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احتجاج القرآن على اليهود بأصول الشرائع اإللهيت االعتقاديت 

 مه خالل سورة البقرة
 

 أحمد عبد الرحمه مفتاح
 كلية التربية-جامعة الزيتونة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                            

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد،

بعث رسوله محمدا بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على الدٌن كله وكفى باهلل شهٌدا  -سبحانه  -فإن هللا     

،فبعثه بدٌن اإلسالم الذى بعث به جمٌع األنبٌاء والرسل، وجعل القرآن مصدًقا لما بٌن ٌدٌه من الكتب 

لنافعة زابًدا علٌها بما شاء هللا زٌادته، ومهٌمًنا علٌها، فكان جامًعا لما فٌها من الحقابق الثابتة، والمعانً ا

ا مسدها، ولم ٌكن شًء منها لٌسد مسده، فقضى هللا أن ٌبقى كتابه حجة إلى قٌام الساعة  ،وكان ساّدً

  ( 1).لٌهلك من هلك عن بٌنة وٌحًٌ من حً عن بٌنة 

لى هللا علٌه وسلم لما ولما كان أهل الكتاب موضع الرجاء فً المبادرة إلى اإلٌمان بالنبً محمد ص      

قد جحدوا نبّوته وسَتروه عن الناس وكتُموا أمره،  ٌجدون من ذكره ، ولما ٌعرفون من عالمته ، وكانوا

ٌِّنوه  وهم ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم، وقد أخذت علٌهم العهود والمواثٌق أن ال ٌكتموا ذلك، وأن ٌب

، واحتج علٌهم بما عهد -صلى هللا علٌه وسلم-ٌمان به للناس دعاهم القرآن إلى اتباع دٌن اإلسالم واإل

م على ألسن أنبٌابهم بالَوصاِة به، من أصول الدٌن، وحقابقه وشرابعه  إلٌهم فً التوراة واإلنجٌل، وتقدَّ

التً أمر هللا بها فً كل شرٌعة، ،فما أمروا فً سابر الشرابع إال بما جاء به اإلسالم من عبادة هللا وحده 

،فقد وافقهم القرآن فً أصول الشرابع اإللهٌة ، وصدق  (2)له، وإقام الصالة وإٌتاء الزكاة،ال شرٌك 

صلى هللا -دعوا إلٌه ،وأثبت لهم رسالة نبٌه محمد  أنبٌاءهم وكتبهم ،وذّكرهم بما نسوا ،ودعاهم إلى ما

ار الؽٌب وتحرٌؾ حتى فٌما أوحاه إلٌه بشؤنهم وشؤن كتبهم وأنبٌابهم من البشارات وأخب -علٌه وسلم

الكتب ونسٌان حظ منها ، وقد جاءت محاجة القرآن ألهل الكتاب على طرٌقة اإلطناب لما كانوا علٌه 

من جمود القرابح وفساد العقابد واألعمال ،فكان ٌبدئ لهم المعنى وٌعاد  وٌساق إلٌهم القول بطرابق 

،وقد (3)م وإبطال مزاعمهم والرد علٌهم بٌنة ،وأسالٌب متنوعة وٌإكد لهم بضروب من التؤكٌد ، إلفحامه

فً ؼضون تلك المحاورات من الجمل الجامعة فً شرابع الدٌن التً فٌها بؽٌة المهتدٌن  -سبحانه–نشر 

 ( 4ما أقام به البرهان على أنه هدى للعالمٌن)

والحجة ،وهو قال ابن القٌم:))فالقرآن العظٌم قد اجتمع فٌه مالم ٌجتمع فً ؼٌره ،فإنه هو الدعوة      

فشافهوا (  5)الدلٌل والمدلول علٌه، وهو الشاهد والمشهود له ،وهو الحكم والدلٌل ،وهو الدعوة والبٌنة ((

بالمجادلة، وخاصموه  بالباطل لٌرّدوا الحق الواضح الجلً الذي جاءهم به  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

  أولوا العلم دون األمم التً ال كتاب لها. من عند هللا، من بعد ما جاءتهم حجج هللا وأدلته وهم 

ولما كانت سورة البقرة سورة عظٌمة المقاصد مترامٌة األطراؾ ،أسالٌبها ذات أفنان ، جمعت من      

وشابج أؼراض السور ما كان مصداقا لتلقٌبها فسطاط القرآن، بؤسلوب جامع لمحاسن األسالٌب 

                                                           
 14از ص ٌنظر النبؤ العطٌم لمحمد در - 1
 1/570، وتفسٌر ابن كثٌر 4/259ٌنظر جامع البٌان فً تؤوٌل القرآن للطبري  -2
 1/372ٌنظر تفسٌر المنار لمحمد رضا  - 3
 1/113ٌنظر نظم الدرر للبقاعً  - 4
 3/469ٌنظر مدارج السالكٌن البن القٌم  -5
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وكانت المابة آٌة األولى من  (1)لٌب التذكٌر والموعظة،الخطابٌة، وأسالٌب الكتب التشرٌعٌة، وأسا

،وكان معظم أؼراضها دابرا حول بٌان دٌن اإلسالم واستقامة (2)صدرها  نزلت فً رجال من الٌهود 

علٌه السالم، وأن هللا ختم به الرساالت اإللهٌة فقد آثرت أن -شرٌعته ،وجعله على قواعد ملة إبراهٌم 

احتجاج القرآن على اليهود بأصول الشرائع اإللهية : واضع الذي جعلت عنوانههذا البحث المت فً أقؾ

مع بعض  ما تضمنته السورة من أصول ومقاصد ،تبٌن وتإكد  االعتقادية من خالل سورة البقرة

،وأنه ال ٌعدو إال أن ٌكون تقرٌرا لما جاءت به  -صلى هللا علٌه وسلم -صحة وصدق ما جاء به محمد

وأن أصول اإلسالم ومقاصده ,فهو فً صحؾ موسى وفً ملة إبراهٌم الذي وفىّ فة، الشرابع السال

 .( 3وأحكامه اإللهٌة األساسٌة موافقة للرساالت اإللهٌة،.)

 تظهر أهمٌة هذا البحث فً اآلتً : أهمية البحث:

تقدم على ألسن إبراز أهمٌة القرآن الكرٌم فً مخاطبة الٌهود بالدالبل الدٌنٌة ،واالحتجاح علٌهم بما  -2

 أنبٌابهم ورسلهم.

 اإلسالم ومقاصده مع ؼٌره من الرساالت اإللهٌة.أصول بٌان اتفاق  -1

بٌان اشتمال القرآن على الهدى والحق والخٌر واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر الذي هو شؤن  .-3

 الكتب اإللهٌة السابقة .

 إبراز بعض مقاصد سورة البقرة وأؼراضها -4

 البحث:دوافع 

 استكثار أزمان تالوة القرآن وجمع الفكر على تدبره وتعقل معانٌه. -2

الدعوٌة  واالطالع على بعض خصابصها المعنوٌة وأسالٌبها الوقوؾ على عظمة سورة البقرة،-1

 وبٌان ما تضمنته من أنواع الهداٌات .

 .أسالٌبها ومقاصدهاو بٌان التناسب بٌن أؼراض سورة البقرة، -3

 قوؾ على بعض مقاصد سورة البقرة وأؼراضهاالو -4

  إشكالية البحث:

واتفاقها مع مقاصد اإلسالم،  ذكرت سورة البقرة أصول الشرابع اإللهٌة، وأكدت وحدة مقصدها،     

على صدق  فما مظاهر تلك األصول فً سورة البقرة؟ وما أهمٌتها فً مخاطبة الٌهود واالحتجاج علٌهم

 لٌه وسلم ؟رسالة محمد صلى هللا ع

 حدود البحث:

المذكورة فً سورة البقرة واالحتجاج بها على الٌهود  أصول الشرابع اإللهٌةاتخذ البحث من       

 مجاال للدراسة والبحث.

 

 

 

                                                           
 1/203ٌنظر تفسٌر التحرٌر والتنوٌر للطاهر بن عاشور - 1
 1/251ع البٌان فً تؤوٌل القرآن ٌنظر جام - 2
 . 23/108ٌنظر تفسٌر التحرٌر والتنوٌر - 3
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 منهج البحث:

اعتمدت فً الدراسة على عدة مناهج حاولت من خاللها دراسة السورة والوقوؾ على بعض       

وهذه المناهج هً :المنهج النقلً، , ؾ عن بعض أسرارها وحقابقهامقاصدها وأؼراضها ،والكش

 والوصفً ،واالستقرابً، والمقارن، واالستنباطً 

 تقسيم  البحث:

مقدمة، وثالثة مطالب وخاتمة ، وثبت للمصادر والمراجع تناولت فً المقدمة  رّتبت البحث على     

وحدود دراسته ، ومنهجه وتقسٌمه ،ثم  ً علٌها،أهمٌة الموضوع ودوافع اختٌاره ،واإلشكالٌة التً بن

واالحتجاح علٌهم بما  ،القرآن الٌهود بالدالبل الدٌنٌة أهمٌة مخاطبةخّصصت المطلب األول للحدٌث عن 

وخّصصت المطلب الثانً للحدٌث عن بٌان أصول اإلسالم وعلو هدٌه تقدم على ألسن أنبٌابهم ورسلهم،

وفً الخاتمة  ،اتفاق أصول اإلسالم مع ملة إبراهٌمالثالث فقد بٌنت فٌه وأما المطلب  على سابر األدٌان،

حاولت المقاربة فً  ذكرت أهم النتابج التً توصلت إلٌها وألحقت البحث بثبت للمصادر والمراجع، وقد

 الطول بٌن مطالب البحث إال أن طبٌعة الموضوعات حالت دون ذلك فجاء بعضها أطول من بعض،

أن ٌجعله عمالً صالحاً ولوجهه خالصاً إنه ولً  -عز وجل  -ننً أسؤل هللا هذا العمل فإوإننً إذ أقوم ب

 ذلك والقادر علٌه . 

 المطلب األول :أهمية مخاطبة اليهود بأصول الشرائع اإللهية .

أظهر هللا دٌن اإلسالم فً وقت مناسب لظهوره، واختار أن ٌكون ظهوره بٌن ظهرانً أمة لم       

سابقة سلطان، وال كانت ذات سٌادة ٌومبذ على شًء من جهات األرض، ولكنها أمة سلّمها تسبق لها 

وأسرع إلى االنقٌاد له  لتكون أقرب إلى قبول الحق، هللا من معظم رعونات الجماعات البشرٌة،

ٌة واتباعه، وأظهر هذا الدٌن بواسطة رجل منها، لم ٌكن من أهل العلم، وال من أهل الدولة، وال من ذر

أو مطالعة كتب ؛ لٌكون ظهور هذا تحت الصرٌح،  ملوك، وال اكتسب خبرة سابقة بهجرة أو مخالطة،

–قد وعد -عز وجل -وكان هللا  (1)والعلم الصحٌح من مثله آٌة على أن ذلك وحً من هللا نفح به عباده.

