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 بنوا إسرائيل يف القرآن الكريم

 2019فبراير  24في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

لنتفق على أمر واحد، وهو أن كل ما جاء في القرآن الكريم حق، سواء كانت 
معهم، أو إن كانت اآليات آياته تتحدث عن التاريخ القديم ألمم لم نعش 

تتحدث عن أمور مستقبلية لم نعشها بعد، فالقرآن الكريم حق، وما جاء 
فيه هو الحق، وهو كالم اهلل سبحانه وتعالى الذي خلق الزمان والمكان 
واألكوان والشعوب وكل البشر وكل الكائنات التي نعرفها أو التي لم 

قوم فهو سبحانه وتعالى نعرفها بعد، لذلك فعندما يتحدث القرآن عن 
أعلم بهم وبخفايا نفوسهم، ويعلم تاريخهم قبل أن يكتب، ويعلم 

 مستقبلهم حتى إن حاولوا تجميله.

هذه حقيقة نؤمن بها أشد اإليمان، وخالف ذلك فهو كالم بشر والبشر 
 يخطئون ويصيبون، ما عدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

ى وعيسى عليهما السالم ومع باقي وحكايات اليهود مع نبي اهلل موس
األمم من قبل ومن بعد ُتعد من أكثر القصص التي وردت في القرآن الكريم، 
وتشير بعض المراجع إلى أن اليهود ورد ذكرهم في القرآن الكريم في 

من سور القرآن الكريم، كما ذكر موسى  %44خمسين سورة بما يعادل حوالي 
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مائة وثالثين مرة، فهل سألنا أنفسنا عليه السالم في كتاب اهلل نحو 
  ؟لماذا

يجيب على ذلك السؤال الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل فيقول: ال بدَّ أن 
يكون لهذا التكرار سبب، وال بد أن يكون لهذا التناول المُستمر من حكمة 
قصد إليها هذا الشارع الكريم، ولقد اجتهدنا في معرفة الحكمة وتلمسها 

لكثيرة، فوجدنا أن القرآن تحدث عن بني إسرائيل في مراحل مِن مظانها ا
تاريخهم؛ فمرة يتناولهم بالمدح وإعالء الشأن والتنويه بالمكانة، وفي 
آيات أخرى يذمهم المولى تبارك وتعالى. ومن الغباء أن يحسب أن من ارتفع 
اليوم ستبقى رفعته له غدًا، ومن الغباء أن يظن الناس أن كتاب التاريخ 

فحة واحدة تبقى ماثلة أمام األعين، إن التاريخ صفحات مُتتابِعة، يُطوى ص
منها اليوم ما يُطوى، ويُنشر منها غدًا ما يُنشر. هنا ال بد من أن نفهم العبرة، 
العبرة أن اهلل جل شأنه يختبر بالرفعة والوضاعة، يختبِر بالزلزلة والتمكين، 

عطيها وبالفقر يرسله، يختبِر يختبر بالخوف واألمن، يختبِر بالثروة يُ
بالضحك والبكاء، يختبر باألمرين، وعندما يختبر فهو عالم بخلقه، ولكن 
القاضي ال يحكم بعلمه؛ إنما يحكم بين العباد بما يظهر من أمرهم؛ حتى 
تنقطع األعذار، وتخرس األلسنة التي مرنت على الجدل؛ فإن ناسًا سوف 

فال بد من إقامة الدليل على الناس من يُبعثون يوم القيامة وهم مشركون، 
عملهم هم، يُعطي المال ويقول لصاحبِه: أعطيتك المال، ال ألنك عبقري؛ 

، نجد «أختبرك»ألن عباقرة يمكن أن يموتوا جوعًا، ولكني أعطيتك المال؛ 
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اقتصاديًّا كبيرًا مثل قارون يُقال له: إن اهلل موَّلك ومنحك، اعرف حقَّ اهلل 
تق اهلل فيما بسط عليك من رزق، اطلب اآلخرة بما أوتيت في فيما آتاك، ا

الدنيا، ال تنس اهلل، يضيق الرجل باهلل وذكر اهلل ورقابة اهلل وتقوى اهلل، 
ويقول لهم: ما هذا بعطاء اهلل، هذه عبقريتي أنا. هذا المال لم يأتني مِنحَة 

المال هي من السماء، ذكائي وعبقريتي وتجربتي وخبرتي بشؤون األسواق و
التي جعلتني ذلك، فكان هذا الشعور بداية الدمار الذي طواه؛ هذا اختبار 

 سقَط فيه رجل من بني إسرائيل.

