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أوراق

الفرق بين اليهود وبني إسرائيل
في القرآن
زكريا محمد *
عند الغالبية الساحقة من الناس،
اليهود هم بنو إسرائيل .وخذ كمثال
على هذا ما جاء عند كاتب معاصر:
«اليهود هم بنو إسرائيل» (السيد
سابق« ،اليهود في الـقــرآن» ،الفتح
لإلعالم العربي ،القاهرة ،1994 ،ص
 .)5وكما نرى ،فالكاتب يقدم حكمه
ّ
كمسلمة ليس هـنــاك شـ ّـك أو جــدال
بشأنها .غير أن القرآن ال يتفق مع
ّ
هذه املسلمة .فهو يفرق بشكل عام،
وبقدر ال بأس به من الوضوح ،بني
ال ـي ـهــود وب ـنــي إس ــرائ ـي ــل .أي أن ــه ال
يعتبرهما كيانًا واح ـدًا ،بل كيانني
مـخـتـلـفــن .أم ــا آي ــات ــه ال ـتــي تـعــرض
ّ
فتختص عمومًا بعالقتهم
لليهود،
بــاإلســام واملسلمني فــي يـثــرب .لذا
فهي آيات جدال وصراعات وحروب
وتـ ـه ــادن ــات بـيـنـهــم وبـ ــن اإلس ـ ــام،
يكون املشركون أو النصارى أحيانًا
طرفًا ثالثًا فيها .من أجل هذا ،فهي
تتحدث عن أشياء واقعية ملموسة.
أم ـ ـ ــا اآليـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــرض ل ـب ـنــي
إس ــرائ ـي ــل ،فـلـيــس فـيـهــا احـتـكــاكــات
وال ج ــداالت .ذلــك أن بـنــي إســرائـيــل
ق ــوم غ ــاب ــرون بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـقــرآن
واإلسالم .بذا ،فهي آيات ال تتحدث
عن أمور راهنة ،بل تتحدث عن أمور
دينية قديمة جـدًا ،وعبر القصص،
وبهدف أخذ العبرة .وحني تعرض
اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــداالت ت ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـص ب ـن ــي
إس ــرائـ ـي ــل ،ف ـهــي جـ ـ ــداالت ب ــن بني
إسرائيل وبني الله ،أو بينهم وبني
رس ـ ـلـ ــه .هـ ــو ي ــأم ــره ــم ف ـي ـخ ــال ـف ــون،
ّ
فيوقع عليهم عقابه .هــو يفضلهم
عـلــى ال ـعــاملــن لـكـنـهــم يـنـســون ذلــك،
فيلومهم ويوبخهم.
وبــاخ ـت ـصــار :م ــع اإلس ـ ــام ،الـيـهــود
كــانــوا هـنــاك ،أمــا بنو إســرائـيــل فلم
يكونوا هـنــاك .ومــن ال يكون هناك،
ً
ال يمكن االحتكاك به أصال.
وخــذ هــذه النماذج عن اآليــات التي
ّ
ت ـع ــرض ل ـل ـي ـهــود ،وي ــت ـض ــح بـجــاء
أنها آيات اشتباك:
« -1لـ ـتـ ـج ــدن أش ـ ــد الـ ـن ــاس ع ـ ــداوة
ل ـ ـلـ ــذيـ ــن آم ـ ـ ـنـ ـ ــوا الـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــود وال ـ ــذي ـ ــن
أشركوا» (املائدة.)82:
« -2وقــالــت اليهود يــد الـلــه مغلولة
غلت أيــديـهــم ولـعـنــوا بما قــالــوا بل
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»
(املائدة.)64 :
« -3ال ي ـقــات ـلــون ـكــم جـمـيـعــا إال فــي
قـ ــرى م ـح ـص ـنــة أو م ــن وراء ج ــدر»
(الحشر.)14:
وك ـ ـمـ ــا نـ ـ ـ ــرى ،ف ـث ـم ــة هـ ـن ــا عـ ـ ـ ــداوات
واتهامات وحروب وحصون.
ثــم انـظــر لـهــذه الـنـمــاذج عــن اآلي ــات
ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن ب ـنــي إس ــرائ ـي ــل،
وسـ ـ ـ ـ ــوف ت ـ ـجـ ــد أنـ ـ ـه ـ ــا آيـ ـ ـ ـ ــات ل ـيــس
لـ ـه ــا ف ـي ـه ــا خـ ـص ــوم ــة مـ ــع اإلسـ ـ ــام
واملسلمني:
« -1وتمت كلمة ربك الحسنى على
بني إســرائـيــل بما صـبــروا ودمــرنــا
مــا كــان يصنع فــرعــون وقــومــه ومــا
كانوا يشعرون» (األعراف.)137 :
« -2وجاوزنا ببني إسرائيل البحر
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام
ل ـه ــم قـ ــالـ ــوا يـ ــا م ــوس ــى اجـ ـع ــل لـنــا
إل ـه ــا ك ـمــا ل ـهــم آل ـه ــة ق ــال إن ـك ــم قــوم
تجهلون» (األعراف.)138 :
« -3وقضينا إلى بني إسرائيل في
الـكـتــاب لتفسدن فــي األرض مرتني

