المسيحيون واليهود في المنظور القرآني
الشيخ الدكتور مصطفى راشد
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طلب مﻧﻲ اﻷستاذ مظهر الملوحﻲ أن أكتب دراسة موضوعية عن تحريف المسحيين
واليهود للكتاب المقدس )التوراة ،الزبور ،اﻻﻧجيل(.
ضواﻧه وطلبا ً للدعم من ُرسله وأحبائه،
بدايةً بتوفيﻖ ِمن ﷲِ وإرشاده و َسعيا للحﻖ ِ
ور َ
ﻧصلى وﻧسلم على كليم ﷲ موسى عليه السﻼم ،وكل المحبة لكلمة ﷲ المسيح له المجد فﻲ
اﻷعالﻲ ،وك ّل السﻼم والتسليم على ﻧبﻲ اﻹسﻼم محمد ابن عبد ﷲ ،أيضا ﻧصلى وﻧسلم
على سائر أﻧبياء ﷲ ﻻ ﻧفرق بين أحد مﻧهم  --------أما بعد:
فﻲ معرض ر ّدﻧا عن التحريف ،سﻧﻧظر فﻲ أمرين ها ّمين هما اﻵيات التﻲ تتﻧاول مسألة
التحريف من جهة ،واﻵيات التﻲ تتﻧاول مﻧزلة الكتاب المقدّس من جهة أخرى.
 .1اﻵيات التي تتناول مسألة التحريف
إ ّن اﻵيات القرآﻧية المتعلقة بالكتاب المقدّس والتﻲ يستﻧد إليها دعاة التحريف هﻲ قوله
تعالى:
أ﴿ .أَفَت ْ
َط َمعُونَ أَ ْن يُؤْ ِمﻧُوا لَ ُك ْم َوقَ ْد َكانَ فَ ِر ٌ
عقَلُوهُ َو ُه ْم
يﻖ ِم ْﻧ ُه ْم يَ ْس َمعُونَ ك ََﻼ َم ﱠ ِ ِم ْن بَ ْع ِد َما َ
يَ ْعلَ ُمونَ ﴾ ]البقرة [75 :يقول البغوي فﻲ تفسيره قوله تعالىَ )“ :وقَ ْد َكانَ َف ِر ٌ
يﻖ ِم ْﻧ ُه ْم يَ ْس َمعُونَ
عقَلُوهُ( قال
َك َﻼ َم ﱠ ِ( يعﻧﻲ التوراة )ث ُ ﱠم يُ َح ِ ّرفُوﻧَهُ( يغيّرون ما فيها من اﻷحكام ) ِم ْن بَ ْع ِد َما َ
ابن عباس ومقاتل :ﻧزلت فﻲ السبعين الذين اختارهم موسى لميقات ربه ،وذلك أﻧهم لما
صادقون مﻧهم
رجعوا  -بعدما سمعوا كﻼم ﷲ  -إلى قومهم رجع الﻧّاس إلى قولهم ،وأ ّما ال ّ
فأدوا كما سمعوا ،وقالت طائفة مﻧهم :سمعﻧا ﷲ يقول فﻲ آخر كﻼمه إن استطعتم أن تفعلوا
2
فافعلوا ،وإن شئتم فﻼ تفعلوا ،فهذا تحريفهم وهم يعلمون أﻧه الحﻖ".
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غي َْر
ص ْيﻧَا َوا ْس َم ْع َ
اض ِع ِه َو َيقُو ُلونَ َس ِم ْعﻧَا َو َ
بِ ﴿ .منَ الﱠذِينَ هَادُوا يُ َح ِ ّرفُونَ ْال َك ِل َم َ
ع ْن َم َو ِ
ع َ
ط ْعﻧَا َوا ْس َم ْع َوا ْﻧ ُ
س ِم ْعﻧَا َوأ َ َ
ُم ْس َمعٍ َو َرا ِعﻧَا لَيا ِبأ َ ْل ِس َﻧتِ ِه ْم َو َ
ظ ْرﻧَا
ِين َو َل ْو أَﻧﱠ ُه ْم قَالُوا َ
ط ْعﻧًا فِﻲ ال ّد ِ
لَ َكانَ َخي ًْرا لَ ُه ْم َوأَ ْق َو َم َو َل ِك ْن لَ َعﻧَ ُه ُم ﱠ ُ ِب ُك ْف ِر ِه ْم فَ َﻼ يُؤْ ِمﻧُونَ ِإ ﱠﻻ قَ ِل ً
يﻼ﴾ ]الﻧساء.[46 :
ب
ب َو َما ه َُو ِمنَ ْال ِكتَا ِ
سبُوهُ ِمنَ ْال ِكتَا ِ
جَ ﴿ .و ِإ ﱠن ِم ْﻧ ُه ْم لَف َِريقًا َي ْل ُوونَ أ َ ْل ِس َﻧتَ ُه ْم ِب ْال ِكت َا ِ
ب ِلتَحْ َ
ِب َو ُه ْم َي ْعلَ ُمونَ ﴾ ]آل
َو َيقُولُونَ ُه َو ِم ْن ِع ْﻧ ِد ﱠ ِ َو َما ُه َو ِم ْن ِع ْﻧ ِد ﱠ ِ َو َيقُولُونَ َ
علَى ﱠ ِ ْال َكذ َ
عمران.[78 :
ويقول ابن كثير فﻲ تفسير هاتين وشبيهاتهما" :يخبر تعالى عن اليهودّ ،
أن مﻧهم فريقا
يحرفون الكلم عن مواضعه ويب ّدلون كﻼم ﷲ ،ويزيلوﻧه عن المراد به ،ليوهموا الجهلة أﻧه
ّ
فﻲ كتاب ﷲ كذلك ،ويﻧسبوﻧه إلى ﷲ ،وهو كذب على ﷲ ،وهم يعلمون من أﻧفسهم أﻧهم قد
ِب َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ ﴾ ]آل
كذبوا وافتروا فﻲ ذلك كله؛ ولهذا قالَ ﴿ :و َيقُولُونَ َ
علَى ﱠ ِ ْال َكذ َ
عمران.[75 :
ب﴾ ]آل
وقال مجاهد ،والشعبﻲ ،والحسن ،وقتادة ،والربيع بن أﻧس﴿ :يَ ْل ُوونَ أ َ ْل ِس َﻧتَ ُه ْم بِ ْال ِكت َا ِ
يحرفون ويزيدون
يحرفوﻧه .وهكذا روى البخاري عن ابن عباس :أﻧهم
عمران[78 :
ّ
ّ
يتأولوﻧه على غير
وليس أحد من خلﻖ ﷲ يزيل لفظ كتاب من كتب ﷲ ،لكﻧهم ّ
يحرفوﻧهّ :
تأويله .وقال وهب بن مﻧبهّ :
إن التوراة واﻹﻧجيل كما أﻧزلهما ﷲ لم يغيّر مﻧهما حرف،
ولكﻧهم يضلّون بالتحريف والتأويل ،وكتب كاﻧوا يكتبوﻧها من عﻧد أﻧفسهمَ ﴿ ،و َيقُولُونَ ُه َو
تحول.