ثم يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه اهلل: هل قصَّ اهلل علينا قصة بني 
إسرائيل تسلية للمسلمين؟ ال، بل توعية للمسلمين؛ كأنه سبحانه وتعالى 

تاريخ من سبق، يُقرأ عليكم وحيًا معصومًا، وتتلونه يقول للمسلمين: هذا 
في الصلوات وفي مجالس الرحمة قرآنًا يُذكِّر الناسين، ويوقظ الغافلين؛ 
لكي يتعلموا، فهل تعلمت األمة اإلسالمية من تاريخ بني إسرائيل أن 

 ؟ تستبقي أسباب المدح، وأن تستبعد وسائل القدح

قطوا في االختبار، لم يكن اختبارًا واحدًا ولقد اختبر بنو إسرائيل، ولكنهم س
وإنما عشرات بل مئات االختبارات، ولكنهم على الرغم من تكرار كل تلك 
االختبارات إال أنهم رسبوا فيها بجدارة، منذ حقد بني سيدنا يعقوب عليه 
السالم على أخيهم سيدنا يوسف عليه السالم حتى احتالل فلسطين، 

 ال بُنَيَّ يَا قَالَ) 5 اآلية –تعالى في سورة يوسف وحتى هذه اللحظة، فيقول 
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 َعدُوٌّ لِلِْإنسَانِ الشَّْيطَانَ إِنَّ كَيْدًا، لَكَ  فَيَكِيدُوا إِخْوَِتكَ  عََلى رُؤْيَاكَ تَقْصُصْ 
 (.مُّبِينٌ

وحتى ال نكون عاطفيين أو مغالين أو متحاملين في موقفنا ونحن نكتب 
نكون موضوعيين في طرحنا فإننا سنركز  حول اليهود وبني إسرائيل، وحتى

على موقف القرآن الكريم من هؤالء، وسنحاول أن نأتي برؤوس األقالم فقط، 
فالموضوع كبير واآليات كثيرة، ولكن سنحاول أن نلخصها في النقاط 

 التالية:

صنف مؤمن صالح، وصنف ظالم  أوالً: مبدئيا اليهود وبنو إسرائيل صنفان؛
دح القرآن مؤمنيهم، كما ذم فاسقيهم، وال يتعامل عاصٍ فاسق، وقد م

القرآن مع بني إسرائيل أو اليهود باعتبارهم جنسًا أو قومًا يُقبل بأكمله أو 
يُرفَض بأكمله؛ وإنما باعتبارهم أفرادًا ينتمون إما إلى ُمعسكر اإليمان أو 

ا تَكُْن فِي مِرْيَةٍ ِمنْ معسكر الكفر؛ قال تعالى: )وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَ
لِقَائِهِ وَجََعلْنَاهُ هًُدى لِبَنِي إسرائيل، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِئمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرَِنا لَمَّا 

: تعالى وقال. 24و 23 اآليات –صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاِتنَا يُوقِنُونَ( سورة السجدة 
مْنَا َعلَيِْهمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ َلهُمْ وَبِصَدِّهِمْ َعْن حَرَّ هَادُوا الَّذِينَ ِمنَ فَبِظُلْمٍ)

سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُُهوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَْموَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِِل 
 فِي الْعِلْمِ مِْنهُْم وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لَكِنِ الرَّاسُِخونَ

 اآليات –وَالْمُؤْمِنُونَ ُيؤْمُِنونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا ُأنْزِلَ مِنْ قَبِْلكَ( سورة النساء 
 .162و 160
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قال تعالى: )وََلوْ  ثانيًا: إن الظاهرة الغالبة على بني إسرائيل الكفر والعصيان،
نْجِيَل وَمَا أُْنِزلَ إِلَيْهِْم ِمْن رَبِّهِْم ألَكَلُوا مِْن َفوِْقهِمْ أَنَّهُْم أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَاإلِ

وَمِنْ َتحْتِ أَرْجُِلهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصَِدةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَْعَملُونَ( سورة 
ا لَهُمْ مِنْهُُم خَيْرً لَكَانَ الْكِتَابِ أَهْلُ  آمَنَ وَلَوْ : )تعالى وقال. 66 اآلية –المائدة 

: تعالى وقال. 110 اآلية –الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ( سورة آل عمران 
 وَُهمْ اللَّيْلِ آنَاءَ اللَّهِ آيَاتِ  يَْتلُونَ قَائِمَةٌ أُمَّةٌ الْكِتَابِ أَهْلِ مِنْ  سَوَاءً لَيْسُوا)

تعالى: )بَلْ َلَعنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ  وقال. 113 اآلية – عمران آل سورة( يَسُْجدُونَ
 .88 اآلية –فَقَلِيال مَا ُيؤْمِنُونَ( سورة البقرة 

تلك الفئة الغالبة  ثالثًا: ذم اهلل سبحانه وتعالى عددًا ِمن سلوكيات وأخالق
مِن اليهود، وكشف العديد من صفاتها؛ حتى ينتبه المؤمنون في التعامل 

 :معها، من تلك السلوكيات

قال تعالى )لَّقَدْ سَِمعَ اللَّهُ َقوَْل  سوء األدب مع اهلل ووصفه بما ال يليق؛ -1
الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُْن أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَاُلوا َوقَتْلَهُُم الْأَنبِيَاءَ ِبغَيْرِ 

[، وقال تعالى )وَقَالَِت 181عمران: حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوُقوا عَذَابَ الْحَرِيقِ( ]آل 
الْيَهُوُد يَُد اللَِّه َمغُْلولَةٌ غُلَّْت أَيِْديهِْم وَلُعِنُوا ِبمَا قَالُوا بَلْ َيدَاهُ مَْبسُوطَتَاِن 

 [.64يُنفِقُ كَيْفَ َيشَاءُ( ]المائدة: 

ذِهِ الْقَرْيَةَ قال تعالى )وَإِذْ ُقلْنَا ادْخُلُوا هَ العمل بما يخالف أمر اهلل سبحانه؛ -2
فَكُلُوا مِْنهَا حَيُْث شِئْتُْم رََغدًا وَادْخُُلوا الْبَابَ ُسجَّدًا وَقُوُلوا حِطٌَّة نَّغْفِرْ لَكُْم 
خَطَايَاكُْم وَسََنزِيُد الْمُحْسِنِينَ، فَبَدََّل الَّذِيَن َظلَُموا قَوْال غَْيرَ الَّذِي قِيَل لَهُْم 
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 ظَلَُموا ِرجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ِبمَا كَاُنوا يَفُْسقُونَ( ]البقرة: اآليات فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ 
58 - 59.] 

وربما يعبر على هذا الموضوع أكبر مثال وهو  الجدل وسوء الظن باهلل؛ -3
عندما أمرهم سيدنا موسى عليه السالم بذبح البقرة التي أمر اهلل سبحانه 

م ويشهد على من قتله، وكان من أن تذبح ويُضرب ببعضها الميت ليقو
الممكن أن تكون لحظة ولكنها امتدت إلى ساعات، قال تعالى )وَإِذْ قَاَل 
مُوسَى لِقَوْمِِه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَُحوا بَقَرَةً، قَالُوا أَتَتَّخُِذنَا ُهزُوًا، قَالَ أَعُوُذ 

[، ويمكن المالحظة أنهم 73 - 67.( ]البقرة: اآليات بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ ِمنَ اْلجَاهِلِينَ..
ابتعدوا بجدالهم عن الموضوع الرئيسي وهو قتل النفس المحرمة إلى 

 موضوع ثانوي وهو شكل البقرة ولونها وماهيتها.