ه على الدٌن كله على ألسنة أنبٌابه ورسله أن ٌبعث فً آخر الزمان نبٌا عظٌما ٌظهر دٌن -سبحانه

،وتنتشر دعوته فً أقطار األرض ،وعلى رأس أمته تقوم الساعة ،وأهل الكتاب مجمعون على أن هللا 

وعدهم بهذا النبً ،فالسعداء منهم عرفوا الحق فآمنوا به واتبعوه ،واألشقٌاء قالوا نحن ننتظره ولم ٌبعث 

نه النبً الموعود به فخروا سجدا هلل إٌمانا بعد رسوال، فالسعداء لما سمعوا القرآن من الرسول عرفوا أ

َنا إِْن َكا (2)به وبرسوله ،وتصدٌقا بوعده الذي أنجزه فرأوه عٌانا َن َوْعُد َربَِّنا فقالوا ﴿ ُسْبَحاَن َربِّ

 (3)﴾.لََمْفُعواًل 

علٌه صلى هللا -ولما أراد هللا تعالى إعداد البشر لقبول رسالة هذا الرسول العظٌم الموعود به      

فً التوراة واإلنجٌل استودعهم أشراطه وعالماته ونعوته وأوصافه الجمٌلة على لسان كل  -وسلم

ِجُدوَنُه َمْكُتوًبا عِ  ٌَ ًَّ الَِّذي  ًَّ األمِّ ِب ُسوَل النَّ ِبُعوَن الرَّ تَّ ٌَ ْنَدُهْم رسول أرسله إلى الناس فقال جل شؤنه :﴿ الَِّذٌَن 

ْوَراِة َواإلْنِجٌِل ٌَ  ِهُم اْلَخَباِبَث ِفً التَّ ٌْ ُم َعلَ ٌَُحرِّ ٌَِّباِت َو ٌُِحلُّ لَُهُم الطَّ ْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو ٌَ ؤُْمُرُهْم ِباْلَمْعُروِؾ َو

ِهْم﴾ ٌْ ٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواألْؼالَل الَِّتً َكاَنْت َعلَ َو
وأخذ العهود والمواثٌق على متابعته ومناصرته  (4) 

ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب ومإازرته واقتفا ٌْ ٌٌَِّن لََما آَت ِب ُ ِمٌَثاَق النَّ ء آثاره، واإلٌمان به فقال تعالى: ﴿  َوإِْذ أََخَذ هللاَّ

ُه َقاَل أَأَْقَرْرُتْم َوأََخذْ  ٌق لَِما َمَعُكْم َلُتْإِمُننَّ ِبِه َوَلَتْنُصُرنَّ إِْصِري  ُتْم َعَلى َذلُِكمْ َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

اِهِدٌَن  َفَمْن َتَولَّى َبْعَد َذلَِك َفؤُوَلِبَك ُهُم الْ   . (5) َفاِسقُوَن ﴾َقالُوا أَْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوأََنا َمَعُكْم ِمَن الشَّ

                                                           
 .3/193ٌنظر تفسٌر التحرٌر والتنوٌر - 1
 1/300،301ٌنظر هداٌة الحٌارى البن قٌم الجوزٌة  - 2
 108سورة اإلسراء من اآلٌة:  - 3
 157سورة األعراؾ اآلٌة:  - 4
 81،82سورة آل عمران : - 5
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ولما كانت بنو إسرابٌل من أشهر األمم المتدٌنة ذات الكتاب الشهٌر والشرٌعة الواسعة، التً      

لصراط السوي انحرافا بلػ بهم حد الكفر والطؽٌان ،وكانوا من أشد الناس عداوة ومقاومة انحرفت عن ا

لهدي القرآن وأكثرهم عنادا وجحودا ومباهتة للحق بعد أن كانوا ٌستفتحون به وبمبعثه أقبل القرآن على 

وهم  لعالم،مخاطبتهم بالموعظة والحجة والبرهان وتفنن فً ذلك ؛فهم أمثل أمة ذات كتاب مشهور فً ا

وألن آداب دٌنهم وكتابهم أكسبتهم  متؤّهلون لقبول الحجة ؼٌر مظنون بهم المكابرة والعناد والسفه،

،فقد كان لدٌهم من الشرابع اإللهٌة واألصول الدٌنٌة ما ٌمكن أن  (1)معرفة بطرق المجادلة والمحاورة 

ٌث ٌكونون على سالمة من الزٌػ ٌجعل مرجعا فً المحاورة والمجادلة  ٌخاطبون به وٌقتنعون ؛ بح

 (2) والضالل.

وقد كان العلم ٌومبذ معرفة التشرٌع ومعرفة أخبار األنبٌاء واألمم الماضٌة وأحوال العالمٌن العلوي      

وكان الٌهود ٌفوقون العرب فً ذلك ،فقد أورثوا  والسفلً مع الوصاٌات األدبٌة والمواعظ األخالقٌة،

من المحامد التً تتصؾ بها  -سبحانه -وجمع لهم المولى (3)والبٌنات من األمر؛الكتاب والحكم والنبوءة 

القبابل واألمم ما لم ٌجمعه لؽٌرهم، وهً شرؾ النسب وكمال الخلق وسالمة العقٌدة وسعة الشرٌعة 

َقاَل إلى هذا قوله: ﴿  َوإِْذ  وقد أشار(4)بهم فً سابر أحوالهم،  -تعالى–والحرٌة والشجاعة، وعناٌة هللا 

اَء َوَجَعلَُكْم ُملُوًكا َوآتَ  ٌَ ُكْم إِْذ َجَعَل ِفٌُكْم أَْنِب ٌْ ِ َعلَ ا َقْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة هللاَّ ٌَ ٌُْإِت أََحًدا ِمَن ُموَسى لَِقْوِمِه  اُكْم َما َلْم 

ل وما أنزل ولكنهم ضلوا بعد تلبسهم بؤسباب الهدى والرشاد فعدلوا عن التوراة واإلنجٌ (5) اْلَعالَِمٌَن ﴾

وما  -صلى هللا علٌه وسلم-إلٌهم من ربهم ،وأصروا على دٌنهم بعد ما شاهدوا من دالبل صدق محمد 

 .  (  6)جاء به القرآن من اإلعجاز واإلنباء بما فً كتب أهل الكتاب، وذلك مما لم ٌشاركهم فٌه ؼٌرهم 

ول باألدلة الدٌنٌة العلمٌة الموجبة ولما كان األمر كذلك خاطبهم القرآن فً شؤن إثبات صدق الرس     

واستشهد على صدقها بما تعارفوه من  -صلى هللا علٌه وسلم -للتصدٌق ،وأثبت لهم صدق رسالة محمد

أحوال األنبٌاء والرسل، وذّكرهم ببشارات رسلهم وأنبٌابهم بنبً ٌؤتً بعدهم، وما كانت تالقٌه أنبٌاإهم 

دقها بداللة معجزة القرآن ؛إذ لم ٌكونوا من أهل اللسان من مكذبٌهم ،ولم ٌعرج لهم على إثبات ص

وفرسان البٌان ،فكان خطابهم هنا بالدالبل الدٌنٌة وبحجج الشرٌعة الموسوٌة دلٌل صدق الرسول فً 

االعتبار بحاله ،وأنه جاء على وفاق أحوال إخوانه المرسلٌن السابقٌن فجاء بما جاءوا به، ودعا إلى ما 

فلما جاء اإلسالم علم علماإهم  (7)هم، وأخبر بصحة رسالتهم وصدق نبوتهم وشرعهمدعوا إلٌه، وآمن ب

علماإهم وأحبارهم أن ما صار إلٌه المسلمون خٌر مما كانوا علٌه فً جاهلٌتهم من اإلشراك باهلل  

ألنهم صاروا إلى توحٌد هللا واإلٌمان بؤنبٌابه ورسله ومالبكته وكتبه ،وفً ذلك إٌمان  وعبادة ؼٌره؛

، وأما عامتهم وجهلتهم فقد بلػ بهم الحسد  -علٌهم السالم-وعٌسى وسابر األنبٌاء والرسل بموسى 

وال ٌبقوا على هذه الحالة الحسنة الموافقة لدٌن  والؽٌظ إلى مودة أن ٌرجع المسلمون إلى الشرك والكفر،

الى ﴿ َودَّ َكِثٌٌر ِمْن ،قال تع( 8)صلى هللا علٌه وسلم -موسى وعٌسى فً معظمه نكاٌة بالمسلمٌن وبالنبًء 

وَنُكْم ِمْن َبْعِد إٌَِماِنُكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنُفِسِهْم ِمْن َبْعِد مَ  ُردُّ ٌَ َن لَُهُم اْلَحقُّ َفاْعفُوا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب لَْو  ٌَّ ا َتَب

َ َعلَى ُكلِّ  ُ ِبؤَْمِرِه إِنَّ هللاَّ ًَ هللاَّ ؤِْت ٌَ ٍء َقِدٌٌر﴾َواْصَفُحوا َحتَّى  ًْ فخاصموا النبً وجادلوه بالتوراة  (9) َش

 -صلى هللا علٌه وسلم -به من اتباعه بما ٌؤمر لٌدحضوا الحق، فوجدوا التوراة للقرآن موافقة، تؤمر

فلٌس فً اإلسالم ما ٌنافً ما جاء به كتابهم ؛ألن  ,وتصدٌقه ومإازرته ونصرته ،وتنهى ما ٌنهى عنه

ه القرآن، وهو عبادة هللا وحده دون إشراك، وذلك هو الحنٌفٌة وهً دٌن إبراهٌم كتابهم ٌؤمر بما ٌؤمر ب

فدعاهم القرآن الكرٌم إلى ما دعته إلٌه رسلهم وأنبٌاإهم من التوحٌد  الذي أخذ علٌهم العهد به،
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، وبما اتفقت علٌه  (1) واإلخالص والتصدٌق بالحق واألمر بالفضابل واجتناب المنكرات والرذابل.

ا َبِنً إِْسَراِبٌَل اْذُكُروا األ ٌَ دٌان السماوٌة كلها فً األصول العامة الكلٌة علما وعمال ، فقال جل شؤنه ﴿ 

اَي َفاْرَهُبوِن  َوآِمُنوا ِبَما أَنْ  ٌَّ ُكْم َوأَْوفُوا ِبَعْهِدي أُوِؾ ِبَعْهِدُكْم َوإِ ٌْ ًَ الَِّتً أَْنَعْمُت َعلَ ًقا لَِما ِنْعَمِت َزْلُت ُمَصدِّ

قُوِن  َواَل َتْلِبسُ مَ  اَي َفاتَّ ٌَّ اِتً َثَمًنا َقِلٌاًل َوإِ ٌَ َل َكاِفٍر ِبِه َواَل َتْشَتُروا ِبآ وا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َعُكْم َواَل َتُكوُنوا أَوَّ

َكاَة َواْرَكُعوا َمَع  اَلَة َوآُتوا الزَّ اِكِعٌَن ﴾َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُموَن  َوأَِقٌُموا الصَّ  وحاجهم بذلك، (2) الرَّ

وأوصى بؤن ال ٌجادلوا إال بالتً هً أحسن، بحسن خلق ،ولطؾ ولٌن كالم ومالٌنة، ودعوة إلى الحق 

وتحسٌنه، ورد عن الباطل وتهجٌنه، بؤقرب طرٌق موصل لذلك، وأن ال ٌكون القصد من ذلك مجرد 

ولتكن  ٌان الحق وإظهاره وهداٌة الخلق،المجادلة والمؽالبة والمعارضة وحب العلو، بل القصد ب

مجادلتهم ألهل الكتاب مبنٌة على اإلٌمان بما أنزل إلٌكم وما أنزل إلٌهم، وعلى اإلٌمان برسولكم 

ُكْم َوإِلَُهَنا َوإِلَ  ٌْ َنا َوأُنزَل إِلَ ٌْ ا ِبالَِّذي أُنزَل إِلَ ْم ُهكُ ورسولهم، وعلى أن هللا واحد، قال تعالى: ﴿  َوقُولُوا آَمنَّ

وال تكن مناظرتكم إٌاهم بما ٌحصل به القدح فً شًء من الكتب اإللهٌة، أو بؤحد من  (3) َواِحٌد ﴾

الرسل، فهذا ظلم، وخروج عن الواجب وبعد عن الحق وآداب النظر، فإن الواجب، أن ٌرد ما مع 

وهذا  ن كافرا.الخصم من الباطل والبهتان، وٌقبل ما معه من الحق، وال ٌرد الحق ألجل قوله، ولو كا

فؤمر هللا تعالى المإمنٌن أال ٌجادلوهم بالمحاجة إال بالحسنى دعاء إلى هللا  ،(4) من خصابص اإلسالم.