ِم ْن ِع ْﻧ ِد ﱠ ِ َو َما ُه َو ِم ْن ِع ْﻧ ِد ﱠ ِ﴾ ]آل عمران [78 :فأ ّما كتب ﷲ فإﻧها محفوظة وﻻ ّ
رواه ابن أبﻲ حاتمّ ،
فإن قصد وهب ما بأيديهم من ذلك ،فﻼ ّ
شك أﻧّه قد دخلها التبديل
والتحريف والزيادة والﻧقص ،وأ ّما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير ،وزيادات
المعرب ،وفهم كثير مﻧهم بل
كثيرة وﻧقصان ،ووهم فاحش .وهو من باب تفسير المعبر
ّ
أكثرهم ،بل جميعهم فاسد .وأ ّما إن قصد كتب ﷲ التﻲ هﻲ كتبه من عﻧده ،فتلك كما قال
محفوظة لم يدخلها شﻲء.
اض ِع ِه َوﻧَ ُسوا
ع ْن َم َو ِ
ض ِه ْم ِميثَاقَ ُه ْم لَ َعﻧﱠا ُه ْم َو َج َع ْلﻧَا قُلُو َب ُه ْم قَا ِس َيةً ُي َح ِ ّرفُونَ ْال َك ِل َم َ
د﴿ .فَ ِب َما ﻧَ ْق ِ
َحظا ِم ﱠما ُذ ِ ّك ُروا ِب ِه َو َﻻ تَزَ ا ُل ت ﱠ
َط ِل ُع َعلَى خَ ا ِئﻧَ ٍة ِم ْﻧ ُه ْم ِإ ﱠﻻ قَ ِل ً
صفَحْ ِإ ﱠن
ع ْﻧ ُه ْم َوا ْ
ْف َ
يﻼ ِم ْﻧ ُه ْم فَاع ُ
ارى أ َ َخ ْذﻧَا ِميثَاقَ ُه ْم فَﻧَ ُسوا َحظا ِم ﱠما ذُ ِ ّك ُروا ِب ِه
ﱠ َ ي ُِحبﱡ ْال ُمحْ ِسﻧِينَ َو ِمنَ الﱠذِينَ قَالُوا إِﻧﱠا ﻧَ َ
ص َ
صﻧَعُونَ ﴾
ف يُﻧَ ِبّئ ُ ُه ُم ﱠ ُ ِب َما َكاﻧُوا َي ْ
فَأ َ ْغ َر ْيﻧَا َب ْيﻧَ ُه ُم ْال َع َد َاوةَ َو ْال َب ْغ َ
ضا َء إِلَى َي ْو ِم ْال ِقيَا َم ِة َو َ
س ْو َ
]المائدة .[14-13 :يقول البغوي فﻲ هاتين اﻵيتين" :قال قتادة :ﻧقضوه من وجوه ﻷﻧهم
الرسل الذين جاءوا بعد موسى وقتلوا أﻧبياء ﷲ وﻧبذوا كتابه وضيّعوا فرائضه قال
كذّبوا ّ
عطاء أبعدﻧاهم من رحمتﻧا ...وقيل معﻧاه :إن قلوبهم ليست بخالصة لﻺيمان بل إيماﻧهم
اض ِع ِه( قيل :تحريفهم بسوء التأويل باللّفظ
مشوب بالكفر والﻧفاق) ...يُ َح ِ ّرفُونَ ْال َك ِل َم َ
ع ْن َم َو ِ
والكﻼم.

وبالﻧّظر فﻲ هذه اﻵيات ،من حيث المعاﻧﻲ والمقاصد واللّغة وأسباب الﻧزول ﻧجد ّ
أن اﻵيات
يحرفون الكلم عن مواضعه  --والضمير هﻧا عائد على رجال ال ّدين اليهود
تشير إلى من ّ
والمسيحين وليس الكتب ،بل عائد على الذين يحرفون الكلم بألسﻧتهم تأويﻼ ًوليّا ،ولم تقصد
اﻵيات الﻧص فﻲ ذاته مطلقا ،سواء كتاب اﻹﻧجيل أو كتاب التوراة ،حيث ّ
أن بهما الحقيقة
التﻲ ﻻ يذكرها حسب كﻼم اﻵيات رجال ال ّدين اليهود والمسيحيين فهذا مقصد اﻵيات.