قال تعالى )لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاِس  شدة العداوة للمؤمنين وبغضهم لهم؛ -4
[، وقال تعالى )قَدْ َبدَتِ 82وا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَُكوا( ]المائدة: عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُ

الْبَغْضَاءُ مِْن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ُتخْفِي ُصُدورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا َلكُمُ اآليَاتِ إِنْ كُنْتُمْ 
 وَُتؤْمِنُوَن بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا تَعْقُِلونَ، هَا أَنْتُمْ ُأوالءِ تُحِبُّونَهُْم وَال يُحِبُّونَكُمْ

لَقُوكُمْ قَاُلوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا َعلَيْكُمُ األَنَامَِل مَِن الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا 
[، وقال تعالى )وََلْن 119 و118بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَِليمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ( ]آل عمران: 

 [.120الْيَُهوُد وَلَا النَّصَارَى حَتَّى َتتَّبِعَ مِلَّتَُهمْ( ]البقرة:  تَرْضَى عَْنكَ

قال تعالى )لَقَْد أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي  قتل األنبياء والرسل عليهم السالم؛ -5
إسرائيل وَأَرْسَلْنَا إَِليْهِمْ ُرسُال ُكلَّمَا َجاءَهُمْ رَُسوٌل بِمَا ال تَْهوَى أَنْفُُسهُمْ 
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[، وقال تعالى )أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ 70يقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ( ]المائدة: فَرِ
رَسُولٌ ِبمَا ال َتْهَوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ( 

 [.87]البقرة: 

ل تعالى )أَفَتَطَْمعُونَ قا تحريف التوراة وتزييف كالم اهلل واالفتراء عليه؛ -6
أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُْم وَقَْد كَانَ فَرِيقٌ مِْنهُمْ يَسَْمُعونَ كَالَم اللَِّه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ِمْن 

[، وقال تعالى )مَِن الَّذِيَن هَادُوا 75بَعْدِ َما عَقَُلوُه وَُهمْ َيعَْلمُونَ( ]البقرة: 
[، وقال تعالى )َويَقُولُونَ َعلَى اللَّهِ 46ِعهِ( ]النساء: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ َعنْ مَوَاضِ

[، وقال تعالى )الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ 75الْكَذِبَ وَهُمْ يَْعلَُمونَ( ]آل عمران: 
[، وقال تعالى )َوقَالَتِ الْيَُهودُ َيدُ اللَّهِ مَْغلُولٌَة 181وَنَحُْن أَغْنِيَاءُ( ]آل عمران: 

 [.64لَّْت أَيْدِيهِمْ وَُلعُِنوا بِمَا قَالُوا( ]المائدة: غُ

فقد عبدوا العجل، فقال تعالى )وَإِذْ  اتخاذ اآللهة والوقوع في الشرك؛ -7
وَاعَدْنَا ُموسَى أَرَْبعِينَ لَْيلَةً ُثمَّ اتَّخَْذتُمُ الْعِجَْل مِْن بَعِْدهِ وَأَنْتُمْ ظَالُِمونَ( 

لى )وَجَاوَزَْنا بَِبنِي إسرائيل الْبَحْرَ فَأَتَوْا َعلَى َقوْمٍ [، وقال تعا51]البقرة: 
يَعْكُفُوَن عَلَى أَصْنَامٍ لَُهمْ َقالُوا يَا ُموسَى اجَْعلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا َلهُْم آلِهَةٌ قَاَل 

ارَى [، وقال تعالى )وََقالَتِ الْيَهُوُد وَالنَّص138َإِنَّكُمْ قَْومٌ َتجَْهلُوَن( ]األعراف: 
[، وقال تعالى: )وَقَاَلِت الْيَهُوُد عَُزيْرٌ ابْنُ 18نَْحنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ( ]المائدة: 

 [.30اللَّهِ( ]التوبة: 
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قال تعالى )كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا ِللْحَرْبِ  نشر الفتنة والفساد في األرض؛ -8
رِْض فَسَادًا وَاللَّهُ لَا ُيحِبُّ الُْمفْسِدِينَ( ]المائدة: أَطْفَأَهَا اللَُّه وََيسَْعوْنَ فِي الْأَ

64.] 