ٌّن القرآن أن إعراضهم عن الحق بعد ما تبٌن لهم الهدى وعدم اتباعهم له مرده  .تعالى ومالٌنة، وقد ب

وأحبارهم ، فإنهم كانوا ٌعتقدون أنهم  إلى الحسد والتشهً والهوى ، مع ظهور أحقٌته عند علمابهم

لتمسكهم بالتوراة ، وودوا لو ٌردوا -صلى هللا علٌه وسلم-محقون فً إعراضهم عن دعوة محمد 

المسلمٌن إلى الشرك ،أو إلى متابعة دٌنهم حسدا على ما جاءهم من الهدى من بعد ما تبٌن لهم أن 

واإلنجٌل، وأظهروا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  محمدا رسول هللا ٌجدونه مكتوبا عندهم فً التوراة

ا ومكابرة؛ ، إذ كان من ؼٌرهم  ًٌ ؽابن، وأبدوا له العداوة والشنآَن، فكفروا به حسدا وبؽ ،وقد (5)الضَّ

ما ال ٌوّبخه ؼٌرهم من أَهل الكتاب؛ بعد أن -صلّى هللّا علٌه وسلم -وبخهم القرآن على  تكذٌبهم بمحّمد 

ول حق وجاءتهم البٌنات فلم ٌتعظوا ، ولم ٌعتبروا ،فقد أَنعَم علٌهم المولى بنعم عظٌمة شهدوا أن الرس

ٌِن َوالدنٌا، وآتاهم ما لم ٌإت أحدا من العالمٌن ،فكفروا نعمه وكذبوا رسله وفرقوا بٌنهم وبدلوا  ِفً الدِّ

َن َما ٌْ لَُّة أَ ِهُم الذِّ ٌْ ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس  كتبه وؼٌروا دٌنه قال تعالى:﴿  ُضِرَبْت َعلَ ُثِقفُوا إاِلَّ ِبَحْبٍل ِمَن هللاَّ

ِ وَ  اِت هللاَّ ٌَ ْكفُُروَن ِبآ ٌَ ُهْم َكاُنوا  ِهُم اْلَمْسَكَنُة َذلَِك ِبؤَنَّ ٌْ ِ َوُضِرَبْت َعلَ ِر َوَباُءوا ِبَؽَضٍب ِمَن هللاَّ ٌْ اَء ِبَؽ ٌَ ْقُتلُوَن اأْلَْنِب ٌَ

ْعَتُدوَن﴾َحقٍّ َذلَِك ِبَما َعَصْوا َوَكا ٌَ ، فهم مع شرؾ آبابهم ،وحق دٌن أجدادهم وعظمه ،هم من أسوأ (6) ُنوا 

أسوأ الكفار عند هللا، وهو أشد ؼضبا علٌهم من ؼٌرهم ؛ألن فً كفرهم من االستكبار والحسد والمعاندة 

وإذا وعظوا , (7)والقسوة وكتمان العلم وتحرٌؾ الكتاب وتبدٌل النص وؼٌر ذلك ما لٌس فً كفر هإال 

وأنذروا ودعوا إلى اإلٌمان بالقرآن وبؤنه أنزله هللا وأن ٌنظروا فً دالبل كونه منزال من عند هللا 

َنا ﴾ ٌْ أي بما أنزله هللا على رسولنا موسى، وهذا هو مجمع  (8) أعرضوا وقالوا: ﴿ َقالُوا ُنْإِمُن ِبَما أُْنِزَل َعلَ

عثه هللا إلى أهل األرض، فمن رد نبوة مجمع ضالالتهم ومنبع عنادهم ،فإن اإلٌمان واجب بكل نبً ب

رسول من رسل هللا للحسد أو العصبٌة أو التشهً أو الهوى تبٌن أن إٌمانه بمن آمن به من األنبٌاء 

ْكفُُروَن  ٌَ ا، إنما هو عن ؼرض وهوى وعصبٌة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿  إِنَّ الَِّذٌَن  ًٌّ والرسل لٌس إٌماًنا شرع

ِ َوُرُسلِِه ﴾ عنهم، فقال: ﴿  أُولَِبَك ُهُم اْلَكاِفُروَن -تعالى -فوسمهم بؤنهم كفار باهلل ورسله ،ثم أخبر  (9) ِباهللَّ

ا، إذ لو كانوا مإمنٌن به  (10) َحّقًا ﴾ ًٌّ أي: كفرهم محقق ال محالة بمن ادعوا اإلٌمان به؛ ألنه لٌس شرع

                                                           
 2/405البٌان فً تؤوٌل القرآن  ٌنظر: جامع - 1
  46العنكبوت من اآلٌة : - 2

  43_ 40البقرة : - 3

  1/632ٌنظر تفسٌر السعدي - 4

   3/198والتحرٌروالتنوٌر  1/383  ٌنظر تفسٌر ابن كثٌر - 5
 112آل عمران : - 6
           35/229جموع الفتاوى البن تٌمٌة  ٌنظر م - 7
 92البقرة من اآلٌة :  - 8
 150النساء من اآلٌة : -  9

 151النساء من اآلٌة : -  10



 جاج القرآن على اليهود بأصول الشرائع اإللهية االعتقادية من خالل سورة البقرةاحت

212 

منه، لو نظروا حق النظر فً لكونه رسول هللا آلمنوا بنظٌره، وبمن هو أوضح دلٌال وأقوى برهاًنا 

فاستهانوا وكفروا ، وخالفوه وكذبوه وعادوا وقاتلوا، فسلط هللا علٌهم الذل الدنٌوي الموصول  نبوته.

( ﴾ ِ لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَباُءوا ِبَؽَضٍب ِمَن هللاَّ ِهُم الذِّ ٌْ ( ،فقد جاءهم العلم 1بالذل األخروي: ﴿ َوُضِرَبْت َعلَ

ختالؾ الموجب للزوم الدٌن الحقٌقً بعد وضوح الحق وتبٌن الحال وانقطاع األعذار المقتضً لعدم اال

بالكلٌة ،وهو السر فً وصفهم بإٌتاء الكتاب المنبا عن كمال تمكنهم من مطالعته واإلحاطة بما فً 

هللا  وكانوا لما بلؽتهم رسالة محمد صلى (, 2)تضاعٌفه من األحكام واألخبار التً من جملتها نعوت النبً

( 3)هللا علٌه وسلم شكوا فً انطباق األوصاؾ التً وردت فً الكتاب بوصؾ النبًء الموعود به.

،فاجتنوا ألنفسهم الشر من حٌث كانوا أهال لنوال الخٌر، فحسرتهم على أنفسهم ٌوم القٌامة أشد من 

 (.4) حسرة من عداهم

ق وإلى طرٌق مستقٌم ،ولٌبٌن لهم أن الذي لقد خاطبهم القرآن بتلك األدلة والبراهٌن لٌهدٌهم إلى الح     

هو دٌن األنبٌاء الذي اتفقوا علٌه من التوحٌد، وهو عبادة هللا وحده -صلى هللا علٌه وسلم  -بعث به محمد

ال شرٌك له واإلٌمان به وبمالبكته وكتبه ورسله ولقابه ،وهو الذي أخذ علٌه العهود والمواثٌق، ووصى 

ٌسى ،وأمرهم بإقامته ونهى عن التفرق والتنازع فٌه ،وهو الدٌن الذي به نوحا وإبراهٌم وموسى وع

َك َوَما  ٌْ َنا إَِل ٌْ ى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي أَْوَح ٌِن َما َوصَّ شرعه هللا ألنبٌابه كلهم قال تعالى :﴿ َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ

َنا ِبِه إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَِقٌُموا الدِّ  ٌْ ُقوا ِفٌِه﴾ )َوصَّ ( فكانوا أولى الناس بااللتقاء على 5ٌَن َواَل َتَتَفرَّ

 كلها، واإلٌمان بخاتم األنبٌاء. على هدي اإلسالم الذي ضّم األدٌان

 المطلب الثاني: بيان أصول اإلسالم وعلو هديه على سائر األديان.

أهم أؼراضها ومقاصدها  ولما كانت سورة البقرة هً فسطاط القرآن وذروة سنامه، وكان من     

إثبات سمو دٌن اإلسالم على ؼٌره من األدٌان ،وعلو هدٌه وأصول تطهٌره النفوس، وبٌان عظمة 

شرابعه، وأن هذا الدٌن واضح العقٌدة، مستقٌم الشرٌعة ختم  هللا به الرساالت السماوٌة وجعله دٌنا قٌما 

قوم وأودعه أمة وسطا عدوال، ناسب أن تفتح هادٌا للتً هً أ -علٌه السالم-على قواعد ملة إبراهٌم 

السورة ببٌان أصول اإلسالم وقواعده التً بنً علٌها ،والتً بعث بها األنبٌاء والرسل علٌهم السالم من 

؛ فإن هللا أمر الناس أن ٌكونوا أمة واحدة على -إلى محمد صلى هللا علٌه وسلم  -علٌه السالم-لدن آدم 

عة سلفت إال وهً حلقة من سلسلة جعلت وصلة للعروة الوثقى التً ال دٌن اإلسالم ))فما من شرٌ

انفصام لها وهً عروة اإلسالم فمتى بلؽها الناس فقد فصوا ما قبلها من الحلق وبلؽوا المراد، ومتى 

وعلى ذلك أخذ هللا العهود والمواثٌق , (6)انقطعوا فً أثناء بعض الحلق فقد قطعوا ما أراد هللا وصله((،

ُكْم ِمنًِّ على ا نَّ ٌَ ؤِْت ٌَ ا  لخلق بؤن ٌتبعوا كل هدى ٌؤتٌهم من ربهم ،وٌعرضوا عما سواه، قال تعالى : ﴿ َفإِمَّ

ْحَزُنوَن﴾ ) ٌَ ِهْم َواَل ُهْم  ٌْ  ( 7ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌؾ َعلَ

ٌَّان: الهدى  قال أبو العالٌة: الُهَدى األنبٌاء والرسل والبٌان، ((قال ابن كثٌر :       وقال مقاتل بن َح

-،وفً هذا بٌان  إلى أن هللا بعث نبٌه  (8)وقال الحسن: الهدى القرآن ((  -صلى هللا علٌه وسلم-محمد 

باإلسالم إلرجاع الناس إلى الحق والتوحٌد والهدى الذي كانوا علٌه، والذي  -صلى هللا علٌه وسلم

ن بٌان القرآن الذي ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال جاءت الرسل لتحصٌله، فحصل بما فً اإلسالم م

