با کفران نعمتی که کردند و نیز فسادها و افسادهایی که کردند عذاب( و در م20مائده، النبوده است )

  نازل شده است که بر هیچ قوم دیگری نازل نشده است.

   

 ارسائیلهای خداوند به بنینعمت ـ الف

آور ه این قوم داده یادهایی که خداوند در تاریخ ب# را به نعمتاکرمقرآن کریم به طور مرتب قوم یهود معاصر پیامبر

 یاد کرده است. در هیچآنها  از ـ دارد وجود تکریم نوعی آن در که ـاسرائیل بنی عنوانشده و در اینگونه موارد معموالً با 
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یهود نیامده است. قرآن در سه آیه از آیات سوره البقره  عنوانهای داده شده به این قوم با ذکر نعمت ۀلأکجای قرآن مس

ر جهانیان را نیز بآنها  را به کار بسته و در دو آیه موضوع برتری <اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکمبنی ا>یعبارت 

آنها  هایدرنگ به مسئولیتهی، قرآن بیهای االدر هنگام یادآوری نعمت .(122و  47، 40یادآور شده است )نک: البقره،

هی، ایمان آوردن به های االترین میثاقهی است. یکی از مهمپیمان اال وفای به عهد وآنها  پردازد که یکی ازمینیز 

 .(42-40)نک: البقره،  اند به نبوّت او یقین پیدا کرده بودندهایی که از او داشتهبا شواهد و نشانهآنها  است که یپیامبر

« کندیمیچ کس از دیگری دفاع ناز روزی بترسید که ه»گوید که میآنها  نین قرآن کریم پس از یادآوری نعمت بهچهم

  .(123و  48)البقره، 

 

 عبارت است از: اسرائیلهای خداوند به بنینعمتهای برخی از نمونه

نسبت نها آ اسرائیل و افضل بودنخداوند در چند مورد از برگزیده شدن بنی برگزیده شدن و برتر آمدن بر جهانیان: ـ1 

این امتیاز از آن رو به  .(16جاثیه، ال؛ 140؛ األعراف، 122و  47؛ البقره، 32، دخانال) به اقوام دیگر یاد کرده است

اند. کثرت مند نبودهبهره ،برخوردار شدندآنها  اسرائیل ازاسرائیل داده شده که هیچ قومی از آن همه نعمتی که بنیبنی

گناهان و  ۀبه رغم همآنها  ارای باآسا و نیز مداسرائیل، نجات از دست دشمن به صورت معجزهپیامبران قوم بنی

ه ائیل داداسرکند که آنچه خداوند به بنیمیبیان  $هایشان از این جمله است. قرآن از زبان حضرت موسیناسپاسی

یاد آنها  آزمونی آشکار برای عنوانالبته قرآن از اعطای معجزات به  .(20مائده، ال) تبه احدی از مردم دنیا نداده اس

ی هاال عهد به بودن وفادار به منوط ـ مقدس کتاب مطابق حتی ـبدیهی است که این امتیاز  .(33دخان، لاکرده است )

را همانند دیگر مخلوقات آنها  کند ومیسلب آنها  جالب است که قرآن وقتی این امتیاز را از .(5/ 19است )خروج، 

  .(18مائده، الرائیل )اسبرد و نه بنیمینام آنها  از یاند در قالب یهود و نصاردمی
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ریدند و بمیکردند؛ پسرانشان را سر میاسرائیل را به شدّت عذاب : فرعونیان در مصر بنینجات از دست آل فرعون ـ2

ت نعمتی خاص بارها یادآور شده اس عنوانخدمت کنند. قرآن، این مورد را نیز به آنها  گذاشتند تا بهمیزنانشان را زنده 

 .(141؛ األعراف، 6ابراهیم، ؛ 49)نک: البقره، 

اسرائیل را نجات داد و عظیم ایجاد راه خشکی در دریا، هم بنی ۀخداوند با معجز شکافته شدن دریا و عبور از آن: ـ3 