وتأكيدا على استحالة تحريف التوراة واﻹﻧجيل ﻧورد بعض اﻵيات:
أ .يقول ﷲ تعالى ﴿ َولَقَ ْد ُك ِذّبَ ْ
صبَ ُروا َعلَى َما ُك ِذّبُوا َوأُوذُوا َحتﱠى أَتَا ُه ْم
ت ُر ُ
س ٌل ِم ْن قَ ْب ِل َك فَ َ
سلِينَ ﴾ ]اﻷﻧعام .[34 :ويقول ابن كثير
ص ُرﻧَا َو َﻻ ُم َب ِ ّد َل ِل َك ِل َما ِ
ﻧَ ْ
ت ﱠ ِ َو َلقَ ْد َجا َء َك ِم ْن ﻧَ َبإِ ْال ُم ْر َ
فﻲ تفسير هذه اﻵية :وقوله "ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى
صبر كما صبر
أتاهم ﻧصرﻧا" ،هذه تسلية للﻧبﻲ وتعزية له فيمن كذّبه من قومه وأمره بال ّ
الرسل ووعده بالﻧّصر كما ﻧصروا ...قال" :وﻻ مب ّدل لكلمات ﷲ" ،أي التﻲ
أولو العزم من ّ
كتبها فﻲ الدﻧيا واﻵخرة لعباده المؤمﻧين كما قال ّ
ﻷن كﻼم ﷲ محفوظ من التبديل
سﻧن الكوﻧيّة التﻲ قام عليها الوجود والحركة ،وهﻲ
والتحريف" ،والكلمات هﻧا هﻲ ال ّ
3
قراراته واﻷحكام التﻲ حفظت فﻲ اللوح المحفوظ.
بَ ﴿ .وتَ ﱠم ْ
س ِمي ُع ْال َع ِلي ُم﴾ ]اﻷﻧعام[115 :
عد ًْﻻ َﻻ ُم َب ِ ّد َل ِل َك ِل َماتِ ِه َو ُه َو ال ﱠ
ص ْدقًا َو َ
ت َك ِل َمتُ َر ِبّ َك ِ
هﻧاك ميل عام إلى أن )كلمة ربّك( هﻧا هﻲ كل كﻼم ﷲ المﻧزل فﻲ كتبه .ثم يضيف) :ﻻ
مب ّدِل لكلماته( .يذهب الكثيرون إلى أ ّن المعﻧى :ﻻ ُمغيّر ﻷحكامه وكلماته المﻧزلة!!
ت ﱠ ِ َذ ِل َك
ِيل ِل َك ِل َما ِ
ويقول ﷲ تعالى أيضا﴿ :لَ ُه ُم ْالبُ ْش َرى ِفﻲ ْال َح َيا ِة ال ﱡد ْﻧيَا َو ِفﻲ ْاﻵ ِخ َر ِة َﻻ تَ ْبد َ
ُه َو ْالفَ ْو ُز ْال َع ِظي ُم﴾ ]يوﻧس.[64 :
ج .ويقول ﷲ تعالى أيضا﴿ :إِﻧﱠا ﻧَحْ نُ ﻧ ﱠَز ْلﻧَا ال ِذّ ْك َر َوإِﻧﱠا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ ﴾ ]الحجر .[9 :ويستفتح
بعض المتش ّددين على أهل التوراة واﻹﻧجيل بأن القرآن حفظ بمعجزة سالما كما ﻧزل على
ﻲ( ،ويستعلون عليهم مت ّهمين إيّاهم بتحريف التوراة واﻹﻧجيل بيﻧما هم قد
ﻲ اﻷم ّ
)الﻧب ّ
حافظوا على ص ّحة ﻧقل القرآن ،وسﻼمة حفظه ،ودليلهم قوله تعالى﴿ :إِﻧﱠا ﻧَحْ ُن ﻧ ﱠَز ْلﻧَا ال ِذّ ْك َر
َو ِإﻧﱠا لَهُ لَ َحافِ ُ
ﻧبوة عن حفظ القرآن ،وفﻲ تواتر ﻧقله سالما عن
ظونَ ﴾ ]الحجر .[9 :قالوا :هذه ّ
الرسول معجزة تؤيّد تلك الﻧبوة .والسؤال هﻧا :هل لفظة ذكر فﻲ القرآن تقتصر على
القرآن فقط؟
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وهل المقصود بآية سورة الحجر ِ ﴿ :9إﻧﱠا ﻧَحْ ُن ﻧ ﱠَز ْلﻧَا ال ِ ّذ ْك َر َو ِإﻧﱠا َلهُ لَ َحا ِف ُ
ظونَ ﴾ هو القرآن؟
وهل تكفّل ﷲ فﻲ حفظ كﻼمه بالقرآن دون سواه من كﻼم وكتب مثل اﻹﻧجيل والتوراة؟
فﻧحن ﻻ ﻧﻧكر أن تعبير الذّكر اطلﻖ على القرآن فﻲ أكثر من سورة وآية ،كقوله تعالى:
﴿ َوقَالُوا يَا أَيﱡ َها الﱠذِي ﻧُ ِ ّز َل َعلَ ْي ِه ال ِذّ ْك ُر إِﻧﱠكَ لَ َمجْ ﻧُ ٌ
ون﴾ ]الحجر.[6 :
غير أﻧّﻧا ﻧعلم أن القرآن قد أطلﻖ تعبير الذّكر على اﻹﻧجيل والتوراة كذلك وعليه ﻧقول إن
لفظة )الذكر( ﻻ تقتصر على القرآن ،بل هو مرادف للكتاب ،كما أن )أهل الذكر( مرادف
)ﻷهل الكتاب( .فالذكر فﻲ لغة القرآن ،مرادف للكتاب .وعلى الحصر ،فهو مخصوص
بالتوراة ،كقولهَ ﴿ :ولَقَ ْد َكت َ ْبﻧَا فِﻲ ﱠ
صا ِلحُونَ ﴾
ِي ال ﱠ
ُور ِم ْن بَ ْع ِد ال ِذّ ْك ِر أَ ﱠن ْاﻷ َ ْر َ
الزب ِ
ض يَ ِرث ُ َها ِعبَاد َ
علَي َْك ِمنَ ْاﻵيَاتِ َوال ِذّ ْك ِر
]اﻷﻧبياء .[105 :كما هو مخصوص باﻹﻧجيل كقولهَ ﴿ :ذ ِل َك ﻧَتْلُوهُ َ
ْال َح ِك ِيم﴾ ]آل عمران ،[58 :والخطاب فﻲ آية آل عمران لعيسى المسيح.
