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مانع تراشیهای یهود در عصر نبوی برای مقابله با دین اسالم
هاشم مجتهدی
دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول).

چکیده
مطابق آموزههاي دین مبین اسالمي و آیات متعدد قرآن کریم ،خداوند انسانها را به تدبر و تفکر در سرگذشت امتهاي و اطالع
بر عوامل و ریشههاي انحطاط و یا پیروزي آنها ،دعوت نموده است .زیرا هر جامعهاي پس از دوران شکوفایي ،به تدریج میثاق و
ایمان خود را فراموش ميکند و از توحید و یکتاپرستي ،به شرک و ماده پرستي ،و از باطن و محتواي دین به ظاهر و روبناي
آن ،از عدالت به ظلم و از حزب اهلل به حزب شیطان روي ميآورد و در صف مشرکان قرار ميگیرد .در این زمان است سنّت
الهي مبني بر انهدام و سقوط یک ملّت جاري ميگردد .جامعه یهود هم مانند سایر امّتهاي گذشته از مسیر حق و صراط
مستقیم دور گردید و تعالیم حضرت موسي ،معجزات و سایر نعمات الهي را نادیده گرفته و در جرگه امتهاي منحرف ،قرار
گرفتند .یهود چون انبیاء الهي را مانع رسیدن به اهداف خود ميدید ،با آنها به جنگ برميخاست و تا کشتن ایشان پیش
ميرفت .زمان تولد پیامبر اکرم ،یهودیان به دنبال دشمني با ایشان بود و این دشمني را زماني به اوج خود رساندن که اسالم
توسط پیامبر موعود ظهور نمود .در نوشتار پیش رو در مقام پاسخ به این سؤال هستیم که؛ مانع تراشيهاي یهود در عصر نبوي
براي مقابله با دین اسالم چه بوده است؟ که در مجموع مي توان موانعي را از قبیل :حسادت نسبت به پیامبر ،نژاد پرستي ،مال
اندوزي و دنیا طلبي ،قساوت قلب و توحش ،و روحیه ستمگري بیان نمود .روش تحقیق مقاله حاضر؛ کتابخانهاي ،توصیفي -
تحلیل ميباشد.
واژههای كلیدی :مانع تراشي ،یهود ،مقابله ،تبلیغ ،اسالم
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