ذاریات، ال؛ 103سراء، أل؛ ا63؛ الشعراء، 77؛ طه، 90؛ یونس، 138؛ األعراف، 50هم فرعون و جنودش را غرق کرد )البقره، 

عظمت و بزرگی این نعمت باشد، چرا که  ،شودمیجه اینکه قرآن به طور مکرر این نعمت را یادآور شاید و .(40

را نها آ در این لحظه خوفی عظیم !اسرائیل در موقعیتی بودند که دشمن پشت سرشان بود و دریا پیش رویشانبنی

 تنها شدند. خداوند با این نعمتش نهمید غرق رفتنمیشد و اگر به دریا میچیره آنها  ماندند دشمن برمیفراگرفت، اگر 

 دشمنشان را نیز غرق کرد. )نک: فخر رازی،آنها  بلکه با نجات ،را غرق نکردآنها  را گرفتار دشمن نکرد و نیزآنها 

 ( 360/ 1 ق،1415

( و 52-51داد )البقره، را مورد عفو قرار آنها  ،پرستی روی آوردندبه گوساله آنکهاسرائیل پس از بنیعفو از مجازات: ـ 4

  .(54را پذیرفت )البقره، آنها  ۀتوب

رین تاسرائیل از بزرگهی برای هدایت بنیاحکام و مقررات دینی و معارف اال :$اعطای کتاب و فرقان به موسی ـ5

 .(53هی است )البقره، های االنعمت

در بین راه آنها  میقات پروردگارش ببرد. را بهآنها  نفر را انتخاب کرد تا 70 $موسیزنده شدن پس از مرگ:  ـ6 

آوریم که پروردگارت را آشکارا ببینیم که در این هنگام دچار صاعقه شدند و مردند. میگفتند که ما در صورتی ایمان 

  .(56-55را زنده کرد )البقره، آنها  ( خداوند دوباره97/ 1 ق،1417 ؛ ابن کثیر،331/ 1 ق،1420 )طبری،

صون اسرائیل قرار داد تا از گرما مبانی بر سر بنیخداوند در بیابان، ابر را چونان سایه :آنهاابر بر سر  سایه افکندن ـ7

 .(57بمانند )البقره، 
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اسرائیل در مدت چهل سالی که در بیابان سرگردان بودند خداوند منّ و سلوی را برای بنی نازل کردن مَنّ و سلوی: ـ8 

 .(57بقره، کرد )المینازل آنها  ۀتغذی

صی ، و$نونبناسرائیل به رهبری یوشعسال سرگردانی در بیابان، بنی 40پس از المقدس: فتح و دخول در بیت ـ9 

 شده محروم آن از هاسال که ـ، بر کنعانیان پیروز شدند و خداوند نعمت ورود به بیت المقدس $حضرت موسی

  .(58 البقره،: نک) داشت ارزانیآنها  بر ـبودند

به امر خداوند عصایش را به صخره زد و در پی آن دوازده چشمه  $موسیهای جوشان و آب گوارا: چشمه ـ10

 .(60)البقره،  استفاده کنندآنها  اسرائیل بتوانند ازبنی ۀگانجوشید تا هر یک از اسباط دوازده

اسرائیل گانه قبلی از بنیهای دهاز نعمتخداوند در پی بیان هر یک های پی در پی: تداوم فضل خدا به رغم نافرمانیـ 11

احوال کفران نعمت را بر شکر آن ترجیح دادند. اما  ۀاسرائیل در همامّا بنی ،خواهد که شکر نعمت را به جای آورندمی

ها ها و ناسپاسینافرمانی ۀهای خداوند، نعمت فضل و رحمت پروردگار است که به رغم همترین نعمتیکی از بزرگ

  .(64-63سرائیل را از عذاب دنیوی و نابودی نجات داده است )نک: البقره، ابنی

 
 ارسائیلهای خداوند نسبت به بنیعذاب ـ ب

و  هی، به سرکشی و طغیانهی، راه کفران را برگزیدند و با فضل و رحمت االهای االاسرائیل به جای شکر نعمتبنی