قال تعالى )إِنْ تَمَْسسْكُمْ  الغيرة والحسد وعدم حب الخير للمؤمنين؛ -9
[، وقال تعالى 120حَسَنَةٌ َتسُؤُْهمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفَْرحُوا بِهَا( ]آل عمران: 

لِ اْلكِتَابِ لَوْ يَُردُّونَكُْم مِنْ َبعِْد إِيمَانِكُمْ ُكفَّارًا حَسَدًا ِمنْ عِْندِ )وَدَّ كَثِيرٌ ِمنْ أَهْ
 [.109أَنْفُسِهِمْ( ]البقرة: 

قال تعالى )وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل ال  نقْض المواثيق والعهود؛ -10
ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَُقولُوا تَعْبُدُونَ إِال اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ َتوَلَّيْتُمْ إِلّا قَلِيال مِنْكُْم وَأَنْتُمْ 
نْهُْم [، وقال تعالى )َأوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ م83ِمُعْرُِضون( ]البقرة: 

[، وقال تعالى: )فَبِمَا َنقْضِهِْم مِيثَاقَهُْم 100بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا ُيؤْمُِنونَ( ]البقرة: 
 [.13لَعَنَّاهُمْ َوجََعلْنَا قُُلوبَهُمْ قَاسِيَةً( ]المائدة: 

قال تعالى )يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا  االستهزاء بالدين وشعائره؛ -11
ذِينَ اتَّخَذُوا دِينَُكمْ هُزُوًا وَلَعِبًا ِمنَ الَّذِيَن أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُْم وَالْكُفَّارَ الَّ

 [.57أَوْلِيَاءَ( ]المائدة: 
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قال تعالى )فَبِمَا نَقِْضهِمْ مِيثَاقَُهمْ لَعَنَّاهُمْ وََجَعلْنَا  قَسوة القلب؛ -12
[، وقال تعالى: )ثُمَّ َقسَتْ ُقُلوبُكُمْ ِمنْ بَعْدِ ذَِلكَ 13قُلُوَبهُمْ قَاسِيَةً( ]المائدة: 

 [.74فَهِيَ كَالْحَِجارَةِ أو أَشَدُّ قَْسوَةً( ]البقرة: 

قال تعالى )وَلََتجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ َعلَى حَيَاةٍ وَِمنَ  الجبن وحبُّ الدنيا؛ -13
[، وقال تعالى )قَاُلوا 96يَُعمَّرُ ألف سَنَةٍ( ]البقرة: الَّذِينَ أَشْرَُكوا يََودُّ َأحَدُهُمْ َلوْ 

يَا ُموسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا َلنْ نَدُْخلََها حَتَّى يَخُْرجُوا مِنْهَا( ]المائدة: 
بْ [، وقال تعالى )َقالُوا يَا مُوسَى إِنَّا َلنْ َندْخَُلهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْه22َ

[، وقال تعالى )لَا 24أَنْتَ وَرَبَُّك فَقَاِتلَا إِنَّا َهاهُنَا قَاعِدُونَ( ]المائدة: 
 [.14يُقَاتُِلونَكُْم َجمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنٍَة أو مِْن وَرَاءِ جُدُرٍ( ]الحشر: 

 آيات ومواقف كثيرة يصعب حصرها، ولكن يمكننا أن نختم مقالنا بأمرين:

ن صراعنا مع بني إسرائيل مُستمر، وأن عداوتهم دائمة، قال تعالى األول: إ
[، 217)وَال يَزَالُونَ يُقَاِتلُوَنكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُْم َعنْ ِدينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا( ]البقرة: 

أَشْرَكُوا(  وقال تعالى )لَتَِجَدنَّ أَشَدَّ النَّاسِ َعدَاوَةً لِلَِّذيَن آمَنُوا الْيَُهوَد وَالَّذِينَ 
 [.82]المائدة: 

الثاني: ما قلنا ليس آراء شخصية، وإنما هو من عند اهلل سبحانه، فليؤمن 
به من يؤمن وليكفر به من يجد في نفسه القدرة أن يعارض اهلل سبحانه، 

 ولكن ال بد أنه سيأتي اليوم الذي ستتضح فيه الحقيقة.
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كما حدث في مؤتمر أما تهافت بعض العرب على التطبيع مع إسرائيل 
وارسو األخير فما هو إال خطأ تاريخي يصعب غفرانه، لذلك كل الذي نرجو 

 أال يأتي ذلك اليوم ونندم على ما فعلناه بحق فلسطين واألجيال القادمة.

 