يتوهمه العا ّمة ،مرادف للكتاب المق ّدس ،أي التوراة واﻹﻧجيل،
فالذّكر الحكيم ،خﻼفا لما ّ
وهذا واضح من تسمية القرآن )أهل الكتاب( أهل الذكر﴿ :فَاسْأَلُوا أَ ْه َل ال ِذّ ْك ِر ِإ ْن ُك ْﻧت ُ ْم َﻻ
ت َ ْعلَ ُمونَ ﴾ ]اﻷﻧبياء ّ .[7
إن الذّكر على اﻹطﻼق هو الذي عﻧد أهل الكتاب ،أهل الذّكر .وما
يل
ص َ
الذّكر الذي أﻧزل على محمد سوى تفصيل للذّكر الحكيم ،كما أ ّن القرآن هو ﴿ت َ ْف ِ
ب﴾ ]يوﻧس .[37
ْال ِكتَا ِ
د .ويقول البغوي فﻲ تفسير قوله ّ
ب َر ِبّ َك َﻻ ُمبَ ِ ّد َل
عز وجلَ ﴿ :واتْ ُل َما أ ُ ِ
ﻲ إِلَي َْك ِم ْن ِكتَا ِ
وح َ
ِل َك ِل َماتِ ِه َولَ ْن ت َِج َد ِم ْن دُوﻧِ ِه ُم ْلت ََحدًا﴾ ]الكهف .[27 :ما أوحﻲ إليك من كتاب ربّك يعﻧﻲ
القرآن واتبع ما فيه )ﻻ مب ّدل لكلماته( قال الكلبﻲ :ﻻ مغيّر للقرآن .وقيل :ﻻ مغيّر لما أوعد
بكلماته أهل معاصيه أي ﻻ مبدّل للسﻧن .وقيل ﻻ مب ّدل لكلمات ﷲ فﻲ القرآن واﻹﻧجيل
ّ
ّ
وﻷن هذه اﻵيات واضحة ،ﻻ لبس فيها ،حيث تؤ ّكد استحالة
المﻧزلة.
والتوراة وك ّل كلماته
تحريف كﻼم ﷲ بِ َﻼ الﻧافية ﻧفيا ً قطعيا ً ،لذا يقال عن تلك الﻧصوص أﻧها قطعيّة الدﻻلة،
لوضوحها ،فهﻲ ﻻ تحتمل التأويل أو التورية ،أي ّ
أن كﻼم ﷲ من المستحيل لبشر تبديله،
ومن يقول بغير ذلك ويُكفّر أهل الكتاب ،فقد كفر ﻹﻧكاره معلوما من ال ّدين بالضرورة
ﻲ ال ّدﻻلة ولكن يستطيع أن يقول إﻧّهم كافرون باﻹسﻼم وﻻ يرميهم بالكفر عا ّمة.
قطع ّ
 .2منزلة الكتاب المقدّس في القرآن:
أ .كما أن القرآن به الكثير من اﻵيات التﻲ تُعظم اﻹﻧجيل والتوراة ،مثل قوله تعالى فﻲ
ص ِ ّدقًا ِل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه َوأ َ ْﻧزَ َل التﱠ ْو َراةَ
سورة آل عمران آية ﴿ :3ﻧ ﱠَز َل َ
علَي َْك ْال ِكت َ
ﻖ ُم َ
َاب بِ ْال َح ّ ِ
اﻹ ْﻧ ِجي َل﴾ ]آل عمران ،[3 :فﻲ تفسير هذه اﻵية يقول القرطبﻲ قوله تعالى :ﻧزل عليك
َو ْ ِ
الكتاب يعﻧﻲ القرآن بالحﻖ أي بالصدق ،وقيل  :بالح ّجة البالغة  .والقرآن ﻧزل مﻧجّما .فلذلك
مرة .والتوراة واﻹﻧجيل ﻧزﻻ دفعة واحدة فلذلك قال أﻧزل.
مرة بعد ّ
قال )ﻧزل( والتﻧزيل ّ

ومص ّدقا حال مؤ ّكدة غير مﻧتقلة ،ﻷﻧّه ﻻ يمكن أن يكون غير مص ّدق ،أي غير موافﻖ ،هذا
قول الجمهور .وقدر فيه بعضهم اﻻﻧتقال على معﻧى أﻧه مص ّدق لﻧفسه ومص ّدق لغيره.
