
  
                    

 
 
 
 
 

  
  صفات الیهود في القرآن الكریم صفات الیهود في القرآن الكریم 

  
برنامج برنامج   الستكمال متطلبات الحصول على دراجة البكالوریوس فيالستكمال متطلبات الحصول على دراجة البكالوریوس فيبحث مقدم بحث مقدم 

  التربیة التربیة 

 

  طعیمهمحمود عودة سلیمان أبو / الطالب 
  

 

  طالل أحمد النجار/ األستاذ
  

  العام الدراسي
2006_2007  

 

 
 

 
  تربية إسالمية/ صـختص

  



 إهداء

 .........................أهدي هذا الجهد المتواضع إلى  

 .روح والدي رحمه اهللا وأدخله فسيح جناته   •

 .ووالدتي التي أطمع في رضاها   •

 .وزوجتي و ابنتي بارك اهللا فيهما   •

 .وأخي و أخواتي األعزاء األفـاضل   •

 .أرواح شهداء فـلسطين خاصة ، وشهداء المسلمين عامة   •

 .مالئي في العمل  أصدقـائي ، و ز  •

 . لكل المعلمين و المربين الذين لهم فضل علَي   •



 بِْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
 :قـال تعالى  

 
   َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوالَ النََّصارَى َحتَّى تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قـُْل ِإنَّ ُهَدى

ُهم َبْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك  الّلِه ُهَو اْلُهَدى َولَِئِن اتََّبْعَت أَْهوَاء
 .   ِمَن الّلِه ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِصيرٍ 

 
 
 )   120اآلية  : سورة البقرة  (
 
 
 
 
 



 
 

 شكر و تقدير
 . ....................لَِئن َشَكْرُتْم ألَزِيَدنَُّكمْ  ............... : قـال تعالى  

 ) .7(اآلية  :  مسورة إبراهي                                            
إن واجب العرفـان بالجميل يدعوني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير و االمتنان ألستاذي       

 الجليل
 .        حفظه اهللا  ...طالل أحمد النجار/فضيلة األستاذ   

 . لمتابعته و إشرافه على بحثي ،وتوجيهاته القيمة ،وسعة صدره وصبره
 

 ما ال يفوتني أن أتقدم بالشكرك
 .حفظه اهللا  ...عادل محمد الزاملي  / لفضيلة األستاذ                         

 .على مالحظاته المفيدة وتوجيهاته ، لمناقشة هذا البحث   
 

وأتوجه بالشكر لإلدارة و العاملين في مكتبة خدمات رفح ؛الذين ساعدوني بتوفيرهم المصادر و  
 .تب  المراجع و الك

 



ثم الشكر والتقدير لجامعة القدس المفتوحة التي أتاحت لي فرصة االلتحاق بها و الحصول على درجة  
 .البكالوريوس في التربية اإلسالمية  

 
 فجزاهم اهللا عني خير الجزاء                           

 المقدمة

 

 :، وبعدالحمد هللا والصالة و السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

إن القرآن الكريم المنزل من لدن حكيم عليم على نبيه المصطفى األمين،قد أخبرنا عن صفات 

متأصلة في اليهود ،فكانت وال زالت من قديم األزل حتى وقتنا الحاضر ،فاتخذوا الكفر والعناد 

ي اكثر والقتل سبيل لهم،ونقضوا العهود التي أخذها اهللا عليهم ،فقد نقضوها اكثر من مرة،وف

من موقف ،كما أنكروا نبوة ورسالة محمد صلى اهللا عليه وسلم،وجادلوه ،وزيفوا الحقائق 

،وخلطوها بالباطل الذي اصطنعوه ليضلوا المؤمنين عن دين اهللا وعن الحق ،ولكن اهللا أظهر 

ِه أكاذيبهم وبين لرسوله كل السبل التي يتخذها اليهود ليطفئوا نور الحق ،ولكن اهللا ناصر ُرسل

 .  ،والذين آمنوا على القوم الكافرون 



 

 

 

   

 طبيعة الموضوع:أوالً  
،يركز على بعض الصفات من أخالقيات ) صفات اليهود في القرآن الكريم :( إن موضوع    

اليهود التي ذكرها المولى عز وجل في كتابه من نقض المواثيق ،وتلبيس الحق بالباطل 
وكذلك بعض القيم العقائدية .لة والمسكنة ،والظلم ، وأكل الربا ،والتكذيب والقتل ،والنفاق ،والمذ

 .واالجتماعية لليهود في القرآن الكريم 
 أهمية الموضوع: ثانيًا 

 :تنبع أهمية الموضوع من عدة أمور    
إن صفات اليهود التي ذكرها لنا القرآن الكريم ،هي واقع ملموس يعاني منه الشعب  .1

 .عالم بصفة عامة الفلسطيني بصفة خاصة ،وال
انه يركز على الصفات الخلقية التي برزت من خالل اآليات الكريمة المنزلة من عند  .2

 .اهللا سبحانه وتعالى ،وكذلك قيمهم العقائدية و االجتماعية 



يركز البحث على وصف طبائع مالزمة لليهود من قديم الزمان حتى وقتنا الحاضر  .3
 .اد ،يتوارثها األبناء من األباء ،واألجد

 .تعريف الناس بصفات اليهود من خالل األدلة من القرآن الكريم .4

 
 
 
 

 سبب اختيار هذا الموضوع:ثالثًا 
 

لما كانت جامعة القدس المفتوحة تهدف إلى التعامل مع الواقع ،ومعالجة القضايا الهامة في    
تمع اإلسالمي المجتمع الفلسطيني ،فقد اخترت موضوعًا يهم المجتمع الفلسطيني خاصة ،والمج

عامة ،والذي يعاني من االحتالل اإلسرائيلي ،وأثر تلك الصفات على واقعنا الملموس ،وتأثيره 
علينا ،وتدخل اليهود في شئون العالم الخارجي من خالل الوقيعة ،والفتن التي يعاني منها العالم 

 . في الحروب التي يقعون فيها 
 



 الجهود السابقة:رابعًا 
من خالل بحث ماجستير منشور ،قيم اليهود في القصص  طالل خلف/الدكتورلقد تناول     

 .القرآني ودورها في توجيه فكرهم التربوي المعاصر
من خالل كتابه بنو إسرائيل في القرآن والسنة ،وركز  محمد سيد طنطاوي/الدكتوروكذلك تناول 

 .على الكثير من الجوانب الهامة في الشخصية اليهودية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 منهج البحث:امسًا خ



تعتبر دراسة هذا الموضوع على أسلوب المنهج النظري ،والواقعي الذي يعاني منه المجتمع     
الفلسطيني ؛وذلك بتجميع الدراسات واألبحاث النظرية المتعلقة بصفات اليهود ،ويمكن بيان ذلك 

 :من خالل البنود التالية
 .السورة ،ورقم اآلية  عزوت اآليات إلى مواضعها في السور ،بذكر اسم .1
 .خرجت األحاديث النبوية ،مع اإلحالة إلى كتبها األصلية  .2

 .وضحت المفاهيم الواردة في البحث ،بأن شرحت معناها اللغوي،و االصطالحي  .3

حولت قدر اإلمكان جاهدًا ،االستعانة بالمراجع األصلية ،والمعاجم والمصادر األولية  .4
 .،وكتب التفسير 

لمراجع في الحواشي ،مبتدئًا بالمؤلف،ثم اسم الكتاب دون ترجمة لها توثيق المصادر وا .5
 .  ،ثم الجزء والصفحة ،اكتفيت بالتوثيق الكامل في فهرس البحث 

 
 

 خطة البحث:سادسًا 
 

 :بتوفيق من اهللا حذوت في كتابة هذا البحث وفق خطة تتألف من     
 :مقدمة ،وفصلين ،وخاتمة ،كما يلي 

 
 
 



 الفصل األول
 القيات اليهود في القرآن الكريمأخ

 :ويشتمل على ثالثة مباحث 
 .نقض المواثيق ، وتلبيس الحق بالباطل ، وصورهما :المبحث األول        

 :وفيه مطلبان   
 .حقيقة نقض المواثيق ، وصورها : المطلب األول            
 .تلبيس الحق بالباطل ، وصوره  :المطلب الثاني            

 .التكذيب و القتل ، والنفاق ، وصورهما : المبحث الثاني       
 :وفيه مطلبان   

 .تعريف الكذب و القتل ، وصورهما :المطلب األول           
 .حقيقة النفاق ، وصوره  :المطلب الثاني           

 .المذلة والمسكنة ، والظلم وأكل الربا ، وصورهما : المبحث الثالث     
 :ان وفيه مطلب  

 .حقيقة المذلة والمسكنة ، وصورهما :المطلب األول           
 .حقيقة الظلم و أكل الربا ،وصورهما :المطلب الثاني           

 
 
 



 
 الفصل الثاني

 القيم العقائدية واالجتماعية لليهود في القرآن
 :ويشتمل على مبحثين 

 .القرآن القيم العقائدية لليهود في : المبحث األول           
 :وفيه أربعة مطالب     

 .حقيقة القيم العقائدية :المطلب األول         
 .الشرك والكفر باهللا :المطلب الثاني         
 .التفريق بين األنبياء ، وقتلهم :المطلب الثالث         
 .تحريف اليهود لكالم اهللا :المطلب الرابع         

 .القيم االجتماعية عند اليهود في القرآن الكريم  :المبحث الثاني                
 :وفيه ثالثة مطالب      

 .عدم الحياء وسفك الدماء :المطلب األول         
 .الجدال والعنصرية :المطلب الثاني         
 . عدم االنتفاع بالعلم :المطلب الثالث         

إليها من خالل البحث ، مع اإلشارة إلى وأما الخاتمة فهي تتضمن أهم النتائج التي توصلت    
 .بعض التوصيات 



وفي ختام هذا التقديم ،أسأل اهللا أن ينفع األمة بهذا الجهد المتواضع ،الذي إن أصبت فيه فمن 
اهللا ،وٕان أخطأت فمن نفسي والشيطان ،وأرجو من اهللا العفو والغفران ،ومن أستاذي النفع 

 .  واإلرشاد ، واهللا الهادي إلى الصواب
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 األول الفصل

  اليهود في القرآن أخالقيات

نقـــدهم للعهـــود  ؛هـــذا الفصـــل الحـــديث عـــن أخالقيـــات اليهـــود فـــي القـــرآن مـــن حيـــث فـــي أتنـــاول             

 ،وتلبيســهم الحــق بالباطــل ، والتكــذيب لألنبيــاء والرســل ، والقتــل ، وظلمهــم وأكلهــم للربــا  ،والمواثيــق 

 .اهللا ورسوله  مع بيان صور نفاقهم وتكذيبهم على

      :ويشتمل هذا الفصل على ثالثة مباحث                 

 .نقض المواثيق ، وتلبيس الحق بالباطل ، وصورهما :  األول المبحث

 .التكذيب والقتل ، والنفاق ، وصورهما :  الثاني المبحث

 .المذلة والمسكنة ، والظلم ، وأكل الربا ، وصورهما :  الثالث المبحث
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 األول بحثالم
 المواثيق ، وتلبيس الحق بالباطل ، وصورهما نقض

 
من الصفات التي دمغ القرآن الكريم بها اليهود في كثير من أياته ،  العهودنقض  صفةإن       

كثيرًا  عليهمقديمًا وحديثًا يرى أن هذه الرذيله تكاد تكون طبيعًة فيهم ، فقد أخد اهللا  لتاريخهموالمتتبع 
صلى اهللا عليه وسلم أكثر  النبي، على لسان أنبيائه ورسله ، ولكنهم نقضوها ، وعاهدهم  من المواثيق

  .عهدهم في كل مرة  ينقضونمن مرٍة ، فكانوا 
 تلبيسهماليهود ، التي وقعوا فيها نتيجة جهلهم وفسوقهم وجشعهم وضعف إرادتهم رذيلة  رذائل ومن

  أنهم، ظانين بجهلهم وعدم فقههم  الحق بالباطل ، ليصلوا إلى مطامعهم وشهواتهم
  .من المؤاخدة والعقوبة  سيفلتون

وصور نقدها ، وحقيقة الحق  الميثاقأخصص لهذا المبحث مطلبين للحديث عن حقيقة  وسوف 
  :يلي  كماوالباطل ، وصور نقضهما ، 

 .حقيقة نقض المواثيق ، وصورها : األول  المطلب
 :فرعان وفيه 

 .صطالح الفي اللغة وا الميثاق قةحقي :األول  الفرع  
 .اليهود  مواثيقمن نقض  صور :الثاني  الفرع  
 . وصورهماتلبيس الحق بالباطل ، : الثاني  المطلب 
 :فرعان  وفيه 

 .صطالح الفي اللغة وا والباطلالحق  تعريف :األول  الفرع  
 .من تلبيس الحق بالباطل عند اليهود  صور : الثاني الفرع  
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1Bاألول المطلب 

2Bوصورهما المواثيقنقض  حقيقة ، 

صطالح ، وصور من نقض الهذا المطلب الحديث عن حقيقة المواثيق في اللغة وا في أتناول 

 :اليين تفي الفرعيين ال وذلك،  للمواثيقاليهود 

3Bاألول الفرع 

9Bصطالحفي اللغة واال الميثاق حقيقة 

 : )0F)1الميثاق في اللغة حقيقة:  أوالً 

 .ميثاق ، مواثيق  هالعهد ، وجمع بمعنى يأتي  

 .  1F2الَِّذي َواثََقُكم ِبِه  َوِميثَاَقهُ  : ومنه قوله تعالى  المعاهدة الُمَواثَقةُ   

 .الُمحكم ، والجمع ويثاق بالكسر  الشيء المَوِثيقُ   

 : صطالح الالميثاق في ا حقيقية:  ثانياً 

2Fالـدكتور أبـو هيـف الميثـاق بأنـه عرف

وغيرهـا  اإلسـالميةمبـرم بـين الدولـة  فـاقإت: " )3(

 .من الدول لمدة زمنية معينة 

طبيعة سياسية ، ويترتب على عقد الهدنة التوقف عن  لهمن التعريف السابق أن اإلتفاق يكون  يالحظ

 .الناحية القانونية فتبقى موقوفة للحل الدائم والنهائي بين الدولتين  منالقتال فقط ، وأما نهاية الحرب 

 الثاني لفرعا
                                                 

 . 2/1012المعجم الوسيط ،  :  وآخرون مصطفي .1
 ) .7(من اآلية : سورة المائدة  .  2
 .  917 صالدولي العام ،   القانون: هيف  أبو. 3
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 اليهود للمواثيق والمعاهدات نقض صور

  :كما يلي لهما صورتينوسوف أكتفي بذكر  ،صور كثيرة في نقض العهد والمواثيق  لليهود

 :يهود بني قينيقاع ونقضهم للعهود ، ويثمتل ذلك في أمرين: األولى الصورة

 .ار المسلمين في بدر صفعله كعب بن األشرف بعد إنت ما:  األول

وميثـاق  عهـدانتصر المسلمون في بـدر علـى قـريش ،وكـان بـين المسـلمين ويهـود المدينـة  عندما        
، فقـد كـانوا يـأملون أن تــدور  النصـرففـزع يهـود المدينــة ، وُكبتـوا لهـذا . ،وهـو مـا يسـمى بالوثيقـة النبويـة 

تهم الدينيــة ؛ ومكاســبهم ، فتعــود إلــيهم زعــام مــنهمالــدائرة علــى المســلمين فــي هــذه المعركــة ؛ ليتخلصــوا 
اليهـــود الـــذين أخـــزاهم هـــذا اإلنتصـــار ، وأذهلهـــم، كعـــب بـــن  رأسالتجاريـــة واإلقتصـــادية ، وكـــان علـــى 

3Fاألشرف

)1( . 
قد عاهد النبى صلى اهللا عليه وسلم من قبل أال ُيعين عليه  األشرفكعب بن  كان":الشيخ الزرقانى قال

أنه لما قدم  عداوته،و كان من  ،ةه وسلم و الصحاباهللا علي صلى النبى  ،وسبأحدًا،فنقض العهد 
قتلى ،وُأسر منهم من أسر ،قال  منوقتل قريش في بدر  -زيد بن حارثه،وعبد اهللا بن رواحة –البشيران 

هذان الرجالن ،فهؤالء أشرف العرب،وملوك  يسمىأحق هذا ؟ أترون أن محمدًا قتل هؤالء الذين :كعب
األرض خير من ظاهرها،فلما أيقن الخبر، ورآى  القوم،لبطناب هؤالء الناس،واهللا لئن كان محمد أص

قريش يبكى قتالهم،ويحرضهم على قتال النبى صلى اهللا عليه  إلىاألسرى مقرنين كبت وذل،وخرج 
 ).2"( آذاهمرجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى  ،ثموسلم  

                                                 
 انظـر؛. (وكـان شـاعرًا وخطيبـا  ، اليهـود عـداوًة وحقـدًا علـى النبـي  أشـدكـان مـن  األشرفبن  كعب .1

 ) . 540ص ،بنو إسرايئل في القرأن والسنة : طنطاوي 
 .2/8اللدنية، المواهبشرح :الزرقانى .2
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 .مت إلى السوق المرأة المسلمة التى قد عرضعلى  االعتداء:الثاني
يحيكونها ضد األسالم وأتباعه،بل تطـاولوا  التىرات ميكتفى يهود بنى قينقاع بالدسائس والمؤا لم