ن اسرائیل هم از ایاست که گریبانگیر اهل فسق و فجور خواهد شد و بنی هیفساد و افساد ادامه دادند. عذاب از سنن اال

شود، خداوند بخشی می( 123نساء، ال) <من یعمل سوأً یجز به> ۀقائده استثنا نیستند. به جز عذاب اخروی که مشمول قاعد

از راه انحرافی باشد آنها  ث بازگشترا مجازات کرده باشد و هم باعآنها  چشد تا هممیاز عذاب را نیز در دنیا به خطاکاران 

 اند از موارد اسرائیل در دنیا بدان دچار شدههایی که بنیو هم عبرتی برای دیگران باشند. عقوبت

 انگیز برای دیگران است. عبرت
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کند می یاد اسرائیلبنیسراء، خداوند از دو فساد تاریخی اإل ۀدر سور اسرائیل:دو بار فساد و دو بار عذاب برای بنیـ 1

جویی بزرگی دو بار در زمین فساد خواهند کرد و برتریآنها  اند. مطابق قرآنکه در هر دو متحمل عذاب سختی شده

ازند. پردمیکوبند و به جستجوی خانه به خانه میآیند و یهودیان را سخت در هم میخواهند نمود. در بار نخست، گروهی 

شوند که یممسلّط آنها  شوند باز هم کسانی برمیکه دچار فساد  دومگیرند. در بار میاسرائیل قوّت پس از آن دوباره بنی

 آن رااسرائیل داخل مسجداالقصی شده، شود. در هر دو مرتبه، دشمنان بنیمیهایشان ظاهر آثار غم و اندوه در صورت

 اختالف نظر وجود دارد. در ،اسرائیل ستیز کردندکه در این دو بار علیه بنیدر مورد کسانی .(7-4سراء، اإلکنند )میویران 

اره شده و مجوس اش  ـ بابل پادشاه ـ بختنصر )نبوکدنصّر( و ـ موصل پادشاه ـ ب، در تفاسیر به جالوت، سنحاریاوّلمورد 

 .(158-157/ 10، فخر رازی؛ 26/ 3؛ ابن کثیر، 28-21/ 8است )نک: طبری، 

هند که در دمیمیالدی تطبیق  70پیش از میالد و  568های سال ۀبه دو حادثران این دو مورد را بسیاری از مفسّ 

المقدس پرداختند و یهودیان را مورد و غارت و اسارت قرار دادند )نک: ی، رومیان به تخریب بیتدومی بابلیان و در اوّل

ا اینکه خداوند چگونه افراد امّ .(44/ 13 ق،1392 طباطبایی،؛ 26/ 3 ق،1417 ؛ ابن کثیر،28-21/ 8 ق،1420 طبری،

 در جواب گفته شده که قرآن کریم در موارد دیگری ،آورده است <عباداً لنا> ن بختنصر و سپاهیانش را با تعبیرمشرکی چو

به مانند  آن رایا برخی  .(53زمر، ال؛58فرقان، ال)نک:  برای گناهکاران به کار برده است نیز تعبیرهایی چون عبادی یا عباده

 .(221/ 6 ق،1415 اند )نک: طبرسی،( دانسته83ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزّهم أزّا< )مریم،>ۀآی

 ۀادثاسرائیل همان حو سرکوبی بنی اوّلشود که مراد از فساد میهای کتاب هوشع از عهد قدیم استفاده برخی اشاره از 

را قوم نها آ رائیل را به خاطر گناهانشان از خود رانده و دیگراسخداوند بنی آنکهاست، زیرا پس از )نبوکدنصّر( بخت النصر 

خیزشان روزی که خداوند بار دیگر قوم خود را در سرزمین حاصل عنواناسرائیل از تبعید به از بازگشت بنی ،انددمیخود ن