اﻹ ْﻧ ِجي َل﴾ ]آل عمران.[48 :
ب .ويقول ﷲ تعالى أيضا ﴿ َويُ َع ِلّ ُمهُ ْال ِكت َ
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالت ﱠ ْو َراةَ َو ْ ِ
سى اب ِْن َم ْر َي َم
ار ِه ْم ِب ِعي َ
ج .ويقول تعالىَ ﴿ :وقَفﱠ ْيﻧَا َعلَى آثَ ِ
ص ِ ّدقًا ِل َما َبيْنَ َي َد ْي ِه ِمنَ
اﻹ ْﻧ ِجي َل ِفي ِه ُهدًى َوﻧُ ٌ
ور َو ُم َ
َوآتَ ْيﻧَاهُ ْ ِ
]المائدة.[46 :

ص ِ ّدقًا
ُم َ
التﱠ ْو َرا ِة

ِل َما بَيْنَ َي َد ْي ِه ِمنَ التﱠ ْو َرا ِة
َو ُهدًى َو َم ْو ِع َ
ظةً ِل ْل ُمتﱠقِينَ ﴾

ْف يُ َح ِ ّك ُموﻧ ََك َو ِع ْﻧ َد ُه ُم الت ﱠ ْو َراة ُ فِي َها ُح ْك ُم ﱠ ِ﴾ ]المائدة.[43 :
د .وقوله تعالى ﴿ َو َكي َ
ور يَحْ ُك ُم بِ َها الﻧﱠبِيﱡونَ الﱠذِينَ
ج .ويقول ﷲ تعالى أيضا﴿ :إِﻧﱠا أ َ ْﻧزَ ْلﻧَا الت ﱠ ْو َراةَ فِي َها هُدًى َوﻧُ ٌ
ار بِ َما ا ْستُحْ ِف ُ
علَ ْي ِه ُ
ش َه َدا َء فَ َﻼ
أ َ ْسلَ ُموا ِللﱠذِينَ هَادُوا َو ﱠ
ب ﱠ ِ َوكَاﻧُوا َ
ظوا ِم ْن ِكت َا ِ
الربﱠاﻧِيﱡونَ َو ْاﻷَحْ بَ ُ
اخش َْو ِن َو َﻻ تَ ْشت َُروا بِآيَاتِﻲ ثَ َمﻧًا قَ ِل ً
اس َو ْ
يﻼ َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم بِ َما أَ ْﻧزَ َل ﱠ ُ فَأُولَئِكَ ُه ُم
ت َْخش َُوا الﻧﱠ َ
ْال َكافِ ُرونَ ﴾ ]المائدة .[44 :يقول القرطبﻲ فﻲ تفسير هذه اﻵية قيل :كل من بعث من بعد
وأن اليهود قالتّ :
ّ
إن اﻷﻧبياء كاﻧوا يهودا .وقالت
موسى بإقامة التوراة واﻹيمان بها،
الﻧصارى :كاﻧوا ﻧصارى ص ّدقوا جميعا بالتوراة من لدن موسى إلى زمان عيسى عليهما
سﻼم .كاﻧوا يحكمون بما فﻲ التوراة ،وقيل :معﻧى "أسلموا" خضعوا واﻧقادوا ﻷمر ﷲ
ال ّ
سﻼم(
فيما بعثوا به ،وقيل :أي يحكم بها الﻧبيّون الذين هم على دين إبراهيم )عليه ال ّ
والمعﻧى واحد .و"الذين أسلموا" ههﻧا ﻧعت فيه معﻧى المدح .أي إﻧّا أﻧزلﻧا التوراة فيها هدى
وﻧور للذين هادوا يحكم بها الﻧبيّون والربّاﻧيّون واﻷحبار; أي ويحكم بها الربّاﻧيّون وهم
الذين يسوسون الﻧاس بالعلم ويربّوﻧهم .وقال أبو رزين :الربّاﻧيّون العلماء الحكماء
الرجل العالم وهو مأخوذ من التحبير وهو
واﻷحبار .قال ابن عباس :هم الفقهاء :والحبر ّ
التحسين ،فهم يحبّرون العلم أي يبيّﻧوﻧه ويزيّﻧوﻧه ،وهو محبر فﻲ صدورهم .قال مجاهد:
الربّاﻧيّون فوق العلماء ،واﻷلف والﻼّم للمبالغة.
ص ِ ّدقًا ِل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه ِمنَ التﱠ ْو َراةِ
ار ِه ْم بِ ِعي َ
سى اب ِْن َم ْريَ َم ُم َ
د .ويقول ﷲ تعالى ﴿ َوقَفﱠ ْيﻧَا َعلَى آثَ ِ
ص ِ ّدقًا ِل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه ِمنَ التﱠ ْو َراةِ َو ُهدًى َو َم ْو ِع َ
ظةً ِل ْل ُمتﱠقِينَ ﴾
اﻹ ْﻧ ِجي َل فِي ِه ُهدًى َوﻧُ ٌ
ور َو ُم َ
َوآتَ ْيﻧَاهُ ْ ِ
]المائدة .[46 :يقول ابن كثير فﻲ تفسير هذه اﻵية قول تعالى" :وقفيﻧا" أي  :اتّبعﻧا )على
آثارهم( يعﻧﻲ :أﻧبياء بﻧﻲ إسرائيل ]عليهم السﻼم [ )بعيسى ابن مريم مص ّدقا لما بين يديه
من التوراة( أي :مؤمﻧا بها حاكما بما فيها )وآتيﻧاه اﻹﻧجيل فيه هدى وﻧور( أي هدى إلى
الحﻖ ،وﻧور يستضاء به فﻲ إزالة ال ّ
شبهات وح ّل المشكﻼت لك ّل الﻧاس) .ومصدقا لما بين
يديه من التوراة( أي :متّبعا لها ،غير مخالف لما فيها ،إﻻّ فﻲ القليل م ّما لدى بﻧﻲ إسرائيل

وبعض ما كاﻧوا يختلفون فيه ،كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أﻧّه قال لبﻧﻲ إسرائيل:
حرم عليكم( ] آل عمران  .[ 50 :ولهذا كان المشهور من قول
)وﻷحل لكم بعض الذي ّ
العلماء ّ
أن اﻹﻧجيل ﻧسخ بعض أحكام التوراة .وقوله) :وهدى وموعظة للمت ّقين( أي:
وجعلﻧا اﻹﻧجيل هدى يهتدى به الخلﻖ) ،وموعظة( أي :وزاجرا عن ارتكاب المحارم
والمآثم )للمت ّقين( أي :لمن اتّقى ﷲ وخاف وعيده وعقابه.