جمٌع محاسن الكتب السماوٌة  -سبحانه -من خلفه وضوح الحق واإلرشاد إلى كٌفٌة أخذه، وقد جَمَع فٌه
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من هداٌات وأحكام  وإرشادات وأخبار صادقة ،وعلوم نافعة، وأصبح بنزوله (1)السابقة، وكماالتها 

ومقرر لما اشتملت علٌه من الدعوة إلى الحق والخٌر ، واألمر بالمعروؾ  مهٌمناً علٌها ، فهو مإٌد

وهو األمٌن والحاكم علٌها والمصدق لها، فما أٌده من أحكامها وأقوالها وشرابعها  والنهً عن المنكر،

فهو الذي ٌشهد لها بالصحة والصدق ،وهو الذي ٌقّرر  فهو حق ، ومالم ٌإٌده منها فهو باطل مردود،

وهو الكتاب الذي تتبع كل حق وخٌر وعدل ومعروؾ جاءت به  ابعها وٌإكد وحدة مقصدها،أصول شر

 :((. سعدي ،قال ابن كثٌر (2)تلك الكتب فؤمر به، وحث علٌه، ودعا إلٌه وأكثر من الطرق الموصلة إلٌه

، ألنه جعل هللا هذا الكتاب العظٌم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها ، جعله أشملها وأعظمها وأكملها  :((

جمع فٌه محاسن ما قبله من الكتب وزاد فٌه من الكماالت ما لٌس فً ؼٌره ، فلهذا جعله  -سبحانه  -

ا لَُه  -سبحانه  -شاهداً وأمٌنا وحاكما علٌها كلها ، وتكفل  ْلَنا الذكر َوإِنَّ ا َنْحُن َنزَّ بحفظه بنفسه فقال : ﴿  إِنَّ

 (3)لََحاِفُظوَن ﴾(( 

إلسالم أفضل األدٌان، وكان متلقى من أفضل الوحً والكتب اإللهٌة وهو القرآن ولما كان دٌن ا     

مهدت السورة لدعوة بنً إسرابٌل  إلى اتباع  ، وكانت الشرابع السابقة تمهٌدا وتهٌبة لقبوله واتباعه،

مر ؛ فً العالم من الخلق واأل -جل شؤنه-دٌن اإلسالم بالحدٌث عن مبدأ النبوة األولى وما بثه المولى 

من الهدى ودٌن الحق ،ولتبٌن أن أمر -صلى هللا علٌه وسلم -لتقرر بذلك جنس ما بعث به محمد 

لم ٌكن -صلى هللا عٌه وسلم -التشرٌع والنبوات والرساالت أمر قدٌم متصل بنشؤة اإلنسان ،وأن محمدا 

معهم ؛إذ -السالم  علٌه-بدعا من الرسل ، ولتنتقل من خالل ذلك إلى خطاب بنً إسرابٌل وقصة موسى 

،قال البقاعً :)) وأخرهم لطول قصتهم وما فٌها من دالبل النبوة -صلى هللا عٌه وسلم -هو قرٌن محمد 

فذكر آدم الذي هو أول ،وموسى الذي هو ( 4) وأعالم الرسالة بما أبدى مما أخفوه من دقابق علومهم((

ة الرسل قبله ))فبٌنهما االتصال بٌن المبدأ وإثباتا لها بؤنها تماثل رسال نظٌره تمهٌدا لرسالة محمد،

، وقد أبانت السورة منذ افتتاحها 5) وبٌن الملة األولى واآلخرة(( وبٌن الوراثة والخالفة، والمختتم،

مصدر ذلك الهدى وعلو شؤنه ،فرسمت طرٌق الفوز والفالح ، وأبرزت أهم معالمه قال تعالى :﴿َذلَِك 

َب ِفٌِه ُهدً  ٌْ ٌُوِقُنوَن اْلِكَتاُب اَل َر َك َوَما أُْنِزَل ِمْن َقْبلَِك َوِباآْلِخَرِة ُهْم  ٌْ ٌُْإِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل إَِل ِقٌَن َوالَِّذٌَن   ى لِْلُمتَّ

ِهْم َوأُولَِبَك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن ﴾ ) فإن معانً القرآن دابرة على التوحٌد وبراهٌنه ( 6أُولَِبَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّ

هلل وماله من أوصاؾ الكمال، وما ٌنزه عنه من سمات النقص، وعلى اإلٌمان بالرسل وذكر ،والعلم با

براهٌن صدقهم وأدلة صحة نبوتهم ،والتعرٌؾ بحقوقهم وحقوق مرسلهم ،وعلى اإلٌمان بمالبكته وهم 

مطلق ،وما رسله فً خلقه وأمره ،وعلى اإلٌمان بالٌوم اآلخر وما أعد هللا فٌه ألولٌابه من دار النعٌم ال

؛لذلك جاءت السورة جامعة لقواعد الدٌن وأصول الرساالت  (7)أعد ألعدابه من دار العقاب الوبٌل

اإللهٌة االعتقادٌة واألخالقٌة التً هً أساس كل خٌر من التوحٌد والنهً عن الشرك ،واألمر بالفضابل 

هو اإلسالم فمن دان بؽٌره فهولم  وأن الدٌن عند هللا والمكارم واجتناب الرذابل وإقامة العدل والقسط،

ولم ٌتبع سبٌل المإمنٌن؛ ألنه لم ٌسلك الطرٌق الذي شرعه هللا على ألسنة أنبٌابه ورسله  ٌدن هلل حقٌقة،

 (8).فالقرآن كله فً التوحٌد وحقوقه وجزابه وفً شؤن الشرك وأهله وجزابهم.

ٌماِن بجمٌع ما جاء به األنبٌاء السورة ووسطها وختمها باإل -جل شؤنه-وقد ابتدأ المولى      

َب ِفٌِه 2فقال ِفً أّولها ﴿ الم ) والمرسلون؛ من أصول الشرابع التً بعث بها كل نبً ٌْ ( َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َر

ْنِفقُوَن وَ  ٌُ ا َرَزْقَناُهْم  اَلَة َوِممَّ ٌُِقٌُموَن الصَّ ِب َو ٌْ ٌُْإِمُنوَن ِباْلَؽ ِقٌَن  الَِّذٌَن  َك ُهًدى ِلْلُمتَّ ٌْ ٌُْإِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل إَِل الَِّذٌَن 
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ِهْم َوأُولَِبَك ُهُم اْلُمْفِلحُ  ٌُوِقُنوَن أُولَِبَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّ ،َوَقاَل ِفً (1) وَن﴾َوَما أُْنِزَل ِمْن َقْبلَِك َوِباآْلِخَرِة ُهْم 

َنا ٌْ ِ َوَما أُْنِزَل إلَ ا ِباهللَّ ْعقُوَب َواأْلَْسَباِط  َوَسِطَها : ﴿  قُولُوا آَمنَّ ٌَ َوَما أُْنِزَل إلَى إْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َو

َن أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن لَُه مُ  ٌْ ُق َب ِهْم اَل ُنَفرِّ ٌُّوَن ِمْن َربِّ ِب ًَ النَّ ًَ ُموَسى َوِعٌَسى َوَما أُوِت ْسِلُموَن َفإِْن آَمُنوا َوَما أُوِت

َما ُهْم ِفً ِشَقاٍق ﴾ِبِمْثِل َما آَمنْ  َس اْلِبرَّ أَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل , (2) ُتْم ِبِه َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ ٌْ وقال ﴿ لَ

ْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلِبَكِة َواْلِكَتاِب وَ  ٌَ ِ َواْل ٌٌَِّن َوآَتى اْلَماَل َعلَى اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب َولَِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباهللَّ ِب النَّ

اَل  َقاِب َوأََقاَم الصَّ اِبِلٌَن َوِفً الرِّ ِبٌِل َوالسَّ َتاَمى َواْلَمَساِكٌَن َواْبَن السَّ ٌَ َكاَة ُحبِِّه َذِوي اْلقُْرَبى َواْل َة َوآَتى الزَّ

اِبِرٌَن ِفً اْلَبؤَْسا اِء َوِحٌَن اْلَبؤِْس أُوَلِبَك الَِّذٌَن َصَدقُوا َوأُولَِبَك َواْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ رَّ ِء َوالضَّ

قُوَن﴾ ِ  (3) ُهُم اْلُمتَّ ِه َواْلُمْإِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللَّ ِه ِمْن َربِّ ٌْ ُسوُل ِبَما أُْنِزَل إَل ، َوَقاَل ِفً آِخِرَها : ﴿  آَمَن الرَّ

َك اْلَمِصٌُر ﴾  َوَماَلِبَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِهِ  ٌْ َنا َوإِلَ َن أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه َوَقالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُؼْفَراَنَك َربَّ ٌْ ُق َب اَل ُنَفرِّ

مإكدا بذلك التقاء الكتب السماوٌة السابقة واتفاقها مع القرآن فً األصول والمقاصد واألحكام (,4)

حتجا علٌهم بما بعث به رسله الكرام من الشرابع المختلفة اإللهٌة األساسٌة مخاطبا بذلك بنً إسرابٌل وم

فً األحكام المتفقة ،ومذكرا إٌاهم بالعهود التً أخذت علٌهم بؤن ٌصدقوا الرسل وٌنتفعوا بهدٌهم،وأن 

هو دٌن التوراة، ودٌن األنبٌاء السابقٌن مما ٌوجب اإلٌمان  -صلى هللا علٌه وسلم -ماجاء به الرسول 

وكون الذي  , وبرسالته التً ختمت بها الرساالت السماوٌة -صلّى هللّا علٌه وسلّم -ً محمدبالقرآن وبالنب

هو من جنس ما جاء ت به أنبٌاإهم ورسلهم، إال أنه أكمل منه على سنة  -تعالى–جاء به من عند هللا 

فً ؼاٌة -صلى هللا علٌه وسلم -فمن أقر بجنس األنبٌاء كان إقراره بنبوة محمد  الترقً فً البشر،

الظهور والبٌان  ،ولهذا كان من نازع منهم فً نبوة محمد إما أن ٌكون لجهله بما جاء به ،وهو الؽالب 

على عامتهم ،أو لعناده وهو حال طالب الرٌاسة بالدٌن منهم ،فلما أقروا بجنس األنبٌاء لم ٌبق عندهم 

 ،(5،)شك  فً محمد

ة البقرة ،وهً سنام القرآن وجمع فٌها معالم الدٌن وأصوله قال ابن تٌمٌة :))وهللا تعالى أنزل سور     

، فدعاهم القرآن إلى ما دعتهم إلٌه رسلهم وأنبٌاإهم من اإلٌمان باهلل ورسله ومالبكته  (6)وفروعه((

وتنوعت أسالٌبه فً خطابهم ،تارة بالمالطفة والمالٌنة والترؼٌب وذكر اإلنعام  وكتبه والٌوم اآلخر،

هم ، وتارة بالتخوٌؾ والشدة والترهٌب ، وأخرى بتعداد جرابمهم وتوبٌخهم على سوء علٌهم وعلى آباب

أعمالهم ، وذكر العقوبات التً عاقبهم بها ،فذكر من النعم علٌهم عشرة أشٌاء ، وهً : ﴿  َوإِْذ نجٌناكم 

ْن آِل ِفْرَعْوَن ﴾  ﴿  َوإِْذ َفَرْقَنا ِبُكُم  (7) مِّ

ُكُم الؽمام ﴾ (9) َبْعِد َمْوِتُكْم ﴾ ،﴿  بعثناكم مِّن (8)البحر { ٌْ ُكُم المن  (10) ،﴿  َوَظلَّْلَنا َعلَ ٌْ ،﴿  َوأَنَزْلَنا َعَل

