
 قصص من اليهود

 اإلمام السيد محمد الشيرازي ره
 

 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

كثرت الكتابات يف اآلونة األخرية حول اليهود وتأرخيهم وعقائدهم وأخالقهم 

وعوامل سيطرتهم على كثري من املواقع احلساسة، ولكن قّلما ُكتب حول قصصهم 

 عرب التأريخ وما فيها من دالالت.

 خيىى أ  للقصة أررا  عييما  على نىو  الاا  وممائرهم، ولاا ككر القرن  وال

الكريم بني طيات كثري من سوره املباركة قصصا  أُلمم خمتلىة، ليعترب ماها كل من يريد 

العربة. فىي القرن  الكريم هااك أكثر من نية تدعو إىل االعتبار من قصص اأُلمم 

 السالىة، ماها:

اْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَىكَُّروَ َفقوله تعاىل: 
(1). 

َلَقْد َكاَ  ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ألُِوِلي اأَلْلَباِبوقوله عز وجل: 
(2). 

َنْحُن َنُقصُّ بل يف بعض اآليات أ  قصص القرن  الكريم هي أحسن القصص: 

 ا اْلُقْرنَ  َوِإْ  ُكْاَت ِمْن َقْبِلِه َلِمَن َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَاا ِإَلْيَك َهَا

اْلَغاِفِلنَي
(3). 

ويف بعضها أ  قصص القرن  هي القصص احلق، وليست كسائر القصص البعيدة 

إ  هاا َلُهَو اْلَقَصُص احلقعن العربة واحلكمة: 
(4). 

                                                        

 .176سورة األعراف:  (1)

 .111سورة يوسف:  (2)

 .3سورة يوسف:  (3)

 .62سورة نل عمرا :  (4)
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العرب ومن بني الاين كتبوا يف قصص اليهود قّل أ  جتد من عّلق عليها وأشار إىل 

 واحِلَكم اليت توحيها، بل عادة  ما ُتاقل القّصة واحلكاية وميّر عليها بسالم.

وناهيك عن كلك كله، قّلما جتد من كتب يف قصص اليهود مبايار التأرري اإلجيابي 

فيهم، والدعوة إىل جابهم إىل اإلسالم باحلكمة واملوعية احلساة، كما فعل كلك 

 وعلماؤنا األعالم. ر وأهل بيته األطها رسول اهلل 

من هاا تتجلى قيمة الكتاب الاي بني يديك ـ عزيزي القارئ ـ حيث إنه كتبه 

مرجع عييم ُشهـد لـه حبصانة الىكر، وكثرة التجارب، وُبعد الرؤية وسالمتها، فعمد 

  إىل مجع جمموعة من قصص اليهود عرب العصور املختلىة وعّلق على بعضها

 .بتعليقات خمتصرة نافعة

أفرد فصال  مستقال  لقصص اليهود يف العصر األخري  واجلدير بالاكر إنه 

وأشار إىل بعض القصص اليت عايشها باىسه مؤّكدا  على بعض الاقاط األساسية اليت 

 جعلت اليهود يتقّدمو  على املسلمني رغم قّلتهم ومحالة عوامل التقّدم لديهم.

لى هداية الاا  بأمجعهم إىل حريصا  ع هاا وقد كا  اإلمام الشريازي 

يقول: اليهود بشر وهم قابلو  للهداية، كما  اإلسالم، حتى اليهود، وكا  

 واإلمام أمري املؤماني  اهتدى كثري ماهم يف صدر اإلسالم على يد رسول اهلل 

قبل رحيله بعدة أيام  ، وكا  قد أّكد )صلوات اهلل عليهم أمجعني(وسائر املعصومني 

 التجار بىتح مواقع على االنرتنيت باللغة العربية لـهداية اليهود إىل على بعض 

 اإلسالم.

يبقى القول: إ  الكتاب رغم بساطته واختصاره إاّل إنه حوا على نكات مهّمة 

حرية بااللتىات إليها وأخاها بعني االعتبار إزاء اليهود الاين أصبحوا اليوم قّوة 

 الُيستها  بها يف العامل.

 
 جلواد للتحقيق والنشرمركز ا

 قم املقدسة
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 المقّدمة

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 .والصالة والسالم على حممد ونله الطاهرين ،احلمد هلل رب العاملني

 (1)كا  يتىق اللقاء بهم مّمنلقد باحثت يف العراق والكويت كثريا  من املسيحيني 

 أمالبالد العربية  أملغرب سواء كانوا من دول اوكلك لغرض هدايتهم إىل اإلسالم، 

التشّيع، وككرت مجلة من يف ودخل فأسلم وقد اقتاع كثري ماهم باإلسالم  غريها.

 .(2) )كيف وملاكا أسلموا؟( كتاب يفواحلوارات تلك القصص 

أما اليهود فلم يتىق لي معهم حتى حبث واحد، علما  أنهم قبل مخسني ساة 

العراق بكثرة، كاا نراهم يف كربالء املقدسة وقبل اغتصاب فلسطني كانوا موجودين يف 

، فإ  (3)«كي الكىل»والاجف األشرف وبغداد، وبني كربالء والاجف عاد مقام 

                                                        

عرف على بتشجيع من صديق مسلم له للت كا  بعض هؤالء يأتي لزيارة اإلمام الشريازي الراحل  (1)

 الدين اإلسالمي، ويف كثري من األحيا  كانت هاه الزيارة تسبب هدايته إىل اإلسالم.

يف الكتاب قصص املسيحيني الاين أسلموا على أرر مااظراته معهم، ومن  تااول اإلمام املؤلف  (2)

ببغداد، إسالم نسوة إيطاليات مثقىات، إسالم كلك: إسالم دكتور أمريكي مدّر  بكلية الطب 

مسيحي مهاد  موظف يف العراق، إسالم فتاة أملانية، إسالم شاب أمريكي، إسالم زوجني مسيحيني، 

 إسالم مسيحي إيطالي ...

امللقب باي الكىل املدفو  بااحية الكىل بني الكوفة واحللة ـ وهي أرض بابل  قيل وهو الايب حز (3)

اليت انصرف خبت نصر بسبايا بين إسرائيل إليها ـ وكانت بلدة كي الكىل حمل جتمع اليهود ننااك إىل أ  

طربسي خرجوا من العراق، وكانت اليهود تقصده من البالد الشاسعة للزيارة. يقول العالمة الشيخ ال

 وأما كو الكىل فاختلف فيه، فقيل: إنه كا  رجال  صاحلا  ومل يكن نبيا ، ولكاه تكىل لايب :

بصوم الاهار وقيام الليل، وأ  ال يغضب ويعمل باحلق، فوفى بالك فشكر اهلل كلك له. وقيل: هو نيب 

. ومسي كا الكىل امسه كو الكىل، ومل يقص اهلل خربه مىصال . وقيل: هو اليا ، وقيل: كا  نبيا 

مبعاى أنه كو الضعف، فله معف رواب غريه ممن هو يف زمانه لشرف عمله. وقيل: هو اليسع بن 

خطوب الاي كا  مع إليا ، وليس اليسع الاي ككره اهلل يف القرن ، تكىل مللك جبار إ  هو تاب 

 ◄كىل، والكىل يفدخل اجلاة، ودفع إليه كتابا  بالك فتاب امللك، وكا  امسه كاعا  فسمي كا ال
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نراهم يف رواحهم  بعضهم كا  يسكن هااك، وكاا إكا زرنا الايب كا الكىل 

 وجميئهم وسائر أعماهلم، حيث اختاوا كلك املقام الشريف مقرا  لـهم.

يتعاملو  مع اليهود ومع سائر األقليات الدياية باألخالق  وكا  املسلمو 

اإلسالمية واملعايشة السلمية واملعاشرة الطيبة.. وكانوا يسعو  لـهدايتهم إىل اإلسالم 

 باحلكمة واملوعية احلساة.

وكا  بعض اليهود يدور يف أزقة كربالء املقدسة لشراء بعض احلاجات من البيوت 

وبعضهم إلجراء العمليات الطبية البسيطة كمقاومة مرض  مما استغاى أهلها عاها،

 .(1)«اجلدري»

 «.محام اليهود»وكا  هااك محام يف كربالء املقدسة يسمى بـ 

وقبل احتالهلم العراق فتحوا  (2)ونقل أ  الربيطانيني أيام احلكومة العثمانية

                                                                                                                                  

اللغة هو اخلط. ويف كتاب الابوة باإلسااد عن عبد العييم بن عبد اهلل احلسين، قال : كتبت إىل أبي ►

إ  اهلل بعث مائة  :أسأله عن كي الكىل وما امسه، وهل كا  من املرسلني؟. فكتب  جعىر 

ر رجال  وإ  كا الكىل ماهم، ألف نيب وأربعة وعشرين ألف نيب، املرسلني ماهم رالمثائة ورالرة عش

، ومل يغضب قط إال هلل وكا  بعد سليما  بن داود، وكا  يقضي بني الاا  كما يقضي داود 

 .107ص 7انير تىسري جممع البيا : ج تعاىل، وكا  امسه عدويا بن أدارين

تلئة ماء  ـ لسا  اجُلَدري، بضم اجليم وفتح الدال وبىتحهما لغتا : قروح يف البد  تاىط عن اجللد مم (1)

 مادة جدر. 120ص 4العرب: ج

م، نشأت يف األنامول على أنقاض الدولة 1281ساللة السالطني األتراك، أسسها عثما  األول عام  (2)

السلجوقية ومدت سلطتها إىل البلقا  والدول العربية وأفريقيا، احتل حممد الىاتح القسطاطياية عام 

لبيزنطيني، انتقلت خالفة املسلمني إىل سليم األول الاي أنهى م وجعلها عاصمته وقضى على ا1453

م، خلىه اباه سليما  القانوني فوطد 1516حكم املماليك وسيطر على سوريا وفلسطني ومصر عام 

مرباطورية يف عهده وبلغت اإل ،أركا  الدولة وبسط نىوكه على البالد العربية واإلسالمية حتى أفريقيا

أسطول حبري هام وجيش قوي من اإلنكشارية، بدأت الدولة باالحنطاط يف  أوج عزها وقد غدا هلا

أواخر القر  السابع عشر، وأخا نىوكها يتقلص يف البلقا  بعد أ  قويت شوكة الرو  يف القر  الثامن 

عشر، رم ظهرت احلركات االستقاللية يف القر  التاسع عشر فقوي حممد علي يف مصر وحتررت اليونا  

وتبعتها رومانيا والصرب بعد حرب القرم، حتالف العثمانيو  واألملا  يف احلرب العاملية  م،1830عام 

األوىل فأدى انهزام أملانيا إىل تىكك اإلمرباطورية العثمانية وإعال  اجلمهورية بزعامة مصطىى كمال 

 م.1923أتاتورك عام 
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كلك، نعم رأيت خاصة باليهود يف كربالء املقدسة وغريها إال أنين مل أر  (1)مواخري

 اليهود بعد خراب حمل فحشائهم ومّحامهم.

 (2)وعادما كاا منر بسوق الشورجة يف بغداد الاي كا  بقرب مرقد السىري الرابع

                                                        

ىساد وبيوت الدعارة املواخري: مجع ماخور، وهو جملس الريبة وجممع أهل الىسق وال (1)

واخلمارين، وهو تعريب )مي خور(، وقيل: هو عربي لرتدد الاا  إليه من خمر السىياة املاء، 

 مادة )خمر(. 161ص 5انير لسا  العرب: ج

أبو احلسن علي بن حممد السمري أو السيمري أو الصيمري، شيخ جليل ورقة أمني، مومع أسرار  (2)

بة والسىارة عن اإلمام احلجة بن احلسن )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( الشريعة، والقائم بأعمال الايا

هـ إىل أ  حلق  326بعد وفاة الشيخ أبي القاسم احلسني بن روح الاوخبيت )رموا  اهلل عليه( عام 

هـ يف الاصف من شعبا ، فتكو  مدة سىارته رالرة أعوام، وقربه اليوم يزار  329بالرفيق األعلى عام 

سوق السراي يف جانب الرصافة ببغداد.  فهو السىري الرابع ونخر السىراء، انتقلت إليه الايابة يف ماطقة 

اخلاصة والقيام مبهام السىارة بعدما أوصى إليه السىري الثالث احلسني بن روح )رموا  اهلل عليه( بأمر 

 .من اإلمام املهدي 

يف مسو شأنه وعييم مكانته تقلده  كا  )رموا  اهلل عليه( من عااصر التقوى واإلميا  ويكىي

باص ماه مع وجود كوكبة من علماء الشيعة وخيارهم. ومل حتدد  للايابة العامة عن اإلمام 

املصادر التارخيية تأريخ والدته على وجه الدقة، وقد ككرته بكونه من أصحاب اإلمام العسكري 

. 

املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( أعلن  وقد أخرج إىل الاا  قبل وفاته بأيام توقيعا  من اإلمام

فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السىارة اخلاصة مبوته )رموا  اهلل عليه(. فقد ككر الشيخ الطوسي 

  :يف )كتاب الغيبة(، قال: وأخربنا مجاعة عن أبي جعىر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه، قال

ب، قال: كات مبدياة السالم يف الساة اليت تويف فيها الشيخ أبو حدرين أبو حممد احلسن بن أمحد املكت

بسم فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إىل الاا  توقيعا  نسخته:  احلسن علي بن حممد السمري 

اهلل الرمحن الرحيم يا علي بن حممد السمري، أعيم اهلل أجر إخوانك فيك؛ فإنك ميت ما بياك وبني 

ك وال توص إىل أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فال ظهور ستة أيام، فامجع أمر

إاّل بعد إك  اهلل تعاىل ككره وكلك بعد طول األمد، وقسوة القلوب، وامتالء األرض جورا . وسيأتي 

شيعيت من يدعي املشاهدة أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السىياني والصيحة فهو كااب مىرت، 

. قال: فاسخاا هاا التوقيع وخرجاا من عاده، فلما كا  اليوم وال قوة إال باهلل العلي العييم والحول

الساد  عدنا إليه وهو جيود باىسه. فقيل له: من وصيك من بعدك؟. فقال: )هلل أمر هو بالغه(، 

 وقضى فهاا نخر كالم مسع ماه رمي اهلل عاه وأرماه.

 ◄قد)عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( اخلاصة عن اإلمام احلجة  وبوفاة السىري الرابع تكو  السىارة
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نشاهد السوق مليئا  مبختلف الاا ، وماهم اليهود )عجل اهلل فرجه الشريف( لإلمام احلجة 

الاا  يتعاملو  معهم ويشرتو   حيث حمالتهم وجتاراتهم، وكانوا جتارا  كبارا ، وكا 

ماهم بشكل عادي، بل إنهم استولوا على قسم كبري من اقتصاد العراق حبيث إ  بعض 

احملالت يف العراق كانت تعطل يوم السبت حتى يف مدياة كربالء املقدسة والاجف 

 األشرف.

 وقد سعى اإلسالم لـهداية اليهود باحلكمة واملوعية احلساة، فاعتاق كثري ماهم

، وتاريخ أهل البيت الدين اإلسالمي كما هو ماكور يف تاريخ رسول اهلل 

.وتاريخ العلماء والصلحاء ، 

مجعت بعض قصصهم يف عهد اإلسالم، « قصص من اليهود»ويف هاا الكتاب 

وبعض قصصهم املعاصرة يف العراق، كما نقلت بعضا  من قصصهم مما شاهدتها أو 

 التوفيق. مسعتها من اآلخرين، واهلل ولي

 قم املقدسة
 حممد الشريازي

                                                                                                                                  

انقطعت واليت شكلت الغيبة الصغرى لإلمام احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( واليت دامت ►

هـ واستمرت إىل حني وفاة  260ساة  ساة ابتداء من ساة شهادة اإلمام احلسن العسكري  69

هـ، وبعدها بدأت الغيبة الكربى واليت استمرت إىل هاه اللحية  329السمري )رموا  اهلل عليه( ساة 

وال يعلم مداها إال اهلل تعاىل ويسمح له بالىرج حتى ميأل األرض قسطا  وعدال  بعدما ملئت ظلما  وجورا  

 كما ورد يف الروايات الشريىة.

ما بعد مزارا  للشيعة تقصده وملا تويف السىري الرابع )رموا  اهلل عليه( دفن يف داره، واليت أصبحت في

من كل مكا . وأما مرقده الشريف فقد ظل شاخما  للعيا  وعليه قبة جاب جامع كبري معروف باسم 

)مسجد القبالنية( واقع يف سوق السراي ـ وكا  معروفا  بسوق اهلرج ـ ببغداد قرب نهر دجلة، قرب 

يف )نزهة  ة السيد حسن الصدر املستاصرية يف الضىة اليسرى من نهر دجلة. وقد ككر العالم

احلرمني(: إ  قرب علي بن حممد السمري ببغداد يف سوق اهلرج يف حجرة من مسجد له شباك يف السوق 

املاكور على يسار الداخل إىل السوق. وقال الشيخ حممد حرز الدين يف )مراقد املعارف(: وقىت على 

على املرقد صادوق خشيب فوقه ستارة، تيله قبة م وكا  1967هـ/1387قربه ـ أي السىري الرابع ـ ساة 

شاخمة وماارة املسجد، كما يشاهد قربه من السوق من شبابيك رالرة، وله كتيبة نقشت بالقاشاني 

 األزرق كتب عليه امسه ولقبه.
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 الفصل األول

 
 اليهود في منظار القرآن الكريم

 
أشار القرن  الكريم يف كثري من نياته إىل اليهود وتعرض ألحواهلم وقصصهم مع 

 .(1)«القصص احلق»، وقد ككرنا بعض كلك يف سلسلة األنبياء 

يت تشري إىل قصصهم وما يرتبط ويف هاا الىصل نشري إىل بعض اآليات الكرمية ال

 بهم مع شيء من التوميح، أما التىصيل فماكور يف التىاسري وكتب احلديث 

 والتاريخ.

 

                                                        

 طبع  جمموعة قصصية مستلهمة من القرن  الكريم والروايات الشريىة حول األنبياء الكرام  (1)

وفرعو ، باو  ، الكليم ، موسى ، نوح ، وعااوياها: إبراهيم جزء  11ماها 

، سليما  يف البحر، بساط سليما   وباو إسرائيل، موسى  إسرائيل يف التيه، الكليم 

  وبلقيس، مريم الطاهرة عيسى املسيح ،. 

ق بسبب قد كتب مخسني جزء  من هاه السلسلة ولكن ماعت يف العرا وكا  اإلمام الشريازي 

 جور احلكام والطغاة.
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1 
 هالّ شققت قلبه؟

 

ُاوْا َواَل َتُقوُلوْا ِايَن نَمُاوْا ِإَكا َمَرْبُتْم ِفي َسِبيِل الّلِه َفَتَبيَّا الََّهيَُّيا َأقال اهلل تعاىل: 

ْنَيا َفِعْاَد الّلِه َمَغاِنُم َكِثرَيٌة اَلَم َلْسَت ُمْؤِماا  َتْبَتُغوَ  َعَرَض اْلَحَياِة الدَُّقَى ِإَلْيُكُم السَِّلَمْن َأْل

ُاوْا إ  الّلَه َكاَ  ِبَما َتْعَمُلوَ  َخِبريا الّلُه َعَلْيُكْم َفَتَبيَّ ن َقْبُل َفَمنََّكَاِلَك ُكْاُتْم مِّ
(1). 

  )تىسريه( يف شأ  نزول هاه اآلية:يف (2)ككر القمي 

من غزوة خيرب وبعث أسامة بن زيد يف خيل إىل بعض  ملا رجع رسول اهلل 

قرى اليهود يف ناحية فدك ليدعوهم إىل اإلسالم، وكا  رجل من اليهود يقال له: 

 )مردا  بن نهيك الىدكي( يف بعض القرى.

يف ناحية اجلبل، فأقبل مجع أهله وماله وصار  فلما أحس خبيل رسول اهلل 

 .يقول: أشهد أ  ال إله إاّل اهلل، وأ  حممدا  رسول اهلل 

 أخرب بالك. فمر بأسامة بن زيد فطعاه فقتله، فلما رجع إىل رسول اهلل 

 !.قتلَت رجال  شهد أ  ال إله إاّل اهلل وأني رسول اهلل :فقال له رسول اهلل 

                                                        

 .94سورة الاساء:  (1)

علي بن إبراهيم بن هاشم القمي صاحب التىسري املعروف بامسه، ولد يف عائلة تعرف بالتدين واإلميا   (2)

هـ. والده من كبار رواة الشيعة، وهو ماا طىولته بدأ 329. وتويف ساة واحملبة آلل البيت 

ث من كثري من الرواة واحملدرني، وأصبح هو أيضا  بعد كلك من احملدرني بالدراسة على يديه، مسع احلدي

البارزين يف مدياة قم املقدسة. وهو وأبوه كانا أول من أشاع روايات أهل الكوفة يف قم، وُيعّد يف احلقيقة 

 شيخ قم ووجيهها. نقلت عاه املوسوعات الروائية الشيعية أحاديث كثرية روى أكثرها عن والده، حييى

باحرتام خاص من علماء الشيعة وفقهائها، وقد أورد الشيخ الكليين يف كتابه )الكايف( كثريا  من رواياته 

املستادة إليه.. من مؤّلىاته: نوادر القرن ، الااسخ واملاسوخ، قرب اإلسااد، الشرائع، احليض، 

إىل تىسريه الشهري الاي  ، املغازي، األنبياء، و...، إمافةالتوحيد والشرك، فضائل أمري املؤماني 

، يعترب من أقدم التىاسري اليت تكشف القااع عن وجه أسرار اآليات الاازلة يف حق أهل البيت 

وحيي هاا التىسري باهتمام بالغ بني مىسري الشيعة، وتوجد نسخ خطية من هاا التىسري يف مكتبة نية 

يف مكتبة نية اهلل العيمى كاشف  يف الاجف األشرف. ونسخة أخرى اهلل العيمى السيد احلكيم 

 .يف الاجف األشرف الغطاء 
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 من القتل. فقال: يا رسول اهلل، إمنا قال تعوكا 

، وال ما قال بلسانه (1)فال شققت الغطاء عن قلبه :فقال رسول اهلل 

 .(3)، وال ما كا  يف نىسه علمت؟(2)قبلت

وتدل اآلية الكرمية على لزوم التعامل مع اآلخرين ـ حتى املشركني والكىار ـ 

يتعامل مع الاا  حسب  باليواهر، أي حسب ظاهر احلال، كما كا  رسول اهلل 

كا  عاملا  حبقائق اأُلمور ولكاه مل يرتب على علمه الغييب  ظاهر حاهلم، مع أنه 

 شيئا  إاّل فيما خرج بالدليل.

على اليهود كا  بعد نقضهم املعاهدة اليت كتبوها مع  علما  بأ  بعث الايب 

واملسلمني واتىقوا مع سائر املشركني  حيث تآمروا على الايب  رسول اهلل 

 لقضاء على اإلسالم.والكىار ل

  أي سافرمت  ِايَن نَمُاوْا ِإَكا َمَرْبُتْما الََّهيَُّيا َأوككرنا يف التبيني يف اآلية الكرمية: 

ِفي َسِبيِل الّلِه   ألجل اجلهادَُّاوْاَفَتَبي  أي اطلبوا بيا  األمر، وال تسرعوا يف

حّياكم  اَلَموْا ِلَمْن َأْلَقَى ِإَلْيُكُم السََّواَل َتُقوُلحماربة من ال تعلمو  أنهم أسلموا أم ال 

  أحد الكىار أظهر اإلسالم وكا  له غام فقتله أحد إف َلْسَت ُمْؤِماا بتحية اإلسالم 

 أي تطلبو  بقولكم )لست مؤماا ( َتْبَتُغوَ املسلمني بزعم أنه مل ُيسلم وأخا أغاامه 

ُّْنَياَعَرَض اْلَحَياِة الد الدنيا من الثروة إك ال ربات له  هو ما يفَفِعْاَد الّلِه َمَغاِنُم  

مجع مغام، تغايكم عن عرض احلياة الدنيا، فاطلبوها وال تطلبوا عرض احلياة الدنيا 

َكَاِلَك  أي مثل هاا الاي ألقى إليكم السالمِّن َقْبُلُكْاُتْم م   فإ  إسالمكم كا

 ُاوْاَفَتَبيَّبتقوية اإلسالم يف قلوبكم  ّلُه َعَلْيُكْمال َفَمنَّجمرد السالم والشهادتني 

 .(4) إ  الّلَه َكاَ  ِبَما َتْعَمُلوَ  َخِبرياتأّملوا يف حكمكم باإلسالم وعدم اإلسالم 

                                                        

 يف حبار األنوار نقال عن التىسري املاكور: )أفال شققت الغطاء عن قلبه(. (1)

 أي ال الاي قال بلسانه قبلت، وال الاي كا  يف نىسه علمت. (2)

 سورة الاساء أحكام القتل. 148ص 1تىسري القمي: ج (3)

 .104، ص94سورة الاساء:  تبيني القرن : (4)
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2 
 اليهود يتحاكمون إلى الرسول 

 

َ  ِفي اْلُكْىِر ِمَن اّلِايَن ُسوُل اَل َيْحُزنَك اّلِايَن ُيَساِرُعوا الرََّهيَُّيـا َأقال اهلل تعاىل: 

اُعوَ  اُعوَ  ِلْلَكِاِب َسمََّقاُلَوْا نماا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم َوِمَن اّلِايَن ِهاُدوْا َسمَّ

ـََاا َفُخُاوُه ُفوَ  اْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَواِمِعِه َيُقوُلوَ  ِإْ  ُأوِتيُتْم َهِلَقْوٍم نَخِريَن َلْم َيْأُتوَك ُيَحرِّ

ْم ُتْؤَتْوُه َفاْحَاُروْا َوَمن ُيِرِد الّلُه ِفْتَاَتُه َفَلن َتْمِلَك لـه ِمَن الّلِه َشْيئا  ُأْولَـَِئَك اّلِايَن َلْم َوِإ  لَّ

ِخَرِة َعَااٌب َعِييٌمْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآلَر ُقُلوَبُهْم لـهْم ِفي الدُُّيِرِد الّلُه َأ  ُيَطهِّ
(1) 

 اآليات.

روي: )أنه كا  باملدياة بطاا  من اليهود من بين هارو  وهم: الاضري وقريية. 

وكانت قريية سبعمائة والاضري ألىا ، وكانت الاضري أكثر ماال  وأحسن حاال  من 

. فكا  إكا وقع بني قريية والاضري قتيل وكا  (2)قريية، وكانوا حلىاء لعبد اهلل بن ُأبّي

                                                        

 .41سورة املائدة:  (1)

ماا  عبد اهلل بن أبّي: رئيس قبيلة اخلزرج يف يثرب. مل يسلم إال مصانعة، وكا  كارها  لرسول اهلل  (2)

ياافسه على الزعامة. لاا  اللحية اأُلوىل لدخوله املدياة املاورة؛ ألنه كا  يرى بأ  رسول اهلل 

. وطاملا نكى رسول املدياة فكا  رأ  املاافقني وزعيمهم يف حياة الايب ترأ  حركة الاىاق يف 

بأقواله وأفعاله، كما كا  من املثبطني لعزائم املسلمني يف أرااء غزواتهم، فىي غزوة ُأحد خرج   اهلل

ابن  بألف من املسلمني لقتال املشركني، فرجع ماهم رالمثائة من املاافقني مع عبد اهلل بن ُأبي الايب 

 .سلول، وبقي سبعمائة نىر مع الايب 

وقد نزلت يف شأنه نيات من القرن  عديدة تىضح أمره وأمر املاافقني الاين معه. وملا نزلت سورة 

يستغىر لك. فلوى  املاافقو  وبا  كابه، قيل لـه: نزل فيك ني شداد، فاكهب إىل رسول اهلل 

أمرمتوني أ  أعطي زكاة مالي فقد أعطيت، فما بقى إال رأسه رم قال: أمرمتوني أ  ُأؤمن فقد نمات، و

َوِإَكا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا َيْسَتْغِىْر َلُكْم َرُسوُل اللَِّه َلوَّْوا ُرُءوَسُهْم أ  أسجد حملمد!. فازل قوله تعاىل: 

َلُهْم َأْم َلْم َتْسَتْغِىْر َلُهْم َلْن َيْغِىَر اللَُّه َلُهْم  َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْسَتْغَىْرَت َوَرَأْيَتُهْم َيُصدُّوَ  َوُهْم ُمْسَتْكِبُروَ  

ُهُم الَِّايَن َيُقوُلوَ  اَل ُتْاِىُقوا َعَلى َمْن ِعْاَد َرُسوِل اللَِّه حتى َيْاَىضُّوا  إ  اللََّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَىاِسِقنَي 

 ◄َيُقوُلوَ  َلِئْن َرَجْعَاا ِإَلى اْلَمِديَاِة ِكنَّ اْلُمَااِفِقنَي اَل َيْىَقُهوَ  َوِللَِّه َخَزاِئُن السََّماَواِت َواأَلْرِض َول
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الاضري، قالوا لبين قريية: ال نرمى أ  يكو  قتيل ماا بقتيل ماكم.  القتيل من بين

فجرى بياهم يف كلك خماطبات كثرية حتى كادوا أ  يقتتلوا حتى رميت قريية، وكتبوا 

بياهم كتابا  على أنه: أي رجل من اليهود من الاضري قتل رجال  من بين قريية أ  جيايه 

ولي وجهه إىل كنب اجلمل ويلطخ وجهه وحيمم ـ والتجاية أ  يقعد على مجل وي

باحلمأة ويدفع نصف الدية ـ، وأّيما رجل من بين قريية قتل رجال  من الاضري أ  يدفع 

 إليه الدية كاملة وُيقتل به.

إىل املدياة ودخل األو  واخلزرج يف اإلسالم معف  فلما هاجر رسول اهلل 

الاضري. فبعثوا إليهم باو الاضري: أمر اليهود، فقتل رجل من بين قريية رجال  من بين 

ابعثوا إلياا بدية املقتول وبالقاتل حتى نقتله. فقالت قريية: ليس هاا حكم التوراة وإمنا 

بيااا وبياكم  هو شيء غلبتمونا عليه، فإما الدية وإما القتل، وإاّل فهاا حممد 

 فهلموا نتحاكم إليه.

وا: سل حممدا  أ  ال ياقض شرطاا يف فمشت باو الاضري إىل عبد اهلل بن ُأبي، وقال

هاا احلكم الاي بيااا وبني قريية يف القتل. فقال عبد اهلل بن ُأبي: ابعثوا رجال  يسمع 

 كالمي وكالمه فإ  حكم لكم مبا تريدو  وإال فال ترموا به.

فقال: يا رسول اهلل، إ  هؤالء القوم  فبعثوا معه رجال  فجاء إىل رسول اهلل 

ري قد كتبوا بياهم كتابا  وعهدا  وريقا  تراموا به، واآل  يف قدومك يريدو  قريية والاض

نقضه وقد رموا حبكمك فيهم فال تاقض عليهم كتابهم وشرطهم؛ فإ  بين الاضري 

 لـهم القوة والسالح والكراع وحنن خناف الدوائر.

                                                                                                                                  

ـ سورة  وَ َلُيْخِرَجنَّ اأَلعز ِمْاَها اأَلَكلَّ َوِللَِّه اْلعزُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِانَي َولِكنَّ اْلُمَااِفِقنَي اَل َيْعَلُم►

أ   عبد اهلل بن أبي بن سلول، جاء اباه وأهله فسألوا رسول اهلل  ـ وملا توّفي 8 – 5املاافقو : 

يصلي عليه. فقام رسول اهلل بني يدي الصف يريد كلك، فجاء عمر فجابه من خلىه، وقال: أمل ياهك 

 اْسَتْغِىْر َلُهْم َأْو اَل َتْسَتْغِىْرإني خريت فاخرتت، فقيل لي:  :اهلل أ  تصلي على املاافقني؟. فقال 

ـ ولو أني أعلم أني إكا زدت  80ـ سورة التوبة:  َلُهْم ِإْ  َتْسَتْغِىْر َلُهْم َسْبِعنَي َمرَّة  َفَلْن َيْغِىَر اللَُّه َلُهْم

عليه ومشى معه وقام على قربه. وكا  كلك من  . رم صلى رسول اهلل على السبعني غىر لـه لزدت

 .عييم أخالق رسول اهلل 
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من كلك ومل جيبه بشيء، فازل عليه جربئيل بهاه  فاغتم رسول اهلل 

َيا َأيَُّها الرَُّسوُل اَل َيْحُزْنَك الَِّايَن ُيَساِرُعوَ  ِفي اْلُكْىِر ِمَن الَِّايَن َقاُلوا نماا : اآليات

َسمَّاُعوَ  ِلْلَكِاِب يعين اليهود  ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمْن ُقُلوُبُهْم َوِمَن الَِّايَن هاُدوا

يعين عبد اهلل بن ُأبي  ُيَحرُِّفوَ  اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمواِمِعِه َسمَّاُعوَ  ِلَقْوٍم نَخِريَن َلْم َيْأُتوَك

يعين عبد اهلل بن  َيُقوُلوَ  ِإْ  ُأوِتيُتْم َهَاا َفُخُاوُه َوِإْ  َلْم ُتْؤَتْوُه َفاْحَاُرواوبين الاضري 

ِد اللَُّه ِفْتَاَتُه َوَمْن ُيِرُأبّي حيث قال لبين الاضري: إ  مل حيكم لكم مبا تريدونه فال تقبلوا 

َيا َفَلْن َتْمِلَك َلُه ِمَن اللَِّه َشْيئا  ُأولِئَك الَِّايَن َلْم ُيِرِد اللَُّه َأْ  ُيَطهَِّر ُقُلوَبُهْم َلُهْم ِفي الدُّْن

وَك َسمَّاُعوَ  ِلْلَكِاِب َأكَّاُلوَ  ِللسُّْحِت َفِإْ  جاُء ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعااٌب َعِييٌم 

َفاْحُكْم َبْيَاُهْم َأْو َأْعِرْض َعْاُهْم َوِإْ  ُتْعِرْض َعْاُهْم َفَلْن َيُضرُّوَك َشْيئا  َوِإْ  َحَكْمَت 

َفاْحُكْم َبْيَاُهْم ِباْلِقْسِط إ  اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي ـ إىل قوله ـ َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه 

اْلَكاِفُروَ َفُأولِئَك ُهُم 
(1)  )(2). 

 من املاافقني أكثر مما عاناه من اليهود حتى  أقول: لقد عانى رسول اهلل 

صّرح يف حديث لـه: أنه ال خيشى على املسلمني من أحد كما خيشى عليهم  أنه 

 من املاافقني.

وحيركو   وكا  من أبرز املاافقني الاين كانوا يؤلبو  مد رسول اهلل 

 َجْعَاآ ِإَلى اْلَمِديَاِة َلُيْخِرَجنََّلِئن رَّهو عبد اهلل بن ُأبّي، وقصته يف قوله:  األجواء مده

ِمْاَها األَكّل زَُّعاأَل
 مشهورة يف التاريخ. (3)

يعىو عاهم، كما كا  يعىو عن اليهود،  ومع كل كلك كا  رسول اهلل 

 ة.ويسعى دائما  هلدايتهم إىل اإلسالم باحلكمة واملوعية احلسا

 وككرنا يف التبيني:

ِايَن ُيَساِرُعوَ  ِفي اْلُكْىِرُسوُل اَل َيْحُزنَك الَّا الرََّهيَُّيـا َأ  يف إظهار الكىر إكا

أي  ِايَن َقاُلَوْا نماا ِبَأْفَواِهِهْمالَّبيا  لـ )الاين( وهم املاافقو   ِمَنوجدوا فرصة 
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 اُعوَ َسمَّأي من اليهود، قوم  اُدوْاِايَن َهالََّوَلْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم َوِمَن بلسانهم 

لعله عطف  اُعوَ َسمَّالاي يقولونه يف باب القتل  ِلْلَكِاِبأي يسمعو  ويقبلو  

بل  أي ال يسمعو  الكالم من الرسول  ِلَقْوٍم نَخِريَناعو ( األول بيا  لـ )مّس

  هؤالء اليهود يقبلو  إصىة لـ)قوم( أي  يارسول اهلل، وهاا َلْم َيْأُتوَكمن اآلخرين 

 ُفوَ ُيَحرِّالكاب يف باب القتل الاي اعتادوا عليه من مجاعتهم الاين مل يأتوا إليك 

أي بعد أ  ومع اهلل تلك الكلم  اْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَواِمِعِهأولئك القوم اآلخرو  

أي  ِإْ  ُأوِتيُتْمأي املاافقو   َيُقوُلوَ موامعها، واملراد حتريف أحكام التوراة 

مل تعطوا هاا  ْم ُتْؤَتْوُهَوِإ  لَّواقبلوه  َفُخُاوُهاحلكم احملّرف  هَََااأعطيتم 

وامتاعوا من قبوله، وقد وردت اآلية يف  َفاْحَاُروْا احلكم بل أفتاكم حممد 

ليهود هم باو قريية املاافق )عبد اهلل بن أبي( حيث وقع حادث قتل بني طائىتني من ا

وبين الاضري وكا  حكم القتل بني الطائىتني خمالىا  حلكم القتل يف التوراة فقالوا البن 

أ  حيكم مبا هو املعتاد بيااا ال حيكم بالتوراة إ  حتاكماا إليه، فقال   : قل حملمدأبّي

  فإ  حكم لكم مبا تريدو ابن أبي: ابعثوا رجال  يسمع كالمي وكالم الرسول 

 .فال فاقبلوا كالمه، وإاّل

  اآلية نزلت يف قصة الزنا حيث أراد اليهود جلد الزاني احملصن، إوقيل: 

  َوَمن ُيِرِد الّلُه ِفْتَاَتُهوافق اليهود يف احلكم  أفتى برمجه، وابن أبّي والرسول 

بي بأ  يضل ويىتنت عن الدين، وإرادة اهلل عبارة عن تركه بعد عااده ليضل، كابن أ

أ  تدفع عاه فتاة  أي ال تقدر أنت يا حممد  َفَلن َتْمِلَك لـه ِمَن الّلِه َشْيئا واليهود 

عن أدنا  الكىر  َر ُقُلوَبُهْمِايَن َلْم ُيِرِد الّلُه َأ  ُيَطهِّالَّاملاافق واليهود  ُأْولَـَِئَكاهلل 

 ْنَيا ِخْزٌيْم ِفي الدُُّهلـَواالحنراف، ألنهم اختاروا هاا السبيل بعد متام احلجة 

املسلمني عاهم  فضيحة وتاىرِخَرِة َعَااٌب َعِييٌمَوَلُهْم ِفي اآل . 

َسمَّاُعوَ  ِلْلَكِاِب  تأكيد ملا سبقَأكَّاُلوَ  ِللسُّْحِت  الرشوة وسائر

للتحاكم يف جزاء  َفِإْ  جاُءوَكالو ( صيغة مبالغة أي كثريو األكل احملرمات، و)أّك

 القاتل 
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َفاْحُكْم َبْيَاُهْم َأْو َأْعِرْض َعْاُهْم  وقل هلم إني ال أحكم بياكم َوِإْ  ُتْعِرْض َعْاُهْم

َفاْحُكْم أي أردت احلكم  َوِإْ  َحَكْمَتيف دياك أو دنياك  َفَلْن َيُضرُّوَك َشْيئا 

 .نَيإ َّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطبالعدل  َبْيَاُهْم ِباْلِقْسِط

َكوَنُمكَِّحُي َفْيَكَو ولبيا   ،يا رسول اهلل، هؤالء اليهود، استىهام تعجب

 ُمْكا ُحيَهِف اُةوَرم الَتُهَدْاِعاحلال أ   َوأنهم ال يريدو  حكم اهلل املازل يف التوراة 

  َكِئَلْوا ُأَمَواحلكم  َكلَك ِدْعَب ْنِميعرمو  عن حكمك  وَ لََّوَتَي مَُّر اهلِل

 .(1) بكتابهم التوراة نَيِاؤِمُماْلِب

 

3 
 تحريف التوراة

 

َبِاي ِإْسَراِئيَل اْكُكُروْا ِنْعَمِتَي اّلِتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوْا  َياقال اهلل عز وجل: 

ّلَما َمَعُكْم َواَل َونِمُاوْا ِبَمآ َأنَزْلُت ُمَصّدقا   ِبَعْهِدَي ُأوِف ِبَعْهِدُكْم َوِإّياَي َفاْرَهُبوِ  

 قََّحَواَل َتْلِبُسوْا اْل َل َكاِفٍر ِبِه َواَل َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َرَماا  َقِليال  َوِإّياَي َفاّتُقوِ  َتُكوُنَوْا َأوَّ

ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموْا احلق َوَأْنُتْم َتْعَلُموَ 
(2). 

ووصيه  اإلسالم حممد  يف التوراة األصلي غري احملّرف جاء ككر أوصاف نيب

َأَفَتْطَمُعوَ  َأ  .. ولكن اليهود حّرفوا التوراة. قال تعاىل: علي بن أبي طالب 

ُفوَنُه ِمن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم ْاُهْم َيْسَمُعوَ  َكاَلَم الّلِه رم ُيَحرُِّيْؤِمُاوْا َلُكْم َوَقْد َكاَ  َفِريٌق مِّ

َيْعَلُموَ 
(3). 

ولد  َيا َبِاي ِإْسَراِئيَلقال اهلل عز وجل:  :احلسن العسكري  قال اإلمام

وأقررته  ملا بعثت حممدا   اْكُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْميعقوب إسرائيل اهلل 

يف مدياتكم ومل أجشمكم احلط والرتحال إليه، وأومحت عالماته ودالئل صدقه لئال 
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الاي أخاته على أسالفكم أنبياؤهم وأمروهم  َأْوُفوا ِبَعْهِديَويشتبه عليكم حاله 

أ  يؤدوه إىل أخالفهم ليؤماوا مبحمد العربي القرشي اهلامشي، املبا  باآليات، 

واملؤيد باملعجزات، اليت ماها أ  كّلمته كراع مسمومة، وناطقه كئب، وحّن إليه عود 

  له الصلب من األحجار، وصلب له املياه املارب، وكثر اهلل له القليل من الطعام، وأال

السيالة، ومل يؤيد نبيا  من أنبيائه بداللة إاّل جعل له مثلها أو أفضل ماها. والاي جعل 

شقيقه ورفيقه، عقله من عقله، وعلمه من  من أكرب نياته علي بن أبي طالب 

  قطع علمه، وحكمه من حكمه، وحلمه من حلمه، مؤيد دياه بسيىه الباتر، بعد أ

 ُأوِف ِبَعْهِدُكْممعاكير املعاندين بدليله القاهر، وعلمه الىامل، وفضله الكامل 

يف  َوِإيَّاَي َفاْرَهُبوِ الاي أوجبت به لكم نعيم األبد يف دار الكرامة ومستقر الرمحة 

فإني القادر على صرف بالء من يعاديكم على موافقيت، و هم  خمالىة حممد 

 .(1)ف انتقامي عاكم إكا نررمت خمالىيتاليقدرو  على صر

 أنه: وروي عن اإلمام العسكري 

أ  حممدا   (2)خاطب اهلل بها قوما  من اليهود لبسوا احلق بالباطل، بأ  زعموا

   نيب، وأ  عليا  وصي، ولكاهما يأتيا  بعد وقتاا هاا خبمسمائة ساة. فقال

كم حكما ؟. قالوا: بلى. فجاءوا بها : أترمو  التوراة بيين وبيالـهم رسول اهلل 

الاي كانوا ماه  (3)وجعلوا يقرؤو  ماها خالف ما فيها، فقلب اهلل عز وجل الطومار

يقرؤو ، وهو يف يد قّرائني ماهم، مع أحدهما أوله ومع اآلخر نخره، فانقلب رعبانا  

 لـه رأسا  وتااول كل رأ  ماهما ميني من هو يف يده، وجعل يرمضه ويهّشمه،

ويصيح الرجال  ويصرخا . وكانت هااك طوامري ُأخر فاطقت وقالت: ال تزاال  يف 

وإمامته  ونبوته، وصىة علي  هاا العااب حتى تقرءا ما فيها من صىة حممد 

واعتقدا بإمامة  على ما أنزل اهلل تعاىل فيها. فقرأه صحيحا ، ونماا برسول اهلل 
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َواَل َتْلِبُسوْا احلق ل اهلل عز وجل: . فقاولي اهلل ووصي رسول اهلل  علي 

من  قََّحَوَتْكُتُموْا اْلبأ  تقروا مبحمد وعلي من وجه وجتحدوهما من وجه  ِباْلَباِطِل

أنكم تكتمونه وتكابرو  علومكم وعقولكم،  َوَأْنُتْم َتْعَلُموَ  نبوة هاا وإمامة هاا،

مل يضيع هو حجته، بل يقيمها فإ  اهلل إكا كا  قد جعل أخباركم حجة، رم جحدمت 

 .(1)من غري جهتكم فال تقدروا أنكم تغالبو  ربكم وتقاهرونه

لَيْهِلَك ببعض املعاجز لتيهر حقانيته وتتم احلجة،  أقول: كا  يأتي الايب 

 .(2)َاٍةَاٍة َوَيْحَيَى َمْن َحّي َعن َبيَِّمْن َهَلَك َعن َبيِّ

، وكالك الاصوص املتواترة سول اهلل وقد دلت األدلة القطعية على نبوة ر

مباشرة، فماا أ   وتعيياه خليىة بعد الايب  على والية أمري املؤماني علي 

بالرسالة ودعا عشريته األقربني إىل اإلسالم عني عليا   صدع الرسول األكرم 

  من بعده وصيا  لـه وخليىة، حتى قالوا ألبي طالب قد أمرك أ  تسمع :

 .(3)لعلي وتطيع

 وككرنا يف التبيني:

َبِاي ِإْسَراِئيَل َيا   إسرائيل لقب يعقوب   مبعاى عبد اهلل، وباو إسرائيل

فيكم وجعل  ببعث األنبياء  ِتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْماْكُكُروْا ِنْعَمِتَي الَّهم اليهود 

 ُأوِف ِبَعْهِدُكْم الاي أخات ماكم باإلميا  والطاعة َوَأْوُفوْا ِبَعْهِدَيملوك ماكم 

 أي خافوني. اَي َفاْرَهُبوِ َوِإيَّبإعطائكم خري الدنيا وسعادة اآلخرة 

َونِمُاوْا ِبَمآ َأنَزْلُت   أي القرنَِّما َمَعُكْمقا  لُِّمَصد  من التوراة َواَل َتُكوُنَوْا

َواَل َتْشَتُروْا ِبآَياِتي ن  أي مبا أنزلت من القر ِبِهأي يف مقدمة الكافرين  َل َكاِفٍرَأوَّ

أي  ُقوِ اَي َفاتََّوِإيَّبأ  ال تؤماوا باآليات ألجل رئاسة زائلة يف الدنيا  َرَماا  َقِليال 

 خافوا مّاي، فآماوا واعملوا صاحلا .
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َواَل َتْلِبُسوْا احلق ِباْلَباِطِل  الباطل على احلق، فتقولو    بأ  تضعوا لبا

 أنه حق. َوَأْنُتْم َتْعَلُموَ  قََّحاْلأي ختىوا  َوَتْكُتُموْا  للحق أنه باطل

َنْيِعاِكالرَّ َعَم وَاُعَكاْرَو اَةَكالزَّ وْانُتَو الَةوا الصَُّمْيِقَأَو إ  صالة اليهود  :قيل 

 .(1)ال ركوع فيها ولاا أمروا بالصالة بلىظ الركوع
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 قلوب أشّد من الحجارة

 

َقْسَوة   َبْعِد َكِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ ْنَقَسْت ُقُلوُبُكْم ِم مَُّرقال اهلل تعاىل: 

ِمْاَها  ُق َفَيْخُرُج ِمْاُه اْلَمآُء َوإ َّقَِّمْاَها َلَما َيشَّّ ُر ِمْاُه األْنَهاُر َوإ َِّمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَىجَّ َوإ َّ

ِه َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل عما َتْعَمُلوَ َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة الّل
(2). 

ويشّككو  يف نبوته، ومياطلو   بقي بعض اليهود جيادلو  الرسول األكرم 

يف معاجزه اليت يقيمها لـهم حتى وصف القرن  الكريم قلوبهم بأنها كاحلجارة أو أشد 

 قسوة.

 : قال اإلمام احلسن بن علي العسكري 

زعمت يا حممد أ  احلجارة ألني من قلوباا، وهاه اجلبال فقالوا ـ أي اليهود ـ :

حبضرتاا فاستشهدها على تصديقك، فإ  نطقت بتصديقك فأنت احملق. فخرجوا إىل 

 أوعر جبل، فقالوا: استشهده؟.

: أسألك يا جبل جباه حممد ونله الطيبني الاين باكر فقال رسول اهلل 

نية من املالئكة بعد أ  مل يقدروا على مثا (3)أمسائهم خىف اهلل العرش على كواهل

 حتريكه.
                                                        

 .17، ص43-40سورة البقرة:  تبيني القرن : (1)
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 23 قصص من اليهود 

فتحرك اجلبل وفاض املاء، فاادى: أشهد أنك رسول رب العاملني، وأ  قلوب 

 هؤالء اليهود كما وصىت أقسى من احلجارة.

فقال اليهود: أعلياا تلبس؟، أجلست أصحابك خلف هاا اجلبل ياطقو  مبثل 

ي القرار ومر هاا اجلبل يسري إليك، هاا، فإ  كات صادقا  فتاح من مومعك إىل ك

 ومره أ  ياقطع نصىني ترتىع السىلى وتاخىض العليا.

إىل حجر تدحرج، فتدحرج رم قال ملخاطبه: خاه وقربه فسيعيد  فأشار 

 عليك مبا مسعت، فإ  هاا جزء من هاا اجلبل.

ين مبا فأخاه الرجل فأدناه من ُأكنه، فاطق احلجر مبثل ما نطق به اجلبل. قال: فأت

إىل فضاء واسع هااك، رم نادى: أيها اجلبل حبق  اقرتحت. فتباعد رسول اهلل 

حممد ونله الطيبني ملا اقتلعت من مكانك بإك  اهلل وجئت إىل حضرتي. فتزلزل اجلبل 

 ، ونادى: ها أنا سامع لك ومطيع مرني.(1)وسار مثل الىر  اهلمالج

طع من أصلك فتصري نصىني، فقال: هؤالء اقرتحوا عليَّ أ  نمرك أ  تاق

فياخىض أعالك ويرتىع أسىلك. فتقطع نصىني، فارتىع أسىله واخنىض أعاله، 

الاي  فصار فرعه أصله. رم نادى اجلبل: أهاا الاي ترو  دو  معجزات موسى 

 تزعمو  أنكم به مؤماو ؟.

 فقال رجل ماهم: هاا رجل تتأتى لـه العجائب.

حيث كا  وقوف  لتم مبا تقولو  نبوة موسى فاادى اجلبل: يا أعداء اهلل أبط

 اجلبل فوقهم كاليلة، فيقال: هو رجل يأتي بالعجائب.

 .(2)فلزمتهم احلجة وما أسلموا

مع اطمئاانهم بصدقه  أقول: إ  جحد بعض اليهود لابوة الايب األعيم 

وقطعهم بأحقيته، عالمة جلية على شدة قساوة قلوبهم اليت وصىها القرن  الكريم 

بأنها أشد من احلجارة، وهاا غري مقتصر على اليهود فحسب، بل يشمل كل من ياكر 

                                                        

 مادة )هملج(. 393ص 2اهلمالج: حسن سري الدابة يف سرعة، لسا  العرب: ج (1)

 . فصل يف أعالم رسول اهلل 14ب 521-519ص 2اخلرائج واجلرائح: ج (2)
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 احلق ويعرض عاه مع جتليه لـه.

بياما كا  مقتضى القاعدة أ  ترق  َقَسْت ُقُلوُبُكْم مَُّر: (1)وككرنا يف التبيني

ياء بعد رؤية اآليات، أو إح َبْعِد َكِلك ْنِموتلني حيث شاهدت نيات اهلل تعاىل 

كاحلديد وما أشبه، يف عدم تقبل الاصيحة  َقْسَوة  َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ (2)القتيل

فإ  قسما  من  ُر ِمْاُه األْنَهاُرَيَتَىجَّأي حلجارة  ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َوإ َّوالوعظ 

 َفَيْخُرُج ِمْاُه اْلَمآُءيتشقق أي  ُققَِّمْاَها َلَما َيشَّ َوإ َّاألنهار تتىجر من احلجارات 

القليل، فبعض احلجارات خيرج ماها املاء الكثري، وبعضها خيرج ماها املاء القليل، أما 

أي من احلجارة  ِمْاَها َوإ َّقلوب هؤالء فال خيرج ماها خري أصال ، ألنها قاسية 

َلَما َيْهِبُط  حلجارة يازل من أعالي اجلبلّلِهِمْن َخْشَيِة ال  إما خشية واقعية أو

خشية تكوياية، ولكن قلوب اليهود ال تهبط من خشية اهلل، إك هي كاحلجارة أو أشد 

 من األعمال السيئة: الكىر والعصيا . َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل عما َتْعَمُلوَ قسوة 

ْوُعَمْطَتَفَأ َ   أيها املؤماووْاُاؤِمُي ْ َأ  هؤالء اليهودٌقْيِرَف اَ َك ْدَقَو ْمُكَل 

طائىة من أسالف هؤالء، وحيث إ  الطبيعة واحدة، فما هي حالة األسالف  ْمُهْاِم

يغريونه  ُهوَنُفرِّحَُّي مَُّرالتوراة  اهلِل الَمَك َ ْوُعَمْسَيتكو  حالة األخالف عادة 

  ْمُهَووه أي فهم وُهُلَقا َعَم ِدْعَب ْنِمفيجعلو  احلالل حراما  واحلرام حالال  

 أنهم حيرفونه. وَ ُمَلْعَي

وْاُانَم يَنِاالَّ وْاُقا َلَكِإَو  قسم من اليهود كانوا ماافقني فإكا لقوا ـ أي رأوا ـ

يف مكا  خلوة ليس  ٍضْعىل َبِإ ْمُهَضْعال َبَخ ْاَكِإا َواَّنَم وْااُلَقاملؤماني أظهروا اإلميا  و

أي ملاكا  ْمُهوَنُردَِّحُتَأل بعضهم الاين مل ياافقوا أي قا وْااُلَقفيها مؤمن حقيقي 

أي مبا بني اهلل لكم من  ْمُكْيَلَع اهلُل َحَتَف ْاَمِبأيها اليهود املاافقو  حتكو  للمسلمني 

أي ليكو  للمؤماني حجة عليكم عاد  ْمُكبَِّر َدْاِع ِهم ِبوُكحاجُُّيِل نعت حممد 

لقيامة يقولو  هلل يا رب هؤالء كانوا يعلمو  صىات حممد   املؤماني يف يوم اإاهلل، ف

                                                        

 .21، ص76-74تبيني القرن : سورة البقرة:  (1)

 يف قصة بقرة بين إسرائيل املشهورة. (2)



 25 قصص من اليهود 

  ألنهم اعرتفوا بها أمامااوَ ُلِقْعال َتَفَأ .أيها اليهود فتعرتفو  أمام املسلمني 
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 من مؤامرات اليهود

 

ِمْعَاا َواِمِعِه َوَيُقوُلوَ  َسُفوَ  اْلَكِلَم َعن مَِّايَن َهاُدوْا ُيَحرَِّن الَِّمقال اهلل تعاىل: 

ُهْم َقاُلوْا َسِمْعَاا نََّأيِن َوَلْو ا  ِبَأْلِسَاِتِهْم َوَطْعاا  ِفي الدَِّوَعَصْيَاا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمٍع َوَراِعَاا َليَّ

ْؤِمُاوَ  إال َعَاُهُم الّلُه ِبُكْىِرِهْم َفاَل ُيَوَأَطْعَاا َواْسَمْع َواْنُيْرَنا َلَكاَ  َخْيرا  لـهْم َوَأْقَوَم َوَلِكن لَّ

َقِليال 
(1). 

ِايَن نَمُاوْا اَل َتُقوُلوْا َراِعَاا َوُقوُلوْا اْنُيْرَنا َواْسَمُعوْا ا الََّهيَُّأ َياوقال عزوجل: 

َوِللَكاِفِريَن َعَااٌب َأِليٌم
(2). 

وأتباعه الدواهي،  كا  بعض اليهود يف صدر اإلسالم يرتبصو  برسول اهلل 

الطرق، عّلهم حيطو  من شأ  اإلسالم، ويبعدو  الاا  عن ويكيدو  لـهم بشتى 

الدخول فيه، إال أنهم يف كل مرة يبوءو  بالىشل، وتىشل خمططاتهم ويىتضحو  أمام 

يعىو عاهم ويعاملهم بأخالقه الطيبة، وهاا من أهم  الاا  كافة. وكا  الايب 

 أسباب هداية كثري ماهم إىل اإلسالم.

ملباركة إىل مجلة من أالعيبهم ومؤامراتهم مد رسول وقد أشارت بعض اآليات ا

 ..اهلل 

، وعدم رفعهم فإنه وبعد أ  أمر اهلل املسلمني بالتأدب يف خطاب الايب 

، «راعاا»ألصواتهم فوق صوته املبارك، فكا  املسلمو  يتأدبو  يف خماطبته قائلني: 

 أي أرع حالاا وامسع ماا لاسمع ماك..

قائلني:  كلمة استخداما  سيئا ، فكانوا خيطابو  الايب استخدم اليهود هاه ال

 )راعاا( ومرادهم السب، فإ  معااها املتداول بياهم هو: أمسع ال مسعت.

                                                        

 .46سورة الاساء:  (1)

 .104سورة البقرة:  (2)



 27 قصص من اليهود 

فلما مسع اليهود املسلمني خياطبو  بها رسول اهلل  :يقول اإلمام الكاظم 

   يقولو : )راعاا( وخياطبو  بها. قالوا: كاا نشتم حممدا را ، إىل اآل  س

ويقولو : )راعاا( يريدو   فتعالوا اآل  نشتمه جهرا . وكانوا خياطبو  رسول اهلل 

. فقال: يا أعداء اهلل، عليكم لعاة اهلل (1)شتمه، فتىطن لـهم سعد بن معاك األنصاري

، توهمونا أنكم جترو  يف خماطبته جمرانا، واهلل أراكم تريدو  سب رسول اهلل 

اّل مربت عاقه، ولوال أني أكره أ  أقدم عليكم قبل التقدم المسعتها من أحد ماكم إ

القيم بُأمور اأُلمة نائبا   وألخيه ووصيه علي بن أبي طالب  واالستئاا  لـه 

 عاه لضربت عاق من قد مسعته ماكم يقول هاا.

ِعِه َوَيُقوُلوَ  َواِمُفوَ  اْلَكِلَم َعن مَِّايَن َهاُدوْا ُيَحرَِّن الَِّمفأنزل اهلل تعاىل يا حممد: 

ُهْم َقاُلوْا نَّأيِن َوَلْو ا  ِبَأْلِسَاِتِهْم َوَطْعاا  ِفي الدَِّسِمْعَاا َوَعَصْيَاا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمٍع َوَراِعَاا َليَّ

ِبُكْىِرِهْم َفاَل َعَاُهُم الّلُه َسِمْعَاا َوَأَطْعَاا َواْسَمْع َواْنُيْرَنا َلَكاَ  َخْيرا  لـهْم َوَأْقَوَم َوَلِكن لَّ

ُيْؤِمُاوَ  إال َقِليال 
ِايَن نَمُاوْا اَل َتُقوُلوْا َراِعَاا َوُقوُلوْا اْنُيْرَنا ا الََّهيَُّأ َيا، وأنزل: (2)

َواْسَمُعوْا َوِللَكاِفِريَن َعَااٌب َأِليٌم
(3)» (4). 

ى يف أقول: يابغي للمؤماني أ  حياروا أعداءهم ويتجابوا ما ميكاهم ماهم، حت

ننااك: )راعاا(،  بعض األلىاظ والشعارات وما أشبه، كقول املسلمني للرسول 

 .حيث استىاد اليهود من هاه العبارة فكانوا يستهزؤو  برسول اهلل 

وال خيىى أ  هاا يف األمور العادية، كقول )راعاا( أو ما أشبه كلك، أما ما يرتبط 

                                                        

لقد صلى عليه وقال:  ، وقد ورد يف )الكايف( الشريف: أ  الايب من أصحاب رسول اهلل  (1)

صلو  عليه. فقلت لـه: يا جربائيل مب يستحق ي وافى من املالئكة سبعو  ألف وفيهم جربئيل 

  قائما  وقاعدا ، وراكبا  وماشيا ، وكاهبا  وجائيا  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌدصالتكم عليه؟. فقال: بقراءة 

يف أواخر باب الثالرة من اخلصال:  ، وقال الصدوق 13باب فضل القرن  ح 622ص 2الكايف: ج

اإلسالم لو كانت واحدة ماهن جبميع الاا  الكتىوا بها فضال ، ـ لسعد بن معاك رالرة مواقف يف 

 .193ص 1اخلصال: ج

 .46سورة الاساء:  (2)

 .104سورة البقرة:  (3)

 .18ح 2ب 332ص 9حبار األنوار: ج (4)
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 ا أشبه فإنه ال ُيتاازل عاه بشيء.بأصول الدين واألسس العقائدية والشعائر وم

مل يأك  لسعد بقتل اليهود، وكالك مل يأك  لـه أمري املؤماني  رم إ  الايب  

 ومل ياكر يف التاريخ أ  سعدا  أو غريه قتل أحدا  ماهم لقوله )راعاا( بالرغم من ،

 كونه سبا  يف لغتهم..

 .(1)ه كانوا ياهبو هاه الكلمة سب بالعربانية إلي :قال اإلمام الباقر 

 وككرنا يف التبيني:

َرَت ْمَلَأ  يا أيها املرائي، واالستىهام للتعجبوْاوُتُأ يَنِاى الََّلِإ  أعطوا

ا َبْيِصَن   حيا  وقسمااِبَتِكاْل َنِم  التوراة، وهم أحبار اليهودَةالَلالضَّ وَ ُرَتْشَي 

أنتم أيها املسلمو   وْالُِّضَت ْ َأ وَ ُدْيِرُيَويبيعو  اهلدى ويأخاو  بدهلا الضاللة 

يَلِبسَّاْل سبيل احلق. 

ْمُكاِئَدْعَأِب لُمَعَأ اهلُلَو  فهو يعلم أ  هؤالء اليهود أعداء لكماهلِلى ِبَىَكَو  

 .ياصركم على أعدائكم ا رَيِصَن اهلِلى ِبَىَكَويلي أمركم فال يضركم كيد اليهود  ا يَِّلَو

ِايَنَن الَِّم  )بيا  )للاين أوتواَهاُدوْا   أي اليهودُِّفوَ ُيَحر   يبدلو 

اْلَكِلَم   مجع كلمة، واملراد بها كالم التوراةََّواِمِعِهَعن م  اليت ومعه اهلل

أمرك  َوَعَصْيَااقولك  َوَيُقوُلوَ  َسِمْعَاافيها فيبدلو  كلمة اهلل بكالم أنىسهم 

ُمْسَمٍع َواْسَمْع َغْيَر  أي امسع ال مسعت، وهاا دعاء ماهم على الرسول 

 ا َليَّمسعت  يريدو  به السّب، ال  معااه امسع ال َراِعَاايقولو   َوخلبثهم 

 أي التواء  

ِبَأْلِسَاِتِهْم نهم يقولو  لىيا  له معايا ، ويريدو  به املعاى السيئ إف َوَطْعاا  أي

 َقاُلوْا َسِمْعَاا َوَأَطْعَاابدل ما تقدم  ُهْمنََّأَوَلْو أي اإلسالم  يِنِفي الدِّعيبا  

 قوهلم كلك  َلَكاَ عوض: راعاا  اْنُيْرَناقالوا  اْسَمْع َوقالوا  َوأوامرك 

َخْيرا  لـهْم  يف دنياهم وأخراهمَوَأْقَوَم  أقرب إىل العدلََّعَاُهُم الّلُهَوَلِكن ل  

                                                        

 .1ب 67ــ 66ص 9حبار األنوار: ج (1)
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 .(1)ماهم َفاَل ُيْؤِمُاوَ  إال َقِليال أي بسبب كىرهم  ِبُكْىِرِهْمم عن اخلري أبعده

                                                        

 .97-96، ص46-44تبيني القرن : سورة الاساء اآلية  (1)



 قصص من اليهود 30 

 

6 
 من مفتريات اليهود

 

اُؤُه ُقْل َفِلَم بَِّحَصاَرَى َنْحُن َأْبَااُء الّلِه َوَأَوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالاَّقال اهلل عز وجل: 

ُء َولّلِه ُمْلُك اُب َمن َيَشُء َوُيَعاِّاْن َخَلَق َيْغِىُر ِلَمن َيَشِممَُّبُكم ِبُاُنوِبُكم َبْل َأنُتْم َبَشٌر ُيَعاِّ

َماَواِت َواألْرِض َوَما َبْيَاُهَما َوِإَلْيِه اْلَمِصرُيالسَّ
(1). 

مل يقتصر اليهود يف افرتاءهم على أنبياء اهلل تعاىل فحسب، بل افرتوا على اهلل 

أخاوا يرتفعو  على سائر الاا  بالك، وقد عزوجل وادعوا أنهم أبااؤه وأحباؤه، و

اآلية، فكشف اهلل زيىهم وأبطل  ...َوَقاَلِت اْلَيُهوُدنزلت فيهم قوله تعاىل: 

 دعواهم.

 يف شأ  نزول اآلية قائال : )إ  مجاعة  من اليهود ماهم  روى الطربسي 

اهلل حني كعب بن األشرف، وكعب بن أسيد، وزيد بن التابوه، وغريهم، قالوا لايب 

حارهم باقمات اهلل وعقوباته: ال ختوفاا فإنا أبااء اهلل وأحباؤه، فإ  غضب علياا فإمنا 

 .(2)يغضب كغضب الرجل على ولده، يعين أنه يزول عن قريب(

وكا  هاا كاب ماهم على اهلل عزوجل؛ ألنه تعاىل فرد صمد مل يلد ومل يولد، 

مليزا  عاد اهلل هو التقوى والعمل الصاحل، ومل يتخا صاحبة وال ولدا . مضافا  إىل أ  ا

 أما احلسب والاسب فال يكىيا .

 يقول:  ، قال: مسعت الرما (3)روي عن إبراهيم بن حممد اهلمداني

 إنه ليس بني اهلل وبني أحد قرابة، وال ياال أحد والية اهلل إاّل بالطاعة، ولقد قال

                                                        

 .18 سورة املائدة: (1)

 سورة املائدة. 304ص 3تىسري جممع البيا ، الشيخ الطربسي: ج (2)

إبراهيم بن حممد اهلمداني: من أصحاب اإلمام الرما واجلواد واهلادي )عليهم السالم( ورقه اإلمام  (3)

اهلادي)عليه السالم( وكا  وكيال  للمعصومني )عليهم السالم( بل كا  سىريا  وهي من أرفع درجات 

 .الوراقة
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 .(1)ال بأنسابكم وأحسابكم لبين عبد املطلب: ائتوني بأعمالكم رسول اهلل 

يطوف من العشاء إىل  وقال طاوو  الىقيه: أنه رأى اإلمام زين العابدين 

 السحر ويتعبد، فلما مل ير أحدا  رمق إىل السماء بطرفه، وقال: 

 إَلِهي َغاَرْت جُنوُم َسَماواِتَك، َوَهَجَعْت ُعُيوُ  أناِمَك، َوأْبَواُبَك ُمَىّتَحاٌت

.. يف َعَرَصاِت الِقَياَمِة ، ِجْئُتَك ِلَتْغِىَر َلي َوَتْرَحَمِاي َوُتِرَيِاي َوْجَه حُمّمٍد ِللّساِئلنَي

َوِعّزُتَك َوَجالُلَك َما أَرْدُت ِبَمْعِصَيِتي خُماِلَىَتَك، َوَما َعَصْيُتَك إْك رم بكى وقال: 

ُعُقوَبِتَك ُمَتَعّرٌض؛ َوَلِكْن َسوََّلْت ِلي َعَصْيُتَك َوأَنا ِبَك َشاّك، َوال ِبَاَكاِلَك َجاِهٌل، َوال ِل

َنْىِسي، َوأَعاَنِاي َعَلى َكِلَك ِسْتُرَك املْرَخى ِبِه َعَليَّ. َفأَنا اآلَ  ِمْن َعَااِبَك َمْن 

ِف َيْسَتْاِقُاِني؟، َوِبَحْبِل َمْن أْعَتِصُم إْ  َقَطْعَت َحْبَلَك َعّاي؟، َفَوا َسْوأَتاُه َغدا  ِمَن الُوُقو

َبْيَن َيَدْيَك إكا ِقيل ِلْلُمِخّىنَي ُجوُزوا، َوِلْلُمْثِقلنَي ُحّطوا. أْم َمَع امُلِخّىنَي أُجوز؟، أْم َمَع 

امُلْثِقلنَي أُحّط؟، َوْيِلي ُكّلَما َطاَل ُعْمِري َكُثَرْت َخَطاَياَي َوَلْم أُتْب، أَما نَ  ِلي أْ  

 ؟.أْسَتِحَي ِمن َرّبي

 ول:وأنشأ يق رم بكى 

 أتحرقُني بالنار يَا َغايََة المنى
 

 فَأيَن َرَجائي ثُم أْيَن َمَحبّتي 
 

 أتَْيُت ِبأْعَماٍل قِباحٍ َرديّةٍ 
 

 َوَما في اْلَوَرى َخْلٌق َجنَى َكِجنَايَِتي 
 

 رم بكى وقال:

َخْلِقَك  ُسْبَحاَنَك ُتْعَصى َكأّنَك ال َتَرى، َوحَتُلُم َكأّنَك َلْم ُتْعَص، َتَتَوّدُد إَلى

 .حبُِْسِن الّصِايِع َكأّ  َلَك احلاَجُة إَلْيِهْم، َوأْنَت َيا َسّيِدي اْلَغِاُي َعْاُهْم

 رم خّر إىل األرض ساجدا .