تبيعها،فباعتهــا بســوق بنــى قينقاع،وجلســت إلــى صــائغ  بأشــياءوأعتــدوا علــى عــرض أمــرأة مســلمة قــدمت 
عقـده إلـى ظهرها،فلمـا قامـت ،فأبت،فعمد الصائغ إلـى طـرف ثوبها،ف وجههابها،فأرادوا إجبارهاعلى كشف 

منهــــــا ،فصــــــاحت،فوثب رجــــــل مــــــن المســــــلمين علــــــى الصــــــائغ فقتلــــــه،وكان  سوأتها،فضــــــحكواإنكشــــــفت 
اليهـــــود علـــــى المســـــلم فقتلـــــوه فاستصـــــرخ أهـــــل المســـــلم المســـــلمين علـــــى يهود،فغضـــــب  يهوديًا،وشـــــدت
وبـين رسـول  بيـنهمذى فكان هؤالء أول يهود نقضوا العهد الـ.الشر بينهم وبين بنى قينقاع المسلمون،فوقع

4Fاهللا صلى اهللا عليه وسلم 

)1(  .  
هذا ال يبتغون الفتنة فقـط بـل يريـدون بجانـب ذلـك  بعملهم اليهود أنصلى اهللا عليه وسلم   الرسول أدرك

دولته،وٕاظهاره هو ومن معه مـن المسـلمين بمظهـر العجـزة عـن أن  كلمته،وتصديعمحاربة سلطانه ونفوذ 
 .و شرًا أصاب عرضهم وشرفهمنزل بهم،أ إعتداءيردوا 
معشــر اليهــود  يــا:"وجمعهــم فــى ســوقهم فقــال قينقــاعيهــود بنــى  إلــى  وســلمصــلى اهللا عليــه  النبــى ســار

مـن النقمة،وأسـلموا فـإنكم قـد عـرفتم أنـي نبـي مرسـل،تجدون ذلـك فـى  بقـريشاحذروا من اهللا مثل مـا نـزل 
يغرنـك يـا محمـد  ال:"عيـده وركـبهم الغـرور ؛فأجـابوهبتحـذيره وو  استخفوا لكنهم ،"إليكم اهللاكتابكم وفى عهد 

 ؟" النـاسال علم لهم بالحرب،فأصبت منهم فرصة،ِإنا واهللا لئن حاربنـاك لـتعلمن أنـا نحـن  قوماً أنك لقيت 
خمسة عشرة يومـًا  دورهمهجريًا وحاصروا بنى قينقاع فى  2فخرج المسلمون فى النصف من شوال سنة 

التسـليم والنـزول علـى حكـم الرسـول  طلبـواال يـدخل علـيهم بطعـام أحـد حتـى متتابعة ال يخـرج مـنهم أحـد،و 
 .)2(صلى اهللا عليه وسلم  

 :عليه وسلم   اهللاتآمر يهود بنى النضير على قتل النبى صلى  -ثانياً 

مـن  عشـرةمنـازل بنـى النضـير علـى مقربـة مـن قبـاء فـى  إلـىالرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   ذهب      
أميـة الضـمرى خطـًأ  بـن عمـرودية قتيلين معاهدين للمسلمين قتلهما  يليهم معاونتهم فالصحابة،وطلب إ

،نعينك علـى  القاسميا أبا  نعم:"فقال بنو النضير.أجارهماومن غير أن يعلم النبى صلى اهللا عليه وسلم  
حالـه  إنكـم لـن تجـدوا الرجـل علـى مثـل:خـال بعضـهم بـبعض ،فقـالوا  علينـا،ثمبـه  تعنتما أحببت ممـا اسـ

                                                 
 .47/ 2،سرية ابن هشام :هشام  ابن .1
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فمـن رجـٌل يعلـو هـذا البيـت  -مـن بيـوتهم قاعـد جـدارجنـب  إلـى اهللا عليـه وسـلم  صـلى  اهللاورسـول -هذه
أنـا لذلك،فصـعد :بـن جحـاش بـن كعب،أحـدهم،فقال لـذلك عمـرو منه؟فانتـدب،فيلقى عليـه صـخرة فيريحنـا 

اء بما أراد القوم،فقام من السم الخبرُ فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ...قالليلقى عليه صخرة كما 
أصـحابه فـأخبرهم بمـا كانـت اليهـود قـد أرادت الغـدر بـه،وأمربالتهيؤ  بـهولحـق ...وخرج راجعًا إلـى المدينـة

5Fإليهملحربهم،والسير 

)1(.   
وْا ِإَلْيُكْم َأْيِدَيُهْم َفَكفَّ ِإْذ َهمَّ َقْوٌم َأن َيْبُسطُ  َعَلْيُكمْ َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه  َيا :تعالى قال

اْلُمْؤِمُنونَ َعنُكْم َواتَُّقوْا الّلَه َوَعَلى الّلِه َفْلَيَتَوكَِّل  َأْيِدَيُهمْ  6F

)2( . 

وحاصــرهم بجيشــه عشــرين ليلــة كــانوا خاللهــا  ديــارهم إلــىتحــرك الســول صــلى اهللا عليــه وســلم   ذلــك عنــد
لمـا رأى إصـرارهم علـى القتـال ،أمـر أصـحابه أن يقطعـوا نخـل ف. داريحتلون شـارعًا بعـد شـارع ودارًا بعـد 

ال تبقــى اليهــود فــى شــدة تعلقهــا بأموالهــا تــتحمس للقتــال ،وجــزع اليهــود وانتظــروا  حتــىاليهــود وأن يحرقــوه 
ســألوا الرســول   ،  رعبــاً إســراع عبــداهللا بــن أبــى أو أحــد مــن العــرب لنجــدتهم ،فلمــا مــأل اليــأس قلــوبهم  عبثــاً 

فصــالحهم ..مــن المدينــة يخرجــوايــؤمنهم علــى أمــوالهم ودمــائهم وذراريهــم حتــى  أنيــه وســلم  اهللا عل صــلى
 .بالشام  أذرعاتعلى أن يخرجوا منها ،فخرج بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى 
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 الثاني المطلب
 وصوره ،بالباطلالحق  تلبيس

وكيــف اســتطاع  ،حالمطلــب الحــديث عــن حقيقــة الحــق والباطــل فــي اللغــة واالصــطال هــذافــي  أتنــاول   
 :الحق باطًال مع بيان صور لليهود وذلك في الفرعين التاليين قلباليهود 

 األول الفرع
 في اللغة واالصطالح والباطلالحق  تعريف

 :الحق في اللغة تعريف: أوالً 
 .َصحَّ وثبت وصدق: وُحُقوقاً , وَحقَّه, حقاً _ األمر ) حقَّ : (ُلغةً  الحق

). تنطقــون  إنــه لحــق مــا أنكــم(وفــي التنزيــل العزيــز . والثابــت بــال شــك. ىأســمائه تعــال مــنأســم  وكــذلك
 .قول الحق: به فيقال ويوصف

P)7F:منها ،معان عدةله  : الحق

1( 
 .اهللا تعالى أسماءمن  الحق - أ

 .صفات اهللا تعالى منصفه  الحق - ب
 .هو القرآن الكريم الحق -ج
 .والصدق, والعدل, والمليك, بمعنى اإلسالم الحق -د
ْثَل َما َأنَُّكْم َتنِطُقونَ  َلَحقٌّ  ِإنَّهُ : قوله تعالىومنه , ضد الباطل حقوال -هـ  .  مِّ

 :الحق في االصطالح تعريف: ثانياً 
 ،علـى عقـار الملكيـةأو معنويـة تقـرر لشـخص قبـل آخـر يحميهـا القـانون، كحـق  ،ماديـة مصـلحة: "الحق

P)8F"وحق الدائن قبل مدينة ،أو منقول

2(
P. 

 ،والمـذهبيطلـق علـى األقـوال والعقائـد واألديـان  ،هو الحكـم المطـابق للواقـع: عانيالم أهلاصطالح  في
Pويقابله الباطل ،باعتبار اشتمالها على ذلك

)
9F

3(
P. 
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 )10F)1:لغة الباطل: ثالثاً 
ُيْبــِدُئ  َوَمــا  :قــال تعـالىومنـه , ويجمـع علـى أباطيــل, وهـو ضـد الحــق, )بطــل(مـن  فاعــلاسـم  :الباطـل

 .  ) 11F)2يداْلَباِطُل َوَما ُيعِ 
علـى غيـر قيـاس فـإنهم جمعـوا إبطـيًال وقـد َبطـل الشـيء مـن بـاب دخـل  أباِطلُ ضد الحق والجمع  الباِطلُ 
 )12F3(.بوزن صلح وُبْطالنًا بوزن طغيان أيضاً وُبْطال 

 :في االصطالح الباطل: رابعاً 
 ،عنـى مـن كـل وجـهومـا كـان فائـت لم ،ومـا ال يعتـد بـه وال يفيـد شـيئاً  ،صـحيحًا بأصـلة يكونالذي ال  هو
 )13F4(.وبيع الصبي ،كبيع الحر ،ما ال نعدم األهلية أو المحليةإ ،وجود الصورة مع

 الثاني الفرع

 تلبيس اليهود الحق بالباطل من صور
التي  ،الباطلة ىوقد تعرض القرآن لذكر هذه الدعاو  ،في تلبيس الحق والباطل كثيرةصور  لليهود   

 :ما يليعنهم ومن هذه الصور  صدرت
 . تمسنا النار إال أيامًا معدودة  لنقولهم :أوالً 
َأتََّخْذُتْم ِعنَد الّلِه َعْهدًا َفَلن ُيْخِلَف الّلـُه َعْهـَدُه  ُقلْ َلن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّامًا مَّْعُدوَدًة  َوَقاُلواْ   :تعالى قال
َأْصـَحاُب النَّـاِر  َفُأْوَلـِئكَ ن َكَسَب َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيـَئُتُه مَ  َبَلى َعَلى الّلِه َما َال َتْعَلُمونَ  َتُقوُلونَ َأْم 

اِلَحاِت ُأوَلـِئَك َأْصَحاُب  َوالَِّذينَ  ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  ) 0TP14F)5ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  اْلَجنَّةِ آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ
P0T . 

 عقابــــاً وأنهــــم لـــن يعــــاقبوا  ،ن تمســــهم إال أيامـــًا معــــدودةزعمهــــم أن النـــار لــــ ،الكاذبــــة اليهـــوددعــــاوى  مـــن
 -تعـالى -فـإذا حاسـبهم اهللا ،النـاسوشـعبه المختـار مـن بـين ،ألنهم يرون أنفسهم أبنـاء اهللا وأحباؤه،طويالً 

يقسو عليهم لفتـرة قليلـة  ،وأحبا المختارين ،المدللين أوالدهفبمقدار ما يحاسب الوالد الرحيم ،على خطاياهم
 .والتغاضي عن سيئاتهم ،مالطفتهمثم يعود إلى  من الوقت

                                                 
 .1280/ 2القاموس احمليط ، : الفريوز آبادي - )1(
 ) .49(اآلية :سبأ  سورة -2
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بـاهللا وبـالتوراة  أنشـدكم: "قـال لليهـود -صـلى اهللا عليـه وسـلم –أبـي أن الرسـول  حـدثني: "قـال زيـدعن أبـن  وروى   
أن ربنــا غضــب : الــذين أنــزلهم اهللا فــي التــوراة؟ قــالوا النــارمــن أهــل  ،التــي أنزلهــا اهللا علــى موســى يــوم طــور ســيناء

 كـذبتمفقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ،ثـم نخـرج فتخلفوننـا فيهـا ،أربعـين ليلـة النارفنمكث في  ،غضبةعلينا 
 .وسلم وتكذيبًا لهم عليهالقرآن تصديقًا لقول النبي صلى اهللا  فنزل" واهللا ال نخلفكم فيها أبداً 

 .اإليمان بما أنزل عليهم دعواهم: ثانياً 
ِبَما َوَراءُه َوُهَو  َوَيْكُفرونَ ِبَما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا ُنْؤِمُن ِبَما أُنِزَل َعَلْيَنا  آِمُنواْ َلُهْم  ِقيلَ  َوإَِذا    :تعالى قال

  ) 15F)1َتْقُتُلوَن َأنِبَياَء الّلِه ِمن َقْبُل ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن  َفِلمَ اْلَحقُّ ُمَصدِّقًا لَِّما َمَعُهْم ُقْل 
: قولهمذبة التي كان اليهود يعتذرون بها عندما ُيدعون إلى الدخول في اإلسالم الكا المعاذير من    
حيث أن اليهود . غيره دونفنحن نكتفي باإليمان به  ،مكلفون أّال نؤمن إال بكتابنا التوراة إننا"

 اهللا من القرآن على محمد صلى اهللا أنزللعهد النبوي كانوا إذا عرض عليهم اإليمان بما لالمعاصرين 
 ،التي أنزلها اهللا تعالى على موسى ،وهو التوراة علينانؤمن بما أنزل : عليه وسلم أجابوا بقولهم

المصدق لها في األمر بإتباع محمد صلى اهللا عليه وسلم ثم أمر  الكريمويجحدون غيرها وهو القرآن 
   .    عليهمصلى اهللا عليه وسلم أن يكذبهم في دعواهم اإليمان بما أنزل  رسولهاهللا تعالى 

                                                             . الّلِه ِمن َقْبُل ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن  َأنِبَياءَ َفِلَم َتْقُتُلوَن  ُقلْ   :فقال تعالى

 بك قالواإلى اإليمان  دعوتهمقل يا محمد لهؤالء الذين إذا : والمعنى تنهاكم من قتلهم فإنها ،بالتوراة
     َُعَلْيَناِبَما أُنِزَل  ُنْؤِمن    فألي شـيء تقتلـون ،التـوراة وهـو ،أن كنتم حقًا مـؤمنين بمـا أنـزل علـيكم: لهم قل

ـــاء اهللا ـــيكم قـــتلهم ،أنبي ـــل  ،مـــع أن التـــوراة تحـــرم عل ـــاعهم وتصـــديقهم وطـــاعتهم تـــأمركمب ألنهـــا أرســـلهم اهللا  ،بإتب
 ...لهدايتكم وسعادتكم

ألن ،مدعاكموأنكم كاذبون في  ،وال بغيره ،أكبر دليل على أنكم لم تؤمنوا إال بما أنزل عليكم لهمقتلكم  أن
16Fوطاعتهمويأمر الناس بإتباعهم ،جميع ما أنزله اهللا من وحى يحرم قتل األنبياء

)2(. 

 
 
 

                                                 
 ) .91(اآلية :البقرة  سورة .1
 .548ص ،بنو إسرائيل يف القرآن والسنة :  طنطاوي .2
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 .أنه لن يدخل الجنة إال من كان يهودياً  زعمهم: ثالثاً 
ِتْلَك َأَماِنيُُّهْم ُقْل َهـاُتوْا ُبْرَهـاَنُكْم ِإن  َنَصاَرىُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ُهودًا َأْو َلن َيدْ  َوَقاُلواْ   :تعالى قال   

َفَلــُه َأْجـُرُه ِعنـَد َربِّــِه َوَال َخـْوٌف َعَلـْيِهْم َوَال ُهــْم  ُمْحِسـنٌ َمــْن َأْسـَلَم َوْجَهـُه ِلّلــِه َوُهـَو  َبَلـى َصـاِدِقينَ ُكنـُتْم 
 ) .17F)1 َيْحَزُنونَ 

فاليهودي يدعى  ،حكاها القرآن الكريم عن أهل الكتاب زعمهم أن الجنة وقف عليهم التيالمزاعم  من   
نصرانيًا  كانوالنصراني يدعي أن الجنة لن يدخلها إال من  ،الجنة لن يدخلها إال من كان يهودياً  أن

 ،الباطلة التي صدرت عنهم الدعوى وقد حكي القرآن الكريم تلك ،فهذا نوع من غرورهم وأمانيهم الباطلة
18Fويدحض مدعاهم ،ورد عليهم بما يخرس ألسنتهم

)2(. 
 :تعالىفقال بأن هؤالء اليهود لن يتمنوا الموت أبدًا بسبب ما فعلوا من شرور  – سبحانه –أخبر  ثم
  َِبمَا َقدََّمْت َأْيدِيِهْم وُهللا عليهُم بالظالمينَ  َأَبداً َيَتمنْوُه  وَلن )19F3(. 
من  خافيهال تخفى عليه  –عزوجل  –واهللا ،الموت أبدًا بسبب ما قدمت أيديهم من آثام اليهوديتمنى  ال

واآلية الكريمة  يستحقونهالذي  ،ويجازيهم عليها الجزاء ،بل هو سيسجلها عليهم ،سيئاتهم واعتداءاتهم
ة إلى ما دعوا إليه من عن اإلجاب ويمتنعون ،عن اليهود بأنهم يكرهون الموت –تعالى  –خبر من اهللا 

وذلك ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يخبرهم . بهم نازلفالموت  ،لعلمهم بأنهم أن فعلوا ؛تمنيه
خوفًا أن يحل بهم عقاب اهللا بما كسبت  ،اخبر منهم يحذرون أن يتمنوا الموت كما ،خبرًا إال كان حقاً 

(من الذنوب أيديهم
20F

4(. 