﴿  ُثمَّ َعَفْوَنا َعنُكم ﴾ (11) والسلوى ﴾
ُكْم ﴾(12)  ٌْ ْؽِفْر لَُكْم خطاٌاكم ﴾ (13) ، ﴿  َفَتاَب َعلَ َنا ُموَسى  (14) ﴿  نَّ ٌْ ﴿آَت

ناً ﴾ (15) َتُدوَن ﴾الكتاب والفرقان لََعلَُّكْم َتهْ  ٌْ .وذكر من سوء أفعالهم  (16) ،﴿  فانفجرت ِمْنُه اثنتا َعْشَرَة َع

َنا﴾ ) ٌْ َخْذُتُم اْلِعْجَل 17وجرابمهم عشرة أشٌاء : قولهم ﴿ َسِمْعَنا َوَعَص ( واتخاذهم العجل إلًها ٌعبدونه،﴿اتَّ
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َ َجْهَرًة ﴾وعنادهم ﴿  لَْن ُنإْ (1) ِمْن َبْعِدِه َوأَْنُتْم َظالُِموَن  ﴾ وعصٌانهم  هللّا  (2) ِمَن لََك َحتَّى َنَرى هللاَّ

َر الَِّذي ِقٌَل َلُهْم ﴾ ٌْ َل الَِّذٌَن َظلَُموا َقْواًل َؼ وتمللهم وضجرهم من رزق هللا﴿ لَْن  (3) واستهانتهم بؤمره ﴿  َفَبدَّ

فُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقلُوهُ َوُهْم ﴿ُثمَّ ٌُ  وتحرٌفهم الكلم عن مواضعه (،4لَْن َنْصِبَر َعلَى َطَعاٍم َواِحٍد ﴾ ) َحرِّ

ْعلَُموَن ﴾  ٌَ
ُتْم ِمْن َبْعِد َذلَِك ﴾(5) ٌْ وشدة وؼلظة قلوبهم﴿ ُثمَّ َقَسْت قُلُوُبُكْم ِمْن  (6) وإعراضهم وتولٌهم﴿ ُثمَّ َتَولَّ

ًَ َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشدُّ َقْسَوًة ﴾ ْكُتُبوَن اْلِكَتاَب  بالكتابة وتلبٌسهم على الناس(7) ِمْن َبْعِد َذلَِك َفِه ٌَ ٌل ِللَِّذٌَن  ٌْ ﴿ َفَو

ا َكَتَبْت أَ  ٌل لَُهْم ِممَّ ٌْ ْشَتُروا ِبِه َثَمًنا َقلٌِاًل َفَو ٌَ ِ لِ قُولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد هللاَّ ٌَ ِدٌِهْم ُثمَّ  ٌْ َ ْكِسُبوَن ِبؤ ٌَ ا  ٌل لَُهْم ِممَّ ٌْ ِدٌِهْم َوَو ٌْ

ِ﴾، وكفرهم﴿  َذلَِك ِبؤَنَّ (8) ﴾ اِت هللاَّ ٌَ ْكفُُروَن ِبآ ٌَ ِر اْلَحقِّ ﴾ (9) ُهْم َكاُنوا  ٌْ ٌٌَِّن ِبَؽ ِب ْقُتلُوَن النَّ ٌَ  (10) وقتلهم األنبٌاء﴿ َو
ْعَتُدوَن ﴾(11) وعصٌانهم ﴿ ِبَما َعَصْوا﴾ (10) ٌَ ،وذكر من عقوباتهم أشٌاء : ﴿  (12) واعتدابهم﴿ َوَكاُنوا 

لَُّة َواْلَمْسكَ  ِهُم الذِّ ٌْ ِ َذلَِك{(13) َنُة﴾َوُضِرَبْت َعلَ ، ﴿َفؤََخَذْتُكُم (15)﴿َفاْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم { (14)﴿َوَباُءوا ِبَؽَضٍب ِمَن هللاَّ

اِعَقةُ  َماِء ِبَما َكاُنوا  (17) ﴿َفقُْلَنا لَُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِبٌَن﴾ (16) ﴾الصَّ ﴿َفؤَْنَزْلَنا َعلَى الَِّذٌَن َظلَُموا ِرْجًزا ِمَن السَّ

ْفسُ  وهذا كله جزاء آلبابهم المتقدمٌن ، قال ابن جزي ,(19)﴿ َفقُْلَنا لَُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِبٌَن﴾ ( 18)﴾ قُونَ ٌَ

بذلك؛ ألنهم متبعون لهم راضون بؤحوالهم  -صلى هللا علٌه وسلم-وخوطب المعاصرون لمحمد :((

      ( 20)(( معتقدون سداد ما فعله أسالفهم

لنبٌه فً كل ما أخبر به عن ربه وأمر به بؤنه جاء بالحق وصدق المرسلٌن  -تعالى–وقد شهد هللا       

فإن التوراة أكدت على الٌهود توحٌد هللا  ما أمروا فً التوراة إال بما جاء به اإلسالم، فإن الٌهود؛

وتجنب عبادة األصنام، وأمرت بالصالة، وأمرت بالزكاة أمرا مإكدا مكررا، وتلك هً أصول دٌن 

سالم وأسسه قبل أن ٌفرض صوم رمضان والحج، واإلنجٌل لم ٌخالؾ التوراة فً ذلك ،فما أمروا اإل

قال محمد  (21) فً اإلسالم إال بمثل ما أمرهم به كتابهم، فال معذرة لهم فً اإلعراض عن اإلسالم

الطاهر ابن عاشور: ))فاإلٌمان بالقرآن ال ٌنافً تمسكهم القدٌم بدٌنهم ،وال ما سبق من أخذ رسلهم 

علٌهم العهد باتباعه، ومما ٌشمله تصدٌق القرآن لما معهم أن الصفات التً اشتمل علٌها القرآن ودٌن 

 ألنبٌابهم وتصدٌقا آخر لدٌنهم(( اإلسالم والجابً به موافقة لما بشرت به كتبهم فٌكون وروده معجزة

(22)  

فاألدٌان السابقة كانت تؤمر بالتوحٌد، واإلٌمان بالبعث ، وتقوى هللا بامتثال أمره واجتناب منهٌه على 

العموم، وبمكارم األخالق ومحاسن األعمال بحسب المعروؾ، والقرآن ٌؤمر بذلك وٌإكده قال تعالى: 

ى َوذَ  ٌر َوأَْبَقى  إِنَّ َهَذا لَِفً ﴿َقْد أَْفلََح َمْن َتَزكَّ ٌْ ا َواآْلِخَرةُ َخ ٌَ ْن اَة الدُّ ٌَ َكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى َبْل ُتْإِثُروَن اْلَح
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ُحِؾ اأْلُولَى ُصُحِؾ إِْبَراِهٌَم َوُموَسى وتختلؾ فً تفاصٌل ذلك وتفارٌعه، ودٌن اإلسالم لم ٌخل  (1) ﴾الصُّ

فاإلسالم ال ٌخالؾ هذه الشرابع  ا فً التفارٌع تضٌٌقا وتوسٌعا،من تلك األصول والمقاصد ،وإن خالفه

، وهذا تفضٌل للقرآن على أفراد نوعه (2)المسماة، وأن اتباعه ٌؤتً بما أتت به من خٌر الدنٌا واآلخرة

من الكتب اإللهٌة مثل التوراة واإلنجٌل والزبور ، وفضله علٌها بؤنه فاقها فً العلم باهلل وشرٌعته 

على الؽٌوب الماضٌة واآلتٌة، وكشفه عن حقابق اآلخرة ، وإظهار دٌنه وشرعه على سابر وإطالعه 

األدٌان، والشرابع ،وفً استٌفاء أؼراض الدٌن وأحوال المعاش والمعاد، وإثبات المعتقدات بدالبل 

التكوٌن، واإلبالغ فً دحض الباطل دحضا لم ٌشتمل على مثله كتاب سابق، وخاصة االعتقاد، وفً 

من توحٌد  -صلى هللا علٌه وسلم -،فقد أخبر محمد  (3)ضوح معانٌه، وفً كثرة داللته مع قلة ألفاظه، و

هللا وصفاته وأسمابه ومالبكته وعرشه ،وصفة الجنة والّنار ،َوالثواب والعقاب والوعد والوعٌد، 

ء من التوراة وكرسٌه وأنبٌابه ورسله وأخبارهم وأخبار مكذبٌهم بنظٌر ما ٌوجد فً كتب األنبٌا

واإلنجٌل وؼٌرها ، فمن تدبر التوراة واإلنجٌل والقرآن تراءى له ذلك وعلم أنهم جمٌعا ٌخرجون من 

فهم ٌشهدون بما جاءت به األنبٌاء قبل محمد ، فٌشهدون أنهم  (4)مشكاة واحدة كما ذكر ذلك النجاشً 

واإلخبار بٌوم القٌامة والشرابع الكلٌة أتوا بمثل ما أتى به كاألمر بعبادة هللا وحده والنهً عن الشرك 

،وٌشهدون أٌضا بما فً كتبهم من ذكر صفاته ورسالته وكتابه ،فجاء بما جاءت به  من أصول الدٌن 

-صلى هللا علٌه وسلم-ولهذا كان أهل العلم، والكتب السابقة، والعقل، حٌن بعث هللا محمدا (  5)والشرٌعة

 ق نبوته وصحة رسالته بؤجناس ما ٌؤمر به، وٌنهى عنه،، بالهدى ودٌن الحق ٌستدلون على صد-وسلم

وؼٌره، فإنه إذا أمر بما أمر به األنبٌاء والمرسلون ، الذٌن من قبله،  (6)وٌخبر به  كما جرى لهرقل 

وأنه مرسل من ربه؛ بخالؾ  ونهى عما نهوا عنه، وأخبر بما أخبروا به ،دل ذلك على أنه من جنسهم،

فكل ما ,(7)وٌنحرؾ عنه  وٌخالؾ الحق، المنكر، وٌنهى عن المعروؾ،الكذاب، فال بد أن ٌؤمر ب

اشتملت علٌه تلك األدٌان السماوٌة من الدعوة إلى اإلٌمان باهلل ورسله وكتبه ،والتحلً بالمكارم 

والفضابل قد أودع مثله فً دٌن اإلسالم، وأكثر من ذلك ، ألن القرآن من أوله إلى آخره ٌدور على 

افعة والحقابق والشرابع الكبار واألحكام الحسنة والعقابد الصحٌحة، وٌوجه العباد إلى تقرٌر األصول الن

كل خٌر وٌحذرهم من كل منكر وشر، وٌعٌد تقرٌر هذه األمور وٌبدٌها بؤسالٌب متنوعة وتصارٌؾ 

علٌه  صلى هللا-فنبوءة محمد ,(8)مناسبة فً ؼاٌة الٌسر والسهولة واإلحكام والحسن الذي ال مزٌد علٌه. 