قال: فدنوُت ماه وشلُت رأسه فومعته على ركبيت، وبكيُت حتى جرت 

 .من الاي أشغلين عن ككر ربي؟دموعي على خّده، فاستوى جالسا  وقال: 

لـه: أنا طاوو  يا ابن رسول اهلل، ما هاا اجلزع والىزع؟!، وحنن يلزماا  فقلت

، وُأمك فاطمة أ  نىعل مثل هاا وحنن عاصو  جافو ؟! أبوك احلسني بن علي 

                                                        

 .11ح 9ب 241ص 7حبار األنوار: ج (1)
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 !، وجدك رسول اهلل الزهراء 

هيهات هيهات يا طاوو ، دع عين حديث   :قال: فالتىت إليَّ وقال 

اة ملن أطاع وأحسن ولو كا  عبدا  حبشيا ، وخلق الاار أبي وُأمي وجدي، خلق اهلل اجل

وِر َفاَل َفِإَكا ُنِىَخ ِفي الصُّملن عصاه ولو كا  ولدا  قرشيا ، أما مسعت قول اهلل تعاىل: 

َءُلوَ اَأنَساَب َبْيَاُهْم َيْوَمِئٍا َواَل َيَتَس
واهلل ال ياىعك غدا  إاّل تقدمة تقدمها من عمل  (1)

 .(2)صاحل

 كرنا يف التبيني: وك

َّاُؤُهبَِّحَصاَرَى َنْحُن َأْبَااُء الّلِه َوَأَوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالا  مجع حبيب، أي حيباا اهلل

نهم كانوا معرتفني بأنهم يعّابو  يف اآلخرة، إف ُبُكم ِبُاُنوِبُكمُقْل َفِلَم ُيَعاِّتعاىل 

من مجلة من  ْن َخَلَقنُتْم َبَشٌر ِممََّبْل َأومن املعلوم االبن احلبيب ال يعابه األب 

ُء َولّلِه ُمْلُك الّسَماَواِت َواألْرِض َوَما اُب َمن َيَشُء َوُيَعاِّاَيْغِىُر ِلَمن َيَشخلقه اهلل تعاىل 

 .(3)أي مصري البشر فيجازيهم حسب أعماهلم  َبْيَاُهَما َوِإَلْيِه اْلَمِصرُي

                                                        

 .101سورة املؤماو :  (1)

 .155سورة املؤماو  ح 564ــ  563ص 3تىسري نور الثقلني: ج (2)

 .123، ص18 تبيني القرن : سورة املائدة اآلية: (3)
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7 
 ما أجرأهم على هللا

 

ْت َأْيِديِهْم َوُلِعُاوْا ِبَما َقاُلوْا َبْل َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌة ُغلَّتعاىل:  قال اهلل

ُطْغَيانا   َكبَِّر ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمْن اْاُهم مََّكِثريا  مِّ ُء َوَلَيِزيَد َّاَيَداُه َمْبُسوَطَتاِ  ُياِىُق َكْيَف َيَش

ْلَحْرِب َأْطَىَأَها َأْوَقُدوْا َنارا  لِّ اَملََّء ِإَلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة ُكاْيَاُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضَوُكْىرا  َوَأْلَقْيَاا َب

اْلُمْىِسِديَن الّلُه َوَيْسَعْوَ  ِفي األْرِض َفَسادا  َوالّلُه اَل ُيِحبُّ
(1). 

ماعهم  اهلل حممد نقل املىسرو  أ  كثريا  من اليهود بعد ما أنكروا نبوة رسول 

اهلل من تلك الاعم الوافرة واخلريات الطائلة اليت أنعم عليهم؛ وكلك ألنهم ردوا دعوة 

وكّابوه يف رسالته، بعد كلك افرتوا على اهلل سبحانه بالبخل وقالوا: يداه  الايب 

 اآلية. ُغّلْت َأْيِديِهْم َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌةتعاىل مغلولتا ، فأنزل اهلل تعاىل: 

َوَقاَلِت : )رم أخرب اهلل تعاىل بعييم فريتهم، فقال: (2)ككر الطربسي 

أي: مقبومة عن العطاء، ممسكة عن الرزق. فاسبوه إىل  اْلَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌة

البخل. عن ابن عبا  وقتادة وعكرمة والضحاك قالوا: إ  اهلل كا  قد بسط على 

 هود حتى كانوا من أكثر الاا  ماال  وأخصبهم ناحية. فلما عصوا اهلل يف حممد الي

وكابوه، كف اهلل عاهم ما بسط عليهم من السعة، فقال عاد كلك فاحاص بن 

َبْل َيَداُه عاكورا: )يد اهلل مغلولة( ومل يقل إىل عاقه... فرد اهلل تعاىل فريتهم بقوله: 

 .(3) ر على ما وصىوه بل هو جواد(أي: ليس األم َمْبُسوَطَتاِ 

                                                        

 .64سورة املائدة:  (1)

هـ 552هـ وتوّفي يف ساة 470هو الشيخ الىضل بن احلسن الطربسي أمني اإلسالم أبو علي. ُولد يف ساة  (2)

ة سبزوار ودفن باملشهد الرموي. لـه كتاب )جممع البيا  يف تىسري القرن (، هـ يف مديا548أو ساة 

يف مقدمة تىسريه  و)الىرقا (، و)جوامع اجلامع(، و)تاج املواليد(، وغريها. للمزيد راجع ترمجته 

 بقلم العالمة السيد حمسن األمني العاملي.
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قال بعض: إمنا قاله فاحاص ومل ياهه اآلخرو  ورموا بقوله فأشركهم اهلل يف 

كلك. وقيل: معااه يد اهلل مكىوفة عن عااباا، فليس يعاباا إاّل مبا يرب به قسمه قدر ما 

 عبد نباؤنا العجل.

حيث مل يوسع وقال بعض: وجيوز أ  يكونوا قالوا كلك على وجه اهلزؤ من 

 . (1)وعلى أصحابه على الايب 

أقول: هاه ليست أول فرية لليهود على اهلل عزوجل، بل لـهم عليه تعاىل 

َنْحُن َأْبَااُء اللَِّه َوأحباُؤُهافرتاءات ُأخر ُككرت يف القرن  ماها قوله: 
 ، كما سبق.(2)

ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّهوقوهلم: 
 َل اجلاة إاّل َمْن َكاَ  َلْن َيْدُخوقوهلم: . (3)

ُهودا 
 ، وقد رّد اهلل تعاىل افرتاءاتهم هاه يف نيات خمتلىة..(4)

نهم إف ،مقبومة عن العطاء َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌةوككرنا يف التبيني: 

غّل   تأدعاء عليهم ب ْت َأْيِديِهْمُغلَّكانوا يزعمو  أ  اهلل ال يتصرف يف الكو  

أي بسبب  ِبَما َقاُلوْادعاء عليهم  ،أبعدوا من رمحة اهلل َوُلِعُاوْاأيديهم باألغالل 

تأكيد  ُءاُياِىُق َكْيَف َيَشيعمل يف الكو   َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِ هاا القول 

 ِفعل، من الزيادة َوَلَيِزيَد َّللبسط، وبسط اليد كااية عن تصرفه تعاىل يف الكو  

  َكِثريا 

ِمن   القرن  يزيدهم إفاعل )يزيدّ (، أي  ُأنِزَل ِإَلْيَك امَّمىعول )يزيد (  ْاُهممِّ

وزيادة الكىر عبارة  َوُكْىرا إك يشتد حسدهم فيطغو  أكثر من قبل  ُطْغَيانا  َكبَِّر

يبغض  َءاْلَبْغَضاْلَعَداَوَة َوابني طوائف اليهود  َوَأْلَقْيَاا َبْيَاُهُمعن اشتداده 

 ْلَحْرِبَنارا  لِّأشعل هؤالء اليهود  َأْوَقُدوْا اِإَلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة كلَم بعضهم بعضا 

 حلرب رسول اهلل َأْطَىَأَها الّلُه بغلبة املسلمني عليهم َوَيْسَعْوَ  ِفي األْرِض

 أي للىساد  َفَسادا 

                                                        

 .377ص 3ير جممع البيا : جان (1)

 .18سورة املائدة:  (2)

 .30سورة التوبة:  (3)

 .111سورة البقرة:  (4)



 35 قصص من اليهود 

َُّوالّلُه اَل ُيِحب  أي يكرهُمْىِسِديَناْل 
(1). 

 
8 

 إنا سائلوك عن أربع خصال
 

قا  َلُه َعَلَى َقْلِبَك ِبِإْكِ  الّلِه ُمَصدُِّه َنزَِّجْبِريَل فإنَّا  لَِّكاَ  َعُدوَّ ُقْل َمْنقال اهلل تعاىل: 

َما َبْيَن َيَدْيِه َوُهد ى َوُبْشَرَى ِلْلُمْؤِمِانَيلِّ
 اآليات. (2)

م ال يوفو  بعهدهم وياقضو  مواريقهم، فكانوا من صىات معيم اليهود أنه

بني احلني واآلخر بأ  يسلموا إكا جاءهم مبعجزة أرادوها، أو  يعاهدو  رسول اهلل 

أجابهم على أسئلتهم الغامضة، ولكاهم يف أغلب األحيا  كانوا ال يوفو  بعهودهم 

 وياقضو  مواريقهم وخيلىو  عهودهم.

املدياة أتاه  ، قال: ملا قدم رسول اهلل (3)ومن كلك ما نقله شهر بن حوشب

رهط من اليهود فقالوا: إنا سائلوك عن أربع خصال فإ  أخربتاا عاها صدقااك ونماا 

 بك. 

 . عليكم بالك عهد اهلل وميثاقه؟ :فقال 

 قالوا: نعم.

 .سلوا عما بدا لكم :قال 

 .قالوا: عن الشبه كيف يكو  من املرأة وإمنا الاطىة للرجل؟

ُأنشدكم باهلل أتعلمو  أ  نطىة الرجل بيضاء غليية وأ  نطىة املرأة  :فقال 

 .محراء رقيقة، فأيتهما غلبت صاحبتها كانت لـها الشبه

                                                        

 .130، ص64تبيني القرن : سورة املائدة اآلية:  (1)

 .97سورة البقرة:  (2)

شهر بن عبد اهلل بن حوشب: إمامي من كبار التابعني القراء، رقة من أصحاب أمري املؤماني )عليه  (3)

م( وروى عن اإلمام الباقر والصادق )عليهما السالم( وروى عاه أبو محزة الثمالي وغريه، تويف السال

 على رأ  القر  األول اهلجري.
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 قالوا: اللهم نعم.

 قالوا: فأخربنا عما حّرم إسرائيل على نىسه من قبل أ  تازل التوراة؟.

والشراب إليه حلوم اإلبل  ُأنشدكم باهلل هل تعلمو  أ  أحب الطعام :قال 

 .وألبانها، فاشتكى شكوى فلما عافاه اهلل ماها حرمها على نىسه ليشكر اهلل به؟

 قالوا: اللهم نعم.

 قالوا: أخربنا عن نومك كيف هو؟.

ُأنشدكم باهلل هل تعلمو  من صىة هاا الرجل الاي تزعمو  أني  :قال 

 . لست به تاام عياه وقلبه يقيا ؟

 لهم نعم.قالوا: ال

 . وكاا نومي :قال 

 قالوا: فأخربنا عن الروح؟. 

 .ُأنشدكم باهلل هل تعلمو  أنه جربئيل عليه السالم؟ :قال 

قالوا: اللهم نعم، وهو الاي يأتيك وهو لاا عدو، وهو ملك إمنا يأتي بالغلية 

ِجْبِريَلا  لِّوَُّقْل َمن َكاَ  َعُدوشدة األمر ولوال كلك التبعااك. فأنزل اهلل تعاىل: 
(1) 

 .(2)اآلية

 : (3)وككرنا يف التبيني

ُقْل  يا رسول اهللِجْبِريَلا  لَِّكاَ  َعُدوَّ َمْن فإ  اليهود كانوا أعداء جربئيل 

وكانوا يقولو  للرسول ، : حيث إ  جربئيل  يازل عليك ال نؤمن حنن

يف نزول القرن ،  فإ  اهلل أك  جلربئيل  ِهَلُه َعَلَى َقْلِبَك ِبِإْكِ  الّلُه َنزَّفإنَّبك 

مانبا ، فإ  كلك ال يرتبط بالقرن  وبالرسول  وعلى فرض احملال بكو  جربئيل 

     ِّقا ُمَصد  أي يف حال كو  القرن  يصدقَِّما َبْيَن َيَدْيِهل   أي ملا تقدمه من

مبستقبل زاهر، وهاا   شارةب َوُبْشَرَىهداية  ُهَدى  الكتب كالتوراة واإلجنيل
                                                        

 .100-97سورة املائدة:  (1)

 .9ح 2ب 307ص 9حبار األنوار: ج (2)

 .25، ص101-97تبيني القرن : سورة البقرة اآلية  (3)



 37 قصص من اليهود 

 . ِلْلُمْؤِمِانَيعطىا  على )مصدقا ( 

لِها  ِلوَُّدَع اَ َك ْنَم  مبخالىة اهلل عن عااداَلَكْيِمَو يَلِرْبِجَو ِهِلُسُرَو ِهِتَكاِئَلَمَو 

 أي عدو هؤالء جيازى بأ  اهلل يعاديه، فيعاقبه. يَنِراِفلَكِل ٌوُدَع اهلَل  َِّإَف

اٍتَاْيَب اِتنَي يَكَلا ِإلَاَزْنَأ ْدَقَلَو  وامحاتوَ ُقاِسَىاْل اّلِإا َهِب ُرُىْكا َيَمَو 

 اخلارجو  عن طريق اهلدى والرشاد.

اَملَُّك َوَأ  اهلمزة لإلنكار، والواو عطف على مقدر، أي أ كىر اليهود وكلما   

ُهَاَبا  نََّدْهَع وْاُداَهَع دوا بالعمل مبا يف التوراة، ومن ومل يعمل به، فإنهم عه طرحه

    ٌقْيِرَف، لكاهم نباوه ومل يعملوا به مجلة أحكام التوراة أ  يؤماوا مبحمد 

هاا لدفع  وَ ُاؤِمال ُي ْمُهُرَثْكَأ ْلَب أما  بعض اليهود فقد نماوا مبحمد  ْمُهْاِم

 م األكثر ماهم.مجاعة قليلة، فكأنه قال: الىريق الاابا ه فريقوهم أ  يراد بـ 

وٌلُسَر ْمُهاَءا َجَملََّو  حممد ْمُهَعا َمَمِل ٌقدَِّصُم اهلِل ِدْاِع ْنِم  من التوراة   

َاَبَن  تركاَبَتِكاْل وْاوُتُأ يَنِاالَّ َنِم ٌقْيِرَف  وهم علماء اليهود الاين أعطاهم اهلل

ا َل ْمُهنََّأَك ْمِهوِرُهُظ نَءَرَو حمد أي أحكام التوراة باإلميا  مب اهلِل اَبَتِكالتوراة 

 بأ  هاا كتاب اهلل وأنه حيرم نباه وعدم العمل به. وَ ُمَلْعَي



 قصص من اليهود 38 

 
9 

 بين اليهود والنصارى
 

َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت الاََّصارى َعَلى َشْيٍء َوقاَلِت الاََّصاَرى قال اهلل تعاىل: 

ُهْم َيْتُلوَ  اْلِكَتاَب َكاِلَك َقاَل الَِّايَن اَل َيْعَلُموَ  ِمْثَل َقْوِلِهْم َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعَلى َشْيٍء َو

َفاللَُّه َيْحُكُم َبْيَاُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُىوَ 
(1). 

أتتهم  قال ابن عبا : إنه ملا قدم وفد جنرا  من الاصارى على رسول اهلل 

. فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على فتاازعوا عاد رسول اهلل  أحبار اليهود،

وكىر باإلجنيل، فقال رجل من أهل جنرا : ليست  شيء. وجحد نبوة عيسى 

 .(2)وكىر بالتوراة، فأنزل اهلل هاه اآلية اليهود على شيء. وجحد نبوة موسى 

 :(3)وقد ككرنا يف التبيني

ََّصارى َعَلى َشْيٍءَوَقاَلِت اْلَيُهوُد َلْيَسِت الا  من الدين فال دين هلم َوقاَلِت

أي قالوا هاه املقالة واحلال   الاََّصاَرى َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم َيْتُلوَ  اْلِكَتاَب

أي مثل  َكاِلَكأنهم من أهل العلم، وأهل العلم جيب أ  ال ياابا بعضهم بعضا  

فإ  الكىار حياربو    ِمْثَل َقْوِلِهْمأي الكىار  اَل َيْعَلُموَ  َقاَل الَِّايَنقول هؤالء 

أي بني اليهود والاصارى  َفاللَُّه َيْحُكُم َبْيَاُهْم،(4)أهل الكتاب، وبالعكس

 . َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُىوَ واملشركني 

                                                        

 .113سورة البقرة:  (1)

 سورة البقرة. 352ص 1جممع البيا : جتىسري  (2)

 .28، ص113تبيني القرن : سورة البقرة اآلية  (3)

 نهم ليسوا على شيء من الدين.إوأصحابه:     املشركني قالوا للايب أأو  (4)
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 ال تتبع ملتهم

 

ْن َتْرَمى َعْاَك اْلَيُهوُد َواَل الاََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإ َّ َوَلقال اهلل تعاىل: 

ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّاي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه 

ِمْن َوِليٍّ َواَل َنِصرٍي
(1). 

 اهُلدنة ويعدو  أنه  ن: إ  اليهود كانوا يسألو  الايب قال بعض املىسري

إكا هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه، ولكاهم كانوا خيالىو  وعدهم، فأنزل اهلل تعاىل 

هاه اآلية. وقال ابن عبا : هاا يف القبلة، وكلك أ  يهود املدياة ونصارى جنرا  

رف اهلل القبلة إىل الكعبة شق إىل قبلتهم، فلما ص كانوا يرجو  أ  يصلي الايب 

 .(2)كلك عليهم، فيئسوا ماه أ  يوافقهم على دياهم، فأنزل اهلل تعاىل هاه اآلية

 :(3)وككرنا يف التبيني

َوَلْن َتْرَمى َعْاَك اْلَيُهوُد َواَل الاََّصاَرى  فال تتوقع يا حممد  رماهم

 ِإ َّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اْلُهدى: يا حممد  ُقْلوطريقتهم  َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْمعاك 

 وعدم رماكم ليس مبهم  ،الصحيح، فال أحيد عاهَوَلِئِن اتََّبْعَت  يا رسول

َبْعَد الَِّاي َجاَءَك أي أهواء اليهود والاصارى يف دياهم املاحرف  َأْهَواَءُهْم ،(4)اهلل

 ِمَن 

 َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َواَل َنِصرٍيسالم ببطال  طريقتهم وصحة طريقة اإل  اْلِعْلِم

 .ياصرك من بأ  اهلل 

                                                        

 .120سورة البقرة:  (1)

 سورة البقرة. 25أسباب نزول اآليات، الواحدي الايسابوري: ص (2)

 .29، ص120البقرة اآلية  تبيني القرن : سورة (3)

قال الصدوق والسيد املرتضى ومجهور اإلمامية )أعزهم اهلل(: إ  القرن  ـ يف مثل هاه اآليات ـ نزل من  (4)

 باب: )إياك أعين وامسعي ياجارة(، أو يكو  من باب فرض احملال.
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 بل أنتم بشر

 

 

َوقاَلِت اْلَيُهوُد َوالاََّصارى َنْحُن َأْبَااُء اللَِّه َوأحَباُؤُه ُقْل َفِلَم قال اهلل تعاىل: 

َق َيْغِىُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعاُِّب َمْن َيَشاُء َوِللَِّه ُمْلُك ُيَعاُِّبُكْم ِبُاُنوِبُكْم َبْل َأْنُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخَل

السََّماواِت َواأَلْرِض َوَما َبْيَاُهَما َوِإَلْيِه اْلَمِصرُي
(1). 

قيل: إ  اليهود قالوا: حنن يف القرب من اهلل مبازلة االبن من أبيه. والاصارى ملا 

 اء اهلل وأحباؤه..قالوا للمسيح ابن اهلل، جعلوا أنىسهم أبا

وقيل: إ  مجاعة من اليهود ماهم كعب بن األشرف، وكعب بن أسيد، وزيد 

حني حارهم باقمات اهلل وعقوباته: ال ختوفاا  بن التابوه، وغريهم قالوا لايب اهلل 

فإنا أبااء اهلل وأحباؤه، فإ  غضب اهلل علياا فإمنا يغضب كغضب الرجل على ولده، 

 يب.يعين أنه يزول عن قر

وقيل: إنه ملا قال قوم إ  املسيح ابن اهلل، أجرى كلك على مجيعهم، كما تقول 

العرب: هايل شعراء، أي فيهم شعراء. وكما قالوا يف رهط مسيلمة: قالوا حنن 

 أنبياء، أي قال قائلهم. 

ِلَم ُيَعاُِّبُكْم َفهلؤالء املىرتين على ربهم  ْلُق :رم قال تعاىل لابيه حممد 

أي: فألي شيء يعابكم بانوبكم إ  كا  األمر على ما زعمتم، فإ  األب  ْوِبُكْمِبُاُن

يشىق على ولده، واحلبيب على حبيبه فال يعابه، وهم يقرو  بأنهم يعابو  لو مل 

يقولوا به كابوا بكتابهم، وقد أقرت اليهود بأنهم يعابو  أربعني يوما ، عدد األيام 

 .(2)اليت عبدوا فيها العجل
                                                        

 .18سورة املائدة:  (1)

 سورة املائدة. 304ص 3تىسري جممع البيا : ج (2)



 41 قصص من اليهود 

 : (1)رنا يف التبينيوكك

ََّصاَرَى َنْحُن َأْبَااُء الّلِه َوأحباُؤُهَوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالا  مجع حبيب، أي حيباا اهلل

نهم كانوا معرتفني بأنهم يعّابو  يف اآلخرة، إف ُقْل َفِلَم ُيَعّاُبُكم ِبُاُنوِبُكمتعاىل 

من مجلة من  ْن َخَلَقْم َبَشٌر ِممََّبْل َأنُتومن املعلوم االبن احلبيب ال يعابه األب 

َماَواِت َواألْرِض َوَما ُء َولّلِه ُمْلُك السَّاَيَش ُب َمْنُء َوُيَعاِّاَيْغِىُر ِلَمن َيَشخلقه اهلل تعاىل 

 أي مصري البشر فيجازيهم حسب أعماهلم.  َبْيَاُهَما َوِإَلْيِه اْلَمِصرُي
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 ال تتولوهم

 

ا َأيَُّها الَِّايَن نَمُاوا اَل َتتَِّخُاوا اْلَيُهوَد َوالاََّصارى َأْوِلَياَء َبْعُضُهْم َيقال اهلل تعاىل: 

َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْاُكْم فإنُه ِمْاُهْم إ  اللََّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اليَّاِلِمنَي
(2). 

ا  جلميع املؤماني: إنه ملا قال بعض املىسرين يف سبب نزوهلا وإ  كا  حكمها عام

انهزم الكىار يوم بدر قال املسلمو  ألوليائهم من اليهود: نماوا قبل أ  يصيبكم اهلل 

 بيوم مثل يوم بدر.

فقال مالك بن ميف: أغركم أ  أصبتم رهطا  من قريش ال علم هلم بالقتال، 

 أما لو أمرونا العزمية أ  نستجمع عليكم مل يكن لكم يدا  بقتالاا.

فقال: يا رسول اهلل، إ   جاء عبادة بن الصامت اخلزرجي إىل رسول اهلل ف

لي أولياء من اليهود كثريا  عددهم، قوية أنىسهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إىل اهلل 

 ورسوله من واليتهم، وال موىل لي إال اهلل ورسوله.

ف الدوائر والبد فقال عبد اهلل بن أبّي: لكين ال أبرأ من والية اليهود؛ ألني أخا

 لي ماهم.. ونزلت اآلية.
                                                        

 .123، ص18ني القرن : سورة املائدة اآلية: تبي (1)

 .51سورة املائدة:  (2)
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وقال بعض املىسرين: ملا كانت وقعة أحد اشتدت على طائىة من الاا ، فقال 

 رجل من املسلمني: أنا أحلق بىال  اليهودي ونخا ماه أمانا .

وقال نخر: أنا أحلق بىال  الاصراني ببعض أرض الشام فآخا ماه أمانا . فازلت 

 .(1)اآلية

 :(2)التبينيوككرنا يف 

َيا َأيَُّها الَِّايَن نَمُاوا اَل َتتَِّخُاوا اْلَيُهوَد َوالاََّصارى َأْوِلَياَء   توالونهم وتعتمدو

نهما يوالي بعضهم بعضا  الحتادهما يف الباطل مد إف َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍضعليهم 

 ُمُهَاْيَب ْاَاْيَرْغَأَف :اىلاإلسالم يف مقابل مضادة بعضهم لبعض بني أنىسهم كما قال تع

  إف َفِإنَُّه ِمْاُهْمأيها املسلمو   ِمْاُكْميواليهم  َوَمْن َيَتَولَُّهْم (3)، َةاَوَدَعاْل

الاين ييلمو  أنىسهم  ِإ َّ اللََّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اليَّاِلِمنَياملرء حيشر مع من أحب 

 م ألطافه اخلىية.مبواالتهم للكافرين، فال يلطف به

ٌضَرَم ْمِهوِبُلُق ْيِف يَنِاى الََّرَتَف  شك ونىاق من املسلمنيْمِهْيِف وَ ُعاِرَسُي 

 ْ َأخناف  ىَشْخَنيف سبب مواالتهم  وَ وُلُقَيأي يتسرعو  يف مواالة الكافرين 

هم حتى نأمن شّرهم من دوائر الدهر فتكو  الدولة للكّىار، ولاا نصادق ٌةَراِئا َدَاَبْيِصُت

 ِحْتَىاْلِب َيأِتَي ْ َأرجاء من اإلنسا  وبيا  احتمال من اهلل  ى اهلُلَسَعَفعاد كلك 

بإقصاء اليهود عن أطراف املدياة  ِهَدْاِع ْنِم ٍرْمَأ ْوَأعلى أعدائه  بالاصر لرسوله 

وْاُحِبْصُيَف   أي املاافقووْارَُّسَأ ْاى َمَلَع  أخىواْمِهِسُىْنَأ ْيِف  من الشك والاىاق

نَيِمِدْاَن .أل  أصدقاءهم قد فاتهم واملسلمو  ال يصادقونهم 
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 أشد الناس عداوة

 

َلَتِجَد َّ َأَشدَّ الاَّاِ  َعَداَوة  ِللَِّايَن نَمُاوا اْلَيُهوَد َوالَِّايَن َأْشَرُكوا قال اهلل تعاىل: 

ة  ِللَِّايَن نَمُاوا الَِّايَن َقاُلوا إنَّا َنَصاَرى كِلَك ِبَأ َّ ِمْاُهْم ِقسِّيِسنَي َوَلَتِجَد َّ َأْقَرَبُهْم َمَودَّ

َوُرْهَبانا  َوَأنَُّهْم اَل َيْسَتْكِبُروَ 
(1). 

وأصحابه  كا  سبب نزول هاه اآلية أنه ملا اشتدت قريش يف أكى رسول اهلل 

أ  خيرجوا إىل احلبشة، وأمر   الاين نماوا به مبكة قبل اهلجرة أمرهم رسول اهلل

 أ  خيرج معهم. جعىر بن أبي طالب 

فخرج جعىر ومعه سبعو  رجال  من املسلمني حتى ركبوا البحر، فلما بلغ قريش 

خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إىل الاجاشي لريدوهم إليهم. وكا  

 متعاديني، فربئت باو عمرو وعمارة متعاديني، فقالت قريش: كيف نبعث رجلني

 خمزوم من جااية عمارة وبرئت باو سهم من جااية عمرو بن العاص.

فخرج عمارة وكا  حسن الوجه شابا  مرتفا  فأخرج عمرو بن العاص أهله معه، 

فلما ركبوا السىياة شربوا اخلمر فقال عمارة لعمرو بن العاص: قل ألهلك تقبلين. 

 !.فقال عمرو: أ جيوز هاا سبحا  اهلل

فسكت عمارة فلما انتشا عمرو وكا  على صدر السىياة دفعه عمارة وألقاه يف 

 البحر، فتشبث عمرو بصدر السىياة وأدركوه فأخرجوه.

فوردوا على الاجاشي وقد كانوا محلوا إليه هدايا فقبلها ماهم، فقال عمرو بن 

صاروا إليك فردهم العاص: أيها امللك، إ  قوما  ماا خالىونا يف ديااا وسبوا نهلتاا و

 فجاءوا به فقال: يا جعىر، ما يقول هؤالء؟. إلياا. فبعث الاجاشي إىل جعىر 

فقال جعىر: أيها امللك، وما يقولو ؟. قال: يسألو  أ  أردكم إليهم. قال: أيها 
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 امللك، سلهم أعبيد حنن هلم!. فقال عمرو: ال، بل أحرار كرام. 

 اا بها!. قال: ال، ما لاا عليكم ديو . قال: فسلهم أهلم علياا ديو  يطالبون

 قال: فلكم يف أعااقاا دماء تطالبوناا بها!. قال عمرو: ال. 

 قال: فما تريدو  ماا، نكيتمونا فخرجاا من بالدكم.

فقال عمرو بن العاص: أيها امللك، خالىونا يف ديااا، وسبوا نهلتاا، وأفسدوا 

 أمرنا. شباباا، وفرقوا مجاعتاا، فردهم إلياا لاجمع

فقال جعىر: نعم أيها امللك، خالىااهم بأنه بعث اهلل فياا نبيا  أمر خبلع األنداد، 

وترك االستقسام باألزالم، وأمرنا بالصالة والزكاة، وحّرم اليلم واجلور، وسىك 

الدماء بغري حقها ، والزنا والربا وامليتة والدم، وأمرنا بالعدل واإلحسا ، وإيتاء كي 

 عن الىحشاء واملاكر والبغي. القربى، وياهى

 .فقال الاجاشي: بهاا بعث اهلل عيسى ابن مريم 

 رم قال الاجاشي: يا جعىر، هل حتىظ مما أنزل اهلل على نبيك شيئا ؟.

َوُهزِّي ِإَلْيِك ِبِجْاِع الاَّْخَلِة قال: نعم، فقرأ عليه سورة مريم فلما بلغ إىل قوله: 

َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْياا  يَّا  ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطبا  َجِا
(1). 

 فلما مسع الاجاشي بهاا بكى بكاء  شديدا ، وقال: هاا و اهلل هو احلق.

 فقال عمرو بن العاص: أيها امللك، إ  هاا خمالىاا فرده إلياا.

فرفع الاجاشي يده فضرب بها وجه عمرو، رم قال: اسكت واهلل يا هاا لئن 

 دنك نىسك.ككرته بسوء ألفق

فقام عمرو بن العاص من عاده والدماء تسيل على وجهه وهو يقول: إ  كا  

 هاا كما تقول أيها امللك فإنا ال نتعرض له.

وكانت على رأ  الاجاشي وصيىة له تاب عاه، فايرت إىل عمارة بن الوليد 

وكا  فتى مجيال  فأحبته، فلما رجع عمرو بن العاص إىل مازله قال لعمارة: لو 

راسلت جارية امللك. فراسلها فأجابته، فقال عمرو: قل هلا تبعث إليك من طيب 
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امللك شيئا . فقال هلا فبعثت إليه، فأخا عمرو من كلك الطيب وكا  الاي فعل به 

 عمارة يف قلبه حني ألقاه يف البحر، فأدخل الطيب على الاجاشي.

ما يكرماا إكا دخلاا بالده فقال: أيها امللك، إ  حرمة امللك عادنا وطاعته علياا و

ونأمن فيه أ  ال نغشه وال نريبه، وإ  صاحيب هاا الاي معي قد أرسل إىل حرمتك 

وخدعها وبعثت إليه من طيبك. رم ومع الطيب بني يديه فغضب الاجاشي وهم بقتل 

عمارة، رم قال: ال جيوز قتله؛ فإنهم دخلوا بالدي فأما  هلم. فدعا الاجاشي 

 : اعملوا به شيئا  أشد عليه من القتل.السحرة فقال هلم

فأخاوه ونىخوا يف إحليله الزئبق فصار مع الوحش يغدو ويروح، وكا  ال يأنس 

بالاا . فبعثت قريش بعد كلك فكماوا له يف مومع حتى ورد املاء مع الوحش 

 فأخاوه، فما زال يضطرب يف أيديهم ويصيح حتى مات.

يف أرض احلبشة يف أكرم كرامة، فلم  ورجع عمرو إىل قريش فأخربهم أ  جعىر

قريشا  وصاحلهم وفتح خيرب، فوافى جبميع من معه  يزل بها حتى هاد  رسول اهلل 

وُولد جلعىر باحلبشة من أمساء بات عميس عبد اهلل بن جعىر، وُولد للاجاشي ابن 

 فسماه حممدا .

إليه بثياب  مبارية القبطية أم إبراهيم، وبعث وبعث الاجاشي إىل رسول اهلل 

وطيب وفر ، وبعث رالرني رجال  من القسيسني. فقال الاجاشي هلم: انيروا إىل 

إىل  كالمه وإىل مقعده ومشربه ومصاله. فلما وافوا املدياة دعاهم رسول اهلل 

َوَعَلى ِإْك َقاَل اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْكُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك اإلسالم وقرأ عليهم القرن : 

َفَقاَل الَِّايَن َكَىُروا ِمْاُهْم ِإْ  َهَاا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنٌيإىل قوله  َواِلَدِتَك
، فلما مسعوا (1)

بكوا ونماوا ورجعوا إىل الاجاشي، فأخربوه خرب رسول اهلل  كلك من رسول اهلل 

 شي وقرءوا عليه ما قرأ عليهم، فبكى الاجاشي وبكى القسيسو ، وأسلم الاجا

ومل ييهر للحبشة إسالمه وخافهم على نىسه، وخرج من بالد احلبشة إىل الايب 

 :فلما عرب البحر تويف، فأنزل اهلل على رسوله ،  َلَتِجَد َّ َأَشدَّ الاَّاِ  َعَداَوة
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 . (1)َوكِلَك َجَزاُء اْلُمْحِسِانَيإىل قوله  ِللَِّايَن نَمُاوا اْلَيُهوَد

 وككرنا يف التبيني:

َّ َلَتِجَد  يا رسول اهلل َوالَِّايَن  َأَشدَّ الاَّاِ  َعَداَوة  ِللَِّايَن نَمُاوا اْلَيُهوَد

وحّبا   َوَلَتِجَد َّ َأْقَرَبُهْم َمَودَّة فأشد أعداء املسلمني اليهود واملشركو   َأْشَرُكوا

ِللَِّايَن نَمُاوا الَِّايَن َقاُلوا إنَّا َنَصارى طلق الاصارى بل املتصىو  ال م لكن

 ِقسِّيِسنَيأي بسبب أ  ماهم  ِبَأ َّ ِمْاُهْماحلب ماهم  كِلَكباألوصاف اآلتية 

 تباع احلق إكا عرفوه.إعن  َوَأنَُّهْم اَل َيْسَتْكِبُروَ زهادا   َوُرْهَبانا علماء 

وْاُعِمَس ْاَكِإَو  هؤالء الاصارىوِلُسَرى اْلَلِإ َلِزْنُأ ْاَم  حممد ى َرَت

أي بسبب  قَِّحاْل َنِم وْاُفِرا َعمَِّملرقة قلوبهم  ِعْمَداْل َنِممتأل  ُضْيِىَت ْمُهَاُيْعَأ

  يَنِداِهَشاْل َعَم ْاَاْبُتاْكَفباحلق  اَاا نمََّابََّر وَ وُلُقَيمعرفتهم أ  القرن  حق من عاد اهلل 

  اآلية نزلت يف الاجاشي وأصحابه حني ، قيل: إالاين شهدوا حقية الرسول 

 .نماوا ملا مسعوا القرن  الاي تاله جعىر 

ْاَاَل ْاَمَو أّي شيء يكو  لاا، وهاا استىهام إنكار  :أيْاَمَو اهلِلِب ُنؤِما ُنَل 

 ِمْوَقاْل َعا َمبَُّاا َرَاَلُخْدَي ْ َأونرجو  ُعَمْطَناحلال إنا  َوبيا  )ما(  قَِّحاْل َنا ِماءَنَج

 يف اجلاة. نَيِحاِلَصاْل

ُمُهاَبَرَأَف  أي جازاهموْااُلا َقَمِب اهلُل  أي بسبب ما اعرتفوا من التوحيد 

اَهِتْحِت ْنِم ْيِرْجَت اٍتْاَج  حتت قصورها وأشجارهاَكِلَكا َوَهْيِف َنْيِداِلَخ اِرَهْنَأاْل 

 .(2)ة وعمال الاين أحساوا عقيد نَيِاِسْحُماْل اُءَزَج
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 قاتلهم هللا

 

َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه َوَقاَلِت الاََّصارى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه قال اهلل تعاىل: 

 َكِلَك َقْوُلُهْم ِبَأْفَواِهِهْم ُيَضاِهُؤَ  َقْوَل الَِّايَن َكَىُروا ِمْن َقْبُل َقاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى 

ُكوَ ُيْؤَف
(1). 

، ماهم: قال ابن عبا : القائل لالك مجاعة من اليهود جاءوا إىل الايب 

سالم بن مشكم، ونعما  بن أوفى، وشأ  بن قيس، ومالك بن الضيف، فقالوا 

 كلك.

قيل: وإمنا قال كلك مجاعة ماهم من قبل وقد انقرموا، وأ  عزيرا  أملى التوراة 

فقالوا: إنه ابن اهلل، إال أ  اهلل تعاىل أماف  ،من ظهر قلبه وقد عّلمه جربائيل 

كلك إىل مجيعهم وإ  كانوا ال يقولو  كلك اليوم ألنهم رموا به، ويدل على أ  هاا 

ماهب اليهود أنهم مل ياكروا كلك ملا مسعوا هاه اآلية مع شدة حرصهم على تكايب 

 .الرسول 

َك َقْوُلُهْم ِبَأْفَواِهِهْمَوَقاَلِت الاََّصارى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َكِل  معااه: إنهم

اخرتعوا كلك القول بأفواههم مل يأتهم به كتاب وال رسول وليس عليه حجة وال 

 برها  وال له صحة.

وقيل: إنه مل ياكر القول مقرونا  باألفواه إال إكا كا  كلك القول زورا ، كقوله: 

يقولو  بأفواههم ما ليس يف قلوبهم
(2). 

ُؤَ ُيَضاِه   أي يشابهو  أو يوافقوَقْوَل الَِّايَن َكَىُروا   يعين: عباد األورا

يف عبادتهم الالت والعزى ومااة الثالثة األخرى، وقيل: يف عبادتهم املالئكة وقوهلم 
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أي: ماهت الاصارى قول اليهود من قبل. فقالت  ِمْن َقْبُلإنهم باات اهلل. 

 .(1)قالت اليهود: عزير ابن اهللالاصارى: املسيح ابن اهلل كما 

 وككرنا يف التبيني:

 َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه َوَقاَلِت الاََّصارى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َكِلَك َقْوُلُهْم

أي  َقْوَل الَِّايَن َكَىُروا ِمْن َقْبُليشابه قوهلم  ُيَضاِهُؤَ  بدو  حجة ِبَأْفَواِهِهْم

دعا عليهم بأ  يهلكهم اهلل حتى  َقاَتَلُهُم اللَُّهشركني الاين قالوا املالئكة باات اهلل امل

 كيف يصرفو  عن احلق. َأنَّى ُيْؤَفُكوَ يسرتيح الاا  من عقائدهم الضاّلة 

َّْمُهاَرَبْحَأ وْاُاَخات  علماءهمْمُهاَنَبْهُرَو  زهادهما اَبَبْرَأ  بأ  أطاعوهم يف

 ْاَمَورّبا   َمَيْرَم ِناْب ِحْيِسَماْلاختاوا  َو اهلِل وِ ُد ْنِم يل احلرام وحتريم احلاللحتل

 ْامََّعنزهه تازيها  عن الشريك ُأ ُهاَنَحْبُس َوُه اّلِإ َهَلا  ال ِإَداِحا  َوَهَلِإ وْاُدُبْعَيا َللَِّإ وْاُرِمُأ

 .(2)عن أ  يكو  له شريك وَ ُكِرْشُي
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 هم المؤمنونمن

 

ِإ َّ الَِّايَن نَمُاوا َوالَِّايَن َهاُدوا َوالاََّصاَرى َوالصَّاِبِئنَي َمْن نَمَن ِباللَِّه قال اهلل تعاىل: 

 َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا  َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْاَد َرِبهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم 

َيْحَزُنوَ 
(3). 

َّ الَِّايَن نَمُاوا ِإ ُاختلف يف هؤالء املؤماني، من هم؟ 

رم مل يتهّودوا ومل يتاّصروا ومل يّصبئوا  فقال قوم: هم الاين نماوا بعيسى 

 . وانتيروا خروج حممد 
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وقيل: هم طالب الدين ماهم: حبيب الاجار، وقس بن ساعدة، وزيد بن 

وأبو كر الغىاري، وسلما  عمرو بن نىيل، وورقة بن نوفل، والرباء الشين، 

قبل مبعثه. فماهم من  الىارسي، وحبري الراهب، ووفد الاجاشي، نماوا بالايب 

 أدركه وتابعه، وماهم من مل يدركه.

 وقيل: هم مؤماو األمم املامية.

 وقيل: هم املؤماو  من هاه األمة.

ى وقال السدي: هو سلما  الىارسي وأصحابه الاصارى الاين كا  قد تاصر عل

، وكانوا قد أخربوه بأنه سيبعث وأنهم يؤماو  به إ  أيديهم قبل مبعث رسول اهلل 

 أدركوه.

فقال قوم: هو خرب عن الاين  .ِرَمْن نَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخواختلىوا يف قوله: 

هادوا والاصارى والصابئني والضمري يرجع إليهم؛ أل  الاين نماوا قد كانوا مؤماني 

معاى أ  يشرط فيهم استئااف اإلميا ، فكأنه قال: إ  الاين نماوا ومن نمن من فال 

 اليهود والاصارى والصابئني باهلل واليوم اآلخر فلهم أجرهم.

وقال نخرو : من نمن ماهم الضمري راجع إىل الكل، ويكو  رجوعه إىل الاين 

، وإىل الاين هادوا نماوا مبعاى الثبات ماهم على إميانهم واالستقامة وترك التبديل

 وما جاء به. والاصارى والصابئني مبعاى استئااف اإلميا  بالايب 

بعد اإلميا  باهلل وبالكتب املتقدمة؛ ألنه  وقال بعضهم: أراد من نمن مبحمد 

َوالَِّايَن نَمُاوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َونَمُاوا ِبمَا ال يتم أحدهما إال باآلخر ونيريه قوله: 

زَِّل َعلى ُمَحمٍَّدُن
(1). 

َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِدياا  وروي عن ابن عبا  أنه قال: إنها ماسوخة بقوله: 

َفَلْن ُيْقَبَل ِمْاُه
، وهاا بعيد أل  الاسخ ال جيوز أ  يدخل اخلرب الاي هو متضمن (2)

 ا وتبدهلا للوعد، وإمنا جيوز دخوله يف األحكام الشرعية اليت جيوز تغريه

                                                        

 .2سورة حممد:  (1)

 .85سورة نل عمرا :  (2)
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 .(1)بتغري املصلحة

 وككرنا يف التبيني:

ِإ َّ الَِّايَن نَمُاوا َوالَِّايَن َهاُدوْا  أي اليهودَوالاََّصاَرى َوالصَّاِبِئنَي  دين

 َمْن نَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا خاص، ولعلهم انشعبوا من أهل الكتاب 

ـ أي أسلموا ـ وعملوا   ملوجودين فعال  إ  نماوا باهلل إميانا  صادقا أي كل هاه الطوائف ا

تقدم  َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْاَد َرِبهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَ صاحلا  

 .(3)،(2)تىسريه
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 العصيان والحرمان

 

ْمَاا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت لـهْم َفِبُيْلٍم ِمَن الَِّايَن َهاُدوا َحرَّقال اهلل تعاىل: 

َوِبَصدِِّهْم َعْن َسِبيِل اللَِّه َكِثريا 
 .. اآليات.(4)

من زرع يقول:  ، قال: مسعت أبا عبد اهلل (5)عن عبد اهلل بن أبي يعىور

حاطة يف أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثري الشعري فبيلم عمله يف ملك رقبة 

َفِبُيْلٍم ِمَن الَِّايَن َهاُدوا َحرَّْمَاا لم ملزارعيه وأكرته؛ أل  اهلل يقول: األرض، أو بي

يعين حلوم اإلبل و البقر و الغام ـ وقال ـ إ  إسرائيل كا   َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم

إكا أكل من حلم البقر هيج عليه وجع اخلاصرة فحرم على نىسه حلم اإلبل، وكلك من 

                                                        

 سورة البقرة. 244-243ص 1تىسري جممع البيا : ج (1)

 املكروه الواصل. :املكروه املرتقب، واحلز  :اخلوف (2)

 .20، ص67تبيني القرن : سورة البقرة اآلية  (3)

 .160سورة الاساء:  (4)

عبد اهلل بن أبي يعىور العبدي أبو حممد، كا  جليال  يف الطائىة ومن الىقهاء األعالم، رقة، وكا  كرميا   (5)

 ه )عليه السالم(.على موالنا أبي عبد اهلل )عليه السالم( ومن خواصه من القراء، مات يف حيات
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 .(1)أ  يازل التوراة، فلما أنزلت التوراة مل حيرمه ومل يأكلهقبل 

اليهود  ِمَن الَِّايَن َهاُدواأي بسبب ظلم  َفِبُيْلٍموككرنا يف التبيني: 

َحرَّْمَاا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت لـهْم  ،كانت حالال  هلم قبل كلك، كلحوم األنعام

أي  َعْن َسِبيِل اللَِّه َكِثريا أي ماعهم الاا   دِِّهْم َوِبَصحّرمت جمازاة كما تقدم 

 اَلَوْمَأ ُمِهِلْكَأَوعن األخا  ُهَاَع وْاُهُن ْدَقا َوَبالرِّ ُمِهِاْخَأبسبب  َو صدا  كثريا 

اب دو  من ت ْمُهْاِم َنْيِراِفَكْلِلأي هيأنا  اَنْدَتْعَأَوبالرشوة وحنوها  ِلاِطالَبِب اِ َااْل

 مؤملا . ا َمْيِلا  َأاَبَاَعونمن 

وَ ُخاِسَرن اْلِكَل   الثابتوْمُهْاِم ِمْلِعاْل ْيِف  من اليهودوَ ُاؤِمُماْلَو  أي

 نَييِمِقُماْلَومن الكتب  َكِلْبن َقِم َلِزْنا ُأَمَو َكْيَلِإ َلِزْنُأ ْاَمِب وَ ُاؤِمُيسائر املؤماني 

املقيمني( لإللىات، ونصبه على املدح، أي املؤماو  بك وبالكتب إمنا نصب ) اَةَلصَّاْل

قّدم أوال   ِرآِخاَل ِمْوَياْلَو اهلِلِب وَ ُاؤِمُماْلَومعطونها  :أي اَةَكالزَّ وَ ؤُتُماْلَوالسابقة 

 كل أولئك املتقدم وصىهم  َكِئَلأْوميا  باهلل واملعاد رم اإل اإلميا  باألنبياء 

ْميِهؤِتُاَس  ساعطيهم يف اآلخرةيما ِيرا  َعْجَأ
(2). 
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 بقرة بني إسرائيل

 

َوِإْك َقاَل ُموَسَى ِلَقْوِمِه ِإّ  الّلَه َيْأُمُرُكْم َأْ  َتْاَبُحوْا َبَقَرة  َقاُلَوْا قال اهلل تعاىل: 

َأَتّتِخُاَنا ُهُزوا  َقاَل َأُعوُك ِبالّلِه َأْ  َأُكوَ  ِمَن اْلَجاِهِلنَي
 اآليات. (3)

 يف تىسريه:  العسكرياحلسن قال اإلمام 

اَل ُموسى ِلَقْوِمِه ِإ َّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْ  ِإْك َققال اهلل عز وجل ليهود املدياة واككروا 
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بإك  اهلل  سويا  تضربو  ببعضها هاا املقتول بني أظهركم ليقوم حيا  َتْاَبُحوا َبَقَرة 

 كلك حني ألقي القتيل بني أظهرهم، فألزم موسى عزوجل، وخيربكم بقاتله. و

أهل القبيلة بأمر اهلل تعاىل أ  حيلف مخسو  من أمارلهم باهلل القوي الشديد إله موسى 

ما قتلااه، و ال علماا إنا ل حممد ونله الطيبني على الربايا أمجعني وبين إسرائيل، مىّض

إ  نكلوا نصوا على القاتل أو أقر املقتول، و  دية، فإ  حلىوا بالك غرموا له قاتال 

فإ  مل يىعلوا حبسوا يف حمبس ماك إىل أ  حيلىوا أو يقروا أو  ،قاد ماهالقاتل فُي

 يشهدوا على القاتل. 

ال، هكاا حكم  :قال ،أموالاا أمياناا يا نيب اهلل أما وقت أمياناا أموالاا وال :فقالوا

ق كامل، وفضل بارع، ونسب اهلل. وكا  السبب أ  امرأة حسااء كات مجال وخل

و  شريف وسرت رخني كثر خطابها، و كا  هلا باو أعمام رالرة، فرميت بأفضلهم علما 

، وغبطاه ، و أرادت التزويج به، فاشتد حسد ابين عمه اآلخرين له غييا أرخاهم سرتا 

 اله وتعليها إليثارها إياه فعمدا إىل ابن عمهما املرمي، فأخااه إىل دعوتهما، رم ق

. فلما محاله إىل حملة تشتمل على أكثر قبيلة يف بين إسرائيل، فألقياه بني أظهرهم ليال 

أصبحوا وجدوا القتيل هااك، فعرف حاله، فجاء اباا عمه القاتال  له، فمزقا ريابهما 

على أنىسهما، وحثيا الرتاب على رءوسهما، واستعديا عليهم، فأحضرهم موسى 

 فحكم اهلل عزوجل  :ا قتلوه أو علموا قاتله. فقالوسأهلم، فأنكروا أ  يكونو

 على من فعل هاه احلادرة ما عرفتموه فالتزموه. 

أم أي نىع  ،يا موسى أي نىع يف أمياناا لاا إكا مل تدرأ عاا الغرامة الثقيلة :فقالوا

كل الاىع يف طاعة اهلل  :فقال موسى  ؟يف غرامتاا لاا إكا مل تدرأ عاا األميا 

 ألمره، و االنتهاء عما نهى عاه.  وااليتمار

لو  ،وال جااية لاا، وأميا  غليية وال حق يف رقاباا رقيليا نيب اهلل غرم  :فقالوا

أ  اهلل عرفاا قاتله بعياه، وكىانا مئونته، فادع لاا ربك يبني لاا هاا القاتل لتازل به ما 

 يستحقه من العقاب، وياكشف أمره لاوي األلباب.

  اهلل عز وجل قد بني ما أحكم به يف هاا، فليس لي أ  إ :فقال موسى 
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أقرتح عليه غري ما حكم، وال أعرتض عليه فيما أمر. أال ترو  أنه ملا حرم العمل يف 

يوم السبت، وحرم حلم اجلمل مل يكن لاا أ  نقرتح عليه أ  يغري ما حكم به علياا من 

بأ  حيكم عليهم بالاي  وهّمعلياا أ  نسلم له حكمه، ونلتزم ما ألزماا،  لكلك، ب

يا موسى أجبهم  :فأوحى اهلل عز وجل إليه ،كا  حيكم به على غريهم يف مثل حادرهم

إىل ما اقرتحوا، وسلين أ  أبني هلم القاتل ليقتل، ويسلم غريه من التهمة والغرامة، 

ه فإني إمنا أريد بإجابتهم إىل ما اقرتحوا توسعة الرزق على رجل من خيار أمتك، ديا

وعلي بعده على سائر الربايا،  الصالة على حممد ونله الطيبني، والتىضيل حملمد 

 أغايه يف الدنيا يف هاه القضية، ليكو  بعض روابه عن تعييمه حملمد ونله. 

 يا رب بني لاا قاتله. : فقال موسى 

لبين إسرائيل إ  اهلل يبني لكم كلك بأ  يأمركم أ   :فأوحى اهلل تعاىل إليه قل

فكىوا  تاحبوا بقرة، فتضربوا ببعضها املقتول فيحيى فتسلمو  لرب العاملني كلك، وإاّل

َوِإْك قاَل ُموسى  :اهلل عز وجل اعن املسألة، والتزموا ظاهر حكمي. فالك ما حك

إ  أردمت الوقوف على  َأْ  َتْاَبُحوا َبَقَرة أي سيأمركم  ِلَقْوِمِه ِإ َّ اللََّه َيْأُمُرُكْم

َأَتتَِّخُانا يا موسى  اُلواَقاتل، وتضربوا املقتول ببعضها ليحيى وخيرب بالقاتل الق

أ  نابح بقرة، ونأخا قطعة من ميت، ونضرب  يأمرناوسخرية تزعم أ  اهلل  ُهُزوا 

 ؟!فيحيى أحد امليتني مبالقاة بعض امليت اآلخر له، فكيف يكو  هاا بها ميتا 

اَلَق  موسىَِّه َأْ  َأُكوَ  ِمَن اْلجاِهِلنَيَأُعوُك ِبالل  أنسب إىل اهلل تعاىل ما مل

لقول  يقل لي، وأ  أكو  من اجلاهلني أعارض أمر اهلل بقياسي على ما شاهدت، دافعا 

 اهلل عز وجل و أمره. 

ء الرجل نطىة ميتة، وماء املرأة كالك، ميتا  اأو ليس م :رم قال موسى 

أو ليس باوركم اليت  ،سويا  حيا  لتقاء امليتني بشرا يلتقيا  فيحدث اهلل تعالي من ا

تزرعونها يف أرميكم تتىسخ وتتعىن وهي ميتة، رم خيرج اهلل ماها هاه الساابل احلساة 

له يا موسى  قاُلوا فلما بهرهم موسى  ؟البهيجة وهاه األشجار الباسقة املونقة

اْدُع َلاا َربََّك ُيَبيِّْن َلاا ما ِهَي  فسأل موسى ؟صىتها لاقف عليهاأي ما .  ربه



 قصص من اليهود 54 

 َعواٌ صغرية مل تغبط  َوال ِبْكٌركبرية  اِرٌضِإنَّها َبَقَرٌة ال َفعزوجل، فقال 

يا  اُلواَقإكا أمرمت به.  َفاْفَعُلوا ما ُتْؤَمُروَ بني الىارض والبكر  َبْيَن كِلَكوسط 

أي لو  هاه البقرة اليت تريد أ  تأمرنا باحبها.  اَلْوُنَهاْدُع َلاا َربََّك ُيَبيِّْن َلاا ما موسى 

اَلَق  موسى عن اهلل بعد السؤال واجلوابِإنَّها َبَقَرٌة َصْىراُء فاِقٌع  حسن الصىرة

 هكاا فاقع  َلْوُنهاليس بااقص يضرب إىل البياض، وال مشبع يضرب إىل السواد 

َُّتُسر  البقرةالاَّاِظِريَن  لبهجتها وحساها وبريقها. إليهااُلوا اْدُع َلاا َربََّك ُيَبيِّْن َلاا َق

ِإنَُّه َيُقوُل ِإنَّها َبَقَرٌة ال َكُلوٌل عن اهلل تعاىل  اَلَقيزيد يف صىتها.  ؟ما صىتها ما ِهَي

وال هي مما  َوال َتْسِقي اْلَحْرَثمل تالل إلرارة األرض ومل ترض بها  ُتِثرُي اأَلْرَض

من العيوب كلها،  ُمَسلََّمٌةر الدالء، وال تدير الاواعري قد أعىيت من كلك أمجع جت

يا  :ال لو  فيها من غريها. فلما مسعوا هاه الصىات قالوا اَهال ِشَيَة ِفْيال عيب فيها 

يف  بلى. ومل يقل موسى  :قال ؟موسى أفقد أمرنا رباا بابح بقرة هاه صىتها

أمركم ألنه لو قال إ  اهلل أمركم لكانوا إكا قالوا ادع لاا ربك يبني لاا االبتداء إ  اهلل قد 

ما هي وما لونها وما هي كا  ال حيتاج أ  يسأله كلك عز وجل، ولكن كا  جييبهم هو 

ه اسم بقرة فقد خرجتم من أمره إكا يبأ  يقول أمركم ببقرة، فأي شيء وقع عل

لبوا هاه البقرة فلم جيدوها إال عاد شاب فلما استقر األمر إليهم، ط :كحبتموها. قال

 :وطييب كريتهما، فقاال له و عليا  من بين إسرائيل أراه اهلل عز وجل يف ماامه حممدا 

نريد أ  نسوق إليك بعض جزائك يف الدنيا،  ن، وحنومىضال  حمبا  إنك كات لاا وليا 

وجل يلقاها ما يغايك به بأمر أمك، فإ  اهلل عز  فإكا راموا شراء بقرتك فال تبعها إاّل

 ..وعقبك. فىرح الغالم

بدياارين،  :قال ؟بكم تبيع بقرتك هاه :وجاءه القوم يطلبو  بقرته، فقالوا

 .قد رمياا بدياار فسأهلا :قالوا واخليار ألمي. 

بثمانية.  :نعطيك دياارين. فأخرب أمه، فقالت :بأربعة. فأخربهم فقالوا :فقالت

صف مما تقول أمه، ويرجع إىل أمه، فتضعف الثمن حتى بلغ فما زالوا يطلبو  على الا

ء مسك رور أكرب ما يكو  ملؤه دنانري، فأوجب هلم البيع. رم كحبوها،  مثاها مل
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، وعليه يركب إكا أعيد (1)ه خلق ابن ندماوأخاوا قطعة وهي عجز الانب الاي م

ني ملا أحييت هاا امليت، اللهم جباه حممد ونله الطيب :، فضربوه بها، وقالواجديدا  خلقا 

 وأنطقته ليخربنا عن قاتله.

يا نيب اهلل قتلين هاا  اباا عمي، حسداني على بات  :وقال سويا  فقام ساملا 

 عمي فقتالني، وألقياني يف حملة هؤالء ليأخاا دييت ماهم. 

الرجلني فقتلهما، وكا  قبل أ  يقوم امليت مرب بقطعة من  فأخا موسى 

موسى  :فقال ؟يا نيب اهلل أين ما وعدتاا عن اهلل عزوجل :، فقالواالبقرة فلم حيي

  .قد صدقت، وكلك إىل اهلل عز وجل 

يا موسى إني ال أخلف وعدي، ولكن ليقدموا للىتى مثن  :فأوحى اهلل تعاىل إليه

ء مسكها دنانري رم أحيي هاا. فجمعوا أمواهلم، فوسع اهلل جلد الثور حتى  بقرته مل

به جلده فبلغ مخسة نالف ألف دياار. فقال بعض بين إسرائيل ملوسى وز  ما ملئ 

 ال ندري أيهما أعجب  :حبضرة املقتول املاشور املضروب ببعض البقرة لكوك

 :فأوحى اهلل إليه ؟غااؤه هلاا الىتى بهاا املال العييمإإحياء اهلل هاا وإنطاقه مبا نطق أو 

أطيب يف الدنيا عيشه، وأعيم يف جااتي  يا موسى قل لبين إسرائيل من أحب ماكم أ 

حمله، وأجعل حملمد ونله الطيبني فيها ماادمته، فليىعل كما فعل هاا الىتى، أنه كا  قد 

، فكا   وعلي ونهلما الطيبني ككر حممد  بن عمرا   موسىمسع من 

، فلالك ، وهلم على مجيع اخلالئق من اجلن واإلنس واملالئكة مىضال عليهم مصليا 

صرفت إليه هاا املال العييم ليتاعم بالطيبات ويتكرم باهلبات والصالة، ويتحبب 

 مبعروفه إىل كوي املودات، ويكبت باىقاته كوي العداوات. 

قال الىتى يا نيب اهلل كيف أحىظ هاه األموال أم كيف أحار من عداوة من 

  ؟يعاديين فيها، وحسد من حيسدني ألجلها

ة على حممد و نله الطيبني ما كات تقوله قبل أ  قل عليها من الصال: قال 

                                                        

 وكلك أل  ماء الرجل خيرج من صلبه وهو يف عجزه. (1)
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بهاا  تااهلا، فإ  الاي رزقكها بالك القول مع صحة االعتقاد حيىيها عليك أيضا 

 القول مع صحة االعتقاد.

فقاهلا الىتى فما رامها حاسد له ليىسدها، أو لص ليسرقها، أو غاصب 

أو  حتى ميتاع من ظلمه اختيارا ليغصبها، إال دفعه اهلل عز وجل عاها بلطف من ألطافه 

 اه بآفة أو داهية حتى يكىه عاه، فيكف امطرارا. عماعه 

للىتى كلك وصار اهلل عزوجل  فلما قال موسى : اإلمام العسكري قال 

اللهم إني أسألك مبا سألك به هاا الىتى من  :له ملقالته حافيا، قال هاا املاشور

باباة عمي  وسل بهم أ  تبقيين يف الدنيا متمتعا الصالة على حممد ونله الطيبني والت

يا  :. فأوحى اهلل إليهطيبا  كثريا  وجتزي عين أعدائي وحسادي، وترزقين فيها خريا 

موسى إنه كا  هلاا الىتى املاشور بعد القتل ستو  ساة، و قد وهبت له مبسألته وتوسله 

صحيحة حواسه، رابت فيها مبحمد ونله الطيبني سبعني ساة متام مائة ورالرني ساة 

جاانه، قوية فيها شهواته، يتمتع حبالل هاه الدنيا ويعيش وال يىارقها وال تىارقه، فإكا 

وماتا مجيعا معا فصارا إىل جااني، وكانا زوجني فيها ناعمني.  ـ حا  حياهاـ حا  حياه 

اعتقاده ولو سألين يا موسى هاا الشقي القاتل مبثل ما توسل به هاا الىتى على صحة 

أ  أعصمه من احلسد وأقاعه مبا رزقته وكلك هو امللك العييم لىعلت. ولو سألين 

بالك مع التوبة من صاعه أ  ال أفضحه ملا فضحته، ولصرفت هؤالء عن اقرتاح إبانة 

ولو سألين بعد ،هاا الىتى من غري هاا الوجه بقدر هاا املال أوجده وألغايتالقاتل، 

وسل مبثل وسيلة هاا الىتى أ  أنسي الاا  فعله بعد ما ما افتضح، وتاب إلي، وت

ألطف ألوليائه فيعىونه عن القصاص لىعلت، فكا  ال يعريه بىعله أحد وال ياكره 

وأعدل باملاع  ،فيهم كاكر، ولكن كلك فضل أوتيه من أشاء، وأنا كو الىضل العييم

 على من أشاء، وأنا العزيز احلكيم. 

فأرادوا أ  ال يىعلوا  َفَاَبُحوها َوما كاُدوا َيْىَعُلوَ ىل قال اهلل تعا كحبوهافلما 

 كلك من عيم مثن البقرة، ولكن اللجاج محلهم على كلك، واتهامهم ملوسى 

 حدأهم عليه. 



 57 قصص من اليهود 

افتقرت القبيلة ودفعت إىل التكىف  :وقالوا إىل موسى  فضجوا :قال

 ة الرزق. وانسلخاا بلجاجاا عن قليلاا وكثرينا فادع اهلل لاا بسع

وحيكم ما أعمى قلوبكم أما مسعتم دعاء الىتى صاحب  : موسىفقال 

أو ما مسعتم دعاء الىتى املقتول املاشور، وما أمثر  ؟البقرة وما أورره اهلل تعاىل من الغاى

مل التدعو   ؟له من العمر الطويل والسعادة والتاعم والتمتع حبواسه وسائر بدنه وعقله

وتتوسلو  إىل اهلل مبثل توسلهما ليسد فاقتكم، وجيرب  ؟ئهمااهلل تعاىل مبثل دعا

  ؟كسركم، ويسد خلتكم

خلتاا جباه  إليك التجأنا، وعلى فضلك اعتمدنا، فأزل فقرنا وسّد اللهم :فقالوا

 حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني والطيبني من نهلم.

ين فال ، يا موسى قل هلم لياهب رؤساؤهم إىل خربة ب :فأوحى اهلل إليه

ويكشىوا يف مومع كاا ملومع عياه وجه أرمها قليال، رم يستخرجوا ما هااك، فإنه 

دياار، لريدوا على كل من دفع يف مثن هاه البقرة ما دفع، لتعود  ألفعشرة نالف 

أحواهلم إىل ما كانت عليه رم ليتقامسوا بعد كلك ما يىضل وهو مخسة نالف ألف 

د ماهم يف هاه احملاة لتتضاعف أمواهلم جزاء على دياار على قدر ما دفع كل واح

 توسلهم مبحمد ونله الطيبني، واعتقادهم لتىضيلهم. 

اختلىتم فيها  اَهَوِإْك َقَتْلُتم َنْىسا  َفادَّاَرْأُتْم ِفْي :فالك ما قال اهلل عز وجل

وتدارأمت، ألقى بعضكم الانب يف قتل املقتول على بعض، ودرأه عن نىسه وكويه 

اللَُّه ُمْخِرٌجَو  ميهرا ُكْاُتْم َتْكُتُموَ َم   ما كا  من خرب القاتل، وما كاتم تكتمو

َفُقْلاا باقرتاحكم عليه ما قدرمت أ  ربه ال جييبه إليه.  من إرادة تكايب موسى 

كما أحيا يف الدنيا واآلخرة  ىَكاِلَك ُيْحِي اللَُّه اْلَمْوَتببعض البقرة  اْمِرُبوُه ِبَبْعِضها

امليت مبالقاة ميت نخر له. أما يف الدنيا فيالقي ماء الرجل ماء املرأة فيحيي اهلل الاي 

. وأما يف اآلخرة فإ  اهلل تعاىل يازل بني نىخيت الصور كا  يف األصالب واألرحام حيا 

بعد ما ياىخ الاىخة األوىل من دوين السماء الدنيا من البحر املسجور الاي قال اهلل 

وهي مين كمين الرجال، فيمطر كلك على األرض  َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِرىل فيه تعا
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 :فيلقى املاء املين مع األموات البالية فيابتو  من األرض وحييو . رم قال اهلل عز وجل

َوُيِريُكْم نياِتِه  سائر نياته سوى هاه الدالالت على توحيده ونبوة موسى  نبيه

 ئق سيد إمائه وعبيده، وتبياه فضله وفضل نله على اخلال وفضل حممد 

تعتربو  وتتىكرو  أ   َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَ على سائر خلق اهلل أمجعني.  الطيبني 

إال  ونله  الاي يىعل هاه العجائب ال يأمر اخللق إال باحلكمة، وال خيتار حممدا 

 .(1)بألنهم أفضل كوي األلبا

من خيار بين إسرائيل وعلمائهم  إ  رجال  :لقا عن أبي عبد اهلل وروي 

فلم  رديئا  وخطبها ابن عم لالك الرجل وكا  فاسقا  ،خطب امرأة ماهم فأنعمت له

رم محله إىل موسى  ،عمه الاي أنعموا له فقعد له فقتله غيلة فحسد ابَن ،ياعموا له

 تليا نيب اهلل هاا ابن عمي فقد ُق :فقال!  