 .اهللا وأحباؤه نحن أبناء: قولهم: رابعاً 
َبْل َأنُتم َبَشٌر  ِبُذُنوِبُكمَنْحُن َأْبَناء الّلِه َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم ُيَعذُِّبُكم  َوالنََّصاَرىاْلَيُهوُد  َوَقاَلتِ    :تعالى قال   

 َوإَِلْيِه اْلَمِصيُر  َبْيَنُهَمااَألْرِض َوَما َمن َيَشاُء َوِلّلِه ُمْلُك السََّماَواِت وَ  َوُيَعذِّبُ مِّمَّْن َخَلَق َيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء 
.)21F5(                                                                            

أنهــم : زعمهــم, ورد بمــا يدحضــها ،التــي حكاهــا القــرآن الكــريم مــن أهــل الكتــاب الباطلــةالمــزاعم  مــن     
  –رضي اهللا عنها  –عن ابن عباس  ،يرأخراج ابن جر . اهللا وأحباؤه أبناء

                                                 
 ).112، 111(  يتاناأل: البقرة  سورة. 1
 .569والسنة ، ص  القرآنبنو اسرائيل يف :  طنطاوي. 2
 .95اآلية : سورة البقرة - 3
 . 576بنو اسرائيل يف القرآن والسنة ص : طنطاوي - 4
 .18ية اآل: سورة املائدة - 5
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 ،عــدىوشــاش بــن  ،وبحــرى بــن عمــرو ،نعمــان بــن أضــا -اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم–رســول  أتــى: "قــال
مــا تخوفنــا يــا  فقــالوا ،وحــذرهم نقمتــه ، فكلمــوه فكلمهــم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ودعــاهم إلــى اهللا

اْليُهـوُد والنَّصـَارى َنْحـُن أْبنـَاُء اِهللا  َوَقاَلـتِ  :فأنزل فيهم ،كقول النصارى ؛نحن أبناء اهللا وأحباؤه ؛محمد
َوَأِحبَّــاُؤهُ  P

 )
22F

1(
P. فلنــا مــن ،نحــن أبنــاء اهللا وأحباؤه ،اليهــود التــي تــزعم أنهــم شــعب اهللا المختــار طائفــة وقالــت

ن كنــتم كمــا أ: الكذبــةلهــؤالء اليهــود  –قــل يــا محمـد . والمنزلــة والتكــريم مــا لــيس لغيرنـا مــن البشــر الفضـل
بـأنكم سـتعذبون علـى مـا ارتكبـتم مـن  مقـرونوأنـتم  ،فألي شيء يعـذبكم بـذنوبكم ،زعمتم أبناء اهللا وأحباؤه

ال مزيـد لكـم علـى  ،بـل أنـتم بشـر كسـائر البشـر مـن خلـق اهللا ،أحباءهإذا فلستم أنتم أبناء اهللا وال . خطايا
لــه  ،اء فهــو صــاحب التصــرف المطلــقعزوجــل يغفــر لمــن يشــاء ويعــذب مــن يشــ واهللا ،غيــركم وال فضــل
 ويجـازى ،فيجازى الذين أسـاءوا بمـا عملـوا ،وما بينهما ومصير البشر جميعًا إليه واألرضملك السموات 

عنـده إال باإليمـان  مزيةوليس ألحد فضل أو  ،وليس له من خلقه بنون وال بنات ،الذين أحسنوا بالحسنى
Pالمفلحين منالباطلة لتكونوا  الدعوىم واتركوا تلك فآمنوا برسوله صلى اهللا عليه وسل ،والتقوى

)
23F

2(
P. 

 .عزيز أبن اهللا تقليدًا ألحبارهم: قولهم: خامساً 
اْبـُن الّلـِه َذِلـَك َقـْوُلُهم ِبـَأْفَواِهِهْم  اْلَمِسـيحُ اْلَيُهـوُد ُعَزْيـٌر اْبـُن الّلـِه َوَقاَلـْت النََّصـاَرى  َوَقاَلـتِ   :تعـالى قال

  P َكَفُروْا ِمن َقْبُل َقاَتَلُهُم الّلُه َأنَّى ُيْؤَفُكونَ  لَِّذينَ اُيَضاِهُؤوَن َقْوَل 

)
24F

3(
P  .   

                                                                                 
 لـكذومـن  ،التـي رددهـا أهـل الكتـاب ،واألقاويـل الفاسـدة ،كثيـرًا مـن العقائـد الباطلـة الكريمالقرآن  حكي   

وان  ،)ابــن اهللا المســيح(: وعــن النصــارى بــأنهم قــالوا )عزيــر ابــن اهللا(مــا ذكــرى عــن اليهــود بــأنهم قــالوا 
الــذي عــم  ،وأنهــم أرادوا إطفــاء نــور اإلســالم ،اهللاورهبــانهم أربابــًا مــن دون , الفــريقين قــد اتخــذوا أحبــارهم

Pوهدى الضالين ،اآلفاق

)
25F

4(
P. 

                                                 
 .18من اآلية : سورة املائدة - 1
 . 579بنو اسرائيل يف القرآن والسنة ، ص: طنطاوي  - 2
 ) . 30( اآلية : سورة التوبة - 3
 .581بنو اسرائيل يف القرآن والسنة،ص : طنطاوي  - 4
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 الثاني المبحث
 اق، وصورهماوالنف والقتل، التكذيب

لهـــذا المبحـــث مطلبـــين للحـــديث عـــن حقيقـــة الكـــذب،  أخصـــص وســـوف
 :يليوالقتل، والنفاق، وصورهما كما 

 .تعريف الكذب والقتل، وصورها: األول المطلب

 :فروع ثالثة وفيه

 .تعريف الكذب في اللغة واالصطالح: األول الفرع

 .تعريف القتل في اللغة واالصطالح: الثاني الفرع

 .صور من تكذيب وقتل اليهود: ثالثال الفرع

 .حقيقة النفاق، وصوره: الثاني المطلب

 :فرعان وفيه

 .حقيقة النفاق في اللغة واالصطالح: األول الفرع

 .صور من نفاق اليهود في القرآن: الثاني الفرع
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 األول المطلب
  وصورها والقتل،الكذب  تعريف

  اول الحديث عنها فيلليهود صور كثيرة من التكذيب والقتل وسوف أتن

 : الثالثة فروع التالية

 الفرع األول

 تعريف الكذب في اللغة واالصطالح

P)26F:الكذب في اللغة تعريف: أوالً 

1( 
 .، وهو خالف الصدق، ويجمع على ِكَذبا، وِكذابا)كذب(الفعل  منمشتق  الكذب

 .الشيء بخالف ما هو عليه عناإلخبار  وهو
 :حالكذب في االصطال تعريف: ثانياً 

الصــدق وضــده، بحيــث ال يلتــزم المــتكلم ظــاهرًا وباطنــًا فــي أقوالــه وفــي أفعالــه، وهــو  خــالفهــو  الكــذب
Pإلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والنار من شر ما يخافه المسلم ويتقيه يهدي

)
27F

2(
P. 

 الثاني الفرع

 في اللغة واالصطالح القتل تعريف

 :القتل في اللغة تعريف: أوالً 
، أي أماتـــه بضـــرب، أو حجـــر، أو ُســـمٍّ، أو ِعلـــه، ويجمـــع علـــى قـــتًال )َقتـــلَ (الفعـــل  مـــنمشـــتق  القتـــل   

 .وتقتاالً 
 :القتل في االصطالح تعريف: ثانياً 
P)28F"من العباد تزول به الحياة فعل:" بأنه عودة القتل القادرعبد . د عرف   

3.  ( 

 .آدمي آخر بفعلأنه إزهاق روح آدمي  أي 
                                                 

 .2/1546القاموس احمليط ، : الفريوز آبادي - 1
 .133ص , منهاج املسلم: اجلزائري - 2
 . 2/6التشريع اجلنائي،: دةعو  - 3
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 الثالث الفرع

 التكذيب و القتل عند اليهود من صور
 :كما يليعند اليهود كثيرة ، و سوف أذكر بعضًا من هذه الصور  التكذيبالمعلوم أن صور  من    

 : اليهودصور من تكذيب  – أوالً 

 :لليهود صور كثيرة في التكذيب ؛ منها       

 : اهللاعلى  الكذب -1

– اهللايدل على جرأتهم على  ،وهذا"هللا مغلولةيد ا إن:"اليهود أنهم قالوا  عنذكر القرآن  فقد     

وجحودهم  ، عليهموسوء أدبهم معه،ووصفهم إياه بما ال يليق به ،وٕانكارهم جميل ِنعمه -تعالى

 )29F)1.ألالئه التى ال ُتعد و ال تحصى 

َمْغُلوَلٌة اْلَيُهوُد َيُد الّلِه  َوَقاَلتِ   :وصمت اليهود بالكذب على الخالق قوله تعالى  التىاآليات  ومن

 . ) 30F)2َأْيِديِهْم َوُلِعُنوْا ِبَما َقاُلوْا   ُغلَّتْ 

عليهم ،ممسك خيره عنهم ،مانع فضله عن أن  بخيليد اهللا مغلولة أنة سبحانه :بقولهم  وأرادوا     

،كالمغلولة يده الذى ال يقدر أن يبسطها بعطاء ،وال  لهميصل إليهم ،حابس عطاءه عن االتساع 

 )31F)3.بذل معروف 

 :عليه السالم -ُبهتهم لمريم ،ودعواهم قتل عيسى-2

                                                 
 .608والسنة ، ص  القرآنبنو إسرائيل يف :  طنطاوي .1
 ) .64( ةمن اآلي: املائدة  سورة .2
 .609والسنة ، ص  القرآن، بنو إسرائيل يف  طنطاوي .3
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تبجح بها اليهود ،رميهم مريم الطاهرة  يفتريات التمال ،وأكبرأعظم األكاذيب  من      

 مع تفاخرهم بذلك.عليه السالم -،وادعاؤهم قتل عيسى الفاحشةالبتول بالزنا ،وارتكاب 
32F

)4( . 

 

 

 :تشكيك المؤمنين بدينهم -3

الكرام ،والمسلمين عامة من تدبير اليهود ،ومكائدهم،وحملتهم اإلعالمية  الصحابةم يسل لم     

غير  عنالتى قصدت الدين والعقيدة ثم السلوك البشرى إذ أنهم حاولوا إظهار التمايز  المنظمة

باهللا ،فقد دأبوا  آمنوااليهود بادعائهم أن لهم منزلة عند اهللا ،ال يصل إليها غير اليهود مهما 

للمسلمين أن إيمانهم برسالة  أكدواأبناء اهللا وأحباؤه،ثم أنهم  نحن:"ى القول للمسلمين عل

إال من كان يهوديًا ،أو نصرانيًا ؛الن  الجنةاإلسالم لن يوصلهم إلى الجنة ،ألنه لن يدخل 

فال ،فأنزل اهللا آيات تثبت المؤمنين ،و  المسلمونهؤالء أصحاب الديانات الصحيحة ،أما 

33Fباطيل التي يقولونهاتنسف األ

الّلِه  ِعندَ ِإن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اَآلِخَرُة  ُقلْ  :تعالى  ،بقوله )1(

 . ) 34F)2 َصاِدِقينَ َخاِلَصًة مِّن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوْا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم 

 اللهمقولوا كنتم صادقين في مقالتكم  إن:"الرسول صلى اهللا عليه وسلم قائالً  عليهمرد  كذلك

أن يفعلوا  ،فأبوا" نفسي بيده ال يقولها رجل منكم إال غص بريقه فمات مكانه يالذ فو.أمتنا

يدركون أن أعمالهم ال  ،وأنهمذلك ،و كرهوا ما قال فجاء تأكيد اهللا أن القوم من اليهود كاذبون 

                                                 
 .  594ص : السابقة  املرجع .4
 

 .  40املسلمني واليهود يف عهد الرسول ، ص  بنيالعالقات السياسية :  عدوان .1
 ) . 94(اآلية : بقرة ال سورة .2



 16 

35Fتوصلهم إلى الجنة

َوالّلُه َعِليٌم ِبالظَّاِلميَن  َأْيِديِهمْ َقدََّمْت َيَتَمنَّْوُه َأَبدًا ِبَما  َوَلن :تعالى  ،فقال )3(

 36F)4( . 

 

 :بالكذب في تصرفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم  اليهودطعن -4

ال يتركوا ثغرة يستطيعون أن ينفذوا منها إلى عقول العامة من المسلمين  أناليهود  حاول     

أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بها ؛ و من ذلك أنهم كانوا يركزون على  وقامواإال 

عددًا من  تزوجكان نبيًا كما يزعم لشغله أمر النبوة عن النساء ؛ألنه قد  لو:"يقولون  ،وكانوا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  مؤكداً لكن اهللا سبحانه وتعالى تكفل بالرد عليهم فأنزل ". النساء

مِّن َقْبِلَك  ُرُسالً َأْرَسْلَنا  َوَلَقدْ   :تعالى فقال وسلم لم يكن بدعًا من الرسل ولكنه واحد منهم،

يًَّة َوَما َكاَن         . ) 37F)1َأن َيْأِتَي ِبآَيٍة ِإالَّ ِبِإْذِن الّلِه ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب  ِلَرُسولٍ َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواجًا َوُذرِّ

 .ذلك لم يصرفهم ذلك عن تبليغ دعوة اهللا ومع  

 :القتل عند اليهود  صورن م-ثانياً 

على اليهود في كثير من آياته قتلهم لألنبياء ،وللذين يأمرونهم بالقسط  الكريمالقرآن  سجل    

 قتلوحاولوا -عليهما السالم-،وقد قتل اليهود من أنبياء اهللا تعالى زكريا ويحيى الناسمن 

 ألسبابى عصمه منهم واتخذوا جميع السبل لذلك ،إال أن اهللا تعال-عليه السالم-عيسى

38Fخارجة عن إرادتهم

)2(. 

                                                 
 40املسلمني واليهود يف عهد الرسول ، ص بنيالعالقات السياسية :  عدوان .3
 ) .95(اآلية :  بقرةال سورة .4
 ) .38(اآلية : الرعد  سورة1
                                                                                                                                                      . 613بنو إسرائيل يف القرآن والسنة ، ص :  طنطاوي   .2
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قتل النبي صلى اهللا عليه وسلم ولكنهم لم يفلحوا ؛ألن اهللا تعالى نجاه من  أيضاً وحاولوا 

 .ومكرهم  شرورهم

 

 :التي حاكها اليهود ضد الرسول صلى اهللا عليه وسلم  المؤامراتبعض  وأتناول

 : صلى اهللا عليه وسلم على طرح الصخرة على رسول اهللا اليهودإتفاق -1

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية العامريين الذين  خرج عندما

39Fخال بعضهم ببعض.عمرو بن أمية الضمرى  قتال

 ،فمنلن تجدوا محمدًا اقرب منه اآلن : ،وقالوا )1(

أنا ،فأتى :كعببن جحاش بن يظهر على هذا البيت ،فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه ؟فقال عمرو 

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا  َيا :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الخبر ،فانصرف عنهم،فأنزل اهللا تعالى 

ُقوْا الّلَه َوَعَلى َفَكفَّ َأْيِدَيُهْم َعنُكْم َواتَّ  َأْيِدَيُهمْ الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ َهمَّ َقْوٌم َأن َيْبُسُطوْا ِإَلْيُكْم  ِنْعَمتَ اْذُكُروْا 

اْلُمْؤِمُنوَن  َفْلَيَتَوكَّلِ الّلِه  40F

)2( . 

 : المسمومةقصة الشاة -2

                                                                                                                                                    
1.  

 .2/165السرية النبوية ، : هشام  ابن .1
 ).11(آية : املائدة  سورة. 2
هلم زينب بنت احلارث ، إمرأة سالم ابن مشكم  اليت وضعها الشاهتناول الشاة املسومة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وهو صحايب جليل مات بسم  الذي هو.3    

 .)69العدد :  املنارجملة ( اليهودية 
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أهل خيبر أهدت زينب بنت الحارث إمرأة سالم بن مشكم شاة مصلية للنبي  معالصلح  بعد    

يل وسلم ،وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟فق عليهصلى اهللا 

رسول  يديفلما وضعتها بين :الذراع ؛فأكثرت فيها السم ،ثم سمت سائر الشاة ،ثم جاءت بها : لها

بن البراء بن  بشراهللا صلى اهللا عليه وسلم ،تناول الذراع ،فالك منها مضغة ،فلم يسغها ،وكان 

41Fمعرور

أما رسول اهللا وسلم،فأما بشر فأساغها ،و  عليهأخذ منها كما أخذ رسول اهللا صلى اهللا  ،قد)3(

دعا بها ،فاعترفت  ،ثم"هذا العظم ليخبرني أنه مسموم  إن:"قالصلى اهللا عليه وسلم فلفظها ،ثم 

استرحت  ملكاً إن كان :بلغت من قومي ما لم يخف عليك ،فقلت : ،قالت"على ذلك؟ حملك ما:"،فقال 

ومات بشر من أكلته  وسلم ؛ عليهفتجاوز عنها رسول اهللا صلى اهللا  :منه ،وٕان كان نبيًا فسيخبر،قال

اهللا عليه وسلم بقبوله الهدية من زينب  صلىهذا العمل الذي دل على كرم خلق رسول اهللا .التي أكل 

42Fإال أن كيد اليهود،والمكر الزمهم،وأبى فراقهم  تنقطع،رغم عداوتها وعداوة زوجها التي لم 

 ،وغدرهم)1(

اهللا  رسولهللا عليه وسلم ونفسه ،ولوال صفح حتى آخر لحظة وفي شخص رسول اهللا صلى ا للمسلمين

المسلمين  نفوسإال أن ذلك ترك في .صلى اهللا عليه وسلم عنهم لكان للمسلمين معهم شأن آخر 

43Fحذرًا شديدًا من كل يهودي 

)2( . 