قال الطبري  (9) .وكتابه وحكمه وبٌناته أفضل وأهدى مما أوتٌه بنو إسرابٌل من مثل ذلك -علٌه وسلم

:))ٌقول تعالى ذكره: ﴿إن هذا القرآن﴾ الذي أنزلناه على نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم ٌرشد وٌسّدد 

ًَ أَْقَوُم﴾ ٌقول: للسبٌل التً هً أقوم من ؼٌر من اهتدى به ها من السبل ، وذلك دٌن هللا الذي ﴿ِللَِّتً ِه

بعث به أنبٌاءه وهو اإلسالم، ٌقول جّل ثناإه: فهذا القرآن ٌهدي عباد هللا المهتدٌن به إلى قصد السبٌل 

علٌه الصالة  -فكان نزول القرآن على الرسول (10)التً ضل عنها سابر أهل الملل المكذبٌن به((

لٌه من األصول األساسٌة للشرابع اإللهٌة والعلوم حجة على أهل الكتاب بما اشتمل ع -والسالم

 (11)وتفاصٌل المواعظ وأحوال األنبٌاء واألمم وشرع األحكام ، 
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قال الرازي:))الكتاب الذي جاء به لٌس فٌه إال تقرٌر التوحٌد والتنزٌه والعدل والنبوة وإثبات       

 (1) المعاد وشرح العبادات وتقرٌر الطاعات((

 

 اتفاق أصول اإلسالم مع ملة إبراهيم. المطلب الثالث:

ولما كان دٌن اإلسالم مبنٌا على قواعد الحنٌفٌة ،موافقا ألصول ملة إبراهٌم ،وكان الٌهود ٌنتحلون      

-ملَّة إبراهٌم ولٌسوا علٌها ،وكانوا مجمعٌن ومتفقٌن على تعظٌمه ومحبته حاّجهم القرآن بؤن إبراهٌم 

وأن الحنٌفٌة هً الدٌن الذي بعث هللا به جمٌع رسله وقرره فً جمٌع , كان حنٌفا مسلما-علٌه السالم 

وهو اإلٌمان باهلل , باإلسالم الذي هو دٌن إبراهٌم-صلى هللا علٌه وسلم -كتبه ، وأنه أرسل محمدا 

فهو  ومالبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر، وأن ال ٌفرق بٌن أحد منهم فٌإمن ببعضهم وٌكفر ببعضهم ،

ع األنبٌاء الذي ال ٌقبل هللا من أحد دٌنا سواه ، فإن األنبٌاء كلهم كانت دعوتهم إلى اإلسالم، دٌن جمٌ

واإلٌمان بكل ما أوتً النبٌون من ربهم كما قال تعالى: ﴿ َوَما  الذي أصله عبادة هللا وحده ال شرٌك له،

ُه  ِه أَنَّ ٌْ وهو الفطرة التً فطر علٌها (، 2) ال إِلََه إاِل أََنا َفاْعُبُدوِن ﴾أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إِال ُنوِحً إِلَ

قد دعً إلى اإلسالم، وأمرأن ٌكون مسلما فؤجاب إلى ذلك شرًعا  -علٌه السالم-وأن إبراهٌم ,عباده 

ُه أَْسِلْم َقاَل أَْسلَْمُت لَِربِّ العالمٌن ﴾ : وقدًرا ٌمان الجامع كما أنزل على ، وأنه أمر باإل(3) ﴿ إِْذ َقاَل لَُه َربُّ

َنا َوَما أُنزَل إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِ  ٌْ ِ َوَما أُنزَل إَِل ا ِباهللَّ ْسَماِعٌَل النبٌٌن وما أوتوه من ربهم، قال تعالى: ﴿ قُولُوا آَمنَّ

ٌُّوَن  ِب ًَ النَّ ًَ ُموَسى َوِعٌَسى َوَما أُوِت ْعقُوَب َواألْسَباِط َوَما أُوِت ٌَ َن أََحٍد ِمْنُهْم َوإِْسَحاَق َو ٌْ ُق َب ِمْن َربِِّهْم ال ُنَفرِّ

وال ٌفرقوا بٌن أحد منهم، بل ٌإمنوا بهم كلّهم، وال ٌكونوا كمن قال هللا فٌهم: ﴿ (4) َوَنْحُن لَُه ُمْسلُِموَن﴾

قُولُوَن ُنْإِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكفُرُ  ٌَ ِ َوُرُسلِِه َو َن هللاَّ ٌْ قُوا َب ٌَُفرِّ ٌُِرٌُدوَن أَْن  َن َذلَِك  َو ٌْ ِخُذوا َب تَّ ٌَ ٌُِرٌُدوَن أَْن  ِبَبْعٍض َو

وأنها  ،وأن دعوة اإلسالم وافقت دعوة إبراهٌم فً أسسها وأصولها،(5) َسِبٌال أُوَلِبَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحّقًا﴾

ثت منطوٌة على اإلنصاؾ وسالمة الطوٌة بدعوتها الناس إلى اإلٌمان باهلل وما جاءت به األنبٌاُء، وابُتعِ 

َنا َوَما أُنزَل إِلَى إِْبَراِهٌَم  ٌْ ِ َوَما أُنزَل إِلَ ا ِباهللَّ به الرسل من أولهم إلى آخرهم كما قال: ﴿ قُولُوا آَمنَّ

ِهْم  ٌُّوَن ِمْن َربِّ ِب ًَ النَّ ًَ ُموَسى َوِعٌَسى َوَما أُوِت ْعقُوَب َواألْسَباِط َوَما أُوِت ٌَ َن ال ُنفَ َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َو ٌْ ُق َب رِّ

مبنٌة على اإلخالص  (6) أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسلُِموَن ﴾ وأنها قابمة على العبودٌة ﴿َوَنْحُن لَُه َعاِبُدوَن ﴾

مترابطة متالزمة ،ال ٌنفك بعضها عن بعض  صرٌحة فً أصولها (7) قال تعالى: ﴿َوَنْحُن لَُه ُمْخلُِصوَن ﴾

ِ بعض ، فاإلٌمان ببعضها مستلزم ل ا ِباهللَّ إلٌمان بباقٌها ،والكفر ببعضها كفر بباقٌها قال تعالى:﴿ ُقولُوا آَمنَّ

ًَ ُموسَ  ْعقُوَب َواألْسَباِط َوَما أُوِت ٌَ َنا َوَما أُنزَل إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق َو ٌْ ى َوِعٌَسى َوَما أُنزَل إِلَ

ٌُّوَن ِمْن َربِّهِ  ِب ًَ النَّ َن أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِموَن﴾ ، بعٌدة عن الطعن فً شرابع َوَما أُوِت ٌْ ُق َب ْم ال ُنَفرِّ

َن أََحٍد ِمْنُهْم ﴾ األنبٌاء والرسل ٌْ ُق َب متضمنة أصول اإلحسان ومكارم األخالق كما قال:﴿َوإِْذ  (8) ﴿ال ُنَفرِّ

َتاَمى َواْلَمَساِكٌِن َوقُولُوا أََخْذَنا ِمٌَثاَق َبِنً إِْسَراِبٌَل اَل َتْعُبُدوَن  ٌَ ِن إِْحَساًنا َوِذي اْلقُْرَبى َواْل ٌْ َ َوِباْلَواِلَد إاِلَّ هللاَّ

ُتْم إاِلَّ َقلٌِاًل ِمْنُكْم َوأَْنُتْم ُمْعِرُضو ٌْ َكاَة ُثمَّ َتَولَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ فٌها جماع صالح ( 9)َن﴾ لِلنَّاِس ُحْسًنا َوأَِقٌُموا الصَّ

ٌٌِّنَ النفس  ِب ْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلِبَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ ٌَ ِ َواْل  َوآَتى اْلَماَل والجماعة قال تعالى ﴿َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباهللَّ

َقاِب  اِبلٌَِن َوِفً الرِّ ِبٌِل َوالسَّ َتاَمى َواْلَمَساِكٌَن َواْبَن السَّ ٌَ ِه َذِوي اْلقُْرَبى َواْل اَلَة َوآَتى َعلَى ُحبِّ َوأََقاَم الصَّ

اِء َوِحٌَن اْلَبؤِْس أُولَبِ  رَّ اِبِرٌَن ِفً اْلَبؤَْساِء َوالضَّ َكاَة َواْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ َك الَِّذٌَن َصَدقُوا الزَّ

                                                           
 1/1299التفسٌر الكبٌر للرازي  -  1
 25األنبٌاء :  - 2
 131البقرة : - 3
 136البقرة : - 4
 150النساء: من اآلٌة : - 5
 138البقرة : من اآلٌة  - 6
 139البقرة : من اآلٌة  - 7
 136البقرة : من اآلٌة  - 8
   83البقرة :  - 9



 جاج القرآن على اليهود بأصول الشرائع اإللهية االعتقادية من خالل سورة البقرةاحت

216 

قُوَن﴾ ُ مبنٌة على العفو والفضٌلة والصفح قال تعالى :﴿ (1) َوأُولَِبَك ُهُم اْلُمتَّ ًَ هللاَّ ؤِْت ٌَ َفاْعفُوا َواْصَفُحوا َحتَّى 

َ اْصَطَفى  (2) ِبؤَْمِرِه﴾ اصطفاها المولى وجعلها شرٌعة مهٌمنة على ؼٌرها من الشرابع قال تعالى ﴿إِنَّ هللاَّ

ٌَن ﴾ أَْنُتْم أوصى األنبٌاء والمرسلون أتباعهم بمالزمتها والموت علٌها ﴿َفاَل َتُموُتنَّ إِالَّ وَ ( 3) لَُكُم الدِّ

ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا (4) ُمْسلُِموَن ﴾ جعل أهلها عدوال خٌارا شهداء على الناس قال تعالى ﴿وَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

علق الفالح والهداٌة على اتباعها فً أصولها وفروعها قال تعالى: ﴿َفإِْن آَمُنوا  (5) ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس﴾

َما (6) ِبِه َفَقِد اْهَتَدْوا ﴾ ِبِمْثِل َما آَمْنُتمْ  وجعل الشقاق والضالل فً من جانبها واتبع ؼٌرها :﴿ َوإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ

ِمٌُع اْلَعِلٌمُ  وعد هللا أن ٌكفً أتباعها شر أعدابهم ومكرهم ﴿ (7) ُهْم ِفً ِشَقاٍق﴾ ُ َوُهَو السَّ ْكِفٌَكُهُم هللاَّ ٌَ  ﴾ َفَس

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفلَُه أَْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َواَل  خوؾ والفزعوبشر أهلها باألمن من ال(8) ﴿َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه هلِلَّ

ْحَزُنوَن﴾ ٌَ ِهْم َواَل ُهْم  ٌْ فهً دعوة التباع دٌن اإلسالم الذي بقً على أساس ملة إبراهٌم علٌه  (9) َخْوٌؾ َعلَ

وكان تفصٌال لها وكماال لمراد هللا منها  ,نكراتالسالم الستقامته ،وبعده عن الشرك والفواحش والم

حٌن أراد هللا إكمالها وإتمامها، قال البقاعً :))قال الحرالً : لما وصل الحق تعالى بالدعوة العامة 

َها النَّاُس ﴾ذكر أمر آدم وافتتاح استخالفه لٌقع بذلك جمع الناس كافة فً  األولى فً قوله تعالى :  ٌُّ ا أَ ٌَ  ﴿

تماعهم فً أب واحد ولدٌن واحد نظم تعالى بذلك وصل خطاب أهل الكتاب بذكر إبراهٌم طرفٌن فً اج

، لٌقع بذلك اجتماعهم أٌضاً فً أب واحد وملة واحدة اختصاصاً بتبعٌة اإلمامة اإلبراهٌمٌة من عموم 