 وكا  القتل يف بين إسرائيل عييما  ،ال أدري :قال ؟من قتله :فقال موسى 

ما ترى يا نيب  :فاجتمع إليه باو إسرائيل فقالوا فعيم كلك على موسى  ،جدا 

وكا  يف بين إسرائيل رجل له بقرة وكا  له ابن بار وكا  عاد اباه سلعة فجاء قوم  ؟اهلل

وكره اباه أ  يابهه وياغص  ،يطلبو  سلعته وكا  مىتاح بيته حتت رأ  أبيه وكا  نائما 

يا بين ما كا  :فلما انتبه أبوه قال له ،فانصرف القوم فلم يشرتوا سلعته ،عليه نومه

هي قائمة مل أبعها أل  املىتاح كا  حتت رأسك فكرهت أ   :قال ؟صاعت يف سلعتك

عما فاتك  قد جعلت هاه البقرة لك عوما  :قال له أبوه ،أنبهك وأنغص عليك نومك

بين إسرائيل أ   وأمر موسى  ،وشكر اهلل الباه ما فعل بأبيه ،سلعتك من ربح

وبكوا ومجوا قال هلم  فلما اجتمعوا إىل موسى  ،ياحبوا تلك البقرة بعياها

نأتيك  ،أتّتخانا هزوا  :فتعجبوا وقالوا ،إّ  الّله يأمركم أ  تاحبوا بقرة  : موسى

 ،أعوك بالّله أ  أكو  من اجلاهلني : فقال هلم موسى ،اكحبوا بقرة :بقتيل فتقول

  ؟ادع لاا رّبك يبّين لاا ما هي :فقالوا ،فعلموا أنهم قد أخطئوا

                                                        

ح بقرة بين قصة كب 140سورة البقرة ح 283-273: صتىسري اإلمام احلسن العسكري  (1)

 إسرائيل وسببها.
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والىارض اليت قد مربها الىحل  ،إّنه يقول إّنها بقرة ال فارض وال بكر :قال

 .والبكر اليت مل يضربها الىحل ،ومل حتمل

  ؟ادع لاا رّبك يبّين لاا ما لونها :فقالوا

أي شديدة الصىرة تسّر الّااظرين  ،ه يقول إّنها بقرة صىراء فاقع لونهاإّن :قال

 .إليها

 .ادع لاا رّبك يبّين لاا ما هي إّ  البقر تشابه علياا وإّنا إ  شاء الّله ملهتدو  :قالوا

وال تسقي احلرث  ،أي مل تالل ،إّنه يقول إّنها بقرة ال كلول تثري األرض :قال

 .مة ال شية فيها أي ال نقطة فيها إال الصىرةمسّل ،أي ال تسقي الزرع

 ال أبيعها إاّل :فقال ،فاهبوا ليشرتوها ،اآل  جئت باحلّق هي بقرة فال  :قالوا

البد : فقال هلم موسى  ،فأخربوه فرجعوا إىل موسى  ،ء جلدها كهبا  مبل

نيب اهلل ما يا  :رم قالوا ،فاحبوها ء جلدها كهبا  فاشرتوها مبل ،لكم من كحبها بعياها

 ؟امربوه ببعضها وقولوا من قتلك :فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إليه قل هلم ؟تأمرنا

فال  بن فال  ابن عمي  :فقال ؟من قتلك يا فال  :فأخا الانب فضربوه به وقالوا

فقلاا امربوه ببعضها كالك حيي الّله املوتى ويريكم نياته  :وهو قوله ،الاي جاء به

 .(1)لعّلكم تعقلو 

 وككرنا يف التبيني: 

 َوِإْك َقاَل ُموَسَى ِلَقْوِمِه ِإّ  الّلَه َيْأُمُرُكْم َأْ  َتْاَبُحوْا َبَقَرة تل شخص وكلك أنه ُق

فأمرهم أ  ياحبوا بقرة، ويضربوا امليت   عرف قاتله، فتحاكموا إىل موسىفلم ُي

ستهزاء أي أتريد اال ا ُهُزوا َقاُلَوْا َأَتّتِخُاَنببعضها، ليحيي القتيل وخيرب عن قاتله 

َأُعوُك ِبالّلِه َأْ    موسى َلْاَقفما ربط القتيل بابح البقرة،  والسخرية باا، وإاّل

 فإ  اجلاهل يستهزئ. َأُكوَ  ِمَن اْلَجاِهِلنَي

 اْدُع َلاا َربََّكَقْاُلوْا  أي اطلب من اهلل تعاىلُيَبيِّْن َلاا ما ِهَي تلك البقرة وما 

                                                        

 .1قصة كبح البقرة ح 9باب 260-259ص 13حبار األنوار: ج (1)
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َوال مساة  ال ِإنَّها َبَقَرٌة ال فاِرٌض وُلُقَيتعاىل  ُهنَِّإ  موسى اَلَقصىتها 

أي بني كين  َبْيَن كِلَكمتوسط العمر بني املساة والىتية  َعواٌ وال فتية  ِبْكٌر

أي لو  البقرة  اَلْوُنَهاْدُع َلاا َربََّك ُيَبيِّْن َلاا ما َقاُلوْا   َفاْفَعُلوا ما ُتْؤَمُروَ العمرين 

َلْوُنَها ِإنَّها َبَقَرٌة َصْىراُء فاِقٌع اَلَق  أي حسن الصىرةيَنِراِظاَّاْل رُُّسَت  أي تبعث

السرور يف قلب من يراها لكل هاه الصىات احلساة أو كانت الصىرة حبيث جتلو 

 القلب.

ا ِهَياْدُع َلاا َربََّك ُيَبيِّْن َلاا َم اُلوْاَق هي صىاتها األخرى غري السن واللو   ما 

اَاْيَلَع َهاَبَشَت َرَقَباْل  َِّإ  إك البقر بهاا السن وهاا اللو  كثرياهلُل اَءَش ْ ا ِإنَِّإَو 

 نريد اتباع األمر ال أناا نسأل جملرد العلم واجملادلة. وَ ُدَتْهُمَل

ِثرُي اأَلْرَضِإنَُّه َيُقوُل ِإنَّها َبَقَرٌة ال َكُلوٌل ُت اَلَق  أي ال تكو  عاملة يف إرارة

 ، وهاا تىسري لالول األرض للزراعة
َتْسِقي اْلَحْرَثالَو   أي ليست تسقي ألجل

ال لو  فيها  ايَهِف َةَيِش اَلسلمها اهلل من العيوب ال عيب فيها   ُمَسلََّمٌة الزرع 

 خيالف لونها 
قَّاحَلِب َتْئِج اآلَ  وْااُلَق مح الواوَ ُلَعْىَي وْااُدا َكَما َووَهُحَبَاَف  وكلك

 أل  مثاها كا  كثريا  جدا ، حتى قالوا إنه كا  ملء جلد رور كهبا .

َوِإْك َقَتْلُتم َنْىسا  َفادَّاَرْأُتْم  أي تدافعتم يف قتل الاىس بأ  قال كل واحد: أنا مل

ما ُكْاُتْم  َواللَُّه ُمْخِرٌجه من قتلها نأأي يف تلك الاىس، و ايَهِفأقتله وإمنا قتله غريي 

ا َاْلُقَف أي ما أخىيتموه من القاتل، فإ  اهلل ييهره بسبب كبح البقرة. َتْكُتُموَ 

أي كما أحيى اهلل هاا  َكِلَاَكأي ببعض تلك البقرة  اَهِضْعَبِبأي القتيل  وُهُبِراْم

أي دالئله على كامل قدرته  ِهاِتنَي ْمُكْيِرُيَوامة يف يوم القي ىَتْوَماْل اهلُل َيْحُيالقتيل 

وَ ُلِقْعَت ْمُكلََّعَل
(1). 
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 التوراة األصلية نور

 

ِإنَّا َأْنَزْلَاا التَّْوَراَة ِفيَها ُهدى  َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها الاَِّبيُّوَ  الَِّايَن َأْسَلُموا قال اهلل تعاىل: 

اِنيُّوَ  َواأَلْحَباُر ِبَما اْسُتْحِىُيوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفاَل ِللَِّايَن َهاُدوا َوالرَب

َتْخَشُوا الاَّاَ  َواْخَشْوِ  َواَل َتْشَتُروا ِبآَياِتي َرَماا  َقِليال  َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه 

َفُأولِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَ 
(1). 

ا بني اهلل تعاىل أ  اليهود تولوا عن أحكام التوراة، وصف التوراة املازلة وما فيها مل

أي  ُنوٌرَوأي بيا  للحق وداللة على األحكام  ِإنَّا َأْنَزْلَاا التَّْوَراَة ِفيَها ُهدى فقال: 

 مياء لكل ما تشابه عليهم، وجالء ملا أظلم عليهم.

، كم الاي جاؤوا يستىتو  فيه الايب وقيل: معااه فيها هدى وبيا  للح

معااه: حيكم  َيْحُكُم ِبَها الاَِّبيُّوَ  الَِّايَن َأْسَلُموْاحق،  ونور بيا  أ  أمر الايب 

 بالتوراة الابيو  الاين أكعاوا حبكم اهلل وأقروا به ونبياا داخل فيهم. 

ال يدل املعين بالك ملا حكم يف رجم احملصن، وهاا  وقال أكثرهم: هو 

؛ أل  اهلل هو الاي أوجب كلك بوحي كا  متعبدا  بشرع موسى  على أنه 

أنزله عليه، ال بالرجوع إىل التوراة فصار كلك شرعا  له وإ  وافق ما يف التوراة، ونبه 

بالك اليهود على صحة نبوته من حيث أخرب عما يف التوراة من غامض العلم الاي قد 

رفوا مجيعا  أنه مل يقرأ كتابهم ومل يرجع يف كلك إىل التبس على كثري ماهم، وقد ع

 .علمائهم، فكا  من دالئل صدقه 

، وكلك أنه كا  يف بين وقيل: يريد بالابيني األنبياء الاين كانوا بعد موسى 

إسرائيل ألوف من األنبياء، بعثهم اهلل إلقامة التوراة حيدو  حدودها وحيلو  حالهلا 

: يقضي بها الابيو  الاين أسلموا من وقت موسى إىل وقت وحيرمو  حرامها، فمعااه
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عيسى، وصىهم باإلسالم؛ أل  اإلسالم دين اهلل، فكل نيب مسلم وليس كل مسلم 

 نبيا .

 أي تابوا عن الكىر، وقيل: لليهود، والالم فيه يتعلق  ِللَِّاْيَن َهاُدوْاوقوله: 

وقيل: وجائز أ  يكو  املعاى على )حكم( أي  حيكمو  بالتوراة هلم وفيما بياهم.   ب

التقديم والتأخري، وتقديره: إنا أنزلاا التوراة فيها هدى ونور للاين هادوا، حيكم بها 

الاي علت درجاتهم يف العلم. وقيل: الاين  َوالرَباِنيُّوَ الابيو  الاين أسلموا. 

به أي مبا استودعوا  ِىُيواِبَما اْسُتْحالعلماء اخليار  َواأَلْحَباُريعملو  مبا يعلمو . 

ِمْن ِكَتاِب اللَِّه .قيل: مبا أمروا حبىظ كلك والقيام به وترك تضييعه 

َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء  أي وكانوا على حكم الايب  يف الرجم أنه رابت يف

التوراة شهداء، وقيل: كانوا شهداء على الكتاب أنه من عاد اهلل وحده ال شريك له. 

اَل َتْخَشُوا الاَّاَ  َواْخَشْوِ َف  أي ال ختشوا يا علماء اليهود الاا  يف إظهار صىة

 وأمر الرجم واخشوني يف كتما  كلك، وقيل: اخلطاب للايب  الايب حممد 

وأمته، أي: ال ختشوهم يف إقامة احلدود وإمضائها على أهلها كائاا  من كا  واخشوني 

 ر بيدي.يف ترك أمري، فإ  الاىع والض

 َواَل َتْشَتُروا ِبآَياِتي َرَماا  أي ال تأخاوا برتك احلكم الاي أنزلته على موسى أيها

األحبار عوما  خسيسا ، وهو الثمن القليل. نهاهم اهلل تعاىل بهاا عن أكل السحت 

ااه: من مع َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّهعلى حتريىهم كتاب اهلل، وتغيريهم حكمه. 

كتم حكم اهلل الاي أنزله يف كتابه وأخىاه وحكم بغريه من رجم احملصن والقود 

 ََفُأولِئَك ُهُم اْلَكاِفُرو  .اختلف يف كلك: فماهم من أجرى ظاهره على العموم

 .(1)وماهم من خصه باجلاحد حلكم اهلل، وماهم من قال: هم اليهود خاصة

 وككرنا يف التبيني: 

دى ا ُهيَهِف اَةَرْوتَّا اْلَاْلَزْنا َأنَِّإ  إىل احلقوٌرُنَو  جيلو املشكالت، وهاا ال ياايف

أي بني اليهود  وْاُدْاَه َنْيِالَِّلهلل  وْاُمَلْسَأ َنْيِاالّّ وَ يُِّبا الاََّهِب ُمُكْحَيحتريىه من بعد 
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َو  حيكم بالتوراةوَ يُّاِنبَّرَّاْل  املاسوبو  إىل الرباُرَبْحَأْلاَو  علماؤهما َمِب

 وْااُنَكَوأي التوراة  اهلِل اِبَتِك ْنِمأي بسبب الاي كلىهم اهلل حىيه  وْاُيِىْحُتاْس

أيها  ْاُوَشْخا َتَلَفيشهدو  بأنه حق  اَءَدَهُشأي على كونه من عاد اهلل  ِهْيَلَع

  أب ا َلْيِلا  َقَاَمَر ْياِتآَيِب وْاُرَتْشَت اَلَوفال تبدلوا حكمي  ِ ْوَشاْخَو اَ الاَّاحلكام 

سواء  اهلُل َلَزَنا َأَمِب ْمُكْحَي ْمَل ْنَمَوالحتكموا حبكمي ألجل رشوة أو عرض دنيوي 

 كىرا  عمليا . وَ ُراِفَكاْل ُمُه َكِئَلْوُأَفسكت عن احلكم عمدا  أو حكم بغري ما أنزل 

ايَهِف ْمِهْيَلا َعَاْبَتَكَو  يف التوراة أيأي يقتص ويقتل اإلنسا   ِسْىاَّاْلِب َسْىاَّاْل  ََّأ

 نِّسِّاْلِب نَّسِّاْلَو ِ ُكُأاْلِب َ ُكُأاْلَو ِفْنَأاْلِب َفْنَأاْلَو ِنْيَعاْلِب َنْيَعاْلَويف مقابل قتله اإلنسا  

 ِهِب َقدََّصَت ْنَمَفأي اجلراحات متقاصة بعضها يف مقابل بعض  اٌصَصِق وَحُرُجاْلَو

أي للمصدق  ُهَل ٌةاَرىََّكفالتصدق  َوُهَفأي بالقصاص بأ  عىي عاه فلم يقتص 

ظلموا أنىسهم  وَ ُماِلَياْل ُمُه َكِئَلْوُأَف اهلُل َلَزْنا َأَمِب ْمُكْحَي ْمَل ْنَمَويكّىر اهلل به كنوبه 

 .(1)بتعريضها لعقاب اهلل
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 لحوم محرمة على اليهود

 

َوَعَلى الَِّايَن َهاُدوا َحرَّْمَاا كل ِكي ُظُىٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَاِم َحرَّْمَاا  تعاىل: قال اهلل

َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما إالَّ َما َحَمَلْت ُظُهوُرُهَما َأِو اْلَحواَيا َأْو َما اْخَتَلَط ِبَعْيٍم كِلَك َجَزْيَااُهْم 

ِبَبْغِيِهْم َوِإنَّا َلَصاِدُقوَ 
(2). 

يعين حّرم اهلل على اليهود حلوم الطري، وحّرم عليهم الشحوم وكانوا حيبونها، 

َأْو أي اجلابني   اْلَحواَياإاّل ما كا  على ظهور الغام أو يف جانبه خارجا  من البطن 
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فقراءهم ملوك بين إسرائيل كانوا مياعو  أل   َما اْخَتَلَط ِبَعْيٍم َكِلَك َجَزْيَااُهْم ِبَبْغِيِهْم

 .(1)من أكل حلم الطري والشحوم، فحرم اهلل كلك عليهم ببغيهم على فقرائهم

كل  وقد أخرب تعاىل فيه هاه اآلية الكرمية أنه حرم على اليهود يف أيام موسى 

كي ظىر. قال ابن عبا : إنه كل ما ليس مباىرج األصابع كاإلبل والاعام والبط 

حرم عليهم شحوم البقر والغام مما يف أجوافهما  واإلوز. وأخرب تعاىل أيضا  أنه كا 

فإنه مل حيرمه، واستثاى أيضا  ما  ِإالَّ َما َحَمَلْت ُظُهوُرُهَماواستثاى من كلك بقوله: 

على احلوايا من الشحم فإنه مل حيرمه، واستثاى أيضا  من مجلة ما حرم ما اختلط 

ه األشياء وإ  كانت حمرمة بعيم وهو شحم اجلاب واأللية؛ ألنه على العصعص. وها

، رم قال فقد نسخ اهلل حترميها وأباحها على لسا  حممد  يف شرع موسى 

معااه أنا حرماا كلك عليهم عقوبة هلم على  َكِلَك َجَزْيَااُهْم ِبَبْغِيِهْمتعاىل: 

 .(2)بغيهم

 وككرنا يف التبيني:

اَوَعَلى الَِّايَن َهاُدو  اليهود، قبل نسخ شريعتهمَحرَّْمَاا كل ِكي ُظُىٍر  كل

َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَاِم َحرَّْمَاا كي إصبع كاإلبل والطيور والسباع، أو كل كي خملب وظىر 

أي اشتمل  َحَمَلْت ُظُهوُرُهَماأي شحما   ِإاّل َماكل شحم  َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما

َأْو ل عليه األمعاء، مجع حاوية أي ما اشتم َأِو اْلَحواَيااليهر على كلك الشحم 

 َجَزْيَااُهْم التحريم  َكِلَككشحم اإللية املختلطة بالعصص  َما اْخَتَلَط ِبَعْيٍم

َوِإنَّا َلَصاِدُقوَ أي بسبب ظلمهم  ِبَبْغِيِهْم
(3). 
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 هم الظالمون

 

ا َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوَما َوَعَلى الَِّايَن َهاُدوا َحرَّْمَاا َما َقَصْصَاقال اهلل تعاىل: 

َظَلْمَااُهْم َولِكْن َكاُنوا َأْنُىَسُهْم َيْيِلُموَ 
(1). 

يعين  َحرَّْمَاا َما َقَصْصَاا َعَلْيَك ِمْن َقْبُليعين اليهود  َهاُدوْاقوله عز وجل: 

ل ِكي ُظُىٍرَوَعَلى الَِّايَن َهاُدوا َحرَّْمَاا كبالك ما ككره يف سورة األنعام من قوله: 
(2) 

َولِكْن بتحريم كلك عليهم  َوَما َظَلْمَااُهْماآلية، فإنه نزل قبل نزول هاه اآلية. 

بالعصيا  والكىر باعم اهلل تعاىل واجلحود بأنبيائه واستحقوا  َكاُنوا َأْنُىَسُهْم َيْيِلُموَ 

 .(3)بالك حتريم هاه األشياء عليهم، لتغيري املصلحة عاد كىرهم وعصيانهم

 وككرنا يف التبيني:

َوَعَلى الَِّايَن َهاُدوا  اليهودَحرَّْمَاا َما َقَصْصَاا َعَلْيَك ِمْن َقْبُل  يف سورة

َوَعَلى الَِّايَن َهاُدوا َحرَّْمَاا كل ِكي ُظُىٍراألنعام يف نية 
 ((4)) َوَما َظَلْمَااُهْم  يف

بالكىر والعصيا   َأْنُىَسُهْم َيْيِلُموَ َولِكْن َكاُنوا حتريم تلك احملرمات عليهم 

 .(5)فالتحريم كا  جزاء أعماهلم
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21 
 وفي يوم القيامة

 

ِإ َّ الَِّايَن نَمُاوا َوالَِّايَن َهاُدوا َوالصَّاِبِئنَي َوالاََّصارى َواْلَمُجوَ  قال اهلل تعاىل: 

ْوَم اْلِقَياَمِة ِإ َّ اللََّه َعَلى كل َشْيٍء َشِهيٌدَوالَِّايَن َأْشَرُكوا ِإ َّ اللََّه َيْىِصُل َبْيَاُهْم َي
(1). 

أي إ  اهلل تعاىل يبني احملق من املبطل يوم القيامة مبا يضطر إىل العلم بصحة 

الصحيح، فيبيض وجه احملق ويسود وجه املبطل. والىصل: التمييز بني احلق والباطل. 

ِإ َّ اللََّه َعَلى كل َشْيٍء َشِهيٌد يم مطلع على ما من شأنه أ  يشاهد بعلمه قبل أي عل

 ِإ َّ الَِّايَن نَمُاوا َوالَِّايَن َهاُدوا. وككرنا يف التبيني: (2)أ  يكو ؛ ألنه عالم الغيوب

َوالاََّصارى َواْلَمُجوَ  َوالَِّايَن   ىيحيبقسم من املتدياني  َوالصَّاِبِئنَياليهود 

َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإ َّ باحلكومة بياهم وإظهار احملق من املبطل  ُل َبْيَاُهْمَأْشَرُكوا ِإ َّ اللََّه َيْىِص

 .(3)شاهد عليه اللََّه َعَلى كل َشْيٍء َشِهيٌد

 

22 
 تمنوا الموت

 

لاَّاِ  ُقْل َيا َأيَُّها الَِّايَن َهاُدوا ِإْ  َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِ  اقال اهلل تعاىل: 

َفَتَماَُّوا اْلَمْوَت ِإْ  ُكْاُتْم َصاِدِقنَي
 اآليات. (4)

أ  خياطبهم مبا يىحمهم.  ملا أنكر اليهود ما يف التوراة، أمر سبحانه نبيه حممد 

إ  زعمتم أنكم أولياء أي مسوا يهودا   يا أيها الاين هادوايا حممد  ُقْلفقال: 

من دو  أنكم أنصار هلل وأ  اهلل ياصركم  أي إ  كاتم تياو  على زعمكم هلل
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أنكم أبااء اهلل وأحباؤه؛ فإ  املوت هو الاي  الاا  فتماوا املوت إ  كاتم صادقني

يوصلكم إليه. رم أخرب سبحانه عن حاهلم يف كابهم، وامطرابهم يف دعواهم، وأنهم 

من الكىر واملعاصي  َمْت َأْيِديِهْمَواَل َيَتَماَّْوَنُه َأَبدا  ِبَما َقدَّغري وارقني بالك، فقال: 

َواللَُّه َعِليٌم ِباليَّاِلِمنَي
 أي عامل بأفعاهلم وأحواهلم. (1)

؛ ألنه أخرب أنهم ال يتماو  املوت أبدا  ملا يعرفو  ويف كلك معجزة للرسول 

لو متاوا قال:  وكابهم، فكا  األمر كما قال. وروي أنه  من صدق الايب 

 .(2)رهمملاتوا عن نخ

 وككرنا يف التبيني:

ُقْل َيا َأيَُّها الَِّايَن َهاُدوْا  أظهروا اليهودية  ِِإْ  َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْوِلَياُء ِللَِّه ِمْن ُدو

 َتْوَماْلاطلبوا من اهلل  َفَتَماَُّواإك كانوا يقولو  حنن أحباء اهلل دو  سوانا  الاَّاِ 

 يف زعمكم. ِإْ  ُكْاُتْم َصاِدِقنَيىل دار الكرامة باقلكم من دار البلية إ

ْمِهْيِدْيَأ ْتَمدَّا َقَما  ِبَدَبَأ ُهَنْواََّمَتَي الَو  أي بسبب ما قدموا إىل نخرتهم من الكىر

 فيجازيهم على ظلمهم. َنْيِمِلْاَياْلِب ٌمْيِلَع اهلُلَوواملعاصي 

ُهْاِم وَ رُِّىَت ْيِاالَّ َتْوَماْل  َِّإ ْلُق  بإعداد الوسائل المتداد حياتكم خوفا  من

ى َلِإترجعو   َ ْودَُّرُتبعد املوت  مَُّرتلقونه ال حمالة  ْمُكْياِقَلُم ُهنَِّإَفاآلخرة 

خيربكم  ْمُكُئبَِّاُيَفما ظهر للحوا   ِةاَدَهشَّاْلَوما غاب عن احلوا   ِبْيَغاْل ِماَلَع

وَ ُلَمْعَت ْمُتْاا ُكَمِبألجل أ  جيازيكم 
(3). 

ُقْل ِإ  َكاَنْت َلُكُم الّداُر ااَلِخَرُة ِعاَد الّلِه َخاِلَصة  ويف سورة البقرة، قال تعاىل: 

ّمن ُدوِ  الّااِ  َفَتَمّاُوْا اْلَمْوَت ِإ  ُكْاُتْم َصاِدِقنَي
(4). 

 وككرنا يف التبيني: 

ْلُق  يا حممد  لليهود ُْم الّداُر ااَلِخَرُة ِعاَد الّلِه َخاِلَصة  ّمن َكاَنْت َلُك ِإ
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 ُوْا اْلَمْوَت ِإْ َفَتَماَّفال يدخل سائر الاا  اجلاة كما تزعمو  أيها اليهود  ُدوِ  الّااِ 

يف هاا الزعم، أل  اليهود كانوا يقولو  اجلاة هلم فقط، وقد أمرهم  ُكْاُتْم َصاِدِقنَي

 .كانوا يتماونه ملا علموا بأ  حملهم الاار القرن  بتمين املوت، لكاهم ما

ُهْواََّمَتَي ْنَلَو  أي املوتْمِهْيِدْيَأ ْتَمدَّا َقَما  ِبَدَبَأ  أي بسبب ما عملوه من

الكىر واملعاصي، حيث إ  اليد تعمل األعمال نسب ما عملوه إىل أيديهم، فأيديهم 

 .نَيِماِلَياْلِب ٌمْيِلَع اهلُلَوقدمت تلك األعمال البشعة إىل اآلخرة 

ْمُهنََّدِجَتَلَو  يا رسول اهللاٍةَيى َحَلَع اِ َااْل َصَرْحَأ  ـ اليهود ـ فإ  حرصهم

 يَنِاالَّ َنِمَو ؟على بقائهم يف الدنيا أشد من حرص سائر الاا ، فكيف يتماو  املوت

ياة، وإمنا خص أي اليهود أحرص من املشركني ومن غري املشركني على احل وْاُكَرْشَأ

أي  دَُّوَياملشرك بالاكر، أل  املشرك حيث يرى أنه ال نخرة يشتد حرصه على احلياة 

 حيب
ْوَل ْمُهُدَحَأ  للتمينُرمََّعُي  أي يبقى يف الدنيا ويطول عمرها َمَو ٍةَاَس َفْلَأ

 َرمََّعُي ْ َأ اِبَاَعاْل َنِمأي يبعده  ِهِحِزْحَزُمِبأي واحلال ليس العمر الطويل  َوُه

 فيجازيهم  وَ ُلَمْعا َيَمِب ُرْيِصَب اهلُلَوبدل )هو( فال فائدة يف طول عمرهم 

 .(1)بسيئاتهم
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23 
 ذكر النعم اإللهية

 

َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل اْكُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم قال اهلل تعاىل: 

اْلَعاَلِمنَي َعَلى
(1). 

 اْكُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم :قال :قال اإلمام احلسن العسكري 

ووصية  أ  بعثت موسى وهارو  إىل أسالفكم بالابوة، فهديااهم إىل نبوة حممد 

ا علي وإمامة عرتته الطيبني. وأخانا عليكم بالك العهود واملواريق اليت إ  وفيتم به

 َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلعاَلِمنَيكاتم ملوكا  يف جاانه مستحقني لكراماته ورموانه 

هااك، أي فعلته بأسالفكم فضلتهم دياا  ودنيا . أما تىضيلهم يف الدين فلقبوهلم نبوة 

حممد ووالية علي ونهلما الطيبني، وأما تىضيلهم يف الدنيا فبأ  ظللت عليهم الغمام، 

ت عليهم املن والسلوى، وسقيتهم من حجر ماء عابا ، وفلقت هلم البحر وأنزل

فأجنيتهم وأغرقت أعداءهم فرعو  وقومه، وفضلتهم بالك على عاملي زمانهم الاين 

خالىوا طرائقهم وحادوا عن سبيلهم. رم قال اهلل عز وجل هلم: فإكا كات قد فعلت 

، فباحلري أ  أزيدكم ونله  هاا بأسالفكم يف كلك الزما  لقبوهلم والية حممد

 .(2)فضال  يف هاا الزما  إكا أنتم وفيتم مبا نخا من العهد وامليثاق عليكم

 :(3)وككرنا يف التبيني يف توميح اآليتني

َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلعاَلِمنَي  يف زما  موسىأي    فإ  كل مؤمن يف زما

 .(4)نبّيه أفضل من سائر العاملني

                                                        

 .122و47سورة البقرة:  (1)

ورود ملك املوت على املؤمن وإراءته ماازله  241-240: صتىسري اإلمام احلسن العسكري  (2)

 .118وسادته ح

 .122و 47سورة البقرة:  (3)

 .17، ص47سورة البقرة اآلية  تبيني القرن : (4)



 قصص من اليهود 70 

َبِاي ِإْسَراِئيَل اْكُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم َيا  بإرسال األنبياء  فيكم

عاملي زمانكم حيث إ  املؤمن  َوَأنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلعاَلِمنَيوجعل ملوكا  ماكم 

 .(1)مىضل على كل أهل العامل يف زمانه

 

 

24 
 حق الوالدين

 

ِإْك َأَخْاَنا ِميَثاَق َبِاي ِإْسَراِئيَل اَل َتْعُبُدوَ  إالَّ اللََّه َوِباْلواِلَدْيِن َوقال اهلل تعاىل: 

ِإْحَسانا  َوِكي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َوُقوُلوا ِللاَّاِ  ُحْساا  َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َونُتوا 

ْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُموَ الزََّكاَة رم َتَولَّْيُتْم إالَّ َقِليال  ِمْاُك
(2). 

 :قال اإلمام احلسن العسكري 

 :قال اهلل عز وجلَو  اككرواِإْك َأَخْاَنا ِميَثاَق َبِاي ِإْسَراِئيَل  عهدهم املؤكد

أي ال يشبهوه خبلقه، وال جيوروه يف حكمه، وال يعملوا  اَل َتْعُبُدوَ  ِإالَّ اللََّهعليهم 

وأخانا ميثاقهم بأ   َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانا يدو  به وجه غريه، ما يراد به وجهه ير

يعملوا بوالديهم إحسانا  مكافأة على إنعامهما عليهم، وإحسانهما إليهم، واحتمال 

قرابات الوالدين بأ  حيساوا  َوِكي اْلُقْرَبىاملكروه الغليظ فيهم لرتفيههم وتوديعهم 

أي وأ  حيساوا إىل اليتامى الاين فقدوا نباءهم  ْلَيَتاَمىَواإليهم لكرامة الوالدين، 

 الكافلني هلم أمورهم، السائقني إليهم غااءهم وقوتهم، املصلحني هلم معاشهم، 

 َِوُقوُلوا ِللاَّا  الاين ال مئونة هلم عليكم ُحْساا   ،عاملوهم خبلق مجيل 

َوَأِقيُموا الصَّاَلَة  لصالة على حممد ونل حممد الطيبني اخلمس، وأقيموا أيضا  ا

  عاد أحوال غضبكم ورماكم، وشدتكم ورخاكم، وهمومكم املعلقة

أيها اليهود عن الوفاء مبا قد نقل إليكم من العهد الاي أداه  ُرمَّ َتَولَّْيُتْملقلوبكم 
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 .(1)عن كلك العهد تاركني له غافلني عاه َوَأْنُتْم ُمْعِرُموَ أسالفكم إليكم 

 ككرنا يف التبيني:و

َوِإْك  أي أككر يا رسول اهلل  حيثَأَخْاَنا ِميَثاَق العهد الشديد  َبِاي

َوِكي أي حتساو   َوِباْلواِلَدْيِن ِإْحَسانا بدل من امليثاق  ِإْسَراِئيَل اَل َتْعُبُدوَ  إالَّ اللََّه

َمَساِكنِي َوُقوُلوا ِللاَّاِ  ُحْساا  َوَأِقيُموا َواْلَيَتاَمى َواْل أي حتساو  إىل أقربائكم اْلُقْرَبى

إالَّ َقِليال  أي أعرمتم عن أوامر اهلل، بأ  وليتم الدبر  الصَّاَلَة َونُتوا الزََّكاَة رم َتَولَّْيُتْم

 .(2)يف حال إعرامكم ِمْاُكْم َوَأْنُتْم ُمْعِرُموَ 

 

 

25 
 آيات بينات

 

ْسَراِئيَل َكْم نَتْيَااُهْم ِمْن نَيٍة َبيَِّاٍة َوَمْن ُيَبدِّْل ِنْعَمَة اللَِّه ِمْن َسْل َبِاي ِإقال اهلل تعاىل: 

َبْعِد َما َجاَءْتُه َفِإ َّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب
(3). 

َسْل  يا حممد َبِاْي ِإْسَراِئْيَل  أي أوالد يعقوب، وهم اليهود الاين

َكْم ؤهم، وهاا سؤال تقرير لتأكيد احلجة عليهم كانوا حول املدياة واملراد به علما

من حجة ظاهرة وامحة مثل: اليد البيضاء،  ِمْن نَيٍة َبيِّْاٍةأي أعطيااهم  نَتْيَااُهْم

وقلب العصا حية، وفلق البحر، وتيليل الغمام عليهم، وإنزال املن والسلوى 

 تدل على صدقه. وغريها. وقيل: كم من حجة وامحة حملمد 

َمْن ُيَبدِّْل َنْعَمَة اهلِل ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهَو  أي كىروا بآياته وخالىوه فضلوا

وأملوا، ومن يبدل الشكر عليها بالكىرا ، وقيل: من يصرف أدلة اهلل عن وجوهها 
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له. وقيل: شديد  َفِإ َّ اهلَل َشِديُد اْلِعَقاِببالتأويالت الىاسدة اخلالية من الربها  

ملن عصاه فيدخل فيه هاا املاكور، ويف اآلية داللة على فساد قول اجملربة يف أنه العقاب 

ليس هلل سبحانه على الكافرين نعمة؛ ألنه حكم عليهم بتبديل نعم اهلل كما قال يف 

َيْعِرُفوَ  ِنْعَمَت اللَِّه ُرمَّ ُيْاِكُروَنَهامومع نخر: 
، وحنو كلك من وجه نخر، وهو (1)

ديل إليهم وأوعدهم عليه بالعقوبة، فلو مل يكن فعلهم ملا استحقوا أنه أماف التب

العقوبة. والتبديل: هو أ  حيرف، أو يكتم، أو يتأول على خالف جهته، كما فعلوه 

 يف التوراة واإلجنيل، وكما فعلوه مبتدعة األمة يف القرن .

ماافق، رم وملا بني اهلل تعاىل شرائعه وأ  الاا  فيها رالث فرق: مؤمن وكافر و

وعد وأوعد بيَّن بعد كلك أ  تركهم اإلميا  ليس بتقصري يف احلجج ولكن لسوء 

هاا الصايع، فقال: سل بين  طباعهم وخبث أفعاهلم، فقد فعلوا قبلك يا حممد 

 .(2)إسرائيل

 وككرنا يف التبيني:

ْلَس  اسأل يا رسول اهللَلِياِئَرْسِإ ْيِاَب  علماء اليهودْماُهَاْينَت ْمَك  أعطياا

معجزة ظاهرة، واالستىهام للتوبيخ، وهي يف مقام بيا  إ   ٍةْايَِّب ٍةنَي ْنِمألنبيائهم 

 ْلدَِّبُي ْنَمَويف كتبهم مرات وكرات  اهلل أمت احلجة عليهم حيث ككر الرسول 

وصلت إليه  ُهْتاَءا َجَم ِدْعَب ْنِمبأ  مل يؤمن، فإ  اإلميا  نعمة من اهلل  اهلِل َةَمْعِن

تهديد لبين إسرائيل الاين  اِبَقِعاْل يُدِدَش اهلَل  َِّإَففلم يعمل مبقتضى الاعمة 

 .(3)اليؤماو  برسول اهلل 
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26 
 عند االمتحان

 

َأَلْم َتَر ِإَلى اْلَمإِل ِمْن َبِاي ِإْسَراِئيَل ِمْن َبْعِد ُموسى ِإْك َقاُلوا ِلَاِبيٍّ قال اهلل تعاىل: 

ُم اْبَعْث َلَاا َمِلكا  ُنَقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه َقاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإْ  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ َلـُه

ُكِتَب  ُتَقاِتُلوا َقاُلوا َوَما َلَاا َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخِرْجَاا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبَااِئَاا َفلَما

ِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوا ِإالَّ َقِليال  ِمْاُهْم َواللَُّه َعِليٌم ِباليَّاِلِمنَيَعَلْي
 اآليات. (1)

عملوا  أ  بين إسرائيل بعد موسى  :عن أبي بصري، عن أبي جعىر 

املعاصي وغّيروا دين اهلل وعتوا عن أمر ربهم، وكا  فيهم نيب يأمرهم وياهاهم فلم 

فسلط اهلل عليهم جالوت وهو من القبط، فأكهلم  ميا الايب . روي أنه أريطيعوه

وقتل رجاهلم وأخرجهم من ديارهم وأمواهلم واستعبد نساءهم. فىزعوا إىل نبيهم 

وقالوا: سل اهلل أ  يبعث لاا ملكا  نقاتل يف سبيل اهلل، وكانت الابوة يف بين إسرائيل يف 

هلم امللك والابوة يف بيت واحد،  بيت، وامللك والسلطا  يف بيت نخر مل جيمع اهلل

 إخل.  اْبَعْث َلَاا َمِلكا ... فمن كلك قالوا: 

فغضبوا من  َوَقاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإ َّ اللََّه َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكا قال تعاىل: 

ْلُمْلِك ِمْاُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعة  ِمَن َقاُلوا َأنَّى َيُكوُ  َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَاا َوَنْحُن َأَحقُّ ِباكلك و 

وكانت الابوة يف ولد الوي وامللك يف ولد يوسف، وكا  طالوت من ولد  اْلَماِل

 بايامني أخي يوسف ألمه مل يكن من بيت الابوة وال من بيت اململكة.

ِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه ِإ َّ اللََّه اْصَطَىاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطة  ِفي اْلفقال هلم نبيهم: 

ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه واِسٌع َعِليٌم
. وكا  أعيمهم جسما ، وكا  شجاعا  (2)

 قويا ، وكا  أعلمهم إاّل أنه كا  فقريا  فعابوه بالىقر، فقالوا: مل يؤت سعة من املال. 
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ْ  َيْأِتَيُكُم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَاٌة ِمْن َربُِّكْم َوَبِقيٌَّة ِممَّا َتَرَك َقاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإ َّ نَيَة ُمْلِكِه َأفـ 

نُل ُموَسى َونُل َهاُروَ  َتْحِمُلُه اْلَماَلِئَكُة
(1). 

فومعته فيه أمه وألقته يف اليم،  وكا  التابوت الاي أنزل اهلل على موسى 

الوفاة ومع فيه  حضر موسى  فكا  يف بين إسرائيل معيما  يتربكو  به. فلما

األلواح وما كا  عاده من نيات الابوة وأودعه يوشع وصيه، فلم يزل التابوت بياهم 

حتى استخىوا به، وكا  الصبيا  يلعبو  به يف الطرقات فلم يزل باو إسرائيل يف عّز 

وشرف ما دام التابوت عادهم. فلما عملوا باملعاصي واستخىوا بالتابوت رفعه اهلل 

 اهم، فلما سألوا الايب بعث اهلل طالوت عليهم يقاتل معهم رد اهلل عليهم التابوت.ع

فإ  التابوت كا  يومع بني يدي العدو وبني  ِفيِه َسِكيَاٌة ِمْن َربُِّكْمقوله: 

 املسلمني فيخرج ماه ريح طيبة هلا وجه كوجه اإلنسا .

. وجه كوجه اإلنسا السكياة ريح من اجلاة هلا أنه قال:  روي عن الرما 

فكا  إكا ومع التابوت بني يدي املسلمني والكىار فإ  تقدم التابوت ال يرجع رجل 

 حتى يقتل أو يغلب، ومن رجع عن التابوت كىر وقتله اإلمام.

وهو  فأوحى اهلل إىل نبيهم أ  جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى 

ي، وكا  نسي راعيا  وكا  له امسه داود بن نس رجل من ولد الوي بن يعقوب 

عشرة باني أصغرهم داود. فلما بعث طالوت إىل بين إسرائيل ومجعهم حلرب جالوت 

بعث إىل نسي أ  أحضر ولدك، فلما حضروا دعا واحدا  واحدا  من ولده فألبسه درع 

 ، ماهم من طالت عليه و ماهم من قصرت عاه.موسى 

ل: نعم أصغرهم تركته يف الغام فقال آلسي: هل خلىت من ولدك أحدا ؟. قا

يرعاها. فبعث إليه اباه فجاء به فلما دعي أقبل ومعه مقالع ـ قال ـ فاادته رالث 

صخرات يف طريقه فقالت: يا داود، خانا. فأخاها يف خمالته وكا  شديد البطش قويا  

 يف بدنه شجاعا .

 فاستوت عليه، فىصل طالوت فلما جاء إىل طالوت ألبسه درع موسى 
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يف هاه املىازة فمن  ِإ َّ اللََّه ُمْبَتِليُكْم ِبَاَهٍرباجلاود وقال هلم نبيهم: يا بين إسرائيل 

إاّل َمْن اْغَتَرَف شرب ماه فليس من حزب اهلل، ومن مل يشرب ماه فإنه من حزب اهلل 

يده . فلما وردوا الاهر أطلق اهلل هلم أ  يغرف كل واحد ماهم غرفة بُغْرَفة  ِبَيِدِه

َفَشِرُبوا ِمْاُه ِإالَّ َقِليال  ِمْاُهْم  فالاين شربوا ماه كانوا ستني ألىا ، وهاا امتحا  امتحاوا

 القليل الاين مل يشربوا أنه قال:  به كما قال اهلل. وروي عن أبي عبد اهلل 

 .ومل يغرتفوا رالمثائة ورالرة عشر رجال 

َلا َطاَقَة َلَاا ت قال الاين شربوا ماه: فلما جاوزوا الاهر ونيروا إىل جاود جالو

اْلَيْوَم ِبَجاُلوَت َوُجُاوِدِه
َربََّاا َأْفِرْغ َعَلْيَاا َصْبرا  َوَربِّْت . وقال الاين مل يشربوا: (1)

َأْقَداَمَاا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن
حتى وقف حبااء جالوت،  . فجاء داود (2)

ى الىيل وعلى رأسه التاج ويف ياقوت يلمع نوره وجاوده بني يديه. وكا  جالوت عل

فأخا داود من تلك األحجار حجرا  فرمى به يف ميماة جالوت فمر يف اهلواء ووقع 

عليهم فانهزموا، وأخا حجرا  نخر فرمى به يف ميسرة جالوت فوقع عليهم فانهزموا، 

إىل دماغه ووقع إىل األرض  ورمى جالوت حبجر رالث فصك الياقوتة يف جبهته ووصل

 َفَهَزُموُهْم ِبِإْكِ  اللَِّه َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َونَتاُه اللَُّه اْلُمْلَك ميتا  فهو قوله: 

 . (3)  (4)َواْلِحْكَمَة

 وككرنا يف التبيني: 

ىَلِإ َرَت ْمَلَأ  أي أمل تعلمأَلَماْل  اجلماعة من األشرافْنِم َلِيِئاَرْسِإ ْيِاَب ْنِم 

 أي هيئ لاا شخصا  ا َكِلا َمَاَل ْثَعاْب (5)أحد أنبيائهم مُهَل يٍِّبَاِل وْااُلَق ْكى ِإوَسُم ِدْعَب

أي  ْميُتِسَع ْلَهالايب  اَلَق اهلِل ِلْيِبَس ْيِفحتت لوائه  ْلاِتَقُنعلياا  ليكو  ملكا 

        تىوا مبا تقولو   بأ  ال وْاُلاِتَقا ُتلََّأ ُلاَتِقاْل ْمُكْيَلَعأي وجب  َبِتُك ْ ِإلعلكم 
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وْااُلَق  أي املألْلاِتَقا ُنلََّأ ْاَاا َلَمَو شيء لاا يف عدم القتال، بل نقاتل قطعا   أي أّي   

ْدَقَو اهلِل ِلْيِبَس ْيِف  أي واحلال أنهاَااِئَاْبَأا َوَناِرَيِد ْنا ِمَاْجِرْخُأ  ؤنا من خرج أبااُاأي

ا َملََّفديارهم، أل  العمالقة أخرجوا هؤالء من بالدهم وكانوا بني مصر وفلسطني 

 ٌمْيِلَع اهلُلَو ْمُهْاا ِمَلْيِلا َقلَِّإأي أعرموا عن القتال  والََّوَت اُلَتِقاْل ُمِهْيَلَع َبِتُك

  فسيجزيهم بتوليهم عن القتال. نَيِماِلَياْلِب

ا َكِلَم وَتاُلَط ْمُكَل َثْعَب ْدَق اهلَل  َِّإ ْمُهيُِّبَن ْمُهَل اَلَقَو  فقد قرر اهلل أ  يكو  رجل

ا َاْيَلَع ُكْلُماْل ُهَل وُ ُكَيأي كيف ومن أين  ىنََّأ وْااُلَقعليهم  يسمى بطالوت ملكا 

أي من طالوت، فقد تكربوا أ  ميلكهم  ُهْاِم ٍكْلُماْلِب قَُّحَأأي واحلال  ُنْحَنَو

الايب  اَلَقفال رروة له  اِلَماْل َنِم ة َعِسطالوت  ؤَتُي ْمَلقالوا  َوالوت، ط

اُهَىَطاْص اهلَل  َِّإ  اختاره للملوكيةة َطْسَب ُهاَدَزَو ْمُكْيَلَع  اتساعا ِمْلِعاْل ْيِف 

 اُءَشَي ْنَم ُهَكْلُم ْيؤِتُي اهلُلَوفجسمه كبري يوجب إلقاء اهليبة يف نىس الااظر  ِمْسِجاْلَو

الىضل يتىضل على من  ٌعاِسَو اهلُلَوفليست املالكية باختياركم لتقولوا حنن أحق ماه 

 .ٌمْيِلَعيشاء 

ِهِكْلُم َةنَي  َِّإ ْمُهيُِّبَن ْمُهَل اَلَقَو  عليكم    اهلل جعله ملكا أأي عالمةُمُكَيِتْأَي ْ َأ 

فومعته فيه وألقته يف اليم، وقد  على أم موسى  وهو الاي أنزله اهلل وُتاُبَتاْل

كا  عاد بين إسرائيل ياتصرو  بسببه على أعدائهم، فلما استهانوا به رفعه اهلل من 

 ْمُكبِّرَّ ْنِمإك رجوع التابوت إليهم يوجب سكو  خاطرهم  ٌةيَاِكَس ِهْيِفبياهم فالوا 

، ونرار األنبياء  أي فيه ألواح موسى وَ اُرَه نُلى َووَسُم نُل َكَرا َتمََّمِّ ٌةيَِّقَبَو

فقد رأوا التابوت  ُةَكالِئَماْلأي التابوت  ُهُلِمْحَت وهارو  هو أخو موسى 

 ْمُكَل ة آلَيأي رجوع التابوت  َكِلي َكِف  َِّإبيد املالئكة بني السماء واألرض 

 مهتدين. نَيِاؤِممُّ مُتْاُك ْ ِإعليكم  عالمة الختيار اهلل طالوت ملكا 

وِدُاُجاْلِب وُتاُلَط َلَصا َفَملََّف  أي انىصل طالوت جباوده عن املدياة ألجل حماربة

     خمتربكم  ميُكِلَتْبُم اهلَل  َِّإطالوت  اَلَقالعمالقة، وصلوا إىل نهٍر وهم عطاشى 

ٍرْهَاِب  من املاءياِِّم َسْيَلَف ُهْاِم َبِرن َشَمَف يصرب على العطش ال يصرب    من الإف
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 ْنَم اّلي ِإاِِّم ُهنَِّإَفمل يشرب ماه  أي ُهْمَعْطَي ْمَل ْنَمَوعلى حر السهام والسيوف 

نه مين، وهاا استثااء من )ليس إإال إكا شرب بقدر كىه، ف أي ِهِدَيِب َةَفْرُغ َفَرَتاْغ

وكا  عددهم رالمثائة ورالرة  ْمُهْاا  ِمَلْيِلا َقلَِّإشربا  ماهيا  عاه  ُهْاِم وْاُبِرَشَفمين( 

 وْااُلَق ُهَعَم وْاُانَم َنْيِاالََّو َوُهجاوز الاهر إىل طرف األعداء  أي ُهَزاَوا َجَملََّفعشر 

   هو رئيس الكىار  وَتاُلَجِب وَمَيا اْلَاَلال قوة  أي َةاَقال َطالقليل الباقو  معه  أي

هِِوِدُاُجَو  لقوة الكىار وكثرتهموَ اُُّيَي يَنِاالَّ اَلَق   أي يعلمواهلِل ْاوالُقُم ْمُهنََّأ 

 ْتَبَلَغ ٍةيَلِلَقأي مجاعة  ٍةَئِف ْنِمللتكثري  ْمَكجزائه وروابه يف اآلخرة  اأي مالقو

ء الكىار ومشيئته، فمن املمكن أ  نغلب حنن على قلتاا هؤال اهلِل ِ ْكِإِب ٍةرَيِثَك ٍةَئِف

 .يَنِراِبَصاْل َعَم اهلُلَوالكثريين

وْاُزَرا َبَملََّو   أي ظهر املؤماو  يف ساحة امليداوْااُلَق ِدِهوُاُجَو وَتاُلَجِل  أي

 اَااَمَدْقَأ ْتبَِّرَوأي أهلماا الصرب  ا َرْبا َصَاْيَلَعأي اصبب  ْغِرْفا َأَابََّراملؤماو  

 .يَنِراِفَكاْل ِمْوَقى اْلَلا َعَنْرُصاْنَوحتى ال تزل 

ْموُهُمَزَهَف املؤماو  الكافرين  هزمُداُوَد َلَتَقَو اهلِل ِ ْكِإِب  الايب الاي كا  يف

أي السلطة  َةَمْكِحاْلَو َكْلُماْلأي أعطى اهلل داود  اهلُل اُهنَتَو وَتاُلَججيش طالوت 

بأ  دفع  ٍضَعَبم ِبُهَضْعَب اَ َااْل اهلِل ُعْفا َدَلْوَلَون العلوم م اُءَشا َيمَِّم ُهَملََّعَووالابوة 

 اهلَل نَِّكَلَوأل  الكىار يىسدو  يف األرض  ُضأْراَل ِتَدَسَىَلالكىار بسبب املؤماني 

 فيدفع الكافرين حتى ال يىسدوا. نَيِماَلَعى اْلَلَع ٍلْضو َفُك

َكْلِت م اليت ككرناه من القصص واألحكااوَهُلْتَن اهلِل اُتنَي  نقرؤهاَكْيَلَع 

 .(1)نَيِلَسْرُماْل َنِمَل َكنَِّإَو قَِّحاْلِب
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 وبنو إسرائيل عيسى 

 

َوَرُسوال  ِإَلى َبِاي ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّي قال اهلل تعاىل: 

َكَهْيَئِة الطَّْيِر َفَأْنُىُخ ِفيِه َفَيُكوُ  َطْيرا  ِبِإْكِ  اللَِّه َوُأْبِرُئ اأَلْكَمَه َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي 

ِفي َواأَلْبَرَص َوُأْحِي اْلَمْوَتى ِبِإْكِ  اللَِّه َوُأَنبُِّئُكْم ِبَما َتْأُكُلوَ  َوَما َتدَِّخُروَ  ِفي ُبُيوِتُكْم ِإ َّ 

ْم ُمْؤِمِانَيَكِلَك آلَية  َلُكْم ِإْ  ُكْاُت
(1). 

َوَرُسوال  مع بين إسرائيل فقال تعاىل:  هاه اآلية إشارة إىل قصة عيسى 

دالة على  ِمْن َربُِّكْمأي: بداللة وحجة  ِإَلى َبِاي ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة

أي أني أقدر لكم وأصور لكم من  َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِرنبوتي. 

أي: يف الطري املقدر من الطني. وقال يف مومع  َفَأْنُىُخ ِفيِهالطني مثل صورة الطري 

ِفيَهانخر: 
وقدرته. وقيل: بأمر  َفَيُكوُ  َطْيرا  ِبِإْكِ  اللَِّهأي: يف اهليئة املقدرة  (2)

دو  ما قبله؛ أل   َيُكوُ  َطْيرا َفوله: بق ِبِإْكِ  اللَِّهاهلل تعاىل، وإمنا وصل قوله: 

تصور الطني على هيئة الطري والاىخ فيه مما يدخل حتت مقدور العباد. فأما جعل الطني 

 طريا  حتى يكو  حلما  ودما  وخلق احلياة فيه فمما ال يقدر عليه غري اهلل.

 أقول: أو من أك  له اهلل عز وجل بالك فيكو  ماه تعاىل أيضا .

ـ أي   ليعلم أنه من فعله تعاىل وليس بىعل عيسى  ِبِإْكِ  اهلِل فقال:

 مستقال  ـ . 

َوُأْبِرُئ ويف التىسري أنه صاع من الطني كهيئة اخلىاش ونىخ فيه فصار طائرا . 

الاي به ومح.  اأَلْبَرَصَوأي: الاي ُولد أعمى، وقيل: هو األعمى.  اأَلْكَمَه

من املرمى يف اليوم مخسو  ألىا  من أطاق  سى روي أنه رمبا اجتمع على عي
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ميشي إليه، وإمنا كا  يداويهم  ماهم أ  يبلغه بلغه، ومن مل يطق أتاه عيسى 

فكا  اهلل تعاىل حييي املوتى عاد  َوُأحِي اْلَمْوَتى ِبِإْكِ  اهلِلبالدعاء على شرط اإلميا . 

 دعائه. 

فإ  كل كلك   عزرائيل كاسبته إىل أقول: نسبة اإلحياء إىل عيسى 

 على حنو االستقالل كما هو وامح. بإك  اهلل تعاىل وإرادته ومل يكن من عيسى 

قيل: إنه أحيا أربعة أنىس: عازر وكا  صديقا  له، وكا  قد مات ماا رالرة أيام 

فقال ألخته: انطلقي باا إىل قربه. رم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب األرمني 

أرسلتين إىل بين إسرائيل أدعوهم إىل دياك وأخربهم بأني أحيي املوتى  السبع إنك

فأحي عازر. فخرج من قربه وبقي وولد له. وابن العجوز مر به ميتا  على سريره فدعا 

فجلس على سريره ونزل عن أعااق الرجال، ولبس ريابه ورجع إىل  اهلل عيسى 

ييها وقد ماتت أمس؟! فدعا اهلل أهله، وبقي وولد له. واباة العاشر قيل له: أحت

فعاشت وبقيت وولدت. وسام بن نوح دعا عليه باسم اهلل األعيم فخرج من قربه وقد 

شاب نصف رأسه. فقال: قد قامت القيامة؟! قال: ال، ولكين دعوتك باسم اهلل 

األعيم. قال: ومل يكونوا يشيبو  يف كلك الزما ؛ أل  سام بن نوح قد عاش 

شاب. رم قال له: مت. قال: بشرط أ  يعياني اهلل من سكرات  مخسمائة ساة وهو

املوت. فدعا اهلل فىعل. قيل: كا  حييي األموات بـ )يا حي يا قوم(. وإمنا خص عيسى 

  بهاه املعجزات؛ أل  الغالب كا  يف زمانه الطب، فأراهم اهلل اآليات من جاس

 كا  يف زمن موسى ما هم عليه، لتكو  املعجزة أظهر، كما أ  الغالب ملا 

السحر، أتاهم من جاس كلك مبا أعجزهم عن اإلتيا  مبثله، وكا  الغالب يف زما  

البيا  والبالغة والىصاحة، فأراهم اهلل تعاىل املعجزة بالقرن  الاي بهرهم ما  نبياا 

فيه من عجائب الايم وغرائب البيا ، ليكو  أبلغ يف باب اإلعجاز بأ  يأتي كال  من 

نبياء مبثل ما هم عليه، ويعجزو  عن اإلتيا  مبثله. إك لو أتاهم مبا ال يعرفونه أمم األ

َوُأَنبُِّئُكْم لكا  جيوز أ  خيطر بباهلم أ  كلك مقدور للبشر، غري أنهم ال يهتدو  إليه. 

أ  أي: أخربكم بالاي تأكلونه وتدخرونه، ك ِبَما َتْأُكُلوَ  َوَما َتدَِّخُروَ  ِفْي ُبُيوِتُكمِْ
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أي:  ِإ َّ ِفي َكِلَكيقول للرجل: تغديت بكاا وكاا، ورفعت إىل الليل كاا وكاا. 

باهلل إك  َلُكْم ِإْ  ُكْاُتْم ُمؤِمِانَيأي: حجة ومعجزة وداللة  آلَية فيما ككرت لكم 

كا  ال يصح العلم مبدلول املعجزة إال ملن نمن باهلل؛ أل  العلم باملرسل البد أ  يكو  

كا  مبعورا  إىل مجيع بين  لعلم بالرسول. ويف اآلية داللة على أ  عيسى قبل ا

يدل على أ  العبد حيدث ويىعل وخيلق خالفا   نِّْي َأْخُلُق َلُكْمَأإسرائيل. وقوله: 

 .(1)لقول اجملربة لكن اخلالق على اإلطالق هو اهلل تعاىل

 وككرنا يف تىسري التبيني:

َو  يرسلهى َبِاي ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْمَرُسوال  ِإَل  معجزة دالة

مثل  َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر  على صدقي، وهاا كالم عيسى 

الاي ولد  ْكَمَهاأَلأشىي  َفَأْنُىُخ ِفيِه َفَيُكوُ  َطْيرا  ِبِإْكِ  اللَِّه َوُأْبِرُئصورة الطائر 

َوُأْحِي اْلَمْوَتى ِبِإْكِ  اللَِّه الاي تغري لو  جلده فيهرت بقع بيضاء  َواأَلْبَرَصأعمى 

الاي  ِفي ُبُيوِتُكْم ِإ َّ ِفي َكِلَكجتعلونه كخرية  َوُأَنبُِّئُكْم ِبَما َتْأُكُلوَ  َوَما َتدَِّخُروَ 

مصدقني باملعجزات، أي يف صدد  ْاُتْم ُمْؤِمِانَيآلَية  َلُكْم ِإْ  ُكككرت من اآليات 

 تصديق احلق، مقابل املعاند.

يََّدَي َنْيا َبلَِّما  َقدَِّصُمَو  أي ما تقدم علي من الكتاب السماوياِةوَرالتَّ َنِم 

يف شريعة موسى  ْمُكْيَلَع َمرُِّح ْيِاالَّ َضْعَب ْمُكَلعطف على )مصدقا (  لَِّحُأَلَو

 ٍةآَيِب ْمُكُتْئِجَو  تأكيد ملا تقدمِّوِ يُعِطَأَو اهلَل وْاُقاتََّف ْمُكبِّرَّ ْنم
(2). 
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28 
 لحم اإلبل

 

ُكلُّ الطََّعاِم َكاَ  ِحالًّ ِلَبِاي ِإْسَراِئيَل إالَّ َما َحرََّم ِإْسَراِئيُل َعَلى قال اهلل تعاىل: 

َراُة ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها ِإْ  ُكْاُتْم َصاِدِقنَيَنْىِسِه ِمْن َقْبِل َأْ  ُتَازََّل التَّْو
(1). 

حلوم اإلبل، فبني  كا  سبب نزول هاه اآلية أ  اليهود أنكروا حتليل الايب 

وولده إىل أ  حّرمها إسرائيل على نىسه وهو  اهلل أنها كانت حمللة إلبراهيم 

م أحب الطعام والشراب إليه وهي حلوم ، نار إ  برأ من الاسا أ  حيريعقوب 

بالتوراة فلم جيسروا أ   اإلبل وألبانها، فلما برأ وفى بااره، فحاجهم الايب 

 .(2)حيضروها لعلمهم بصدق حممد 

 وككرنا يف التبيني:

ُكلُّ الطََّعاِم  املأكوالتًَّكاَ  ِحال حالال   أيِلَبِاي ِإْسَراِئيَل بين  أي

ِمْن فانه حرم أكل حلم اإلبل على نىسه  َما َحرََّم ِإْسَراِئيُل َعَلى َنْىِسِهِإاّل يعقوب 

والتوراة إمنا حرم بعض األشياء على بين إسرائيل ليلمهم  َقْبِل َأْ  ُتَازََّل التَّْوَراُة

وبغيهم، وعليه فاألطعمة الطيبة حالل على املسلمني ألنهم مل ييلموا كما ظلم 

ُقْل َفْأُتوا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَها رم اهلل عليهم بعض الطيبات عقوبة هلم اليهود أنىسهم فح

يف دعواكم أ  التحريم كا  قدميا  على نزول التوراة فإنه ال يشري  ِإْ  ُكْاُتْم َصاِدِقنَي

 التوراة إىل قدم التحريم.

َبِاَكاْل ى اهلِلَلى َعَرَتاْف ِنَمَف لطيبات من القديم   قال إ  اهلل حرم بعض اأب

ألنىسهم  وَ ُماِليَّاْل ُمُه َكِئَلْوُأَفقيام احلجة  أي َكِلَك ِدْعَب ْنِموقبل نزول التوراة 

 ألنهم يأتو  بالباطل وهم يعلمو  بطال  كالمهم.
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اهلُل َقَدَص ْلُق  يف أ  هاه الطيبات كانت حالال  من القديمِةلَِّم وْاُعِباتََّف أي 

مائال   يف حال كو  إبراهيم  أي ىا ْيِاَحوهي حلية الطيبات  يَماِهَرْبِإطريقة 

 فإ  أهل الكتاب كانوا يقولو  إ  إبراهيم  نَيِكِرْشُماْل َنِم اَ ا َكَمَوعن الشرك 

 .(1)على دياهم الاي هو الشرك

 

 

29 
 لكنهم كفروا

 

ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَاا ِمْاُهُم اْرَاْي َعَشَر َنِقيبا  َوَلَقْد َأَخَا اللَُّه ِميَثاَق َبِاي قال اهلل تعاىل: 

َوَقاَل اللَُّه ِإنِّي َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّاَلَة َونَتْيُتُم الزََّكاَة َونَمْاُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْم 

ُكْم َوألَُْدِخَلاَُّكْم َجاَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها َوَأْقَرْمُتُم اللََّه َقْرما  َحَساا  ألََُكىَِّر َّ َعْاُكْم َسيَِّئاِت

اأَلْنَهاُر َفَمْن َكَىَر َبْعَد كِلَك ِمْاُكْم َفَقْد َملَّ َسَواَء السَِّبيِل
(2). 

أي عهدهم املؤكد باليمني بإخالص العبادة له  ِميَثاَق َبِاي ِإْسَراِئيَلقوله تعاىل: 

أي أمرنا  َوَبَعْثَاا ِمْاُهُم اْرَاْي َعَشَر َنِقيبا الشرائع  واإلميا  برسله وما يأتو  به من

بأ  يبعث من األسباط االرين عشر ارين عشر رجال  كالطالئع يتجسسو   موسى 

ويأتو  بين إسرائيل بأخبار أرض الشام وأهلها اجلبارين. فاختار من كل سبط رجال  

قومهم عن قتاهلم ملا رأوا من شدة  يكو  هلم نقيبا  أي أمياا كىيال ، فرجعوا ياهو 

 بأسهم وعيم خلقهم إال رجلني ماهم: كالب بن يوفاا، ويوشع بن نو .

وقيل: معااه أخانا من كل سبط ماهم ممياا  مبا عقدنا عليهم من امليثاق يف أمر 

 دياهم.

 وقيل: معااه ارين عشر رئيسا .

 وقيل: شهيدا  على قومه.
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 وجيوز أ  يكونوا قادة.وقيل: جيوز أ  يكونوا رسال ، 

وقيل: بعثوا أنبياء ليقيموا الدين، ويعلموا األسباط التوراة، ويأمروهم مبا فرض 

 اهلل عليهم، وأمرهم به.

َوَقاَل اللَُّه ِإنِّي َمَعُكْم  قيل: إنه خطاب للاقباء. وقيل: خطاب لبين إسرائيل

: قال اهلل هلم ـ فحاف الاين أخا ماهم امليثاق، وجيوز أ  يدخل فيهم الاقباء، أي

لداللة الكالم عليه ـ: إني معكم بالاصر واحلىظ أنصركم على عدوي وعدوكم الاين 

 أمرتكم بقتلهم إ  قاتلتموهم ووفيتم بعهدي وميثاقي الاي أخاته عليكم.

َونَتْيُتُم يا معشر بين إسرائيل  َلِئْن َأَقْمُتُم الصَّاَلَةرم ابتدأ سبحانه فقال: 

أي صدقتم مبا أتاكم به رسلي من شرائع  َونَمْاُتْم ِبُرُسِليأي أعطيتموها  َةالزََّكا

أي نصرمتوهم، وقيل: عيمتموهم  َوَعزَّْرُتُموُهْمديين، وقيل: إنه خطاب للاقباء 

أي أنىقتم يف سبيل اهلل  َوَأْقَرْمُتُم اللََّه َقْرما  َحَساا ووقرمتوهم وأطعتموهم. 

حساة جيازيكم بها، فكأنه قرض من هاا الوجه. وقيل: معاى قوله  وأعمال الرب نىقة

 َحَساا  . عىوا  عن طيبة نىس وأ  ال يتبعه من وال أكى. وقيل: يعين حالال

ألََُكىَِّر َّ َعْاُكْم َسيَِّئاِتُكْم  أي ألعطني على ما مضى من إجرامكم بعىوي وإسقاطي

اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َفَمْن َكَىَر َبْعَد كِلَك َوألَُْدِخَلاَُّكْم َجاَّعاكم وبال كلك 

أي أخطأ قصد  َفَقْد َملَّ َسَواَء السَِّبيِلأي بعد بعث الاقباء وأخا امليثاق  ِمْاُكْم

 . (1)الطريق الوامح وزال عن ماهاج احلق 

 هلية.وباو إسرائيل نقضوا العهد وكىروا من بعد كلك فاستحقوا اللعاة اإل

 وككرنا يف التبيني: 

َوَلَقْد َأَخَا اللَُّه ِميَثاَق َبِاي ِإْسَراِئيَل  أي عهدهم األكيدَوَبَعْثَاا  أي سّلط وأّمر

يا بين  َوَقاَل اللَُّه ِإنِّي َمَعُكْمكىيال  لكل سبط نقيب  ِمْاُهُم اْرَاْي َعَشَر َنِقيبا عليهم 

 َقْمُتُم الصَّاَلَة َونَتْيُتُم الزََّكاَة َونَمْاُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْمَلِئْن َأإسرائيل بالاصرة لكم 

أي أنىقتم يف سبيله إنىاقا   َوَأْقَرْمُتُم اللََّه َقْرما  َحَساا أي نصرمتوهم ووقرمتوهم
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 اصيكم أي مع َعْاُكْم َسيَِّئاِتُكْمأحموّ   ألََُكىَِّر َّبدو  مّن وال أكى وال رياء 

َوألَُْدِخَلاَُّكْم َجاَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  حتت أشجارها وأبايتها اأَلْنَهاُر َفَمْن َكَىَر َبْعَد

أي الطريق السوي املوصل إىل السعادة  ِمْاُكْم َفَقْد َملَّ َسَواَء السَِّبيِلامليثاق  َكِلَك

 يف الدارين.

اَمِبَف  أي بسببْمِهاِقَثيمِّ ْمِهِضْقَن  بأ  مل يعملوا بهْماُهاََّعَل  طردناهم عن

  إالقسوة خالف اللني، أي ال يدخل فيها اخلري، ف ة َياِسَق ْمُهوَبُلا ُقَاْلَعَجَورمحتاا 

 َمِلَكاْلأي يبدل هؤالء اليهود  وَ ُفرِّحَُّيمن يعاند ويستمر يف عااده يقسو قلبه 

أي قسما  من  ا يََّح وْاُسَنَوبومع شيء مكا  شيء نخر  ِهِعاِمَومَّ ْنَعكلمات اهلل 

مما أنزله اهلل تعاىل تاكريا  هلم فكتابهم أصبح ناقصا  وحمّرفا   ِهِب وْاُركِّا ُكمَّمِّالتوراة 

اُلَزا َتَلَو  يا رسول اهللُعِلطََّت  وتعلمىَلَع  نىسْمُهْامِّ ٍةَااِئَخ  من أهل

ما داموا على عهدك  ْمُهْاَع ُفاْعَفخيونو   حيث ال ْمُهْاا  مِّيَلِلَق لَّاِإالكتاب 

ْحَىاْصَو  أعرض فإ  شأ  الكبار اإلعراضنَيِاِسْحُماْل بُِّحُي اهلَل  َِّإ(1). 

 
 

30 
 القصاص حياة

 

َل َنْىسا  ِبَغْيِر ِمْن َأْجِل َكِلَك َكَتْبَاا َعلى َبِاي ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتقال اهلل تعاىل: 

َنْىٍس َأْو َفساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل الاَّاَ  َجِميعا  َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا الاَّاَ  

 َجِميعا  َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلاا ِباْلَبيِّااِت ُرمَّ ِإ َّ َكِثريا  ِمْاُهْم َبْعَد كِلَك ِفي اأَلْرِض 

ِرُفوَ َلُمْس
(2). 

 ِمْن َأْجِل َكِلَكبني اهلل سبحانه يف هاه اآليات التكليف يف باب القتل، فقال: 

َكَتْبَاا َعلى َبِاي معااه من جااية كلك، وكلك إشارة إىل قتل أحد ابين ندم أخاه ظلما . 
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اهم نىسا  أي من قتل م َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْىسا أي: حكماا عليهم وفرماا  ِإْسَراِئيَل

أو من قتل ماهم نىسا  بغري  َأْو َفساٍد ِفي اأَلْرِضأي بغري قود.  ِبَغْيِر َنْىٍسظلما  

فساد كا  ماها يف األرض فاستحقت بالك قتلها، وفسادها يف األرض إمنا يكو  

 ِإنََّما َجَزاُء الَِّايَنباحلرب هلل ولرسوله وإخافة السبيل على ما ككره اهلل يف قوله: 

ُيَحاِرُبوَ  اللََّه َوَرُسوَلُه
َفَكَأنََّما َقَتَل الاَّاَ  َجِميعا  َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا اآلية  (1)

 قيل يف تأويله أقوال: الاَّاَ  َجِميعا 

أحدها: إ  معااه هو أ  الاا  كلهم خصماؤه يف قتل كلك اإلنسا ، وقد وترهم 

، فأوصل إليهم من املكر وما يشبه القتل الاي أوصله إىل وتر من قصد لقتلهم مجيعا 

املقتول فكأنه قتلهم كلهم. ومن استاقاها من غرق أو حرق أو هدم أو ما مييت ال حمالة 

أو استاقاها من مالل فكأمنا أحيا الاا  مجيعا ، أي أجره على اهلل أجر من أحياهم 

خاهم املؤمن مبازلة من أحيا كل واحد مجيعا ؛ ألنه يف إسدائه املعروف إليهم بإحيائه أ

وأفضل من كلك أ  ـ رم قال ـ:  ماهم، وهاا املعاى مروي عن أبي عبد اهلل 

 .خيرجها من مالل إىل هدى

ورانيها: إ  معااه من قتل نبيا  أو إمام عدل فكأمنا قتل الاا  مجيعا ، أي يعاب 

إمام عدل فكأمنا أحيا عليه كما لو قتل الاا  كلهم، ومن شد على عضد نيب أو 

 الاا  مجيعا  يف استحقاق الثواب.