 

        

                                                 
 

 .3/223السرية النبوية ، : هشام  ابن .1
  144املسلمني واليهود ، ص  بنيالعالقات السياسية :  عدوان .2



 19 

 الثاني المطلب

 النفاق ،و صوره حقيقة

الصطالح ،ثم بيان صور النفاق عند الحديث عن حقيقة النفاق في اللغة وا المطلبفي هذا  أتناول

 :في الفرعين التاليين  وذلك،اليهود 

 األول الفرع

 في اللغة االصطالح النفاق حقيقة

 )44F)1:اللغة  فيحقيقة النفاق  -أوالً 

 .منافقون:؛أي أظهر خالف ما يبطن ،وجمعه) نافق( الفاعلمشتق من اسم :النفاق

 .يمان إليظهر ا ،ومن يخفى الكفر :والمنافق

 .الصداقة  يظهرمن يضمر العداوة ،و  أو

 . يبطنهو من يظهر خالف ما  أو

 )45F)2:االصطالح  فيحقيقة النفاق  -ثانياً 

في عرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى اهللا عليه  النفاق:"ابن تيميه  عرف

 أوأو النصارى  ،ين اليهودبطن دينًا من األديان كدأسالم ويبطن غيره ،سواء إليظهر ا أنوسلم؛وهو 

 ".غيرهم

 

                                                 
 .  942/ 2املعجم الوسيط ، : وآخرون  مصطفى .1
 www.forums_naseej.comمن عقيدة أهل السنة واجلماعة  جوانب .2



 20 

 الثاني الفرع

 نفاق اليهود في القرآن من صور

في المدينة كان من األسباب القوية التي علمت العرب ُخلق النفاق؛  اليهودإن وجود  القول يمكن    

بطبعه ،وحركة النفاق ما ظهرت في العهد المكي ؛ألن القرشيين كانوا صرحاء في  صريحن العربي أل

ومن  اليهودبدأ بعض  فلما تمت الهجرة ،وأنتصر المسلمون في بدر ،.لإلسالم و المسلمين  حربهم

   )46F)1.تبعهم من العرب يتظاهرون باإلسالم ،ويبطنون الكفر

الليث ،الذي قاتل عمر بن الخطاب  بنسعد بن حنيف ،وزيد : اليهود نفاقاً  أحبارومن الذين اسلموا من 

محمد أنه يأتيه  يزعم:"صلى اهللا عليه وسلم اهللاي قال حين ضلت ناقة رسول والذ ،بسوق بني قينقاع،

يزعم محمد :قائًال قال  أن:"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! ناقتهخبر السماء ،وهو ال يدري أين 

عليها ،فهي واهللا ما أعلم إال ما علمني اهللا ،وقد دلني اهللا  ناقته،وٕانييدري أين  والخبر السماء، يأتيهأنه 

اهللا  رسولرجال من المسلمين ،فوجدوها حيث قال  ،وذهب" حبستها شجرة بزمامها  الِشعب،قدفي 

صلى اهللا عليه  الرسولصلى اهللا عليه وسلم ،وكما وصف ؛ومنهم رافع بن حريملة ،وهو الذي قال فيه 

47F" المنافقينمات اليوم عظيم من عظماء  قد:"حين مات وسلم ،

)2( . 

                                                 
 .175غزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ص :  حمفوظ -1
 133السرية النبوية ص: هشام  ابن -2
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4Bثالثال المبحث 

10Bو المسكنة ،والظلم وأكل الربا ،وصورهما المذلة 

المذلة ،والمسكنة في كل زمان ومكان ؛بسبب كفرهم وطغيانهم  عليهماليهود ضرب اهللا  إن    
جميعًا في حماية غيرهم من األمم  األرض،فهم يعيشون في بقاع  والملك،وسلب عنهم السلطان 

 .يحتاج إلى بيان يعقدونها معهم ،وهذا عهوداألخرى ،بمقتضى 

للحديث عن حقيقة المذلة والمسكنة ،والظلم وأكل الربا  مطلبينأخصص لهذا المبحث  وسوف
 :،وصورهما كما يلي 

   

 .،والمسكنة ،وصورهما  المذلةحقيقة :األول  المطلب

 :فيه فرعان  و

 .،والمسكنة في اللغة واالصطالح  المذلةتعريف :األول  الفرع

 .عند اليهود  المذلة،والمسكنةمن صور :الثاني  الفرع

 .،وأكل الربا ،وصورهما  الظلمحقيقة :الثاني  المطلب

 :أربعة فروع  وفيه

 .في اللغة واالصطالح  الظلمحقيقة :األول  الفرع

 .اليهود في القرآن  ظلمصور من :الثاني  الفرع

 .في اللغة واالصطالح  الرباحقيقة :الثالث  الفرع

 .الربا لليهود في القرآن  أكلن صور م:الرابع  الفرع
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13Bاألول المطلب 
14Bالمذلة والمسكنة ، وصورهما حقيقة 

وذلك في الفرعين عن حقيقة المذلة والمسكنة ،وصورهما ، الحديثفي هذا المطلب  أتناول
 :التاليين

 األول الفرع
 والمسكنة في اللغة واالصطالح المذلة تعريف

 :يلي  كمامذلة والمسكنة في اللغة واالصطالح عن تعريف ال الحديثفي هذا الفرع  أتناول
 : اللغةتعريف المذلة في  -أوالً 

 .فهو ذليل ،وهي ذليلة .ضعف وهان :ُذَال ،وِذَلًة ،وَمَذَلًة –) ذلَ (             
 .،وِذَاللُ  ،وأذَلةُ أذَالء   والجمع             
48Fصار أصحابه َأذَالء:فالن ) َأذلَ (            

)1(.  

 :االصطالح  فيتعريف المذلة  -ثانياً 
49Fالِصغار والهوان والحقارة : الِذلة          

َأْيَن َما  الذِّلَّةُ َعَلْيِهُم  ُضِرَبتْ   :ومنها قوله تعالى.)2(
جعلت الذلة محيطة بهم ،مشتملة عليهم  ؛أي ) 50F)3 النَّاسِ ثُِقُفوْا ِإالَّ ِبَحْبٍل مِّْن الّلِه َوَحْبٍل مَِّن 

 .كما يكون في القبة من ضربت عليه  فيها،فهم 
 :اللغة  فيتعريف المسكنة  -ثالثاً 

 .،بمعنى الفقر والضعف ) المسكَنةُ (        
 .،أو الفقير،والخاضع الضعيف الذليل  عيالهمن ليس عنده ما يكفى : اِلمِسكينُ         

51Fمسكينة ،والجمع مساِكيُن  وهي           

)4(. 
 :االصطالح  فيتعريف المسكنة  -رابعاً 

نفسية في الشخص تجعله يشعر بالهوان والفقر ،مهما توفرت له  حالة المسكنة
52Fأسباب القوة والغنى

)5( . 

                                                 
 .1/314املعجم الوسيط ،: رونوآخ مصطفى .1
 .710والسنة ،ص  القرآنبنو إسرائيل يف : طنطاوي .2
 ) .112(من اآلية : آل عمران  سورة .3
 .440 ،صاملعجم الوسيط :وآخرون  مصطفى .4
 .711والسنة ،ص  القرآنبنو إسرائيل يف : طنطاوى .5
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والمسكنة أن هؤالء اليهود بجانب ضرب الذلة عليهم حيثما حلوا،قد  للمذلة من التعريف السابق يالحظ
يهم المسكنة التي تجعلهم يشعرون من اهللا ،وأصبحوا مستحقين لهذا الذل ،وضربت عل غضبصاروا في 

    .مهما ملكوا من قوة ،ومال  بالصغار

18Bالثاني الفرع 

19Bاليهود عندمن المذلة والمسكنة  صور 
 : يليكما صورًا من المذلة ،والمسكنة عند اليهود ،وسوف اكتفي بذكر صورتين لهما  الكريمالقرآن  ذكر

 :عليهمالمذلة والمسكنة بسبب جحودهم لنعم اهللا : األولى 
َلَنا َربََّك ُيْخِرْج َلَنا ِممَّا تُنِبُت اَألْرُض  َفاْدعُ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن نَّْصِبَر َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد  َوإِذْ  :تعالى  قال

لَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهِبُطوْا ُهَو َأْدَنى ِبا الَِّذيَوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن  َوِقثَّآِئَهاِمن َبْقِلَها 
مَِّن اللَِّه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنوْا  ِبَغَضبٍ َسَأْلُتْم َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَبآُؤْوْا  مَّاِمْصرًا َفِإنَّ َلُكم 

َكاُنوْا النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ ذَ  َوَيْقُتُلونَ َيْكُفُروَن ِبآَياِت اللَِّه   . ) 53F)1 َيْعَتُدونَ ِلَك ِبَما َعَصوْا وَّ
لهم رب  يخرجطلبوا منه أن  انهم" منح اهللا اليهود من سائر نعمه من المن والسلوى ،إال أن بعد

الذي هو أدنى بالذي هو  فإختاروا" ،وعدسها وفومهاموسى مما تنبت األرض من بقلها ، وبصلها 
اهللا عليهم ،وكفرهم بأيات اهللا ،وقتلهم  لنعمة بسبب جحودهم خير ،فضربت عليهم المذلة والمسكن

54Fلألنبياء بغير حق 

)2( . 

 :بسبب عصيانهم واعتداءهم على حدود اهللا  والمسكنةالمذلة  -الثانية
 َوُتْؤِمُنونَ  ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ  ُأْخِرَجتْ َخْيَر ُأمٍَّة  ُكنُتمْ   :تعالى  قال

ْنُهمُ ِبالّلِه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيرًا لَُّهم  وُكْم ِإالَّ  َلن اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ  مِّ َيُضرُّ
 مِّنْ لَُّة َأْيَن َما ثُِقُفوْا ِإالَّ ِبَحْبٍل َعَلْيِهُم الذِّ  ُضِرَبتْ  ُيَولُّوُكُم اَألُدَباَر ثُمَّ َال ُينَصُرونَ  ُيَقاِتُلوُكمْ َأًذى َوإِن 

اْلَمْسَكَنُة َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن  َعَلْيِهمُ الّلِه َوَحْبٍل مَِّن النَّاِس َوَبآُؤوا ِبَغَضٍب مَِّن الّلِه َوُضِرَبْت 
َكاُنواْ َما َعَصوا َوَيْقُتُلوَن اَألنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َذِلَك بِ  الّلهِ ِبآَياِت   . ) 55F)3َيْعَتُدوَن  وَّ
كانت من أفضل األمم ،وينبغي عليهـا أن تـأمر بـالمعروف وتنهـى  إسرائيلالمعلوم أن بني  من      

 لـمباهللا على وجه الحق ،ولكننا نرى بأن اهللا ضرب عليهم الذلة والمسكنة ؛ألنهم  ،وتؤمنعن المنكر 
بغيـــر  لألنبيـــاءتـــه ،وقتلـــوا أنبيائـــه بغيـــر حـــق ،فـــالكفر ،والقتـــل يعتصـــموا بـــاهللا عـــز وجـــل ،وكفـــروا بآيا

                                                 
 ) .61(اآلية :البقرة  سورة .1
 .382والسنة ،ص  القرآنبنو إسرائيل يف :  طنطاوي .2
 ) .112-110(اآليات : آل عمران  سورة .3
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56Fالحــق

ــيهم والمســكنة ،ومــا حــدث يــوم  الذلــةعلــى حــدود اهللا كانــت ســببًا فــي ضــرب  ،واالعتــداء )1( عل
خيـر دليـل ؛حيـث أذلهـم اهللا ،وألـزمهم الصـغار  النضـيرخيبر ،وفي يهود بني قريظـة ،وقينقـاع ،وبنـي 

57Fالبغي ،والكبر ،والحسد  بسببن ذلك أينما كانوا فال يؤمنون وأل

)2(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 . 80،81املصحف املفسر ،ص :  وجدي .1
 . 1/182خمتصر ابن كثري ، :  كثري ابن .2
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20Bالثاني المطلب 
21Bالظلم ،وأكل الربا ،وصورهما حقيقة 

وذلك في األربعة عن حقيقة الظلم ،وأكل الربا ،وصورهما ، الحديثفي هذا المطلب  أتناول
 :فروع التالية 

 األول الفرع
 في اللغة واالصطالح الظلم حقيقة

 )58F)1:ة في اللغ الظلم – أوالً 
 .الحد  وجاوزجار :ُظلمًا ،ومظلمًة –) َظَلمَ (            
 .وضع الشيء في غير موضعه  وظلم            
 يضرب لمن يولي غير":فقد ظلم  الذئباسترعى  من:"المثل أيضًا  وفي            
 .إياه  نقصهغصبه أو :؛وظلم فالنًا حقه األمين            

 )59F)2: صطالحاالالظلم في  – ثانياً 
عبارة عن التعدي الحق إلى :الشريعةوضع الشيء في غير موضعه ،وفي  هو            

 .ومجاوزة الحد  الغيرهو التصرف في ملك :الباطل ،وهو الجور ؛ وقيل 

 
 الثاني الفرع

 ظلم اليهود في القرآن من صور
وهما  كر صورتين ،؛وسوف أكتفي بذ ألنفسهمصور كثيرة من الظلم ؛منها ظلمهم  لليهود   

 :كما يلي 

 .بعبادتهم العجل الذي ال يضر وال ينفع  ألنفسهمظلم اليهود : األولى

                                                 
 . 2/577املعجم الوسيط ،:  وآخرون مصطفى. 1
 http://www.forums.naseej.com : عقيدة أهل السنة واجلماعة  من جوانب. 2

http://www.forums.naseej.com/
http://www.forums.naseej.com/
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اْلِعْجَل َفُتوُبوْا ِإَلى  ِباتَِّخاِذُكمُ ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأنُفَسُكْم  َقالَ  َوإِذْ :تعالى  قال 
الرَِّحيمُ  التَّوَّابُ َخْيٌر لَُّكْم ِعنَد َباِرِئُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو  َذِلُكمْ ْم َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوْا َأنُفَسكُ  60F

)1( . 

دون اهللا مع علمهم بأنه ال يضر ،وال ينفع، وطلب منهم موسى  منعبد اليهود العجل  لقد    
يك له ،وأن يقتلوا أنفسهم بترك إلى اهللا ،ويلجأوا إلى عبادة اهللا وحده ال شر  يتوبواعليه السالم أن 

ال  الذي،وقتل الذين يعبدون العجل من دون اهللا ،إال أنهم أصروا على عبادة العجل  الشهوات
61F؟  لآلخرينيضر ،وال ينفع ،وهذه صورة بليغة في ظلم اليهود ألنفسهم ،فكيف بظلمهم 

)2( . 

 .بكفرهم لنعم اهللا عليهم  ألنفسهمظلم اليهود :  الثانية

ْلَوى ُكُلوْا ِمن  َعَلْيُكمُ  َوَظلَّْلَنا :تعالى  قال        َما  َطيَِّباتِ اْلَغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ
 . ) 62F)3َيْظِلُمونَ َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلـِكن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم 

تظليل السحاب األبيض عليهم في  ؛مثل النعمالمعلوم أن اهللا أسبغ على اليهود من  من     
عليهم جميع أنواع الطعام بدون كٍد أو تعب  أنزلالتيه ؛من أجل أن يقيهم حر الشمس ،وكذلك 

وهذا قمة الظلم أن  كفروا بهذه النعم بدون مبرر ، فإنهموأنزل عليهم المن والسلوى ،ومع ذلك 
؛ ألجل كل هذا نجد ظلم اليهود اهللا عليه وكأنها لم تكن  أنعمهاينكر اإلنسان النعم التي 

63F... بظلمهم لألمم والشعوب األخرى  ،فكيفالخالص ألنفسهم 

)4( . 

 الثالث الفرع

 في اللغة واالصطالح الربا حقيقة
 

64F:  اللغةحقيقة الربا في  – أوالً 

)5( 
ما  زاد إذا" الشيء ربا:"زاد عليه ،ومنه  إذا" فالن علىفالن  أربى:"الزيادة،يقال: الربا        

 .زائدًا  ّصيره" مالهفالن  أربى:"المكان المرتفع ،ومنه ،أي"  الربوة:"عليه،ومنهكان 

                                                 
 ) .54(اآلية : البقرة  سورة .1
 . 11املصحف املفسر ، ص :  وجدي .2
 ) .57(اآلية : البقرة  سورة .3
 . 1/60صفوة التفاسري ، : الصابوين .4

 . 1/219لوسيط ،املعجم ا:  وآخرون مصطفى.5
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 .وارتفع  زادالمال يربو ،إذا  وربا
     ٍ◌.2َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيج اْهَتزَّتْ َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماء  َفِإَذا :قوله تعالى ومنه

 )65F)1: االصطالح  فيا حقيقة الرب – ثانياً 
 ".عن عوض الخاليةالمشروطة في العقد  الزيادة"         

المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض  البدلينزيادة أحد  بأنه":الفقهاء الربا  وعرف  
." 