  (10) تبعٌة الخالفة اآلدمٌة تنزٌالً للكتاب وترفٌعاً للخلق إلى علو اختصاص الحق ((،

وقد ابتدأ المولى دعوة بنً إسرابٌل بؤمرهم باإلٌفاء بالعهود والمواثٌق التً عاقدوا هللا علٌها، والتً      

من أعظمها متابعة هذا النبً الكرٌم، واإلٌمان بكتابه العظٌم الذي جاء مصدقا لما سبقه من الكتب 

والمكارم  القابمة على التوحٌدالسماوٌة فً أصولها وؼاٌاتها األساسٌة الصحٌحة، وموافقا لملة إبراهٌم 

ُكْم َوأَْوفُوا ِبَعْهِدي (11). ،ونبذ الشرك والوثنٌة ٌْ ًَ الَِّتً أَْنَعْمُت َعَل ا َبِنً إِْسَراِبٌَل اْذُكُروا ِنْعَمِت ٌَ قال تعالى:﴿

ًقا لَِما َمَعُكمْ  اَي َفاْرَهُبوِن  َوآِمُنوا ِبَما أَْنَزْلُت ُمَصدِّ ٌَّ َل َكاِفٍر بِِه َواَل َتْشَتُروا  أُوِؾ ِبَعْهِدُكْم َوإِ َواَل َتُكوُنوا أَوَّ

قُوِن َواَل َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوأَْنُتْم َتعْ  اَي َفاتَّ ٌَّ اِتً َثَمًنا َقلٌِاًل َوإِ ٌَ اَلَة ِبآ لَُموَن  َوأَِقٌُموا الصَّ

اكِ  َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّ       -تعالى  -فؤمرهم بؤن ٌإمنوا بالقرآن مع اندراجه فً قوله  (12) ِعٌَن ﴾َوآُتوا الزَّ

،قال البٌضاوي  لإِلشارة إلى أن الوفاء بالعهد ال ٌحصل منهم إال إذا صدقوا به  (13){﴿ َوأَْوفُوْا بعهدي 

نزل بؤنه :)) إفراد لإلٌمان باألمر به والحث علٌه ؛ألنه المقصود ،والعمدة للوفاء بالعهود ،وتقٌٌد الم

مصدق لما معهم من الكتب اإللهٌة من حٌث إنه نازل حسبما ُنِعت فٌها ،أو مطابق لها فً القصص 

 والمواعٌد والدعاء إلى التوحٌد واألمر بالعبادة والعدل بٌن الناس والنهً عن المعاصً والفواحش ((،

ٌلٌة على التوحٌد وأصول وقال محمد الطاهر ابن عاشور:))والمعنى أخذنا مٌثاق األمة اإلسراب (14)

فنقضوا تلك العهود والمواثٌق،   (15)اإلحسان فكنتم ممن تولى عن ذلك وعصٌتم شرعا اتبعتموه(( 

  واتبعوا آراءهم وأهواءهم .
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على الهدى الذي دعت إلٌه أنبٌاإهم ورسلهم من التوحٌد  -صلى هللا علٌه وسلم-اشتملت دعوته فقد      

ومن الوعٌد والوعد والمواعظ والقصص،  لرذابل وإقامة العدل والقسط،واألمر بالفضابل واجتناب ا

ُ َوَلًدا﴾  فهً لٌست كدعوة الٌهود والنصارى القابمة فً أصولها على الضالل والكفر كقولهم : ﴿اتََّخَذ هللاَّ

ْبُتْم وعلى تكذٌب أنبٌاء هللا ورسله وقتلهم﴿ أََفُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهَوى أَ (1) ْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِرًٌقا َكذَّ

ْبُتْم َوَفِرًٌقا َتْقُتلُوَن﴾ ِ ُثمَّ  وعلى تحرٌؾ كالم هللا وتبدٌله  (2) َكذَّ ْسَمُعوَن َكاَلَم هللاَّ ٌَ ﴿َوَقْد َكاَن َفِرٌٌق ِمْنُهْم 

ْعلَُموَن ﴾ ٌَ فُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقلُوهُ َوُهْم  ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد وعلى نبذ كتب هللا و(3) ٌَُحرِّ طرحها ﴿َولَمَّ

ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكؤَنَّ  ٌق لَِما َمَعُهْم َنَبَذ َفِرٌٌق ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب هللاَّ ِ ُمَصدِّ ْعلَُموَن هللاَّ ٌَ ُهْم اَل 

ِ َوَماَل (4){ ا هلِلَّ َ َعُدوٌّ لِْلَكاِفِرٌَن وعلى معاداة هللا ومالبكته ﴿َمْن َكاَن َعُدّوً ِبَكِتِه َوُرُسلِِه َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل َفإِنَّ هللاَّ

ٌة﴾(5) لِْلَكاِفِرٌَن ﴾ ٌَ ُ أَْو َتؤِْتٌَنا آ ٌَُكلُِّمَنا هللاَّ وعلى الدعاوى الباطلة كقولهم:﴿  وعلى التعنت واالستكبار﴿ لَْواَل 

َة إِال  ,طلةوعلى األمانً البا(6) ُكوُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى َتْهَتُدوا﴾ ْدُخَل اْلَجنَّ ٌَ واألوهام الزابؽة كقولهم: ﴿ لَْن 

اًما َمْعُدوَدًة﴾(7) إاِل َمْن َكاَن ُهوًدا أَْوَنَصاَرى﴾ ٌَّ اُر إاِلَّ أَ َنا النَّ وعلى الحسد (8) وعلى الؽرور كقولهم: ﴿لَْن َتَمسَّ

َودُّ الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواَل الْ  ٌَ ٍر ِمْن َربُِّكْم﴾الحسد والبؽض ﴿َما  ٌْ ُكْم ِمْن َخ ٌْ َل َعلَ ٌَُنزَّ  ُمْشِرِكٌَن أَْن 

َسِت  وعلى التفرق واالختالؾ كقولهم (9) ٌْ ٍء َوَقالَِت النََّصاَرى َل ًْ َسِت النََّصاَرى َعلَى َش ٌْ ُهوُد َل ٌَ ﴿َوَقالَِت اْل

ٍء{ ًْ ُهوُد َعلَى َش ٌَ اْل
ُ َقالُوا ُنْإِمُن ِبَما  كقولهم ﴿َوإَِذا ِقٌلَ  وعلى المعاذٌر الباطلة.(10) لَُهْم آِمُنوا ِبَما أَْنَزَل هللاَّ

ْكفُُروَن ِبَما َوَراَءهُ﴾ ٌَ َنا َو ٌْ ثم لم ٌكتفوا  بذلك ،فصاروا ٌدعون المسلمٌن إلى أن ٌكونوا مثلهم  (11) أُْنِزَل َعَل

لٌهم بقوله : ﴿َبْل ِملََّة إِْبَراِهٌَم فرد هللا تعالى ع (12) هودا أو نصارى،:﴿ ُكوُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى َتْهَتُدوا﴾

َبػ وفطرَة هللا التً فطر الناس علٌها  (13) َحِنًٌفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ﴾ وصبؽة هللا التً هً أحسن الصِّ

ِ ِصْبَؽًة َوَنْحُن لَُه َعاِبُدوَن ﴾ ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاَّ حادوا عن الحنٌفٌة  قدلٌظهر بذلك أنهم  (14) ﴿ِصْبَؽَة هللاَّ

 التً ٌزعمون أنهم متابعوها ،وعدلوا عن تلقً دٌن اإلسالم الذي شمل خصال الحنٌفٌة ،وأنهم قد

حصروا الهدى فً الٌهودٌة والنصرانٌة، فعلم بذلك أنه رسول هللا، وأن ما جاء به حق ال رٌب فٌه ،وأن 

باطل فً أحكامه وأخباره، واألمر بكل مشتمل على بٌان الحق من ال-صلى هللا علٌه وسلم -ما بعث به 

مصلحة نافعة للقلوب، واألرواح واألبدان واألمر بمكارم األخالق ومحاسن الشٌم، واألعمال الصالحة 

واآلداب النافعة، والنهً عن كل ما ٌضاد ذلك وٌناقضه من األخالق واألعمال السٌبة المضرة للقلوب 

 .( 15) .واألبدان والدنٌا واآلخرة

ذا نظر الٌهود فً القرآن وجدوه مصدقا لما معهم من مقاصد الدٌن اإللهً وأصوله ووعود فإ     

األنبٌاء والرسل وعهودهم ،وأنه ال ؼرض لهذا النبً الكرٌم  الذي ٌدعوهم إلى مثل ما دعاهم إلٌه 

فقد  ٌد،موسى واألنبٌاء إال تقرٌر الحق ، وهداٌة الخلق ، بعدما طرأ من ضاللة التؤوٌل وجهالة التقل

وافقهم اإلسالم فً أصل دٌنهم ، وصدق أنبٌاءهم وكتبهم وذّكرهم بما نسوا ، وعلّمهم ما جهلوا ، 

وبشرهم ، وحّذرهم وتلّطؾ معهم , وأصلح لهم ما حرفوا، وزادهم معرفة وعلما بؤسرار الدٌن وحكمته

ًّ أمورهم التً لم ٌكن ٌّدعً معرفة علمها ؼٌرُ  هم وؼٌُر من أخذ عنهم وأنبؤهم من مكنون علومهم، وخف

ٌّن لهم تارٌخ آبابهم  وقرأ كتبهم، ووعظهم وضرب لهم األمثال ، ،وذّكرهم بؤٌام هللا ونعمه ، وب
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فإنه لو كان  ،وحذرهم من طول األمد وقسوة القلوب ، وهذا من أكبر األدلة على صدقه وصحة رسالته؛

روعهم وشرابعهم، من التوحٌد والحق من الكاذبٌن، لخالؾ ما جاء به الرسل، ولناقضهم فً أصولهم وف

وإعالن الحق فال ٌعدو أن ٌكون ما  ،والخٌر والتبرإ من الشرك ومساٌرة الفطرة والشكر، والسماحة

))فإن كتبهم ما وعدت  (1,)به الشرابع السالفة فهو تصدٌق له ومصادقة علٌها لما جاءت جاء به تقرٌر

-صلى هللا علٌه وسلم  -،فلوال مجٌبه (2)ٌدٌه((  إال بمجًء رسول معه شرٌعة وكتاب مصدق لما بٌن

وبعثه لم ٌكن الرسل صادقٌن فً ما جاإوا به وأخبروا ، فهو آٌة ومعجزة لكل رسول قبله، ألنهم 

أخبروا به وبّشروا بمبعثه، ومخرجه، ومهاجره، وؼٌر ذلك من شإونه  ، ثم قال جل شؤنه:﴿َفإِْن آَمُنوا 

َما ُهْم ِفً ِشَقاٍق ﴾ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم ِبِه  فإن صّدق الٌهوُد والنصاَرى باهلل، وَما ( 3) َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ

أنزل إلٌكم، وما أنزل إلٌهم من ربهم  وَما أوتً ُموسى وعٌسى، وما أوتً النبٌون من ربهم، وأقروا 

ٌّها المإمنون وأقررتم، فق د ُوفِّقوا وَرِشدوا، ولزموا طرٌق الحق، واهتدوا، بذلك، مثَل ما صّدقتم أنتم به أ

} َوإِْن َتَولَّْوا ﴾ عن الحق إلى الباطل،  (4) وهم حٌنبذ منكم وأنتم منهم، بدخولهم فً ملتكم بإقرارهم بذلك.