ولتعلون علوًا كبيرًا» (اإلسراء.)4 :
« -4ولـقــد نجينا بني إســرائـيــل من
العذاب املهني» (الدخان .)30 :
« -5يــا بني إســرائـيــل قــد أنجيناكم
من عدوكم وواعدناكم جانب الطور
األيمن ونزلنا عليكم املن والسلوى»
(طه.)80 :
وه ـكــذا ،أنــت ال تـحـ ّـس بــوجــود بني
إســرائ ـيــل ف ــي ي ـثــرب وف ــي الـجــزيــرة
ال ـعــرب ـيــة .ل ـيــس ل ـهــم وجـ ــود ه ـنــاك.
ال ـي ـهــود هــم امل ــوج ــودون ه ـنــاك .لــذا
فحني ُيلعن بنو إسرائيل في القرآن،
فـهــم يـلـعـنــون عـلــى ألـسـنــة األنـبـيــاء
ُ
القدماء ال على لسان الـقــرآن« :ل ِعن
الذين ُ
سرائيل على
بني ِإ
ِ
كفروا ِمن ِ
ِ
ُ
وع ـي ـس ــى اب ـ ـ ِـن مــريــم
ـان داوود
ـ
س
ِلـ ـ
ِ
ِ
ُ
ذل ــك ِبـمــا عـصــوا وك ــان ــوا يـعـتـ ُـدون»
ِ
(املــائــدة  .)78أمــا الـيـهــود فيلعنون
ُ ُ
ُ
يهم ول ِعنوا
بلسان القرآن« :غلت ِ
أيد ِ
ُ
ِبما قالوا» .وال يوجد في آيات بني
إسرائيل جمل مثل :قاتلهم الله ،أو
غلت أيديهم ،أو لعنهم الـلــه .يعني
ليست هناك حرب بني بني إسرائيل
ً
واملسلمني .وكيف يمكنك أصــا أن
تحارب قومًا ماضني؟

الحرب كانت بين اليهود
واإلسالم فقط
اليهود كانوا قومًا حاضرين ،وبنو
إســرائـيــل كــانــوا قــومــا غــابــريــن .ولم
ي ـت ـح ــدث ال ـ ـقـ ــرآن عـ ــن يـ ـه ــود ي ـثــرب
بــاعـتـبــارهــم بـنــي إســرائ ـيــل .ويمكن
لــي أن أق ــول إن ــه فــي مــواضــع ن ــادرة
جـ ـدًا ف ــي الـ ـق ــرآن ،ي ـت ـشــوش الـفـصــل
ب ــن ال ـي ـه ــود وب ـن ــي إس ــرائ ـي ــل مثل
هــذه اآلي ــات« :إن هــذا ال ـقــرآن يقص
عـلــى بـنــي إســرائ ـيــل أك ـثــر ال ــذي هم
فيه يختلفون .وإن ــه لـهــدى ورحمة
للمؤمنني .إن رب ــك ليقضي بينهم
بحكمه وهو العزيز العليم» (النمل
 .)78-76وألن اآلي ـ ــات ت ـت ـحــدث عن
أن القرآن ّ
يقص على بني إسرائيل
ويـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل فـ ـ ـ ــي خـ ـ ــافـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم ،ف ـق ــد
افترض املفسرون أنها تتحدث عن
اليهود والنصارى معًا .أي أن بني
إس ــرائ ـي ــل ه ــم ال ـن ـص ــارى وال ـي ـهــود.
ل ـكــن ل ــدي ش ـكــوك ب ـخ ـصــوص اآلي ــة
األولــى .إذ كيف يستطيع القرآن أن
يقص ال ـقــرآن على قــوم غ ـبــروا؟ بذا
ف ـمــن امل ـح ـت ـمــل أن اآليـ ــة ف ــي األص ــل
تقول« :يقص عن بني إسرائيل» ال
«يقص على بني إسرائيل» .وحسب
ه ــذا ال ـف ــرض ،ف ــاآلي ــات تـخـبــرنــا أنــه
ح ـ ــن ي ـ ـجـ ــري خ ـ ـ ــاف ب ـ ــن ال ـي ـه ــود
والـ ـنـ ـص ــارى حـ ــول ب ـن ــي إس ــرائ ـي ــل،
فإن القرآن هو الــذي يقدم القصص
الصحيحة عنهم.
ويـ ـب ــدو ل ــي ك ــذل ــك أن ال ـ ـقـ ــرآن ي ــرى
فــي الـنـصــارى اس ـتـمــرارًا لـخــط بني
إسرائيل ونبوتهم .وخــذ هــذه اآلية
كــدلـيــل عـلــى ذل ــك« :وإذ ق ــال عيسى
اب ـ ــن م ــري ــم ي ــا ب ـن ــي إس ــرائـ ـي ــل إن ــي
رسـ ــول ال ـل ــه إل ـي ـكــم م ـصــدقــا مل ــا بني
ي ــدي م ــن ال ـت ــوراة وم ـب ـش ـرًا بــرســول
يــأتــي مــن بـعــدي اسـمــه أحـمــد ،فلما
جــاء هــم بالبينات قــالــوا هــذا سحر
مـ ـ ـب ـ ــن» (ال ـ ـ ـصـ ـ ــف  .)6وكـ ـ ـم ـ ــا نـ ــرى
ف ـع ـي ـس ــى ب ـ ــن مـ ــريـ ــم رسـ ـ ـ ــول ل ـب ـنــي
إسرائيل ال لليهود.
أك ـثــر م ــن ذل ــك ،ف ــإن اإلسـ ــام يعتبر
نفسه تتمة لبني إسرائيل ونبوتهم.
وهـ ــذه نـقـطــة ال ـتــاقــي ال ـك ـبــرى بني
اإلس ـ ـ ـ ــام واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة .وقـ ـ ــد أص ــر