 " .المال مخصوصةٍ  منالزيادة في أشياء  هو":الجزائري  وعرفه   
ا هو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين،في مقابل تأخير أن الرب السابقمن التعريف  يالحظ

يأتي التحريم ،كما ذكر المولى عز وجل في كتابه ،بأن الذي يتعامل بالربا  هناالدفع ،ومن 
 .ورسوله  اهللايحارب 

 
 الرابع الفرع

 أكل الربا لليهود في القرآن من صور
 :كما يلي كتفي بذكر صورة واحدة وهي الربا ،والتعامل به ،وسوف ا أكلصور كثيرة في  لليهود

 :بالباطلأخذ اليهود للربا و أكلهم أموال الناس  -    
َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن  ُأِحلَّتْ مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت  َفِبُظْلمٍ  :  تعالى قال        

ِباْلَباِطِل َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن  النَّاسِ َبا َوَقْد ُنُهوْا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل الرِّ  َوَأْخِذِهمُ  َسِبيِل الّلِه َكِثيرًا 
 . ) 66F)2ِمْنُهْم َعَذابًا َأِليمًا 

 عـناليهود الذي ارتكبـوه حـرم اهللا علـيهم أشـياء كانـت حـالًال لهـم ،وبسـبب منـع أنفسـهم  ظلم بسبب      

،وكــذلك مــا  لمعــاقبتهمبــاع الحــق ،لعــنهم اهللا ،وحــرم علــيهم الطيبــات طريــق الحــق ،ومنــع غيــرهم عــن إت

على ألسنة أنبيائهم ،ولكنهم لم  ، عنهأوجب تحريم بعض الطيبات عليهم ،ولعنهم أخذهم الربا،مع نهيهم 

على ذلك بألوان من الحيل ،وغلب علـيهم التعامـل بالربـا  ،واحتالوايستجيبوا للنهي بل تناولوا الربا وأخذوه 

                                                 
 . 289ص  ،منهاج املسلم : اجلزائرِِي . /  2/219األربعة ،  املذاهبالفقه على :  اجلُزيري .1
 ) .161-160(اآلية : النساء  سورة .2
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تعــرض للخســارة ،وحيــث كانــت المعــامالت اليهوديــة  مــن غيــر عمــل ،ومــن غيــر  بالمــالألنــه يجيــئهم  ؛

 األسـبابوبغير الحق الذي فيه أخذ وعطاء ،ونفـع وانتفـاع ،لهـذه  أموال الناس بالباطل ، أكل،كان معها 

67Fوأليمًا ،جزاء بغيهم وظلمهم أعد اهللا لهم عذابًا موجعًا ،

)1( . 

                                                 
 . 694-693، ص  والسنةبنو إسرائيل في القرآن :طنطاوي .1
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 الثاني الفصل

 واالجتماعية لليهود في القرآن العقائدية يمالق

 ،واالجتماعية لليهود في القرآن ،هذا الفصل الحديث عن القيم العقائدية في أتناول      
عــدم  ،االجتماعيــة عنــد اليهــود عنــد اليهــود مــن حيــث ،القــيم العقائديــة حقيقــةمــن حيــث 

 .وعدم االنتفاع بالعلم ،والعنصرية ،والجدال ،الحياء
 

 :على مبحثين الفصلهذا  لويشتم
 

 .القيم العقائدية لليهود في القرآن الكريم: األول المبحث
 

 .القيم االجتماعية عند اليهود في القرآن الكريم: الثاني المبحث
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 األول المبحث
 في القرآن لليهودالعقائدية  القيم

على تزييف الحقائق تقوم  ،التي يدعى اليهود أنها تربطهم باهللا رب العالمين القيم إن     
كثرة األنبياء  رغموالجرأة على حدوده  ،والكفر ،والوثنية ،والشرك ،أنهم أبناء اهللا وأحباؤه بإدعائهم
 ،وٕانقاذهم القتل لهدايتهمأولئك الرسل الذين ابتعثوا  نصيب إال أن ،فيهم -عليهم السالم–والرسل 
 .واالفتراء عليهم ،والتكذيب
وصورها كما  ،عه مطالب للحديث عن حقيقة القيم العقائديةالبحث أرب لهذاأخصص  وسوف

 :يلي
 .حقيقة القيم العقائدية: األول المطلب 

 :فرعان وفيه
 .حقيقة القيم في اللغة واالصطالح: األول الفرع
 .حقيقة العقيدة في اللغة واالصطالح:الثاني الفرع

 .الشرك والكفر باهللا: الثاني المطلب 
 :فرعان وفيه 

 .تعريف الشرك والكفر في اللغة واالصطالح: ألولا الفرع
 .صور من كفر وشرك اليهود في القرآن: الثاني الفرع

 .وقتلهم ،التفريق بين األنبياء: الثالث المطلب 
 :فرعان وفيه 

 .صور من الفريق بين األنبياء: األول الفرع
 .صور من قتل اليهود لألنبياء: الثاني الفرع

 .اليهود لكالم اهللا تحريف: الرابع المطلب 

 :فروع ثالث وفيه
 .حقيقة التحريف في اللغة واالصطالح: األول الفرع
 .تعريف كالم اهللا في اللغة واالصطالح: الثاني الفرع
 .صور من تحريف اليهود لكالم اهللا: الثالث الفرع
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 األول المطلب
 العقائديةالقيم  حقيقة

وحقيقــة العقيــدة فــي  ،لقــيم فــي اللغــة واالصــطالحالمطلــب الحــديث عــن حقيقــة ا هــذافــي  أتنــاول   
 :وذلك في الفرعيين التاليين ،واالصطالحاللغة 

 األول الفرع
 اللغة واالصطالح فيالقيم  حقيقة

 :القيم في اللغة حقيقة: أوالً 
Pأي تعدلت قيمته بـه ،وقام المتاع بكذا ،"َقوم"من  ،قيمةجمع  :القيم

)
68F

1(
P، الـذي ُيقّـوْم  الـثمن" والقيمـة

جعلــت لــه قيمــة : وقومــت المتــاع ،وســدر ،ســدرةمثــل  ،والجمــع القــيم ،أي يقــوم مقامــه ،ه المتــاعبــ
P)69F"معلومة

2(
P، قولـة تعـالى فـي" َقيماً "أهل الكوفة  وقرأ:   ِْإنَِّنـي َهـَداني َربِّـي إَلـى َصـراٍط ُمْسـَتِقيٍم  ُقـل

َقيماً دينًا  P

 )
70F

3.( 
P الصغر واحول  ،معنى القياممصدر ب هو: "خفيفة الياء قال الزجاج القاف مكسورة

P)71F"ذا قيم ديناً " والتأويلوالشبع 

4(
P. 

 :القيم في االصطالح حقيقة: ثانياً 
 :منها, متعددة في اصطالح المعاصرين تعريفاتلها  القيمة
 ،نسـتهدفه فـي سـلوكنا ،أو مسـتوى أو معيـار مقيـاس": القيمـة بأنهـا كـاظمالدكتور  عرف -1

P)72F"غوب عنهأنه مرغوب فيه أو مر  علىوينظر إليه 

5(
P. 

 ،وعامـة ،اجتماعية ذات صبغة انفعالية قوية معايير" :القيمة بأنها السيدالدكتور  عرف -2
ويمتصــها الفــرد مــن بيئتــه  ،قريــب بالمســتويات الخلفيــة التــي تقــدمها الجماعــة مــنتتصــل 

                                                 
 .557ص , خمتار الصحاح: الرازي - 1
 .704ص , املصباح املنري: الفيومي - 2
 .161اآلية : ورة األنعامس - 3
 .10/ 13, التفسري الكبري: الرازي - 4
 .11ص , القومية االجتماعيةاللة , التطوير القيمي وتنمية التمعات الريفية: كاظم  - 5
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 ،ويتخـــذها هاديـــًا ومرشـــداً  ،وقـــيم منهـــا مـــوازين يبـــرر بنهـــا أفعالـــه ،الخارجيـــة االجتماعيـــة
P)73F"فتحدد لكل منهم حلفاء وأصحابه وأعداءه ،هذه القيم في حياة األفراد وتنتشر

1(
P. 

يملــي ، يتعلــق بمــا هــو جــدير بالرغبــة معتقــد": العينــين القيمــة بأنهــا أبــوالــدكتور  عــرف -3
P)74F"من االتجاهات والسلوكيات المجسمة لهذه القيمة مجموعةعلى الفرد 

2(
P. 

يصـدرها اإلنسـان علـى األشـياء مهتـديًا أحكـام  بأنهـا"  :القيمة بأنهـا خلفالدكتور  عرف -4
التـــي ارتضـــاها المجتمـــع محـــددًا المرغـــوب فيـــه والمرغـــوب عنـــه مـــن  المبـــادئبمجموعـــة 

P)75F"السلوك

3(
P. 

أن القــيم لهـا مـدلول معنـوي يـرتبط بـاألفراد، أو األشـخاص ســواء    السـابقة التعـاريفمـن  يالحـظ
احي العقائديـــة، واالجتماعيـــة لهـــؤالء فـــي النـــو رســـخ تت  أو جماعـــات؛ حيـــث أن القيمـــة أفـــراد،كـــانوا 
 .في المجتمع ككل متكامل وتؤثر

 الثاني الفرع
 في اللغة واالصطالح العقيدة حقيقية

 :العقيدة في اللغة حقيقة: أوالً 
P، من عقد قلبه على الشيء إذا لزمه)عقائد( جمعها: عقيدة

)
76F

4(
P. 

بـه  يدينعليه القلب والضمير، وما  ما عقد: والعقود، الفرائض التي ألزموها، وعقيدة العقد،: وقيل
Pاإلنسان، ويعتقده

)
77F

5(
P. 

Pمعينة إيمانًا قطعيًا، ال يقبل الشك،أو الجدل، والتصديق بالشيء والجزم به بحقيقةاإليمان  أو

)
78F

6(
P. 

Pبه

)
78F

6(
P. 

 
 

                                                 
 .294ص , علم النفس االجتماعي: السيد - 1
 .25ص , القيم اإلسالمية والرتبية: أبو العينني - 2
 .9ص , املعاصر الرتبويلقص القرآين ودروها يف توجيه فكرها قيم اليهود يف ا: خلف - 3
 .مادة عقد, لسان العرب: ابن منظور - 4
 .519ص , املنجد: املنجد - 5
 .17ص , العقيدة اإلسالمية واأليدلوجيات املعاصرة: عبود - 6
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 :العقيدة اصطالحاً  حقيقة: ثانياً 
Pيقال اعتقد في كذا أي آمن، واإليمان بمعنى التصديق اإليمان، :هي العقيدة  

)
79F

1(
P. 

باهللا سبحانه، وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ومالئكته وكتبـه ورسـله واليـوم  اإليمانهي  والعقيدة
بِّــهِ الرَُّســوُل ِبَمــا أُنــِزَل ِإَلْيــِه ِمــن  آَمــنَ  :لقولــه تعــالى.والقــدر خيــره وشــره اآلخــر، َواْلُمْؤِمُنــوَن ُكــلٌّ  رَّ

ُق َبْيَن َأَحٍد مِّن رُُّسِلهِ  هِ َوُرُسلِ آَمَن ِبالّلِه َوَمآلِئَكِتِه َوُكتُِبِه    .7َال ُنَفرِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .17ص , املرجع السابق - 1
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 الثاني المطلب
 باهللا الكفرو  الشرك

والكفــر فــي اللغــة واالصــطالح، وبيــان  ،المطلــب الحــديث عــن تعريــف الشــرك هــذافــي  أتنــاول   
 :وذلك في الفرعين التالييناليهود في القرآن الكريم؛  وشركصور من كفر 

 األول الفرع
 في اللغة واالصطالح والكفرالشرك  تعريف

 :الشرك في اللغة تعريف: أوالً 
 .أدخله فيه: َأْمِره بمعنى في) أْشَرَكهُ (

Pجعل له شريكًا في ُملكه: باهللا َأشركَ : ويقال

)
80F

1(
P. 

 ).َيا ُبَنيَّ ال ُتْشَرْك ِباهللاَ (: العزيزالتنزيل  وفي
 .ومشركي ،فهو مشرك ،كفر: باهللا وأشرك

 :الشرك في االصطالح تعريف: ياً ثان
تجعــــل هللا نــــدًا أو شــــريكًا فــــي ربوبيتــــه أو الوهيتــــه أو أســــمائه  بــــأن" :الشــــرك الســــنةأهــــل  عــــرف

P)81F"وصفاته

2(
P. 

 :الكفر في اللغة تعريف: ثالثاً 
, الشـريعةأو , أو النبـوة, لم يـؤمن بالوحدانيـة: وكفراناً , ُكْفراً  -الرجل) َكَفرَ : (الفعل منمشتقه  الكفر

 .بثالثتها أو
Pوَكَفَرةُ , والجمع ُكفَّارُ . نعمَة اهللا فهو كافر كَفر: يقال كما

)
82F

3(
P. 

 :الكفر في االصطالح تعريف: رابعاً 
Pالُكفر

)
83F

4(
P :منها ،ويأتي على معاٍن متعددة ،وهو ضد اإليمان ،)كفر: (من الفعل مشتقة: 

                                                 
 .1251/ 2, احمليط القاموس: ديوالفريوز آبا, 480/ 1, املعجم الوسيط: وآخرون, مصطفى - 1
 ).http://forums.naseej.com: (جوانب من العقيدة أهل السنة واجلماعة - 2
 .791/ 2, املعجم الوسيط: وآخرون, مصطفى - 3
 .655 -654/ 1, القاموس احمليط: الفريوز آبادي - 4
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 .النعمة جحود -1
 .الليل سواد -2
 .سحاب المظلموالنهر الكبير وال ،العظيم والوادي ،البحر -3
 .والستر الغطاء -4
 ".ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعض ال"قوله عليه السالم  -كفارعلى  ويجمع
اإلنكـار المتعمـدة لمـا جـاء بـه محمـد صـلى اهللا عليـة وسـلم أو  هـو" :بأنـه الكفر السنةأهل  عرف

Pجاء به مما علم من الدين بالضرورة مابعض 

)
84F

1(
P. 
 الثاني الفرع

 اليهود في القرآن وشركفر من ك صور

و حــالنوهــي علــى , وســوف اكتفــي بــذكر ثالثــة صــور ،الشــرك فــي القــرآنمــن كثيــرة  صــور لليهــود
 :التالي

 :عبادة العجل: األولى الصورة
َظــاِلُمونَ ِباْلَبيَِّنــاِت ثُــمَّ اتََّخــْذُتُم اْلِعْجــَل ِمــن َبْعــِدِه َوَأنــُتْم  مُّوَســىَجــاءُكم  َوَلَقــدْ   :تعــالى قــال P85F

2
P

 لليهود وهم يعبدون العجل باآليات الواضحة البينة القاطعة على  موسىجاء  لقد 
وفــرق , والعصــا, والضــفادع, والحجــر والقمــل, ومــا حــدث لهــم مــن دالئــل الطوفــان, اهللارســول  أنــه

, شـاهدوهاوتظليلهم بالغمام والمن والسـلوى والحجـر وغيـر ذلـك ويـر ذلـك مـن اآليـات التـي , البحر
Pعجل أي معبودًا من دون اهللا في زمان موسى وأيامهثم اتخذتم ال

)
86F

3(
P. 

وشـركهم , وهـذا مـن أبلـغ الـدالئل علـى كفـرهم, علـى عبـادة العجـل مـن دون اهللا أصـروايهود  ولكن
 .عزوجلباهللا 

 
 
 

                                                 
 ).http://forums.naseej.com: (جوانب من عقيدة أهل السنة و اجلماعة - 1
 .92اآلية : سورة البقرة - 2
 .67/ 1, خمتصر ابن كثري: ابن كثري - 3
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 :نسبة األوالد إلى اهللا: الثانية الصورة
ــِه َذِلــَك َقــْوُلُهم  َوَقاَلــتْ اْلَيُهــوُد ُعَزْيــٌر اْبــُن الّلــِه  َوَقاَلــتِ  : تعــالى قــال  النََّصــاَرى اْلَمِســيُح اْبــُن الّل

 P )87Fُيْؤَفُكونَ َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْبُل َقاَتَلُهُم الّلُه َأنَّى  ُيَضاِهُؤونَ ِبَأْفَواِهِهْم 

1(
P. 

 ،لم يبقى من اليهـود مـن يحفـظ التـوراة ،)بختنصر(ألنه بعد وقعة  ،عزير ابن اهللا أناليهود  ادعى
وقـال مـن يفعـل هـذا ،ذلكتعجبـوا مـن  ،وأملـى عليـه التـوراة ،بعد أن أحياه اهللا عزير بعد مائه عامو 

Pاألمر إال أن يكون ابن اهللا

)
88F

2(
P  ..تعـالى لقوله :  ُْهَو اللَُّه َأَحٌد  ُقل  َُمُد  اللَّه َيِلْد َوَلْم  َلمْ  الصَّ

  P َأَحدٌ َيُكن لَُّه ُكُفوًا  َوَلمْ   ُيوَلْد 

)
89F

3(
P. 

 :اتخاذ األرباب من دون اهللا: الثالثة الصورة
َواْلَمِسـيَح اْبـَن َمـْرَيَم َوَمـا ُأِمـُروْا ِإالَّ  الّلـهِ َأْحَباَرُهْم َوُرْهَبـاَنُهْم َأْرَبابـًا مِّـن ُدوِن  اتََّخُذواْ  : تعالى قال

 P)90Fْشِرُكوَن َواِحدًا الَّ ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا يُ  ِإَلـهاً ِلَيْعُبُدوْا 

4(
P. 