یهودیان و عذابی که بدان برخی از معاصران معتقدند که این دو بار فساد  .(11-8/ 1نام برده است )هوشع،  ،کندمیساکن 

رف المقدس را تصبیت ،ی مربوط به صدر اسالم است که مسلماناناوّلهر دو مربوط به بعد از اسالم است؛  ،شوندمیدچار 
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؛ 175-174 ق،1423 ،وهینیای نزدیک با نابودی اسرائیل اتفاق خواهد افتاد )ی هنوز اتفاق نیفتاده و در آیندهدومکردند و 

هایی که برای این دو فساد و عذاب گفته برخی هم با توجه به ویژگی .(423/ 3 ق،1402 ،سبحانی؛ 63 ق،1413 ،کورانی

محقق  $و یکی با ظهور امام زمان $اند که یکی پیش از ظهور امام زمانالزمان دانستههر دو را مربوط به آخر ،شده

  .(193-190 ، ص1377 شود )نقی پورفر،می

که موارد یاد شده مربوط به زمانی است که فساد و سرکشی یهود جهانی  آن است دگاه اخیردو دیصاحبان استدالل 

اریخی بندگان خدا هستند. این دو دیدگاه هیچ دلیل نقلی یا مستند ت ،شوندمیاسرائیل مسلط و کسانی که بر بنی استشده 

بودند و  مسیحیآن  ساکنان  ،المقدس شدتح بیتاند. عالوه بر این، وقتی عمر موفق به فبر تأیید قول خود ارائه نکرده

به  اند و حتیگاه یهودیان بر فلسطین حاکمیت نداشتهمیالدی دیگر هیچ70بل ذکر نبود. در واقع، از سال تعداد یهودیان قا

  .های مختلف درآمدندهای مختلف پراکنده شدند و به ملیّتبلکه در سرزمین ،اندصورت گروه قابل توجه هم نبوده

دیگر معبد سلیمانی وجود نداشته و ندارد تا مسلمانان صدر اسالم در آن وارد شده باشند یا مسلمانان  اینها ۀگذشته از هم

انان المقدس، نیز مسلمعصر حاضر در آن وارد شوند و به تخریب آن پرداخته باشند یا تخریب کنند! در زمان فتح بیت

 .(215 ق،124 ،خولیّزی تسلیم شدند )بلکه بدون جنگ و خونری ،کسی را نکشتند

را به همان دو مورد آنها  اسرائیل و عذابای که باید توجه داشت این است که قرآن کریم افساد قوم بنیاما نکته 

ران نیز به این نکته برخی مفسّ .(8سراء، إل)ا« هرگاه برگردید، ما هم باز می گردیم»گوید: میبلکه  ،منحصر نکرده است

  .(4/2214 ق،1402 ،)سید قطب اندردهاشاره ک

د و در نهایت این شونمیاسرائیل مرتکب فساد و افساد کنند که باز هم بنیمیروایات شیعه و سنی نیز این امر را تأیید 

 .(51/57، مجلسی؛ 2/281عیاشی،  نک:و یاوران او به صورت نهایی سرکوب خواهند شد ) $گروه به دست امام مهدی

برخی روایات  .(8/21 ق،1420 # نیز نقل کرده است )طبری،اکرم تفسیرش در این باره روایتی از پیامبر حتی طبری در
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 ،بحرانی؛ 51/56، مجلسی؛ 8/206 ،1384 ،لینیاند )کاشاره کرده $هم به وقوع این حادثه قبل از ظهور امام زمان

 .(2/281 ؛ عیاشی،2/407

معبد  دوممورخ مشهور یهودی که خود شاهد ویرانی  م.(100-37) 1فالویوس گزارش یوسیفوسشگفت آنکه  ۀنکت 

مردگان  شدگان وشمار کثیری از کشته ۀکه از کنار جنازمیبوده حکایت از آن دارد که تیطس خداپرست بوده است. او هنگا