مسجد النبي محمد في المدينة (حوالي القرنين  17و 18ــــ من مجموعة ناصر خليلي للفن اإلسالمي)

النبي محمد دومًا على ربط وحيه
بوحي موسى ،واعتبر نفسه متممًا
لـ ــرسـ ــال ـ ـتـ ــه .وم ـ ــوس ـ ــى ه ـ ــو ج ــوه ــر
وح ــي بـنــي إســرائ ـيــل .ل ــذا كـثـيـرًا ما
وصـفــه بــأنــه «أخ ــي مــوســى»« :أقــول
ك ـمــا قـ ــال أخـ ــي م ــوس ــىّ :
رب اش ــرح

اآليات التي تعرض لليهود تختص
بعالقتهم باإلسالم والمسلمين
في يثرب
لــي ص ــدري ويـ ّـســر لــي أمـ ــري» (ابــن
م ـن ـظــور ،مـخـتـصــر ت ــاري ــخ دم ـشــق).
ّ
وفي حديث آخر أن األنصار جمعوا
ً
م ــاال كــي يـبـنــوا مـسـجـدًا للنبي في
ً
املدينة بعد الهجرة فرفض مفضال

أن يصلي فــي عــريــش مـثــل مــوســى:
«ل ـيــس ل ــي رغ ـبــة ع ــن أخ ــي مــوســى،
ع ــري ــش ك ـعــريــش م ــوس ــى» (مـجـمــع
ال ــزوائ ــد ،الـهـيـثـمــي) .وه ــذه حقيقة
م ــرك ــزي ــة فـ ــي ف ـه ــم اإلس ـ ـ ـ ــام ،وف ـهــم
األديان التي سبقته.
انطالقًا من هذا ،يمكن فهم كيف أن
اإلسالم كان يمتح في بعض األحيان
م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر ق ــديـ ـم ــة قـ ـب ــل ت ـب ـل ــور
اليهودية التي نعرفها ،وقبل تبلور
التوراة التي نعرفها .التوراة تقوم
عـلــى دم ــج بـنــي إســرائـيــل باليهود.
أم ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــرآن ،ف ـي ـق ــوم ع ـل ــى ال ـف ـصــل
ً
بـيـنـهـمــا .يــؤيــد ه ــذا م ـثــا أن هـنــاك
ذبيحًا واح ـدًا فقط فــي ال ـتــوراة هو
إسـحــق .أمــا فــي التقليد اإلســامــي،
فهناك ذبيحان :إسحق وإسماعيل.
وق ــد حــذفــت الـتـضـحـيــة بإسماعيل
من التوراة .أي حذفت أضحية الولد

البكر .األضحية مذكورة في التوراة
لكن نموذجها ،الذي هو إسماعيل،
محذوف« :لي كل فاتح رحم ،وكل ما
يولد ذكرًا من مواشيك بكرًا من ثور
وشــاة» (خــروج  .)19 :34أبقي على
ال ــذب ـي ــح األصـ ـغ ــر ،إس ـح ــق ،وح ــذف
الذبيح البكر :إسماعيل .لكن تقليد
ال ــذب ـي ــح ال ـب ـك ــر ،أو «ف ــات ــح ال ــرح ــم»
حسب تعبير ال ـتــوراة ،ظــل حيًا في
اإلسالم .وهو دليل على أن اإلسالم
كان يمتح بشأنه من تقاليد سابقة
ل ـل ـت ــوراة .وق ــد عــرضــت بالتفصيل
مل ـ ـسـ ــألـ ــة الـ ــذب ـ ـي ـ ـحـ ــن فـ ـ ــي ال ـت ـق ـل ـي ــد
الـ ـت ــورات ــي واإلسـ ــامـ ــي ف ــي كـتــابــي
«عندما سحقت حية موسى :نشوء
الــديــانــة الـيـهــوديــة فــي فلسطني في
العصر الفارسي».
* شاعر فلسطيني