 
وقـد كـان لليهـود أحبـار فكـانوا  ،ي مـن عنـد اهللانبـيؤمنوا بأن موسى عليـه السـالم  لماليهود  نإ    

الطاعـة  وهـذهيقولـون  مـان يهود يطيعون األحبـار فيكاو  ،ويحللون لهم أموراً  ،عليهم أموراً  يحرمون
فكــأنهم  والتحــريميــث التحليــل فاتخــذوهم أربابــًا فــي الطاعــة مــن ح ،هــي عبــادة لهــم مــن دون اهللا،

Pعبدوهم

)
91F

5(
P. 

                                                 
 .30اآلية : سورة التوبة - 1
 .123ص , تفسري البيضاوي: البيضاوي - 2
 .) .4-1(اآلية من : سورة اإلخالص - 3
 ) . 31( اآلية: سورة التوبة - 4
 .531/ 1, صفوة التفاسري: الصابوين - 5
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 الثالث المطلب
 وقتلهم, األنبياءبين  التفريق

فـــي وقـــتلهم وذلـــك  ،صـــور مـــن التفريـــق بـــين األنبيـــاء عـــن ثيالمطلـــب الحـــد هـــذافـــي  أتنـــاول     
 :الفرعيين التاليين

 األول الفرع
 بين األنبياء التفريقمن  صور

 ،وسـوف اكتفـي بـذكر ثالثـة صـور ،والرسـل ،بـين األنبيـاءصور كثير للتفريق  لليهود تعددت     
  :النحو التالي علىوهي 

 .وكفرهم بالبعض اآلخر ،اليهود ببعض الرسل إيمان: األولى
َوَما أُنِزَل ِإَلـى ِإْبـَراِهيَم َوإِْسـَماِعيَل َوإِْسـَحاَق  ِإَلْيَناآَمنَّا ِبالّلِه َوَما أُنِزَل  ُقوُلواْ   :تعالى قال

ْنُهْم  النَِّبيُّونَ َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي  وبَ َوَيْعقُ  ُق َبْيَن َأَحٍد مِّ بِِّهْم َال ُنَفرِّ ِمن رَّ
 P)92Fُمْسِلُموَن  َلهُ َوَنْحُن 

1(
P.     

إليمـان وكذلك ا ،وما أنزل إلينا من القرآن العظيم ،بأن يقولوا آمنا باهللا المؤمنيناهللا أمر  نإ      
 حفـــدةوكـــذلك  ،إبـــراهيم مـــن الصـــحف واألحكـــام التـــي كـــان األنبيـــاء متعبـــدين بهـــا ،أنـــزل إلـــى بمـــا

أنـزال علـى  الـذانوكـذلك بـالتوراة واإلنجيـل  ،وٕاسحاق وهم األسباط حيـث كانـت النبـوة فـيهم ،إبراهيم
Pوعيسى عليهم السالم ،موسى

)
93F

2(
P .ونصـدق  ،يؤمنـوا بمـا أنـزل علـى غيـرهم مـن األنبيـاء جميعـاً  وان

ويكفـروا  ،وعـدم التفريـق بيـنهم ،من اآليات البينـات والمعجـزات البـاهرات اهللابما جاءوا به من عند 
Pفعلت اليهود والنصارى كمابالبعض 

)
94F

3(
P. 

 
 
 

                                                 
 ) .136 (اآلية : سورة البقرة - 1
 .99/ 1, صفوة التفاسري: الصابوين - 2
 .99/ 1, صفوة التفاسري: الصابوين - 3
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  .نبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم على الرغم من تصديقه للتوراة إنكار: الثانية
ـَن  مِّنْ  َرُسولٌ َجاءُهْم  َوَلمَّا   :تعالى قال ُأوتُـوْا  الَّـِذينَ ِعنـِد الّلـِه ُمَصـدٌِّق لَِّمـا َمَعُهـْم َنَبـَذ َفِريـٌق مِّ

 P)95F َيْعَلُمونَ اْلِكَتاَب ِكَتاَب الّلِه َوَراء ُظُهورِِهْم َكَأنَُّهْم َال 

1(
P.  

, وموافقــًا لمــا فيهــا مــن أصــول الــدين, اهللا عليــه وســلم مصــدقًا للتــوراة صــلىجــاء محمــد  عنــدما    
 ألنهــا, طــرح أحبــارهم وعلمــاؤهم التــوراة وأعراضــهم عنهــا بالكليــة, موســى عليــه الســالم لنبــوة ومقــرراً 

يعلمـون مـن  الوأروا علـى إنكـار نبوتـه كـأنهم , تدل على نبوة محمد صلى اهللا عليه وسـلم فجحـدوا
Pدالئل نبوته شيئاً 

)
96F

2(
P. 

 .مالسؤال على سبيل التعنت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل كثرة: الثالثة
ـَن  َيْسَأُلكَ  :تعالى قال َل َعَلْيِهْم ِكَتابًا مِّ َفَقـْد َسـَأُلوْا ُموَسـى َأْكَبـَر ِمـن  السَّـَماءِ َأْهُل اْلِكَتاِب َأن تَُنزِّ

ــاِعَقُة ِبُظْلِمِهــْم ثُــمَّ اتََّخــُذوْا  الّلــهِ َذِلــَك َفَقــاُلوْا َأِرَنــا  ا َجــاءْتُهُم ِمــن َبْعــِد َمــ اْلِعْجــلَ َجْهــَرًة َفَأَخــَذْتُهُم الصَّ
 P)97Fُموَسى ُسْلَطانًا مُِّبينًا  َوآَتْيَنااْلَبيَِّناُت َفَعَفْوَنا َعن َذِلَك 

3(
P. 

 ،ن كنت نبيًا فأتنا بكتاب من السماء جملـةإقالوا للنبي صلى اهللا عليه وسلم  اليهودأحبار  أن    
 هـوى سـؤالهم مـا فـذكر تعـال ،وقـد طلبـوا ذلـك علـى وجـه العنـت والعنـاد ،أتـى بـه موسـى جملـة كما

اهللا  رؤيـــةفلقـــد ســـألوا موســـى  ،أفضـــع وأشـــنع تســـلية للنبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم للتأســـي بالرســـل
Pفجاءتهم من السماء نار فأهلكتهم بسبب ظلمهم ،عزوجل عياناً 

)
98F

4(
P. 

 الثاني الفرع

 اليهود لألنبياء في القرآن قتل صور
وهـم رسـل اهللا , يهـود مـع أفضـل الخلـقفقـد مارسـه ال, مـن أخطـر الـذنوب الـنفسكان قتـل  إذا     

وهمـا علـى , وسـف اكتفـي بـذكر صـورتين, وتعـددت صـور قتـل األنبيـاء فـي القـرآن, السـالمعليهم 
 :التالي النحو

 .وقتلهم لألنبياء بسبب استكبارهم ،اليهود تكذيب: أوالً 
                                                 

 ). 101( اآلية: سورة البقرة - 1
 .99/ 1, صفوة التفاسري: الصابوين - 2
 ) .153( اآلية: سورة النساء - 3
 .316/ 1, صفوة التفاسري: الصابوين - 4
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َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمـْرَيَم اْلَبيَِّنـاِت  ِبالرُُّسلِ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّْيَنا ِمن َبْعِدِه  َوَلَقدْ   :تعالى قال
َفَفِريقـًا َكـذَّْبُتْم َوَفِريقـًا  اْسـَتْكَبْرُتمْ اْلُقُدِس َأَفُكلََّما َجـاءُكْم َرُسـوٌل ِبَمـا َال َتْهـَوى َأنُفُسـُكُم  ِبُروحِ َوَأيَّْدَناُه 
 P )99Fَتْقُتُلوَن 

1(
P. 

 ،ثم أرسل على آثره الكثير من الرسـل،ليه السالم التوراةع -موسى–عزوجل  اهللاأعطى  لقد      
Pعليــه الســالم اآليــات البينــات والمعجــزات الواضــحات عيســىوأعطــى 

)
100F

2(
P .وقــواه  ،علــى نبوتــه الدالــة

رسول بما ال يوافق هواكم تكبـرتم  إسرائيلوكلما جاءكم يا بني  ،اهللا وشد أزره بجبريل عليه السالم
Pقتلتمـــوهموطائفـــة  ،موهمعـــن إتباعـــه فطائفـــة مـــنهم كـــذبت

)
101F

3. (
P   ًـــا ـــتلهم : ثاني ـــات اهللا ،وق ـــر بآي الكف

 .الدعاة إلى اهللا  ،وقتللألنبياء 

النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحـقٍّ َوَيْقُتلُـوَن الِّـِذيَن َيـْأُمُروَن  َوَيْقُتُلونَ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه  ِإنَّ  : تعالى قال
 P)102Fَفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم ِمَن النَّاِس  ِباْلِقْسطِ 

4(
P. 

بنـو  قتلـت: "بن الجراح رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال عبيدةأبو  روى     
مـن  رجـالً ثالثة وأربعـين نبيـًا مـن أول النهـار فـي سـاعة واحـدة فقـام رجـل وٕاثنـا عشـر  إسرائيل

ذلــك  النهــارفقتلــوا جميعــًا فــي آخــر عبــاد بنــي إســرائيل فــأمروا بــالمعروف ونهــوا عــن المنكــر 
P)103F"اليوم

5(
P. 

 والاهللا فــي اآليــة الــذين يكــذبون بمــا أنــزل اهللا، ويقتلــون أنبيــاء اهللا بغيــر ســبب  ذكــرهمالــذين  وهــم
Pاهللاجريمة إال لكونهم دعوهم إلى اهللا، وهم اليهود قتلوا زكريا وابنه وقتلوا أنبياء 

)
104F

6.( 

                                                 
 ) .87( اآلية: سورة البقرة - 1
 .77/ 1, صفوة التفاسري: الصابوين - 2
 .77/ 1, صفوة التفاسري: الصابوين - 3
 .21اآلية : سورة آل عمران - 4
 يف تفسري سورة آل عمران  383/ 2ذكره اجلصاص يف أحكام القرآن ،  - 5
 .192/ 1, صفوة التفاسري: لصابوين - 6
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 الرابع المطلب
 لكالم اهللا اليهود تحريف

وتعريـف كـالم  ،هذا المطلب الحـديث عـن حقيقـة التحريـف فـي اللغـة واالصـطالح في أتناول     
وذلــك فــي الثالثــة فــروع  ،وبيــان صــور مــن تحريــف اليهــود لكــالم اهللا ،واالصــطالح اللغــةاهللا فــي 
 :التالية

 األول الفرع
 في اللغة واالصطالح التحريف حقيقة

 :في اللغة التحريف: أوالً 
 .أماله: الشيءَ  )َحرَّفَ (

فاً : القلمَ  َحرَّف: يقال  .َقطَّه ُمَحرَّ
Pغيّره وصرفه عن معانيه: الكالمَ  وَحرَّف

)
105F

1(
P. 

106F(P)ُيَحرُِّفوَن الَكِلَم َعْن َمواِضِعهِ : (العزيزالتنزيل  وفي

2(
P. 

 :في االصطالح التحريف: ثانياً 
 :منها ،متعددة عند العلماء تعريفات للتحريف

Pتغيير اللفظ دون معنى هو" :أنهالتحريف ب الجرجاني عرف -1

)
107F

3(
P. 

بـالتغيير  ،الوحي والشريعة عما جاءت به إخراج" :التحريف بأنه الطنطاويالشيخ  عرف -2
P108Fوالتفسير الباطل ،أو بالكتمان والتأويل الفاسد ،في األلفاظ والتبديل

4  

 
 
 

                                                 
 .167/ 1, املعجم الوسيط: مصطفى وآخرون - 1
 )13( اآلية: سورة املائدة  - 2
 .http://www.ghazali.orgكتاب التعريفات للشريف اجلرجاين : اجلرجاين - 3
 .467ص , بنو إسرائيل يف القرآن والسنة: طنطاوي - 4
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 الثاني الفرع

 اهللا في اللغة واالصطالح كالم تعريف
وقبـــل البـــدء بـــالتعريف البـــد مـــن  ،الم اهللا يعنـــي بـــه القـــرآن الكـــريمأن كـــ لـــديناالمعـــروف  مـــن     

 :كما يليوسوف أتناول التعريف  ،في اللغة واالصطالح الكالمتعريف 

 :الكالم لغةً  تعريف: أوالً 
 .األصوات المفيدة :أصل اللغة في) الَكَالمُ (

 .لفاظالمعنى القائم بالنفس الذي ُيعبَّر عنه بأ ):عند المتكلمين( والكالم
أو شـبهها ممـا يكتفـي  ،جـاء الشـتاء: نحـو ،الجملة المركَّبة المفيـدة): النحاة اصطالحفي ( والكالم
Pبنفسه

)
109F

1(
P. 

 :الكالم اصطالحاً  تعريف: ثانياً 
ــم يبحــث فيــه عــن ذات اهللا وصــفاته ،باإلســناد كلمتــينتضــمن  مــا    وأحــوال الممكنــات مــن  ،وعل

Pيد األخير إلخراج العلم اإللهي للفالسفةوالق ،على قانون اإلسالم والمعادالمبدأ 

)
110F

2(
P. 

 .المركب الذي فيه اإلسناد التام المعنى هو: النحوييناصطالح  وفي
 ،والصــراط والميــزان ،ومــا يتعلــق بــه مــن الجنــة والنــار ،أمــور يعلــم منهــا المعــاد عــنباحــث  وعلــم

Pاألدلةالمكتسبة عن الكالم هو العلم بالقواعد الشرعية االعتقادية : وقيل ،والعقاب والثواب

)
111F

3(
P. 

 :القرآن الكريم لغةً  تعريف: ثالثاً 
 .يقرأ ،مصدر قرأ: األصلفي  القرآن
Pقرآناً  ،قراءة ،قرأ: تقول

)
112F

4(
P. 

                                                 
 .796/ 2, املعجم الوسيط: مصطفى وآخرون - 1
 .http//www.ghazali.org, التعريفات للشريف اجلرجاين: اجلرجاين - 2
 .املرجع السابق - 3
 .1/115, القاموس احمليط: وز آباديالفري  - 4
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 P)113Fَقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه  َفِإَذا َوُقْرآَنُه  َجْمَعهُ َعَلْيَنا  ِإنَّ  :تعالى قال

1(
P. 

 :القرآن الكريم اصطالحاً  تعريف: رابعاً 
بواسـطة جبريـل عليـه  ،المنزل علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ،المعجز ،تعالىاهللا  كالم   

 ،الفاتحـةالمبـدوء بسـورة  ،المتعبـد بتالوتـه ،المنقول إلينا بـالتواتر ،المكتوب في المصاحف ،السالم
Pالمختوم بسورة الناس

)
114F

2(
P. 

 

 الثالث الفرع

 تحريف اليهود لكالم اهللا من صور
وســوف أتنــاول ذكــر ثالثــة صــور مــن تحــريفهم  ،مــن تحريــف كــالم اهللا كثيــرةصــور  ليهــودل      

 :يلي كماوهي  ،لكالم اهللا

 .كالم اهللا مع العلم به تحريف: األولى
ْنُهمْ َأن ُيْؤِمُنوْا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق  َأَفَتْطَمُعونَ  :تعالى قال ُفوَنـُه ِمـن َيْسَمُعوَن َكَالَم الّلِه ثُمَّ ُيَحرِّ  مِّ

 P)115Fَوُهْم َيْعَلُموَن  َعَقُلوهُ َبْعِد َما 

3(
P. 

وحملــه  ،تحــريفهم للكلــم عــن مواضــعه: اليهــود التــي كــرر القــرآن الكــريم ذكرهــا رذائــلأبــرز  مــن    
وبــيعهم الــدين بالقليــل مــن  ،وانطمــاس بصــرتهم ،وذلــك لقســوة قلــوبهم ،وجهــه الصــحيح غيــرعلــى 
 .الدنيا حطام
بعد أن وصفت لكم حال اليهـود مـا وصـفت  –أيها المؤمنون  –أفتطمعون  :مةالكرياآلية  ومعنى

والحال أنه كـان فريـق مـن علمـائهم وأحبـارهم يسـمعون  ،أن يدخلوا في اإلسالم ،ونكرانمن جحود 
 بهـــذاوهـــم يعلمـــون أنهـــم كـــاذبون  ،اهللا ثـــم يميلونـــه عـــن وجهـــه الصـــحيح مـــن بعـــد مـــا فهمـــوه كـــالم

Pأو يعلمون ما يستحقه محرفه من الخزي والعذاب األليم ،التحريف على اهللا تعالى

)
116F

4(
P. 

                                                 
 ) .18 -17(اآلية : سورة القيامة - 1
 .مصطلحات يف القرآن الكرمي: الشبكة اإلسالمية - 2
 ) .75( اآلية : سورة البقرة - 3
 .4678بنو إسرائيل يف القرآن والسنة، ص : طنطاوي - 4
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  .لكالم اهللا وٕادعائهم أنه من عند اهللا تحريفهم: الثانية
 َثَمنـاً ثُمَّ َيُقوُلوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد الّلِه ِلَيْشَتُروْا ِبِه  ِبَأْيِديِهمْ لِّلَِّذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب  َفَوْيلٌ  : تعالى قال

 P)117Fَيْكِسُبوَن  مِّمَّاَفَوْيٌل لَُّهم مِّمَّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم  َقِليالً 

1(
P. 