این قوم  و نابودیخدایا تو آگاهی که من هالکت : »گفتو  کرد دستش را به سمت آسمان بلند ،ردکمیاسرائیل عبور بنی

احسان بدیشان دادم  ۀدادم، وعدآنها  را به صلح دعوت کردم، امان بهآنها  خواستم و من جز خیر منظوری نداشتم؛میرا ن

تبرئه ها آن خواهم که مرا از گناهمیمانع از این کار شدند و سبب این بالی عظیم گشتند، اکنون از تو آنها  اما رؤسا و اشرار

صرف نظر از تعیین مصادیق، قرآن کریم  .(283)یوسیفوس، « چه بر سر این قوم آمده مؤاخذه نکنیخاطر آنکنی و مرا به

دیگری  کسان ،هر قومی که خود را برتر از دیگران ببیند و دچار فساد شود ههی است کدر این آیات در صدد بیان سنت اال

 ،فخر رازی؛ 35/ 1 ق،1417 )ابن کثیر، ت تبدیل خواهند کردرا به ذلّآنها  را به ضعف و عزّتآنها  خواهند آمد و قدرت

 .(165/ 20 ق،1415

 ،در مورد آن آزمایش شدنداسرائیل گروهی از بنییکی از مواردی که   اسرائیل:عذاب مسخ برای گروهی از بنیـ 2

اند به مسخ بردار شدهنام این گروه که به اصحاب سَبت )شنبه( .(154؛ النساء، 124)النحل، موضوع حرمت روز شنبه است 

های موجود کتاب داستان اصحاب سبت در نسخه .(166-162؛ األعراف، 65دچار شده و تبدیل به بوزینه شدند )البقره، 

ه این داستان کد نکمی یدکتأ البقره سوره 65 ۀدرآی عَلِمْتُمُ< >وَلَقَدْ ۀقرین اما شود،مین یافت مسیحی ـمقدس یهودی 

 .(153، ص 1371 ،)خزائلی شده استمیم بوده و در تورات یا تلمود یا مدراش یافت مسلّ #زمان پیامبربرای یهودیان 

اند، بودهاسرائیل نیهودیان بنی ه چون اصحاب سبت ازکاند رو دانستهتورات را از آن برخی نیامدن داستان اصحاب سبت در

                                                
1. Josephus Flavius 
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 ق،1428 ی،اند )بالغاز پیروان موسی$ بودهآنها  گفته شده که اسرائیل نیامده است، گرچهدر عهد عتیق بنیآنها  داستان

3 /283). 

قیامت را برای  ۀدر سوره األعراف، خداوند عذابی همیشگی تا دامن اسرائیل:عذاب همیشگی برای گروهی از بنیـ 3

فاسق و آنها  ۀد که البته همانها در دنیا پراکنده گشتهاین گروه .(167زند )األعراف، میاسرائیل رقم هایی از بنیگروه

 .(168اند )األعراف، از حوادث و بالیا پند گرفته و صالح گردیدهآنها  از بلکه برخی ،گناهکار نیستند

نون کاز آن زمان تاآنها  هد کهدمید و سلیمان نشان وطالیی حکومت داوعصر اسرائیل، مخصوصاً پس از تاریخ بنی 

ک: )ن قتل عام توسط هیتلر بوده استآنها  اند که آخرینف مورد عقوبت بودههای مختلبه طور مرتب توسط حکومت

 .(339-324/ 2 ،1392 طنطاوی،

 

 گیرینتیجه

 بندی تأکید کرد:نتیجه و جمع عنوانتوان بر نکات ذیل به می ،چه آمداز آن

ارد مصر شدند. و همسرش و $به همراه حضرت یعقوبآنها  شود کهمیاسرائیل از زمانی آغاز تاریخ بنی .1

به  $تداوم یافت. در زمان حضرت موسی ،که به دوازده سبط مشهور شدندآنها  اسرائیل از آن پس در نسلبنی

از نظر کشورداری و حاکمیت  &یک دیانت مهم به اوج رسیدند. در زمان حضرت داود و حضرت سلیمان عنوان