اﻹ ْﻧ ِجي ِل ِب َما أَ ْﻧزَ َل ﱠ ُ ِفي ِه َو َم ْن َل ْم َيحْ ُك ْم ِب َما أَ ْﻧزَ َل ﱠ ُ فَأُولَ ِئ َك
هـ .وقوله تعالى ﴿ َو ْل َيحْ ُك ْم أَ ْه ُل ْ ِ
ُه ُم ْالفَا ِسقُونَ ﴾ ]المائدة .[47 :اﻵية واضحة فﻲ تعظيم اﻹﻧجيل ودعوة ﷲ لهم للحكم بما جاء
فيه ومن يﻧكر أو يرفض ذلك فأولئك هم الفاسقون ،أ ّما ابن كثير فيقول فﻲ تفسير هذه اﻵية
وقوله) :وليحكم أهل اﻹﻧجيل بما أﻧزل ﷲ فيه( قرئ )وليحكم( بالﻧصب على أن الﻼم ﻻم
كﻲ ،أي :وآتيﻧاه اﻹﻧجيل ]فيه هدى وﻧور[ ليحكم أهل ملّته به فﻲ زماﻧهم.
اﻹ ْﻧ ِجي َل َو َما أ ُ ْﻧ ِز َل إِلَ ْي ِه ْم ِم ْن َر ِبّ ِه ْم َﻷ َ َكلُوا ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم
و .قوله تعالى ﴿ َولَ ْو أَﻧﱠ ُه ْم أَقَا ُموا الت ﱠ ْو َراةَ َو ْ ِ
ير ِم ْﻧ ُه ْم َسا َء َما يَ ْع َملُونَ ﴾ ]المائدة.[66 :
َو ِم ْن تَحْ ِ
َص َدة ٌ َو َكثِ ٌ
ت أ َ ْر ُج ِل ِه ْم ِم ْﻧ ُه ْم أ ُ ﱠمةٌ ُم ْقت ِ
اﻹ ْﻧ ِجيلَ َو َما
ب لَ ْست ُ ْم َعلَى َ
ز .ويقول ﷲ تعالى﴿ :قُ ْل يَا أَ ْه َل ْال ِكت َا ِ
ش ْﻲءٍ َحتﱠى ت ُ ِقي ُموا الت ﱠ ْو َراةَ َو ْ ِ
يرا ِم ْﻧ ُه ْم َما أ ُ ْﻧ ِز َل إِلَي َْك ِم ْن َر ِبّ َك ُ
س َعلَى
أ ُ ْﻧ ِز َل إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن َر ِبّ ُك ْم َولَيَ ِزي َد ﱠن َكثِ ً
ط ْغيَاﻧًا َو ُك ْف ًرا فَ َﻼ تَأ ْ َ
ْالقَ ْو ِم ْالكَافِ ِرينَ ﴾ ]المائدة ،[68 :إشارة إلى ّ
أن إيمان المسيحيّين واليهود يتوقّف على تعظيم
وإقامة التوراة واﻹﻧجيل  --ويقول ابن كثير يقول تعالى :قل يا محمد) :يا أهل الكتاب لستم
على شﻲء( أي :من ال ّدين )حتى تقيموا التوراة واﻹﻧجيل( أي :حتى تؤمﻧوا بجميع ما
ّ
المﻧزلة من ﷲ على اﻷﻧبياء.
بأيديكم من الكتب
علَى َوا ِل َدتِ َك ِإ ْذ
علَي َْك َو َ
ح .وفى سورة المائدة ﴿ ِإ ْذ قَا َل ﱠ ُ يَا ِعي َسى ابْنَ َم ْريَ َم ا ْذ ُك ْر ﻧِ ْع َمتِﻲ َ
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َوالتﱠ ْو َراةَ
اس فِﻲ ْال َم ْه ِد َو َك ْه ًﻼ َو ِإ ْذ َ
علﱠ ْمت ُ َك ْال ِكت َ
أَيﱠ ْدت ُ َك بِ ُروحِ ْالقُد ُِس ت ُ َك ِلّ ُم الﻧﱠ َ
ين َك َه ْيئ َ ِة ﱠ
اﻹ ْﻧ ِجي َل َوإِ ْذ ت َْخلُ ُﻖ ِمنَ ِ ّ
ون َ
الطي ِْر بِإِ ْذﻧِﻲ فَتَ ْﻧفُ ُخ فِي َها فَتَ ُك ُ
طي ًْرا بِإِ ْذﻧِﻲ َوتُب ِْر ُ
ئ
َو ْ ِ
الط ِ
ص بِإِ ْذﻧِﻲ َوإِ ْذ ت ُ ْخ ِر ُج ْال َم ْوتَى بِإِ ْذﻧِﻲ َوإِ ْذ َكفَ ْفتُ بَﻧِﻲ إِس َْرائِي َل َع ْﻧ َك إِ ْذ ِجئْتَ ُه ْم
ْاﻷَ ْك َمهَ َو ْاﻷَب َْر َ
ت فَقَا َل الﱠذِينَ َكف َُروا ِم ْﻧ ُه ْم ِإ ْن َهذَا ِإ ﱠﻻ سِحْ ٌر ُمبِ ٌ
ين﴾ ]المائدة .[110 :يقول ابن كثير فﻲ
بِ ْالبَ ِيّﻧَا ِ
تفسير هذه اﻵية يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم )سﻼمه عليﻧا(
م ّما أجراه على يديه من المعجزات وخوارق العادات.