بــــالهالك والفضــــيحة والخــــزي ألولئــــك األحبــــار مــــن اليهــــود، الــــذين يكتبــــون  توعــــدهماهللا  نإ     
ثـــم والتـــأويالت الفاســـدة بأيديهم،بـــدال ممـــا اشـــتملت عليـــه الكتـــب مـــن حقـــائق،  ،المحرفـــةالكتابـــات 

اهللا  أنزلهــالجهــالهم ومقلــديهم كــذبًا وبهتانــًا هــذا مــن عنــد اهللا، ومــن نصــوص التــوراة التــي  يقولــون
لهـم بسـبب مـا  عظيمـةعلى موسى، ليأخذوا في نظير ذلك عوضًا يسيرًا من حطام الدنيا، فعقوبـة 

غيــر مــن أمــوال ب اكتســبوهقــاموا بــه مــن تحريــف وتبــديل لكــالم اهللا، وخــزي كبيــر لهــم مــن أجــل مــا 
Pحق

)
118F

2(
P. 
للكلــم عــن مواضــعه وٕانكــارهم للحــق الــذي جــاء بــه الرســول صــلى اهللا عليــه  تحــريفهم: الثالثــة
 :وسلم

 
َسـِمْعَنا َوَعَصـْيَنا َواْســَمْع  َوَيُقولُـونَ الَّـِذيَن َهـاُدوْا ُيَحرِّفُـوَن اْلَكِلـَم َعـن مََّواِضـِعِه  مِّـنَ   :تعـالى قـال

َواْسـَمْع َوانُظْرَنـا  َوَأَطْعَنـاَوَطْعنًا ِفي الدِّيِن َوَلْو َأنَُّهْم َقـاُلوْا َسـِمْعَنا  َأْلِسَنِتِهمْ بِ َغْيَر ُمْسَمٍع َوَراِعَنا َلّيًا 
 P)119Fالّلُه ِبُكْفرِِهْم َفَال ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِليًال  لََّعَنُهمُ َلَكاَن َخْيرًا لَُّهْم َوَأْقَوَم َوَلِكن 

3(
P. 

يبًا من الكتاب قوم يميلون الكلم عن وجهه الصـحيح، ويجعلونـه الذين أوتوا نص اليهودمن  نإ    
الصـدق،  يخـالفلغير معناه، عن طريـق تبديلـه بالزيـادة أو الـنقص، وتأويلـه تـأويًال فاسـدا  محتمالً 

معنـــا قولـــك  -وســـلمصــلى اهللا عليـــه  –وال يكتفــون بـــذلك بـــل يقولـــون عنــد ســـماعهم لـــداعي الحـــق 
فـي إسـاءتهم فيقولــون  يزيـدون، واسـمع ال سـمعت خيـرًا قـط ، ثـم ووعينـاه، وعصـينا مـا تـدعونا إليـه

والطعـن فـي دينـه، وبـذلك نـرى أن  عليـه،وراعنا يفتلون بها ألسنتهم، قاصـدين إسـاءته والـتهكم : له
بالقســـط مـــن النـــاس، كـــذلك ســـجل علـــيهم  يـــأمرونهماليهـــود حرفـــوا كـــالم اهللا تعـــالى، ولكـــالم الـــذين 

عليـــه وســـلم ومـــع كـــل مـــن يـــدعوهم إلـــى الهـــدى  اهللالرســـول صـــلى هـــم مـــع بدأالقـــرآن الكـــريم ســـوًء 

                                                 
 ) .79( اآلية : سورة البقرة - 1
 .471القرآن والسنة، ص بنو إسرائيل يف : طنطاوي - 2
 ). 46( اآلية : سورة النساء - 3
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والتــوقح فــي الفعــل، والقــدح فــي الــدين مــع اســتعمالهم  القــول،والرشــاد، ووصــفهم اهللا بــااللتواء فــي 
Pلكنهم يفتلون لها ألسنتهم، ليصلوا إلى مرادهم وهو التحقير التوقير،للعبارات التي تحتمل 

)
120F

1(
P. 

 

                                                 
 .478, 473ص , بنو إسرائيل يف القرآن والسنة: طنطاوي - 1
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 الثاني المبحث
 عند اليهود في القرآن الكريم تماعيةاالج القيم

تــؤثر فــي المجتمــع مــن حولهــا ،ومــن تلــك  ،والتــيصــور القــيم االجتماعيــة عنــد اليهــود  تتعــدد     
 .،والمراء ،وعدم انتفاعهم بالعلم  لديهمالقيم الحياء ،واالعتداد بالجنس البشري 

وصورهما  الدماء ، مطالب للحديث عن عدم الحياء ،وسفك ثالثةأخصص لهذا المبحث  وسوف
 :وهي على النحو التالي  ،وعدم االنتفاع بالعلم وصوره ، وصورهما،وحقيقة الجدال والعنصرية 

 
 .وسفك الدماء  الحياءعدم :األول  المطلب

 :ثالثة فروع  وفيه 
 . واالصطالحتعريف الحياء في اللغة :األول  الفرع   
 .ود صور من عدم الحياء عند اليه:الثاني  الفرع   
 .صور من سفك الدماء عند اليهود :الثالث  الفرع   

 
 . والعنصريةالجدال :الثاني  المطلب

 :أربعة فروع  وفيه 
 . واالصطالححقيقة الجدال في اللغة :األول  الفرع   
 . واالصطالححقيقة العنصرية في اللغة :الثاني  الفرع   
 .صور من جدال اليهود في القرآن :الثالث  الفرع   
 . القرآنصور من عنصرية اليهود في :الرابع  الفرع   
 

 .بالعلم  االنتفاععدم :الثالث  المطلب
 :فرعان  وفيه  

 .حقيقة العلم في اللغة واالصطالح :األول  الفرع   
 .  بالعلمصور من عدم انتفاع اليهود :الثاني  الفرع   
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 األول المطلب

 وسفك الدماء الحياء عدم
اللغة واالصطالح ،وصور من عدم  فيهذا المطلب الحديث عن تعريف الحياء  في أتناول    

 :التالية  فروعوذلك في الثالثة الحياء ،وسفك الدماء عند اليهود ؛
 

 األول الفرع
 في اللغة واالصطالح الحياء تعريف

 )121F)1: اللغةتعريف الحياء في  -أوالً 
 .االحتشام ) :الَحياءُ (                  

 َحيَي منه َحياًء واسَتحيا واسَتحَي ، ،وقدالتوبة والحشمة ) :الَحياءُ (                  
 .كراهية التقاء الياءَيِنِ◌  األخيرةالياء  حذفوا                            

 )122F)2: االصطالحتعريف الحياء في -ثانياً 
ن شيء ،وتركه حذرًا النفس م انقباض:" أهل السنة والجماعة الحياء بأنه عرف            

 :وهو نوعان عن اللوم فيه ، 
العورة  كشفكالحياء من  اهللا تعالى في النفوس ،كلها ، خلقهالذي  وهو:"نفسي : األول

 ".بين الناس  ،والجماع
 ." تعالىمن اهللا  المؤمن من فعل المعاصي خوفاً  يمنعأن  وهو:"إيماني : الثاني

 الثاني الفرع
 اليهودعدم الحياء عند  من صور

  :صورة واحدة وهي كما يلي  بذكرصور كثيرة من عدم الحياء ،وسوف أكتفي  لليهود   
 .ال يليق  بماحيائهم بادعائهم على نبيهم موسى عليه السالم  عدم -

مَّا َقاُلوا َوَكاَن آَذْوا ُموَسى َفَبرََّأُه اللَُّه مِ  َكالَِّذينَ َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتُكوُنوا  َيا :تعالى  قال      
 123Fَوِجيها ً  اللَّهِ ِعنَد 

)3( . 

                                                 
 . 819/لسان العرب ،  . /  1/213املعجم الوسيط ، :  وآخرون مصطفى .1

 .http://www. forums.naseej.com. عقيدة أهل السنة واجلماعة  من جوانب .2
 ) .69(اآلية : األحزاب سورة .3
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 إن:"اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رسول قال: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال روي      
شيء استحياء منه ،فأذاه من آذاه من بني  جلدهموسى كان رجًال حييًا ستيرًا ،ال يرى من 

إما برص وٕاما أدرة وٕاما آفة :ن عيب في جلده م إالما يتستر هذا التستر :إسرائيل ،فقالوا 
قالوا لموسى عليه السالم ،فخال يومًا وحده ،فخلع ثيابه  مما،وٕان اهللا عز وجل أراد أن يبرئه 

ثوبي حجر ،ثوبي حجر ،حتى انتهى إلى مأل من بني إسرائيل ،فرأوه :فجل يقول  ر،على َحجَ 
قولون ،وقام الحجر ،فأخذ ثوبه فلبسه اهللا عز وجل ،وأبرأه مما ي خلقعريانًا أحسن ما 
بعصاه ،فواهللا إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه ،ثالثًا أوأربعًا أو  ضرباً ،وطفق بالحجر 

 . )124F)1"خمساً 
 

 الثالث الفرع

 عند اليهود الدماءمن سفك  صور

  :يلي وهي كماصورة واحدة  بذكرصور كثيرة من سفك الدماء ،وسوف اكتفي  لليهود    
 .والذين يأمرون بالمعروف من الناس  نبياءاأل  قتل -

ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الِِّذيَن  النَِّبيِّينَ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلوَن  ِإنَّ  :تعالى  قال
النَّاِس َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليمٍ  ِمنَ َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط  125F

)2( . 
عنــد اليهــود ،أال وهــي ســفك الــدماء بغيــر حــق فلقــد ســجل القــرآن الكــريم  المترســخة القــيم مــن
قتل  ،فقدالناس  منبالقسط   يأمرونهماليهود في كثير من آياته قتلهم لألنبياء ،وللذين   علي

-عليه السالم-عيسىوحاولوا قتل -عليهما السالم-اليهود من أنبياء اهللا تعالى زكريا ،ويحيى
126Fعــن إرادتهــم خارجــهلك ؛إال أن اهللا تعــالى عصــمه مــنهم ألســباب ،واتخــذوا جميــع الســبل لــذ

)3( 
قتــل النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم ولكــنهم لــم يفلحــوا ؛ألن اهللا تعــالى نجــاه مــن  أيضــاً وحــاولوا .

 .ومكرهم  شرورهم

                                                 
 ، 2/227، )موسى عليهما السالم معحديث الخضر (،باب ) األنبياء(البخاري في صحيحه ،كتاب  أخرجه .1

 ).3223(ح
 ) .21(اآلية :آل عمران  سورة  2.
 . 613بنو إسرائيل في القرآن والسنة ،ص :طنطاوي . 3
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 الثاني المطلب
 والعنصرية الجدال

اللغة واالصطالح في  ،والعنصريةفي هذا المطلب الحديث عن حقيقة الجدال  أتناول       
 :فروع التالية  األربعةوذلك في ،وصور من جدال ،وعنصرية اليهود في القرآن ،

 
 األول الفرع

 في اللغة ،واالصطالح الجدال حقيقة
 

 )127F)1: اللغةحقيقة الجدال في  -أوالً 
،وهو  مختلفة ربصو ة ،واالستدالل صورها الفالسف المناقشةطريقة في :الَجداُل 

 ".أو مسلمات  مشهوراتمَؤلف من  قياس:"سلمين الم َمناطقةعند 
 وَجَداالً  ةُمجاَدل الصقر ،وجادله خاصمه ،واألجَدلُ الَجدُل العضو :جدل 

 .وهو شدة الخصومة  الَجَدلُ ،واالسم 

 )128F)2:االصطالح  فيحقيقة الجدال  -ثانياً 
 ب عن مراء يتعلق بإظهار المذاه عبارة:" الجرجاني الجدال بأنه عرف           

 " .  وتقريرها                               

 الثاني الفرع
 في اللغة واالصطالح العنصرية حقيقة

 )129F)3:حقيقة العنصرية في اللغة -أوالً 
 . تعصب المرء لنفسه ،أو الجماعة للجنس : صِرَيةُ نُ الع                         

 

 
 )130F)1:حقيقة العنصرية في االصطالح  -ثانياً 

                                                 
 . 585خمتار الصحاح ،ص : الرازي .  /  1/111املعجم الوسيط ،: وآخرون مصطفى .1
 http://www.ghazali.org/arabic . اجلرجاين  للشريف التعريفات .2
 . 2/631املعجم الوسيط ،: وآخرون مصطفى .3

http://www.ghazali.org/arabic
http://www.ghazali.org/arabic
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 أوهي تعصب فرد ،أو فئة من الناس لجنس ،  العنصرية:" العنصرية بأنها الجابري عرف    
البشرة ، وٕاباحة قتل أو اضطهاد ،أو  للونعشيرة ،أو طائفة ،أو معتقد ،أو حتى   أوعرق ،أو قبيلة ، 

،أو  جنسهافي  عنه،أو سبب واضح ،سوى أنها تختلف   حقحتى ازدراء الفئات األخرى بدون وجه 
قبل اإلسالم ،وفكرة الحروب  العربيةالزنوج ،وهي القبائل :( مثل" .،أو طائفتها ،أو لون بشرتها  عرقها

 ) .المعاصرة  والطائفيةالصليبية ،والحركة الصهيونية ،والصدمات العرقية 
 

 الثالث الفرع
 في القرآن اليهودمن جدال  صور

 :وهما على النحو التالي ،الجدل ،وسوف أكتفي بذكر صورتين  منصور كثيرة  لليهود   

 .السالم في ذبح البقرة  عليهجدالهم لموسى : األولى
َأْن َتْذَبُحوْا َبَقَرًة َقاُلوْا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزوًا َقاَل  َيْأُمُرُكمْ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ الّلَه  َوإِذْ  :تعالى  قال       

ُيَبيِّن ّلَنا َما ِهَي َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة الَّ  َربَّكَ اْدُع َلَنا  َقاُلواْ ِهِلينَ ِبالّلِه َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجا َأُعوذُ 
 ُيَبيِّن لََّنا َما َلْوُنَها َقاَل ِإنَُّه َيُقولُ  َربَّكَ اْدُع َلَنا  َقاُلواْ َوَال ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَن َذِلَك َفاْفَعُلوْا َما ُتْؤَمرونَ  َفاِرٌض 

َلَنا َربََّك ُيَبيِّن لََّنا َما ِهَي ِإنَّ الَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا  اْدعُ  َقاُلواْ َفاِقـٌع لَّْوُنَها َتُسرُّ النَّاِظِرينَ  َصْفَراءِإّنَها َبَقَرٌة 
ُمَسلََّمٌة الَّ  اْلَحْرثَ يُر اَألْرَض َوَال َتْسِقي َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرٌة الَّ َذُلوٌل تُثِ  ِإنَّهُ  َقالَ ِإن َشاء اللَُّه َلُمْهَتُدونَ  َوإِنَّا

 .) 131F)2َوَما َكاُدوْا َيْفَعُلونَ  َفَذَبُحوَهاِشَيَة ِفيَها َقاُلوْا اآلَن ِجْئَت ِباْلَحقِّ 

البقـرة  بـذبحجادلوا موسى عليه السالم في ذبح البقرة أكثر من أربعـين عامـًا ،فعنـدما أمـرهم  اليهود إن   
البقــرة ،ومــا لونهــا ،وكيــف  صــفةأتســتهزء بنــا البــد أن تخبرنــا مــا هــي :،إال أنهــم قــالوا ) انــتبقــرة ك(؛أي 

،فكيف اليوم وهم يحتلـون أرض المعـراج  بقرةتعمل ؟فقد ضيقوا على أنفسهم ،فضيق اهللا عليهم ،هذا في 
عـــين ســـنة فــإذا كـــان ذبحهـــم للبقـــرة اســـتغرق أرب ،ويجـــادلونهم؛وفلســطين بأكملهـــا ،ويتحـــاورون مـــع العـــرب 

مئـــات الســنين حتـــى يــأتي اهللا بجنــد اإلســـالم ،ويحــرر المســـجد  تســتغرق،فكيــف بقضــية فلســـطين ســوف 
 .األقصى وفلسطين 

 .مجادلتهم في عدم االعتراف بنبوة محمد صلى اهللا عليه وسلم : الثانية

                                                                                                                                                    
 http://www.ghazai.org/arabic . صدام الحضارات :  الجابري .1
 ) .71-67(اآليات :البقرة  سورة .2

http://www.ghazai.org/arabic
http://www.ghazai.org/arabic
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َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن  َمَعُهمْ َجاءُهْم ِكَتاٌب مِّْن ِعنِد الّلِه ُمَصدٌِّق لَِّما  َوَلمَّا :تعالى  قال       
 . ) 132F)3اْلَكاِفِرينَ َجاءُهم مَّا َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبِه َفَلْعَنُة اللَّه َعَلى  َفَلمَّاَعَلى الَِّذيَن َكَفُروْا 

 وكانوا،كتاب من عند اهللا ،هو القرآن الكريم ، مصدق للتوراة التي بين أيديهم  اليهودجاء إلى  عندما   
سيبعث :لهم  ويقولونقبل مجىء محمد صلى اهللا عليه وسلم بهذا القرآن يستنصرون به على أعدائهم 

ما عرفوا أنه الحق ،ومطابق لما  جاءهمنبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإِرم ،ولكنهم بعد أن 
،فلعنة اهللا على الكافرين  وليس من اليهود العرب ، منعندهم من صفات له في كتبهم ،كفروا به ؛ألنه 

133F،ويكتمونه عن تعمد وٕاصرار  تبين،الذين يجحدون الحق بعد أن 

)1(. 
 