ورالثها: إ  معااه من قتل نىسا  بغري حق فعليه مأرم كل قاتل من الاا ؛ ألنه 

سن القتل وسهله لغريه فكا  مبازلة املشارك فيه، ومن زجر عن قتلها مبا فيه حياتها 

هلل فلم يقدم على قتلها لالك على وجه يقتدى به فيه بأ  يعيم حتريم قتلها كما حرمه ا

من سن ساة  :فقد أحيا الاا  بسالمتهم ماه فالك إحياؤه إياها. ويؤيده قوله 

حساة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة، ومن سن ساة سيئة فله وزرها 

 .ووزر من عمل بها إىل يوم القيامة
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املقتول، ومن أحياها فكأمنا أحيا ورابعها: إ  املراد فكأمنا قتل الاا  مجيعا  عاد 

 الاا  مجيعا  عاد املستاقا.

وخامسها: إ  معااه جيب عليه من القصاص بقتلها مثل الاي جيب عليه لو قتل 

الاا  مجيعا ، ومن عىا عن دمها وقد وجب القود عليها كا  كما لو عىا عن الاا  

 مجيعا .

 حلياة غريه، وإمنا قال واهلل سبحانه هو احمليي للخلق ال يقدر على خلق ا

ْحَياَهاَأ  :على سبيل اجملاز كما حكا عن منرود أنه قالَأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت
(1) 

 فاستبقي واحدا  وقتل اآلخر.

معااه: ولقد أتت بين إسرائيل الاي  َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلاا ِباْلَبيِّااِتوقوله 

الوامحة واملعجزات الدالة على صدقهم ككرنا قصصهم وأخبارهم رسلاا بالبياات 

 َبْعَد كِلَك ِفي اأَلْرِض  من بين إسرائيل  ُرمَّ ِإ َّ َكِثريا  ِمْاُهْموصحة نبوتهم 

أي جماوزو  حد احلق بالشرك وبالقتل. بل يف كل جماوز عن حق، ويؤيده  َلُمْسِرُفوَ 

ارم ويسىكو  املسرفو : هم الاين يستحلو  احمل :ما روي عن أبي جعىر 

 .(2)الدماء

 وككرنا يف التبيني: 

ِمْن َأْجِل كِلَك من ابتداء قتل قابيل، فإ  هاا احلكم ُشرع من كلك  :أي

َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْىسا  فإ  هاا احلكم ربت لليهود أيضا   َكَتْبَاا َعلى َبِاي ِإْسَراِئيَلالوقت 

َأْو َفساٍد ِفي ل إنسانا  حتى يكو  القتل قصاصا  بدو  أ  كا  املقتول قت ِبَغْيِر َنْىٍس

َفَكَأنََّما َقَتَل الاَّاَ  بدو  أ  يكو  القتل لىساد املقتول يف األرض  :أي اأَلْرِض

نه أأل  القتل جرمية، سواء تعلقت بالواحد أو الكثري كاملاء قطرته مثل حبره يف  َجِميعا 

بالاسل أو اهلداية أو اخلالص من  َمْن َأْحَياَهاَوماء، وهاا لبيا  تعييم هاه اجلرمية 

 ُرُسُلاا ِباْلَبيِّااِتأي بين إسرائيل  َفَكَأنََّما َأْحَيا الاَّاَ  َجِميعا  َوَلَقْد َجاَءْتُهْماملوت 
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ِفي اأَلْرِض احلكم وجميء الرسل  ُرمَّ ِإ َّ َكِثريا  ِمْاُهْم َبْعَد كِلَكاألدلة الوامحات 

 .(1)يقتلو  ويكىرو  ِرُفوَ َلُمْس

 

 

31 
 قتلهم للرسل

 

َلَقْد َأَخْانا ِميَثاَق َبِاي ِإْسَراِئيَل َوَأْرَسْلاا ِإَلْيِهْم ُرُسال  ُكلََّما َجاَءُهْم قال اهلل تعاىل: 

َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهوى َأْنُىُسُهْم َفِريقا  َكاَُّبوا َوَفِريقا  َيْقُتُلوَ 
(2). 

أي األميا  املؤكدة اليت أخاها أنبياؤهم عليهم  يَثاَق َبِاي ِإْسَراِئيَلِمقوله تعاىل

يف اإلميا  مبحمد واإلقرار به. وقيل: أخا ميثاقهم على اإلخالص يف التوحيد، 

. والعمل مبا أمر به، واالنتهاء عما نهى عاه، والتصديق برسله، والبشارة مبحمد 

ا امليثاق على نبائهم أنهم عرفوا كلك يف ووجه االحتجاج عليهم بالك وإ  كا  أخ

 كتبهم وأقروا بصحته، فاحلجة الزمة هلم وعتب املخالىة يلحقهم كما يلحق نباءهم.

ِبَما اَل َتْهوى َأْنُىُسُهْم  أي مما ال تهوى أنىسهم، أي مبا ال يوافق مرادهم

 ََفِريقا  َكاَُّبوا َوَفِريقا  َيْقُتُلو ا طائىة. فإ  قيل: مل عطف أي كابوا طائىة وقتلو

املستقبل على املامي؟ فجوابه ليدل على أ  كلك من شأنهم، فىيه معاى كابوا وقتلوا 

فاصلة جيب أ  يكو  موافقا  لرؤو   َيْقُتُلوَ ويكابو  ويقتلو ، مع أ  قوله: 

يكو  اآلي. وميكن أ  يقال: التقدير فيه فريقا  كابوا مل يقتلوه وفريقا  كابوا يقتلو ، ف

 ََيْقُتُلو .صىة للىريق ومل يكن فيه عطف املستقبل على املامي 

وعلى اجلواب األول مل يكن كابوا ويقتلو  صىة للىريق؛ أل  التقدير كابوا 

 .(3)فريقا  ويقتلو  فريقا  
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 وككرنا يف التبيني:

َلَقْد َأَخْانا ِميَثاَق َبِاي ِإْسَراِئيَل  عهدهم األكيدَلْيِهْم ُرُسال َوَأْرَسْلاا ِإ  كثريين

ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهوى َأْنُىُسُهْم  بأحكام ختالف أهواءهم وشهواتهم

يقا ِرَف  جواب )كلما( أي مجاعة من الرسلوْاُباََّك  كابهم اليهود، كاملسيح

 وَ ُلُتْقيقا  َيِرَفَو  كيحيى وزكريا. 

وْاُبِسَحَو ؤالء اليهود أي زعم هٌةَاْتِف وَ ُكا َتلََّأ  أي ال يصيبهم بالء وعااب

عن مساع احلق، ولاا  وامَُّصَوعن احلق فلم يروه  واُمَعَفبسبب أعماهلم 

تابوا عن  مَُّرارتكبوا ما ارتكبوا واملعاى: حسبوا فعموا وصّموا فارتكبوا ما ارتكبوا 

قبل توبتهم، ومن املعلوم أ  املراد قبول توبة من  مْْيِهَلَع اهلُل اَبَتأعماهلم السابقة فـ 

من اليهود إك  ْمُهْامِّ رٌيِثوا َكمَُّصوا َوُمَع مَُّروما أشبه  مل يكن قتل األنبياء 

 .(1)فيجازيهم بها وَ ُلَمْعا َيَمِب رٌيِصَب اهلُلَوخالىوا أحكام اهلل رانيا  
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 من يشرك باهلل

 

َقْد َكَىَر الَِّايَن َقاُلوا ِإ َّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل اْلَمِسيُح َلقال اهلل تعاىل: 

ْلَجاََّة َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه ا

ِلليَّاِلِمنَي ِمْن َأْنَصاٍر َوَمْأَواُه الاَّاُر َوَما
(2). 

وهاا ماهب  َقاُلوا ِإ َّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَمإ  بعضا  من بين إسرائيل 

اليعقوبية ماهم؛ ألنهم قالوا: إ  اهلل احتد باملسيح احتاد الاات فصارا شيئا  واحدا  وصار 

َل اْلَمِسيُح َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل اْعُبُدوا اللََّه َوَقاالااسوت الهوتا ، وكلك قوهلم إنه اإلله. 

 أي: خالقي وخالقكم، ومالكي ومالككم، وإني وإياكم عبيده. َربِّي َوَربَُّكْم
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ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه  أي: بأ  يزعم أ  غريه يستحق العبادة مع ما ربت أنه

 َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه هلل تعاىل. اليقدر أحد على فعل ما يستحق به العبادة سوى ا

والتحريم ها هاا حتريم ماع ال حتريم عبادة ومعااه فإ  اهلل مياعه اجلاة.  اْلَجاََّة

َوَمْأَواُه  أي مصريهالاَّاُر  .وهاا كله إخبار من املسيح لقومه َوَما ِلليَّاِلِمنَي ِمْن

 .(1)ا هم فيه من أنواع العاابمعااه الناصر هلم خيلصهم مم َأْنَصاٍر

َقاُلوا ِإ َّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن هم الاصارى  َلَقْد َكَىَر الَِّايَنوككرنا يف التبيني: 

فإ  اعتقادهم بالتثليث معااه اعتقادهم با  املسيح هو اهلل، أو هم مجاعة  َمْرَيَم

وال  َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل اْعُبُدوا اللََّه َوَقاَل اْلَمِسيُحاعتقدوا بألوهية املسيح فقط 

َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه فأنا عبد له  َربِّيتعبدوني، هو 

الاين ظلموا أنىسهم  الاَّاُر َوَما ِلليَّاِلِمنَيحمله  َوَمْأَواُهفال يدخلها  اْلَجاََّة

 ياصرهم من عااب اهلل. ِمْن َأْنَصاٍر بالشرك

ٍةالَرَر ُثاِلَر اهلَل  َّوا ِإاُلَق يَنِاالَّ َرَىَك ْدَقَل  أي رالث نهلة هم رالرة: اهلل واملسيح

ا مََّعيرجعوا ويتوبوا  وْاُهَتْاِي ْمِل ْ ِإِو ٌداِحَو ُهَلِإ الَِّإ ٍهَلِإ ْنِم ْاَمنه أاحلال  َوومريم 

وإمنا مل يقل:  ْمُهْاِم وْاُرَىَك يَنِاالَّأي يصيبهم  نَّسََّمَيَلمن التثليث  وَ وُلُقَي

 مؤمل. يٌمِلَأ اٌبَاَعليمساهم، تابيها  على أ  العااب على من دام على الكىر 

ى اهلِلَلِإ وَ وُبُتا َيَلَفَأ  بأ  ياتهوا عن تلك العقائد الباطلةُهوَنُرِىْغَتْسِيَو 

 .يٌمِحرَّ وٌرُىَغ اهلُلَوغىرانه يطلبو  

َّام  أي ليسوٌلُسا َرلَِّإ َمرَيَم ُناْب يُحِسَماْل  وليس بإلهْتَلَخ ْدَق  مضت 

ُلُسُراْل ِهِلْبَق ْنِم  فحاله حاهلمُهمُُّأَو  مريمٌةيَقدِِّص  ،صدقت باهلل ورسله

 ومن أكل الطعام ليس إهلا   اَمَعطَّْلا اِ َلُكْأا َياَنَككسائر الصّديقات، وليست بإهلة 

اِتآَياَل ْمُهَل ُنيَِّبُن َفْيَك ْرُياْن  األدلة الدالة على عدم ألوهيتهماى نََّأ ْرُياْن مَُّر 

 .(2)تباع احلقإأي ُيصرفو  عن  وَ ُكؤَفُي
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 إنهم ملعونون

 

َراِئيَل َعَلى ِلَساِ  َداُوَد َوِعيَسى اْبِن ُلِعَن الَِّايَن َكَىُروا ِمْن َبِاي ِإْسقال اهلل تعاىل: 

َمْرَيَم كِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَ 
(1). 

ُلِعَن الَِّايَن َكَىُروا ِمْن َبِاي ، يف قوله تعاىل جّل ككره: عن أبي عبد اهلل 

اازير على لسا  داود اخل :.  فقال ِإْسَراِئيَل َعَلى ِلَساِ  َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم

 والقردة على لسا  عيسى ،  ـ وقال ـ إ  اليهود أمروا باإلمساك يوم اجلمعة

فرتكوا وأمسكوا يوم السبت فحرم عليهم الصيد يوم السبت، فعمد رجال من سىهاء 

القرية فأخاوا من احليتا  ليلة السبت وباعوا و مل تازل بهم عقوبة، فاستبشروا وفعلوا 

 ِلَم َتِعُيوَ  َقْوما  اللَُّه وعيهم اهلل طوائف فلم يسمعوا، وقالوا: كلك ساني ف

ُمْهِلُكُهْم
ِقَرَدة  خاِسِئنَيفأصبحوا  (2)

(3)،(4). 

لعاهم  ُلِعَن الَِّايَن َكَىُروا ِمْن َبِاي ِإْسَراِئيَل َعَلى ِلَساِ  َداُوَدوككرنا يف التبيني: 

 ِعيَسى اْبِن َمْرَيَملسا  على  َوقردة  حني اعتدوا يف السبت فمسخوا داود 

أي بسبب  اْوَصا َعَمِباللعن  َكِلَكحني كىروا بعد نزول املائدة فمسخوا خاازير 

 أي بسبب اعتدائهم وتعديهم. وَ ُدَتْعوا َياُنَكَوعصيا  اليهود 

وُهُلَعَف ٍرَكْاُم ْنَع وَ اُهَاَتا َيَل وْااُنَك بعضا  عن املاكرات  مل يكن ياهى بعضهم 

وَ ُلَعْىوا َياُنا َكَم َسْئِبَل (5)يف عدم تااهيهم عن املاكر. 
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 بالسحر اتهام عيسى 

 

ِإْك َقاَل اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْكُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك قال اهلل تعاىل: 

َكلُِّم الاَّاَ  ِفي اْلَمْهِد َوَكْهال  َوِإْك َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة ِإْك َأيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِ  ُت

ِبِإْكِني  َوالتَّْوَراَة َواإِلْنِجيَل َوِإْك َتْخُلُق ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر ِبِإْكِني َفَتْاُىُخ ِفيَها َفَتُكوُ  َطْيرا 

ِبِإْكِني َوِإْك ُتْخِرُج اْلَمْوتى ِبِإْكِني َوِإْك َكَىْىُت َبِاي ِإْسَراِئيَل َعْاَك  َوُتْبِرُئ اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص

ِإْك ِجْئَتُهْم ِباْلَبيَِّااِت َفَقاَل الَِّايَن َكَىُروا ِمْاُهْم ِإْ  هاا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي
(1). 

ث عيسى بالسحر، فإنه ملا بع كا  الكىرة من بين إسرائيل يتهمو  األنبياء 

  :وجاء باآليات والبياات، مل يؤماوا به وقالواِإْ  َهَاا ِإلَّا ِسْحٌر ٌمِبنٌي. 

ُتَكلُِّم الاَّاَ  ِفي   هو جربائيل  ِإْك َأيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِ قوله تعاىل: 

املهد  أي يف حال ما كات صبيا  يف املهد ويف حال ما كات كهال ، وقيل: اْلَمْهِد َوَكْهال 

أي العلم  َواْلِحْكَمَةقيل: الكتابة يعين اخلط  َوِإْك َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَبحجر أمه. 

والشريعة. وقيل: أراد الكتب فيكو  الكتاب اسم جاس، رم فصله باكر التوراة 

أي  ْيِر ِبِإْكِنيَوالتَّْوَراَة َواإِلْنِجيَل َوِإْك َتْخُلُق ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّواإلجنيل، فقال: 

واككر كلك أيضا  إك تصور الطني كهيئة الطري الاي تريد، أي كخلقته وصورته، ومساه 

 َفَتْاُىُخ ِفيَهاأي تىعل كلك بإكني وأمري  ِبِإْكِنيخلقا ؛ ألنه كا  يقدره. وقوله: 

وُ  َطْيرا  َفَتُكأي تاىخ فيها الروح؛ أل  الروح جسم جيوز أ  ياىخه املسيح بأمر اهلل. 

والطري يؤنث وياكرـ فمن أنث فعلى اجلمع، ومن ككر فعلى اللىظ، وواحد  ِبِإْكِني

 الطري: طائر، فيكو  مثل ظاعن وظعن، وراكب وركب.

َيُكوُ  َطْيرا  ِبِإْكِنيَفوبني بقوله: 
، أنه إكا نىخ املسيح فيها الروح قلبها اهلل (2)
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 ت طائرا  بإك  اهلل، أي بأمره وإرادته ال بىعل املسيح حلما  ودما  وخيلق فيها احلياة فصار

من به  َواأَلْبَرَصالاي ولد أعمى  اأَلْكَمَهأي تصحح  َوُتْبِرُئـ مستقال  ـ 

أي بأمري، ومعااه أنك تدعوني حتى أبرئ األكمه  ِبِإْكِنيبرص مستحكم 

 ِإْك ُتْخِرُج اْلَمْوتى َوواألبرص، ونسب كلك إىل املسيح ملا كا  بدعائه وسؤاله. 

أي أككر إك تدعوني فأحيي املوتى عاد دعائك وأخرجهم من القبور حتى  ِبِإْكِني

 يشاهدهم الاا  أحياء، ونسب كلك إىل املسيح ملا كا  بدعائه.

ملا كا  بإك  اهلل تعاىل، فإنه كاسبة  أقول: وال بأ  باسبة هاه األمور إليه 

 .اإلماتة إىل عزرائيل 

ِإْك َكَىْىُت َبِاي ِإْسَراِئيَل َعْاَكَو  عن قتلك وأكيتكِإْك ِجْئَتُهْم  أي حني جئتهم

ِباْلَبيَِّااِت  مع كىرهم وعاادهم. وجيوز أ  يكو  تعاىل كىهم عاه بألطافه اليت اليقدر

. عليها غريه، وجيوز أ  يكو  كىهم باملاع والقهر كما ماع من أراد قتل نبياا 

وجحدوا  َفَقاَل الَِّايَن َكَىُرواأتيتهم باحلجج واملعجزات  َتُهْم ِباْلَبيَِّااِتْئِجومعاى 

 يعاو  به عيسى  ِإْ  َهَاا ِإلَّا ِسْحٌر ُمِبنٌيأي من بين إسرائيل  ِمْاُهْمنبوتك 

 .(1)يعين به أ  ما جاء به سحر ظاهر وامح  ِسْحٌر ُمِبنٌيو

 وككرنا يف التبيني: 

ِإْك َقاَل اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْكُكْر ِنْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى  حممد  واككر يا

 ُتَكلُِّم الاَّاَ  ِفي اْلَمْهِدبروح طاهرة  ِبُروِح اْلُقُدِ قويتك  َواِلَدِتَك ِإْك َأيَّْدُتَك

ل كونك يف حا ال ْهَكَو حيث ال يتكلم يف هاا العمر صيب، وكلك إعجاز ماه 

 جاس الكتب السماوية  َوِإْك َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَبكبريا  تكلمهم باإلعجاز والابوة 

َةَمْكِحاْلَو  الشريعةُقُلْخَت ْكِإَو يَلِجْنِإاْلَو اَةوَرتَّاْلَو  تصاعرِيالطَّ  ِةَئْيَهَك نِيالطِّ َنِم 

جواز صاع اجملسمة بغري إك   أي تىعل كلك بإك  اهلل، ولعله إشارة إىل عدم يِنْكِإِب

 َهَمَكَأاْلتشىي  ُئرِبْتي ُوِنْكِإِبحّيا   را ْيَط وُ تُكَفالروح  ايَهِف ُخُىْاَتَف ،(2)اهلل
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من قبورهم بأ   ىَتْوَماْل ُجِرْخُت ْكِإي َوِنْكِإِبالاي ال عالج له  َصَرْبَأاَلَواألعمى 

 ْكِإ َكْاَع َلْياِئَرْسي ِإِاَبي ماعت أ  يصلوا إليك بسوء أ ُتْىَىَك ْكِإي َوِنْكِإِبحتييهم 

وهم اليهود الاين مل  َفَقاَل الَِّايَن َكَىُروا ِمْاُهْمباألدلة الوامحة  اِتَايَِّباْلِب ْمُهَتْئِج

أي  ِإلَّا ِسْحٌر ُمِبنٌيأي: ما هاا الاي أتيت باإلعجاز  ِإْ  َهَاا يأماوا باملسيح 

 .(1)وامح
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َحِقيٌق َعَلى َأْ  اَل َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبَبيَِّاٍة ِمْن قال اهلل تعاىل: 

َربُِّكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبِاي ِإْسَراِئيَل
(2). 

 قيل: معااه حقيق على ترك القول على اهلل إاّل احلق.

قول احلق أي واجب على قول احلق أ  أكو  أنا قائله وقيل: أنا حقيق على 

والقائم به وال يرمى إال مثلي ناطقا  به، وماه قول العرب: فال  يدعيه العلم بالطرق 

 فوق ما يدعي هو العلم بها.

وقيل: معااه حقيق بأ  ال أقول على اهلل إال احلق، فيكو  )على( مبعاى الباء، 

وبالقو ، وجاءني فال  على حالة حساة،  كما تقول رميت السهم على القو 

 وحبالة حساة.

وقيل: معااه حريص على أ  ال أقول على اهلل إال احلق وما فرمه عليَّ من 

 الرسالة.

َقْد ِجْئُتُكْم ِبَبيَِّاٍة  أي حبجة ومعجزةِمْن َربُِّكْم  أي أعطانيها ربكم َفَأْرِسْل

 إسرائيل من عقال التسخري وخلهم يرجعوا إىل أي فأطلق بين َمِعَي َبِاي ِإْسَراِئيَل
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األرض املقدسة؛ وكلك أ  فرعو  والقبط كانوا قد استعبدوا بين إسرائيل واعتقلوهم 

لالستخدام يف األعمال الشاقة، مثل: بااء املاازل، ومحل املاء، ونقل الرتاب، وما 

 .(1)أشبه كلك

 وككرنا يف التبيني: 

َحِقيٌق  أي أنا جديرى َأْ  اَل َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقََّعَل الرسل أل  

ِمْن َربُِّكْم َفَأْرِسْل َمِعَي  هي معاجز موسى  َقْد ِجْئُتُكْم ِبَبيَِّاٍةاليقولوا إال احلق 

فإ  فرعو  كا  استعبدهم من وطن نبائهم وهي فلسطني مكا  إبراهيم  َبِاي ِإْسَراِئيَل

أ  يطلق فرعو  سراحهم حتى يرجع  طلب موسى ف وإسحاق ويعقوب 

 .(2)بهم إىل األرض املقدسة

إىل فرعو  لياصحاه وليرتك بين إسرائيل  وهكاا جاء موسى ومعه هارو  

 وخيلصهم من ظلم فرعو .. لكاه أبى واستكرب...  حتى يأخاهم موسى 

ُأَلَماْل اَلَقَو  األشرافُرَاَتَأ وَ َعْرِف ِمْوَق ْنِم رتك توْاُدِسْىُيِل ُهَمْوَقى َووَسُم 

 َكَتَهنِلَوأي يرتكك وال يعتين بك  َكَرَاَيَوبدعوتهم إىل خمالىتك  ِضْراأَل ْيِف

حتى  ْمُهاَءَاْبَأ ُلتِّْقُاَس اَلَقنهم كانوا يعبدو  األصاام باإلمافة إىل عبادة فرعو  إف

ا نَِّإَوأي نبقيهن أحياء  ْمُهاَءَسِن ْيحَِّتْسَنَو اليكربوا وياضموا إىل موسى 

 جبربهم على ما نريد. وَ ُراِهَق ْمُهَقْوَف

ِهوِمَقى ِلوَسُم اَلَق   ملا مسعوا تهديد فرعووْاُرِباْصَو اهلِلِب وْايُاِعَتاْس  على أكاه

ِهاِدَبِع ْنِم اُءَشن َيا َمَهُروِرُي هلِل َضْراأَل  َِّإ األرض فيه تلميح إىل أنكم تررو   

ُةَباِقَعاْلَو  احملمودةنَيِقتَُّمْلِل .الاين يتجابو  الكىر واملعاصي 

وْااُلَق  أي باو إسرائيلاَاَيِتْأَت ْ َأ ِلْبَق ْنا ِمَاْيوِكُأ  بقتل أباائاا واستحياء نسائاا

اَاَتْئا ِجَم ِدْعن َبِمَو  بإعادة فرعو  قتل األبااء واستحياء الاساءاَلَق  موسى 

ىَسَع  أي نرجوْمُكوَُّدَع َكِلْهُي ْ َأ ْمُكبَُّر   فرعورِضأَلي اِف ْمُكَىِلْخَتْسَيَو 
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خريا  أم شرا ، وهاا إناار هلم بأ  يعملوا  وَ ُلَمْعَت َفْيَك َراُيَيَفبأ  جيعلكم خلىاء له 

 صاحلا  عاد استخالفهم.

نَيِاسِّاْلِب وَ َعْرِف ا نَلَنْاَخَأ ْدَقَلَو  القحط واجلدباِتَرَمالثَّ َنمِّ ٍصْقَنَو 

 .(1)يتعيو  وَ ُركَّاََّي ْمُهلََّعَلبتسليط الدود على الثمار حتى نقصت عن معتادها 

 مَِّياْل ْيِف ْماُهَاْقَرْغَأَفأي من فرعو  وقومه  ْمُهْاا ِمَاْمَقانَتَفإىل أ  قال تعاىل: 

ال يعلمو  بها  نَيِلاِفا َغَهْاَع وْااُنَكَو ْاَااِتآَيِب وْاُباََّكبب أنهم أي بس ْمُهنََّأَبيف البحر 

 كالغافل.

َمْوَقا اْلَاْرَرْوَأَو  بين إسرائيلَّوَ ُىَعْضَتْسَي وْااُنَك يَنِاال  ،أي يعدونهم معىاء

عاى مجيع أي شرق مصر وغربها مب اَهَباِرَغَمَو ِضْراأَل َقاِرَشَمباالستعباد واإلكالل 

 ْتمََّتَويف تلك األرامي  ايَهِفبالثمار وكثرة األنبياء  اَاْكاَري َبِتالَّنواحي البالد 

فإ  اهلل وعدهم اخلري  َلْياِئَرْسِإ ْيِاى َبَلَعأي الكلمة احلساة  ىَاْسُحاْل َكبَِّر ُتَمِلَك

 اَ ا َكَمأهلكاا  اَنْرمََّدَوبسبب صربهم  وْاُرَبا َصَمِبإ  نماوا وبقوا على إميانهم 

من اجلاات كات  وَ ُشِرْعوا َياُنا َكَمَومن األباية والعمارات  ُهُمْوَقَو وَ َعْرِف ُعَاْصَي

 .(2)العرائش
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 قصة الرجز

 

 

َد َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّْجُز َقاُلوا َيا ُموَسى اْدُع َلَاا َربََّك ِبَما َعِهقال اهلل تعاىل: 

ِعْاَدَك َلِئْن َكَشْىَت َعاَّا الرِّْجَز َلُاْؤِمَانَّ َلَك َوَلُاْرِسَلنَّ َمَعَك َبِاي ِإْسَراِئيَل
(1). 

إنه ملا سجد السحرة ومن نمن به من الاا  هلل عز وجل. قال هاما  لىرعو : إ  

ين الاا  قد نماوا مبوسى فانير من دخل يف دياه فاحبسه. فحبس كل من نمن به من ب

. فلم يىعل، فأنزل اهلل خل عن بين إسرائيلإسرائيل، فجاء إليه موسى فقال له: 

عليهم يف تلك الساة الطوفا  فخرب دورهم ومساكاهم حتى خرجوا إىل الربية 

 ومربوا اخليام.

فقال فرعو  ملوسى: ادع ربك حتى يكف عاا الطوفا  حتى أخلي عن بين 

 إسرائيل وأصحابك. 

فكف عاهم الطوفا ، وهّم فرعو  أ  خيلي عن بين  ربه فدعا موسى 

إسرائيل فقال له هاما : إ  خلت عن بين إسرائيل غلبك موسى وأزال ملكك. فقبل 

ماه ومل خيل عن بين إسرائيل، فأنزل اهلل عليهم يف الساة الثانية اجلراد فجردت كل 

 شيء كا  هلم من الابت والشجر حتى كانت جترد شعرهم وحليتهم.

فرعو  من كلك جزعا شديدا  وقال: يا موسى، ادع ربك أ  يكف عاا  فجزع

اجلراد حتى أخلي عن بين إسرائيل وأصحابك. فدعا موسى ربه فكف عاهم اجلراد، 

فلم يدعه هاما  أ  خيلي عن بين إسرائيل، فأنزل اهلل عليهم يف الساة الثالثة القمل، 

سى: إ  دفعت عاا القمل كىىت فاهبت زروعهم وأصابتهم اجملاعة. فقال فرعو  ملو
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 عن بين إسرائيل.

فدعا موسى ربه حتى كهب القمل وقال: أول ما خلق اهلل القمل يف كلك 

الزما ، فلم خيل عن بين إسرائيل. فأرسل اهلل عليهم بعد كلك الضىادع، فكانت 

تكو  يف طعامهم وشرابهم ويقال: إنها كانت خترج من أدبارهم ونكانهم وننافهم. 

فقالوا: ادع اهلل أ  ياهب  ا من كلك جزعا  شديدا ، فجاءوا إىل موسى فجزعو

 عاا الضىادع فإنا نؤمن بك ونرسل معك بين إسرائيل.

ربه فرفع اهلل عاهم كلك، فلما أبوا أ  خيلوا عن بين إسرائيل  فدعا موسى 

كا شربه حول اهلل ماء الايل دما ، فكا  القبطي يراه دما  واإلسرائيلي يراه ماء ، فإ

اإلسرائيلي كا  ماء  وإكا شربه القبطي كا  دما ، فكا  القبطي يقول لإلسرائيلي: خا 

 املاء يف فمك وصبه يف فمي. فإكا صبه يف فم القبطي حتول دما  فجزعوا جزعا  شديدا .

فقالوا ملوسى: لئن رفع اهلل عاا الدم لارسلن معك بين إسرائيل. فلما رفع اهلل 

ومل خيلوا عن بين إسرائيل، فأرسل اهلل عليهم الرجز وهو الثلج عاهم الدم غدروا 

ومل يروه قبل كلك، فماتوا فيه وجزعوا جزعا  شديدا  وأصابهم ما مل يعهدوا قبله 

اْدُع َلاا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعْاَدَك َلِئْن َكَشْىَت َعاَّا الرِّْجَز َلُاْؤِمَانَّ َلَك وَلُاْرِسَلنَّ فقالوا: 

 .َبِاي ِإْسَراِئيَل َمَعَك

فدعا ربه فكشف عاهم الثلج فخلى عن بين إسرائيل، فلما خلى عاهم اجتمعوا 

من مصر واجتمع إليه من كا  هرب من فرعو ،  وخرج موسى  إىل موسى 

وبلغ فرعو  كلك فقال له هاما : قد نهيتك أ  ختلي عن بين إسرائيل فقد اجتمعوا 

 .(1)دائن حاشرين وخرج يف طلب موسى، القصةإليه. فجزع فرعو  وبعث يف امل

 وككرنا يف التبيني:

ٍةنَي ْنِم ِها ِبَاِتَأا َتَمْهَم (2)وااُلَقَو  )بيا  )ماِّاَهنا ِبَرَحْسَتل  لتمّوه علياا بسبب

 فال نصّدقك. نَيِاِمْؤُمِب َكَل ُنْحا َنَمَفتلك اآلية 
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اَ وَفطُّاْل ُمِهْيَلا َعَاْلَسْرَأَف د املاء حتى طاف ببيوتهم وزرعهم وأغرقهم زا        

اَدَرَجاْلَو  الاي أكل حررهمَلمَُّقاْلَو  يف أبدانهمَعاِدَىضَّاْلَو  فامتألت بيوتهم

        أدلة على صدق موسى  اٍتنَيفانقلبت مياههم دما   َمدَّاْلَوبالضىادع 

ُّالٍتصََّىم حد مبياات وامحات ال تشكل على أوْاُرَبْكَتاْسَف   عن اإلمياوْااُنَكَو 

 . نَيِمِرْجما  مُّْوَق

ُزْجالرِّ ُمِهْيَلَع َعَقَوَلمَّا َو  الثلج األمحر مما سبب موتهم وكثرة أكاهما وا َياُلَق

من إجابة دعوتك، أو الباء للقسم أي نقسمك  َكاَدِع َدِها َعَمِب َكبَّا َرَاَل ُعى اْدوَسُم

 يَلاِئَرْسي ِإِاَب َكَعَم نََّلِسْرُاَلَو َكَل نََّاؤِمُاَل َزْجا الرِّاََّعرفعت  َتْىَشن َكِئَل بعهد اهلل

نطلق سراحهم فإنهم كانوا حتت مراقبة شديدة من فرعو  ال يأك  هلم باخلروج عن 

ة إكا بلغوها نزل بهم إىل مد وُهُغاِلَب ْمُه ْلَجى َأَلِإ َزْجالرِّ ُمُهْاا َعَاْىَشا َكمََّلَفمصر 

 ياقضو  عهدهم فلم يؤماوا ومل يطلقوا بين إسرائيل. وَ ُثاُكَي ْما ُهَكِإالعااب رانيا  

مَِّيي اْلِف ْماُهَاْقَرْغَأَف ْمُهْاا ِمَاْمَقانَتَف  يف البحرْمُهنََّأِب  أي بسبب أنهموْاُباََّك 

 .(1)يعلمو  بها كالغافلال  نَيِلاِفا َغَهْاوا َعاُنَكا َوَااِتآَيِب
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َوَأْوَرْرَاا اْلَقْوَم الَِّايَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُىوَ  َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَبهَا قال اهلل تعاىل: 

ُروا َوَدمَّْرَنا َما الَِّتي َباَرْكَاا ِفيَها َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْساى َعَلى َبِاي ِإْسَراِئيَل ِبَما َصَب

َكاَ  َيْصَاُع ِفْرَعْوُ  َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِرُشوَ 
(2). 

بعد ما القى باو إسرائيل من فرعو  والقبط ما القوه أغرق اهلل فرعو  وقومه 

 وأورث بين إسرائيل األرض.
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َوَأْوَرْرَاا اْلَقْوَم  بين إسرائيلالَِّايَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُىو َ  فإ  القبط كانوا

يستضعىونهم، فأوررهم اهلل بأ  مكاهم وحكم هلم بالتصرف وأباح هلم كلك بعد 

اليت  َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَبَهاإهالك فرعو  وقومه القبط فكأنهم ورروا ماهم. 

كانوا فيها يعين جاات األرض الشرق والغرب ماها، يريد به ملك فرعو  من أدناه إىل 

 .أقصاه

وقيل: هي أرض الشام ومصر. وقيل: هي أرض الشام وشرقها وغربها. وقيل: 

 هي أرض مصر.

الَِّتي َباَرْكَاا حيث ملكوا األرض.  وكا  من بين إسرائيل داود وسليما  

بإخراج الزروع والثمار وسائر صاوف الابات واألشجار إىل غري كلك من العيو   ِفيَها

معااه  َتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْساى َعَلى َبِاي ِإْسَراِئيَلَوواألنهار ومروب املاافع. 

صح كالم ربك بإجناز الوعد بإهالك عدوهم واستخالفهم يف األرض، وإمنا كا  

 اإلجناز متاما  للكالم بتمام الاعمة به.

َما َصَبُروْاِب  على أكى فرعو  وقومه وتكليىهم إياهم ما ال يطيقونه من

أي أهلكاا ما كانوا  َوَدمَّْرَنا َما َكاَ  َيْصَاُع ِفْرَعْوُ  َوَقْوُمُهواألعمال الشاقة. االستعباد 

من األشجار واألعااب  َوَما َكاُنوا َيْعِرُشوَ يباو  من األباية والقصور والديار 

 .(1)والثمار. وقيل: يعرشو  يسقىو  من القصور والبيوت

أي  الَِّايَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُىوَ بين إسرائيل  ا اْلَقْوَمَوَأْوَرْرَاوككرنا يف التبيني: 

أي شرق مصر  َمَشاِرَق اأَلْرِض َوَمَغاِرَبَهايعدونهم معىاء، باالستعباد واإلكالل 

يف تلك  ِفيَهابالثمار وكثرة األنبياء  الَِّتي َباَرْكَااوغربها مبعاى مجيع نواحي البالد 

فإ   َعَلى َبِاي ِإْسَراِئيَلأي الكلمة احلساة  َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْساىَوَتمَّْت األرامي 

 اَنْرمََّدَوبسبب صربهم  واُرَبا َصَمِباهلل وعدهم اخلري إ  نماوا وبقوا على إميانهم 

 وَ ُشِرْعوا َياُنا َكَمَومن األباية والعمارات  ُهُمْوَقَو ُ ْوَعْرِف ُعَاْصَي اَ ا َكَمأهلكاا 
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 .(1)من اجلاات كات العرائش
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38 
 عبور البحر

 

َوَجاَوْزَنا ِبَبِاي ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُ  َوُجُاوُدُه َبْغيا  قال اهلل تعاىل: 

ِبِه َبُاوا ِإْسَراِئيَل َوَأنَا َوَعْدوا  َحتَّى ِإَكا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل نَمْاُت َأنَُّه اَل ِإلَه ِإالَّ الَِّاي نَمَاْت 

ِمَن اْلُمْسِلِمنَي
 اآليات. (1)

إ  بين إسرائيل قالوا: يا قال:   يف رواية أبي اجلارود عن أبي جعىر 

موسى، ادع اهلل أ  جيعل لاا مما حنن فيه فرجا . فدعا فأوحى اهلل إليه أ  سر بهم. قال: 

   يطيعك وياىرج لك.يا رب، البحر أمامهم. قال: امض فإني نمره أ

ببين إسرائيل واتبعهم فرعو  حتى إكا كاد أ  يلحقهم  فخرج موسى 

ونيروا إليه وقد أظلهم. قال موسى للبحر: انىرج لي. قال: ما كات ألفعل. وقال باو 

إسرائيل ملوسى: غررتاا وأهلكتاا فليتك تركتاا يستعبدنا نل فرعو  ومل خنرج اآل  

 معي ربي سيهدين.نقتل قتلة. قال: كال إ  

واشتد على موسى ما كا  يصاع به عامة قومه وقالوا: يا موسى، إنا ملدركو  

زعمت أ  البحر ياىرج لاا حتى منضي وناهب وقد رهقاا فرعو  وقومه وهم هؤالء 

تراهم قد دنوا ماا. فدعا موسى ربه فأوحى اهلل إليه أ  امرب بعصاك البحر، فضربه 

 أصحابه حتى قطعوا البحر وأدركهم نل فرعو .فانىلق البحر فمضى موسى و

فلما نيروا إىل البحر قالوا لىرعو : ما تعجب مما ترى. قال: أنا فعلت هاا 

فمروا وامضوا فيه. فلما توسط فرعو  ومن معه أمر اهلل البحر فانطبق عليهم فغرقهم 

الَِّاي نَمَاْت ِبِه َبُاوا  َقاَل نَمْاُت َأنَُّه اَل ِإلَه ِإالَّأمجعني، فلما أدرك فرعو  الغرق 

ِإْسَراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي
(2). 
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 وككرنا يف التبيني:

َوَجاَوْزَنا ِبَبِاي ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر  أي عربنا بهم البحرَفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُ  َوُجُاوُدُه 

ا َكى ِإتََّح، فغرق يف املاء تعديا  وا ْدَعَوظلما   يا ْغَبألجل إلقاء القبض عليهم 

نَمْاُت َأنَُّه اَل ِإلَه ِإالَّ الَِّاي نَمَاْت فرعو   اَلَقبأ  أشرف على اهلالك  ُقَرَغاْل ُهَكَرْدَأ

 .ِبِه َبُاوا ِإْسَراِئيَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي

آَ َلَءا املوت  أي هل تؤمن يف هاا احلال، فإ  اإلميا  ال ُيقبل إكا جاءْدَقَو 

 أفسدت الاا . يَنِدِسْىُماْل َنِم َتْاُكَوبالكىر  ُلْبَق يَتِصَع

َكِنَدَبِب َكْيجَِّاُن وَمَياْلَف  أي نلقي جسدك بال روح خارج املاءْنَمِل وَ ُكَتِل 

ا َااِتنَي ْنَع اِ الاَّ َنرا  ِمْيِثَك  َِّإَوعالمة تدل على بأ  اهلل  ة نَيوراءك  َكَىْلَخ

 .(1) ال يعتربو  بها وَ ُلاِفَغَل

 

 

39 
 اجعل لنا إلها!

 

َوَجاَوْزَنا ِبَبِاي ِإْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفَأَتْوا َعَلى َقْوٍم َيْعُكُىوَ  َعَلى قال اهلل تعاىل: 

َقْوٌم َتْجَهُلوَ  َأْصَااٍم َلُهْم َقاُلوا َيا ُموَسى اْجَعْل َلاا ِإهلا  َكَما َلُهْم نِلَهٌة َقاَل ِإنَُّكْم
(2). 

كا  باو إسرائيل سريعي االرتداد بعد إميانهم، فلما رأوا عبدة األصاام قالوا: يا 

 موسى اجعل لاا صاما  نعبده!!

يعين الايل نهر  اْلَبْحَرأي قطعاا بهم  َوَجاَوْزَنا ِبَبِاي ِإْسَراِئيَلقال تعاىل: 

 َفَأَتْواربوا، رم أغرقاا فرعو  وقومه فيه. مصر بأ  جعلاا هلم فيه طرقا  يابسة حتى ع

أي يقبلو  عليها مالزمني هلا مقيمني  َعَلى َقْوٍم َيْعُكُىوَ  َعَلى َأْصَااٍم َلُهْمأي فمروا 

عادها يعبدونها. قيل: كا  أولئك القوم من خلم وكانوا نزوال  بالرقة. وقيل: كانت 
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أي  َيا ُموَسى اْجَعْل َلاا ِإهلا  َكَما َلُهْم نِلَهٌةَقاُلوا متاريل بقر وكلك أول شأ  العجل. 

أنصب لاا شيئا  نعبده كما هلم أورا  يعبدونها، وهاا كىر رمبا قاله اجلهال من قومه 

دو  املؤماني األخيار، وإمنا قالوا كلك؛ أل  اإلنسا  حين إىل ما يراه لغريه فيحب أ  

 يكو  له مثل ما لغريه.

عييم جهلهم بعدما رأوا اآليات املرتادفة واملعجزات من ويف هاا داللة على 

حيث توهموا أنه جيوز عبادة غري اهلل تعاىل، ومل يعرفوا أ  اجملعول ال يكو  إهلا  وأ  

األصاام ال تكو  نهلة. وميكن أ  يكونوا قد ظاوا أنه جيوز أ  يتقرب إىل اهلل تعاىل 

وال تشبهه، ومل يكونوا مشبهة كما حكا  بعبادة غريه وإ  اعتقدوا أنه ال يشبه األشياء

َما َنْعُبُدُهْم ِإالَّ ِلُيَقرُِّبوَنا ِإَلى اللَِّه ُزْلَىىاهلل سبحانه عن املشركني أنهم قالوا: 
(1). 

اَل ِإنَُّكْم َقوٌم َتْجَهُلوَ َق  هاه حكاية عما أجابهم به موسى  أي جتهلو ،

رفته ملا قلتم هاا القول، وقيل: جتهلو  ربكم وعيمته وصىاته، ولو عرفتموه حق مع

 .(2)نعمة ربكم فيما صاع بكم

 وككرنا يف التبيني:

َرْحَباْل َوَجاَوْزَنا ِبَبِاي ِإْسَراِئيَل  بأ  جعلاا هلم يف البحر األمحر طريقا  إىل

 ىَلَعيقيمو   وَ ُىُكْعَي ٍمْوى َقَلَعمّروا  اْوَتَأَفاليابسة، وكلك ملا أتبعهم فرعو  

هلاا القوم  ْمُها َلَمَكصاما  نعبده  ها َلا ِإَاَل ْلَعى اْجوَسا ُموا َياُلَق ْمُهَل اٍمَاْصَأعبادة 

وَ ُلَهْجَت وٌمَق ْمُكنَِّإ اَلَق ٌةَهنِل . فإ  الصام ال يكو  إهلا 

اِءَلُؤَه  َِّإ  القومٌربََّتُم  مهلكَّيِهِف ْما ُهم  من الدينوا اُنا َكَم ٌلاِطَبَو

  من عبادة األصاام. وَ ُلَمْعَي

اَلَق  موسى  ْميُكِغْبَأ اهلِل َرْيَغَأ  أطلب لكمى َلم َعُكَلضََّف َوُهها  َوَلِإ

 عاملي زمانكم. نَيِماَلَعاْل

َو  اككروا يا بين إسرائيلْمُكوَنُمْوُسَي َ ْوَعْرِف نِل ْنِم ْماُكَاْيَجْنَأ ْكِإ يايقونكم 
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ْمُكاَءَسِن وَ ُيِحَتْسَيَو ْمُكاَءَاْبَأ وَ ُلتَِّقُي اِبَاَعاْل وَءُس  يبقونهن للخدمةْمُكِلي َكِفَو  

 .(1)ألنه سّلط فرعو ، ومل حيل بياه وبني ما أراد يٌمِيم َعُكِـّبرَّ ْنمِّعااب  الٌءَب

 

 

40 
 كفروا وهم يعلمون

 

ي ِإْسَراِئيَل ُمَبوََّأ ِصْدٍق َوَرَزْقَااُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َفمَا َوَلَقْد َبوَّْأنا َبِاقال اهلل تعاىل: 

 اْخَتَلُىوا َحتَّى َجاَءُهُم اْلِعْلُم ِإ َّ َربََّك َيْقِضي َبْيَاُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه 

َيْخَتِلُىوَ 
(2). 

رض ورزقهم من الطيبات إ  اهلل عز وجل أنعم على بين إسرائيل ومكاهم يف األ

ولكن كثريا ماهم مل يؤماوا به  وأخا عليهم امليثاق بأ  يؤماوا خبامت األنبياء حممد 

 به. بعد ما عرفوه وعلموا بأنه رسول من اهلل الاي بشرهم موسى 

َوَلَقْد يبني سبحانه يف هاه اآليات حال بين إسرائيل بعد إهالك فرعو ، فقال: 

أخرب سبحانه عن نعمه عليهم بعد أ  أجناهم وأهلك  َراِئيَل ُمَبوََّأ ِصْدٍقَبوَّْأنا َبِاي ِإْس

ُمَبوََّأ عدوهم، يقول: مكااهم مكانا  حممودا  وهو بيت املقد  والشام. وإمنا قال: 

قيل: أل  فضل كلك املازل على غريه من املاازل كىضل الصدق على  ِصْدٍق

خصب وأمن، يصدق فيما يدل عليه من  الكاب. وقيل: معااه أنزلااهم يف مومع

عرب ببين إسرائيل البحر  جاللة الاعمة. وقيل: يريد به مصر، وكلك أ  موسى 

َوَرَزْقَااُهْم رانيا  ورجع إىل مصر وتبوأ مساكن نل فرعو . وقيل: هو الشام ومصر. 

 إسرائيل. أي مكااهم األشياء اللاياة، وهاا يدل على سعة أرزاق بين ِمَن الطَّيَِّباِت

َفَما اْخَتَلُىوا َحتَّى َجاَءُهُم اْلِعْلُم  معااه فما اختلىوا يف تصديق حممد  يعين

 اليهود كانوا مقرين به قبل مبعثه حتى جاءهم العلم وهو القرن  الاي جاء به 
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ألنه كا  معلوما  عادهم باعته، فلما جاءهم  . وقيل: العلم حممد حممد 

كىر به أكثرهم. وقيل: إ  معااه فما اختلف باو إسرائيل إال من اختلىوا يف تصديقه ف

بعد ما جاءهم العلم باحلق على يد موسى وهارو  فإنهم كانوا مطبقني على الكىر قبل 

جميء موسى، فلما جاءهم نمن به بعضهم وربت على الكىر بعضهم فصاروا خمتلىني. 

اَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُىوَ ِإ َّ َربََّك َيْقِضي َبْيَاُهْم َيْوَم اْلِقَي  هاا إخبار ماه تعاىل بأنه

الاي توىل احلكم بياهم يوم القيامة يف األمور اليت خيتلىو  فيها فإ  مع بقاء التكليف 

 .(1)ال يرتىع اخلالف

 وككرنا يف التبيني:

ناْأوََّب ْدَقَلَو  مكّااٍقْدأ ِصوََّبُم يَلاِئَرْسي ِإِاَب ازال  ال يازعجو  فيه كأنه أي م

أي باو إسرائيل بل  واُىَلَتا اْخَمَف اِتَبيِّـالطَّ َنِم ْماُهَاْقَزَرَومكا  صادق ال كاب فيه 

فآمن بعض  ومبحمد  بعيسى  َحتَّى َجاَءُهُم اْلِعْلُمبقوا على يهوديتهم 

َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه ِإ َّ َربََّك َيْقِضي َبْيَاُهْم وبقي بعضهم على دياه املاسوخ 

 .(2)فيجازي من نمن ماهم بالثواب ومن كىر بالعقاب َيْخَتِلُىوَ 

 

 

41 
 كتاب موسى 

 

َونَتْيَاا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَااُه ُهدى  ِلَبِاي ِإْسَراِئيَل َألَّا َتتَِّخُاوا ِمْن قال اهلل تعاىل: 

ُدوِني َوِكيال 
(3). 

بالتوراة وأمر بين إسرائيل بأوامره لكاهم  اهلل عز وجل أرسل موسى إ  
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 خالىوا اهلل وخالىوا نبيهم وكتابهم.

أي وجعلاا التوراة  َوَجَعْلَااُه ُهدى  ِلَبِاي ِإْسَراِئيَليعين التوراة  اْلِكَتاَبقوله 

أي  ُاوا ِمْن ُدوِني َوِكيال َألَّا َتتَِّخحجة وداللة وبيانا  وإرشادا  لبين إسرائيل يهتدو  به 

أمرهم أ  ال يتخاوا من دوني معتمدا  يرجعو  إليه يف الاوائب. وقيل: ربا  يتوكلو  

 .(1)عليه

 وككرنا يف التبيني:

اَاْينَتَو  أعطياااَبَتِكى اْلوَسُم  التوراةدى ُه اُهَاْلَعَجَو  هدايةي ِاَبِل

 .(2)رّبا  تكلو  إليه أموركم يال ِكي َووِنُد ْنوا ِمُاِختََّت بيا  كونه هدى الََّأ يَلاِئَرْسِإ

 ويف نية أخرى:

اَ َقْرُىاْلَو اَبَتِكى اْلوَسا ُمَاْينَت ْكِإَو  أي التوراة الىارق بني احلق والباطل، وهو

ولكاهم تركوا كتابهم  بسبب التدبر يف الكتاب. وَ ُدَتْهَت ْمُكلََّعَلعطف بيا  للكتاب 

 .(3)ّرفوهوح

 ويف نية أخرى:

اَبَتِكى اْلوَسا ُمَاْينَت مَُّر  التوراةاما َمَت  أي ألجل إمتام الاعمةي ِاى الََّلَع

 من األصول والىروع  يٍءَش لُِّكيال  ِلِصْىَتَو يف تبليغه وهو موسى  َنَسْحَأ

دى ُهَو  إىل احلق  داللةْمُهلََّعَل ة َمْحَرَو يل أي بين إسرائْمِـِّهبَر اِءَقِلِب  جزائه 

وَ ُاؤِمُي
 ولكاهم تركوا كتابهم وحرفوه. .(4)

 ويف نية أخرى:

اَاْينَت ْدَقَلَو  أعطياااَبَتِكى اْلوَسُم  التوراةيِهِف َفِلُتاْخَف  فبعض نمن

قاهلا اهلل  َكبِـّرَّ ْنمِّ ْتَقَبَسبتأخري اجلزاء إىل يوم القيامة  ٌةَمِلا َكوَلَلَووبعض كىر 
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 الكافرين  ْمُهنَِّإَويف احلال بإهالك املبطل  ْمُهَاْيَب َيِضُقَلسابقا ، ملصلحٍة يف كلك 

اُهِم كٍّي َشِىَل  من الكتابيٍبِرُم  موجب للريب، فإ  الشك يوجب ترددهم

 .(1)وحتريهم

 ويف نية أخرى:

اَبَتِكى اْلوَسا ُمَاْينَت ْدَقَلَو  التوراةايَاىَِّقَو أي اتبعاا 
ِلُسرُّاْلِب ِهِدْعن َبِم 

 اِتَايَِّباْل َمَيْرَم َنى اْبيَسِعأعطياا  اَاْينَتَو فكا  كثري من الرسل بعد موسى 

،  روح طاهرة عن اآلرام ِ ُدُقاْل وِحُرِب اُهَنْديََّأَواألدلة الوامحات الدالة على نبوته 

 استىهام إنكاري  اَملَُّكَفَأ املراد به جربئيل  والتأييد مبعاى التقوية، ولعل

ْمُكآَءَج  أيها اليهودُمُكُسُىْنى َأَوْها َتا َلَمِب وٌلُسَر  أي جاءكم رسول باحلكم الاي

من الرسل  يقا ِرَىَفتكربمت عن اإلطاعة لالك الرسول  ْمُتْرَبْكَتاْسمتيلو  إليه  ال

 . (2)وحييى  كزكريا  وَ ُلُتْقيقا  َتِرَفَو ْمُتْباََّك وعيسى كموسى 

 ويف نية أخرى:

اَاْينَت ْدَقَلَو  أعطيااىَدى اهُلوَسُم   ما يهتدي به الاايَلاِئَرْسي ِإِاا َبَاْرَرْوَأَو 

يف حال كو  الكتاب  ىد ُه.أي أعطيااهم التوراة إررا  بعد موسى  اَبَتِكاْل

 .(3)أصحاب العقول اِبَبْلَأي اْلِلْوُأِلماكرا   ىَرْكِكَوهداية 
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 فساد بني إسرائيل

 

َوَقَضْيَاا ِإَلى َبِاي ِإْسَراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب َلُتْىِسُد َّ ِفي اأَلْرِض َمرََّتْيِن قال اهلل تعاىل: 

َوَلَتْعُلنَّ ُعُلوًّا َكِبريا 
 ، اآليات.(1)

َوَقَضْياا اة قضاء مقضيا ... أي وأوحياا إليهم يف التورَمرََّتْيِن  :أي إفسادين

أوهلما خمالىة أحكام التوراة وقتل شعيا وقتل أرميا. ورانيهما قتل حييى وزكريا وقصد 

ِعَبادا  أي وعد عقاب أوهلما. وقوله:  َوْعُد ُأواَلُهما. وقوله: قتل عيسى 

 أي ترددوا لطلبكم  اَفَجاُسونصر عامل هلراسف إىل بابل وجاوده  أي خبت  َلَاا

ِخاَلَل الدَِّياِر  أي وسطها للقتل والغارةَواْلَكرََّة  الدولة والغلبةَعَلْيِهْم  أي

 على الاين بعثوا عليكم.

وكلك بأ  ألقى اهلل يف قلب بهمن بن إسىاديار ملا ورث امللك من جده كشتاسب 

فاستولوا على من كا  فيها شىقة عليهم فرد أسراهم إىل الشام وملك دانيال عليهم، 

 عقوبة  َفِإَكا َجاَء َوْعُدنصر. ونىري من ياىر مع الرجل من قومه  من أتباع خبت 

اآلِخَرِة  بعثااهم ليجعلوا وجوههم بادية نرارا  ملساءة فيهاَوِلُيَتبُِّروا  أي ليهلكوا 

َما َعَلْوا  سلط اهلل عليهم  أي ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوه. وكلك بأ

الىر  مرة أخرى، فغزاهم ملك بابل ودخل صاحب اجليش مابح قرابياهم فوجد فيه 

دما  يغلي، فسأهلم عاه فقالوا: دم قربا  مل يقبل ماا. فقال: ما صدقتموني. فقتل 

عليه ألوفا  ماهم فلم يسكن الدم، رم قال: إ  مل تصدقوني ما تركت ماكم أحدا . 

 . فقال: ملثل هاا ياتقم ماكم ربكم. فقالوا: إنه دم حييى

نصر ملك بابل وكا  من جاس منرود وكا  لزنية ال أب له،   روي: إ  خبت

فيهر على بيت املقد  وخرب املسجد وأحرق التوراة، وألقى اجليف يف املسجد، 
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سبعني ألىا ، وسبى كراريهم وأغار عليهم، وأخرج أمواهلم  وقتل على دم حييى 

 ىا ، وكهب بهم إىل بابل وبقوا يف مدة مائة ساة تستعبدهم اجملو .وسبى سبعني أل

رم تىضل اهلل عليهم بالرمحة فأمر ملكا  من ملوك فار  عارفا  باهلل سبحانه 

فردهم إىل بيت املقد ، فأقامهم به مائة ساة على الطريقة املستقيمة، رم عادوا إىل 

أنطياخو  فخرب بيت املقد   الىساد واملعاصي فجاءهم ملك من ملوك الروم امسه

 .(1)وسبى أهله

 وككرنا يف التبيني: 

اَاَضْيَقَو  أوحياا وأخربنااِبَتِكي اْلِف يَلاِئَرْسي ِإِاى َبَلِإ  التوراةي ِف  َُّدِسْىُتَل

  ورانيهما بقتل زكريا وحييى  أوهلما بقتل شعيا الايب  ِنْيِترََّم ِضْراأَل

َنلُّْعَتَلَو و  تستكربرا ْيِبوا  َكُلُع .باجلرأة على اهلل يف انتهاك حمرماته 

ُدْعَو اَءا َجَكِإَف  عقاباَماُهوَلُأ  أوىل املرتنياَاْثَعَب  أرسلااادا  َبِع ْمُكْيَلَع

طاف  وْااُسَجَف يٍدِدَشبطش  ٍ ْأَبأصحاب  يوِلُأُبخت نصر وجالوت  اَالَّ

وعد عقابهم  اَ َكَوأواسط بالد اليهود للقتل والاهب  اِرَيالدِّ اَلَلِخأولئك العباد 

وال ُعْىدا  مَّْعَو .البّد وأ  يىعل 

ُمُكا َلَنْدَدَر مَُّر  يا بين إسرائيلَةرَّالَك  الدولةْميِهَلَع  أي على أولئك

 عددا  من  ريا ِىَن َرَثْكَأ ْماُكَاْلَعَجَو نَيِاَبَو اِلمَوَأِب ْماُكَنءدَدْمَأَوالاين بطشوا بكم 

 السابق.

ْمُكِسُىْنَأِل ْماُتَسْحَأ ْماُتَسْحَأ ْ ِإ   أل  جزاء اإلحسا  يعود إىل نىس اإلنسا 

اَهَلَف ْمُتْأَسَأ ْ ِإَو  فوبال اإلساءة يعود إىل أنىسكمِةَرُد اآلِخْعَو اَءا َجَكِإَف  وعد

أي بعثاا عبادا  لاا ألجل أ  يسيئوا إليكم  ْمُكوَهُجُو وْاوُءُسَيِلعقوبة املرة الثانية 

 َدِجْسَماْلأولئك املبعورني  وْاُلُخْدْيِلَوفيجعلوا وجوهكم بادية نرار املساءة فيها 
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 وْاُربَِّتُيِلَوللىساد، يف عقوبة املرة األوىل  ٍةرََّم َلوََّأ وُهُلَخا َدَمَكبيت املقد  

  هالكا . ريا ِبْتَتوا عليه ما غلب واَلا َعَمليهلكوا 

ىَسَع  لعلْمُكبَُّر  يا بين إسرائيلْمُكَمَحْرَي ْ َأ  بعد املرة الثانية إ  تبتم

ْمدتُُّع ْ ِإَو  إىل الىساداَنْدُع  إىل عقوبتكمريا ِصَح يَنِراِفَكْلِل َماََّها َجَاْلَعَجَو 

 .(1) سجاا  وحمبسا 
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 اآليات التسع

 

َوَلَقْد نَتْيَاا ُموَسى ِتْسَع نَياٍت َبيَِّااٍت َفْسَئْل َبِاي ِإْسَراِئيَل ِإْك َجاَءُهْم اهلل تعاىل: قال 

َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُ  ِإنِّي أَلُظاَُّك َيا ُموَسى َمْسُحورا 
 اآليات. (2)

تسع دالالت وحجج وامحات.   إ  اهلل عز وجل أعطى الايب موسى 

، وعصاه، ولسانه، يات التسع فقيل: هي يد موسى واختلف يف هاه اآل

 والبحر، والطوفا ، واجلراد، والقمل، والضىادع، والدم.

وقيل: الطوفا ، واجلراد، والقمل، والضىادع، والدم، والبحر، والعصا، 

 والطمسة، واحلجر.

 وقيل بدل الطمسة: اليد.

 الثمرات. وقيل بدل البحر والطمسة واحلجر: اليد، والساني، ونقص من

 والطمسة: هي دعاء موسى وتأمني هارو . 

وقيل: األخا بالساني ونقص من الثمرات نية واحدة، والتاسعة تلقف العصا ما 

 يأفكو .

 وقيل: إنها تسع نيات يف األحكام. 
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روي أ  يهوديا  قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هاا الايب. قال: فأتى الرسول 

  فسأله عن هاه اآلية. فقال:  ،هو أ  ال تشركوا باهلل شيئا ، وال تسرقوا

وال تزنوا، وال تقتلوا الاىس اليت حرم اهلل إال باحلق، وال متشوا بالربيء إىل سلطا  

ليقتله، وال تسحروا، وال تأكلوا الربا، وال تقافوا احملصاة، وال تولوا الىرار يوم 

بل يده وقال: أشهد أنك . فقالزحف، وعليكم خاصة يا يهود أ  ال تعتدوا يف السبت

 نيب.

َفْسَئْل َبِاي ِإْسَراِئيَل ِإْك َجاَءُهْم
أ  يسأل بين إسرائيل  هاا أمر للايب  (1)

لتكو  احلجة عليهم أبلغ. وقيل: إ  املعاى فاسأل أيها السامع؛ أل  العلم قد وقع خبرب 

ؤال أ  تاير ما اهلل تعاىل فال حاجة إىل الرجوع إىل أهل الكتاب. وقيل: إ  معاى الس

 يف القرن  من أخبار بين إسرائيل.

َقاَل َلُه ِفْرَعْوُ  ِإنِّْي َلَأُظاَُّك َيا ُموَسى َمْسُحورا َف  أي معطى على السحر، فهاه

العجائب اليت فعلتها من سحرك. وقيل: معااه إني ألظاك ساحرا ، فومع املىعول 

ائم ويامن. وقيل: معااه إنك مومع الىاعل، كما يقال: مشئوم وميمو  يف معاى ش

سحرت، فأنت حتمل نىسك على ما تقوله للسحر الاي بك. وقيل: مسحورا  أي 

 .(2)خمدوعا 

 وككرنا يف التبيني:

اٍتَايَِّب اٍتنَي َعْسى ِتوَسا ُمَاْينَت ْدَقَلَو  معاجز وامحات وهي: العصا واليد

لدم، وقيل غريها بتبديل واللسا  والبحر واجلراد والطوفا  والقمل والضىادع وا

بهاه  موسى ْمُهاَءَج ْكِإ يَلاِئَرْسي ِإِاَب يا حممد  ْلَئْسَفبعضها بآخر 

 ُسحرت فخولط عقلك. ورا ُحْسى َموَسا ُمَي َكاُُّظَأَل ْينِِّإ وَ ُعْرِف ُهَل اَلَقَفاآليات 

اَلَق  موسى َتْمِلَع ْدَقَل   يا فرعواِءَلُؤَه َلَزْنا َأَم  اآلياتبُّا َرلَِّإ 

  َ ْوَعْرا ِفَي َكاُُّظَأَل ْينِِّإَوبياات ألجل أ  تبصركم  َراِئَصَب ِضْراأَلَو اِتاَوَمالسَّ
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 هالكا  لكىرك. ورا ُبـْثَم

اَدَرَأَف   فرعوْمُهزَِّىَتْسَي ْ َأ  يستخىهم ألجل أ  ياىيهمِِّضَراأَل َنم 

 .(1)عا ْيِمَج ُهَعن مََّمَو اُهَاْقَرْغَأَفأرض مصر 
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 وعد اآلخرة

 

َوُقْلَاا ِمْن َبْعِدِه ِلَبِاي ِإْسَراِئيَل اْسُكُاوا اأَلْرَض َفِإَكا َجاَء َوْعُد قال اهلل تعاىل: 

اآلِخَرِة ِجْئَاا ِبُكْم َلِىيىا 
(2). 

وم ياكر الباري عز وجل يف هاه اآلية أ  مصري اجلميع هو احملكمة اإلهلية يف ي

 القيامة.

َوُقْلَاا ِمْن َبْعِدِه  أي من بعد هالك فرعو  وقومه ِلَبِاي ِإْسَراِئيَل اْسُكُاوا

يعين يوم القيامة. وقيل:  َفِإَكا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِةأي أرض مصر والشام  اأَلْرَض

ملوقف معااه: جئاا بكم من القبور إىل ا ِجْئَاا ِبُكْم َلِىيىا  أراد نزول عيسى 

للحساب واجلزاء خمتلطني التف بعضكم ببعض ال تتعارفو  وال ياحاز أحد ماكم إىل 

 .(3)قبيلته. وقيل: لىيىا  أي مجيعا  أولكم ونخركم

 وككرنا يف التبيني:

َوُقْلَاا ِمْن َبْعِدِه   بعد فرعوِلَبِاي ِإْسَراِئيَل اْسُكُاوا اأَلْرَض  أرض مصر

أنتم وهم  ِجْئَاا ِبُكْم َلِىيىا وقت قيام الساعة  ْعُد اآلِخَرِةَفِإَكا َجاَء َووالشام 

 .(4)للمحاكمة واجلزاء
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 خلف إسرائيل 

 

ُأولِئَك الَِّايَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن الاَِّبيِّنَي ِمْن ُكرِّيَِّة نَدَم َوِممَّْن قال اهلل تعاىل: 

يَِّة ِإْبَراِهيَم َوِإْسَراِئيَل َوِممَّْن َهَدْيَاا َواْجَتَبْيَاا ِإَكا ُتْتَلى َعَلْيِهْم نَياُت َحَمْلَاا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُكرِّ

الرَّْحمِن َخرُّوا ُسجَّدا  َوُبِكيًّا
(1). 

وقد مدحه اهلل يف هاه اآليات.. رم ياكر قومه  إسرائيل هو الايب يعقوب 

 ا الصالة و اتبعوا الشهوات ..وأوالده أي اليهود ويقول إنهم كىروا وأماعو

ملا فصل سبحانه ككر الابيني ووصف كال  ماهم بصىة ختصه مجعهم يف املدح 

بالابوة. وقيل:  الَِّايَن َأْنَعَم اهلُل َعَلْيِهْمتقدم ككرهم  ُأوَلِئَكوالثااء فقال: 

يَـِّة نَدَم َوِممَّْن َحَمْلَاا َمَع ُنوٍح ِمَن الاَِّبيِّنَي ِمْن ُكرِّبالثواب وبسائر الاعم الدياية والدنيوية. 

إمنا فرق سبحانه ككر نسبهم مع أ  كلهم كانوا من كرية  َوِمْن ُكرِّيَـِّة ِإْبَراِهيَم َوِإْسَراِئيَل

لتبيا  مراتبهم يف شرف الاسب، فكما إلدريس شرف القرب آلدم؛ ألنه جد  ندم 

ألنه من ولد سام بن نوح.  . وكا  إبراهيم من كرية من محل مع نوح؛نوح 

وكا  إمساعيل وإسحاق ويعقوب من كرية إبراهيم ملا تباعدوا من ندم حصل هلم 

 شرف إبراهيم. وكا  موسى وهارو  وزكريا وحييى وعيسى من كرية إسرائيل. 

ِممَّْن َهَدْيَاا َواجََْتْبَيااَو  :قيل: إنه مت الكالم عاد قوله إسرائيل رم ابتدأ فقالْن ِممََّو

 ِإَكا ُتْتَلى َعَلْيِهْم نَياُت الرَّْحَمِن َخرُّوْا ُسجََّدا  َوُبِكيَّـا من األمم قوم  َهَدْيَاا َواجََْتْبَياا

 فحاف لداللة الكالم عليه.