ّ
يحﻖ لﻧا أن ﻧطلﻖ على المسيحﻲ
وبخصوص الجزء الثّاﻧﻲ من الموضوع ،وهو :هل
واليهودي مشرك أو كافر؟ ﻧقول أﻧه من الكفر أن ﻧطلﻖ على المسيحيين واليهود مشركين
أو كفار حتى لو كفر أو أشرك بعضهم ،ذلك بعد أن وصفهم ﷲ بأهل الكتاب.

ﱠ ِ َو َما أ ُ ْﻧ ِزلَ ِإلَ ْي ُك ْم َو َما أ ُ ْﻧ ِز َل ِإ َل ْي ِه ْم
س ِري ُع
أَجْ ُر ُه ْم ِع ْﻧ َد َر ِبّ ِه ْم ِإ ﱠن ﱠ َ َ

ب لَ َم ْن يُؤْ ِم ُن ِبا
ي .ويقول ﷲ تعالىَ ﴿ :و ِإ ﱠن ِم ْن أَ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
ت ﱠ ِ ثَ َمﻧًا قَ ِل ً
يﻼ أُولَئِ َك لَ ُه ْم
اشعِينَ ِ ﱠ ِ َﻻ َي ْشت َُرونَ ِبآ َيا ِ
َخ ِ
ب﴾ ]آل عمران.[199 :
سا ِ
ْال ِح َ
سو ًءا يُجْ زَ
ب َم ْن يَ ْع َم ْل ُ
ﻲ ِ أَ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
وﻧجد فﻲ سورة الﻧساء آية ﴿ 123لَي َ
ْس بِأ َ َماﻧِيِّ ُك ْم َو َﻻ أَ َماﻧِ ّ
يرا﴾ ]الﻧساء .[123 :وفﻲ اﻵية َ ﴿ 131و ِ ﱠ ِ َما فِﻲ
َص ً
ُون ﱠ ِ َو ِليا َو َﻻ ﻧ ِ
بِ ِه َو َﻻ يَ ِج ْد لَهُ ِم ْن د ِ
َاب ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َو ِإيﱠا ُك ْم أَ ِن اتﱠقُوا ﱠ َ َو ِإ ْن
س َم َاوا ِ
ال ﱠ
ض َولَقَ ْد َو ﱠ
ت َو َما فِﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
ص ْيﻧَا الﱠذِينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
غﻧِيا َح ِميدًا﴾ ]الﻧساء.[131 :
ض َو َكانَ ﱠ ُ َ
س َم َاوا ِ
ت َ ْكفُ ُروا فَإِ ﱠن ِ ﱠ ِ َما فِﻲ ال ﱠ
ت َو َما فِﻲ ْاﻷ َ ْر ِ
وفﻲ سورة المائدة ﴿ ْال َي ْو َم أ ُ ِح ﱠل لَ ُك ُم ﱠ
َاب ِح ﱞل لَ ُك ْم َو َ
الط ِيّ َباتُ َو َ
ط َعا ُم ُك ْم
ط َعا ُم الﱠذِينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
َاب ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم ِإ َذا
صﻧَاتُ ِمنَ ْال ُمؤْ ِمﻧَا ِ
صﻧَاتُ ِمنَ الﱠذِينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
ت َو ْال ُمحْ َ
ِح ﱞل لَ ُه ْم َو ْال ُمحْ َ
ان فَقَ ْد َح ِب َ
ط
صﻧِينَ َ
ور ُه ﱠن ُمحْ ِ
غي َْر ُم َسافِ ِحينَ َو َﻻ ُمت ﱠ ِخذِي أَ ْخ َد ٍ
ان َو َم ْن َي ْكفُ ْر ِب ْ ِ
آت َ ْيت ُ ُمو ُه ﱠن أ ُ ُج َ
اﻹي َم ِ
ب
ع َملُهُ َو ُه َو فِﻲ ْاﻵ ِخ َر ِة ِمنَ ْالخَا ِس ِرينَ ﴾ ]المائدة [5 :وفﻲ سورة المائدة ﴿قُ ْل َيا أَ ْه َل ْال ِكتَا ِ
َ
يرا ِم ْﻧ ُه ْم
لَ ْست ُ ْم َعلَى َ
اﻹ ْﻧ ِجي َل َو َما أ ُ ْﻧ ِز َل ِإلَ ْي ُك ْم ِم ْن َر ِبّ ُك ْم َولَ َي ِزي َد ﱠن َك ِث ً
ش ْﻲءٍ َحتﱠى ت ُ ِقي ُموا الت ﱠ ْو َراةَ َو ْ ِ
َما أ ُ ْﻧ ِز َل إِلَي َْك ِم ْن َر ِبّ َك ُ
س َعلَى ْالقَ ْو ِم ْالكَافِ ِرينَ ﴾ ]المائدة.[68 :
ط ْغيَاﻧًا َو ُك ْف ًرا فَ َﻼ تَأ ْ َ
ص ً
يﻼ ِل ُك ِّل َ
ش ْﻲءٍ
َاب تَ َما ًما َ
سنَ َوت َ ْف ِ