 الرابع الفرع
 اليهود في القرآن عنصريةمن  صور

 :صورة واحدة وهي كما يلي العنصرية ،وسوف أكتفي بذكر  منصور كثيرة  لليهود   

 .بالعنصر ،والجنس اليهودي وتمجيده  اعتدادهم -
 اْ ِتْلَك َأَماِنيُُّهْم ُقْل َهاُتو  َنَصاَرىَلن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ُهودًا َأْو  َوَقاُلواْ  :لى تعا قال

 . ) 134F)2َصاِدِقينَ ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم 
بأن الجنة مقتصرة عليهم وحدهم  ادعوايهود ُيمجدون عنصريتهم منذ زمن بعيد فق  إن  

يحق ألحد أن يدخل الجنة دونهم ،وهذا  ،والنهم أبناء اهللا واحباؤه دون سائر البشرية ؛أل
ويهود هم في الماضي والحاضر فها هم اليوم . لهمالزعم الباطل يحتاج إلى دليل ،وال دليل 

من جميع البشر ،والناس خلقوا لخدمتهم وطاعتهم  أفضليحاولون السيطرة على العالم بأنهم 
أحدهما شرقيًا أو غربيًا ألن العنصرية مهيمنة  كانلو ،ونرى اليهودي يحب اليهودي و 
اهللا عليه وسلم العربي هو نبيهم ،وأرسل إليهم ليعودوا  صلىعليهم ،فكيف يؤمنون بأن النبي 

 .إلى الحق 
 

                                                 
 ) .89(اآلية :البقرة  سورة .3

 . 151بنو إسرائيل في القرآن والسنة ،ص : طنطاوي .1
 . )111(اآلية :البقرة  سورة .2
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 الثالث المطلب
 بالعلم االنتفاع عدم

عدم  اللغة واالصطالح ،وصور من فيفي هذا المطلب الحديث عن حقيقة العلم  أتناول   
 :وذلك في الفرعين التاليين انتفاع اليهود بالعلم ؛

 األول الفرع
 في اللغة واالصطالح العلم حقيقة

 )135F)1:في اللغة  العلمحقيقة -أوالً 
 .،والعلم اليقين  بحقيقتهإدراك الشيء ) :الِعلمُ (                   

 .يحب ،والعلم المعرفة في قلب من  اهللاُنوُر يقذفه  والعلم                          
 )136F)2:في االصطالح  العلمحقيقة -ثانياً 

 ،" الجازم المطابق للواقع االعتقاد هو:"الجرجاني العلم بأنه  عرف          
إدراك الشيء  وهوهو حصول صورة الشي في العقل ،   : بأنهآخرون   وعرفه         

مستغن عن  وهو.  نقيضه زوال الخفاء من المعلوم،والجهل وهوعلى مما هو به ،  
إلى  النفستدرك بها الكليات والجزئيات ، والعلم وصول   راسخةالتعريف ،والعلم صفة 

 . معنى الشيء 
 الثاني الفرع

 عدم انتفاع اليهود بالعلم من صور
وهما كما  اكتفي بذكر صورتين ، ،وسوفصور كثيرة من عدم انتفاعهم بالعلم  لليهود    
 :يلي 

 .بالتوراة  االنتفاع عدم – األولى

اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا ِبْئَس  َكَمَثلِ الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَها  َمَثلُ  :تعالى  قال 
 . ) 137F)3ِبآَياِت اللَِّه َواللَُّه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن  َكذَُّبواَمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن 

 

                                                 
 . 2/624 ،املعجم الوسيط :وآخرون  مصطفى .1
     http://www.ghazali.org/arabic.التعريفات للشريف اجلرجاين :  اجلرجاين .2
 ) .5(اآلية :سورة اجلمعة .3
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بها ،ويطبقوها في واقع حياتهم ،فمنهم من  يعملوااهللا التوراة على اليهود من أجل أ  أنزل   
في أمورهم، فهم كمثل الحمار الذي يحمل على  ويطبقوهاحفظ التوراة ،ولكنهم لم يفهموها 

يعرف وال يفهم قدر هذا العلم ومع ذلك فقد اخذوا يلوون  ،والظهره أثقاًال من الكتب والعلم 
حتى تتوافق مع أهوائهم ،وعنصريتهم ،وموقفهم  ،وبدلوهااق النصوص ويحرفوها أعن

138Fالمعادي لإلسالم 

)1(. 
 

 .األخرى باطلة  األدياناالدعاء بأن  – الثانية
النََّصاَرى َعَلَى َشْيٍء َوَقاَلِت النََّصاَرى َلْيَسِت  َلْيَستِ اْلَيُهوُد  َوَقاَلتِ     :تعالى  قال         

ِمْثَل َقْوِلِهْم َفالّلُه َيْحُكُم  َيْعَلُمونَ َشْيٍء َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن َال  َعَلىوُد اْلَيهُ 
 . ) 139F)2َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتِلُفونَ  ِفيَماَبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة 

 
هذا دين باطل ، وكذلك :ايهود قالو  ،وقرأهنزل اإلنجيل على عيسى عليه السالم  عندما    

بما في توراتهم ،قالوا أيضًا ،هذا دين  بالبيناتعندما جاءهم محمد صلى اهللا عليه وسلم 
المخالف للعقيدة الصحيحة التي لم يدخلها  أهوائهمباطل ،لماذا ؟ ألنه ال يتوافق مع 

المحرفة السماوية من أجل إثبات توراتهم  الرساالتفقد عادوا كل .. التحريف ،والتأويل
 .     باطلوالمزيفة هي الحق ،وما دونها فهو 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 . 3/320، كثريخمتصر تفسري ابن  :كثري   ناب .1
 ) .113(اآلية :البقرة  سورة .2
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0Bالبحث خاتمة 
هــذا البحــث ،أشــرع فــي وضــع خالصــة  بتمــامأن مــنَّ اهللا تبــارك وتعــالى علــيَّ  بعــد     

 : اآلتيةلموضوع البحث حيث تدور فكرة البحث حول النتائج 
 .غيرهم  ما ينقضون العهود والمواثيق التي تبرم مع دائماً اليهود  أن .1
 .من األديان األخرى مع علمهم بالحقائق الثابتة  لغيرهم تكذيبهم .2
 .ممن هم على غير دينهم  لآلخرين قتلهم .3
 .للوصول إلى مرادهم  اآلخرينعلى  نفاقهم .4
 .وهي طريقة يتبعونها إذا ما شعروا بالضعف  ومسكنتهم تذللهم .5
 ، فكيف بظلمهم لآلخرين ؟ ألنفسهم ظلمهم .6
 .ما ال يستحقون من غير كد أو تعب  خذهمأ،و للربا  أكلهم .7
 . باهللا على الرغم من العهود والمواثيق التي أخذها عليهم وكفرهماليهود  شرك .8
 .الذين أرسلهم المولى عز وجل لهدايتهم  األنبياءبين  تفريقهم .9

 .لكالم اهللا ليوافق مصالحهم الشخصية  اليهود تحريف .10
نفسـهم علـى غيـرهم مـن الشـعوب بجنسـهم ،وتفضـيلهم أل  واعتدادهم عنصريتهم .11

 .األخرى 
 .الحق لتبديله إلى الباطل  فياليهود  جدال .12
 .على نبيهم موسى عليه السالم بما ليس فيه  بادعائهمحيائهم  عدم .13
  .بالعلم وبالتوراة التي أنزلت عليهم  انتفاعهم عدم .14
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5Bالتوصيات 

 :نهاية البحث أوصي بما يلي  في  

ل صفات اليهود في القرآن الكريم تتناول جزئياتها من البحوث حو المزيد إجراء .1
 .بالبحث والتفصيل 

في المدارس ، ومراحل التعليم المختلفة ،  واألجيالالنشء  تربية .2
 .،والتمسك بالقيم واألخالق  ،ودعائمهوتبصيرهم بشرائع اإلسالم 

للشعب الفلسطيني خاصة ، والعالم اإلسالمي والعربي  والوحدة التمسك .3
 .اهللا النيل منهم  أعداءى ال يستطيع عامة ،حت

والمؤسسات لتوعية المجتمع حول الخطر الذي ينتظر  الجمعيات تفعيل .4
، وضرورة التمسك بالوحدة أمام هذا  اليهودُمقدساتنا اإلسالمية من 

 . الخطر 
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11Bالبحث ملخص 
 

من ) في القرآن الكريم اليهودصفات (في هذا البحث الحديث عن  تناولت     
من  ؛وذلك" في القرآن الكريم اليهود أخالقيات:" األول : الفصلين التاليين خالل 

بالباطل ،والتكذيب لألنبياء  الحقحيث نقضهم للعهود والمواثيق ،وتلبيسهم 
بيان الصور من خالل ما  ؛معوالرسل ،والقتل ،وظلمهم ،وأكلهم للربا ،والنفاق 
بها في بحثي  االستعانةيات تم ذكره القرآن الكريم عنهم في مجمل التنزيل من آ

 ،وكذلك ذكرت المعنى اللغوي 
 .التي تحتاج إلى توضيح وبيان  للمفرداتاالصطالحي  و

العقائدية واالجتماعية لليهود في القرآن  القيم:"الفصل الثاني  خاللمن  وكذلك
 ؛"الكريم
لحياء القيم العقائدية ،و االجتماعية عند اليهود من حيث ؛عدم ا حقيقة تناولت

 ،والجدال 
لكالم اهللا ، وعدم انتفاعهم بالعلم ؛مع بيان الصور من  ،وتحريفهم والعنصرية

الكريم عنهم في مجمل التنزيل من آيات تم االستعانة بها  القرآنخالل ما ذكره 
المعنى اللغوي واالصطالحي للمفردات التي تحتاج إلى  ذكرتفي بحثي ، وكذلك 

 .توضيح 
 

 ،،، العالميندعوانا أن الحمد هللا رب  آخرو                
 بحمد اهللا  تم                         
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 فهرس اآليات:  أوالً 
  

 رقم الصفحة  اآليةرقم  طرف اآلية15B اسم السورة مسلسل
1.   

 
 البقرة

  ًَوَقاُلوْا َلن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاما.............. 16B80-83 8 

  َْوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِإنَُّكم............ 
  َُوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكم........... 

54،57 24 

  بِِّه   285 30........آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُنِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّ

  ََّوَلَقْد َجاءُكم مُّوَسى ِباْلَبيَِّناِت ثُم.............  92   32                    
 

َجاءُهْم َرُسوٌل مِّْن ِعنِد الّله َوَلمَّا.............. 
 ِ◌     َّا ِبالّلِه َوَما أُنِزَل ُقوُلوْا آَمن

                                     ..............ِإَلْيَنا

                    

6B136،101 34 

 َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّْيَنا.............. 87                       35 

  َْوَقْد َكاَن َفِريقٌ  َأَفَتْطَمُعوَن َأن ُيْؤِمُنوْا َلُكم..... 
  ََّفَوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ثُم........  

75،79 39 

  َْوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُكم........ 67-71 45 

  ٌَوَلمَّا َجاءُهْم ِكَتاٌب مِّْن ِعنِد الّلِه ُمَصدِّق. ... 
  ًَوَقاُلوْا َلن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ُهودا.... 

89،111 46 
 
 

  ٍَوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعَلَى َشْيء..... 113  48 

 21 112 .............ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َأْيَن َما ثُِقُفواْ   آل عمران  .2

  َْر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُرونَ ُكنُتْم َخي......  110-112 22 

  َِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلون.....  21 36 

 َِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه َوَيْقُتُلون..... 
 

21 43 

 25 160،161 .........وْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهمْ َفِبُظْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهادُ  النساء  .3
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 َل َعَلْيِهْم ِكَتابًا  .....َيْسَأُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأن تَُنزِّ

  

153 35 

 ِمَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعه...  46 40 

  11 6 ......َلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ ُقْل ِإنَِّني َهَداِني َربِّي إِ  المائدة  .4

    ِ10 18 ………َنْحُن َأْبَناء َوالنََّصاَرىاْلَيُهوُد  َوَقاَلت 

14 64 ................َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلة 

 ٌ◌ ََيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْذُكُروْا ِنْعَمت.............. 11 16 

  ٍ◌ 161 29...............ُقْل ِإنَِّني َهَداِني َربِّي ِإَلى ِصَراط األنعام  .5

 .................َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن الّلهِ  التوبة  .6
 

30 11 
30 32 

 ًاتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابا.............. 31 33 

  38 15........َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلكَ              الرعد  .7

  5 25.......َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماء اْهَتزَّْت َوَرَبتْ  الحج  .8

  َ◌ 69 42...........َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتُكوُنوا َكالَِّذين األحزاب  .9

  49 7اْلَباِطُل َوَما ُيِعيدُ  َوَما ُيْبِدئُ ...... سبأ  .10

  5 47..............َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ثُمَّ  الجمعة  .11

  ◌َ◌ّ 17-18 38...............َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ثُم القيامة  .12

  ٌ◌ 1-4 32.............................ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد اإلخالص  .13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

 
 
 
 
 
 

12B فهرس األحاديث -ثانيًا 
 رقم الصفحة   طرف الحديث م

 39  ............" قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعين نبيًا "  .1

 47  ...................."إن موسى كان رجًال حييًا ستيراً "  .2
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17B فهرس المصادر والمراجع:ثالثًا 

 .كريم تنزيل من حكيم عليم القرآن ال
 .ه  1380محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح ،المطبعة السلفية ، القاهرة :البخاري .1
 . م 2003عماد الدين أبي الفداء ،مختصر تفسير ابن كثير ، دار البيان ،القاهرة :ابن كثير .2
 .م 2004للتراث،القاهرة  ،دار الفجر 2أبو محمد عبد الملك ،السَّيرة النَّبوية ،ط:ابن هشام .3
 . 25علي خليل ،القيم اإلسالمية والتربية ،ص:أبو العينين .4
 .لسان العرب ،مادة عقد : ابن منظور .5
 . 917القانون الدولي العام ،ص:أبو هيف .6
 . 123تفسير البيضاوي ،ص:البيضاوي .7
 1TUhttp://www.forums.naseej.comU1T .جوانب من عقيدة أهل السنة والجماعة  .8
      .http://www.ghazali.org.com.صدام الحضارات : الجابري .9

 1TUhttp://www.gazali.org.comU1T .. الشريف الجرجاني ،كتاب التعريفات :الجرجاني .10
 .م 1964منهاج المسلم ،دار إحياء الكتب العربية ،المدينة المنورة أبو بكر جابر ،:الجزائري .11

طالل محمد ،قيم اليهود في القصص القرآني ودورها في توجيه فكرهم التربوي المعاصر :خلف .12
 .م  2001،أفاق للطباعة والنشر ،غزة 1،ط
 .عبد الرحمن ،كتاب الفقه على المذاهب األربعة ،دار اإلرشاد :الُجزيري .13
 .محمد بن أبي بكر ،مختار الصحاح :الرازي .14
 . 13/15التفسير الكبير ، : الرازي .15
 . 2/8شرح المواهب اللدنية ،:الزرقاني .16
 . 905أنور ،القانون الدولي العام ،ص : سلطان .17
  . 294علم النفس االجتماعي ،ص: السيد .18
 .http://wwwforms.naseej.com.U1Tمصطلحات في القرآن الكريم  : الشبكة اإلسالمية.19
 . 1981،دار القرآن الكريم ،بيروت  4محمد علي ، صفوة التفاسير ،ط:  الصابوني.20
 .1997محمد سيد ،بنو إسرائيل في القرآن والسنة ،دار الشروق ،القاهرة :طنطاوي .21
 .2/6ادر ،التشريع الجنائي ،عبد الق: عوده .22

http://www.forums.naseej.com/
http://www.forums.naseej.com/
http://www.gazali.org.com/
http://www.gazali.org.com/
http://wwwforms.naseej.com..20.الصابوني/
http://wwwforms.naseej.com..20.الصابوني/
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عاطف إبراهيم ،العالقات السياسية بين المسلمين واليهود في عهد الرسول صلى اهللا :عدوان .23
 .1997،غزة 1عليه وسلم ،ط

 .17العقيدة اإلسالمية واأليدلوجيات المعاصرة ،ص:عبود .24
 .2/1162القاموس المحيط ،:الفيروز أبادي .25
 .704منير ،صالمصباح ال:الفيومي .26
 .11التطوير القيمي وتنمية المجتمعات الريفية ،المجلة األجتماعية القومية ،ص: كاظم .27
 .519المنجد ،ص: المنجد .28
جمال الدين ،غزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم شرف اآلباء وهداية األبناء ،دار :محفوظ .29

 .م 1990االعتصام ،القاهرة 
 1TUhttp://www.forums.naseej.comU1T ..  69العدد :مجلة المنار .30

 .محمد فريد ،المصحف المفسر ،دار الشعب ،القاهرة:وجدي .31
  .1960إبراهيم ،المعجم الوسيط ،المكتبة اإلسالمية ،القاهرة :مصطفى وآخرون .32
 .2/383أحكام القرآن ،:الجصاص .33
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 فهرس المحتويات :رابعًا 

 رقم الصفحة  الموضوع   .1
  آية قرآنية           .2
  إهداء  .3
  شكر وتقدير  .4
 أ المقدمة  .5
 ب طبيعة الموضوع  .6
 ب أهمية الموضوع  .7
 ب سبب اختيار الموضوع  .8
 ب الجهود السابقة  .9

 ج منهج البحث   .10
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