ِمٌُع اْلَعلٌِ ُ َوُهَو السَّ ْكِفٌَكُهُم هللاَّ ٌَ َما ُهْم ِفً ِشَقاٍق َفَس  (5) ُم ﴾الباطل، بعد قٌام الحجة علٌهم ﴿ َفإِنَّ

بؤن ٌثبتوا على هذه الملة  ثم ختم ذلك ببٌان أن اإلسالم هو وصٌة أنبٌاء هللا ورسله لبنٌهم ومن بعدهم

ًَّ إِنَّ هللا اصطفى لَُكُم الدٌن َفالَ َتُموُتنَّ إَالَّ  حتى الموت قال تعالى ﴿ اَبِن ٌَ ْعقُوُب  ٌَ ى ِبَهآ إِْبَراِهٌُم َبِنٌِه َو َوَوصَّ

ْسلِ   وأن من حاد عن ذلك فقد ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبٌره بتركه الحق إلى الضالل، (6) ُموَن ﴾َوأَْنُتم مُّ

ُه ِفً اآلخر لَِّة إِْبَراِهٌَم إاِلَّ َمن َسِفَه َنْفَسُه َولََقِد اصطفٌناه ِفً الدنٌا َوإِنَّ ْرَؼُب َعن مِّ ٌَ ة لَِمَن فقال : ﴿ َوَمن 

 (7) الصالحٌن ﴾

وسلم أبلػ حجة وأوجزها وأكملها، وعلمها -صلى هللا علٌه-هللا لنبٌه محمد  قال الطبري: ))احتج     

 للقابلٌن لك من الٌهود والنصارى وألصحابك: -فقال: ٌا محمد، قل  -صلى هللا علٌه وسلم-محمدا نبٌه 

نها : بل تعالوا نتبع ملة إبراهٌم التً ٌجمع جمٌعنا على الشهادة لها بؤ-"كونوا هودا أو نصارى تهتدوا" 

وندع سابر الملل التً نختلؾ  -فإن دٌنه كان الحنٌفٌة المسلمة-دٌن هللا الذي ارتضاه واجتباه  وأمر به 

ال سبٌل لنا على االجتماع علٌه، كما لنا  -على اختالفه-فٌها، فٌنكرها بعضنا، وٌقر بها بعضنا. فإن ذلك 

الم هو الحنٌفٌة، وأن الذي جاء به محمد فؤعلمهم أن اإلس (8) السبٌل إلى االجتماع على ملة إبراهٌم((

هو الذي كان جاء به إبراهٌم، وإن إبراهٌم سؤل هللا أن ٌكون مسلما،  -صلى هللا علٌه وسلم -رسول هللا

ِن لََك﴾  ٌْ َنا َواْجَعْلَنا ُمْسلَِم ، فنفى عن إبراهٌم موافقة (9)وأنه تطلّب الهدى له وألمته من بعده بقوله: ﴿َربَّ

موافقة النصرانٌة، وموافقة المشركٌن، وثبتت موافقته لإلسالم، وكل ذلك ال ٌبقً شكا فً أن الٌهودٌة، و

))فإن التوحٌد مستقر فً الفطرة، واإلشراك مناؾ لها، فالدعوة إلى اإلسالم  اإلسالم هو إسالم إبراهٌم

ة:)) وإنما بعث األنبٌاء قال ابن تٌمٌ( ,10) علٌه السالم(( -تذكٌر لما فً الفطرة ،أو تذكٌر لملة إبراهٌم 

ِبْع ِملََّة إِْبَراِهٌَم َحِنًٌفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ  َك أَِن اتَّ ٌْ َنا إَِل ٌْ ثم قال  (11)((بعده بملته قال تعالى : ُثمَّ ﴿أَْوَح

َما ُهْم ِفً ِشَقاٍق ﴾جل شؤنه: ﴿َفإِْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم ِبِه َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن َتَولَّْوا َفإِ  فإن صّدق الٌهوُد  (12) نَّ

والنصاَرى باهلل، وَما أنزل إلٌكم، وما أنزل إلٌهم من ربهم ،وَما أوتً ُموسى وعٌسى، وما أوتً النبٌون 

ٌّها المإمنون وأقررتم، فقد ُوفِّقوا وَرِشدوا، ولزموا  من ربهم، وأقروا بذلك، مثل ما صّدقتم أنتم به أ
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﴿ َوإِْن َتَولَّْوا ﴾ (1) هتدوا، وهم حٌنبذ منكم وأنتم منهم، بدخولهم فً ملتكم بإقرارهم بذلك.طرٌق الحق، وا

ِمٌُع اْلَعلٌِمُ  ُ َوُهَو السَّ ْكِفٌَكُهُم هللاَّ ٌَ َما ُهْم ِفً ِشَقاٍق َفَس  (2) ﴾ عن الحق إلى الباطل، بعد قٌام الحجة علٌهم ﴿ َفإِنَّ

وا أمر محمد صلى هللا علٌه و سلم، وكتموه الناس مع علمهم بنبّوته، ووجوِدهم صفته فً كتبهم فَؽطَّ

ْكُتُموَن َما أَْنَزْلَنا  ٌَ فاستحقوا اللعن والطرد وباإو بؽضب على ؼضب قال هللا جل ثناإه فٌهم: ﴿ إِنَّ الَِّذٌَن 

اهُ ِللنَّاِس ِفً اْلِكَتاِب أُو نَّ ٌَّ ٌَِّناِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َب ْلَعُنُهُم الالِعُنوَن ﴾ِمَن اْلَب ٌَ ُ َو ْلَعُنُهُم هللاَّ ٌَ  (3) لَِبَك 

 الخاتمة

 وبعد فقد توصلت إلى نتائج كان من أهمها ما يأتي: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول,

م على ألسن أنبٌابهم بالَوصاِة به، احتّج القرآن على الٌهود بما عهد إلٌهم فً التوراة واإلنجٌل -2 ، وتقدَّ

من أصول الدٌن، وحقابقه وشرابعه التً أمر هللا بها فً كل شرٌعة، ولكنهم ازدادوا عناداً وجحوداً 

 ومباهتًة للحق بعد أن كانوا ٌستفتحون بالنبً صلى هللا علٌه وسلم، وبمبعثه.

 ووعودها .وافق القرآن  الكتب السماوٌة فً أصولها ومقصودها  -1

جاءت محاجة القرآن ألهل الكتاب على طرٌقة اإلطناب ؛بسبب ماكانوا علٌه من جمود القرابح  -3

وفساد العقابد واألعمال ،فكان ٌبدئ لهم المعنى وٌعاد ، وٌساق إلٌهم القول بطرابق بٌنة ،وأسالٌب 

 متنوعة 

ذلك ؛ألنهم أمثل أمة ذات كتاب مشهور أقبل القرآن على الٌهود وخاطبهم باألدلة الدٌنٌة وتفّنن فً  -4

فً العالم، وقد كان لدٌهم من الشرابع اإللهٌة واألصول الدٌنٌة ما ٌمكن أن ٌجعل مرجعا فً 

 المحاورة والمجادلة.

احتوت سورة البقرة على مقاصد عظٌمة ،وأسالٌب بدٌعة ، جمعت من وشابج أؼراض السور ما  -5

بؤسلوب جامع لمحاسن األسالٌب الخطابٌة، وأسالٌب الكتب  كان مصداقا لتلقٌبها فسطاط القرآن،

 التشرٌعٌة، وأسالٌب التذكٌر والموعظة

أظهر البحث أن  التفسٌر الموضوعً ٌجعل من السورة القرآنٌة وحدة متكاملة، مقصدها واحد  -6

 .،وإن تعّددت موضوعاتها، وتنوعت أسالٌبها ،وطرابق عرضها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 3/113 جامع البٌان فً تؤوٌل القرآن - 1
 137البقرة : من اآلٌة  - 2
 1/35وٌنظر أضواء البٌان للشنقٌطً  1/255 وٌنظر جامع البٌان فً تؤوٌل القرآن 159البقرة : - 3



 جاج القرآن على اليهود بأصول الشرائع اإللهية االعتقادية من خالل سورة البقرةاحت

232 

 

 

 

 

 

 مصادرالبحث ومراجعه                                      

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن محمد األمٌن الشنقٌطً ،دار الفكر للطباعة و النشر -6

 مـ 2995 -هـ  2425لبنان  -والتوزٌع بٌروت 

 م  2984للنشر  تونس التحرٌر والتنوٌر لمحمد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسٌة-0

 م2995  2425التسهٌل لعلوم التنزٌل البن جزي ، دار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى -3

 تفسٌر أبً السعود ،دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ،دون ط ،ت. -4

 ه2411تفسٌر البٌضاوي دار الكتب العلمٌة  تحقٌق عبدهللا محمود، بٌروت ط األولى -5

العظٌم ال بن كثٌر تحقٌق  ،سامً بن محمد سالمة،دار طٌبة للنشر والتوزٌع ،المملكة  تفسٌر القرآن-6

 م 2999 -هـ 2412العربٌة السعودٌة، ط الثانٌة 

 2982ه م2422التفسٌر الكبٌر للرازي، دار الفكر، بٌروت لبنان، ط األولى ، -7

تفسٌر وعلوم القرآن،جامعة التفسٌر الموضوعً لسور القرآن الكرٌم ،إعداد نخبة من علماء ال-8

 ه2432الشارقة ،ط األولى 

تٌسٌر الكرٌم الرحمن فى تفسٌر كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقٌق عبد الرحمن -9

 م 1222-هـ 2412اللوٌحق مإسسة الرسالة الطبعة : األولى 

 سة الرسالةجامع البٌان فً تؤوٌل القرآن للطبري ،تحقٌق : أحمد محمد شاكر، مإس-22

 م 1222 -هـ  2412الطبعة : األولى ، 

ه  ،مكتبة الملك فهد  2419الجامع الصحٌح للبخاري ،تحقٌق عبد القادر شٌبة الحمد ، ط األولى  -22

 الرٌاض.

العقٌدة األصفهانٌة البن تٌمٌة ،تحقٌق  إبراهٌم سعٌداي  مكتبة الرشد  الرٌاض الطبعة األولى ،  -21

2425 

 م 2999  2429الكٌن البن القٌم دار احٌاء التراث العربً بٌروت ط األولى مدارج الس-23

سلٌمان  -عثمان جمعة ضمٌرٌة  -معالم التنزٌل البؽوي : حققه وخرج أحادٌثه محمد عبد هللا النمر  -64

 هـ  2427مسلم الحرش الناشر : دار طٌبة للنشر والتوزٌع ط : الرابعة ، 

 ه2425،دار الثقافة الدوحة،  النبؤ العظٌم لمحمد دراز-25

مجموع الفتاوى البن تٌمٌة،  اعتنى بها وخرج أحادٌثها عامر الجزار، وأنور الباز ،دار الوفاء -26

 م 1225ه/2416مصر ،ط الثالثة 



 "130-115" 0202, 61مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(, العدد 

232 
 

النبوات البن تٌمٌة  تحقٌق عبد العزٌز بن صالح الطوٌان  أضواء السلؾ االرٌاض ط األولى  -27

2412 

ناسب اآلٌات والسور لبرهان الدٌن البقاعً، تحقٌق  عبد الرزاق ؼالب المهدي ، نظم الدرر فً ت-28

 م 2995 -هـ 2425بٌروت   -دار الكتب العلمٌة 

هداٌة الحٌارى فً أجوبة الٌهود والنصارى البن القٌم ،تحقٌق محمد  الحاج أحمد،دار القلم  -29  

 ه2426دمشق ط األولى 