. وقيل: بل املراد به حنن ُعاياا بها، أنه قال: وروي عن علي بن احلسني 

وممن هديااهم واجتبيااهم أي هديااهم إىل األنبياء الاين تقدم ككرهم من كرية ندم 

أي تقرأ  ِإَكا ُتْتَلى َعَلْيِهْماحلق فاهتدوا واخرتناهم من بني اخللق. رم وصىهم فقال: 
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أي  ُبِكيَّـا َوأي ساجدين هلل  رُّوْا ُسجََّدا َخوهو القرن   نَياُت الرَّْحَمِنعليهم 

نهم مع جاللة قدرهم كانوا يبكو  عاد ككر باكني متضرعني إليه، بيَّن اهلل سبحانه أ

 .(1)نيات اهلل وهؤالء العصاة ساهو  الهو  مع إحاطة السيئات بهم

 وككرنا يف التبيني:

َنمِّ ْمِهْيَلَع اهلُل َمَعْنَأ يَنِاالَّ َكِئوَلُأ  )بيا  )الاينَّْنمَِّمَو َمنَد ِةيَِّرُك ْنِم نَييِِّبالا 

 من كرية  َو َمْياِهَرْبِإ ِةيَِّرُك ْنِمَو وٍحُن َعَممن كرية من محلاا يف السىياة أي  الَاَمَح

يَلاِئَرْسِإ  يعقوب َو  أولئكايَاَدَه ْنمَِّم  هماَاْيَبَتاْجَو  اخرتناهما َكِإ

 ساجدين ا َدجَُّسوقعوا على األرض توامعا  هلل  وْارَُّخ ِنَمْحالرَّ اُتنَي ْمِهْيَلى َعَلْتُت

ا ـيَِّكُبَو .باكني من خوف اهلل 

ٌفَلَخ ْمِهِدْعَب ْنِم َفَلَخَف  أي من أقوامهم وأوالدهم الاين هم من بعدهم 

اَةَلالصَّ وْااُعَمَأ  بأ  تركوهااِتَوَهالشَّ وْاُعَباتََّو  احملّرمةْوَقْلَي وَفَسَف َ  أولئك

 .(2)جزاء غّيهم ومالهلم ّيا َغاخللف 

 

 

46 
 قصر فرعون في

 

َفْأِتَياُه َفُقواَل ِإنَّا َرُسواَل َربَِّك َفَأْرِسْل َمَعَاا َبِاي ِإْسَراِئيَل َواَل قال اهلل تعاىل: 

 .(3)اآلياتُتَعاِّْبُهْم َقْد ِجْئَااَك ِبآَيٍة ِمْن َربَِّك َوالسَّاَلُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدى

يأتيا فرعو  ويعياه باحلكمة  أ  إ  اهلل عز وجل أمر موسى وهارو  

واملوعية احلساة ويقوال له إنهما رسوال ربه، ويأمراه بأ  يرسل معهما بين إسرائيل 
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 وال يعابهم.

ْأِتَياُهَف   أي فأتيا فرعوَفُقوَلا ِإنَّا َرسُوَلا َربَِّك  أي أرسلاا إليك خالقك مبا

ال َوأي أطلقهم وأعتقهم عن االستعباد  َفَأْرِسْل َمَعَاا َبِاي ِإْسَراِئيَلندعوك إليه 

أي بداللة وامحة  ْد ِجْئَااَك ِبآَيٍة ِمْن َربَِّكَقباالستعمال يف األعمال الشاقة  ُتَعاِّْبُهْم

قيل: مل يرد  َوالسََّلاُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدىومعجزة الئحة من ربك تشهد لاا بالابوة 

معااه إ  من اتبع اهلدى سلم من عااب اهلل. ويدل عليه قوله بالسالم هاا التحية، وإمنا 

أي إمنا يعاب اهلل  ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَاا َأ َّ اْلَعَااَب َعَلى َمْن َكاََّب َوَتَولَّىبعده: 

 .(1)سبحانه من كاب مبا جئاا به وأعرض عاه، فأما من اتبعه فإنه يسلم من العااب

 وككرنا يف التبيني:

يِسْىَاِل َكُتْعَاَطاْصَو  أل  تكو  نبيا  لٍييا موسى صاعتك. 

ياِتآَيِب وَكُخَأَو َتْنَأ ْبَهاْك  دالالتياَيِاا َتَلَو  تىرتا، من الىتوريِرْكي ِكِف 

  بالتسبيح وتبليغ الرسالة.

ىَغَط ُهنَِّإ وَ َعْرى ِفَلا ِإَبَهاْك .جاوز احلّد 

اا يِّـال  لَّْوَق ُها َلوَلُقَف .رقيقا  بدو  خشونة َُّركََّاَتَي ُهلَّْعل  يتّعظىَشْخِي ْوَأ 

  العقاب.

اَاْيَلَع َطُرْىَي ْ َأ اُفَخا َنَانَّا ِإَابَّا َراَلَق   بأ  يعاقباا فوراىَغْطَي ْ َأ ْوَأ  يزداد

 طغيانا .

اَمُكَعي َمِانَّا ِإاَفَخا َتَل اَلَق  باحلىظ والاصرةُعَمْسَأ  قولكمىَرَأَو 

 أفعالكم، فأدفع شّره عاكما.

اُهَيِتْأَف  اكهبا إليهْلِسْرَأَف َكبِّوال َرُسا َرنَّوال ِإُقَف  أطلقيَلاِئَرْسي ِإِاا َبَاَعَم 

 ْنمِّأدلة  ٍةآَيِب اَكَاْئِج ْدَقبالتكاليف الشاقة  ْمُهُباَِّعا ُتَلَوحتى خنرج بهم عن مصر 

 اهلداية. ىَدُهاْل َعَباتَّ ِنى َمَلَعالسالمة من عقاب الدنيا واآلخرة  اُمَلالسََّو َكِـّبرَّ

َباَّن َكى َمَلَع اَبَاَعاْل  َّا َأَاْيَلِإ َيوِحُأ ْدا َقنَِّإ  مبا جئاا بهىلََّوَتَو .أعرض 
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ىوَسا ُما َيَمُكُـّبن رََّمَف اَلَق يٍءَش لَّى ُكَطْعي َأِاا الََّابَُّر اَلَق  من املخلوقات 

ُهَقْلَخ  صورتهىَدَه مَُّر .هداه إىل ما جيلب له الاىع ويدفع عاه الضرر 

اَلَق   فرعواُلا َبَمَف  ما حالىوَلاأُل وِ ُرالُق  األمم السابقة فما حاهلم

 يف اآلخرة، على زعمك بأ  بعد املوت عاملا  نخر.

يبَِّر َدْاا ِعَهُمْلِع اَلَق  أعماهلم معلومة هلل حمىوظة لديهلُِّضَي اَل اٍبَتي ِكِف  

عدم   وقد أراد موسى  ىَسْاا َيَلَو (1)ال يضيع ربي شيئا  من أعماهلم يبَِّر

 التىصيل يف هاا املوموع الاي ال يرتبط بكالمه ولاا رجع إىل بيا  صاائع اهلل تعاىل:

َّدا ْهَم َضْراأَل ُمُكَل َلَعي َجِاال راشا  فَكضلَسَو  جعلايَهِف ْمُكَل  يف

 ِها ِبَاْجَرْخَأاء  َفَمجهة العلو  اِءَمالسَّ َنِم َلَزْنَأَوطرقا  تسلكونها  ال ُسُباألرض 

 خمتلىة األلوا  والطعوم واألشكال. ىتََّش اٍتَبن َنمِّأصاافا   ا اَجَوْزَأ

وْاُلُك  ماهاْمُكاَمَعْنا َأْوَعاْرَو واناتكم فيها حيَكِلي َكِف  َِّإ  املاكور 

اٍتآَيَل  لعرب أو أدلةِّىَهاُّاْل ىوِلُأل  لاوى العقول، )نهى( مجيع نهية، مبعاى

 العقل.

اَهْاِم  من األرضْماُكَاْقَلَخ   فا  الرتاب يتحّول نباتا  رم مأكال  رم دما  رم ماّيا

مُكيُدِعا ُنيَهِفَو إلنسا  يصبح ترابا  بعد املوت، فإ  اْمُكُجِرْخا ُناَهِمَو  بتأليف

كما أخرجااكم من األرض يف املرة  ىَرْخُأمّرة  ة اَرَتاألجزاء األرمّية وإحيائها 

 األوىل.

اُهَاْيَرَأ ْدَقَلَو   أي فرعواَهلَّا ُكَااِتنَي  املعاجز التسعَباََّكَف  اآليات 

ىَبَأَو .امتاع عن القبول 

اَاَتْئِجَأ اَلَق  يا موسىاَاِمْرَأ ْنا ِمَاَجِرْخُتِل  مصرىوَسا ُمَي َكِرْحِسِب   فإ

 لو استوىل امطر القبط بقبول دياه أو اخلروج ماها. موسى 

ِهِلْثمِّ ٍرْحِسِب َكاَِّيَتْأَاَلَف  يقابله حتى يبطل ادعاؤك اإلعجازَكَاْيَبا َوَاَاْيَب ْلَعاْجَف 

يف  وى انا  ُسَكَمبل حنضر عاد املوعد  َتْنا َأَلَو ُنْحَن ُهُىِلْخا ُنَلوعدا   دا ِعْوَم
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 الوسط يستوي بيااا وبياك.

ِةيَاالزِّ وَمَي ْمُكُدِعْوَم اَلَق  ،كا  يوم عيد هلم يتزياو  فيه وخيرجو  للتىرج

قبل اليهر لريوا  ى حُم اُ الاَّجيمع  َرَشْحُي ْ َأَوليشهد اجلميع املقابلة  عّياه 

 رؤية كاملة.

ىلََّوَتَف  انصرفُهَدْيَك َعَمَجَف ُ ْوَعْرِف  أسباب كيده من السحر ونالته وأبهته

ىَتَأ مَُّر .يف املوعد 

ْمُكَلْيى َووَسُم ْمُهَل اَلَق  السوء عليكمبا ِاَك ى اهلِلَلَع وْاُرَتْىا َتَل  بأ  تاسبوا

 خسر  اَبَخ ْدَقَومن عاده  اٍبَاَعِبيهلككم  ْمُكَتِحْسُيَفإعجازي إىل السحر 

ىَرَتاْف ِنَم. 

ْمُهَاْيَب ْمُهَرْموا َأُعاَزَاَتَف  أي وقع الازاع بني أصحاب فرعو  يف أ  موسى هل

 أي أخاوا خيىو  الكالم حول موسى  ىَوْجالاَّ وْارَُّسَأَوصادق يف دعواه أم ال 

 .قومه أنهم شاكو  وحيتملو  صدق موسىحتى ال يسمع موسى و

ِإ وْااُلَق ْ  خمىىة من الثقيلةْنِم ْماُكَجِرْخُي ْ َأ اِ َدْيِرُي اِ َراِحَسَل اِ َاَه  

 يبطال  اَبِهْاُيَوبسبب سحرهما  اَمِهِرْحِسِب باالستيالء عليها ْمُكِمْرَأ

ىَلْثُماْل ْمُكِتَقْيِرَطِب و عبادة فرعو  واألصاام.بدياكم األحسن الاي ه 

ْمُكَدْيَك وْاُعِمْجَأَف  أحكموه واجعلوه جممعا  عليها ىََّص وْاُتاْئ مَُّر  مصطّىني

صار األعلى  ىَلْعَتاْس ِنَم َمْوَياْلفاز  َحَلْفَأ ْدَقَوليكو  أكثر رهبة وأنيم لألمر 

 لدى احملاّجة واملقابلة.

َيِقُتْل ْ ا َأمَّى ِإوَسا ُمَي وْااُلَق  ما معكوَ ُكَن ْ ا َأمَِّإَو  حنن السحرةْنَم َلوََّأ 

 ما معاا. ىَقْلَأ

اَلَق  موسى ْمُهاُلَبا ِحَكِإَف وْاُقْلَأ ْلَب  اليت صوروها كاحلّيات 

ْمُهيُِّصِعَو  مجع عصىِهْيَلِإ ُليََّخُي  أي إىل فرعو ، أو إىل موسى نِم 

 تتحّرك مسرعة. ىَعْسا َتَهنََّأتلك احلبال والعصي ب ْمِهِرْحِسجهة 

َسَجْوَأَف  فأحس ووجدة َىْيِخ ِهِسْىي َنِف   خوفاُّىوَسم  قيل: كا  اخلوف
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 من جهة التبا  األمر على الاا .

ىَلْعاأَل َتْنَأ َكنَِّإ ْفَخا َتا َلَاْلُق .عليهم بالغلبة 

َكيِاِمي َيا ِفَم ِقْلَأَو  عصاكْفَقْلَت  تأكل بسرعةوْاُعَاا َصَم  من احلبال

 ُحِلْىُي اَلَوال حقيقة له  ٍراِحَس ُدْيَكأي الاي افتعلوه هو  وْاُعَاا َصَمنَِّإوالعصي 

عصاه، فأكلت سحرهم مما  أياما كا  الساحر، فألقى موسى  ىَتَأ ُثْيَح ُراِحالسَّ

 أكعن اجلميع أ  عمله ليس سحرا .

ُةَرَحالسَّ َيِقْلُأَف  فإ  أنىسهم ملا أكعات بأّنه حق أجربتهم على االعرتاف 

ا َدجَُّس  ساجدينىوَسُمَو وَ اُرَه بَِّرا ِباَّنَم وْااُلَق. 

اَلَق   فرعوْمُكَل َ نَك ْ َأ َلْبَق ُهَل ْمُتْانَمَء  يف اإلميا ، استىهام توبيخيُهنَِّإ 

وقد تواطأمت مع  َرْحالسِّ ُمُكَملَّي َعِاالَّاككم ورئيسكم أست ُمُكُرْيِبَكَل موسى 

اليد اليماى  اٍفَلِخ ْنِم ْمُكَلُجْرَأَو ْمُكَيِدْيَأ نََّعطَِّقُأَلَفعلى ما فعلتم  موسى 

 نَُّمَلْعَتَلَوعلى أجسام الاخيل  ِلْخالاَّ وِعُاي ُجِف ْمُكاََّبلَِّصُأَلَووالرجل اليسرى 

 عاابه أكثر بقاء . ىَقْبَأابا  َوَاَع دَُّشَأ أنا أو موسى  اَايَُّأرة أّيها السح

وْااُلَق  السحرةَكَرؤِرُن ْنِل  خنتاركاِتَايِّالَب َنا ِمَناَءا َجى َمَلَع  املعجزات 

اَنَرَطي َفِاالََّو  قسما  بالاي خلقاااٍضَق َتْنا َأَم ِضاْقَف  فاحكم ما تريد أ  حتكم

 أما اآلخرة فليست بيدك. اَيْندُّلا اَةَيَحاْل ِهِاَهحتكم يف  ْيِضْقا َتَمنَِّإياا ف

ااَناَيَطا َخَاَل َرِىْغَيا ِلَابَِّرا ِباَّا نَمنَِّإ  الكىر واملعاصيَو  يغىر لااِهْيَلا َعَاَتَهَرْكا َأَم 

وقد علموا   موسىفإّ  فرعو  أكرههم على أ  يسحروا يف قبال  شرْحالسِّ َنِم

أما روابك فهو  ىَقْبَأَوروابا   ٌرْيَخ اهلُلَوليس بساحر   قبل كلك أ  موسى 

 زائل.

ما ِرْجُم ُهبََّر ِتْأن َيَم ُهنَِّإ  بأ  ميوت على الكىرايَهِف وُتُما َيَل َماََّهَج ُهَل  َِّإَف 

 حياة مرحية. ىَيْحا َيَلَوحتى يسرتيح 

ىَلُعاْل اُتَجَرالدَّ ُمُهَل َكِئَلْوُأَف اِتَحاِلالصَّ َلِمَع ْدا  َقَاؤِمُم ِهِتْأَي ْنَمَو  املاازل

 الرفيعة.
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اُتاََّج  )بدل من )الدرجاتْدَع ٍ  بساتني إقامةاَهِتْحن َتي ِمِرْجَت  حتت

تطهر من أدنا   ىكََّزن َتِم اُءَزَج َكِلَكا َويَهِف يَنِداِلَخ اُرَهْناأَلأشجارها وقصورها 

 الكىر.

رْسَأ ْ َأ ىوَسى ُمَلا ِإَاْيَحْوَأ ْدَقَلَو   أكهب ليالياِدَبِعِب  مع عبادي بين

ي يقا  ِفِرَط ْمُهَلأي امرب بعصاك  ْبِراْمَفإسرائيل، وكلك فرارا  عن فرعو  

نماا من أ   فكن كا َرَد اُفَخا َتَليصري يابسا  لعبور بين إسرائيل  سا َبَي ِرْحَباْل

 .(1)غرقا  ىَشْخا َتَلَويدرككم فرعو  

 

    

47 
 المن والسلوى

 

َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل َقْد َأْنَجْيَااُكْم ِمْن َعُدوُِّكْم َوَواَعْدَناُكْم َجاِنَب قال اهلل تعاىل: 

الطُّوِر اأَلْيَمَن َوَنزَّْلَاا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى
(2). 

اطب سبحانه بين إسرائيل ويعّدد نعمه عليهم لعلهم يهتدو  ولكاهم إ  اهلل خي

 ملوا وأملوا.

فرعو  مبرأى ماكم  َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل َقْد َأْنَجْيَااُكْم ِمْن َعُدوُِّكْمقال عز وجل: 

َوَواَعْدَناُكْم َجاِنَب الطُّوِر اأَلْيَمَن  وهو أ  اهلل تعاىل وعد موسى  بعد أ  أغرق

رعو  ليأتي جانب الطور األمين فيؤتيه التوراة فيها بيا  الشرائع واألحكام وما ف

 .(3)يعين يف التيه َوَنزَّْلَاا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوىحيتاجو  إليه 

كا  سبب إنزال املن والسلوى عليهم أنه ملا ابتالهم اهلل  قال بعض املىسرين: إنه

حني أمرهم  اِعُدوَ اُهاا َقاْكَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفقاِتال ِإنَّا َهَف :إك قالوا ملوسى ،بالتيه
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فوقعوا يف  اْدُخُلوا اأَلْرَض اْلُمَقدََّسَة :باملسري إىل بيت املقد  وحرب العمالقة بقوله

ألطف اهلل بهم بالغمام ملا شكوا حر ف ،وملا ندموا على ما فعلوه ،ساة، التيه أربعني

يهم املن من وقت طلوع الىجر إىل طلوع الشمس وكانوا يأخاو  وأنزل عل ،الشمس

 ماها ما يكىيهم ليومهم. 

أخا من املن و السلوى زيادة على طعام يوم واحد إكا وكا  الرجل ماهم قيل: 

وكانوا يأخاو  ماها ما  ،فسد إال يوم اجلمعة فإنهم إكا أخاوا طعام يومني مل يىسد

ه كا  ال يأتيهم يوم السبت وكانوا خيبزونه مثل يكىيهم ليوم اجلمعة والسبت ألن

وكا  اهلل تعاىل يبعث هلم السحاب  ،القرصة ويوجد له طعم كالشهد املعجو  بالسمن

بالاهار فيدفع عاهم حر الشمس وكا  يازل عليهم يف الليل من السماء عمود من نور 

 . (1)يضيء هلم مكا  السراج

البحر نزلوا يف مىازة  عرب بهم موسى  إ  بين إسرائيل ملا :تىسري القميويف 

يا موسى أهلكتاا وقتلتاا وأخرجتاا من العمرا  إىل مىازة ال ظل وال شجر وال  :فقالوا

بالاهار غمامة تيلهم من الشمس ويازل عليهم بالليل املن فيقع على  ماء وكانت جتيء

فإكا موائدهم  الابات و الشجر واحلجر فيأكلونه وبالعشي جييء طائر مشوي فيقع على

  .(2)رأكلوا و شبعوا طا

حني جاز بهم البحر  قال باو إسرائيل ملوسى  :عن ابن عبا  قالويف رواية 

خربنا يا موسى بأي قوة وأي عدة وعلى أي محولة نبلغ األرض املقدسة ومعك الارية 

 ؟والاساء واهلرمى والزماى

وال أعلم  ،ما ورركم ورره اهلل من عرض الدنيا ما أعلم قوما  :فقال موسى 

وقال  ،فمعكم من كلك ما ال حيصيه إال اهلل تعاىل ،أحدا نتاه ماها مثل الاي نتاكم

سيجعل اهلل لكم خمرجا فاككروه وردوا إليه أموركم فإنه أرحم بكم من  :موسى

 ،فادعه يطعماا ويسقاا ويكساا وحيملاا من الرجلة وييلاا من احلر :قالوا ،أنىسكم
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 ،قد أمرت السماء أ  ميطر عليهم املن والسلوى: اىل إىل موسى فأوحى اهلل تع

وأمرت الغمام أ   ،وأمرت احلجارة أ  تاىجر ،وأمرت الريح أ  يشوي هلم السلوى

كلك  فلما قال هلم موسى  ،وسخرت ريابهم أ  تابت بقدر ما يابتو  ،تيلهم

وإمنا قدسها  ،طنيفسار بهم موسى فانطلقوا يؤمو  األرض املقدسة وهي فلس ،سكتوا

ونقلوا كلهم  وكانت مسكن أبيه إسحاق ويوسف  ،ولد بها أل  يعقوب 

 .(1)بعد املوت إىل أرض فلسطني

طلوع الىجر إىل ما بني كا  املن و السلوى يازل على بين إسرائيل ويف احلديث:  

ه إكا انتبه فال يرى نصيبفكا   ،فمن نام تلك الساعة مل يازل نصيبه ،طلوع الشمس

 .(2)احتاج إىل السؤال والطلب

َوَظلَّْلاا َعَلْيُكُم  :قوله عز وجل: احلسن العسكري تىسري اإلمام ويف 

اْلَغماَم َوَأْنَزْلاا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلوى ُكُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقااُكْم َوما َظَلُمونا َولِكْن 

كاُنوا َأْنُىَسُهْم َيْيِلُموَ 
(3). 

َظلَّْلاا َعَلْيُكُم واككروا يا بين إسرائيل إك  :قال اهلل عز وجل :ل اإلمام قا

 .ملا كاتم يف التيه تقيكم حر الشمس وبرد القمر اْلَغماَم

َوَأْنَزْلاا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلوى الرتجنبني كا  يسقط على شجرهم  :املن

قال اهلل  ،يسرتسل هلم فيصطادونه ا أطيب طري حلم، والسلوى السماني ،فيتااولونه

واشكروا نعميت وعيموا من عيمته  ُكُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقااُكْم :عزوجل هلم

قال اهلل  ،ووقروا من وقرته ممن أخات عليكم العهود واملواريق هلم حممد ونله الطيبني

 ، يىوا مبا عليه عوهدوالوا وقالوا غري ما به أمروا وململا بّد اَوما َظَلُموَن :عزوجل

 أل  كىر الكافر ال يقدح يف سلطاناا وممالكاا كما أ  إميا  املؤمن ال يزيد يف سلطاناا 

 ََولِكْن كاُنوا َأْنُىَسُهْم َيْيِلُمو  (4)وتبديلهمبكىرهم يضرو  بها. 
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 وككرنا يف التبيني:

 ْماُكَنْداَعَوَوفرعو   ْمُكوُِّدَع ْنِم ْماُكَاْيَجْنَأ ْدَق يَلاِئَرْسي ِإِاا َبَيرم قلاا هلم: 

  ُمُكْيَلا َعَاْلزََّنَواألكثر مياا   َنَمْياأَلاسم جبل  وِرطُّاْل َباِنَجإعطاء التوراة يف 

 قسم من الطري، وكلك حني كاتم يف التيه. ىَوْلسَّاْلَوقسم من السكريات  نََّماْل

ْماُكَاْقَزا َرَم اِتَبيَِّط ْنِم وْاُلُك  أي اللاائا احملّللةيِهِف وْاَغْطا َتَلَو  أي فيما

 ْمُكْيَلَعمن احللول أي الدخول  لَِّحَيَفرزقااكم بأ  تبطروا بالاعم وال تشكروها 

 هلك وسقط يف الاار. ىَوَه ْدَقي َفِبَضَغ يِهَلَع ْلِلْحن َيَمي َوِبَضَغ

 اَبَت ْنَمَل اٌرىََّغي َلنِِّإَو ىر من الكىَدَتاْه مَّا  ُرَحاِلَص َلِمَعَو َننَمَو  استمر

 .(1)على ما ككر من اإلميا  والعمل الصاحل

 

 

48 
 أضلهم السامري

 

َقاَل َفِإّنا َقْد َفَتّاا َقْوَمَك ِمن َبْعِدَك َوَأَمّلُهُم الّساِمِرّيقال اهلل تعاىل: 
 اآليات. (2)

وكا  سبب كلك أ  موسى  ،الاي عبدوه روي: إ  السامري أملهم بالعجل

 أخرب بين إسرائيل  ل عليه التوراة واأللواح إىل رالرني يوما ملا وعده اهلل أ  ياّز

 على قومه فلما جاءت الثالرو  يوما  ف هارو  وكهب إىل امليقات وخّل ،بالك

 ! ومل يرجع موسى إليهم عصوا وأرادوا أ  يقتلوا هارو 

  .باا وهرب مااإ  موسى كّا :قالوا

إ  موسى قد هرب ماكم وال يرجع  :فجاءهم إبليس يف صورة رجل فقال هلم
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وكا  السامري على  ،تعبدونه فأمجعوا إلي حليكم حتى أختا لكم إهلا  ،إليكم أبدا 

وكا  على  مقدمة موسى يوم أغرق اهلل فرعو  وأصحابه فاير إىل جربئيل 

مومع من األرض  وكانت كلما ومعت حافرها على (1)حيوا  يف صورة رمكة

فأخا  فاير إليه السامري وكا  من خيار أصحاب موسى  ،يتحرك كلك املومع

وكا  عاده يىتخر به  ،يف صرة هوكا  يتحرك فصّر، الرتاب من حافر رمكة جربئيل

هات الرتاب  :فلما جاءهم إبليس واختاوا العجل قال للسامري ،على بين إسرائيل

فلما وقع الرتاب يف  ،اه إبليس يف جوف العجلفجاء به السامري فألق ،الاي معك

فكا  عدد الاين  ،فسجد له باو إسرائيل ،جوفه حترك وخار ونبت عليه الوبر والشعر

 ..من بين إسرائيل سجدوا سبعني ألىا 

يا َقْوِم ِإنَّما ُفِتْاُتْم ِبِه َوِإ َّ َربَُّكُم الرَّْحمُن  :اهلل اكما حك فقال هلم هارو  

قاُلوا َلْن َنْبَرَح َعَلْيِه عاِكِىنَي َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْياا ُموسى وِني َوَأِطيُعوا َأْمِري َفاتَِّبُع
(2) 

 ،وا بهارو  حتى هرب من بياهم وبقوا يف كلك حتى مت ميقات موسى أربعني ليلةفهّم

ليه فلما كا  يوم عشرة من كي احلجة أنزل اهلل عليه األلواح فيه التوراة وما حيتاجو  إ

 .من أحكام السري والقصص

 َفِإنَّا َقْد َفَتاَّا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَملَُّهُم :  رم أوحى اهلل إىل موسى

يا رب العجل من السامري  :فقال موسى  ،وعبدوا العجل وله خوار السَّاِمِريُّ

حببت أ  مين يا موسى أنا ملا رأيتهم قد ولوا عين إىل العجل أ :قال ؟فاخلوار ممن

ِإىل َقْوِمِه َغْضباَ  َأِسىا  قاَل يا َقْوِم َأَلْم اهلل  اكما حك َفَرَجَع ُموسى ،أزيدهم فتاة

َيِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعدا  َحَساا  َأَفطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَرْدُتْم َأْ  َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن 

 .يَربُِّكْم َفَأْخَلْىُتْم َمْوِعِد

ا َمَاَعَك َم :رم رمى باأللواح وأخا بلحية أخيه هارو  ورأسه جيره إليه فقال له

َيا ْبَن ُأمَّ  :اهلل افقال هارو  كما حك َتتَِّبَعِن َأَفَعَصْيَت َأْمِري َأاّل ِإْك َرَأْيَتُهْم َملُّوا 
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َفرَّْقَت َبْيَن َبِاي ِإْسراِئيَل َوَلْم َتْرُقْب  الَتْأُخْا ِبِلْحَيِتي َوال ِبَرْأِسي ِإنِّي َخِشيُت َأْ  َتُقوَل

 .َقْوِلي

َولِكاَّا ما خالىااك قال:  ما َأْخَلْىاا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكاا :فقال له باو إسرائيل

الرتاب الاي جاء به  :قال َفَقَاْفااهاهم لّييعين من ُح ُحمِّْلاا َأْوزارا  ِمْن ِزيَاِة اْلَقْوِم

 :فقال له موسى واٌرُخ ُهَلرم أخرج السامري العجل و ،رحااه يف جوفهالسامري ط

َفما َخْطُبَك يا ساِمِريُّ قاَل  السامري َبُصْرُت ِبما َلْم َيْبُصُروا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضة  ِمْن

أي أمسكتها  َفَاَبْاُتهايعين من حتت حافر رمكة جربئيل يف البحر  َأَرِر الرَُّسوِل

اِلَك َسوََّلْت ِلي َنْىِسيَوَك فأخرج موسى  ،أي زيات  العجل فأحرقه بالاار

َفاْكَهْب َفِإ َّ َلَك ِفي اْلَحياِة َأْ  َتُقوَل ال موسى للسامري  اَلَقرم  ،وألقاه يف البحر

ال مسا  حتى  :وعقبك هاه العالمة فيكم قائمة أ  تقول يعين ما دمت حيا  ِمساَ 

مرية فال يغرتوا بكم الاا  فهم إىل الساعة مبصر و الشام معروفني بال تعرفوا أنكم سا

ال تقتله يا موسى فإنه  :بقتل السامري فأوحى اهلل إليه موسى  رم هّم ،مسا 

اْنُيْر ِإىل ِإهِلَك الَِّاي َظْلَت َعَلْيِه عاِكىا  َلُاَحرَِّقاَُّه ُرمَّ َلَاْاِسَىاَُّه ِفي فقال له موسى  ،سخي

ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلما  ِإنَّما ِإهُلُكُم اللَُّه الَِّاي ال ِإلَه ِإاّل  َيمِّ َنْسىا اْل
(1). 

الىلق جب يف جهام يتعوك أهل  :قال ُقْل َأُعوُك ِبَربِّ اْلَىَلِق :تىسري القميويف 

 ،هامفأك  له فتاىس فأحرق ج ،سأل اهلل أ  يأك  له أ  يتاىسف ،هالاار من شدة حّر

ويف كلك اجلب صادوق من نار يتعوك أهل اجلب من حر كلك الصادوق وهو  :قال

فأما الستة من  ،ويف كلك التابوت ستة من األولني وستة من اآلخرين ،التابوت

 ،يف الاار ومنرود إبراهيم الاي ألقى إبراهيم  ،فابن ندم الاي قتل أخاه :األولني

ر والاي نّص ،د اليهودوالاي هّو ،عجلوالسامري الاي اختا ال ،وفرعو  موسى

فهو األول والثاني والثالث والرابع وصاحب  :وأما الستة من اآلخرين .الاصارى

 لقى يف اجلب الاي ُي :قال َوِمْن َشرِّ غاِسٍق ِإكا َوَقَب ،اخلوارج وابن ملجم

                                                        

 .4ح 7ب 210-209ص 13ج حبار األنوار: (1)
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 .(1)يقب فيه

رفع رأسه إىل عن الثور ما باله غاض طرفه ال ي :سأل الشامي أمري املؤماني و

  .(2)حياء من اهلل عز وجل ملا عبد قوم موسى العجل نكس رأسه : قال ؟السماء

 وككرنا يف التبيني:

َكَلَجْعا َأَمَو  ما سبب أ  تعجل أنتْنَع  اجمليء معىوَسا ُمَي َكِمْوَق 

 موسى  ، إك كا  امليعاد أ  خيرجوِرُطاْل َباِنَج ْماُكَنْداَعَوَوحيث قال سبحانه: 

 ووصل إىل الطور قبل قومه. مع قومه فتعّجل 

اَلَق  موسى  ْمُه  القوم هـاِءَلْوُأ  الاينيِرَرى َأَلَع  يف عقيب

ىَمْرَتِل بَِّر َكْيَلِإ ُتْلِجَعَو .زيادة لرماك 

اَلَق  اهللااََّتَف ْدا َقنَِّإَف  امتحااَكِدْعَب ْنِم َكَمْوَق ن بياهم بعد خروجك م

يُِّراِمسَّاْل ُمُهلََّمَأَو  الاي كا  أحد بين إسرائيل حيث صاع هلم عجال  من الاهب

 ودعاهم إىل عبادته فعبدوه.

ىا ِسَأ اَ َبْضَغ ِهِمْوى َقَلى ِإوَسُم َعَجَرَف   حزيااْمُكبَُّر ْمُكْدِعَي ْمَلَأ ِمْوا َقَي اَلَق 

 ْمَأزما  مىارقيت لكم  ُدْهَعاْل ُمُكْيَلَع اَلَطَفَأ بأ  يعطيكم التوراة اا َسدا  َحْعَو

 ْمُتْىَلْخَأَفحيث عبدمت العجل  ْمُكِـّبرَّ ْنِم ٌبَضَغ ْمُكْيَلَعيثبت  لَِّحَي ْ َأ ْمدتَُّرَأ

 واالستىهام إنكاري. ،وعدكم إّياي باللحاق بي والبقاء على ديين يِدِعْومَّ

اَاِكْلَمِب َكَدِعْوا َمَاْىَلْخا َأَم وْااُلَق  أي وحنن مالكو  إلرادتاا، بل فقدنا اإلرادة

 ِةَاْيِز ْنمِّأرقاال   ارا َزْوَأكا  معاا  اَاْلمِّا ُحاَِّكَلَوحني غلباا السامري بتزويره 

القبط فإنهم أخاوا ماهم مجلة من احللي وقت كانوا يف مصر فكانت معهم ملا  ِمْوَقاْل

كما ألقياا  َكِلَاَكَفألقياا تلك الزياة يف الاار بأمر السامري  ااَهَاْفَاَقَفعربوا البحر 

ريُّاِمى السََّقْلَأ .ما معه يف الاار حيث قال جيب أ  حترتق هاه الزياة 

َجَرْخَأَف  السامريال ْجِع ْمُهَل  صاغه من الاهبدا َسَج روح  جسما  بال
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َّاٌرَوُخ ُهل  أو من أرر جربئيل صوت إما بالريحوْااُلَقَف  السامري وأتباعها َاَه

 أ  هاا إهله.  موسى  َيِسَاى َفوَسُم ُهَلِإَو ْمُكَهَلِإ

ْوَرال َيَفَأ َ  أفال يرى باو إسرائيلُعِجْرَي اّلَأ  يرد العجلال ْوَق ْمِهْيَلِإ 

 .عا ْىَن اَلا  َورََّم ْمُهَل ُكِلْما ِيَلَوجوابا ، ومن ال يقدر على جواب السؤال ليس إهلا  

ُلْبَق ْنِم وَ اُرَه ْمُهَل اَلَق ْدَقَلَو  قبل عود موسى ِهِب ْمُتْاِتا ُفَمنَِّإ ِمْوا َقَي 

 ْيِنوُعَتِبْاَفال العجل  ُنَمْحالرَّ ْمُكبََّر  َِّإَوفتاكم السامري بهاا العجل أي أملكم 

  .يِرْمَأ وْاُعْيِطَأَوفيما أدعوكم إليه 

َحَرنَّْب ْنَل وْااُلَق  لن نزاليِهَلَع  على العجلنَيِىاِكَع  مقيمنيَعِجْرى َيتََّح 

 .ىوَسا ُمَاْيَلِإ

اَلَق  موسى وْالَُّم ْمُهَتْيَأَر ْكِإ َكَعَاا َمَم وَ اُرا َهَي .بعبادة العجل 

ِنَعِبتَّا َتلََّأ ب عدم خروجك بأ  خترج إلّي وترتكهم فما سبيِرْمَأ َتْيَصَعَفَأ 

 حيث أقمت فيما بياهم.

يِسْأَرال ِبي َوِتَيْحِلِب ْاُخْأال َت مَُّأ َنا اْبَي اَلَق  حيث أخاهما موسى  جير

إىل اخلارج من اجلماعة، إظهارا  لرباءتهما ماهم، وحيث كا  كلك ماير  هارو  

 وَلُقَت ْ َأ ُتْيِشي َخنِِّإرو  عن كلك الساخط على هارو  أمام بين إسرائيل، نهاه ها

نه يقع اخلالف الشديد بياهم كما هو شأ  إلو فارقتهم ف يَلاِئَرْسي ِإِاَب َنْيَب َتْقرََّف

حيث  يِلْوَقمل تراع  ْبَقْرَت ْمَلتقول لي  َوخروج كل زعيم من بني الاا  

 قلت لي: )أصلح(، بأ  تقول لي خروجك مل يكن إصالحا .

شأنك الاي محلك على  َكُبْطا َخَمَف اَلَقإىل الّسامري  رم توّجه موسى 

 .يُِّراِما َسَيما فعلت 

ِهِب وْاُرُصْبَي ْما َلَمِب ُتْرُصَب اَلَق  رأيت ما مل يره باو إسرائيل حيث عاد دخولاا

وحتت قدمه الرتاب يتحّرك، حيث تضىي قدمه عليه روحا   البحر رأيت جربئيل 

وِلُسَراْل ِرَرَأ ْنِم ة َضْبَق ُتْضَبَقَف  جربئيلاَهُتْاَبَاَف  ألقيتها يف جوف العجل، ولاا

 بأ  أفعل هكاا. يِسْىي َنِلزّيات  ْتَلوََّسهكاا  َكِلَاَكَوصار له خوار 
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اَلَق  موسى  للسامريْبَهاْكَف   طريدااِةَيَحي اْلِف َكَل  َِّإَف  ما دمت

أي ال متسّاي وكا  إكا مّسه أحد أخاته احلّمى  اَ َسا ِمَلملن لقيته  وَلُقَت ْ َأحيا  

لن ختلف عن كلك  ُهَىَلْخُت ْنَلبعاابك  دا وِعَم َكَل  َِّإَوفصار يهيم يف الرّبية 

تقيم  ىا اِكَع ِهْيَلَع َتْلي َظِاالَّ َكِهَلى ِإَلِإ ْرُياْنَواملوعد وهو عاد املوت أو يف القيامة 

 .ىا ْسَنيف البحر  مَِّيي اْلِفناريه  ُهاََّىِسْاَاَل مَُّربالاار  ُهاََّقرَِّحُالَّعلى عبادته 

ْمُكُهَلا ِإَمنَِّإ  املستحق للعبادةما ْلِع يٍءَش لَُّك َعِسَو َوا ُهلَِّإ َهَلا ِإي َلِاالَّ اهلُل 

 .(1)علمه مشل كل شيء

 ويف جممع البيا :

اَلَق   هارواْبَن ُأمَّ َلا َتْأُخْا ِبِلْحَيِتي َوَلا ِبَرْأِسيَي  قيل: كانت العادة جارية

قي القبض عليهما يف كلك الزما ، كما أ  العادة يف زماناا هاا القبض على اليد 

واملعانقة، وكلك مما ختتلف العادة فيه باألزماة واألمكاة. وقيل: إنه أجراه جمرى نىسه 

 يف القبض على حليته؛  ألنه مل يكن يتهم عليه كما ال يتهم على نىسه.إكا غضب 

ِإنِّْي َخِشْيُت َأْ  َتُقوَل َفرَّْقَت َبْيَن َبِاْي عاره يف مقامه معهم فقال:  رم بيَّن 

يعين أني لو فارقتهم أو قاتلتهم لصاروا أحزابا  وتىرقوا فرقا ، فىريق  ِإْسَراِئيَل

يقيمو  مع السامري على عبادة العجل وفريق يتوقىو   يلحقو  بك معي وفريق

شاكني يف أمره، مع أني مل نمن إ  تركتهم أ  يصريوا باخلالف إىل تسافك الدماء، 

وشدة التصميم والثبات على إتباع السامري فإنهم كانوا ميتاعو  بعض االمتااع مبكاني 

َيا َقْوِم ِإنَّمَا ل وكلك قوله: فيهم. وكات أوجه إليهم من اإلنكار مقدار ما يتحمله احلا

ُفِتْاُتْم ِبِه
َوَلْم فاعتار مبا يقبل مثله؛ ألنه وجه وامح من وجوه الرأي. وقوله:  (2)

اْخُلْىِاي ِفي َقْوِمي معااه: ومل حتىظ وصييت ومل تعمل به حني قلت:  َتْرَقْب َقْوِلي

َوَأْصِلْح
(3)،(1). 
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 أخرى: وككرنا يف التبيني يف تىسري نيات

ِهِدْعَب ْنى ِموَسُم ُمْوَق َاَخاتََّو  بعد كهابه إىل امليقاتْمِهيِِّلُح ْنِم  كالسوار

صوت،  اٌرَوُخ ُهلَّال روح فيه  دا َسَجولد البقر  ال ْجِعواخلالخل وما أشبه 

 ْمُهَملَِّكا ُيَل ُهنََّأ وْاَرَي ْمَلَأقيل إ  السامري احتال لدخول اهلواء يف جوفه فكا  يصّوت 

 ألنىسهم بهاه العبادة. نَيِماِلوا َظاُنَكَوإهلا   وُهُاَخاتَّفكيف  ال ْيِبَس ْميِهِدْها َيَلَو

ْميِهِدْيي َأِف َطِقا ُسمََّلَو الاادم يضع رأسه على كّىه إأي ندموا، ف  ا ْوَأَرَو

ا َابُّا َرَاْمَحْرَي ْمن َلِئَل وْااُلَقوتابيههم  وكلك بعد جميء موسى  وْالَُّم ْدَق ْمُهنََّأ

 الاين خسروا أنىسهم بالعقاب. يَنِراِسَخن اْلِم نَّوَنُكَاا َلَاَل ْرِىْغَيَو

ىوَسُم َعَجا َرمََّلَو  من الطوراَ َبْضَغ ِهِمْوى َقَلِإ  يف حالة الغضبىا ِسَأ 

أي  يِدْعن َبي ِموِنُمُتْىَلا َخَمَسْئِب موسى  اَلَقشديد الغضب و التأسف 

أي وعده الاي وعدنيه من  ْمُكبَِّر َرْمَأ ْمُتْلِجَعَأبئست خالفتكم حيث عبدمت العجل 

من شدة محيته للدين وإظهارا   اَحَوْلى اأَلَقْلَأَوأربعني ليلة، أي تركتموه غري تام 

ه يريد أ  خيرج هو وأخوه من بني كأن يِهَلِإ ُهرُُّجَي يِهِخَأ ِ ْأَرِب َاَخَأَوللتاىر من القوم 

 َمْوَقاْل  َِّإجاء باسم األم استعطافا   مَُّأ َناْب هارو   اَلَقالقوم 

أي عدوني معيىا ، فلم يسمعوا كالمي يف كّىهم عن عبادة العجل  يوِنُىَعْضَتاْس

يِاوَنُلُتْقَي وْااُدَكَو  أي قاربوا أ  يقتلونياِءَدَعي اأَلِب ْتِمْشا ُتَلَف  أي ال تعاتبين

ا َلَوحتى يشمت األعداء بي، ويقولو  إنك لست حمبوبا  لدى موسى ولاا يعاتبك 

أي ال تؤاخاني كما تؤاخا عباد العجل الاين ظلموا  نَيِماِلَياْل ِمْوَقاْل َعي َمِاْلَعْجَت

رت اهلل دائما  اسرت علياا فإ  اإلنسا  حيتاج إىل س ْرِىاْغ بَِّر اَلَق أنىسهم بالشرك.

َكِتَمْحي َرا ِفَاْلِخْدَأي َوِخَأِلي َوِل  مبزيد اإلنعامنَيِماِحالرَّ ُمَحْرَأ َتْنَأَو. 

َلْجِعاْل وْاُاَخاتَّ يَنِاالَّ  َِّإ  عبدوهْمُهاُلَاَيَس  يلحقهمٌةلَِّكَو ْمِهِـّبن رَّمِّ ٌبَضَغ 

 باإلشراك. يَنِرَتْىُماْل ْيِزْجُن َكِلَاَكَو بقتل بعضهم بعضا  اَيْنالدُّ اِةَيَحي اْلِف

اَهِدْعن َبوا ِماُبَت مَُّر اِتَئِـّيسَّاْل وْاُلِمَع يَنِاالََّو  بعد السيئاتن ِم َكبََّر  َِّإ وْاُانَمَو
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من  اَحَوْلاأَل َاَخَأ ُبَضَغى اْلوَسن ُمَعسكن  َتَكا َسمََّلَو .يٌمِحرَّ وٌرُىَغا َلَهِدْعَب

 ْمِهبَِّرِل ْمُه يَنِالَّلِّ ٌةمْحَردى  َوُهأي ما نسخ وكتب فيها  اَهِتَخْسي ُنِفَواألرض 

 .(1)أي خيشو  اهلل وَ ُبَهْرَي
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49 
 تعبيد بني إسرائيل

 

َوِتْلَك ِنْعَمٌة َتُماَُّها َعَليَّ َأْ  َعبَّْدَت َبِاي ِإْسَراِئيَلقال اهلل تعاىل: 
(1). 

 بده إكا اختاه عبدا . يقال: عّبده وأع

قيل: إنه إنكار للماة أصال ، ومعااه: أمتن عليَّ بأ  ربيتين مع استعبادك قومي! 

هاه ليست باعمة. يريد أ  اختاكك بين إسرائيل الاين هم قومي عبيدا  أحبط نعمتك 

 اليت متن بها عليَّ.

م لكانت وقيل: إ  معااه أنك لو كات ال تستعبد بين إسرائيل وال تقتل أبااءه

أمي مستغاية عن قايف يف اليم. فكأنك متنت عليَّ مبا كا  بالؤك سببا  له، وقيل: إ  

: أمل نربك فياا وليدا  فاعتد عليه بأ  رباه وليدا  ماا ولد إىل فرعو  ملا قال ملوسى 

له: تلك نعمة تعتد بها عليَّ ألنك عبدت بين  أ  كرب. فكا  من جواب موسى 

تعبدهم لكىلين أهلي فلم يلقوني يف اليم فإمنا صارت لك عليَّ نعمة إسرائيل، ولو مل 

 ملا أقدمت عليه مما حيره اهلل عليك.

نعمة؛ أل  الاي توىل  وقيل: إ  فيه بيا  أنه ليس لىرعو  على موسى 

تربيته أمه وغريها من بين إسرائيل بأمر فرعو  ملا استعبدهم. فيكو  معااه: إنك متن 

 .(2)دت بين إسرائيل حتى ربوني وحىيونيعليَّ بأ  استعب

وهكاا جعل فرعو  بين إسرائيل عبيدا  له ومّحلهم ما ال يطيقو  وكبح أبااءهم 

 .واستحيى نسائهم إىل أ  أنقاهم اهلل بالايب موسى 

وكلك أنه  ،من القبط حتىيهن ل باساء بين إسرائيل نساء فرعو  قد وّكروي: إ  
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إنه يولد فياا رجل يقال له موسى بن  :ل أنهم يقولو ملا كا  بلغه عن بين إسرائي

ألقتلن  :فقال فرعو  عاد كلك ،عمرا  يكو  هالك فرعو  وأصحابه على يديه

ق بني الرجال والاساء وحبس الرجال يف وفّر ،ككور أوالدهم حتى ال يكو  ما يريدو 

 .(1)احملابس

 وككرنا يف التبيني:

اَلَق   فرعوَكبَِّرُن ْمَلَأ  يا موسى تربيةايَاِف  يف ماازلاايدا ِلَو   طىال 

َتْثِبَلَو  بقيتنَيِاِس َكِرُمُع ْنا ِميَاِف . ساوات من عمرك حتى صرت شابا 

َتْلَعي َفِتالَّ َكَتَلْعَف َتْلَعَفَو  من قتل القبطييَنِراِفَكاْل َنِم َتْنَأَو  باعميت

 اعي.اليت أسبغتها عليك حيث قتلت أحد أتب

اَلَق  موسى اَهُتْلَعَف  فعلت الىعلة، أي القتلنَيالِّضَّاْل َنِم ْاَنَأكا  َوِإ 

 عن طريقك، أي مل أكن اعرتف بطريقتكم، ولست كافرا  باعمتك كما زعمت.

ْمُكُتْىا ِخَلمَّ ْمُكْاِم ُتْرَرَىَف  أ  تقتلوني قصاصا  للقبطيي بِّي َرِل َبَهَوَف 

 .نبيا  نَيِلَسْرُمن اْلي ِمِاَلَعَجَوة وحكومة سلط ما ْكُح

َكْلِتَو  الرتبيةيََّلا َعَهاُُّمَت ٌةَمْعِن  أي هاه ليست نعمة وإمنا هي خالف الاعمة

يَلاِئَرْسي ِإِابَّدَت َبَع ْ َأ  اختاتهم عبيدا  تقتل أوالدهم مما أجلأت أمي إىل أ  تقافين

 .يف الايل

نَيِماَلَعاْل بُّا َرَمَو ُ ْوَعْرِف اَلَق ؟.ما هو حقيقته 

اَلَق  موسى  هونَيِاوِقم مُُّتْاُك ْ ا ِإَمُهَاْيا َبَمَو ِضْراأَلَو اِتاَوَمالسَّ بَُّر 

 .بشيء، فهاا أوىل األشياء باليقني

اَلَق   فرعووَ ُعِمَتْسال َتَأ ُهَلْوَح ْنَمِل  جواب موسى  أنا أسأله عن

 وهو جييبين عن نراره.حقيقة إهله، 

نَيِلوَّاأَل ُمُكاِئنَب بَُّرَو ْمُكبَُّر اَلَق .فهو خالقكم أمجعني 

اَلَق  فرعو  غييا  وبهتا  من جواب موسى َلي ُأرِسِاالَّ ُمُكوَلُسَر  َِّإ 
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 ألنه يقول أشياء ال حقيقة هلا حسب زعمه. وٌ ُاْجَمَل ْمُكْيَلِإ

وَ ُلِقْعَت ْمُتْاُك ْ ا ِإَمُهَاْيا َبَمَو ِبِرْغَماْلَو ِقِرْشَماْل بَُّر اَلَق  أي إ  استعملتم

 عقلكم لعلمتم كلك.

اَلَق  فرعو ، بعد أ  عجز عن اجلوابَتْاَخاتَّ َنِئَل  يا موسىي ِرْيها  َغَلِإ

 أحبسك يف السجن. نَيوِنُجْسَماْل َنِم َكاََّلَعْجَأَل

اَلَق  موسى َأ  تىعل كلكيٍءَشِب َكُتْئِج ْوَلَو  مبعجزةنٍيِبُم 

 وامح.

اَلَق   فرعونَيِقاِدَصاْل َنِم َتْاُك ْ ِإ ِهِب ِتْأَف .يف دعواك 

اٌ َبْعُر َيا َهَكِإَف اُهَصى َعَقْلَأَف  حيةنٌيِبُم .ظاهر 

ُهَدَي َعَزَنَو  أخرج يده من جيبهاُءَضْيَب َيا ِهَكِإَف   بياما  ماريايَنِراِظلاَِّل  ملن

 ياير.

اَلَق   فرعوِأَلَمْلِل  األشرافاَاَه  َِّإ ُهَلْوَح  موسى ٌراِحَسَل  

 خبري بىاو  السحر. يٌمِلَع

ْمُكِمْرَأ ْنِم ْمُكَجِرْخُي ْ َأ يُدِرُي  فإنه إكا تسلط امطرت اهليئة احلاكمة إىل

 دفعه.يف  وَ ُرُمْأا َتاَكَمَف ِهِرْحِسِبالىرار 

اُهَخَأَو ْهِجْرَأ وْااُلَق  أي أخّر أمرهماْثَعاْبَو  أرسلِناِئَدَمي اْلِف  يف البالد

يَنِراِشَح .أشخاصا  جامعني للسحرة 

يٍمَلَع اٍرحََّس لُِّكِب وَكُتْأَي .حاكق يف السحر 

اِتيَقِمِل ُةَرَحسَّاْل َعَمَجَف  وقتوٍمُلْعمَّ ٍمْوَي (1)معّين. 
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 ما ورثه بنو إسرائيل

 

َكَاِلَك َوَأْوَرْرَااَها َبِاي ِإْسَراِئيَلقال اهلل تعاىل: 
(1). 

يعين  َأْخَرْجَااُهْمَفبعد ما أخرب اهلل سبحانه عن كيىية إهالك نل فرعو  بقوله: 

ة أي أموال خمبأ ُكُاوٍزَوجارية فيها. ُعُيوٍ َوأي بساتني  ْن َجاَّاٍتمِّنل فرعو  

أي ماابر خيطب عليها اخلطباء. وقيل: هو جمالس  َوَمَقاٍم َكِريٍموخزائن ودفائن 

األمراء والرؤساء اليت كا  حيف بها األتباع فيأمترو  بأمرهم. وقيل: املاازل احلسا  

اليت كانوا مقيمني فيها يف كرامة. وقيل: يريد مرابط اخليل لتىرد الرؤساء بارتباطها عدة 

 أي كما وصىاا لك أخبارهم  َكَاِلَكقامها أكرم مقام مرتوك. وزياة فصار م

َأْوَرْرَااَها َبِاي ِإْسَرائِيَلَو  وكلك أ  اهلل سبحانه رد بين إسرائيل إىل مصر بعدما أغرق

فرعو  وقومه وأعطاهم مجيع ما كا  لىرعو  وقومه من األموال والعقار واملساكن 

 .(2)والديار

 وككرنا يف التبيني:

َعاَدَف  موسى اِءَلُؤَه  ََّأ ُهبََّر  فرعو  ومالئهوَ ُمِرْجمُّ وٌمَق  ال ياىع

 معهم الاصح واإلرشاد.

 ْمُكنَّال  ِإْيَلمع بين إسرائيل  ياِدَبِعِبأي سر ليال   ِرْسَأَففأوحى اهلل إليه 

 يتبعكم فرعو  وجاوده إلرجاعكم. وَ ُعَبتَُّم

وا ْهَر َربَحاْل َكُراْتَو  ساكاا  إكا قطعته وعربته فال تضربه بعصاك لريجع ماؤه كما

 ألجل أ  يأتي فرعو  وجاده يف البحر فيغرقو . وَ ُقَرْغُم ٌدْاُج ْمُهنَِّإكا  

وْاُكَرَت ْمَك   أي نل فرعواٍتاَّن َجِم  بساتنيوٍ ُيُعَو .ماء 
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يٍمِرَك اٍمَقَمَو وٍعُرُزَو ل مجيلة.جمالس حساة  ومااز 

ٍةَمْعَنَو  تاعموا بهانَيِهاِكا َفيَهِف وْااُنَك .ناعمني  

َكِلَاَك  هكاا فعلاا بهمااَهَاْرَرْوَأَو  أعطياا كل نعمهميَنِرما  نَخْوَق  بين

 إسرائيل ألنهم حكموا مصر بعد فرعو .

ُضْراأَلَو اُءَمالسَّ ْمِهْيَلَع ْتَكا َبَمَف ة حتى حتز  عليهم أي مل يكن هلم أهمي 

يَنِراَيُم وْااُنا َكَمَو .أي ملا أتاهم العااب مل ميهلوا 

نِيِهُماْل اِبَاَعاْل َنِم يَلاِئَرْسي ِإِاا َبَاْيجََّن ْدَقَلَو   املال هلم وهو عااب فرعو

ين يتعدو  الا نَيِفِرْسُماْل َنمِّمتجربا   يا اِلَع اَ َك ُهنَِّإ وَ َعْرن ِفِم وإكالله هلم.

 احلد.

ْماُهَنْرَتاْخ ْدَقَلَو  بين إسرائيلٍمْلى ِعَلَع  ماا باستحقاقهم كلكى َلَع

 عاملي زمانهم. نَيِماِلَعاْل

ْماُهَاْينَتَو  أعطيااهمِّاِتاآلَي َنم  كالعصا واليد وفلق البحرالٌءَب يِها ِفَم 

 .(1)وامح نٌيِبُمامتحا  

 
 

51 
 ائيلالقرآن وبنو إسر

 

ِإ َّ َهَاا اْلُقْرنَ  َيُقصُّ َعَلى َبِاي ِإْسَراِئيَل َأْكَثَر الَِّاي ُهْم ِفيِه قال اهلل تعاىل: 

َيْخَتِلُىوَ 
(2). 

ِإ َّ َهَاا اْلُقْرنَ  َيُقصُّ فقال:  ككر سبحانه من احلجج ما يقوي قلب نبيه 

من حديث  الَِّاي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُىوَ َأْكَثَر أي خيربهم بالصدق  َعَلى َبِاي ِإْسَراِئيَل

مريم وعيسى والايب املبشر به يف التوراة حيث قال بعضهم: هو يوشع، وقال 

                                                        

 .510، ص33-22تبيني القرن : سورة الدخا  اآلية  (1)

 .76سورة الامل:  (2)



 135 قصص من اليهود 

بعضهم: ال بل هو ماتير مل يأت بعد، وغري كلك من األحكام. وكا  كلك معجزة 

 .(1)إك كا  ال يدر  كتبهم وال يقرؤها رم خيربهم مبا فيها لابياا 

 تبيني:وككرنا يف ال

ُِّإ َّ َهَاا اْلُقْرنَ  َيُقص  خيرب باحلق َعَلى َبِاي ِإْسَراِئيَل َأْكَثَر الَِّاي ُهْم ِفيِه

 .(2)وغريهم من أمر املسيح ومريم وعزير  َيْخَتِلُىوَ 

 

 

 

52 
 لقاء موسى 

 

ِمْن ِلَقاِئِه َوَجَعْلَااُه  َوَلَقْد نَتْيَاا ُموَسى اْلِكَتاَب َفَلا َتُكْن ِفي ِمْرَيٍةقال اهلل تعاىل: 

ُهدى  ِلَبِاي ِإْسَراِئيَل
(3). 

اْلِكَتاَب  يعين التوراةَلا َتُكْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِئِهَف  أي يف شك من لقائه، أي

ليلة اإلسراء بك إىل السماء. وقد ورد يف احلديث عن الايب  من لقائك موسى 

  :أنه قالسى بن عمرا  رأيت ليلة أسري بي مو   رجال  ندم طواال  جعدا

رجال  مربوع اخللق إىل احلمرة  كأنه من رجال شاوءة،  ورأيت عيسى بن مريم 

 أنه سيلقى موسى قبل أ  ميوت. .  فعلى هاا فقد وعد (4)والبياض سبط الرأ 

 إياك يف اآلخرة.  وقيل: فال تكن يف مرية من لقاء موسى 

 يف مرية من لقاء موسى الكتاب. حممد وقيل: معااه فال تكن يا 

وقيل: معااه فال تكن يف شك من لقاء األكى كما لقي موسى األكى، فكأنه 

                                                        

 سورة الامل. 402ص 7تىسري جممع البيا : ج (1)
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 قال: فال تك يف مرية من أ  تلقى كما لقي موسى.

َوَجَعْلَااُه ُهدى  ِلَبِاي ِإْسَراِئيَل  أي وجعلاا موسى هاديا  هلم. وقيل: وجعلاا

 .(1)الكتاب هاديا  هلم

 : اهلداية بشرط العمل بكتابهم ولكاهم حّرفوه ومل يعملوا به.أقول

 وككرنا يف التبيني:

َوَلَقْد نَتْيَاا ُموَسى اْلِكَتاَب  كما أعطيااكٍةَيْري ِمِف ْنُكا َتَلَف  شكِهاِئَقِل ْنِم 

  أهل الكتاب كانوا يشككو  املسلمني يف أ  القرن  ليس كتابا  من إلقائك للكتاب، ف

 .يَلاِئَرْسي ِإِاَبدى  ِلُه أي كتاب موسى  اُهَاْلَعَجَواهلل  عاد

مُهْاا ِمَاْلَعَجَو  من بين إسرائيلوَ ُدْهَي ٌةَمِئَأ   الاااَنِرْمَأِب  حيث أمرناهم

 .(2) إلمعانهم الاير فيها وَ ُاوِقا ُيَااِتآَيِب وْااُنَكَوجعلااهم أئمة  وْاُرَبا َصَمِلباهلداية 

 

 

53 
 عندما عملوا بأحكام هللا

 

َوَلَقْد نَتْيَاا َبِاي ِإْسَراِئيَل اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالاُُّبوََّة َوَرَزْقَااُهْم ِمَن قال اهلل تعاىل: 

الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَااُهْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي
(3). 

اْلِكَتاَب  يعين التوراةاْلُحْكَمَو ين. وقيل: العلم بالىصل يعين العلم بالد

أي وجعلاا فيهم الابوة حتى روي أنه كا   َوالاُُّبوََّةبني اخلصمني وبني احملق واملبطل 

 أي وأعطيااهم من أنواع الطيبات  َرَزْقَااُهْم ِمَن الطَّـيَِّباِتَوفيهم ألف نيب 

َوَفضَّْلَااُهْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي .أي عاملي زمانهم 

 ااهم يف كثرة األنبياء ماهم على سائر األمم وإ  كانت أمة حممد وقيل: فضل
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أفضل ماهم يف كثرة املطيعني هلل وكثرة العلماء ماهم، كما يقال: هاا أفضل يف علم 

عاد اهلل  أفضل يف علو مازلة نبيها  الاحو وكاك يف علم الىقه. فأمة حممد 

ن نله وأمته، والىضل: اخلري الزائد ، وكثرة اجملتبني األخيار معلى سائر األنبياء 

 .(1)أفضل بىضل حممد ونله على غريه، فأمة حممد 

رم إ  سعادة األمم وفوزها يف الدارين باألخا بأحكام اهلل تعاىل وشرائعه وسااه، 

وهكاا فّضل اهلل بين إسرائيل عادما عملوا بإحكامه، وملا ختلوا عن شرائع اهلل أصبحوا 

 الدنيا واآلخرة معا  إاّل الاين تاب ماهم وأصلح.أكلة خاسئني وخسروا 

 

 

54 
 جبل على رؤوسهم

 

وَر ُخُاوْا َمآ نَتْيَااُكم ِبُقّوٍة َوِإْك َأَخْاَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَاا َفْوَقُكُم الطُّقال اهلل تعاىل: 

َواْكُكُروْا َما ِفيِه َلَعّلُكْم َتّتُقوَ 
(2). 

ا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َكَأّنُه ُظّلٌة َوَظّاَوْا َأّنُه َواِقٌع ِبِهْم ُخُاوْا َمآ َوِإك َنَتْقَاوقال عز وجل: 

ُقوَ ُكْم َتتٍَّة َواْكُكُروْا َما ِفيِه َلَعلَّنَتْيَااُكم ِبُقوَّ
(3). 

ملا رجع إىل بين إسرائيل و معه التوراة مل يقبلوا  إ  موسى يف تىسري القمي: 

لئن مل تقبلوا ليقعن : وقال هلم موسى  ،اا عليهمماه فرفع اهلل جبل طور سي

 .(4)سهم فقالوا نقبلهؤواجلبل عليكم وليقتلاكم فاكسوا ر

عن طري طار مرة مل يطر    اليماني الباقر وسأل طاو :عن أبي بصري قالو

طاره اهلل أطور سيااء  :فقال ؟قبلها وال بعدها ككره اهلل عز وجل يف القرن  ما هو

                                                        

 سورة اجلارية. 126ص 9تىسري جممع البيا : ج (1)
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العااب حتى قبلوا التوراة  أنواعفيه ماه جبااح ين إسرائيل حني أظلهم عزوجل على ب

. َوِإْك َنَتْقَاا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َكَأنَُّه ُظلٌَّة َوَظاُّوا َأنَُّه واِقٌع ِبِهْم :وكلك قوله عز وجل

 .(1)اخلرب

 وككرنا يف التبيني:

ْمُكاَقَثْيا ِمَنْاَخَأ ْكِإَو مبا يف التوراة  عهدكم الشديد بالعملُمُكوَقا َفَاْعَفَرَو 

رم قلعه اهلل سبحانه وجعله فوقهم، وهددهم  جبل ناجى اهلل عليه موسى  وَرطُّاْل

أعطيااكم من  ماُكَاْيا نَتَم وْاُاُخإ  مل يقبلوا الدين، أوقعه عليهم وأهلكهم بسببه 

أي ما يف الكتاب الاي  يِها ِفَم وْاُرُكاْكَوجبد وعزم ٍةوَُّقِب األحكام والشرائع

الاار والعقاب، فإ  العامل باألحكام  وَ ُقتََّت ْمُكلََّعَلنتيااكم، بأ  ال تاسوه وترتكوه 

 تتكو  فيه ملكة التقوى.

ْمُتْيلََّوَت مَُّر  أعرمتم عن العمل باألحكامَكِلَك ِدْعَب ْنِم  امليثاقُلَضا َفَلْوَلَف 

الاين خسرمت نخرتكم  يَنِراِسَخاْل َنِم ْمُتْاُكَلبتوفيقكم للتوبة  ُهُتَمْحَرَو ْمُكْيَلَع اهلِل

 .(2)ودنياكم

 

 

55 
 شاهد من بني إسرائيل

 

ُقْل َأ َرَأْيُتْم ِإْ  َكاَ  ِمْن ِعْاِد اللَِّه َوَكَىْرُتْم ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبِاي قال اهلل تعاىل: 

آَمَن َواْسَتْكَبْرُتْم ِإ َّ اللََّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اليَّاِلِمنَيِإْسَراِئيَل َعَلى ِمْثِلِه َف
(3). 

نزلت هاه اآلية يف عبد اهلل بن سالم وهو الشاهد من بين إسرائيل. فروي أ  عبد 

فأسلم وقال: يا رسول اهلل، سل اليهود عين فإنهم  اهلل بن سالم جاء إىل الايب 
                                                        

 .306قصص األنبياء، للجزائري: ص (1)
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ا كلك قلت هلم: إ  التوراة دالة على نبوتك وإ  صىاتك يقولو  هو أعلماا. فإكا قالو

 فيها وامحة. فلما سأهلم قالوا كلك، فحيائا أظهر عبد اهلل بن سالم إميانه 

 .(1)فكابوه

 اهلِل ِدْاِع ْنِمالقرن   اَ َك ْ ِإأخربوني  ْمُتْيَأَر َأ ْلُقوككرنا يف التبيني: 

أي  ِهِلْثى ِمَلَعبعض من نمن من اليهود  يَلاِئَرْسين ِإِبَ ْنِم ٌداِهَش َدِهَشَو ِهِب ْمُتْرَىَكَو

مثل القرن ، بأ  قال إ  يف التوراة ما يصدق ما يف القرن  من أحوال املبدأ واملعاد وسائر 

تكربمت عن اإلميا ،  ْمُتْرَبْكَتاْسَوألنه وجد القرن  مطابقا  ملا يف كتابه  َنآَمَفاألمور 

الاين ظلموا أنىسهم  نَيِماِليَّاْل َمْوَقي اْلِدْها َيَل اهلَل  َِّإاا  حيائا ألستم أظلم ال

 .(2)بالكىر والىساد يرتكهم حتى يضلوا عن احلق
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  مع النبي عيسى 

 

َوِإْك َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم قال اهلل تعاىل: 

ُمَصدِّقا  ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشِّرا  ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّا 

َجاَءُهْم ِباْلَبيَِّااِت َقاُلوا َهَاا ِسْحٌر ُمِبنٌي
(3). 

ال  ِلَبِاي ِإْسَراِئيَلِإْ  ُهَو ِإالَّ َعْبٌد َأْنَعْمَاا َعَلْيِه َوَجَعْلَااُه َمَثوقال عز وجل: 
(4). 

مع بين إسرائيل كثرية، إ  كثريا  من اليهود مل يؤماوا  قصص الايب عيسى 

مع علمهم بأنه الايب املرسل، بل سعوا يف قتله وزعموا بأنهم صلبوه،  بعيسى 

ّلِه َوَما َقَتُلوُه َومَا َوَقْوِلِهْم ِإّنا َقَتْلَاا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل ال: قال تعاىل
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َصَلُبوُه َولَـَِكن ُشّبَه َلُهْم
(1). 

 .بّشر بين إسرائيل خبامت األنبياء حممد  كما أ  عيسى 

َوِإْك َقاَل فقال:  على قصة موسى  وقد عطف سبحانه بقصة عيسى 

ه لقوم إك قال عيسى بن مريم  أي واككر يا رسول اهلل  ِعْيَسى اْبُن َمْرَيَم

َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم ُمَصدِّقا  ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن الاين بعث إليهم 

يعين  َوُمَبشِّرا  ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد املازلة على موسى  التَّْوَراِة

أ  جيعل أمحد مبالغة من الىاعل أي  ، وهلاا االسم معايا  أحدهما:نبياا حممدا  

هو أكثر محدا  هلل من غريه. واآلخر: أ  جيعل مبالغة من املىعول أي حيمد مبا فيه من 

 األخالق واحملاسن أكثر مما حيمد غريه.

إ  لي أمساء: أنا أمحد، وأنا حممد، أنا املاحي الاي  :قال رسول اهلل 

حيشر الاا  على قدمي، وأنا العاقب الاي ليس ميحو اهلل بي الكىر، وأنا احلاشر الاي 

 .بعدي نيب

وبابوته وأخربهم  بشر قومه مبحمد  وقد تضمات اآلية أ  عيسى 

وأمر ألمته أ   عاد ظهور حممد  برسالته. ويف هاه البشرى معجزة لعيسى 

ت الياهرة أي بالدالال ِباْلَبيَِّااِتأمحد  َلمَّا َجاَءُهْمَفيؤماوا به عاد جميئه، 

 .(2)أي ظاهر اُلوْا َهَاا ِسْحٌر ُمِبنٌيَقواملعجزات الباهرة 

أي ما هو  ِإْ  ُهَو ِإالَّ َعْبٌد َأْنَعْمَاا َعَلْيِهفقال:  رم وصف سبحانه املسيح 

أي نية  َوَجَعْلَااُه َمَثال  ِلَبِاي ِإْسَراِئيَلإاّل عبد أنعماا عليه باخللق من غري أب وبالابوة 

هلم وداللة يعرفو  بها قدرة اهلل تعاىل على ما يريد حيث خلقه من غري أب، فهو مثل 

 .(3)هلم يشبهو  به ما يرو  من أعاجيب صاع اهلل

َوِإْك َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه وككرنا يف التبيني: 
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َوُمَبشِّرا  ِبَرُسوٍل َيْأِتي   بيا  لـ )ما( اِةَرْوالتَّ َنِمملا تقدم  َن َيَديَِّإَلْيُكْم ُمَصدِّقا  ِلَما َبْي

أو  أي عيسى  ْمُهاَءا َجمََّلَف رسولاا العييم حممد  ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد

  الاي جئتاا به من املعجزات اَاَه وْااُلَقباألدلة الوامحة  اِتَايَِّباْلِب أمحد 

نٌيِبُم ٌرْحِس (1)وامح. 