وفﻲ سورة اﻷﻧعام ﴿ث ُ ﱠم آتَ ْيﻧَا ُمو َسى ْال ِكت َ
علَى الﱠذِي أَحْ َ
اء َر ِبّ ِه ْم يُؤْ ِمﻧُونَ ﴾ ]اﻷﻧعام.[154 :
َو ُهدًى َو َرحْ َمةً لَعَلﱠ ُه ْم بِ ِلقَ ِ
َاب ِم ْن قَ ْب ِل َك
وفﻲ سورة يوﻧس ﴿فَإِ ْن ُك ْﻧ َ
ت فِﻲ ش ٍَّك ِم ﱠما أَ ْﻧزَ ْلﻧَا إِلَي َْك فَاسْأ َ ِل الﱠذِينَ يَ ْق َر ُءونَ ْال ِكت َ
لَقَ ْد َجا َءكَ ْال َح ﱡﻖ ِم ْن َر ِبّكَ فَ َﻼ تَ ُكوﻧ ﱠَن ِمنَ ْال ُم ْمت َِرينَ ﴾ ]يوﻧس.[94 :
َاب ُمو َسى
وفﻲ سورة هود ﴿أَفَ َم ْن َكانَ َعلَى َب ِيّﻧَ ٍة ِم ْن َر ِبّ ِه َو َيتْلُوهُ شَا ِه ٌد ِم ْﻧهُ َو ِم ْن قَ ْب ِل ِه ِكت ُ
ار َم ْو ِع ُدهُ فَ َﻼ تَكُ فِﻲ ِم ْر َي ٍة
ب فَالﻧﱠ ُ
ِإ َما ًما َو َرحْ َمةً أُولَئِ َك يُؤْ ِمﻧُونَ ِب ِه َو َم ْن َي ْكفُ ْر ِب ِه ِمنَ ْاﻷَحْ زَ ا ِ
اس َﻻ يُؤْ ِمﻧُونَ ﴾ ]هود.[17 :
ِم ْﻧهُ ِإﻧﱠهُ ْال َح ﱡﻖ ِم ْن َر ِبّ َك َولَ ِك ﱠن أ َ ْكثَ َر الﻧﱠ ِ
يل أَ ﱠﻻ تَت ﱠ ِخذُوا ِم ْن دُو ِﻧﻲ
َاب َو َج َع ْلﻧَاهُ ُهدًى ِل َب ِﻧﻲ ِإس َْرا ِئ َ
وفﻲ سورة اﻹسراء ﴿ َوآتَ ْيﻧَا ُمو َسى ْال ِكت َ
َو ِك ً
يﻼ﴾ ]اﻹسراء.[2 :
سنُ إِ ﱠﻻ الﱠذِينَ َ
ظلَ ُموا ِم ْﻧ ُه ْم
وفﻲ سورة العﻧكبوت ﴿ َو َﻻ ت ُ َجا ِد ُلوا أَ ْه َل ْال ِكتَا ِ
ﻲ أَحْ َ
ب إِ ﱠﻻ بِالﱠتِﻲ ِه َ
اح ٌد َوﻧَحْ ُن لَهُ ُم ْس ِل ُمونَ ﴾ ]العﻧكبوت:
َوقُولُوا آ َمﻧﱠا بِالﱠذِي أُ ْﻧ ِز َل إِلَ ْيﻧَا َوأ ُ ْﻧ ِز َل إِلَ ْي ُك ْم َوإِلَ ُهﻧَا َوإِلَ ُه ُك ْم َو ِ
.[46
َاب فَ َﻼ تَ ُك ْن فِﻲ ِم ْريَ ٍة ِم ْن ِلقَائِ ِه َو َج َع ْلﻧَاهُ ُهدًى ِلبَﻧِﻲ
وفﻲ سورة السجدة ﴿ َولَقَ ْد آتَ ْيﻧَا ُمو َسى ْال ِكت َ
ِإس َْرائِي َل﴾ ]السجدة.[23 :
َاب َو ْال ُح ْك َم َوالﻧﱡب ﱠُوةَ َو َرزَ ْقﻧَا ُه ْم ِمنَ ﱠ
ت
الط ِيّ َبا ِ
وفﻲ سورة الجاثية ﴿ َولَقَ ْد آتَ ْيﻧَا َبﻧِﻲ ِإس َْرائِي َل ْال ِكت َ
َوفَض ْﱠلﻧَا ُه ْم َعلَى ْال َعالَ ِمينَ ﴾ ]الجاثية.[16 :
ض َل
علَى َ
ض ِل ﱠ ِ َوأَ ﱠن ْالفَ ْ
ش ْﻲءٍ ِم ْن فَ ْ
ب أَ ﱠﻻ َي ْقد ُِرونَ َ
وفﻲ سورة الحديد ﴿ ِلئ ﱠَﻼ َي ْعلَ َم أَ ْه ُل ْال ِكتَا ِ
ض ِل ْالعَ ِظ ِيم﴾ ]الحديد.[29 :
بِيَ ِد ﱠ ِ يُؤْ تِي ِه َم ْن يَشَا ُء َو ﱠ ُ ذُو ْالفَ ْ

ذلك وغيرها عشرات اﻵيات التﻲ تتكلّم بك ّل وضوح على ّ
أن اليهود والمسيحيين هم أهل
كتاب ويختلفون عن المشركين والكفار ،ومن كفر مﻧهم أو أشرك يلحﻖ بالمشركين
والكفار ،لكن يظل أهل الكتاب ،أهل كتاب كما وصفهم ﷲ ،ومن يقول بغير ذلك فيﻧكر
ضرورة.
معلوما من ال ّدين بال ّ
لذا عليﻧا أﻻ ﻧستمع للجهلة ،الذين يكذّبون على ﷲ ويضلّلون الﻧّاس ،ظلما ً وبهتاﻧا ،وهﻧاك
فارق كبير بين أهل الكتاب والكافرين والمشركين بوجود ﷲ  --حماﻧا ﷲ من هذا الشرك
وهذا اﻹثم العظيم.
هذا وﷲ من وراء القصد واﻻبتغاء .وﷲ المستعان.

