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يقول تعالى : 

“ إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيُقصُّ َعلَى َبِني إِْسَراِئيَل 
أَْكَثَر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتلُِفوَن “

( النمل – 76 ).

يقول تعالى : 

“ َوَقَضْيَنا إِلَى َبِني إِْسَراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب 
ا  َتْيِن َولََتْعُلنَّ ُعُلّوً لَُتْفِسُدنَّ ِفي اْلَْرِض َمرَّ

َكِبيًرا “

(  الإسراء - 4  ).

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ُثوا َعْن َبِني  “ َبلُِّغوا َعنِّي َولَْو آَيًة ، َوَحدِّ
إِْسَراِئيَل َوَل َحَرَج “ 

( حديث صحيح ).
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