 

 

57 
 إيذاء األنبياء

 

َوِإْك َقاَل ُموَسَى ِلَقْوِمِه َيَقْوِم ِلَم ُتْؤُكوَنِاي َوَقد ّتْعَلُموَ  َأّني َرُسوُل قال اهلل تعاىل: 

اِسِقنَيالّلِه ِإَلْيُكْم َفَلّما َزاُغَوْا َأَزاَغ الّلُه ُقُلوَبُهْم َوالّلُه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَى
(2). 

وسائر أنبياء بين إسرائيل بل كانوا  وهكاا كانت اليهود تؤكي نبيها موسى 

 يقتلونهم.

 .ونبياا حممد  وكثريا  ما اتهموا األنبياء بالسحر، كما يف الايب عيسى 

 ويف احلديث: إ  بين إسرائيل كانوا يقتلو  ما بني طلوع الىجر إىل طلوع 

 لسو  يف أسواقهم يبيعو  ويشرتو  كأ  مل يصاعوا الشمس سبعني نبيا ، رم جي

 .(3)شيئا 

ويف بعض الروايات أ  بين إسرائيل كانوا يايعو  سر األنبياء فيؤخاو  

مسعوا أحاديثهم قال:  ويقتلو ، يف تىسري العياشي عن اإلمام الصادق 

 .(4)فأكاعوها فُاخاوا عليها فُقتلوا فصار قتال  واعتداء  ومعصية

رهم مبا ياّك ،أوحى اهلل إليه ليقوم يف بين إسرائيل الايب   شعيا إوروي 
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فهرب ماهم  ،فعدوا عليه ليقتلوه ،فىعل ،يوحى على لسانه ملا كثرت فيهم األحداث

 ،روبه وأراه بين إسرائيل (1)هدببوأخا الشيطا   ،فلقيته شجرة فانىلقت له فدخلها

 .(2)ه يف وسطهافومعوا املاشار على الشجرة فاشروها حتى قطعو

واستودعه الاور والعلم  بعث اهلل عز وجل عيسى ابن مريم وروي أنه: ملا 

واحلكمة ومجيع علوم األنبياء قبله وزاده اإلجنيل وبعثه إىل بيت املقد  إىل بين 

 طغيانا  أبى أكثرهم إاّلف ،إسرائيل يدعوهم إىل كتابه وحكمته وإىل اإلميا  باهلل ورسوله

مل يؤماوا به دعا ربه وعزم عليه فمسخ ماهم شياطني لرييهم نية فيعتربوا، فلما  ،وكىرا 

بيت املقد  فمكث يدعوهم ويرغبهم فيما ومل يزدهم كلك إاّل طغيانا  وكىرا ، فأتى 

ورالرني ساة حتى طلبته اليهود وادعت أنها عابته ودفاته يف األرض  عاد اهلل رالرا 

عليه وإمنا  وه وما كا  اهلل ليجعل هلم سلطانا وادعى بعضهم أنهم قتلوه وصلب ،حيا 

 .(3)ه هلم وما قدروا على عاابه ودفاه وال على قتله وصلبهّبُش

 ما ورد يف اآليات الشريىة التالية: ومن إياائهم لألنبياء 

يُكْم َأْنِبَيآَء َوِإْك َقاَل ُموَسَى ِلَقْوِمِه َياَقْوِم اْكُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْك َجَعَل ِف

َياَقْوِم اْدُخُلوا األْرَض امُلَقّدَسَة  َوَجَعَلُكْم ّمُلوكا  َونَتاُكْم ّما َلْم ُيْؤِت َأَحدا  ّمن اْلَعاَلِمنَي 

يَها َقاُلوا َياُموَسَى ِإّ  ِف اّلِتي َكَتَب الّلُه َلُكْم َواَل َتْرَتّدوا َعَلَى َأْدَباِرُكْم َفَتْاَقِلُبوا َخاِسِريَن 

َقاَل  َقْوما  َجّباِريَن َوِإّنا َلن ّنْدُخَلَها َحّتَى َيْخُرُجوْا ِمْاَها َفِإ  َيْخُرُجوْا ِمْاَها َفِإّنا َداِخُلوَ  

 َرُجاَلِ  ِمَن اّلِايَن َيَخاُفوَ  َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهَما اْدُخُلوْا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفِإَكا َدَخْلُتُموُه َفِإّنُكْم

َقاُلوْا َياُموَسَى ِإّنا َلْن ّنْدُخَلَهآ َأَبدا  ّما َداُموْا  اِلُبوَ  َوَعَلى الّلِه َفَتَوّكُلَوْا ِإ  ُكاُتم ّمْؤِمِانَي َغ

َقاَل َرّب ِإّني آل َأْمِلُك ِإاّل َنْىِسي  ِفيَها َفاْكَهْب َأنَت َوَرّبَك َفَقاِتآل ِإّنا َهاُهَاا َقاِعُدوَ  

 . (4)ْق َبْيَاَاا َوَبْيَن اْلَقْوِم اْلَىاِسِقنَيَوَأِخي َفاْفُر

أ  يورره وقومه األرض املقدسة وهي  إ  اهلل عز وجل وعد موسى قيل: 
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وكا  يسكاها الكاعانيو  اجلبارو  وهم العمالقة من ولد عمالق بن الوك بن  ،الشام

 ،سرائيلوعد اهلل موسى أ  يهلكهم وجيعل أرض الشام مساكن بين إ ،سام بن نوح

فلما استقرت ببين إسرائيل الدار مبصر أمرهم اهلل بالسري إىل أرحيا أرض الشام وهي 

فاخرج إليها وجاهد  وقرارا  يا موسى إني قد كتبتها لكم دارا  :األرض املقدسة وقال

من كل سبط  وخا من قومك ارين عشر نقيبا  ،من فيها من العدو فإني ناصركم عليهم

الاقباء  فاختار موسى  ،على قومه بالوفاء ماهم على ما أمروا به ليكو  كىيال  نقيبا 

ببين إسرائيل قاصدين أرحيا فبعث  فسار موسى  ،ره عليهموأّم من كل سبط نقيبا 

وحال أهلها، فدخلوها  هؤالء الاقباء إليها يتجسسو  له األخبار و يعلمو  علمها

سبطه وأخرب كل واحد ماهم ؤالء... ورأوا العمالقة فقال بعضهم ال طاقة لاا لقتال ه

يوشع بن نو  وكالب بن يوفاا وفيا مبا قاال: إال رجال  ماهم  ،وقريبه عن قتاهلمونهاه 

فلما مسع القوم كلك من اجلواسيس رفعوا  ،على أخته مريم خنت موسى 

يا ليتاا متاا يف أرض مصر وليتاا منوت يف هاه الربية  :أصواتهم بالبكاء وقالوا

وجعل الرجل يقول  ،خلاا اهلل القرية فتكو  نساؤنا وأوالدنا وأرقالاا غايمة هلمواليد

 .تعالوا جنعل علياا رأسا و ناصرف إىل مصر :ألصحابه

قيل:  قاُلوا يا ُموسى ِإ َّ ِفيها َقْوما  َجبَّاِريَنعاهم  فالك قوله تعاىل إخبارا 

ِإنَّا َلْن َنْدُخَلها َحتَّى َيْخُرُجوا َوعجيبة ليست لغريهم  ةكانت هلم أجسام طويلة وخلق

ْرَض اْلُمَقدََّسَة اْدُخُلوا ااَل :فقال هلم موسى ِمْاها َفِإْ  َيْخُرُجوا ِمْاها َفِإنَّا داِخُلوَ 

فإ  اهلل عزوجل سيىتحها عليكم وإ  الاي أجناكم وفلق البحر  الَِّتي َكَتَب اللَُّه َلُكْم

 ،يقبلوا وردوا عليه أمره وهموا باالنصراف إىل مصرفلم  ،هو الاي ييهركم عليهم

قاَل  :فخرق يوشع وكالب ريابهما وهما اللاا  أخرب اهلل عزوجل عاهما يف قوله

 اْدُخُلوا َعَلْيِهُم بالتوفيق والعصمة  َرُجالِ  ِمَن الَِّايَن َيخاُفوَ  َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهَما

أل  اهلل عز وجل ماجز  ِإكا َدَخْلُتُموُه َفِإنَُّكْم غاِلُبوَ َفيعين قرية اجلبارين  اْلباَب

 .وعده وإنا رأيااهم وخربناهم فكانت أجسامهم قوية وقلوبهم معيىة فال ختشوهم

َوَعَلى اللَِّه َفَتَوكَُّلوا ِإْ  ُكْاُتْم ُمْؤِمِانَي  فأراد باو إسرائيل أ  يرمجوهما باحلجارة
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ى ِإنَّا َلْن َنْدُخَلها َأَبدا  ما داُموا ِفيها َفاْكَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفقاِتال وَسا ُموا َياُلَقوعصرهما و

 إاّلَربِّ ِإنِّي ال َأْمِلُك  اَلَقـ ودعا عليهم ف فغضب موسى  ِإنَّا هاُهاا قاِعُدوَ 

ل بيااا وبني القوم أي فاقض وافص َنْىِسي َوَأِخي َفاْفُرْق َبْيَااا َوَبْيَن اْلَقْوِم اْلىاِسِقنَي

 ..فيهر الغمام على باب قبة الزمر وكانت عجلة عجلها موسى  ،العاصني

وإىل متى ؟ إىل متى يعصيين هاا الشعب :فأوحى اهلل تعاىل إىل موسى 

 أقوى وأكثر ماهم.  وألجعلن لك شعبا  ألهلكاهم مجيعا  ؟اليصدقو  باآليات

كلهم كرجل واحد لقالت  إهلي لو أنك قتلت هاا الشعب: فقال موسى 

إمنا قتل هاا الشعب من أجل أنه مل يستطع أ  يدخلهم األرض  :األمم الاين مسعوا

 ،وأنت تغىر الانوب ،كثرية نعمتك ،وإنك طويل صربك ،املقدسة فقتلهم يف الربية

 .فاغىر هلم وال توبقهم ،وحتىظ اآلباء على األبااء واألبااء على اآلباء

غىرت هلم بكلمتك ولكن بعدما مسيتهم فاسقني  قد :فقال اهلل عزوجل

بي حلىت ألحرمن عليهم دخول األرض املقدسة غري عبدي يوشع  ،ودعوت عليهم

وألتيهاهم يف هاه الربية أربعني ساة مكا  كل يوم من األيام اليت جتسسوا  ،وكالب

لاين مل وأما باوهم ا ،ولالقني جيىهم يف هاه القىار ،وكانت أربعني يوما  ،فيها ساة

َفِإنَّها ُمَحرََّمٌة يعلموا اخلري والشر فإنهم يدخلو  األرض املقدسة فالك قوله تعاىل 

يف ستة فراسخ وكانوا ستمائة ألف مقاتل فكانوا يسريو  كل يوم  َعَلْيِهْم َأْرَبِعنَي َسَاة 

العشرة  جادين حتى إكا أمسوا وباتوا فإكا هم يف املومع الاي ارحتلوا ماه ومات الاقباء

الاين أفشوا اخلرب بغتة وكل من دخل التيه ممن جاوز عشرين ساة مات يف التيه غري 

فلما هلكوا  ِإنَّا َلْن َنْدُخَلها َأَبدا يوشع وكالب ومل يدخل أرحيا أحد ممن قالوا 

وانقضت األربعو  الساة و نشأت الاواشي من كراريهم ساروا إىل حرب اجلبارين 

  .(1)وفتح اهلل هلم

 وككرنا يف التبيني:

َو  اككرْدَقي َوِاوَنؤُكُت َمِل وِما َقَي ِهوِمَقى ِلوَسُم اَلَق ْكِإ  للتحقيقَّْعَلُموَ  ت
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عن احلق بأ  استمروا يف  مال قوم موسى  َأّني َرُسوُل الّلِه ِإَلْيُكْم َفَلّما َزاُغَوْا

 وَمَقي اْلِدْها َيَل اهلُلَواغت قلوبهم بأ  تركهم حتى ز ْمُهوَبُلُق اهلُل اَغَزَأإياائه 

اخلارجني عن طاعة اهلل عاادا ، فإنه تعاىل ال يلطف بهم األلطاف اخلىية،  نَيِقاِسَىاْل

يف فرارهم  لشباهتها بأكية بعض املسلمني لرسول اهلل  واإلتيا  بقصة موسى 

 .(1)وبعض أعماهلم وأقواهلم

 

58 
 لمن الجنة؟

 

َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اْلَجاََّة ِإالَّ َمْن َكاَ  ُهودا  َأْو َنَصاَرى ِتْلَك َأَماِنيُُّهْم قال اهلل تعاىل: 

ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْ  ُكْاُتْم َصاِدِقنَي
(2). 

َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل حكا سبحانه نباا  من أقوال اليهود ودعاويهم الباطلة فقال: 

وهاا على اإلجياز وتقديره: قالت اليهود لن  َكاَ  ُهودا  َأْو َنَصاَرى اْلَجاََّة ِإالَّ َمْن

يدخل اجلاة إاّل من كا  يهوديا . وقالت الاصارى: لن يدخل اجلاة إاّل من كا  

 قد تكو  للواحد وقد تكو  للجماعة. ْنَمنصرانيا ، ووحد كا  أل  لىية 

ن املعلوم أ  اليهود ال يشهدو  وإمنا قلاا: إ  الكالم مقدر هاا التقدير؛ أل  م

للاصارى باجلاة وال الاصارى لليهود، فعلماا أنه أدرج اخلرب عاهما لإلجياز من غري 

إخالل بشيء من املعاى فإ  شهرة احلال تغين عن البيا  الاي ككرنا. ومثله قول حسا  

 بن رابت:

 اءأمن يهجو رسول اهلل ماكم                وميدحه وياصره ســــــو

تقديره: ومن ميدحه وياصره. غري أنه ملا كا  اللىظ واحدا  مجع مع األول وصار 

 كأنه إخبار عن مجاعة واحدة، وإمنا حقيقته عن بعضني متىرقني.
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أي تلك املقالة أماني كاكبة يتماونها على اهلل. وقيل:  ِتْلَك َأَماِنيُُّهْمقوله: 

تلك أقاويلهم وتالوتهم من قوهلم متاى أمانيهم أباطيلهم بلغة قريش. وقيل: معااه 

 يا حممد  ْلُقأي: تال. وقد جيوز يف العربية أمانيهم بالتخىيف والتثقيل أجود. 

اُتوْاَه   أي أحضروا وليس بأمر بل هو تعجيز وإنكار مبعاى إكا مل ميكاكم اإلتيا

ِإْ  ُكْاُتْم م أي حجتك ُبْرَهاَنُكْمبربها  يصحح مقالتكم فاعلموا أنه باطل فاسد 

يف قولكم لن يدخل اجلاة إال من كا  هودا  أو نصارى. ويف اآلية داللة على  َصاِدِقنَي

فساد التقليد ـ يف أصول الدين ـ أ ال ترى أنه لو جاز التقليد ملا أمروا بأ  يأتوا فيما قالوه 

 .(1)بربها ، وفيها أيضا  داللة على جواز احملاجة يف الدين

 لتبيني:وككرنا يف ا

وْااُلَقَو  أي أهل الكتابودا ُه اَ َك ْنا َملَِّإ َةاََّجاْل َلُخْدَي ْنَل   أي يهوداو َأ

مجع أماية، أي طلبهم القليب، فإنهم يتوقعو  دخوهلم  ْمُهيُّاِنَمَأ َكْلى ِتاَرَصَن

تدخلو  على أنكم وحدكم  أي ائتوا بدليلكم ْمُكاَنَهْروا ُباُتَه ْلُقوحدهم اجلاة 

 .نَيِقاِدَص ْمُتْاُك ْ ِإاجلاة 

ىَلَب  اجلاة لكل مؤمن، فـُهَهْجَو َمَلْسَأ ْنَم  أي جعل وجهه سلما ، كااية

يف عمله، وهاه عبارة أخرى عن اإلميا   ٌنِسْحُم َوُهَو هلِلعن اإلطاعة واالنقياد 

 ُهُرْجَأ ُهَلَفحسن، والعمل الصاحل، فغري املؤمن مل يسلم وجهه هلل، والعاصي ليس مب

خوف من مكروه  ال وَ ُنَزْحَي ْما ُهَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوا َخَلَويف اآلخرة  ِهبَِّر اَدِع

املستقبل، وال حز  ملكروه وارد، أل  خوفهم وحزنهم ليس بشيء يف مقابل خوف 

 .(2)وحز  الكىار
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59 
 القردة الخاسئون

 

 . (1)ا ُنُهوْا َعْاُه ُقْلَاا َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدة  َخاِسِئنَيَعن مَّا َعَتوْا َفَلمَّقال اهلل تعاىل: 

إ  اليهود أمروا باإلمساك يوم اجلمعة فرتكوا قال:  عن أبي عبد اهلل 

فعمد رجال من سىهاء القرية  ،فحرم عليهم الصيد يوم السبت ،وأمسكوا يوم السبت

بهم عقوبة فاستبشروا وفعلوا تازل ازل ومل ي ،فأخاوا من احليتا  ليلة السبت وباعوا

 ِلَم َتِعُيوَ  َقْوما  اللَُّه ُمْهِلُكُهْم :فوعيهم طوائف فلم يسمعوا وقالوا ،كلك ساني

فأصبحوا قردة خاسئني
(2). 

نهاهم  ،كا  هؤالء قوما يسكاو  على شاطئ حبر: وقال علي بن احلسني 

إىل حيلة ليحلوا بها ألنىسهم فتوصلوا  .اهلل وأنبياؤه عن اصطياد السمك يف يوم السبت

يتهيأ للحيتا  الدخول  ،وا أخاديد وعملوا طرقا تؤدي إىل حياضفخّد ،ما حرم اهلل

 ماها إىل اللجج، ت بالرجوعوال يتهيأ هلا اخلروج إكا هّم ،فيها من تلك الطرق

ت يف فجاءت احليتا  يوم السبت جارية على أما  اهلل هلا فدخلت يف األخاديد وحصل

فلما كانت عشية اليوم همت بالرجوع ماها إىل اللجج لتأمن  .احلياض والغدرا 

فرامت الرجوع فلم تقدر فبقيت ليلتها يف مكا  يتهيأ أخاها بال اصطياد  ،صائدها

فكانوا يأخاونها يوم األحد  ،وعجزها عن االمتااع ملاع املكا  هلا ،السرتساهلا فيه

وكاب أعداء اهلل بل كانوا  ،إمنا اصطدنا يف األحدويقولو  ما اصطدنا يف السبت و

نخاين هلا بأخاديدهم اليت عملوها يوم السبت حتى كثر من كلك ماهلم ورراؤهم 

فعل هاا  كانوا يف املدياة نيىا ومثانني ألىا و ،وتاعموا بالاساء وغريهن التساع أيديهم به

َوْسَئْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَِّتي ىل اهلل تعاقص وأنكر عليهم الباقو  كما  ،ماهم سبعو  ألىا
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وكلك أ  طائىة ماهم وعيوهم  ،اآلية اِمَرَة اْلَبْحِر ِإْك َيْعُدوَ  ِفي السَّْبِتكاَنْت َح

من انتقامه وشديد بأسه حاروهم فأجابوهم و ،عااب اهلل خوفوهم ، ومنوزجروهم

َأْو ُمَعاُِّبُهْم صطالم بانوبهم هالك اال ِلَم َتِعُيوَ  َقْوما  اللَُّه ُمْهِلُكُهْمعن وعيهم 

 .َعاابا  َشِديدا 

هاا القول ماا هلم معارة إىل  َمْعِاَرة  ِإىل َربُِّكْمفأجابوا القائلني هاا هلم 

إك كلىاا األمر باملعروف والاهي عن املاكر فاحن ناهى عن املاكر ليعلم رباا  ،ربكم

ونعيهم أيضا لعلهم تاجع فيهم  َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَ  قالوا ،خمالىتاا هلم وكراهتاا لىعلهم

حادوا  َفَلمَّا َعَتْواقال اهلل تعاىل  ،املواعظ فيتقوا هاه املوبقة وحياروا عقوبتها

 َعْن ما ُنُهوا َعْاُه ُقْلاا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدة  خاِسِئنَيوأعرموا وتكربوا عن قبوهلم الزجر 

 .نيعن اخلري مقص مبعدين

فلما نير العشرة نالف والايف أ  السبعني ألىا ال يقبلو  مواعيهم  :قال

والحيىلو  بتخويىهم إياهم وحتايرهم هلم اعتزلوهم إىل قرية أخرى قريبة من قريتهم 

فأمسوا ليلة فمسخهم اهلل  ،وقالوا إنا نكره أ  يازل بهم عااب اهلل وحنن يف خالهلم

أحد وتسامع بالك  هقا ال خيرج ماه أحد وال يدخلكلهم قردة وبقي باب املدياة مغل

موا حيطا  البلد فاطلعوا عليهم فإكا كلهم رجاهلم أهل القرى فقصدوهم وتسّا

ونساؤهم قردة ميوج بعضهم يف بعض يعرف هؤالء الااظرو  معارفهم وقراباتهم 

 هفتدمع عياه ويومئ برأس ة؟أنت فالن ؟أنت فال  :يقول املطلع لبعضهم ،وخلطاءهم

 ورحيا  عليهم مطرا عز وجل فما زالوا كالك رالرة أيام رم بعث اهلل  (،نعم )بال أو

وأما الاين ترو  من هاه املصورات  ،مسخ بعد رالرة أيام َيِقإىل البحر وما َب فجرفتهم

 .بصورها فإمنا هي أشباهها ال هي بأعيانها وال من نسلها

ء الصطيادهم السمك فكيف إ  اهلل مسخ هؤال: رم قال علي بن احلسني 

وهتك  )صلى اله عليه ونله( حال من قتل أوالد رسول اهلليكو  ترى عاد اهلل عز وجل 

اآلخرة اهلل يف إ  اهلل تعاىل وإ  مل ميسخهم يف الدنيا فإ  املعد هلم من عااب  حرميه،

أما إ  هؤالء الاين اعتدوا يف السبت لو كانوا : رم قال  أمعاف عااب املسخ
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ني هموا بقبيح فعاهلم سألوا ربهم جباه حممد و نله الطيبني أ  يعصمهم من كلك ح

لعصمهم وكالك الااهو  هلم لو سألوا اهلل عزوجل أ  يعصمهم جباه حممد ونله 

الطيبني لعصمهم ولكن اهلل عزوجل مل يلهمهم كلك ومل يوفقهم له فجرت معلومات 

 .(1)ظيف اللوح احملىو هاهلل فيهم على ما كا  سطر

إنها قرية كانت لبين إسرائيل قريبة من البحر وكا  املاء جيري عليها ويف البحار: 

يف املد واجلزر فيدخل أنهارهم وزروعهم وخيرج السمك من البحر حتى يبلغ نخر 

زروعهم وقد كا  اهلل حرم عليهم الصيد يوم السبت فكانوا يضعو  الشباك يف األنهار 

ويوم األحد الخيرج  ،لسمك وكا  السمك خيرج يوم السبتليلة األحد ويصيدو  بها ا

فاهاهم  ِإْك َتْأِتيِهْم ِحيتاُنُهْم َيْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعا  َو َيْوَم ال َيْسِبُتوَ  ال َتْأِتيِهْموهو قوله 

وكا  العلة يف حتريم الصيد  ،علماؤهم عن كلك فلم ياتهوا فمسخوا قردة و خاازير

فخالف اليهود  ،عيد مجيع املسلمني وغريهم كا  يوم اجلمعة عليهم يوم السبت أ 

 .(2)رعيدنا السبت فحرم اهلل عليهم الصيد يوم السبت ومسخوا قردة وخاازي :وقالوا

 وككرنا يف التبيني:

ْمُتْمِلَع ْدَقَلَو  أيها اليهود املعاصرو  لاـزول القرن  وما بعدهَّوْاَدَتاْع يَنِاال 

فإنهم نهوا عن الصيد يف السبت، فاحتال  ِتْبي السَِّفأوامر اهلل جاوزوا  ْمُكْاِم

بعضهم حبىر سواقي فكانت األمساك تأتي إىل تلك السواقي يف السبت فيأخاونها يف 

مجع قرد، فقد  ة َدَرِق وْاوُنُك ْمُها َلَاْلُقَفيوم األحد ويقولو : مل نصد يف السبت 

 ومطرودين عن رمحة اهلل. دينمبع نَيِئاِسَخمسخهم اهلل قردا  

ااَهَاْلَعَجَف  أي تلك العقوبةاالَكَن  أي رادعا  وزجرا 
ِّاَهْيَدَي َنْيا َبَمل  أي

أي الاين  اَهَىْلا َخَمَويدي تلك العقوبة، أي للاين عاصروا املسخ ورأوه بعياهم 

أي  نَيِقتَُّمْللِّ  ة َيِعْوَمَويأتو  بعد تلك العقوبة، ليعلموا أ  جزاء املعتدي املسخ 

 .(3)ختويىا  ملن يتقي وخياف من اهلل، ليعرف أنه جزاء العاصي
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 وقال تعاىل يف نيات أخرى:

ْمُهْلَئسَو  أي استخربهم يا حممد  توبيخا  هلمْتاَني َكِتالَّ ِةَيْرَقاْل ِنَع 

ي ِفاوزو  حدود اهلل يتج وَ ُدْعَي ْكِإقريبة من البحر وهي إيلة  ِرْحَباْل َةَراِمَح

يوم السبت، حيث كا  صيد السمك حمرما  عليهم يوم السبت فاختاوا حياما   ِتْبالسَّ

متصلة بالبحر فكانت السمك تدخلها يف السبت وال تتمكن من الرجوع فيصيدونها 

رة على وجه ظاه عا رَُّش ْمِهِتْبَس َمْوَيأي األمساك  ْمُهاُنَتْيِح ْميِهِتْأَت ْكِإيوم األحد 

ال يعيمو   وَ ُتِبْسا ُيَل وَمَيَواملاء، ألنها عرفت أمانها هاا اليوم فكانت تيهر 

 ْموُهُلْبَنأي هكاا  َكِلَاَكاألمساك  ْميِهِتْأا َتَلالسبت، أي سائر األيام 

هم صيد إك لوال فسقهم وإرادة االنتقام ماهم مل حنرم علي وَ ُقُسْىوا َياُنا َكَمِبخنتربهم 

 السمك يوم السبت.

ْتاَلَق ْكِإَو  ) عطف على )إك يعدوٌةمَُّأ  مجاعةِّْمُهْام  ،من أهل القرية

 ْوَأبإماتتهم  ْمُهُكِلْهُم ما  اهلُلْوَق وَ ُيِعَت َمِلجلماعة كانوا يعيو  الصائدين للسمك 

 وْااُلَقدة يف نصيحة هؤالء؟ دو  اإلهالك، قالوا ما الىائ يدا ِدابا  َشَاَع ْمُهُباَِّعُم

نقول له يا رب قد  ْمُكبِّى َرَلِإألجل أ  يكو  لاا عار  ة َرِاْعَمالااصحو  

 صيد مسك احملرم. وَ ُقتََّي ْمُهلَّْعَلَونصحااهم 

وْاُسا َنمََّلَف   ترك الصائدوِهِب وْاُركِّا ُكَم   أي الاصح الاي ككرهم الااصحو

 وْاُمِلَظ يَنِاا الََّنْاَخَأَووهم الااصحو  فقط  وِءالسُّ ِنَع وَ ُهْاَي يَنِاا الََّاْيَجْنَأبه 

 وْااُنَكأي بسبب ما  اَمِبشديد  يِسِئَب اِبَاَعِبالصائدو  والتاركو  للاصح 

 . وَ ُقُسْىَي

وْاَتا َعمََّلَف  تكربواُهْاَع وْاُها ُنمَّ ِنَع  عن صيد السمكة َدَرِق وْاوُنُك ْمُهَل اَاْلُق 

 مطرودين فانقلبوا قردة. نَيِئاِسَخ

كََّأَت ْكِإَو َ  أي أك  وأعلمنََّثَعْبَيَل َكبََّر  ليسلطنْمِهْيَلَع على اليهود 

ْمُهوُمُسَي ْنَم ِةاَمَيِقاْل ِمْوى َيَلِإ  أي يؤكيهماِبَقِعاْل يُعِرَسَل َكبََّر  َِّإ اِبَاَعاْل وَءُس 

 . يٌمِحرَّملن نمن  وٌرُىَغَل ُهنَِّإَوملن كىر 

ْماُهَاْعطََّقَو  أي فرقااهمما َمُأ ِضْري اأَلِف   فرقاوَ ُحاِلصَّاْل ْمُهْاِم  الاين
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 اختربناهم  ْماُهَنْوَلَبَوغري مؤماني  َكِلَك وَ ُد ْمُهْاِمَونماوا باألنبياء املتأخرين 

اِتَاَسَحاْلِب عم بالااِتَئِـّيالسََّو  الاقموَ ُعِجْرَي ْمُهلََّعَل  ،عن الكىر واملعاصي

 ليشكروا الاعم أو يتضرعوا عاد الاقم.

ْمِهِدْعَب ْنِم َفَلَخَف  بعد أولئك األقواماَبَتِكاْل وْاُرِرَو ٌفَلَخ  التوراة 

َضَرَع وَ ُاُخْأَي  أي حطامىَنْدا اأَلَاَه بل اآلخرة اليت هي أبعد يعين الدنيا، مقا

اَاَل ُرَىْغُيَس وَ وُلُقَيَو  أي ال بأ  مبا نىعله من احلرام فإ  اهلل يغىر لااْمِهِتْأَي ْ ِإَو 

أيضا ، واملعاى أنهم مصرو  على  وُهُاُخْأَيأي مثل هاا العرض األول  ُهُلْثمِّ َضَرَع

 ْ َأأي العهد املاكور يف الكتاب  اِبَتِكاْل اُقَثْيمِّ ْمِهْيَلَع ْاَخْؤُي ْمَلَأالانب و العصيا  

 فكيف يقولو  سيغىر لاا وهم مرتكبو  للمعاصي  قََّحا اْللَِّإ ى اهلِلَلَع وْاوُلُقا َيلَّ

يِها ِفَم وْاُسَرَدَو  أي قرأوا ما يف الكتابوَ ُقتََّي يَنِالَّلِّ ٌرْيَخ ُةَراآلِخ اُرالدََّو  مما يأخاه

 . وَ ُلِقْعال َتَفَأن عرض هاا األدنى اليهود م

يَنِاالََّو (عطف على )للاين وَ ُكسَِّمُي   يتمسكواِبَتِكاْلِب  التوراة 

نَيِحِلْصُماْل َرْجَأ يُعِضا ُنا َلنَِّإ اَةَلالصَّ وْااُمَقَأَو .الاين يصلحو  أنىسهم بالطاعة 

َو  اككراَاْقَتَن ْكِإ أي قطعاا قطعة من َلَبَجاْل  ورفعااهاْمُهَقْوَف  وكلك

ساقط  ْمِهِب ُعاِقَو ُهنََّأ وْااَُّظَوهي ما أظل اإلنسا   ٌةلَُّظ ُهنََّأَكبقصد إرهابهم 

بالعمل  وْاُرُكاْكَوبشدة  ٍةوَُّقِبمن التوراة  ْماُكَاْيا نَتَم وْاُاُخعليهم، وقلاا هلم 

وَ ُقتََّت ْمُكلََّعَل يِها ِفَم (1)املعاصي. 
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60 
 قصة التيه

 

َمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعنَي َسَاة  َيِتيُهوَ  ِفي األْرِض َفاَل َتْأَ  َها ُمَحرََّقاَل َفِإنَّقال اهلل تعاىل: 

َعَلى اْلَقْوِم اْلَىاِسِقنَي
(1). 

َفقاِتال  َفاْكَهْب َأْنَت َوَربَُّكقالوا ملوسى قال بعض املىسرين: إ  بين إسرائيل ملا 

اْدُخُلوا حني أمرهم باملسري إىل بيت املقد  وحرب العمالقة بقوله  ِإنَّا هاُهاا قاِعُدوَ 

فصاروا كلما ساروا تاهوا يف قدر مخسة فراسخ  ،فوقعوا يف التيه اأَلْرَض اْلُمَقدََّسَة

ه أو ستة وكلما أصبحوا ساروا غادين فأمسوا فإكا هم يف مكانهم الاي ارحتلوا ما

رم  ويف التيه تويف موسى وهارو   ،كالك حتى متت املدة وبقوا فيها أربعني ساة

وقيل كا  اهلل يرد اجلانب الاي انتهوا إليه من األرض إىل اجلانب  ،خرج يوشع بن نو 

الاي ساروا ماه فكانوا يضلو  على الطريق ألنهم كانوا خلقا عييما فال جيوز أ  

وملا حصلوا  ،املدة املديدة ويف هاا املقدار من األرض يضلوا كلهم عن الطريق يف هاه

وأنزل  ،فألطف اهلل بهم بالغمام ملا شكوا حر الشمس ،يف التيه ندموا على ما فعلوه

 ...(2)والسلوىعليهم املن 

يا ُموسى َلْن َنْصِبَر َعلى َطعاٍم واِحٍد َفاْدُع َلاا قالوا يف التيه ملا طال عليهم األمد و

والىوم  ْخِرْج َلاا ِممَّا ُتْاِبُت اْلَأْرُض ِمْن َبْقِلها َوِقثَّاِئها َوُفوِمها َوَعَدِسها َوَبَصِلهاَربََّك ُي

َأَتْسَتْبِدُلوَ  الَِّاي ُهَو َأْدنى ِبالَِّاي ُهَو َخْيٌر اْهِبُطوا ِمْصرا  هي احلاطة فقال هلم موسى 

َفِإ َّ َلُكْم ما َسَأْلُتْم
(3). 
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ككر الاعم اليت أنعم اهلل تعاىل على بين إسرائيل يف التيه قال اهلل  البحار: ويفيف و

أي على أجدادكم . يا َبِاي ِإْسراِئيَل اْكُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْمسبحانه 

وأسالفكم وكلك أ  اهلل سبحانه وتعاىل فلق البحر هلم وأجناهم من فرعو  وأهلك 

م وأمواهلم وأنزل عليهم التوراة فيها بيا  كل شيء حيتاجو  عدوهم وأوررهم دياره

أهلكتاا وأخرجتاا  :وكلك أنهم قالوا ملوسى يف التيه ،إليه وأعطاهم ما أعطاهم يف التيه

 فأنزل اهلل تعاىل عليهم غماما  ،(1)من العمرا  والبايا  إىل مىازة ال ظل فيها وال كن

ب وأبرد ماه فأظلهم وكا  يسري معهم إكا ض رقيقا وليس بغمام املطر أرق وأطييأب

 َوَظلَّْلاا َعَلْيُكُم اْلَغماَمفالك قوله تعاىل  ،ساروا ويدوم عليهم من فوقهم إكا نزلوا

من نور يضيء هلم  وماها أنه جعل هلم عمودا  ،يعين يف التيه تقيكم من حر الشمس

فأنزل  ؟فأين الطعام ،صلوء القمر فقالوا هاا اليل والاور قد حمبالليل إكا مل يكن 

هو شيء كالصمغ كا  يقع على األشجار وطعمه ، قيل: اهلل تعاىل عليهم املن

هو عسل كا  يقع ، وقيل: هو اخلبز الرقاق، وقيل: هو الرتجنبني، وقيل: كالشهد

هو شيء أنزله اهلل عليهم مثل الرب ، وقيل: لو  ماهكعلى الشجر من الليل فيأ

 .(2)بما مين اهلل به مما ال تعب فيه وال نص (ناملوقيل: مجلة ) ،الغليظ

 وككرنا يف التبيني: 

َو  اككر يا رسول اهللْكِإ ْمُكْيَلَع اهلِل َةَمْعِن وْاُرُكاْك ِمْوا َقَي ِهِمْوَقى ِلوَسُم اَلَق ْكِإ 

لك ماكم فامل وكا ُلمُّ ْمُكَلَعَجَوفشّرفكم ببعث األنبياء فيكم  اَءَيِبْنَأ ْمُكْيِف َلَعَج

عاملي  نَيِماَلَعاْل َندا  ِمَحَأ ِتْؤُي ْما َلمَّأعطاكم  ْماُكنَتَوولستم حتت سلطة الغري 

 زمانكم، من التوراة واملعاجز والسيادة.

َةَسدََّقُماْل َضْراأَل وْاُلُخاْد ِمْوا َقَي  بيت املقد ، أو غريها مما طهرها اهلل ببعث

 اهلُل َبَتي َكِتالَّهلم بعد خروجهم عن مصر  ى األنبياء فيها، وكا  قول موس

كىارا ، أو ماهزمني أمام  ْمُكاِرَبْدى َأَلَعال ترجعوا  وْادَُّتْرا َتَلَودخوهلا  ْمُكَل
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 من رواب الدارين. يَنِراِسَخ وْاُبِلَقْاَتَفعمالقة األرض املقدسة 

ايَهِف ْ ى ِإوَسا ُمَي وْااُلَق ة يف األرض املقدسيَناِربَّما  َجْوَق  مجع جّبار وهو

لن ندخل  اَهَلُخْدنَّ ْنا َلنَِّإَواملكره للاا  واملراد بهم: قوما  أقوياء ال نقدر عليهم 

 وَ ُلاِخا َدنَِّإا َفَهْاِم وْاُجُرْخَي ْ ِإا َفَهْاِمأي اجلبارو   وْاُجُرْخى َيتََّحاألرض املقدسة 

 اومتهم.أما اآل  فال نتمكن من مق

اِ َلُجَر اَلَق  كالب ويوشعوَ اُفَخَي يَنِاالَّ َنِم  اهللاَمِهْيَلَع اهلُل َمَعْنَأ   بأ

 أي على اجلبارين  ُمِهْيَلَع وْاُلُخاْد تباع أوامر موسى وفقهما لإلميا  وإل

اَبَباْل  باب القريةوَ ُباِلَغ ْمُكنَِّإَف وُهُمُتْلَخا َدَكِإَف لبة عادة ملن أغار أل  الغى َلَعَو

 .نَيِاؤِمُم ْمُتْاُك ْ ِإأي كلوا أمركم إليه، فإنه ناصر أولياءه على أعدائه  وْاُلكََّوَتَف اهلِل

وْااُلَق  أي اليهودايَهِف وْااُما َددا  مََّبا َأَهَلُخْدنَّ ْنا َلنَّى ِإوَسا ُمَي  أي ما دام

قالوا كلك استهانة باهلل  اَلاِتَقَف َكبَُّرَو َتْنَأ ْبَهاْكَفاجلبارو  يف األرض املقدسة 

 فإكا رجعت ظافرا  دخلااها. وَ ُداِعا َقَاُها َهنَِّإورسوله 

اَلَق  موسى يِخَأي َوِسْىَن الَِّإ ُكِلْما َأي َلنِِّإ بَِّر  فأنا أملك التصرف يف

  ِمْوَقاْل َنْيَبا َوَاَاْيَبرب  افصل يا ْقُراْفَفهاين فقط، أما القوم فال يطيعوني 

 أي اليهود. نَيِقاِسَىاْل

اَلَق  اهللاَهنَِّإَف  أي األرض املقدسةْمِهْيَلَع ٌةَمرََّحُم  دخوهلاة َاَس نَيِعَبْرَأ 

ال حتز   َ ْأا َتَلَفبال مأوى وال بلد جيمعهم  ِضْري اأَلِفأي يتحريو   وَ ُهْيِتَي

نَيِقاِسَىاْل وِمَقى اْلَلَع  نهم بقوا إأي على تيههم، والتيه إما كا  إعجازا ، أو مبعاى

 .(1)بال مأوى يف هاه املدة ولاا بقوا يف الصحراء كالبدو
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61 
 كونوا أنصار هللا

 

َم َيا َأيَُّها الَِّايَن نَمُاوا ُكوُنوا َأْنَصاَر اللَِّه َكَما َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيقال اهلل تعاىل: 

ي ِلْلَحَواِريِّنَي َمْن َأْنَصاِري ِإَلى اللَِّه َقاَل اْلَحَواِريُّوَ  َنْحُن َأْنَصاُر اللَِّه َفآَمَاْت َطاِئَىٌة ِمْن َبِا

ِإْسَراِئيَل َوَكَىَرْت َطاِئَىٌة َفَأيَّْدَنا الَِّايَن نَمُاوا َعَلى َعُدوِِّهْم َفَأْصَبُحوا َظاِهِريَن
(1). 

َيا ملؤماني على نصرته ونصرة نبيه ونصرة دياه اإلسالم فيقول: إ  اهلل حيض ا

أي أنصار دياه وأعوا  نبيه. وإمنا أماف إىل نىسه  َأيَُّها الَِّايَن نَمُاوا ُكوُنوا َأْنَصاَر اللَِّه

 كما يقال للكعبة: بيت اهلل. وقيل حلمزة بن عبد املطلب: أسد اهلل.

أي مثل  َكَما َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَمن الاصرة واملعاى دوموا على ما أنتم عليه م

وهم خاصة األنبياء، ومسوا بالك ألنهم أخلصوا  ِلْلَحَواِريِّنَيقول عيسى بن مريم 

َمْن من كل عيب. وقيل: مسوا بالك لبياض ريابهم. وقيل: ألنهم كانوا قّصارين 

دعوكم إىل هاا األمر كما دعا عيسى واملعاى: قل يا حممد إني أ َأْنَصاِري ِإَلى اللَِّه

 قومه فقال: من أنصاري مع اهلل ياصرني مع نصرة اهلل إياي.

َقاَل وقيل: إىل اهلل أي فيما يقرب إىل اهلل كما يقال: اللهم ماك وإليك. 

أي أنصار دين اهلل وأولياء اهلل. وقيل: إنهم إمنا مسوا  اْلَحَواِريُّوَ  َنْحُن َأْنَصاُر اللَِّه

أي صدقت بعيسى  َفآَمَاْت َطاِئَىٌة ِمْن َبِاي ِإْسَراِئيَلصارى لقوهلم: حنن أنصار اهلل. ن

َكَىَرْت َطاِئَىٌةَو  أخرى به. قال ابن عبا : يعين يف زمن عيسى  وكلك أنه ملا

رفع تىرق قومه رالث فرق: فرقة قالت كا  اهلل فارتىع. وفرقة قالت: كا  ابن اهلل 

 فرقة قالوا: كا  عبد اهلل ورسوله فرفعه إليه وهم املؤماو .فرفعه إليه. و

واتبع كل فرقة ماهم طائىة من الاا  فاقتتلوا وظهرت الىرقتا  الكافرتا  على 

 فيهرت الىرقة املؤماة على الكافرين. وكلك قوله:  املؤماني حتى بعث حممد 
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َبُحوا َظاِهِريَنَفَأيَّْدَنا الَِّايَن نَمُاوا َعَلى َعُدوِِّهْم َفَأْص  أي عالني غالبني. وقيل: معااه

بأ  عيسى كلمة اهلل  أصبحت حجة من نمن بعيسى ظاهرة بتصديق حممد 

 وروحه.

وقيل: بل أيدوا يف زمانهم على من كىر بعيسى. وقيل: معااه فآمات طائىة من 

ر وكىرت طائىة به فأصبحوا قاهرين لعدوهم باحلجة والقه بين إسرائيل مبحمد 

 .(1)والغلبة

 اَلا َقَمَكباصرة دياه  اهلِل اَرَصْنَأ وْاوُنُك وْاُانَم يَنِاا الََّهيُّا َأَيوككرنا يف التبيني: 

ى َلِإياصرني ماتهيا   ياِرَصْنَأ ْنَمعشر  رينتالمياه اإل نَييِّاِرَوَحْلِل َمَيْرَم ُنْباى َسْيِع

 اهلِل اُرَصْنَأ ُنْحَن وَ يُّاِرَوَحاْل اَلَقبه تعاىل ومعااه العمل مبا يقول للىوز بثوا اهلِل

 وصدقت بعيسى  يَلاِئَرْسي ِإِاَب ْنمِّ ٌةَىاِئَط ْتَاآَمَففأخاوا يبلغو  الاا  الدين 

ٌةَىاِئَط ْتَرَىَكَو  فلم يؤماوااَنْديََّأَف  نصرناَّْمِهوُِّدى َعَلوا َعُانَم يَنِاال  الكافرين

واُحَبْصَأَف  أي املؤماو  ماهميَنِراِهَظ (2)غالبني على الكىار. 

 
 

62 
 نزول التوراة

 

َوَواَعْدَنا ُموَسَى َراَلِرنَي َلْيَلة  َوَأْتَمْمَااَها ِبَعْشٍر َفَتّم ِميَقاُت َرّبِه قال اهلل تعاىل: 

ِمي َوَأْصِلْح َواَل َتّتِبْع َسِبيَل َأْرَبِعنَي َلْيَلة  َوَقاَل ُموَسَى ألِخيِه َهاُروَ  اْخُلْىِاي ِفي َقْو

اْلُمْىِسِديَن
(3). 

يقول لبين  كا  موسى بن عمرا   : العسكري  اإلمام تىسرييف 

إكا فرج اهلل عاكم وأهلك أعداءكم نتيكم بكتاب من ربكم، يشتمل على  :إسرائيل
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ه اهلل عزوجل أوامره ونواهيه ومواعيه وعربه وأمثاله. فلما فرج اهلل تعاىل عاهم، أمر

عاد أصل اجلبل، وظن موسى أنه بعد كلك  أ  يأتي للميعاد، ويصوم رالرني يوما 

ستاك إيعطيه الكتاب. فصام موسى رالرني يوما عاد أصل اجلبل فلما كا  يف نخر األيام 

يا موسى أما علمت أ  خلوف فم الصائم  :فأوحى اهلل عزوجل إليه ،قبل الىطر

 أخر وال تستك عاد اإلفطار.  صم عشرا  ،أطيب عادي من ريح املسك

. وكا  وعد اهلل عز وجل أ  يعطيه الكتاب بعد أربعني فىعل كلك موسى 

وعدكم  :ليلة، فأعطاه إياه. فجاء السامري فشبه على مستضعىي بين إسرائيل وقال

متت أربعو   موسى أ  يرجع إليكم بعد أربعني ليلة، وهاه عشرو  ليلة وعشرو  يوما 

أنه قادر على أ  يدعوكم إىل  :موسى ربه، وقد أتاكم ربكم، أراد أ  يريكمأخطأ 

 ،نىسه باىسه وأنه مل يبعث موسى حلاجة ماه إليه. فأظهر هلم العجل الاي كا  عمله

هلم إمنا هاا العجل يكلمكم ماه ربكم كما  :قال ؟فقالوا له فكيف يكو  العجل إهلاا

كما كا  يف الشجرة. فضلوا بالك وأملوا.  فاإلله يف العجل ،كلم موسى من الشجرة

فاطق  ؟يا أيها العجل أكا  فيك رباا كما يزعم هؤالء :فلما رجع موسى إىل قومه قال

كاة مله، أو شيء من الشجرة واأل عز رباا عن أ  يكو  العجل حاويا  :العجل وقال

ائط وحىر إىل احل همؤخر عليه مشتمال، ال واهلل يا موسى ولكن السامري نصب عجال 

يف اجلانب اآلخر يف األرض، وأجلس فيه بعض مردته فهو الاي ومع فاه على دبره 

يا موسى بن عمرا  ما خال هؤالء  (،وسىإهلكم وإله مهاا ) :وتكلم مبا تكلم ملا قال

واختاكي إهلا إال لتهاونهم بالصالة على حممد ونله الطيبني، وجحودهم  ،بعبادتي

 الوصي حتى أداهم إىل أ  اختاوني إهلا.  ةمد ووصيمبواالتهم وبابوة الايب حم

فإكا كا  اهلل تعاىل إمنا خال عبدة العجل لتهاونهم بالصالة  :قال اهلل عز وجل

على حممد ووصيه علي فما ختافو  من اخلاال  األكرب يف معاندتكم حملمد وعلي وقد 

ُرمَّ َعَىْونا َعْاُكْم ِمْن  :رم قال اهلل عز وجل ،شاهدمتوهما، وتبياتم نياتهما ودالئلهما

َبْعِد كِلَك َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَ 
أي عىونا عن أوائلكم عبادتهم العجل، لعلكم يا أيها  (1)

                                                        

 .52سورة البقرة:  (1)



 قصص من اليهود 158 

الكائاو  يف عصر حممد من بين إسرائيل تشكرو  تلك الاعمة على أسالفكم وعليكم 

مد ونله وإمنا عىا اهلل عز وجل عاهم ألنهم دعوا اهلل مبح :بعدهم. رم قال 

الطاهرين، وجددوا على أنىسهم الوالية حملمد وعلي ونهلما الطيبني. فعاد كلك 

 .(1)رمحهم اهلل وعىا عاهم

 ويف احلديث: 

رجع ليأتي بالتوراة وتأخر عشرة أيام فلما ملا خرج إىل امليقات  إ  موسى 

ُتْم َأْنُىَسُكْم ِباتِّخاِكُكُم ا َقْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمَي :قال هلمف !قد عبدوا العجلرنهم إىل قومه 

اِرِئُكْم َفاْقُتُلوا َأْنُىَسُكْمى َباْلِعْجَل َفُتوُبوا ِإَل
فقال هلم  ؟فكيف نقتل أنىساا :فقالوا ،(2)

اغدوا كل واحد ماكم إىل بيت املقد  ومعه سكني أو حديدة أو سيف : موسى 

ال يعرف أحد صاحبه فاقتلوا فإكا صعدت أنا مارب بين إسرائيل فكونوا أنتم متلثمني 

 .بعضكم بعضا 

فاجتمعوا سبعني ألف رجل ممن كانوا عبدوا العجل إىل بيت املقد  فلما صلى 

قل  :حتى نزل جربئيل فقال وصعد املارب أقبل بعضهم يقتل بعضا  بهم موسى 

 فقتل ماهم عشرة نالف وأنزل اهلل  ،فقد تاب اهلل عليكم القتلارفعوا  :هلم يا موسى

كِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِعْاَد باِرِئُكْم َفتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم
(3)،(4). 

 وككرنا يف التبيني: 

ىوَسا ُمَنْداَعَوَو  وعدنا إلعطائه التوراة، بعد الاجاة من مصرة  َلْيَل نَياِرَلَر

 وقت وعده  ِهبَِّر اُتَقْيِم مََّتَفل أخرى عليها عشر ليا أمىااأي  ٍرْشَعا ِباَهَاْمَمْتَأَو

وَ اُرَه يِهِخَأى ِلوَسُم اَلَقَو ة َلْيَل نَيِعَبْرَأ  قبل أ  خيرج إىل امليقاتيِاْىُلاْخ  كن

طريقتهم يف  يَنِدِسْىُماْل يَلِبع َسِبتَّا َتَلَوأمورهم  ْحِلْصَأي َوِمْوي َقِفخليىيت 
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 .(1)الىساد

 يضا :ويف التبيني أ

َلْجِعاْل ُمُكاِكَخاتِِّب ْمُكَسُىْنَأ ْمُتْمَلَظ ْمُكنَِّّإ ِمْوا َقَي ِهِمْوَقى ِلوَسُم اَلَق ْكِإَو  أي

 خالقكم ْمُكِئاِرى َبَلِإ وْاوُبُتَفبعبادتكم له 
ْمُكَسُىْنوا َأُلُتاْقَف  ورد أنهم أمروا بقتل

القتل ألجل  ْمُكِلَكل واملقتولبعضهم بعضا ، وكا  كلك القتل توبة لكل من القات

 بعد أ  قتل بعضكم بعضا   ْمُكْيَلَع اَبَتَفخالقكم  ْمُكِئاِرَب َدْاَع ْمُكَل ٌرْيَخالتوبة 

يُمِحرَّاْل اُبَوتَّـاْل َوَه ُهنَِّإ
(2). 

 
 

63 
 أرنا هللا جهرة !!

 

َى َنَرى الّلَه َجْهَرة  َفَأَخَاْتُكُم َحتَّ ْؤِمَن َلَكُموَسَى َلن نُّ َوِإْك ُقْلُتْم َياقال اهلل تعاىل: 

اِعَقُة َوَأْنُتْم َتاُيُروَ الصَّ
(3). 

َمآِء َفَقْد َن السََّل َعَلْيِهْم ِكَتابا  مَِّيْسَأُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأ  ُتَازِّوقال عز وجل: 

اِعَقُة ِبُيْلِمِهْمَرة  َفَأَخَاْتُهُم الصََّجْه َسَأُلوْا ُموَسَى َأْكَبَر ِمن َكِلَك َفَقاُلَوْا َأِرَنا الّلَه
(4). 

 ،مل يصدقوه ،إ  اهلل يكلمين ويااجيين :ملا قال لبين إسرائيل إ  موسى 

من  فاختاروا سبعني رجال  ،مع كالمهسفقال هلم اختاروا ماكم من جييء معي حتى ي

مه اهلل وناجى ربه وكّل فدنا موسى  ،إىل امليقات خيارهم وكهبوا مع موسى 

امسعوا واشهدوا عاد بين إسرائيل  :ألصحابه فقال موسى  ،تبارك وتعاىل

فأنزل اهلل  ،فاسأله أ  ييهر لاا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرة  :فقالوا له ،بالك

 ...عليهم صاعقة فاحرتقوا 
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َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ِمْن َربِّ  :فلما نير موسى إىل أصحابه قد هلكوا حز  عليهم فقال

َقْبُل َوِإيَّاَي َأ ُتْهِلُكاا ِبما َفَعَل السَُّىهاُء ِماَّا
(1)...  

عن معاى قوله  أنه سأل املأمو  الرما  عيو  أخبار الرما ويف 

 َك قاَل َلْن َوَلمَّا جاَء ُموسى ِلِميقاِتاا َوَكلََّمُه َربُُّه قاَل َربِّ َأِرِني َأْنُيْر ِإَلْي :عزوجل

َتراِني
ال يعلم أ  اهلل  كيف جيوز أ  يكو  كليم اهلل موسى بن عمرا   ،اآلية (2)

 ؟تعاىل ككره ال جيوز عليه الرؤية حتى يسأله هاا السؤال

عز أ  أعلم أ  اهلل تعاىل  إ  كليم اهلل موسى بن عمرا   :فقال الرما 

رجع إىل قومه فأخربهم أ  اهلل  به جنيا قّررى باألبصار ولكاه ملا كلمه اهلل عز وجل وُي

لن نؤمن لك حتى نسمع كالمه كما مسعت  :فقالوا ،به وناجاهعز وجل كلمه وقّر

رم اختار ماهم سبعة نالف رم  وكا  القوم سبعمائة ألف رجل فاختار ماهم سبعني ألىا 

ىل طور فخرج بهم إ ،مليقات ربه سبعني رجال سبعمائة رم اختار ماهم اختار ماهم 

أ  يكلمه  :سيااء فأقامهم يف سىح اجلبل وصعد موسى إىل الطور وسأل اهلل عز وجل

فكلمه اهلل تعاىل ككره ومسعوا كالمه من فوق وأسىل وميني ومشال  ،ويسمعهم كالمه

أل  اهلل عز وجل أحدره يف الشجرة وجعله مابعثا ماها حتى مسعوه من  ،ووراء وأمام

َحتَّى َنَرى بأ  هاا الاي مسعااه كالم اهلل  ْن ُنْؤِمَن َلَكَل :فقالوا ،مجيع الوجوه

فلما قالوا هاا القول العييم واستكربوا وعتوا بعث اهلل عز وجل عليهم  اللََّه َجْهَرة 

يا رب ما أقول لبين إسرائيل إكا  :صاعقة فأخاتهم بيلمهم فماتوا فقال موسى 

فيما ادعيت من  ألنك مل تكن صادقا  ؟!رجعت إليهم وقالوا إنك كهبت بهم فقتلتهم

إنك لو سألت اهلل أ   :فأحياهم اهلل وبعثهم معه فقالوا ،اهلل عز وجل إياك ةمااجا

 .يريك تاير إليه ألجابك وكات ختربنا كيف هو فاعرفه حق معرفته

رى باألبصار و ال كيىية له و إمنا يعرف يا قوم إ  اهلل ال ُي :موسى  فقال

 .عالمهأب بآياته و يعلم
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 .لن نؤمن لك حتى تسأله :فقالوا

يا رب إنك قد مسعت مقالة بين إسرائيل وأنت أعلم  :فقال موسى 

فلن أؤاخاك جبهلهم  ،يا موسى اسألين ما سألوك :فأوحى اهلل عزوجل ،بصالحهم

ِإَلى  َربِّ َأِرِني َأْنُيْر ِإَلْيَك قاَل َلْن َتراِني َولِكِن اْنُيْر: فعاد كلك قال موسى 

بآية من  َفَسْوَف َتراِني َفَلمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِلو هو يهوي  اْلَجَبِل َفِإِ  اْسَتَقرَّ َمكاَنُه

 :يقول َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ ُموسى َصِعقا  َفَلمَّا َأفاَق قاَل ُسْبحاَنَك ُتْبُت ِإَلْيَكنياته 

  .(1)رىماهم بأنك ال ُت ا َأوَُّل اْلُمْؤِمِانَيَوَأَنرجعت إىل معرفيت بك عن جهل قومي 

 وككرنا يف التبيني:

َهَمْوى َقوَسُم اَرَتاْخَو  من قومهاَااِتيَقِمال  لُِّجَر نَيِعْبَس  أي لوقت تكلم اهلل مع

جاؤوا قالوا لن  اَملََّف، وكلك ألنهم طلبوا أ  يسمعوا كالم اهلل تعاىل موسى 

 اَلَقالزلزلة فماتوا مجيعا   ُةَىْجالرَّ ُمُهْتَاَخَأهلل عيانا  فـ نؤمن لك حتى نرى ا

حضورهم  ُلْبَق ْنمِّ ْمُهَتْكَلْهَألو أردت إهالكهم  َتْئِش ْوَل بَِّر موسى 

بأ  تهلكين معهم أيضا ، وكلك ألنه يتهمين باو إسرائيل بأّني قتلتهم  اَييَِّإَوامليقات 

َلَعا َفَما ِبَاُكِلْهُتَأ  من طلب الرؤيةَُّكُتَاْتا ِفلَِّإ َيِه ْ ا ِإاَِّم اِءَهَىالس  ،امتحانك

فا  الىتاة تكو  سببا  إلظهار  اُءَشَت ْنَمبالىتاة  اَهِب لُِّضُتواالستىهام لالستعطاف 

ا َاْمَحاْرا َوَاَل ْرِىاْغَفاألوىل بالتصرف فياا  اَايُِّلَو َتْنَأ اُءَشَت ْني َمِدْهَتَوما يف الباطن 

يَنِراِفَغاْل ُرْيَخ َتْنَأَو
(2). 

 ويف نيات أخرى:

ُهبَُّر ُهَملََّكا َوَااِتَقْيِمى ِلوَسُم اَءا َجمََّلَو  بأ  خلق الكالم فسمعه موسى  

َكْيَلِإ ْرُيْني َأِنِرَأ بَِّر اَلَق  أل  القوم طلبوا ماه كلك فأراد  جوابهماَلَق  اهلل

ياِنَرَت ْنَل  أبدا ، الستحالة رؤية اهللِلَبَجى اْلَلر ِإُياْن ِنْكَلَو  بالقرب ماكِإَف ْ 

علق اهلل تعاىل الرؤية على احملال إك االستقرار حال التجلي  ياِنَرَت َفْوَسَف ُهاَنَكَم رََّقَتاْس
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أي مدكوكا  ومدقوقا   ا كََّد ُهَلَعَجبأ  أظهر نوره عليه  ِلَبَجْلِل ُهبُّى َرلََّجا َتمََّلَفحمال 

رََّخَو  وقعقا ِعى َصوَسُم  مغشيا  عليه من اهليبةاَقَفا َأمََّلَف  موسى  من

من طلب  َكْيَلِإ ُتُتْبأنّزهك عما ال يليق بك من الرؤية  َكاَنَحْبُس اَلَقغشوته 

 .(1)نَيِاِمْؤُماْل ُلوََّأ ْاَنَأَوالرؤية 

 

 

64 
 ر بني إسرائيلمن أخبا

 

َوَقّطْعَااُهُم اْرَاَتْي َعْشَرَة َأْسَباطا  ُأَمما  َوَأْوَحْيَاآ ِإَلَى ُموَسَى ِإِك قال اهلل تعاىل: 

اْسَتْسَقاُه َقْوُمُه َأِ  اْمِرب ّبَعَصاَك اْلَحَجَر َفانَبَجَسْت ِمْاُه اْرَاَتا َعْشَرَة َعْياا  َقْد َعِلَم ُكّل 

َوَظّلْلَاا َعَلْيِهُم اْلَغَماَم َوَأْنَزْلَاا َعَلْيِهُم اْلَمّن َوالّسْلَوَى ُكُلوْا ِمن َطّيَباِت َما  ُأَناٍ  ّمْشَرَبُهْم

َرَزْقَااُكْم َوَما َظَلُموَنا َولَـَِكن َكاُنَوْا َأْنُىَسُهْم َيْيِلُموَ 
 اآليات. (2)

 ؟أين لاا الشرابيا موسى من  :عطشوا يف التيه فقالوايف البحار: إ  بين إسرائيل 

 َأِ  اْمِرْب ِبَعصاَك اْلَحَجَر :فأوحى اهلل سبحانه إليه فاستسقى هلم موسى 

لكل  يقرع هلم أقرب حجر من عرض احلجارة فتاىجر عيونا  كا  موسى قيل: 

إ   :فقالوا ،سبط عني وكانوا ارين عشر سبطا رم تسيل كل عني يف جدول إىل سبط

احلجارة  ال تقرعّن :فأوحى اهلل عز وجل إىل موسى !فقد موسى عصاه متاا عطشا 

كيف باا لو  :فقالوا ،وكا  يىعل كلك ،بالعصا ولكن كلمها تطعك لعلهم يعتربو 

 ؟أفضياا إىل الوحل وإىل األرض اليت ليست فيها حجارة

 فحيث ما نزلوا ألقاه. فحمل معه حجرا  فأمر موسى 

فأدخل األلف  (احلجر) :عليه قوله والدليل ،بعياه خمصوصا  كا  حجرا  وقيل:
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، مثل قولك: رأيت الرجل، رم اختلىوا يف كلك احلجر والالم للتعريف والتخصيص

مثل رأ  الرجل أمر أ  حيمله فكا   مربعا  خىيىا  كا  حجرا  :قال ابن عبا  ما هو؟

جر كا  احلقيل: و ،فإكا احتاجوا إىل املاء ألىاه ومربه بعصاه فسقاهم ،يضع يف خمالته

من الكدا  وهو حجارة رخوة كاملدر وكا  فيه اراتا عشرة حىرة يابع من كل حىرة عني 

فإكا فرغوا وأراد موسى محله مربه بعصاه فياهب املاء وكا   ،ماء عاب فيأخاونه

 يسقي كل يوم ستمائة ألف. 

وهو عاد  خمصوصا  كا  حجرا    حجر موسى : إقال العالمة اجمللسي 

 تعاىل فرجه الشريف()عجل اهللقائماا 
(1). 

رم يضربه  ،حجر يضعه يف وسط العسكر كا  مع موسى ويف احلديث: 

فياهب املاء إىل كل سبط يف رحله وكانوا ارين عشر  بعصاه فتاىجر ماه اراتا عشرة عياا 

 .(2)سبطا

عباد اهلل  :قال رسول اهلل  قال: ويف تىسري اإلمام احلسن العسكري 

وانيروا كيف وسع اهلل عليكم  ،يتاا أهل البيت وال تىرقوا بياااعليكم باعتقاد وال

رم وسع لكم يف التقية لتسلموا  ،حيث أومح لكم احلجة ليسهل عليكم معرفة احلق

فكونوا  ،رم إ  بدلتم وغريمت عرض عليكم التوبة وقبلها ماكم ،من شرور اخللق

 ن.لاعماء اهلل شاكري

َواَل َخْوٌف  :إىل قوله تعاىل ا اْدُخُلوْا هَـَِاِه اْلَقْرَيَةَوِإْك ُقْلَا :قال اهلل عز وجل 

َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَ 
واككروا يا بين  :قال اهلل عز وجل :قال اإلمام  (3)

وهي أرحيا من بالد الشام وكلك حني  َةَيْرَقاْل ِهِاَه وْاُلُخاْدإسرائيل إك قلاا ألسالفكم 

  ،واسعا بال تعب دا َغَر ْمُتْئِش ُثْيَحمن القرية  اَهْاوا ِمُلُكَفخرجوا من التيه 

اَبَبوا اْلُلُخاْدَو  القرية بابدا جَُّس ل اهلل تعاىل على الباب مثال حممد وعلي مّث

 وجيددوا على أنىسهم بيعتهما وككر  ،وأمرهم أ  يسجدوا تعييما لالك املثال
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أي قولوا  ة طَّوا ِحوُلُقَو ،ثاق املأخوكين عليهم هلمامواالتهما ولياكروا العهد واملي

واعتقادنا لواليتهما حطة لانوباا وحمو  إ  سجودنا هلل تعييما ملثال حممد وعلي 

السالىة ونزيل  ْماُكاَيَطَخأي بهاا الىعل  ْمُكَل ُرِىْغَن :قال اهلل تعاىل ،لسيئاتاا

مل يقارف الانوب اليت  ماكممن كا   نَيِاِسْحُماْل يُدِزَاَسَوعاكم نرامكم املامية 

وربت على ما أعطى اهلل من نىسه من عهد الوالية فإنا  ة،قارفها من خالف الوالي

 ،نزيدهم بهاا الىعل زيادة درجات ومثوبات وكلك قوله عز وجل وسازيد احملساني

مل يسجدوا كما  إنهم ْمُهَل َلْيِق ْيِاالَّ رَيَغ وال وا َقُمَلَظ يَنِاالَّ َلدََّبَفقوله عزوجل 

هطا ) :ولكن دخلوها من مستقبليها بأستاههم وقالوا ،وال قالوا ما أمروا ،أمروا

.. أحب إلياا من هاا الىعل وهاا القولنتقوتها أي حاطة محراء ياقونها  (،مسقانا

 .(1)القصة

 وككرنا يف التبيني:

 ة مَّى ُأوَسُم وِمَق ْنِمَو  مجاعةوَ ُلِدْعَي ِهِبَو قَِّحاْلِب وَ ُدْهَي  أي يعدلو  بني

 ، أو بعده ممن نمن الاا  بسبب احلق، وهم كانوا يف عصر موسى 

 .باألنبياء 

ْماُهَاْعطََّقَو  فرقاا بين إسرائيلاطا َبْسَأ َةَرْشي َعَتَااْر  كل قبيلة سبط النتهاء

 ْكى ِإوَسى ُمَلاا ِإْيَحْوَأَو( صىة )أسباطا  ما َمُأ نسبها إىل أحد أوالد يعقوب 

الاي كا  معه  َرَجَحاْل اَكَصَعِب ْبِراْم ْ َأ ُهُمْوَقطلب ماه املاء يف التيه  اُهَقْسَتاْس

كل  اٍ َنُأ لُُّك َمِلَع ْداا  َقِيَع َةَرْشا َعَتَااْرخرجت من احلجر  ُهْاِم ْتَسَجانَبَففضرب 

السحاب يقيهم  اَمَمَغاْل ْمِهْيَلا َعَاْللََّظَواي يشربو  ماه احملل ال ْمُهَبَرْشَمقبيلة 

 ْنوا ِمُلُكقسم من الطري  ىَوْلَساْلَومادة حلوة  نََّماْل ُمِهْيَلا َعَاْلَزْنَأَوالشمس 

 . وَ ُمِلْيَي ْمُهَسُىْنوا َأاُنَك ْنِكَلَوحيث كىروا  اوَنُمَلا َظَمَو ْماُكَاْقَزا َرَم اِتَبْيَط

ْكِإَو  أنه اككر يا رسول اهللَةَيْرَقاْل ِهِاوا َهُاُكاْس ْمُهَل َلْيِق  ، بيت املقد
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 أي اللهم حّط كنوباا  ة طَّوا ِحوُلُقَو ْمُتْئِش ُثْيا َحَهْاوا ِمُلُكَوللخالص من التيه 

دا جَُّس اَبَباْل واُلُخاْدَو شكرا  فإكا أردمت أ  تدخلوا من باب القرية اسجدوا هلل ُرِىْغَن 

 روابا . نَيِاحِسُماْل ُدْيـِزَاَس ْمُكاِتيَئِطَخ ْمُكَل

ْمُهَل َلْيِق ْيِاالَّ رَيوال  َغَق ْمُهْاوا ِمُمَلَظ يَنِاالَّ َلدََّبَف  بأ  قالوا حاطة محراء خري

أنىسهم  وَ ُمِلْيوا َياُنا َكَمِب اِءَمَساْل َنِمعاابا   زا ْجِر ْمِهْيَلا َعَاْلَسْرَأَفلاا 

 .(1)بالعصيا 

 

 

65 
 لعنهم هللا

 

 َعَاُهُم الّلُه ِبُكْىِرِهْم َفَقِليال  ّما َوَقاُلوْا ُقُلوُبَاا ُغْلٌف َبل لَّقال اهلل تعاىل: 

ُيْؤِمُاوَ 
(2). 