کد آغاز شد. در زمان نبوآنها  بختیضعف و تیره ۀدور $سیاسی دوران طالیی خود را گذراندند و بعد از سلیمان

دی یک نخست میال ۀرومیان در سد ۀنصّر، پادشاه بابل، دیگر چیزی از این حاکمیت سیاسی باقی نماند. در حمل

نها آ ای ازبار دیگر اضمحالل را تجربه کردند و به قری و بالد مختلف پراکنده شدند. در همان زمان بود که عده

 بودند. آنها  ز مهاجرت کردند که یهودیان مدینه از نسلهم به حجا
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را نها آ اسرائیل به تفصیل سخن نگفته و زوایای مختلف تاریخهیچ قومی به اندازه قوم بنی ۀقرآن مجید دربار .2
 $شان با حضرت یعقوبو عهد و پیمان $یعقوب ۀبازگو نکرده است. قرآن از اعمال و گفتار فرزندان بالواسط

 ،ندزیستمیالعرب که چند هزار سال بعد در جزیرةآنها  های بعدیمرگ ایشان تا رفتار و گفتار نسل در هنگام
ان از برد که این خود نشمیاسرائیل نام بنی عنوانتاریخی به  ۀدر این گسترآنها  سخن گفته است و از همگی

 دارد.آنها  هویت مستحکم قومی

  تابلوییآنها  دینی است که دارای تاریخی بسیار طوالنی است. ۀای بارز از یک جامعاسرائیل نمونهبنی .3
ن و شان با دیرا در آزمایشگاه تاریخ همراه با نحوه تعامل آنهاآمیز پیش روی همه دینداران هستند که انسعبرت

ساز گفتیشاسرائیل از اقوام نند و درس بگیرند. بنیکمشاهده آنها  هی و برخورد با پیامبران و دستوراتاحکام اال
هی تاریخ بشر است. این قوم هم به خاطر صبر و پایداری که در برخی مواقع از خود نشان دادند و نیز با لطف اال

کنون از آن برخوردار نبوده است و در مقابل، با کفران نعمتی که قومی تاهایی برخوردار شدند که هیچ از نعمت
نازل شده است که بر هیچ قوم دیگری نازل نشده آنها  هایی بربکردند و نیز فسادها و افسادهایی که کردند عذا

 است.  

های رقیب مذهبی صرفاً به بیان مطاعن ست. معموالً گروهانقد قرآن نسبت به بنی اسرائیل، نقدی منصفانه  .4
 کند. میها را با هم ذکر ها  و بدیدر حالی که قرآن خوبی ،پردازندمییکدیگر 

کند که در هر دو متحمل عذاب سختی شدند. در مورد کسانی که میاسرائیل یاد یخی بنیقرآن، از دو فساد تار .5
و ران این دو مورد را به داختالف نظر وجود دارد. بسیاری از مفسّ ،اسرائیل ستیز کردنددر این دو بار علیه بنی

ی، رومیان به دومان و در ی بابلیاوّلهند که در دمیمیالدی تطبیق  70پیش از میالد و  568های سال ۀحادث
المقدس پرداختند و یهودیان را مورد و غارت و اسارت قرار دادند. برخی از معاصران معتقدند که این تخریب بیت

ی مربوط به صدر اوّلشوند هر دو مربوط به بعد از اسالم است؛ میدو بار فساد یهودیان و عذابی که بدان دچار 
ا نابودی ای نزدیک بی هنوز اتفاق نیفتاده و در آیندهمدومقدس را تصرف کردند و الاسالم است که مسلمانان بیت
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هایی که برای این دو فساد و عذاب گفته شده هر دو را اسرائیل اتفاق خواهد افتاد. برخی هم با توجه به ویژگی
محقق  $م زمانو یکی با ظهور اما $اند که یکی پیش از ظهور امام زمانالزمان دانستهمربوط به آخر

 شود.می
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