ومل يؤماوا  إ  بين إسرائيل ملا كىروا وعصوا اهلل وخالىوا رسوله املصطىى 

 لعاهم اهلل تعاىل. األنبياءبه مع علمهم بأنه خامت 

 : اإلمام احلسن العسكري  تىسرييف 

اليهود الاين أراهم رسول هؤالء يعين  َوقاُلواقال اهلل تعاىل  :قال اإلمام 

 ُقُلوُباا ُغْلٌف (3)اآلية َفِهَي َكاْلِحجاَرِةاملعجزات املاكورات عاد قوله  اهلل 

واشتملت عليها رم هي مع كلك ال تعرف لك يا والعلوم قد أحاطت بها  ،أوعية للخري

فقال اهلل  !يف شيء من كتب اهلل وال على لسا  أحد من أنبياء اهلل حممد فضال ماكورا 
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من  مأبعده َلَعَاُهُم اللَُّهليس كما يقولو  أوعية للعلوم ولكن قد  َبْل :عليهم ردا 

ويكىرو  تعاىل ؤماو  ببعض ما أنزل اهلل ي ،قليل إميانهم ما ُيْؤِمُاوَ  َفَقِليال اخلري 

يف سائر ما يقول فقد صار ما كابوا به أكثر و ما صدقوا   ببعض فإكا كابوا حممدا 

به أقل
(1). 

كما قال  ،ال نىهم كالمك وحديثكفيف غطاء أي  ُغْلٌفُقُلوُبَاا ومن معاني 

ُعونا ِإَلْيِه َوِفي نكاِناا َوْقٌر َو ِمْن َبْيِااا َوَبْيِاَك َوقاُلوا ُقُلوُباا ِفي َأِكاٍَّة ِممَّا َتْد :اىلاهلل تع

  .ِحجاٌب

 وككرنا يف التبيني: 

وْااُلَقَو  اليهود أيٌفْلاا ُغوُبُلُق  مجع أغلف، أي يف غطاء فال نىهم ما

  بّعدهم اهلل عن قبول احلق اهلُل ُمُهَاَعَلليس يف غالف وإمنا  ْلَب مد تقول يا حم

ْمِهِرْىُكِب  أي بسبب كىرهم، فحيث إنهم عقدوا العزم على الكىر بّعدهم اهلل عن

اهلداية، كما أنك لو أعطيت ولدك ماال  ليتاجر، فعزم الولد على املقامرة باملال، 

 .وَ ُاؤِمُيمبالغة للقلة  اَم يال ِلَقَفطردته من قربك 

ْمُهاَءا َجمََّلَو  اليهوداهلِل اِدِع ْنِم اٌبَتِك   هو القرنْمُهَعا َمَمِل ٌقدَِّصُم 

  ْنِماليهود  وْااُنَكَوف لكتابهم، فإ  القرن  يصدق التوراة األصلية اليت مل حتّر

أي  واُرَىَك يَنِاى الََّلَع وَ ُحَتْىَتْسَي أي قبل نزول القرن  وبعثة الايب  بُلَق

، فإ  اليهود يف املدياة يء الايب يطلبو  من اهلل الاصر والىتح على الكىار مبج

عن  كانوا إكا ختاصموا مع املشركني، توجهوا إىل اهلل تعاىل أ  ياقاهم مبحمد 

 والقرن   أي ما عرفوه سابقا ، من حممد  واُفَرا َعَم ْمُهاَءا َجمََّلَفاملشركني 

ِهوا ِبُرَىَك  مبحمد   والقرناهلِل ُةَاْعَلَف  عن اخلري أي عاابه وطردهى َلَع

 .يَنِراِفَكاْل

اَمَسْئِب  الاي  الشيءأي بئسْمُهَسُىْنَأ ِهِب وْاُرَتاْش للعااب  فباعوا أنىسهم
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واحلاصل بئس االشرتاء: الكىر  اهلُل َلَزْنَأآ َموا ِبُرُىْكَي ْ َألياالوا خريا  قليال  يف الدنيا 

فقد  اهلُل َلـِزَاُي ْ َأالبغي واليلم والىساد أي كىرا  ناشئا  من  يا ْغَبمبا أنزل اهلل  

، أل  أي حممد  ِهاِدَبِع ْنِم اُءَشَي ْنى َمَلَع ِهِلْضَف ْنِمحسدوا أ  يازل اهلل بالوحي 

اليهود كانوا يرتقبو  أ  يازل الوحي على قبيلتهم من ولد إسحاق ال على ولد 

من اهلل  ٍبَضَغِبىر واحلسد بسبب هاا الك أي رجع اليهود وااُءَبَفإمساعيل 

 اٌبَاَع يَنِراِفَكْلِلَو  سابق لكىرهم بعيسى  ٍبَضى َغَلَع لكىرهم مبحمد 

 يهياهم وياهلم. نٌيِهُم

ْمُهَل يَلا ِقَكِإَو  أي لليهوداهلُل َلَزْنَأا َموا ِبُانِم   من الكتب كاإلجنيل والقرن 

ااْيَلَع َلِزْنا ُأَمِب ُنؤِموا ُناُلَق  أي التوراة فقطُهنَءَرا َوَمِب وَ ُرُىْكَيَو  أي مبا نزل بعد

ا َمقا  ِلدَِّصُمأي واحلال أ  ما وراءه حق  قَُّحاْل َوَهَوتوراتهم، وهو اإلجنيل والقرن  

 يف حال كو  ما وراء كتابهم مصدق للكتاب الاي مع اليهود، وهو التوراة  ْمُهَعَم

نَيِاؤِمُم ْمُتْاُك ْ ِإ ُلْبَق ْنِم اهلِل اَءَيِبْنَأ وَ ُلُتْقَت َمِلَف ْلُق  بالتوراة أل  التوراة ياهى عن قتل

كاب، فأنتم ال تؤماو  حتى  ااْيَلَع َلِزْنا ُأَمِب ُنؤِمُناألنبياء، فإك  ادعاؤكم بقولكم 

 بالتوراة.

اِتَايِّالَبِب ىوَسُم ْمُكاَءَج ْدَقَلَو  باألدلة الوامحةَلَجِعاْل ْمُتْاَخاْت مَُّر  عبدمت ما

بالبياات، فهاا دليل نخر على  أي بعد جميء موسى  ِهِدْعَب ْنِميشبه ولد البقر 

 .وَ ُماِلَظ ْمُتْنَأَوأنكم ال تؤماو  بالتوراة أيضا 

ْكِإَو  واككروا يا بين إسرائيل الزما  الايْمُكاَقَثْيا ِمَنْاَخَأ  عهدكم األكيد

قطعة من اجلبل، وكلك لتخويىكم وتهديدكم  وَرطُّاْل ُمُكَقْوا َفَاْعَفَرَوالتوراة  تباعإب

من  ْماُكَاْيا نَتوا َمُاُخبأنكم إكا مل تؤماوا سقط عليكم وأهلككم، فقلاا لكم 

 ااْعِمَس وْااُلَقاألوامر مساع طاعة وانقياد  واُعَماْسَوبشدة وتأكد  وٍةُقِباألحكام 

كأ  قلبهم شرب حب  َلْجِعاْل ْمِهوِبُلي ُقوا ِفُبِرْشُأَوأمرك  ااْيَصَعَوقولك 

يف البحر كا  مجاعة  العجل، فال خيرج حبه من قلوبهم، ولاا ملا كره موسى 
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أي بسبب كىرهم الكامن يف  ْمِهِرْىُكُبماهم يلقو  بأنىسهم يف املاء ليشربوا ماه 

فإنهم كانوا يقولو   ْمُكاُنَمْيِإ ِهِب ْمُكُرُمْأَيشيء الاي أي بئس ال اَمَسْئِب ْلُقأنىسهم 

 .(1)نَيِاؤِمُم ْمُتْاُك ْ ِإ تباع حممد إيأمرهم بعدم  إ  إميانهم مبوسى 

*** 

إىل غريها من اآليات الكثرية اليت وردت يف بين إسرائيل واليهود وقصصهم، ويف 

يكو  يف هاه األمة كل ما كا   :كلك عربة للمسلمني ولغريهم، قال رسول اهلل 

 .بالاعل، والقاة بالقاة الاعليف بين إسرائيل حاو 

ال تكو  إال يف طاعة اهلل تعاىل والعمل بكتابه وامتثال أمر  الدارينفإ  سعادة 

.. وشقاء الدارين يف عكس كلك، وما نشاهده اليوم  وأهل البيت  الايب 

بسبب تركهم لكتاب اهلل عز وجل وساة نبيه من مآسي املسلمني على كثرتها فإنها 

  وعرتته الطاهرة  كما أ  بين إسرائيل ملا تركوا نبيهم وكتابهم وحرفوه ،

 نزل عليهم العااب وأصبحوا أكلة خاسئني.
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 الفصل الثاني
 

 اليهود في عهد رسول هللا 



 قصص من اليهود 170 



 171 قصص من اليهود 

 
 إسالم اليهود

كثريا  ماهم ملا تعّرفوا على رسول اهلل مل يكن مجيع اليهود من املعاندين، فإ  

 .وعلموا بصدقه، نماوا به وأسلموا وحسن إسالمهم 

هو  وكا  هااك بعض اليهود من املعاندين، فإنهم مع علمهم بأ  حممدا  

َأنُىُسُهْم ُظْلما   اَوَجَحُدوْا ِبَها َواْسَتْيَقَاْتَهخامت الابيني لكاهم مل يؤماوا به، قال تعاىل: 

ُلّوا  َفاْنُيْر َكْيَف َكاَ  َعاِقَبُة اْلُمْىِسِديَنَوُع
(1). 

وكا  اليهود ـ خاصة علماؤهم ـ يقرؤو  التوراة اليت نزلت على نيب اهلل موسى 

   ويالحيو  ما فيها من عالئم نيب نخر الزما وما يتميز به من خصائص ،

 م وإ  نمن نخرو .، ومع كلك كله مل يؤمن بعضهعلى سائر األنبياء واملرسلني 

ويف بعض األخبار: إنهم كانوا يعرفو  حتى خصائص اأُلمة اإلسالمية وكيف 

 ، قال:أنها فضلت على سائر اأُلمم، فىي احلديث عن أمري املؤماني 

 إ  نىرا  من اليهود جاءوا إىل رسول اهلل   فسأله أعلمهم عن أشياء، فكا

 من بني الابيني وأعطى ُأمتك من بني فيما سأله: أخربنا عن سبع خصال أعطاك اهلل

 اأُلمم؟.

: أعطاني اهلل عز وجل فاحتة الكتاب، واألكا ، واجلماعة يف فقال الايب 

املسجد، ويوم اجلمعة، والصالة على اجلاائز، واإلجهار يف رالث صلوات، والرخصة 

 أُلميت عاد األمراض والسىر، والشىاعة ألصحاب الكبائر من ُأميت.

 ودي: صدقت يا حممد، فما جزاء من قرأ فاحتة الكتاب؟.قال اليه

: من قرأ فاحتة الكتاب أعطاه اهلل عز وجل بعدد كل نية فقال رسول اهلل 

نزلت من السماء رواب تالوتها، وأما األكا  فإنه حيشر املؤكنو  من ُاميت مع الابيني 

يف األرض كصىوف والصديقني والشهداء والصاحلني، وأما اجلماعة فإ  صىوف ُاميت 

املالئكة يف السماء والركعة يف مجاعة أربع وعشرو  ركعة كل ركعة أحب إىل اهلل 
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عزوجل من عبادة أربعني ساة، وأما يوم اجلمعة فإ  اهلل جيمع فيه األولني واآلخرين 

للحساب فما من مؤمن مشى إىل اجلماعة إاّل خىف اهلل عز وجل عليه أهوال يوم 

اجلاة، وأما االجهار فإنه يتباعد ماه لـهب الاار بقدر ما يبلغ صوته القيامة رم جيازيه 

وجيوز على الصراط ويعطى السرور حتى يدخل اجلاة، وأما الساد  فإ  اهلل عز وجل 

خيىف أهوال يوم القيامة أُلميت كما ككر اهلل يف القرن ، وما من مؤمن يصلي على 

كو  ماافقا  أو عاقا ، وأما شىاعيت فىي أصحاب اجلاائز إاّل أوجب اهلل لـه اجلاة إاّل أ  ي

 الكبائر ما خال أهل الشرك واليلم.

قال: صدقت يا حممد، وأنا أشهد أ  ال إله إاّل اهلل وأنك عبده ورسوله خامت 

الابيني وإمام املتقني ورسول رب العاملني. فلما أسلم وحسن إسالمه أخرج رقا  أبيض 

يا رسول اهلل، والاي بعثك باحلق نبيا  ما وقال:  فيه مجيع ما قال الايب 

، ولقد استاسختها إاّل من األلواح اليت كتب اهلل عز وجل ملوسى بن عمرا  

قرأت يف التوراة فضلك حتى شككت فيه يا حممد، ولقد كات أحمو امسك ماا أربعني 

املسائل  ساة من التوراة وكلما حموته وجدته مثبتا  فيها، ولقد قرأت يف التوراة أ  هاه

الخيرجها غريك وأ  يف الساعة اليت ترد عليك فيها هاه املسائل يكو  جربئيل عن 

 ميياك وميكائيل عن يسارك ووصيك بني يديك.

: صدقت هاا جربئيل عن مييين، وميكائيل عن يساري، فقال رسول اهلل 

 .(1)ووصيي علي بن أبي طالب بني يدي. فآمن اليهودي وحسن إسالمه

 طيلة حياته حتى أنه  مالزما  لرسول اهلل  أمري املؤماني أقول:كا  

 قال: 

 َوَقْد َعِلْمُتْم َمْوِمِعي ِمْن َرُسوِل اللَِّه  .ِباْلَقَراَبِة اْلَقِريَبِة، َواْلَمْاِزَلِة اْلَخِصيَصِة

ي ِفَراِشِه، َوُيِمسُِّاي َوَمَعِاي ِفي ِحْجِرِه َوَأَنا َوَلٌد، َيُضمُِّاي ِإَلى َصْدِرِه، َوَيْكُاُىِاي ِف

َجَسَدُه، َوُيِشمُِّاي َعْرَفُه، َوَكاَ  َيْمَضُغ الشَّْيَء رم ُيْلِقُمِايِه. َوَما َوَجَد ِلي َكْاَبة  ِفي َقْوٍل، 

ِمْن َلُدْ  َأْ  َكاَ  َفِطيما  َأْعَيَم َمَلٍك ِمْن  َواَل َخْطَلة  ِفي ِفْعٍل، َوَلَقْد َقَرَ  اللَُّه ِبِه 
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اَلِئَكِتِه َيْسُلُك ِبِه َطِريَق اْلَمَكاِرِم، َوَمَحاِسَن َأْخاَلِق اْلَعاَلِم َلْيَلُه َوَنَهاَرُه. َوَلَقْد ُكْاُت َم

َداِء َأتَِّبُعُه اتَِّباَع اْلَىِصيِل َأَرَر ُأمِِّه، َيْرَفُع ِلي ِفي كل َيْوٍم ِمْن َأْخاَلِقِه َعَلما ، َوَيْأُمُرِني ِبااِلْقِت

َوَلَقْد َكاَ  ُيَجاِوُر ِفي كل َسَاٍة ِبِحَراَء َفَأَراُه َواَل َيَراُه َغْيِري، َوَلْم َيْجَمْع َبْيٌت َواِحٌد  ِبِه.

َوَخِدجَيَة َوَأَنا َراِلُثُهَما، َأَرى ُنوَر اْلَوْحِي  َيْوَمِئٍا ِفي اإِلْساَلِم َغْيَر َرُسوِل اللَِّه 

 اُُّبوَِّة. َوَلَقْد َسِمْعُت َرنََّة الشَّْيَطاِ  ِحنَي َنَزَل اْلَوْحُي َعَلْيِه َوالرَِّساَلِة، َوَأُشمُّ ِريَح ال

َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، َما َهِاِه الرَّنَُّة؟. َفَقاَل: َهَاا الشَّْيَطاُ  َقْد َأِيَس ِمْن ِعَباَدِتِه، إنَك 

 َت ِبايب َوَلِكاََّك َلَوِزيٌر، َوإنَك َلَعَلى َتْسَمُع َما َأْسَمُع، َوَتَرى َما َأَرى إال إنَك َلْس

 .(1)َخْيٍر

وفداه باىسه طيلة  املااصر األول لرسول اهلل  وهكاا كا  أمري املؤماني 

ما قام ديين وال استقام إال إىل كلك فقال:  حياته، وقد أشار الرسول األكرم 

 .(2)بشيئني: مال خدجية، وسيف علي

 

 ًً  ؟لماذا سّميت محمداً
 

عن كل شيء عّلهم يعجزونه عن  عمد بعض اليهود إىل سؤال رسول اهلل 

اجلواب ويبطلو  دعوته أمام الاا ، ولكاهم يف كل مرة فشلوا وزاد إقبال الاا  حنو 

 اإلسالم.

جاء نىر من اليهود إىل رسول  :يقول اإلمام احلسن بن علي بن أبي طالب 

 وأمحَد وأبا القاسم وبشريا  ونايرا  وداعيا ؟. فسألوه: ألي شيء مسيت حممدا  اهلل 

: أما )حممد( فإني حممود يف األرض، وأما )أمحد( فإني حممود فقال الايب 

يف السماء، وأما )أبو القاسم( فإ  اهلل عز وجل يقسم يوم القيامة قسمة الاار فمن كىر 

ي وأقر بابوتي فىي بي من األولني واآلخرين فىي الاار، ويقسم قسمة اجلاة فمن نمن ب
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اجلاة، وأما )الداعي( فإني أدعو الاا  إىل دين ربي عز وجل، وأما )الااير( فإني أنار 

 .(1)بالاار من عصاني، وأما )البشري( فإني ُابشر باجلاة من أطاعين(

 

 

 صف لي ربك
 

سؤاهلم عن اهلل عز وجل وعن  كا  من أسئلة اليهود عن رسول اهلل 

الزما  وأوصيائه، ليتحققوا من صدقه يف دعواه واتصاله باهلل صىاته، وعن نيب نخر 

 تعاىل.

يبني لـهم صىات اهلل عز وجل وأوصاف نيب نخر  وعادما كا  الرسول 

الزما  وأمساء نقبائه، ويرو  كلك مطابقا  ملا ُأخربوا به، فإنهم يف كثري من األحيا  

 كانوا يؤماو  ويدخلو  يف دين اإلسالم.

. فقال: نعثليقال لـه:  قال: قدم يهودي على رسول اهلل  (2)نقل ابن عبا 

يف صدري ماا حني، فإ  أنت أجبتين عاها  (3)يا حممد، إني أسألك عن أشياء تلجلج

 أسلمت على يدك.

 .سل يا أبا عمارة :قال 

 فقال: يا حممد، صف لي ربك؟.

ف اخلالق إ  اخلالق ال يوصف إاّل مبا وصف به نىسه، وكيف يوص :فقال 

الاي تعجز احلوا  أ  تدركه، واألوهام أ  تااله، واخلطرات أ  حتده، واألبصار 
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اإلحاطة به!! جل عما يصىه الواصىو . نأى يف قربه، وقرب يف نأيه، كّيف الكيف 

فال يقال لـه كيف، وأّين األين فال يقال لـه أين، هو ماقطع الكيىوفية واألياونية، فهو 

ف نىسه، والواصىو  ال يبلغو  نعته، مل يلد ومل يولد ومل األحد الصمد كما وص

 .يكن لـه كىوا  أحد

قال: صدقت يا حممد، فأخربني عن قولك إنه واحد ال شبه لـه، أليس اهلل واحد 

 واإلنسا  واحد؟، فوحدانيته أشبهت وحدانية اإلنسا ؟.

سم اهلل واحد وأحدي املعاى، واإلنسا  واحد راوي املعاى، ج :فقال 

 .وعرض وبد  وروح، وإمنا التشبيه يف املعاني ال غري

قال: صدقت يا حممد، فأخربني عن وصيك من هو؟، فما من نيب إاّل وله 

 .أوصى إىل يوشع بن نو   وصي، وإ  نبياا موسى بن عمرا  

، وبعده نعم، إ  وصيي واخلليىة من بعدي علي بن أبي طالب فقال: 

 .تتلوه تسعة من صلب احلسني أئمة أبرار ، سبطاي احلسن واحلسني 

 قال: يا حممد فسمهم لي؟.

نعم، إكا مضى احلسني فاباه علي، فإكا مضى علي فاباه حممد، فإكا  :قال 

مضى حممد فاباه جعىر، فإكا مضى جعىر فاباه موسى، فإكا مضى موسى فاباه علي، 

إكا مضى علي فاباه احلسن، فإكا مضى علي فاباه حممد، فإكا مضى حممد فاباه علي، ف

، فهاه اراا عشر إماما  فإكا مضى احلسن فبعده اباه احلجة بن احلسن بن علي 

 .على عدد نقباء بين إسرائيل

 قال: فأين مكانهم يف اجلاة؟.

 .معي يف درجيتقال: 

أشهد أ  ال إله إال اهلل، وأنك رسول اهلل، وأشهد أنهم األوصياء بعدك، قال: 

أنه إكا  هاا يف الكتب املقدمة، وفيما عهد إلياا موسى بن عمرا   ولقد وجدت

، خامت األنبياء ال نيب بعده، خيرج من صلبه أمحدكا  نخر الزما  خيرج نيب يقال لـه: 

 أئمة أبرار عدد األسباط.
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 .يا أبا عمارة، أتعرف األسباط؟ :فقال 

 قال: نعم يا رسول اهلل، إنهم كانوا ارين عشر.

 .فإ  فيهم الوي بن أرحيا :قال 

قال: أعرفه يا رسول اهلل، وهو الاي غاب عن بين إسرائيل ساني رم عاد فأظهر 

 شريعته بعد اندراسها وقاتل مع قرسطيا امللك حتى قتله.

كائن يف ُأميت ما كا  من بين إسرائيل حاو الاعل بالاعل والقاة  :وقال 

حتى ال يرى، ويأتي على ُأميت زمن ال يبقى بالقاة، وإ  الثاني عشر من ولدي يغيب 

من اإلسالم إاّل امسه، وال من القرن  إاّل رمسه، فحيائا يأك  اهلل لـه باخلروج فييهر 

 .اإلسالم وجيدد الدين

 .طوبى ملن أحبهم وطوبى ملن متسك بهم، والويل ملبغضيهم :رم قال 

 وأنشأ يقول: فانتىض نعثل وقام بني يدي رسول اهلل 

صلــــــــــــــــــــــــى 
 العلـــــــــــــــي ذو العلى

 
عليـــــــــــك يـــــــــــا 

 خيـــــــــــر البشـــــــــــر

أنت النبــــــــــــــــــــــي 
 المصطفـــــــــــــــى

والهاشمــــــــــــــــــــــــــــي  
بك اهتدينــــــــــــــــــــا  المفتخـــــــــــــــــــر

 رشدنـــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــا وفيك نرجو مـ 

 أمــــــــــــــــــــــــــر
ومعشـــــــــــــــــــــــــــر 

 ـــــــمسميتــــــــــهـــــــــــ
أئمـــــــــــــــــــة  

اثنــــــــــــــــــــا 
 عشـــــــــــــــــــــــــر

حباهــــــــــــــــــــــــم رب 
 العـــــــلـــــــــــــــــــــى

ثم صفاهم مـــــــــــــن  

 (1)كــــــــــــــــــــــــــــدر
وعددهم وأمسائهم كثرية  أقول: األخبار الشريىة يف أوصياء رسول اهلل 

ه جيدد الدين وحييى وأن متواترة، وكالك يف خامت األوصياء اإلمام املهدي 

 الشريعة وميأل األرض قسطا  وعدال  بعد ما ملئت ظلما  وجورا .
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 أين ربك يا محمد؟
 

الىارسي. فقال:  ساجتيقال لـه:  روي أ  يهوديا  جاء إىل رسول اهلل 

أسألك عن ربك يا حممد، إ  أجبتين اتبعتك ـ وكا  رجال  من ملوك فار  وكا  

 هلل؟.ـ فقال: أين ا (1)كربا 

هو يف كل مكا ، ورباا ال يوصف مبكا  وال يزول، بل مل يزل بال  :قال 

 .مكا  وال يزال

فقال: يا حممد، إنك لتصف ربا  عييما  بال كيف، فكيف لي أ  أعلم أنه 

 أرسلك؟.

إاّل  (2)فلم يبق حبضرتاا كلك اليوم حجر وال مدر :قال علي بن أبي طالب 

اهلل وحده ال شريك لـه، وأ  حممدا  عبده ورسوله. وقلت  قال: أشهد أ  ال إله إاّل

 .أيضا : أشهد أ  ال إله إاّل اهلل وحده ال شريك لـه، وأ  حممدا  عبده ورسوله

 : عبد اهلل.، ومساه رسول اهلل ساجتفأسلم 

 فقال: يا رسول اهلل، من هاا؟.

ياتي، هاا خري أهلي، وأقرب اخللق مين، وهو الوزير معي يف ح :قال 

واخلليىة بعد وفاتي، كما كا  هارو  من موسى إاّل أنه ال نيب بعدي، فامسع لـه 

 .(3)وأطعه؛ فإنه على احلق

خبالفة أمري املؤماني علي  أقول: تواترت األخبار الشريىة عن رسول اهلل 

  من بعده، وأنه ماه مبازلة هارو  من موسى، ومع كلك فإ  اأُلمة انقلبت على

مشغولني  وأهل بيته  وتركت أمري املؤماني  عد وفاة الرسول أعقابها ب

                                                        

 مادة )كرب(. 183ص 8الارب: احلاد من كل شيء ـ كتاب العني: ج (1)

 مادة )مدر(. 38ص 8املدر: قطع طني يابس ـ كتاب العني: ج (2)

 .فصل يف أعالم رسول اهلل  14ب 492ــ  491ص 2اخلرائج واجلرائح: ج (3)
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وعقدوا األمر يف سقيىة بين ساعدة وأدلوا باخلالفة إىل غريه،  بتجهيز الايب 

إىل أواخر حليات عمره الشريف كا  يؤكد على أ  األمر  واحلال أ  رسول اهلل 

 من بعده. لعلي أمري املؤماني 

 

 هودمع الي أخالق الرسول 
 

وخيططو  ليل نهار لرد  على الرغم أ  اليهود كانوا يسيئو  إىل رسول اهلل 

كا  دائما  حيسن إليهم  دعوته املباركة واملؤامرة عليه وعلى أصحابه، إال أنه 

 ويعىو عاهم.

الشريىة ـ حتى بعد ما قوي اإلسالم ـ مل ياقل عن الايب  ويف طيلة حياته 

 هود أو رد إساءتهم مبثلها، بل كا  دائما حيلم عاهم أنه أساء إىل أحد من الي

ويسعى يف هدايتهم باحلكمة واملوعية احلساة، والشواهد على كلك كثرية ماها ما روي 

 ، قال: عن أمري املؤماني 

 إ  يهوديا  يقال لـه: حوحير، كا  لـه على رسول اهلل  دنانري. فتقامى الايب

 فقال ، دي ما ُأعطيك. لـه: يا يهودي، ما عا 

 فقال: إني ال ُأفارقك يا حممد حتى تعطيين. 

يف كلك املومع  فقال: إكا  أجلس معك. فجلس معه فصلى رسول اهلل 

 اليهر والعصر واملغرب والعشاء اآلخرة والغداة، وكا  أصحاب رسول اهلل 

يا  فقال: ما الاي تصاعو  به؟. فقالوا: يتهددونه ويتوعدونه. فىطن رسول اهلل 

: نهى تبارك وتعاىل أ  أظلم معاهدا  وال رسول اهلل، يهودي حيبسك! فقال 

الاهار قال اليهودي: أشهد أ  ال إله إال اهلل وأشهد أ  حممدا  عبده  (1)غريه. فلما ترحل

مالي يف سبيل اهلل. أما واهلل ما فعلت بك الاي فعلت إاّل ألنير إىل  (2)ورسوله، وشطر

                                                        

 رحل(.مادة ) 208ص 3ترحل: ارحتال يف مهلة ـ كتاب العني: ج (1)

 مادة )شطر(. 233ص 6شطر: شطر كل شيء نصىه ـ كتاب العني: ج (2)
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إني قرأت يف التوراة: حممد بن عبد اهلل مولده مبّكة ومهاجره بطيبة، نعتك يف التوراة؛ ف

 (2)يف األسواق، وال مر  (1)وملكه بالشام، وليس بىظ وال غليظ، وال سخاف

بالىحش، وال قول اخلطأ. أشهد أ  ال إله إاّل اهلل وأنك رسول اهلل، وهاا مالي فاحكم 

 .(3)املالفيه مبا أراك اهلل تعاىل، وكا  اليهودي كثري 

 أقول: األخالق الطيبة من أهم أسرار الاجاح، وهكاا كا  رسول اهلل 

، وقد وصىه القرن  الكريم بقوله تعاىل: حيث نمن كثري من الاا  بربكة أخالقه 

َوإنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِييٍم
، فحري باملسلمني أ  يتبعوا نبيهم ويتخلقوا بأخالقه (4)

 ىل اإلسالم.العييمة ليجابوا العامل إ

 

 

 إسالم شاب يهودي
 

خري منوكج للتعايش السلمي مع غري املسلمني من األقليات  كا  رسول اهلل 

أسوة حساة يف حسن التعامل مع الكىار واملشركني، فكانوا  الدياية، وهو 

 ويسألونه وحيدرونه وحياجونه من دو  أي مانع. يدخلو  على رسول اهلل 

سائر رعيته يف البيع والشراء، واألجرة، واإلجارة، يعاملهم ك وكا  الايب 

 والقرض والقراض، وما أشبه.

كثريا  حتى  كا  غالم من اليهود يأتي الايب قال:  عن أبي جعىر 

لـه الكتاب إىل قوم، فافتقده أياما   ، ورمبا أرسله يف حاجة، ورمبا كتب (5)استخىه

 م من أيام الدنيا!.فسأل عاه؟ فقال لـه قائل: تركته يف نخر يو

                                                        

 مادة )سخف( . 202ص 4السخف: رقة العقل، والسخافة عام يف كل شيء ـ كتاب العني: ج (1)

 مادة )مر (. 215ص 6املر  واملرا : املمارسة ـ لسا  العرب: ج (2)

 .15741ح 17ب 408-407ص 13مستدرك الوسائل: ج (3)

 .4سورة القلم:  (4)

 مادة )خىف(. 48ص 5استخىه: خالف استثقله ـ جممع البحرين: ج (5)
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يف نا  من أصحابه وكا  بركة ال يكاد يكلم أحدا  إاّل أجابه،  فأتاه الايب 

فقال: يا فال . فىتح عيايه وقال: لبيك يا أبا القاسم. قال: ِاشهد أ  ال إله إال اهلل 

 وأني رسول اهلل.

ة وقال لـه الثاني فاير الغالم إىل أبيه فلم يقل لـه شيئا ، رم ناداه رسول اهلل 

 مثل قوله األول، فالتىت الغالم إىل أبيه فلم يقل لـه شيئا ، رم ناداه رسول اهلل 

 الثالثة، فالتىت الغالم إىل أبيه، فقال أبوه: إ  شئت فقل وإ  شئت فال.

 فقال الغالم: أشهد أ  ال إله إال اهلل وأنك حممد رسول اهلل، ومات مكانه.

سلوه وكىاوه وائتوني به ُأصلي عليه، رم ألصحابه: اغ فقال رسول اهلل 

 .(1)خرج وهو يقول: احلمد هلل الاي أجنى بي نسمة من الاار

أقول: ويف هاه القصة خري دليل على سعة باب اهلداية الاي فتحه اهلل عز وجل 

ليدعو الاا  يف الدخول إىل اإلسالم بكل  لعباده، وبعث خامت األنبياء والرسل 

إ  الدِّيَن ِعْاَد اللَِّه اإِلْساَلُممقدمات. قال عز وجل: سهولة ومن دو  أي 
(2). 

وإ  باب التوبة واهلداية مىتوح على مصراعيه أمام اجلميع ولو يف نخر حليات 

 عمرهم.

 

 يا أخا اليهود!
مع اليهود أنه كا  خياطبهم باألخ، فيقول  من حسن تعامل نيب اإلسالم 

 .(3)ألحدهم : يا أخا اليهود

قبل كلك القرن  الكريم حيث عرب عن الكىار من قوم صاحل وهود وشعيب ومن 

 باألخوة ألنبياء اهلل.

َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهودا قال تعاىل: 
(4). 

                                                        

 .10ح 62اجمللس 398-397األمالي للصدوق: ص (1)

 .19سورة نل عمرا :  (2)

 كما سيأتي يف الرواية التالية. (3)

 .50، سورة هود: 65سورة األعراف:  (4)
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َوِإَلى َرُموَد َأَخاُهْم َصاِلحا وقال سبحانه: 
(1). 

َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبا وقال تعاىل: 
(2). 

َوَلَقْد َأْرَسْلَاا ِإَلى َرُموَد َأَخاُهْم َصاِلحا وقال عز وجل: 
(3). 

ـ وخاصة أولوا العزم ماهم ـ كانوا يبشرو  الاا  بايب نخر  رم إ  األنبياء 

حيث  ، ويشريو  إىل صىاته وكراماته املختلىة، فماهم الايب عيسى الزما  

َيا َبِاي ِإْسَراِئيَل إني َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم  َوِإْك َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَمقال اهلل عز وجل عاه: 

ُمَصدِّقا  ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشِّرا  ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد َفلما 

َجاَءُهْم ِباْلَبيَِّااِت َقاُلوا َهَاا ِسْحٌر ُمِبنٌي
(4). 

كما يف  بّشر اليهود بابوة الرسول أمحد حيث  وماهم الايب موسى 

من أحبار  (5)حرب إنه قدم على رسول اهلل قال:  املروي عن أمري املؤماني 

 اليهود، وقال: يا رسول اهلل، قد أرسلين إليك قومي أ  عهد إلياا نبياا موسى 

ن أنه يبعث بعدي نيب امسه أمحد وهو عربي، فامضوا إليه واسألوه أ  خيرج لكم م

، فإ  أخرجها لكم فسلموا عليه ونماوا (6)جبل هااك سبع نوق محر الوبر سود احلدق

به واتبعوا الاور الاي أنزل معه وصيا ، فهو سيد األنبياء ووصيه سيد األوصياء وهو 

 مبازلة هارو  من موسى.

 : اهلل أكرب قم باا يا أخا اليهود. قال: فخرج الايب فعاد كلك قال 

ه إىل ظاهر املدياة، وجاء إىل جبل فبسط الربدة وصلى ركعتني وتكلم واملسلمو  حول

                                                        

 .61، سورة هود: 73سورة األعراف:  (1)

 .36، سورة العاكبوت: 84، سورة هود: 85األعراف: سورة  (2)

 .45سورة الامل:  (3)

 .6سورة الصف:  (4)

احلرب: هو الرجل الصاحل، ومجعه أحبار وحبور، واملراد به علماؤهم وكبارهم ـ انير لسا  العرب:  (5)

 مادة )حرب(. 157ص 4ج

مادة  41ص 3رزتها ـ كتاب العني: جاحلدق: حدقة العني، يف الياهر هي سواد العني ويف الباطن خ (6)

 )حدق(.
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 صريرا  عييما  وانشق، ومسع الاا  حاني الاوق!. (1)بكالم خىي، وإكا اجلبل يصر

 فقال اليهودي: مد يدك فإنا نشهد أ  ال إله إال اهلل وأنك حممد رسول اهلل 

ين حتى أمضي إىل قومي وأ  مجيع ما جئت به صدق وعدل. يا رسول اهلل، أمهل

 وأجيء بهم ليقضوا عدتهم ماك ويؤماوا بك. 

قال: فمضى احلرب إىل قومه فأخربهم بالك، فتجهزوا بأمجعهم للمسري يطلبو  

وقد انقطع الوحي من  املدياة، فلما دخلوها وجدوها ميلمة بىقد رسول اهلل 

 ؟.رسول اهلل  السماء، وجلس مكانه أبو بكر فدخلوا عليه وقالوا: أنت خليىة

 قال: نعم.

 .قالوا: أعطاا عدتاا من رسول اهلل 

 قال: وما عدتكم؟.

قالوا: أنت أعلم بعدتاا إ  كات خليىته حقا ، وإ  مل تكن خليىته فكيف 

 جلست جملس نبيك بغري حق ولست لـه أهال ؟.

قال: فقام وقعد وحتري يف أمره ومل يعلم ماكا يصاع.. وإكا برجل من املسلمني، 

 . فقال: اتبعوني حتى أدلكم على خليىة رسول اهلل 

قال: فخرجوا من بني يدي أبي بكر وتبعوا الرجل حتى أتوا إىل مازل الزهراء 

  وطرقوا الباب وإكا الباب قد فتح، فإكا بعلي   قد خرج وهو شديد احلز

عدتكم من رسول اهلل  تريدو ، فلما رنهم قال: أيها اليهود على رسول اهلل 

.؟. قالوا: نعم 

، معهم إىل ظاهر املدياة إىل اجلبل الاي صلى عاده رسول اهلل  فخرج 

فلما رأى مكانه تاىس الصعداء وقال: بأبي وُأمي من كا  بهاا اجلبل هايئة، رم صلى 

ركعتني وإكا باجلبل قد انشق وخرجت الاوق ماه، وهي سبع نوق، فلما رأوا كلك 

وإنك اخلليىة من  ال إله إال اهلل وأ  حممدا  رسول اهلل قالوا بلسا  واحد: نشهد أ  

من عاد رباا هو احلق، وأنك خليىته حقا  ووصيه ووارث  بعده، وأ  ما جاء به 
                                                        

 مادة )صرر(. 450ص 4صّر : صوَّت وصاح أشدَّ الصياح ـ لسا  العرب: ج (1)
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 علمه، فجزاك اهلل وجزاه عن اإلسالم خريا ، رم رجعوا إىل بالدهم مسلمني 

 .(1)موحدين

جزو  عن اإلجابة على أسئلة أقول: إ  الاين تقمصوا اخلالفة كثريا  ما كانوا يع

 املوقف ويثبت أحقية  الاا  حتى البسيطة ماها، ويتدارك أمري املؤماني 

وتركوه جليس  اإلسالم، ومع كلك فإ  بعض اأُلمة أصروا على إعرامهم عاه 

 الدار.

 أنت أفضل أم موسى بن عمران؟
 

دة اليت حباه يىتخر على اآلخرين بىضائله ومااقبه احملمو مل يكن رسول اهلل 

اهلل عز وجل بها، بل كا  يعتز بكونه عبدا  من عباد اهلل املكرمني خصه الباري تعاىل 

 برسالته واصطىاه بابوته.

فضائله  ولكن يف بعض األحيا  ملا كا  يستدعي األمر أ  ييهر رسول اهلل 

ائله يشري إىل فض أمام اآلخرين ملصلحة مهمة كهداية الاا  إكا توقىت عليه، كا  

 .(2)(وأفضليته، وقد ككرنا حكم مدح الاىس يف كتاب )من فقه الزهراء 

يقول:  ومن كلك ما ورد عن معمر بن راشد، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

 أتى يهودي إىل رسول اهلل  فقام بني يديه حيد الاير إليه. فقال ،يا يهودي :

 ما حاجتك؟.

كلمه اهلل عزوجل، وأنزل عليه  فقال: أنت أفضل أم موسى بن عمرا  الايب

 التوراة والعصا، وفلق لـه البحر وأظله بالغمام؟.

 : إنه يكره للعبد أ  يزكي نىسه، ولكين أقول: إ  ندم فقال لـه الايب 

                                                        

 .24ح 112ب 271ــ 270ص 41حبار األنوار: ج (1)

 هـ. يقع1414عام  املقدسة قميف كتبه الشريازي )أعلى اهلل مقامه( السيد حممد اإلمام أبرز مؤلىات من  (2)

ـ وألول  املبتكرة، حيث تطرق اإلمام املؤلف الىقهية من األبواب  يعدو ،ءيف سبعة أجزا الكتاب

، طبع ماه حلد اآل  مخسة  فاطمة الزهراءالسيدة روايات استاباط األحكام الشرعية من إىل مرة ـ 

 جملدات.
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ألك حبق حممد ونل حممد ملا غىرت اللهم إني أسملا أصاب اخلطيئة كانت توبته أ  قال: 

اللهم إني  :قال ،ملا ركب السىياة وخاف الغرق    نوحا أو .فغىرها اهلل لـه لي،

   أو .فأجناه اهلل عزوجل أسألك حبق حممد ونل حممد ملا أجنيتين من الغرق،

 اللهم إني أسألك حبق حممد ونل حممد ملا نماتين، :قال ،ملا ُألقي يف الاار إبراهيم 

 :قال ،يىةملا ألقى عصاه وأوجس يف نىسه خ   موسى أو .فجعلها بردا  وسالما 

اَل َتَخْف إنَك َأْنَت  :قال اهلل تعاىل اللهم إني أسألك حبق حممد ونل حممد ملا نماتين،

اأَلْعَلى
لو أدركين رم مل يؤمن بي وبابوتي ما نىعه  يا يهودي، إ  موسى . (1)

إكا خرج نزل عيسى  إميانه شيئا ، وال نىعته الابوة. يا يهودي، ومن كرييت املهدي 

 .(2)لاصرته، فقدمه ويصلي خلىه م ابن مري

وتقدميهم  بأهل البيت  أقول: األخبار مستىيضة يف توسل األنبياء 

 ، وكالك األخبار الدالة على أ  (3)إىل اهلل عزوجل شىعاء يف قضاء حوائجهم

 وأنه إكا ظهر سيصلي خلىه عيسى بن  من كرية الايب األكرم  املهدي 

 .(4)مريم 

 

 

 الصدقة آثار وبركات
 

... فقال الايب مر يهودي بالايب ، قال: يف حديث عن أبي عبد اهلل 

                                                        

 .68سورة طه:  (1)

 شرائع ويف غري كلك.على اليهود يف جواز نسخ ال احتجاجه  48-47ص 1االحتجاج: ج (2)

ارتىاع القتل  255: ص، تىسري اإلمام العسكري 7ب 319ص 26راجع مثال : حبار األنوار: ج (3)

 .عن بين إسرائيل بتوسلهم مبحمد ونله 

من متو  الصحاح الستة، اإلرشاد:  فصل يف ككر ما جاء يف املهدي  423راجع: العمدة: ص (4)

وتاريخ مولده ودالئل إمامته وككر طرف من  عد أبي حممد باب ككر اإلمام القائم ب 339ص 2ج

ككر اإلمام الثاني عشر وهو  436ص 2أخباره وغيبته وسريته عاد قيامه ومدة دولته، كشف الغمة: ج

 .موالنا اإلمام املاتير اخللف احلجة صاحب الزما  حممد بن احلسن 
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 إ  هاا اليهودي يعضه أسود يف قىاه فيقتله. قال: فاهب اليهودي فاحتطب :

: معه. فومع حطبا  كثريا  فاحتمله رم مل يلبث أ  انصرف. فقال لـه رسول اهلل 

د. فقال: يا يهودي، ما عملت احلطب فإكا أسود يف جوف احلطب عاض على عو

 اليوم؟.

قال: ما عملت عمال  إاّل حطيب هاا احتملته فجئت به وكا  معي كعكتا  

 فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكني.

: بها دفع اهلل عاه. وقال: إ  الصدقة تدفع ميتة السوء عن فقال رسول اهلل 

 .(1)اإلنسا 

الصدقة يف دفع البالء احملتم، رم إ   أقول: أكدت الروايات الشريىة على دور

كلك من اآلرار الومعية هلا، فيشمل املسلم والكافر، واملؤمن واملاافق، على ما 

 يستىاد من األخبار املأرورة.

الرب والصدقة ياىيا  الىقر، ويزيدا  يف العمر، ، قال: عن أبي جعىر 

 .(2)ويدفعا  تسعني ميتة السوء

الصدقة باليد يقول:  قال: مسعت أبا عبد اهلل وعن عبد اهلل بن ساا ، 

تقي ميتة السوء، وتدفع سبعني نوعا  من أنواع البالء، وتىك عن حلى سبعني شيطانا  

 .(3)كلهم يأمره أ  ال يىعل

وارغبوا يف الصدقة يقول:  وعن أبي والد، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

ا ما عاد اهلل ليدفع اهلل بها عاه شر ما وبكروا بها، فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد به

يازل من السماء إىل األرض يف كلك اليوم إال وقاه اهلل شر ما يازل من السماء إىل 

 .(4)األرض يف كلك اليوم

الصدقة تدفع الداء، والدبيلة، واحلرق، والغرق،  :وقال رسول اهلل 

                                                        

 .3باب أ  الصدقة تدفع البالء ح 5ص 4الكايف: ج (1)

 .2باب فضل الصدقة ح 2ص 4الكايف: ج (2)

 .7باب فضل الصدقة ح 3ص 4الكايف: ج (3)

 .7950ح 7ب 170ص 7مستدرك الوسائل: ج (4)



 قصص من اليهود 186 

 .(1)سبعني بابا  من السوء حتى عد   واهلدم، واجلاو 

                                                        

 .1252ح 4ف 331ص 2دعائم اإلسالم: ج (1)
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 ما يقول هؤالء؟
 

هو سؤاهلم عن لغة  من ممن األسئلة اليت سأهلا اليهود عن رسول اهلل 

مبعوث من السماء، يعرف ماطق احليوانات أم  احليوانات وفهمها؛ ليميزوا أنه 

 ال؟.

قال رجل من اليهود لرسول اهلل ، قال: عن نبائه  عن أبي عبد اهلل 

مار يف نهيقه، وما يقول الىر  يف صهيله، وما : يا حممد، أخربني ما يقول احل

يقول الدراج يف صوته، وما تقول القاربة يف صوتها، وما يقول الضىدع يف نقيقه، وما 

 يقول اهلدهد يف صوته؟.

 رم قال: أعد علي يا يهودي. : فأطرق رسول اهلل قال 

ا الىر  ، وأم(1): أما احلمار فيلعن العشارفقال رسول اهلل  قال: فأعاد.

فيقول: الرمحن على العرش  (2)فيقول: امللك هلل الواحد القهار، وأما الدراج

استوى، وأما الديك فيقول: سبوح قدو  رب املالئكة والروح، وأما الضىدع 

فيقول: اككروا اهلل يا غافلني، وأما اهلدهد فيقول: رمحك اهلل يا داود يعين سليما  

 .(3)ن اهلل من يبغض أهل بيت رسول اهلل بن داود، وأما القاربة فيقول: لع

أنهم يىهمو  لغة  واألئمة املعصومني  أقول: من معاجز الايب 

 احليوانات، ويدل على كلك العديد من األخبار الشريىة والقصص املروية عاهم 

 الدالة على فهمهم للغة احليوانات، ماها:

ه وفيها شجرة فيها يف دار عن الثمالي، قال: كات مع علي بن احلسني 

. يا أبا محزة، أ تدري ما تقول؟عصافري، فانتشرت العصافري وصوتت. فقال: 

                                                        

 مادة )عشر(. 570ص 4الَعشار: قابض العشر ـ لسا  العرب: ج (1)

 مادة )درج(. 78ص 6كتاب العني: جالدراج: من الطري مبازلة احليقطا  من طري العراق ـ  (2)

 .22ح 1ب 47ــ  46ص 61حبار األنوار: ج (3)



 قصص من اليهود 188 

 يا أبا محزة، . قال: رم قال: تقد  ربها وتسأله قوت يومهاقلت: ال. قال: 

ُعلِّْمَاا َمْاِطَق الطَّْيِر َوُأوِتيَاا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء (1) (2). 

قال: كات عاد أمري املؤماني جالسا  مبسجد  اهلل عليه()رموا  وعن عمار بن ياسر 

. فالتىت ميياا  صدقيه صدقيهالكوفة ومل يكن سواي أحد فيه، وإكا هو يقول: 

يا عمار، كأني بك تقول ملن يكلم ومشاال  فلم أر أحدا  فبقيت متعجبا . فقال لي: 

فرفعت رأسي وإكا أنا  .ارفع رأسك. فقلت: هو كالك يا أمري املؤماني. فقال: علي

. يا عمار، أتدري ما تقول إحداهما لألخرى؟حبمامتني يتجاوبا . فقال لي: 

تقول األنثى للاكر: أنت استبدلت بي . قال: فقلت: ال وعيشك يا أمري املؤماني

غريي وهجرتين وأخات سواي، وهو حيلف هلا ويقول: ما فعلت كلك، وهي 

هاا القاعد يف هاا اجلامع ما استبدلت بك سواك  تقول: ما أصدقك. فقال هلا: وحق

. قال عمار: يا أمري وال أخات غريك، فهمت أ  تكابه فقلت هلا: صدقيه صدقيه

يا . فقال له: املؤماني، ما علمت أحدا  يعلم ماطق الطري إال سليما  بن داود 

علم ماطق سأل اهلل تعاىل باا أهل البيت حتى  عمار، واهلل إ  سليما  بن داود 

 .(3)الطري 

وروى أمحد بن حممد املعروف بغزال، قال: كات جالسا  مع أبي احلسن يف 

حائط له إك جاء عصىور فوقع بني يديه، وأخا يصيح ويكثر الصياح ويضطرب. 

 . تدري ما يقول هاا العصىور؟فقال: 

 قلت: اهلل ورسوله ووليه أعلم. 

تأكل فراخي يف البيت، فقم باا ندفعها  يقول: يا موالي، إ  حية تريد أ فقال: 

 . عاه وعن فراخه

 .(4)فقماا ودخلاا البيت فإكا حية جتول يف البيت فقتلااها 

                                                        

 .16سورة الامل:  (1)

 .3ح 3ب 23ص 46حبار األنوار: ج (2)

 .1ممن ح 117ب 56ص 42حبار األنوار: ج (3)

 .ككر معجزاته  173ــ  172دالئل اإلمامة: ص (4)
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 أما نفعك وصيّة ابن حواش؟
 

يتعامل بقانو  السلم والال عاف مع اجلميع، حتى مع  كا  رسول اهلل 

ا  مده، والشواهد على أعدائه الاين كانوا جييشو  اجليوش حملاربته وحيركو  الا

 .(1)كلك كثرية ككرنا شيئا  ماها يف بعض كتباا

ال يستخدم القوة إاّل بعد بدء األعداء مبحاربته، وبعد  وكا  رسول اهلل

 اليأ  من هدايتهم، واليقني من عااد الطرف.

بكعب بن أسد يف غزوة بين قريية، فاير  يف احلديث: أنه دعا رسول اهلل 

يا كعب، أما نىعك وصية ابن حواش احلرب الاي أقبل من الشام : لـه إليه وقال 

فقال: تركت اخلمر واخلمري، وجئت إىل املو  والتمور، لايب يبعث هاا أوا  

خروجه، يكو  خمرجه مبكة، وهاه دار هجرته، وهو الضحوك القتال، جيتزي 

ىيه خامت بالكسريات والتمرات، ويركب احلمار العاري، يف عيايه محرة، وبني كت

الابوة، يضع سيىه على عاتقه وال يبالي مبن القى، يبلغ سلطانه ماقطع اخلف 

 واحلافر؟.

قال كعب: قد كا  كلك يا حممد، ولوال أ  اليهود تعريني أني جبات عاد القتل 

 .(2)آلمات بك وصدقتك، ولكين على دين اليهودية عليه أحيا وعليه أموت

ية الكىار حتى يف نخر حلية ممكاة، فلم كا  يسعى هلدا أقول: رسول اهلل 

يأمر بقتل أحد مل تقم عليه احلجة، بل حتى وإ  قامت احلجة ومل يبدأه بقتال، فكا  

 .(3)اللهم اهد قومي فإنهم ال يعلمو يدعو ويقول: 

                                                        

ف ماهج وسلوك(، و)الىقه: السلم والسالم( لإلمام راجع كتاب: )الال عاف يف اإلسالم(، و)الال عا (1)

 .املؤلف 

 .42ح 19ب 198ص 1راجع كمال الدين: ج (2)

 .12ب 21-20ص 20حبار األنوار: ج (3)



 قصص من اليهود 190 

فإنه إكا ظهر إ  شاء اهلل سيحكم )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( وكالك اإلمام احلجة 

، ويطبق قانو  السلم والال عاف مع الاا  سوى اهلل  بسرية جده رسول

 املعاندين ماهم والاين حياربونه وحياربو  املؤماني.

 

 أوقات الصالة والحكمة فيها
 

ويسألونه عن  على رسول اهلل  يرتددو بني الىرتة واأُلخرى كا  اليهود 

بة صدر جييبهم بكل رحا فلسىة أحكام اإلسالم واحلكمة يف تشريعها، وكا  

 لعلهم يهتدو ، وقد اهتدى ماهم الكثري والكثري.

جاء نىر من اليهود إىل ، قال: روى اإلمام احلسن بن علي بن أبي طالب 

فسأله أعلمهم عن مسائل، فكا  مما سأله أنه قال: أخربني عن اهلل  الايب 

عزوجل ألي شيء فرض اهلل عز وجل هاه اخلمس الصلوات يف مخس مواقيت على 

 متك يف ساعات الليل والاهار؟.ُا

: إ  الشمس عاد الزوال لـها حلقة تدخل فيها، فإكا دخلت فيها فقال الايب 

زالت الشمس فيسبح كل شيء دو  العرش حبمد ربي جل جالله، وهي الساعة اليت 

 يصلي عليَّ فيها ربي جل جالله، فىرض اهلل عليَّ وعلى ُأميت فيها الصالة وقال: 

َّاَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِلَأِقِم الص
، وهي الساعة اليت يؤتى فيها جبهام (1)

يوم القيامة، فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أ  يكو  ساجدا  أو راكعا  أو قائما  إاّل 

 حرم اهلل جسده على الاار. 

رجه اهلل فيها من الشجرة فأخ وأما صالة العصر؛ فهي الساعة اليت أكل ندم 

عزوجل من اجلاة، فأمر اهلل عز وجل كريته بهاه الصالة إىل يوم القيامة واختارها 

أُلميت فهي من أحب الصلوات إىل اهلل عزوجل، وأوصاني أ  أحىيها من بني 

الصلوات.  وأما صالة املغرب؛ فهي الساعة اليت تاب اهلل عزوجل فيها على ندم 

                                                        

 .78سورة اإلسراء:  (1)
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ما تاب اهلل عزوجل عليه رالمثائة ساة من ، وكا  بني ما أكل من الشجرة وبني 

 أيام الدنيا ويف أيام اآلخرة يوم كألف ساة ما بني العصر إىل العشاء، وصلى ندم 

رالث ركعات ركعة خلطيئته وركعة خلطيئة حواء وركعة لتوبته، فىرض اهلل عزوجل 

دني ربي هاه الثالث ركعات على ُأميت، وهي الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء فوع

عزوجل أ  يستجيب ملن دعاه فيها، وهي الصالة اليت أمرني ربي بها يف قوله تبارك 

َفُسْبَحاَ  اللَِّه ِحنَي ُتْمُسوَ  َوِحنَي ُتْصِبُحوَ وتعاىل: 
(1) . 

وأما صالة العشاء اآلخرة؛ فإ  للقرب ظلمة وليوم القيامة ظلمة أمرني ربي 

قرب وليعطيين وُأميت الاور على الصراط، وما من عزوجل وُأميت بهاه الصالة لتاور ال

قدم مشت إىل صالة العتمة إال حرم اهلل عز وجل جسدها على الاار، وهي الصالة 

 اليت اختارها اهلل تعاىل وتقد  ككره للمرسلني قبلي. 

وأما صالة الىجر؛ فإ  الشمس إكا طلعت تطلع على قرني الشيطا ، فأمرني 

طلوع الشمس صالة الغداة وقبل أ  يسجد لـها الكافر  ربي عزوجل أ  ُأصلي قبل

لتسجد ُأميت هلل عز وجل وسرعتها أحب إىل اهلل عز وجل، وهي الصالة اليت تشهدها 

 .(2)مالئكة الليل ومالئكة الاهار

فسأله أعلمهم عن مسائل  ويف خرب نخر جاء نىر من اليهود إىل رسول اهلل 

أمر اهلل تعاىل باالغتسال من اجلاابة، ومل يأمر وكا  فيما سأله أ  قال: ألي شيء 

 بالغسل من الغائط والبول؟.

إ  ندم ملا أكل من الشجرة دب كلك يف عروقه وشعره  :فقال رسول اهلل 

وبشره، فإكا جامع الرجل أهله خرج املاء من كل عرق وشعرة يف جسده، فأوجب اهلل 

القيامة. والبول خيرج من فضلة عزوجل على كريته االغتسال من اجلاابة إىل يوم 

الشراب الاي يشربه اإلنسا ، والغائط خيرج من فضلة الطعام الاي يأكله اإلنسا ، 

                                                        

 .17سورة الروم:  (1)

 باب علة وجوب مخس صلوات يف مخس مواقيت  214-211ص 1من ال حيضره الىقيه: ج (2)

 .643ح
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 .(1). قال اليهودي: صدقت يا حممدفعليه من كلك الوموء

كثري من احِلَكم اإلهلية يف باب  أقول: ورد يف روايات أهل البيت 

، (3)ضها يف كتابه القيم )علل الشرائع(بع (2)التشريع، وقد مجع الشيخ الصدوق 

ومن اجليد جدا  أ  يسعى بعض أهل االختصاص جبمع األحاديث اأُلخرى الواردة يف 

 باب فلسىة األحكام مع التحقيق العلمي املعاصر ملا أمكن ماها.

 

 لماذا نقف في عرفات؟
 

ي عن هو ما ورد يف احلديث املرو من األسئلة اليت سأهلا اليهود من الايب 

 ، قال: اإلمام احلسني بن علي بن أبي طالب 

 إنه جاء رجل من اليهود إىل الايب  فقال: يا حممد ... إني أسألك عن عشر

كلمات أعطاها اهلل تعاىل موسى يف البقعة املباركة حيث ناجاه ـ إىل أ  قال ـ يا حممد، 

 ر؟.فأخربني عن التاسع ألي شيء أمر اهلل الوقوف بعرفات بعد العص

ربه، فافرتض اهلل على  : أل  بعد العصر ساعة عصى ندم فقال الايب 

                                                        

 .1867ح 2ب 179ص 2ائل الشيعة: جوس (1)

يف مدياة قم  هـ 305ولد حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي املعروف بالشيخ الصدوق ساة  (2)

وكا  من  ساة من حياة والده عشرينيف أسرة علمية من أهل التقوى. أدرك الشيخ الصدوق املقدسة 

الصدوق  كا وسائر علماء قم.  منكمة ماه وهاه املدة العلم واحل خاللاكتسب ف، العلماء األجالء

 األئمة  عصر يعيش يف عصر قريب من، مع روايات أهل البيت فقام جب لف الكتب أ

، من ال حيضره الىقيه مؤلىاته: فمنأسدى لإلسالم والتشيع خدمات جليلة يقل نيريها. ف ،القيمة

، عيو  أخبار الرما ، معاني األخبار ،اخلصال، التوحيد، كمال الدين ومتام الاعمة، مدياة العلم

  بعد عمر حافل بالربكات. ـه 381ساة    ويف... تاهلداية باخلري، املقاع يف الىقه، األمالي

يعد هاا الكتاب من الكتب الشيعية القيمة وال يزال يلقى اهتماما  وإقباال  من قبل العلماء والىقهاء، وقد  (3)

عات الروائية الكبرية أمثال )حبار األنوار( و)وسائل الشيعة(. يضم اعتمَدت عليه ونقلت عاه املوسو

اليت تبحث يف علل  واألئمة املعصومني  الكتاب جمموعة من الروايات الواردة عن الايب 

وِحَكم وأسباب ما يرتبط بالشريعة من أحكام وعقائد وأمور أخرى كعلة تسمية بعض األشياء 

 .ونله الطاهرين  مبا فيهم نبياا األكرم  ياء واألشخاص وعلة بعض أفعال األنب
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ُأميت الوقوف والتضرع والدعاء يف أحب املوامع إىل اهلل وهو مومع العرفات وتكىل 

من ربه كلمات فتاب  باإلجابة، والساعة اليت ياصرف هي الساعة اليت تلقى ندم 

 عليه إنه هو التواب الرحيم.

 حممد، فما رواب من قام بها ودعا وتضرع إليه؟. قال: صدقت يا

: والاي بعثين باحلق بشريا  ونايرا  إ  هلل تبارك وتعاىل يف السماء فقال الايب 

سبعة أبواب: باب التوبة، وباب الرمحة، وباب التىضل، وباب اإلحسا ، وباب 

هاه األبواب اجلود، وباب الكرم، وباب العىو، ال جيتمع بعرفات أحد إاّل تساهل من 

وأخا من اهلل هاه اخلصال، فإ  هلل تبارك وتعاىل مائة ألف ملك مع كل ملك مائة 

وعشرو  ألف ملك وهلل مائة رمحة يازهلا على أهل عرفات، فإكا انصرفوا أشهد اهلل 

تلك املالئكة بعتق رقاب أهل عرفات، فإكا انصرفوا أشهد اهلل تلك املالئكة بأنه أوجب 

 دي مااد: انصرفوا مغىورا  لكم فقد أرميتموني ورميت عليكم.لـهم اجلاة وياا

 .(1)قال: صدقت يا حممد

 

 أخبرنا عن ذي القرنين
 

 وسألوه عن كي القرنني، فأجابهم  جاء بعض اليهود إىل رسول اهلل 

 عن صىاته كما هي يف التوراة دو  أية نقيصة أو زيادة.

فجاء نىر من اليهود،  اهلل  يقول أبو عقبة األنصاري: كات يف خدمة رسول

فدخلوا عليه، فقالوا: أخربنا عما  فقالوا لي: استأك  لاا على حممد. فأخربته 

 جئاا نسألك عاه؟. 

 . قالوا: نعم. جئتموني تسألوني عن كي القرنني :قال 

كا  غالما  من أهل الروم ناصحا  هلل عز وجل فأحبه اهلل وملك   :فقال 

أتى مغرب الشمس رم سار إىل مطلعها رم سار إىل جبل يأجوج  األرض، فسار حتى

                                                        

 .11386ح 18ب 33ــ  32ص 10مستدرك الوسائل: ج (1)
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 .(1).  قالوا: نشهد إ  هاا شأنه وإنه لىي التوراة ومأجوج فباى فيها السد

                                                        

 .364ح 7ف 19ب 294ــ  293قصص األنبياء، للراوندي: ص (1)
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 إسالم عاّمة اليهود
 

مع كافة الاا  باحلكمة واملوعية احلساة، فإنه  كا  تعامل الايب األعيم 

الصراط املستقيم وحيبب إليهم كلك،  جاء ليدعوهم إىل طاعة اهلل عزوجل ويهديهم

يتجاب البطش والشدة حتى مع ألد أعدائه، وقد مدحه اهلل تعاىل بالك  فكا  

َوَلْو ُكْاَت َفيًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَىضُّوا ِمْن َحْوِلَكفقال: 
(1). 

العييم وسجاياه احلميدة اليت كانت جتاب الاا   فإنه باإلمافة إىل ُخُلقه 

اإلسالم، كا  لألحكام اإلسالمية وتطابقها مع الىطرة البشرية دورا  مهما  يف إقبال  إىل

الاا  على اإلسالم، حتى اليهود الاين كانوا عادة يتصىو  بالعااد حيث دخل 

 معيمهم يف اإلسالم.

قال: أنا أوىل بكل مؤمن من نىسه  إ  الايب ، قال: عن أبي عبد اهلل 

: من ترك . فقيل لـه: ما معاى كلك؟. فقال: قول الايب وعلي أوىل به من بعدي

دياا  أو مياعا  فعليَّ ومن ترك ماال  فلوررته، فالرجل ليست لـه على نىسه والية إكا مل 

يكن لـه مال، وليس لـه على عياله أمر وال نهي إكا مل جير عليهم الاىقة، والايب وأمري 

هااك صاروا أوىل بهم من أنىسهم، وما ومن بعدهما ألزمهم هاا، فمن  املؤماني 

وإنهم نماوا  كا  سبب إسالم عامة اليهود إال من بعد هاا القول من رسول اهلل 

 .(2)على أنىسهم وعلى عياالتهم

أقول: مما يؤسف لـه إ  العامل اليوم ال يعرف عن اإلسالم شيئا ، ومل يصله ماه 

غصبوا اخلالفة وحكام بين أمية  سوى بعض التطبيقات اخلاطئة للشريعة من قبل من

وبين العبا  والعثمانيني ومن أشبههم، فغابت الصورة احلساة لإلسالم يف العامل 

وتاىر اآلخرو  عن الدخول فيه، وأصبح حالاا كحال كلك احلاكم الاي دخل عليه 

                                                        

 .159سورة نل عمرا :  (1)

 .6باب ما جيب من حق اإلمام على الرعية وحق الرعية على اإلمام ح 406ص 1الكايف: ج (2)
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الىتح أحد القراء فطلب ماه أ  يقرأ لـه شيئا  من القرن ، فقرأ قائال : )إكا جاء نصر اهلل و

ورأيت الاا  خيرجو !! من دين اهلل أفواجا (، فخاطبه احلاكم قائال : بل يدخلو  يف 

أما يف عهدك فهم خيرجو   دين اهلل أفواجا . فقال القارئ: كاك يف عهد رسول اهلل 

 من دين اهلل أفواجا .

 

 والعفو عنها يهودية سممت النبي 
 

، (1)إال مقتول أو مسموم ما ماا :يف احلديث الشريف عن رسول اهلل 

فإنه استشهد بالسم، واملشهور إنه السم اليت أعطته  وهكاا مت ارحتال رسول اهلل 

 .(2)أنهما مستاهاليهودية يف قصة خيرب، ويف الروايات: 

عن املرأة اليهودية، وصار عىوه سببا  هلداية  ومع كلك فقد عىا رسول اهلل 

 كثري من اليهود إىل اإلسالم.

قبل أ  يأكل من الكتف   بعض روايات الشاة املسمومة: إ  رسول اهلل  ويف

، ويف بعضها أ  (3)أنطقه اهلل عزوجل وقال: إني مسموم، وماها تشري إىل أنه أكل ماه

 دعا بدعاء وعلم أصحابه الدعاء فأكلوا ماها ومل تضرهم. رسول اهلل 

قال لـها: عبدة. فقالوا لـها: إ  اليهود أتت امرأة ماهم ي :قال أمري املؤماني 

يا عبدة، قد علمت إ  حممدا  قد هدم ركن بين إسرائيل وهدم اليهودية، وقد غال املأل 

من بين إسرائيل بهاا السم لـه، وهم جاعلو  لك جعال  على أ  تسميه يف هاه الشاة. 

 ،فعمدت عبدة إىل الشاة فشوتها، رم مجعت الرؤساء يف بيتها وأتت رسول اهلل 

فقالت: يا حممد، قد علمت ما توجب لي، وقد حضرني رؤساء اليهود فزيين 

                                                        

 ما يوافق هاه األخبار ونصه على أخيه  باب ما جاء عن احلسن  227ىاية األرر: صك (1)

 .احلسني 

 .152من سورة نل عمرا  ح 200ص 1راجع تىسري العياشي: ج (2)

 بعد بعثته. وأما ما ظهر من معجزاته ونياته  27ص 1كشف الغمة: ج (3)
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وأبو دجانة وأبو أيوب  ومعه أمري املؤماني  بأصحابك. فقام رسول اهلل 

وسهل بن حايف ومجاعة من املهاجرين، فلما دخلوا وأخرجت الشاة شدت اليهود 

ال لـهم رسول اهلل ننافها بالصوف، وقاموا على أرجلهم وتوكوا على عصيهم. فق

 .اقعدوا : 

فقالوا: إنا إكا زارنا نيب مل يقعد ماا أحد، وكرهاا أ  يصل إليه من أنىاساا ما 

يتأكى به. وكابت اليهود لعاهم اهلل إمنا فعلت كلك خمافة شواء السم ودخانه، فلما 

ومعت الشاة بني يديه تكلم كتىها فقالت: مه يا أمحد، ال تأكلين فإني مسمومة. 

 عبدة، فقال لـها: ما محلك على ما صاعت؟.  فدعا رسول اهلل 

 فقالت: قلت: إ  كا  نبيا  مل يضره، وإ  كا  ساحرا  كاكبا  أرحت قومي ماه.

فهبط جربئيل فقال: اهلل يقرئك السالم ويقول: قل بسم اهلل الاي يسميه به كل 

رض، وبقدرته مؤمن، وبه عز كل مؤمن، وباوره الاي أماءت به السماوات واأل

اليت خضع لـها كل جبار عايد، وانتكس كل شيطا  مريد، من شر السم والسحر 

َوُنَازُِّل ِمَن اْلُقْرنِ  َما ُهَو ِشَىاٌء واللمم، باسم العلي امللك الىرد الاي ال إله إال هو، 

َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِانَي َواَل َيِزيُد اليَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَسارا 
كلك وأمر  ل الايب . فقا(1)

 .(2)فتكلموا به رم قال: كلوا، رم أمرهم أ  حيتجموا أصحابه

فلم ياتقموا ممن د   األئمة األطهار   اهللأقول: وقد تأسى برسول 

عمد إىل جمازاة املسيئني  السم إليهم وقام بقتلهم، ومل ياقل أ  أحد املعصومني 

بابن ملجم عادما مربه  مام احلسن اإل إليه باملثل. وقد وصى أمري املؤماني 

يا بين عبد املطلب، ال ألىياكم ختومو  دماء املسلمني خوما  تقولو  اللعني وقال: 

ُقتل أمري املؤماني، أال ال ُيقتلن بي إال قاتلي، انيروا إكا أنا مت من هاه الضربة 

إياكم يقول:  فامربوه مربة بضربة، وال ميثل بالرجل؛ فإني مسعت رسول اهلل 

                                                        

 .82سورة اإلسراء:  (1)

 .ما ورد من معجزات الايب  باب 61ص 1رومة الواعيني: ج (2)



 قصص من اليهود 198 

 .(1)واملثلة ولو بالكلب العقور

                                                        

ملا مربه ابن ملجم )لعاه  للحسن واحلسني  ومن وصية له  47نهج البالغة، الرسائل: رقم (1)

 اهلل(.



 199 قصص من اليهود 

 

 يهودية تصبح أم المؤمنين!
 

السيدة أم املؤماني صىية بات ُحيي بن أخطب اخليربية كانت يهودية فأسلمت، 

 إسالمها وتزوجها فأصبحت أم املؤماني!. وقبل رسول اهلل 

ل فيمن أخا صىية بات حيي فدعا بالال  فدفعها إليه وقا روي أنه أخا علي 

. فأخرجها بالل ومر حتى يرى فيها رأيه ال تضعها إاّل يف يدي رسول اهلل لـه: 

أ نزعت  :على القتلى وقد كادت تاهب روحها، فقال  رسول اهلل  إىلبها 

 . رم اصطىاها لاىسه رم أعتقها وتزوجها.ماك الرمحة يا بالل

الت على عييم ، دالأنزعت ماك الرمحةتوبيخا  لبالل:  أقول: يف قوله 

وإكرامه لإلنسا  حتى إكا مل يكن مسلما ، بل كا  يف صف األعداء  خلق الايب 

 واحملاربني لإلسالم.

َيا أيها الَِّايَن نَمُاوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم قوله تعاىل:  (1)ويف )تىسري القمي(

َساٍء َعسى َأْ  َيُكنَّ َخْيرا  ِمْاُهنََّعسى َأْ  َيُكوُنوا َخْيرا  ِمْاُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِن
، قال: (2)

؛ وكلك أ  فإنها نزلت يف صىية بات حيي بن أخطب وكانت زوجة رسول اهلل 

عائشة وحىصة كانتا تؤكيانها وتشتمانها وتقوال  هلا: يا بات اليهودية. فشكت كلك 

 .سول اهلل؟. فقالت: مبا كا يا رأال جتيباهمافقال هلا:  إىل رسول اهلل 

قولي: إ  أبي هارو  نيب اهلل، وعمي موسى كليم اهلل، وزوجي حممد قال: 

. فقالت هلما، فقالتا: هاا علمك رسول اهلل، ، فما تاكرا  مين؟رسول اهلل 

َأْ  َيُكوُنوا َخْيرا   ِمْن َقْوٍم َعسى َقْوٌمَيا أيها الَِّايَن نَمُاوا اَل َيْسَخْر فأنزل اهلل يف كلك 

ْاُهْم ـ إىل قوله ـ َواَل َتَااَبُزوا ِباألْلَقاِب ِبْئَس االْسُم اْلُىُسوُق َبْعَد اإِلمَياِ ِم
(3). 

  

                                                        

 سورة احلجرات اإلفك على مارية. 322-321ص 2تىسري القمي: ج (1)

 .11سورة احلجرات:  (2)

 .11سورة احلجرات:  (3)
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 الفصل الثالث
 

اليهود في عهد أمير المؤمنين 
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 أخبرني عما ليس هلل
 

لقد أكثر اليهود السؤال عن اهلل تعاىل حتى جتاسروا عليه سبحانه، وطلبوا من 

أ  يريهم اهلل جهرة، أو أ  جيعل لـهم إله  كما للمشركني نهلة.  هلل موسى نيب ا

، وقد استمروا على كلك جيادلو  يف اهلل ويسألو  عاه إىل عصر أهل البيت 

عن  فكانوا يسألونهم عن كات اهلل عز وجل، عّلهم يعجزو  العرتة الطاهرة 

   ماه العلوم.مسددو  من اهلل يستلهمو اإلجابة ولكن املعصومني 

ملا رأوا فيه أوصاف  نعم، أسلم الكثري ماهم على يد أمري املؤماني علي 

 وعرفوا أنه على احلق واحلق معه. وصي نيب نخر الزما  

فىي اخلرب: إنه اجتمعت اليهود إىل رأ  اجلالوت، فقالوا لـه: إ  هاا الرجل 

ه، فأتوه، فقيل لـهم: هو يف ـ فانطلق باا إليه نسأل عامل ـ يعاو  أمري املؤماني 

 ، فقال لـه رأ  اجلالوت: جئااك نسألك. القصر. فانتيروه حتى خرج 

 : سل يا يهودي عما بدا لك. فقال 

 فقال: أسألك عن رّبك متى كا ؟.

كا  بال كياونية، كا  بال كيف كا ، مل يزل بال كّم وبال كيف  :فقال 

بل، وال غاية وال ماتهى، انقطعت عاه الغاية كا ، ليس لـه قبل، هو قبل القبل بال ق

 .وهو غاية كل غاية

 .(1)فقال رأ  اجلالوت: امضوا باا فهو أعلم مما يقال فيه

فقال: يا أمري املؤماني، متى  وجاء رجل من اليهود إىل أمري املؤماني علي 

 كا  رباا عز وجل؟.

ا يقال متى كا  يا يهودي، ما كا  مل يكن رباا فكا ، وإمن :فقال لـه 

                                                        

 .4كا  حباب الكو  وامل 89ص 1الكايف: ج (1)
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لشيء مل يكن فكا ، هو كائن بال كياونة كائن، مل يزل ليس لـه قبل، هو قبل القبل 

 .(1)وقبل الغاية، انقطعت عاه الغايات فهو غاية كل غاية

إ  يهوديا  سأل أمري املؤماني علي بن أبي قال:  وعن احلسني بن علي 

 عاد اهلل، وعّما ال يعلمه اهلل؟.، فقال: أخربني عّما ليس هلل، وعّما ليس طالب 

أما ما ال يعلمه اهلل فالك قولكم يا معشر اليهود إ  عزيرا  ابن  :فقال علي 

اهلل، واهلل ال يعلم لـه ولدا ، وأما قولك ما ليس عاد اهلل فليس عاد اهلل ظلم للعباد، 

 اهلل وأشهد وأما قولك ما ليس هلل فليس هلل شريك. فقال اليهودي: أشهد أ  ال إله إال

 .(2)إ  حممدا  رسول اهلل

هو طريق الاجاة، وإىل  أقول: ال خيىى أ  أخا املعارف من أهل البيت 

ليس عاد أحد يف قوله البن مسكا  وحممد بن مسلم:  كلك يشري اإلمام الباقر 

من الاا  حق وال صواب، وال أحد من الاا  يقضي بقضاء حق إاّل ما خرج ماا أهل 

 .(3)البيت

، فقال لـه رجل من أهل الكوفة وعن زرارة قال: كات عاد أبي جعىر 

سلوني عما شئتم، فال تسألوني عن شيء إاّل  :يسأله عن قول أمري املؤماني 

إنه ليس أحد عاده علم شيء إاّل خرج من عاد أمري  :؟. قال أنبأتكم به

، وأشار إاّل من هاهاا ، فلياهب الاا  حيث شاءوا فو اهلل ليس األمراملؤماني 

 .(4)بيده إىل بيته

لسلمة بن كهيل واحلكم بن عتيبة:  وعن أبي مريم قال: قال أبو جعىر 

شّرقا وغّربا، فال جتدا  علما  صحيحا  إاّل شيئا  خرج من عادنا أهل البيت(5). 

                                                        

 .18ح 14ب 333ص 74حبار األنوار: ج (1)

 .40ح 11ب 141ص 1: جعيو  أخبار الرما  (2)

 .1ح ء من احلق يف يد الاا  إال ما خرج من عاد األئمة  باب أنه ليس شي 399ص 1الكايف: ج (3)

 .2ح ء من احلق يف يد الاا  إال ما خرج من عاد األئمة  باب أنه ليس شي 399ص 1الكايف: ج (4)

 .3ح ء من احلق يف يد الاا  إال ما خرج من عاد األئمة  باب أنه ليس شي 399ص 1الكايف: ج (5)



 قصص من اليهود 204 

 

 

 افتراق األُمة بعد الرسول 
 

، وإمنا  انقسمت بعد نبيها ليست اأُلمة اإلسالمية الوحيدة من اأُلمم اليت

سبقتها ُأمم ُأخرى ماها اليهود والاصارى حيث انقسمت اليهود إىل واحدة وسبعني 

 فرقة، وانقسمت الاصارى إىل اراتني وسبعني فرقة.

وهو يف مسجد  يقول سليم بن قيس: دخلت على علي بن أبي طالب 

صارى فسّلما عليه وجلسا. الكوفة والاا  حوله، إك دخل عليه رأ  اليهود ورأ  الا

 فقال اجلماعة: باهلل عليك يا موالنا اسأهلم حتى ناير ما يعلمو ؟.

 !.يا أخا اليهودلرأ  اليهود:  فقال 

 قال: لبيك يا علي.

 .على كم انقسمت ُأمة نبيكم؟قال: 

 قال: هو عادي يف كتاب مكتوب.

ه فيقول هو عادي يف قاتل اهلل قوما  أنت زعيمهم يسأل عن أمر ديا :فقال 

 .كتاب؟

 .كم انقسمت ُأمة نبيكم؟رم التىت إىل رأ  الاصارى وقال لـه: 

 قال: على كاا وكاا.

لو قلت ما قلت مثل ما قال صاحبك لكا  خريا  لك من أ  تقول  :فقال 

أيها الاا ، أنا أعلم من أهل التوراة رم أقبل على الاا  وقال:  وختطئ وال تعلم

، ومن أهل اإلجنيل بإجنيلهم، وأعلم من أهل القرن  بقرننهم، فأنا أخربكم بتوراتهم

حيث قال:  على كم انقسمت اأُلمم، أخربني به حبيـيب وقرة عيين رسول اهلل 

 ،افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، فىي الاار سبعو  ماها، وواحدة يف اجلاة

ى اراتني وسبعني فرقة، إحدى وهي اليت اّتبعت وصيه.. وافرتقت الاصارى عل
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.. وافرتقت وسبعو  يف الاار، وواحدة يف اجلاة، وهي اليت اّتبعت وصي عيسى 

ُأميت رالرا  وسبعني فرقة، اراتا  وسبعو  فرقة يف الاار، وواحدة يف اجلاة، فهي اليت 

اّتبعت وصيي ومرب بيده على ماكيب رم قال: اراتا  وسبعو  فرقة حلت عقد اهلل 

 .(1)وواحدة يف اجلاة وهي اليت اختات حمبتك وهم شيعتكفيك، 

أقول: تيافرت األخبار يف بيا  فضائل الشيعة واملوالني ألمري املؤماني علي بن 

، وأشار كثري ماها إىل ماازهلم يف اآلخرة.. وما كلك إاّل حملبتهم أبي طالب 

من أجل كلك ، وحتملهم الصعاب والويالت ومواالتهم واتباعهم ألهل البيت 

حتى إنهم ُشردوا يف العامل، وحبسوا وُعابوا وُقتلوا يف البالد من دو  أ  يتخلوا عن 

 .حمبتهم ووالئهم ألهل البيت 

كتابا  يف فضائل الشيعة حتت عاوا : )صىات  وقد كتب الشيخ الصدوق 

 .(2)الشيعة(
 

 

 ومقام الرسول  اإلمام علي 
 

هو  و  يف ُأمورهم كا  علي أمري املؤماني عادما كا  يتحري املسلمو  ويتيه

حالل مشاكلهم، فيبني هلم طريق الصواب ويدفع اخلطر عن اإلسالم واملسلمني ومياع 

 كيد األعداء عاهم.

إ  يهوديا  من يهود الشام وأحبارهم كا  قد قرأ قال:  فعن اإلمام احلسني 

هم، جاء إىل جملس فيه وعرف دالئل التوراة واإلجنيل والزبور وصحف األنبياء 

                                                        

 ويف ككر اللوح احملىوظ الاي نزل به جربئيل على الايب  141ــ  140الىضائل، البن شاكا : ص (1)

 ما ياىع للمستبصرين.

همة ملعرفة صىات الشيعة، حيث استعرض حديثا  ـ من الكتب امل 71يعد هاا الكتاب ـ الاي يضم  (2)

الروايات اليت تبحث يف خصائص وصىات الشيعة اليت يابغي أ  تتحلى بها من   الشيخ الصدوق 

 روايات أخالقية وعقائدية. 
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وابن عبا  وأبو معبد  وفيهم علي بن أبي طالب  أصحاب رسول اهلل 

اجلهين. فقال: يا ُأمة حممد، ما تركتم لايب درجة وال ملرسل فضيلة إاّل حنلتموها 

 نبيكم، فهل جتيبوني عما أسألكم عاه؟.

عز وجل : نعم ما أعطى اهلل القوم عاه. فقال علي بن أبي طالب  (1)فكاع

على  ، وزاد حممدا  نبيا  درجة وال مرسال  فضيلة إال وقد مجعها حملمد 

 أمعافا  مضاعىة. األنبياء 

 فقال لـه اليهودي: فهل أنت جميبين؟.

ما يقر اهلل به أعني  قال لـه: نعم، سأككر لك اليوم من فضائل رسول اهلل 

كا  إكا )عليه الصالة والسالم( إنه  املؤماني، ويكو  فيه إزالة لشك الشاكني يف فضائله،

باألنبياء وال  (2)ككر لاىسه فضيلة قال: وال فخر، وأنا أككر لك فضائله غري مزر

مثل ما أعطاهم وما  ماتقص لـهم، ولكن شكر اهلل عز وجل على ما أعطى حممدا  

 .(3)زاده اهلل وما فضله عليهم

 

 على األنبياء  فضيلة النبي محمد 

 ليهودي: إني أسألك فأعد لـه جوابا .قال لـه ا

 .هات :فقال لـه علي 

عليه أسجد اهلل لـه مالئكته، فهل فعل مبحمد  قال لـه اليهودي: هاا ندم 

 شيئا  من هاا؟.

لقد كا  كلك، ولئن أسجد اهلل آلدم مالئكته؛ فإ   :فقال لـه علي 

عز وجل، ولكن اعرتفوا سجودهم مل يكن سجود طاعة أنهم عبدوا ندم من دو  اهلل 

ُأعطي ما هو أفضل من هاا، إ  اهلل  آلدم بالىضيلة ورمحة من اهلل لـه. وحممد 

                                                        

 مادة )كيع(. 387ص 4كاع القوم: أي هابوا. جممع البحرين: ج (1)

مادة  381ص 7، فهو زار عليه ـ كتاب العني: جيزري فال  على صاحبه أمرا : إكا عابه وعاىه لريجع (2)

 )زري(.

 .1ح 2ب 28ص 10حبار األنوار: ج (3)
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تعاىل صلى عليه يف جربوته واملالئكة بأمجعها، وتعبد املؤماني بالصالة عليه، فهاه 

 .زيادة لـه يا يهودي

 قال لـه اليهودي: فإ  ندم تاب اهلل عليه من بعد خطيئته.

نزل فيه ما هو أكرب من هاا  لقد كا  كالك، وحممد  :علي قال لـه 

 ِلَيْغِىَر َلَك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمْن َكْنِبَك َوَما من غري كنب أتى، قال اهلل عز وجل: 

َتَأخََّر
 .(4)، وال مطلوب فيها بانب(3)يف القيامة بوزر (2)، إ  حممدا  غري مواف(1)

 

  مع النبي إدريس 

 

رفعه اهلل عز وجل  (: فإ  هاا إدريس ل اليهودي )ألمري املؤماني رم قا

 مكانا  عليا  وأطعمه من حتف اجلاة بعد وفاته؟.

 : قال لـه علي 

 لقد كا  كالك، وحممد  ُأعطي ما هو أفضل من هاا. إ  اهلل جل رااؤه قال

َوَرَفْعاا َلَك ِكْكَرَكفيه: 
ُاطعم إدريس من حتف  فكىى بهاا من اهلل رفعة. ولئن (5)

جوعا ، فأتاه  (6)ُاطعم يف الدنيا يف حياته بياما يتضور اجلاة بعد وفاته فإ  حممدا  

من اجلاة فيه حتىة، فهّلل اجلام وهّللت التحىة يف يده وسّبحا وكّبرا  (7)جربئيل جبام

فىعل اجلام مثل كلك، فهّم أ  يااوهلا بعض أصحابه  ومحدا، فااوهلا أهل بيته 

، فقال لـه: ُكْلها فإنها حتىة من اجلاة أحتىك اهلل بها، وإنها فتااوهلا جربئيل 

                                                        

 .2سورة الىتح:  (1)

 أي غري نت يوم القيامة. (2)

 مادة )وزر(. 380ص 7الوزر: احلمل الثقيل من اإلرم، كتاب العني: ج (3)

 .1ح 2ب 29ص 10حبار األنوار: ج (4)

 .4سورة الشرح:  (5)

 مادة )مور(. 494ص 4أي ييهر الضر الاي به ويضطرب ـ لسا  العرب: ج يتضور: (6)

 مادة )جوم(. 112ص 12اجلام: إناء من فضة ـ لسا  العرب: ج (7)
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وأكلاا معه وإني ألجد حالوتها ساعيت  التصلح إاّل لايب أو وصي نيب، فأكل 

 .(1)هاه

 

 مع النبي نوح 

 صرب يف كات اهلل عز وجل وأعار قومه إك ُكّاب. قال اليهودي: فهاا نوح 

صرب يف كات اهلل وأعار قومه  لقد كا  كالك وحممد : قال لـه علي 

شاة، فأوحى اهلل  (3)باحلصى، وعاله أبو لـهب بسال (2)إك ُكّاب وُشّرد، وُحصب

. فأتاه تبارك وتعاىل إىل جابيل ملك اجلبال: أ  شق اجلبال وانته إىل أمر حممد 

اجلبال فأهلكتهم بها.  فقال لـه: إني قد ُأمرت لك بالطاعة، فإ  أمرت أ  أطبق عليهم

 قال عليه الصالة والسالم: إمنا ُبعثت رمحة ، رب اهد ُأميت فإنهم ال يعلمو .

ملا شاهد غرق قومه رق عليهم رقة القرابة  وحيك يا يهودي، إ  نوحا  

َربِّ ِإ َّ اْبِاي ِمْن َأْهِليوأظهر عليهم شىقة، فقال: 
. فقال اهلل تبارك وتعاىل (4)

ُه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍحِإنَّامسه: 
أراد جل ككره أ  يسليه بالك،  (5)

ملا علات من قومه املعاندة شهر عليهم سيف الاقمة ومل تدركه فيهم رقة   وحممد

 .القرابة، ومل ياير إليهم بعني مقت

 مر.قال لـه اليهودي: فإ  نوحا  دعا ربه فهطلت لـه السماء مباء ماه

 لقد كا  كالك وكانت دعوته دعوة غضب، وحممد  :قال لـه 

ملا هاجر إىل املدياة أتاه أهلها يف يوم  هطلت لـه السماء مباء ماهمر رمحة . إنه 

، احتبس القطر، واصىر العود، وتهافت مجعة، فقالوا لـه: يا رسول اهلل 

                                                        

 .1ح 2ب 29ص 10حبار األنوار: ج (1)

 مادة )حصب(. 123ص 3احلصب: رميك باحلصباء أي صغار احلصى أو كبارها ـ كتاب العني: ج (2)

 مادة )سلو(. 222ص 1لرقيقة اليت يكو  فيها الولد من املواشي ـ جممع البحرين: جالسال: اجللدة ا (3)

 .45سورة هود:  (4)

 .46سورة هود:  (5)
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وما ترى يف السماء سحابة،  يده املباركة ـ حتى ُرئي بياض إبطيه ـ الورق.. فرفع 

فما برح حتى سقاهم اهلل حتى إ  الشاب املعجب بشبابه لتهمه نىسه يف الرجوع إىل 

 مازله فما يقدر من شدة السيل فدام أسبوعا . فأتوه يف اجلمعة الثانية، فقالوا: يا 

)عليه الصالة رسول اهلل، لقد تهدمت اجلدر، واحتبس الركب والسىر، فضحك 

وقال: هاه سرعة ماللة ابن ندم، رم قال: اللهم حوالياا وال علياا، اللهم  ،والسالم(

البقع. فرئي حوالي املدياة املطر يقطر قطرا ، وما يقع يف  (2)، ومراتع(1)يف ُأصول الشيح

 .(3)املدياة قطرة لكرامته على اهلل عز وجل

 

 مع النبي هود 
 

ه من أعدائه بالريح، فهل فعل قد انتصر اهلل لـ قال اليهودي: فإ  هاا هود 

 شيئا  من هاا؟. مبحمد 

ُأعطي ما هو أفضل من  لقد كا  كالك، وحممد  :فقال لـه علي 

هاا. إ  اهلل عزوجل ككره قد انتصر لـه من أعدائه بالريح يوم اخلادق، إك أرسل عليهم 

على هود  رحيا  تارو احلصى وجاودا  مل يروها، فزاد اهلل تبارك وتعاىل حممدا  

  بثمانية نالف ملك، وفّضله على هود بأ  ريح عاد ريح سخط، وريح حممد

  :ريح رمحة، قال اهلل تبارك وتعاىل َيا َأيَُّها الَِّايَن نَمُاوا اْكُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم

 . (4)  (5)ْوَهاِإْك َجاَءْتُكْم ُجُاوٌد َفَأْرَسْلَاا َعَلْيِهْم ِرحيا  َوُجُاودا  َلْم َتَر

 

 مع النبي صالح 

                                                        

 مادة )شيح(. 263ص 3الشيح: نبات. انير كتاب العني: ج (1)

 أماكن األكل والشرب. (2)

 .1ح 2ب 31ــ  29ص 10حبار األنوار: ج (3)

 .9سورة األحزاب:  (4)

 .1ح 2ب 31ص 10ر األنوار: جحبا (5)
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 قال اليهودي: فإ  هاا صاحل أخرج اهلل لـه ناقة  جعلها لقومه عربة.

ُأعطي ما هو أفضل  )عليه ونله السالم(لقد كا  كالك، وحممد  :فقال علي 

 ومل تااطقه ومل تشهد لـه بالابوة،  من كلك. إ  ناقة صاحل مل تكلم صاحلا  

فأنطقه اهلل  (1)ن معه يف بعض غزواته إكا هو ببعري قد دنا رم رغابياما حن وحممد 

عزوجل. فقال: يا رسول اهلل، إ  فالنا  استعملين حتى كربت ويريد حنري فأنا أستعيا 

 بك ماه.

 إىل صاحبه فاستوهبه ماه فوهبه لـه وخاله. فأرسل رسول اهلل 

وقد استسلم للقطع ملا زور  ولقد كاا معه فإكا حنن بأعرابي معه ناقة لـه يسوقها

عليه من الشهود فاطقت لـه الااقة، فقالت: يا رسول اهلل، إ  فالنا  مين بريء، وإ  

 .(2)الشهود يشهدو  عليه بالزور وإ  سارقي فال  اليهودي

 

 ؟مع النبي إبراهيم 
 

قال اليهودي: فإ  هاا إبراهيم قد تيقظ باالعتبار على معرفة اهلل تعاىل، 

 داللته بعلم اإلميا  به.وأحاطت 

أفضل من كلك، قد  لقد كا  كالك، وُأعطي حممد  :فقال لـه علي 

تيقظ باالعتبار على معرفة اهلل تعاىل وأحاطت داللته بعلم اإلميا  به، وتيقظ إبراهيم 

  وهو ابن مخس عشرة ساة، وحممد  كا  ابن سبع ساني. قدم جتار من

الصىا واملروة، فاير إليه بعضهم فعرفه بصىته ونعته الاصارى فازلوا بتجارتهم بني 

 .وخرب مبعثه ونياته 

 فقالوا لـه: يا غالم ما امسك؟. قال: حممد. 

 قالوا: ما اسم أبيك؟. قال: عبد اهلل. 

                                                        

 مادة )رغو(. 329ص 14رغا: صوتت فضجت ـ لسا  العرب: ج (1)

 .1ح 2ب 31ص 10حبار األنوار: ج (2)
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 قالوا: ما اسم هاه، وأشاروا بأيديهم إىل األرض؟. قال: األرض. 

 . قال: السماء. قالوا: فما اسم هاه، وأشاروا بأيديهم إىل السماء؟

 قالوا: فمن ربهما؟. قال: اهلل، رم انتهرهم وقال: أتشكونين يف اهلل 

 عزوجل؟.

 باالعتبار على معرفة اهلل عزوجل مع كىر  وحيك يا يهودي، لقد تيقظ 

 ال إله إاّل قومه إك هو بياهم يستقسمو  باألزالم ويعبدو  األورا  وهو يقول: 

 .(1)اهلل

 حجب عن منرود حبجب رالرة. إبراهيم قال اليهودي: فإ  

حجب عمن أراد قتله حبجب  لقد كا  كالك، وحممد  :فقال 

 مخس، فثالرة بثالرة واراا  فضل. قال اهلل عز وجل وهو يصف أمر حممد 

 فهاا احلجاب األول. َوَجَعْلَاا ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َسدًّافقال: 

َوِمْن َخْلِىِهْم َسدًّا احلجاب الثاني. فهاا 

 َفَأْغَشْيَااُهْم َفُهْم اَل ُيْبِصُرو
 فهاا احلجاب الثالث. (2)

َوِإَكا َقَرْأَت اْلُقْرنَ  َجَعْلَاا َبْيَاَك َوَبْيَن الَِّايَن اَل ُيْؤِمُاوَ  ِباآلِخَرِة ِحَجابا  رم قال: 

َمْسُتورا 
 ، فهاا احلجاب الرابع.(3)

َقاِ  َفُهْم ُمْقَمُحوَ َفِهَي ِإَلى اأَلْكرم قال: 
 ، فهاه ُحجب مخسة.(4)

 قد بهت الاي كىر بربها  نبوته. قال لـه اليهودي: فإ  إبراهيم 

أتاه مكاب بالبعث بعد  لقد كا  كالك، وحممد  :فقال لـه علي 

املوت وهو أبي بن خلف اجلمحي معه عيم خنر فىركه، رم قال: يا حممد، من حييي 

مبحكم نياته وبهته بربها  نبوته، فقال:  . فأنطق اهلل حممدا  العيام وهي رميم؟

                                                        

 .1ح 2ب 32ــ  31ص 10حبار األنوار: ج (1)

 .9سورة يس:  (2)

 .45سورة اإلسراء:  (3)

 .8سورة يس:  (4)
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ُقْل ُيْحِييَها الَِّاي َأْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم
 .، فانصرف مبهوتا (1)

 قال لـه اليهودي: فإ  هاا إبراهيم جا أصاام قومه غضبا  هلل عز وجل.

قد نكس عن الكعبة رالمثائة  الك، وحممد لقد كا  ك :فقال لـه علي 

 . وستني صاما ، ونىاها من جزيرة العرب وأكل من عبدها بالسيف

 قد أمجع ولده وتّله للجبني. قال لـه اليهودي: فإ  هاا إبراهيم 

بعد اإلمجاع  لقد كا  كالك، ولقد ُأعطي إبراهيم  :فقال لـه علي 

على )عليه ونله الصالة والسالم( فجيعة، إنه وقف ُأصيب بأفجع ماه  الىداء، وحممد 

عمه محزة أسد اهلل، وأسد رسوله، وناصر دياه، وقد فّرق بني روحه وجسده، فلم 

، ومل ياير إىل مومعه من قلبه وقلوب أهل (2)يبني عليه حرقة، ومل يىض عليه عربة 

: لوال ال بيته، لريمي اهلل عز وجل بصربه ويستسلم ألمره يف مجيع الىعال، وق

أ  حتز  صىية لرتكته حتى حيشر من بطو  السباع وحواصل الطري، ولوال أ  يكو  

 .ُسّاة بعدي لىعلت كلك

قد أسلمه قومه إىل احلريق فصرب فجعل اهلل  قال لـه اليهودي: فإ  إبراهيم 

 عز وجل الاار عليه بردا  وسالما ، فهل فعل مبحمد شيئا  من كلك؟.

ملا نزل خبيرب مسته اخليربية  لقد كا  كالك، وحممد  :فقال لـه علي 

فسرت اهلل السم يف جوفه بردا  وسالما  إىل ماتهى أجله، فالسم حيرق إكا استقر يف اجلوف 

 .(3)كما إ  الاار حترق، فهاا من قدرته ال تاكره
 

 مع النبي يعقوب 

سباط من أعيم يف اخلري نصيبه إك جعل األ قال اليهودي: فإ  هاا يعقوب 

 ساللة صلبه ومريم اباة عمرا  من بااته.

أعيم يف اخلري نصيبا  ماه،  لقد كا  كالك، وحممد  :فقال لـه علي 

                                                        

 .79سورة يس:  (1)

 صل البكاء رمحة فال بأ  به.أي عربة فيها سخط اهلل، أما أ  (2)

 .1ح2ب 33ــ 32ص 10حبار األنوار: ج (3)



 213 قصص من اليهود 

من  سيدة نساء العاملني من بااته، واحلسن واحلسني  إك جعل فاطمة 

 .حىدته

 (1)قد صرب على فراق ولده حتى كاد حيرض قال لـه اليهودي: فإ  يعقوب 

 ز .من احل

لقد كا  كالك، وكا  حز  يعقوب حزنا  بعده تالق،  :فقال لـه علي 

قبض ولده إبراهيم قرة عياه يف حياة ماه وخصه باالختبار ليعيم لـه  وحممد 

: حتز  الاىس، وجيزع القلب، وإنا عليك يا إبراهيم حملزونو  االدخار. فقال 

اهلل عز ككره واالستسالم لـه يف والنقول ما يسخط الرب. يف كل كلك يؤرر الرما عن 

 .(2)مجيع الىعال

 

 مع النبي يوسف 

 

قاسى مرارة الىرقة، وُحبس يف السجن  قال اليهودي: فإ  هاا يوسف 

 توقيا  للمعصية وُألقي يف اجُلّب وحيدا .

قاسى مرارة الغربة وفارق  لقد كا  كالك، وحممد  :فقال لـه علي 

جرا  من حرم اهلل تعاىل وأماه، فلما رأى اهلل عزوجل كآبته األهل واألوالد واملال مها

يف تأويلها، وأبا   واستشعاره واحلز  أراه تبارك امسه رؤيا توازي رؤيا يوسف 

 للعاملني صدق حتقيقها، فقال:

اَء اللَُّه نِمِانَي َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤَيا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْ  َش

ُمَحلِِّقنَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِِّريَن اَل َتَخاُفوَ 
(3).. 

نىسه يف  ُحبس يف السجن فلقد حبس رسول اهلل  ولئن كا  يوسف 

                                                        

 مادة )حرض(. 134ص 7حيرض: أي يهلك ـ لسا  العرب: ج (1)

 .1ح 2ب 33ص 10حبار األنوار: ج (2)

 .27سورة الىتح:  (3)
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الشعب رالث ساني وقطع ماه أقاربه وكوو الرحم، وأجلئوه إىل أميق املضيق، ولقد 

ك بعث أمعف خلقه، فأكل عهدهم الاي كتبوه كادهم اهلل عّز ككره لـه كيدا  مستبياا  إ

 ُألقي يف اجلب، فلقد حبس حممد  بياهم يف قطيعة رمحه، ولئن كا  يوسف 

اَل َتْحَزْ  ِإ َّ اللََّه َمَعَاانىسه خمافة عدوه يف الغار حتى قال لصاحبه: 
ومدحه إليه  (1)

 .(2)بالك يف كتابه
 

 مع النبي موسى 

أطاب يف الكالم.  دي أ  ياكر فضائل نيب اهلل موسى وملا بلغ األمر باليهو

 نتاه اهلل عز وجل التوراة اليت فيها حكمه. فقال: فهاا موسى بن عمرا  

ُأعطي ما هو أفضل ماه،  فلقد كا  كالك، وحممد  :فقال لـه علي 

البقرة وسورة املائدة باإلجنيل، وطواسني وطه ونصف املىصل  أعطى حممدا  

م بالتوراة، وأعطى نصف املىصل والتسابيح بالزبور، وأعطى سورة بين واحلوامي

 وزاد اهلل عز وجل حممدا   وموسى  إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم 

السبع الطوال، وفاحتة الكتاب وهي السبع املثاني والقرن  العييم، وأعطى الكتاب 

 .واحلكمة

 ل على طور سيااء.ناجاه اهلل عز وج قال لـه اليهودي: فإ  موسى 

عاد  لقد كا  كالك، ولقد أوحى اهلل إىل حممد  :فقال لـه علي 

 .سدرة املاتهى، فمقامه يف السماء حممود، وعاد ماتهى العرش ماكور

 حمبة ماه. قال اليهودي: فلقد ألقى اهلل على موسى بن عمرا  

ه، ما هو أفضل ما لقد كا  كالك، وقد ُأعطي حممد  :فقال علي 

لقد ألقى اهلل حمبة ماه، فمن هاا الاي يشركه يف هاا االسم إك مت من اهلل به الشهادة فال 

تتم الشهادة إاّل أ  يقال: )أشهد أ  ال إله إاّل اهلل، وأشهد إ  حممدا  رسول اهلل( ياادى 

 .معه به على املاابر، فال يرفع صوت باكر اهلل إاّل رفع باكر حممد 

                                                        

 .40سورة التوبة:  (1)

 .1ح 2ب 34ص 10حبار األنوار: ج (2)
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  لقد أوحى اهلل إىل ُأم موسى لىضل مازلة موسى  قال لـه اليهودي:

 عاد اهلل.

 لقد كا  كالك، ولقد لطف اهلل جل رااؤه أُلم حممد  :قال لـه علي 

ماتير وشهد  بأ  أوصل إليها امسه حتى قالت: أشهد والعاملو  أ  حممدا  

ليها وأوصل إليها املالئكة على األنبياء إنهم أربتوه يف األسىار، وبلطف من اهلل ساقه إ

امسه لىضل مازلته عاده حتى رأت يف املاام إنه قيل لـها: إ  ما يف بطاك سيد فإكا 

 ، فاشتق اهلل لـه امسا  من أمسائه، فاهلل احملمود وهاا ولدته فسميه حممدا  

 .حممد 

قال لـه اليهودي: فإ  هاا موسى بن عمرا  قد أرسله اهلل إىل فرعو  وأراه اآلية 

 ى.الكرب

أرسل إىل فراعاة شتى،  لقد كا  كالك، وحممد  :فقال لـه علي 

مثل أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة، وأبي البخرتي، والاضر بن 

احلارث، وُأبي بن خلف، ومابه ونبيه ابين احلجاج، وإىل اخلمسة املستهزئني: الوليد 

ألسود بن عبد يغوث الزهري، بن املغرية املخزومي، والعاص بن وائل السهمي، وا

واألسود بن املطلب، واحلارث بن أبي الطاللة، فأراهم اآليات يف اآلفاق ويف أنىسهم 

 .حتى يتبني لـهم إنه احلق

 من فرعو . قال لـه اليهودي: لقد انتقم اهلل ملوسى 

من  لقد كا  كالك، ولقد انتقم اهلل جل امسه حملمد  :فقال لـه علي 

ِإنَّا َكَىْيَااَك اْلُمْسَتْهِزِئنَيفأما املستهزؤو ، فقال اهلل: الىراعاة، 
، فقتل اهلل (1)

مخستهم كل واحد ماهم بغري قتلة صاحبه يف يوم واحد، فأما الوليد بن املغرية فمر 

 (2)بابل لرجل من خزاعة قد راشه وومعه يف الطريق فأصابه شيية ماه فانقطع أكلحه

. وأما العاص بن وائل السهمي : قتلين رب حممد حتى أدماه فمات وهو يقول

                                                        

 .95سورة احلجر:  (1)

 مادة )كحل(. 586ص 11رق يف اليد يىصد ـ لسا  العرب: جاألكحل: ع (2)
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فإنه خرج يف حاجة لـه إىل مومع فتدهده حتته حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات 

. وأما األسود بن عبد يغوث فإنه خرج يستقبل اباه وهو يقول: قتلين رب حممد 

مه: فأخا رأسه فاطح به الشجرة، فقال لغال زمعة فاستيل بشجرة فأتاه جربئيل 

اماع هاا عين. فقال: ما أرى أحدا  يصاع شيئا  إاّل نىسك. فقتله وهو يقول: قتلين 

دعا عليه أ  يعمي اهلل بصره  . وأما األسود بن احلرث فإ  الايب رب حممد 

وأ  يثكله ولده، فلما كا  يف كلك اليوم خرج حتى صار إىل مومع أتاه جربئيل بورقة 

بقي حتى أركله اهلل ولده. وأما احلارث بن أبي خضراء فضرب بها وجهه فعمي ف

الطاللة فإنه خرج من بيته يف السموم فتحول حبشيا  فرجع إىل أهله. فقال: أنا احلرث. 

 .(1)فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول: قتلين رب حممد 

 

 إالّ النبي محمد  على األنبياء  أفضلية علي 
 

سؤال اليهودي ببيا  أفضلية رسول اهلل على  أقول: لقد أجاب أمري املؤماني 

  على سائر األنبياء  ومل يشر إىل أفضليته هو عليهم؛ ألنه مل يسأله عن ..

على سائر األنبياء  ملا سأله صعصعة بن صوحا  عن أفضليته  كلك، ولكاه 

  باستاثاء الايب حممد .أجاب 

 أبو البشر؟. قال صعصعة لـه: يا أمري املؤماني، أنت أفضل أم ندم 

َيا نَدُم اْسُكْن تزكية املرء نىسه قبيح، قال اهلل تعاىل آلدم:  :قال علي 

 .وأ  أكثر األشياء أباحايها اهلل وتركتها وما قاربتها (2)اآلية َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجاََّة

 ؟. رم قال: أنت أفضل أم نوح

على ظاملي حقي، إ  نوحا  دعا على قومه وأنا ما دعوت  :فقال علي 

 .وابن نوح كا  كافرا  وابااي سيدا شباب أهل اجلاة

 ؟. قال: أنت أفضل أم موسى

                                                        

 .1ح 2ب 36ــ  34ص 10حبار األنوار: ج (1)

 .19، سورة األعراف: 35سورة البقرة:  (2)
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إ  اهلل تعاىل أرسل موسى إىل فرعو  فقال: إني أخاف أ  يقتلو .  :قال 

بتبليغ سورة براءة أ  أقرأها على قريش يف  وأنا ما خىت حني أرسلين رسول اهلل 

كثريا  من صااديدهم، فاهبت إليهم وقرأتها عليهم وما املوسم مع إني كات قتلت 

 ؟. . قال: أنت أفضل أم عيسى بن مريمخىتهم

عيسى كانت ُأمه يف بيت املقد ، فلما جاءت وقت والدتها  :فقال 

مسعت قائال  يقول: أخرجي هاا بيت العبادة ال بيت الوالدة. وأما ُأمي فاطمة بات 

يف احلرم فانشق حائط الكعبة، ومسعت قائال  يقول أسد ملا قرب ومع محلها كانت 

 لـها: ادخلي. ودخلت يف وسط البيت وأنا ُولدت به، وليس ألحد هاه الىضيلة 

 احلديث. (1)ال قبلي وال بعدي

 

 أسئلة رؤساء اليهود
 

عن اخلالفة، كا  يرتدد بعض  وإبعاد أمري املؤماني  بعد وفاة رسول اهلل 

أو وصيه، فكا  الاا   ملاورة ليسألوا عن الرسول األكرم اليهود على املدياة ا

يرشدونهم إىل ابن أبي قحافة ومن أشبه، فكانوا يتلكئو  أمام أسئلتهم ويتحريو  يف 

ليجيب على كافة  اإلجابة، فيضطر املسلمو  أ  يرسلوهم إىل علي أمري املؤماني 

 أسئلة اليهود.

 قال عبد اهلل بن عبا : 

وا  من رؤساء اليهود باملدياة، فقاال: يا قوم إ  نبياا حدراا عاه: قدم يهوديا  أخ

إنه قد ظهر نيب بتهامة يسىه أحالم اليهود ويطعن يف دياهم، وحنن خناف أ  يزيلاا عما 

كا  عليه نباؤنا، فأيكم هاا الايب؟. فإ  يكن الاي بشر به داود نماا به واتبعااه، وإ  

ويقول الشعر ويقهرنا بلسانه جاهدناه بأنىساا  مل يكن يورد الكالم على ائتالفه

 وأموالاا، فأيكم هاا الايب؟.

                                                        

 .8ف 370ــ 369للهمداني: ص اإلمام علي بن أبي طالب  (1)
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 قد ُقبض. فقال املهاجرو  واألنصار: إ  نبياا 

فقاال: احلمد هلل، فأيكم وصيه؟. فما بعث اهلل عزوجل نبيا  إىل قوم إاّل وله 

 وصي يؤدي عاه من بعده وحيكي عاه ما أمره ربه؟.

 صار إىل أبي بكر، فقالوا: هو وصيه!.فأومأ املهاجرو  واألن

فقاال ألبي بكر: إنا نلقي عليك من املسائل ما يلقى على األوصياء، ونسألك 

 عما تسأل األوصياء عاه.

 فقال لـهما أبو بكر: ألقيا ما شئتما أخربكما جبوابه إ  شاء اهلل.

 فقال أحدهما: ما أنا وأنت عاد اهلل عز وجل؟. 

 اهما رحم وال قرابة؟. وما نىس يف نىس ليس بي

 وما قرب سار بصاحبه؟. 

 ومن أين تطلع الشمس ويف أين تغرب؟. 

 وأين طلعت الشمس رم مل تطلع فيه بعد كلك؟. 

 وأين تكو  اجلاة؟. 

 وأين تكو  الاار؟. 

 وربك َيحمل أو ُيحمل؟. 

 وأين يكو  وجه ربك؟. 

 وما اراا  شاهدا  وما اراا  غائبا ؟. 

 ا ؟. وما اراا  متباغض

 وما الواحد وما االراا ؟. 

 وما الثالرة وما األربعة؟. 

 وما اخلمسة وما الستة؟. 

 وما السبعة وما الثمانية؟. 

 وما التسعة وما العشرة؟. 

 وما األحد عشر وما االراا عشر؟. 
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 وما العشرو  وما الثالرو ؟. 

 وما األربعو  وما اخلمسو ؟ 

 وما الستو  وما السبعو ؟. 

 انو  وما التسعو ؟. وما الثم

 وما املائة؟.

 قال: فبقي أبو بكر ال يرد جوابا  وختوفاا أ  يرتد القوم عن اإلسالم.

 

 يدرك الموقف أمير المؤمنين 

أهل لإلجابة  يقول عبد اهلل بن عبا ، الاي كا  يعرف أ  أمري املؤماني 

ي بن أبي طالب على مثل هاه األسئلة دو  غريه ممن تقمص اخلالفة: فأتيت مازل عل

  فقلت لـه: يا علي، إ  رؤساء اليهود قد قدموا املدياة وألقوا على أبي بكر

 مسائل فبقي أبو بكر ال يرد جوابا .

. هو اليوم الاي وعدني رسول اهلل ماحكا  رم قال:  فتبسم علي 

شيئا  حتى قعد يف  فأقبل ميشي أمامي وما أخطأت مشيته من مشية رسول اهلل 

يا ، رم التىت إىل اليهوديني فقال: مع الاي كا  يقعد فيه رسول اهلل املو

 .يهوديا ، ادنوا مين وألقيا عليَّ ما ألقيتماه على الشيخ

 فقال اليهوديا : ومن أنت؟.

أنا علي بن أبي طالب بن عبد املطلب، أخو الايب وزوج اباته فقال لـهما: 

ته كلها، وصاحب كل ماقبة وعز، فاطمة، وأبو احلسن واحلسني ووصيه يف حاال

 .ومومع سر الايب 

 فقال لـه أحد اليهوديني: ما أنا وأنت عاد اهلل؟.

أنا مؤمن ماا عرفت نىسي، وأنت كافر ماا عرفت نىسك. فما أدري ما قال: 

 .حيدث اهلل فيك يا يهودي بعد كلك

 فقال اليهودي: فما نىس يف نىس ليس بياهما رحم وال قرابة؟.
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 .يف بطن احلوت كاك يونس  :قال 

 قال: فما قرب سار بصاحبه؟.

 .حني طاف به احلوت يف سبعة أحبر يونس قال: 

 قال لـه: فالشمس من أين تطلع؟.

 .من بني قرني الشيطا قال: 

 قال: فأين تغرب؟.

: ال تصل يف إقباهلا وال يف يف عني حامية، قال لي حبييب رسول اهلل قال: 

 .تى تصري مقدار رمح أو رحمنيإدبارها ح

 قال: فأين طلعت الشمس رم مل تطلع يف كلك املومع؟.

 .يف البحر حني فلقه اهلل لبين إسرائيل لقوم موسى قال: 

 قال لـه: فربك َيحمل أو ُيحمل؟.

 .إ  ربي عز وجل حيمل كل شيء بقدرته وال حيمله شيءقال: 

ْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍا َرَماِنَيٌةَوَيْحِمُل َعقال: فكيف قوله عز وجل: 
 ؟.(1)

يا يهودي، أمل تعلم إ  هلل ما يف السماوات وما يف األرض وما بياهما وما قال: 

 .حتت الثرى، فكل شيء على الثرى، والثرى على القدرة، والقدرة حتمل كل شيء

 قال: فأين تكو  اجلاة، وأين تكو  الاار؟.

 .ىي السماء، وأما الاار فىي األرضأما اجلاة فقال: 

 قال: فأين يكو  وجه ربك؟.

. فأتيته يا ابن عبا ، ائتين باار وحطبلي:  فقال علي بن أبي طالب 

 .يا يهودي، أين يكو  وجه هاه الاار؟باار وحطب فأمرمها رم قال: 

 قال: ال أقف لـها على وجه.

رق واملغرب فأياما تولوا فثم فإ  ربي عزوجل عن هاا املثل، وله املشقال: 

 .وجه اهلل

                                                        

 .17سورة احلاقة:  (1)
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 أخبرني عن هؤالء

 فقال لـه: ما اراا  شاهدا ؟. وقد استمر اليهودي بالسؤال من أمري املؤماني 

 .السماوات واألرض ال يغيبا  ساعة :قال 

 قال: فما اراا  غائبا ؟.

 .املوت واحلياة ال يوقف عليهماقال: 

 قال: فما اراا  متباغضا ؟.

 .الليل والاهارقال: 

 قال: فما الواحد؟.

 .اهلل عز وجلقال: 

 قال: فما االراا ؟.

 .ندم وحواءقال: 

 قال: فما الثالرة؟.

كابت الاصارى على اهلل عز وجل، فقالوا: رالث رالرة، واهلل مل يتخا قال: 

 .صاحبة وال ولدا 

 قال: فما األربعة؟.

 .جنيلالقرن  والزبور والتوراة واإلقال: 

 قال: فما اخلمسة؟.

 .مخس صلوات مىرتماتقال: 

 قال: فما الستة؟.

 .خلق اهلل السماوات واألرض وما بياهما يف ستة أيامقال: 

 .سبعة أبواب الاار متطابقاتقال: فما السبعة؟. قال: 

 .مثانية أبواب اجلاةقال: فما الثمانية؟. قال: 

 قال: فما التسعة؟.

 .يىسدو  يف األرض وال يصلحو  تسعة رهطقال: 
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 .عشرة أيام العشرقال: فما العشرة؟.  قال: 

 قال: فما األحد عشر؟.

َيا َأَبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكبا  َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر قال: قول يوسف ألبيه: 

 . (1)َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن

 .ور الساةشهقال: فما االراا عشر؟.  قال: 

 .بيع يوسف بعشرين درهما قال: فما العشرو ؟. قال: 

 قال: فما الثالرو ؟.

رالرو  يوما  شهر رمضا  صيامه فرض واجب على كل مؤمن إاّل  :قال 

 .من كا  مريضا  أو على سىر

 قال: فما األربعو ؟.

رالرو  ليلة، فأمتها اهلل عز وجل بعشر فتم  كا  ميقات موسى قال: 

 .يقات ربه أربعني ليلةم

  قال: فما اخلمسو ؟.

 .يف قومه ألف ساة إال مخسني عاما  لبث نوح قال: 

 قال: فما الستو ؟.

َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفِإْطَعاُم ِستِّنَي قال: قول اهلل عز وجل يف كىارة اليهار: 

ِمْسِكياا 
 .، إكا مل يقدر على صيام شهرين متتابعني(2)

 السبعو ؟. قال: فما

 .اختار موسى قومه سبعني رجال  مليقات ربه عز وجلقال: 

 قال: فما الثمانو ؟.

يف السىياة واستوت  قرية باجلزيرة يقال لـها: مثانو ، ماها قعد نوح قال: 

 .على اجلودي وأغرق اهلل القوم

                                                        

 .4سورة يوسف:  (1)

 .4سورة اجملادلة:  (2)
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 قال: فما التسعو ؟.

 .بهائمفيه تسعني بيتا  لل الىلك املشحو ، اختا نوح قال: 

 قال: فما املائة؟.

أربعني ساة من  ستني ساة فوهب لـه ندم  كا  أجل داود قال: 

 .(1)عمره، فلما حضرت ندم الوفاة جحد فجحدت كريته

                                                        

 .1باب الواحد إىل املائة ح 598ــ  595ص 2جاخلصال:  (1)
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 بين المدرستين
 

يقول أنس بن مالك: دخل يهودي يف خالفة أبي بكر. فقال: ُأريد خليىة رسول 

فقال لـه اليهودي: أنت خليىة رسول اهلل . قال: فجاءوا به إىل أبي بكر. اهلل 

.؟ 

 قال لـه أبو بكر: نعم، أما تايرني يف مقامه وحمرابه.

فقال لـه: إ  كات كما تقول يا أبا بكر أسألك عن أشياء، فإ  كات جتيب 

 صدقتك.

 قال: سل عما بدا لك وعما تريد.

 يعلمه اهلل؟. فقال اليهودي: أخربني عما ليس هلل، وعما ليس عاد اهلل، وعما ال

قال: فعاد كلك قال أبو بكر: هاه مسائل الزنادقة يا يهودي. فعادها هّم بعض 

املسلمني بقتل اليهودي فكا  ممن حضر كلك ابن عبا ، فزعق بالاا  وقال: يا أبا 

 بكر، ما أنصىتم الرجل.

 فقال: أما مسعت ما تكلم به؟.

 حيث شاء. فقال ابن عبا : فإ  كا  عادكم جوابه وإاّل أخرجوه

قال: فأخرجوه وهو يقول: لعن اهلل قوما  جلسوا يف غري مراتبهم يريدو  قتل 

 الاىس اليت حّرم اهلل تعاىل بغري علم.

قال: فخرج وهو يقول: أيها الاا ، كهب اإلسالم حتى ال جتيبوا عن مسألة، 

 وأين خليىته؟!. وأين رسول اهلل 

إىل  إىل عيبة علم رسول اهلل  قال: فتبعه ابن عبا  وقال لـه: ويلك اكهب

 .مازل علي بن أبي طالب 

قال: فعاد كلك أقبل وقد خرج أبو بكر واملسلمو  يف طلبه فلحقوه يف بعض 
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، فاستأكنوا الطريق، فأخاوه وجاءوا به إىل أمري املؤماني علي بن أبي طالب 

 للدخول رم دخلوا عليه وقد ازدحم الاا  يبكو  وقوم يضحكو .

ه أبو بكر: يا أبا احلسن، إ  هاا اليهودي سألين عن مسألة من مسائل فقال لـ

 الزنادقة.

 .ما تقول يا يهودي؟ :فقال علي 

 قال: أسألك ويىعلو  بي ما يريدو  هؤالء القوم.

 .وأي شيء أرادوا يىعلوا بك؟قال: 

 قال: أرادوا أ  ياهبوا بدمي ألنهم ما أجابوني عن مسائلي.

 .دع هاا واسأل عما بدا لك يا يهودي وما شئت :قال لـه اإلمام 

 قال: يا علي، سؤالي ال يعلمه إاّل نيب أو وصي.

 .سل عما تريدقال: 

فعاد كلك قال اليهودي: أخربني عما ليس عاد اهلل، وعما ليس هلل، وعما ال 

 يعلمه اهلل؟.

 .شرط يا أخا اليهود :فقال لـه علي 

 قال: وما الشرط؟.

 .ول معي قوال  عدال  خملصا  بالرما: ال إله إاّل اهلل.. حممد رسول اهللتققال: 

 قال: نعم يا علي، كيف ما أقول.

 .يا أخا اليهود، سألت عما ليس عاد اهلل فليس عاد اهلل ظلم :فقال 

 فقال: صدقت يا أبا احلسن.

وأما قولك عما ليس هلل، فليس هلل ولد وال صاحبة وال شريك. 

 قت.قال: صد

 وأما قولك عما ليس يعلمه اهلل، فإ  اهلل ما يعلم أ  لـه صاحبة ووزيرا  وال

 .مشريا  وهو قادر على ما يريد

 فعاد كلك قال اليهودي: ُمّد يدك فأنا أشهد أ  ال إله إاّل اهلل وإ  حممدا  
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 رسول اهلل وأنك خليىته حقا  ووصيه ووارث علمه فجزاك اهلل عن اإلسالم خريا .

 ل: فضحك الاا  عاد كلك.قا

 فقال أبو بكر: أنت يا علي كاشف الكربات، أنت يا علي فارج اهلم والغم.

قال: فعاد كلك خرج أبو بكر فرقى املارب وقال: أقيلوني ـ رالرا  ـ فلست خبريكم 

 وعلي فيكم.

 قال: فخرج عليه عمر وقال: كيف يا أبا بكر وقد رميااك ألنىساا.

 .(1)وا بالك أمري املؤماني فازل عن املارب وأخرب

يف التعامل  على نىس ماهج رسول اهلل  أقول: كا  أمري املؤماني علي 

مع اليهود واملشركني حيث كا  يسعى هلدايتهم باحلكمة واملوعية احلساة، وقد اهتدى 

 الكثريو  ماهم إرر كلك ال أ  يأمر بقتلهم.

 

 يهودي من المدينة
 

ا الصالة على أبي بكر رم اجتمعاا إىل عمر بن يقول عامر بن وارلة: شهدن

اخلطاب فبايعااه وأقماا أياما  خنتلف إىل املسجد إليه حتى مسوه أمري املؤماني!، فبياا 

حنن عاده جلو  يوما  إك جاءه يهودي من يهود املدياة وهم يزعمو  أنه من ولد 

علم بعلم حتى وقف على عمر. فقال لـه: يا أمري أيكم أ هارو  أخي موسى 

 نبيكم وبكتاب رّبكم حتى أسأله عما ُأريد؟.

 .قال: فأشار عمر إىل علي بن أبي طالب 

 فقال لـه اليهودي: أكالك أنت يا علي؟.

 .نعم سل عما تريدفقال: 

 قال: إني أسألك عن رالث وعن رالث وعن واحدة.

                                                        

ما ياىع  ويف ككر اللوح احملىوظ الاي نزل به جربئيل على الايب  133ــ 132الىضائل: ص (1)

 للمستبصرين.
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 .ِلَم ال تقول إني أسألك عن سبع؟ :فقال لـه علي 

دي: أسألك عن رالث، فإ  أصبت فيهن سألتك عن الثالث قال لـه اليهو

اأُلخرى، فإ  أصبت فيهن سألتك عن الواحدة، وإ  أخطأت يف الثالث اأُلوىل مل 

 أسألك عن شيء.

 .وما يدريك إكا سألتين فأجبتك أخطأت أم أصبت؟ :فقال لـه علي 

عن نبائي قال: فضرب يده إىل كمه فأخرج كتابا  عتيقا ، فقال: هاا وررته 

وأجدادي إمالء موسى بن عمرا  وخط هارو  وفيه اخلصال اليت ُأريد أ  أسألك 

 عاها.

 .على إ  لي عليك إ  أجبتك فيهن بالصواب أ  تسلم :فقال لـه علي 

 فقال اليهودي: واهلل لئن أجبتين فيهن بالصواب ألسلمن الساعة على يديك.

 .سل :فقال لـه علي 

ل حجر ومع على وجه األرض؟. وأخربني عن أول شجرة قال: أخربني عن أو

 نبتت على وجه األرض؟. وأخربني عن أول عني نبعت على وجه األرض؟.

جبواب أسئلة اليهودي مشريا  إىل حتريف اليهود لكثري من  فشرع أمري املؤماني 

يا يهودي، أما أول حجر ومع على وجه األرض فإ  اليهود احلقائق، فقال: 

معه  نها صخرة بيت املقد  وكابوا، ولكاه احلجر األسود نزل به ندم يزعمو  أ

من اجلاة فومعه يف ركن البيت، والاا  يتمسحو  به ويقبلونه وجيددو  العهد 

 .وامليثاق فيما بياهم وبني اهلل عز وجل

 قال اليهودي: أشهد باهلل لقد صدقت.

فإ  اليهود وأما أول شجرة نبتت على وجه األرض  :قال لـه علي 

معه من  يزعمو  أنها الزيتونة وكابوا، ولكاها الاخلة من العجوة، نزل بها ندم 

 اجلاة وبالىحل فأصل الاخل كله من العجوة.

 قال لـه اليهودي: أشهد باهلل لقد صدقت.

وأما أول عني نبعت على وجه األرض فإ  اليهود يزعمو   :قال لـه علي 
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خرة بيت املقد  وكابوا، ولكاها عني احلياة اليت نسي أنها العني اليت نبعت حتت ص

عادها صاحب موسى السمكة املاحلة، فلما أصابها ماء العني عاشت وسربت فاتبعها 

 .وصاحبه فلقيا اخلضر  موسى 

 قال اليهودي: أشهد باهلل لقد صدقت.

 .سل عن الثالث اأُلخرى :قال لـه علي 

ـها بعد نبيها من إمام عدل؟. وأخربني عن مازل قال: أخربني عن هاه اأُلمة كم ل

 حممد أين هو من اجلاة، ومن يسكن معه يف مازله؟.

يا يهودي، يكو  لـهاه اأُلمة بعد نبيها اراا عشر إماما   :قال لـه علي 

 .عدال ، ال يضرهم خالف من خالف عليهم

 قال لـه اليهودي: أشهد باهلل لقد صدقت.

من اجلاة يف جاة عد ، وهي وسط  مازل حممد وأما  :قال لـه علي 

 .اجلاا  وأقربها من عرش الرمحن جل جالله

 قال لـه اليهودي: أشهد باهلل لقد صدقت.

 .والاين يسكاو  معه يف اجلاة هؤالء األئمة االراا عشر :قال لـه علي 

 قال لـه اليهودي: أشهد باهلل لقد صدقت.

 .سل عن الواحدة :قال لـه علي 

قال: أخربني عن وصي حممد يف أهله كم يعيش بعده، وهل ميوت موتا  أو ُيقتل 

 قتال ؟.

يا يهودي، يعيش بعده رالرني ساة وختضب ماه هاه من  :قال لـه علي 

 .هاا، وأشار إىل رأسه

قال: فورب إليه اليهودي، فقال: أشهد أ  ال إله إال اهلل وأشهد أ  حممدا  رسول 

 .(1)سول اهللاهلل وأنك وصي ر

أقول: وهاه القصص تدل على أ  كثريا  من اليهود أسلموا عادما علموا بأحقية 

                                                        

 .3ح 26ب 296ــ 294ص 1كمال الدين: ج (1)



 229 قصص من اليهود 

 اإلسالم، وإ  بقي بعضهم يف عااده وجلاجه.

من هاا يلزم اليوم أيضا  السعي هلداية اليهود باحلكمة واملوعية احلساة وباشر 

كا عرفوا حماسن بياهم، فإ  الاا  إ رقافة اإلسالم والقرن  والعرتة الطاهرة 

 .(1)كالماا التبعونا، كما ورد يف احلديث الشريف عن اإلمام الرما 

 

 

 مع أحبار اليهود
 

من خصائص العلماء أنهم ال يقبلو  اأُلمور إاّل بعد معرفة أدلتها واإلكعا  

بصوابها، ولاا فإنهم يكثرو  من األسئلة ويدققو  يف اأُلمور حتى يصلوا إىل احلقيقة 

 ، خبالف بعض الاا  فهم عادة مييلو  مع كل ريح ويتبعو  كل ناعق.فيتبعوها

ومن راجع سرية اليهود الاين دخلوا يف اإلسالم جيد أ  كثريا  ماهم كانوا من 

، فسألوهم عن علوم األنبياء وأهل بيته  العلماء الاين ترددوا على الايب 

 ا وحسن وعن بعض األسرار، وحتققوا من صدقهم يف دعواهم فأسلمو

 إسالمهم.

يقول ابن عبا : ملا كا  يف عهد حكومة عمر أتاه من أحبار اليهود فسألوه عن 

 أقىال السماوات ما هي؟ وعن مىاتيح السماوات ما هي؟  

 وعن قرب سار بصاحبه ما هو؟ 

 وعمن أنار قومه ليس من اجلن وال من اإلنس؟ 

 رحام؟ وعن مخسة أشياء مشت على وجه األرض لن خيلقوا يف األ

 وما يقول الدراج يف صياحه؟ 

 وما يقول الديك والىر  واحلمار والضىدع والقارب؟.

 فاكس عمر رأسه، فقال: يا أبا احلسن، ما أرى جوابهم إاّل عادك.
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إ  لي عليكم شريطة إكا أنا أخربتكم مبا يف التوراة دخلتم  :فقال لـهم علي 

 .يف ديااا

 قالوا: نعم.

السماوات فهو الشرك باهلل، فإ  العبد واألمة إكا كانا  أما أقىال :فقال 

 .مشركني ما يرفع لـهما إىل اهلل سبحانه عمل

 فقالوا: ما مىاتيحها؟.

 .شهادة أ  ال إله إال اهلل وأ  حممدا  عبده ورسوله :فقال علي 

 فقالوا: أخربنا عن قرب سار بصاحبه؟.

 .يف البحار السبعة فدار به كاك احلوت حني ابتلع يونس قال: 

 فقالوا: أخربنا عمن أنار قومه ال من اجلن وال من اإلنس؟.

َيا َأيَُّها الاَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَاُكْم إك قالت:  تلك منلة سليما  قال: 

 . (1)اَلَيْحِطَماَُّكْم ُسَلْيَماُ  َوُجُاوُدُه

 ا يف األرحام؟.قالوا: فأخربنا عن مخسة أشياء مشت على األرض ما خلقو

 .(2)كاك ندم وحواء وناقة صاحل وكبش إبراهيم وعصا موسى :قال 

 
 

 مع أصحاب الكهف
 

خصص القرن  الكريم سورة باسم أصحاب الكهف وتعرض فيها ألحواهلم، 

ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة نَمُاوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهدى قال عز من قائل: 
، وبني األئمة األطهار (3)

  قصصهم يف بعض أحاديثهم، ومن كلك ما قاله أمري املؤماني عليه السالم لالك

قائال :لقد وقع يف قليب ما  لليهودي الاي أسلم صاحباه فخاطب أمري املؤماني 
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 وقع يف قلوب أصحابي ولكن بقيت خصلة أسألك عاها.

 .سل  :فقال علي 

رالمثائة وتسع ساني رم أحياهم قال: أخربني عن قوم كانوا يف أول الزما  فماتوا 

 اهلل ما كا  قصتهم؟.

 وأراد أ  يقرأ سورة الكهف. فابتدأ علي 

فقال احلرب: ما أكثر ما مسعاا قرننكم، فإ  كات عاملا  فأخربنا بقصة هؤالء 

 وبأمسائهم وعددهم، واسم كلبهم، واسم كهىهم، واسم ملكهم، واسم مدياتهم؟.

إال باهلل العلي العييم. يا أخا اليهود، حدرين ال حول وال قوة  :فقال علي 

إنه كا  بأرض الروم مدياة يقال لـها: أفسو ، وكا  لـها ملك صاحل  حممد 

فمات ملكهم فاختلىت كلمتهم. فسمع ملك من ملوك فار  يقال لـه: دقيانو . 

طوله فسار يف مائة ألف حتى دخل مدياة أفسو  فاختاها دار مملكته، واختا فيها قصرا  

فرسخ يف فرسخ، واختا يف كلك القصر جملسا  طوله ألف كراع يف عرض مثل كلك من 

الزجاج املمرد، واختا يف كلك اجمللس أربعة نالف اسطوانة من كهب، واختا ألف 

قاديل من كهب لـها سالسل من اللجني تسرج بأطيب األدها ، واختا يف شرقي 

طلعت يف اجمللس كيىما دارت، واختا فيه اجمللس مثانني كوة وكانت الشمس إكا طلعت 

، واختا من ميني (1)سريرا  من كهب لـه قوائم من فضة مرصعة باجلواهر وعاله بالامارق

السرير مثانني كرسيا  من الاهب مرصعة بالزبرجد األخضر فأجلس عليها بطارقته، 

أجلس عليها واختا عن يسار السرير مثانني كرسيا  من الىضة مرصعة بالياقوت األمحر ف

 .، رم قعد على السرير فومع التاج على رأسه(2)هراقلته

 فورب اليهودي فقال: يا علي، مم كا  تاجه؟.

من الاهب املشبك لـه سبعة أركا  على كل ركن لؤلؤة بيضاء كضوء قال: 

بقراطق  (3)املصباح يف الليلة اليلماء، واختا مخسني غالما  من أوالد اهلراقلة فقرطقهم
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اج األمحر، وسروهلم بسراويالت احلرير األخضر، وتوجهم ودملجهم الديب

وخلخلهم، وأعطاهم أعمدة من الاهب، وأوقىهم على رأسه، واختا ستة غلمة 

 .وزراءه، فأقام رالرة عن ميياه ورالرة عن يساره

 فقال اليهودي:ما كا  اسم الثالرة والثالرة؟.

خا ومكسلمياا وماشيلياا، وأما الاين عن ميياه أمساؤهم: متلي :فقال علي 

الاين عن يساره فأمساؤهمك مرنو  وديرنو  وشاكريو ، وكا  يستشريهم يف 

مجيع ُأموره، وكا  جيلس يف كل يوم يف صحن داره والبطارقة عن ميياه واهلراقلة عن 

يساره: ويدخل رالرة غلمة يف يد أحدهم جام من كهب مملوء من املسك املسحوق، 

جام من فضة مملوء من ماء الورد، ويف يد اآلخر طائر أبيض لـه ماقار ويف يد اآلخر 

أمحر، فإكا نير امللك إىل كلك الطائر صىر به فيطري الطائر حتى يقع يف جام ماء الورد 

فيتمرغ فيه فيحمل ما يف اجلام بريشه وجااحه، رم يصىر به الثانية فيطري الطائر على 

وجترب،  (1)أ  امللك، فلما نير امللك إىل كلك عتاتاج امللك فياىض ما يف ريشه على ر

فادعى الربوبية من دو  اهلل ودعا إىل كلك وجوه قومه، فكل من أطاعه على كلك 

أعطاه وحباه وكساه، وكل من مل يبايعه قتله، فاستجابوا لـه رأسا ، واختا لـهم عيدا  

 .(2)يف كل ساة مرة

 

 بداية الهداية
 

يف بيا  الدافع الرئيسي يف هداية هؤالء الىتية، فقال   وقد استمر أمري املؤماني

فبياا هم كات يوم يف عيد والبطارقة عن ميياه واهلراقلة عن يساره، إك أتاه لليهودي: 

بطريق فأخربه إ  عساكر الىر  قد غشيته، فاغتم لالك حتى سقط التاج عن 

ل لـه: متليخا وكا  غالما . فقال ناصيته، فاير إليه أحد الثالرة الاين كانوا عن ميياه يقا

يف نىسه: لو كا  دقيو  إهلا  كما يزعم إكا  ما كا  يغتم وال يىزع، وما كا  يبول وال 
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 يتغوط، وما كا  ياام، وليس هاا من فعل اإلله..

قال: وكا  الىتية الستة كل يوم عاد أحدهم، وكانوا كلك اليوم عاد متليخا فاختا 

قال لـهم: يا إخوتاه، قد وقع يف قليب شيء ماعين الطعام  لـهم من أطيب الطعام، رم

والشراب واملاام. قالوا: وما كاك يا متليخا؟. قال: أطلت فكري يف هاه السماء 

فقلت: من رفع سقىها حمىوظا  بال عمد وال عالقة من فوقها، ومن أجرى فيها مشسا  

ر يف األرض، فقلت: من وقمرا  نيتا  مبصرتا ، ومن زياها بالاجوم؟. رم أطلت الىك

سطحها على صميم املاء الزاخر، ومن حبسها باجلبال أ  متيد على كل شيء؟. 

وأطلت فكري يف نىسي من أخرجين جاياا  من بطن ُأمي، ومن غااني، ومن رباني، 

 إ  لـها صانعا  ومدبرا  غري دقيو  امللك، وما هو إال ملك امللوك وجبار السماوات؟.

رجليه يقبلونهما وقالوا: بك هدانا اهلل من الضاللة إىل اهلدى  فانكبت الىتية على

فأشر علياا. قال: فورب متليخا فباع مترا  من حائط لـه بثالرة نالف درهم وصرها يف 

 .(1)ردنه وركبوا خيوهلم وخرجوا من املدياة

 

 هكذا لجئوا إلى الكهف
 

بهم، فقد أشار  أما كيف نوى الىتية إىل الكهف، وكيف التحق الراعي وكلبه

فلما ساروا رالرة أميال. قال يف حديثه للحرب اليهودي، فقال:  إليها أمري املؤماني 

لـهم متليخا: يا إخوتاه، جاءت مسكاة اآلخرة وكهب ملك الدنيا، انزلوا عن خيولكم 

وامشوا على أرجلكم لعل اهلل أ  جيعل لكم من أمركم فرجا  وخمرجا . فازلوا عن 

ا على أرجلهم سبعة فراسخ يف كلك اليوم، فجعلت أرجلهم تقطر دما  ـ خيوهلم ومشو

قال ـ فاستقبلهم راع. فقالوا: يا أيها الراعي، هل من شربة لنب أو ماء؟. فقال الراعي: 

عادي ما حتبو  ولكن أرى وجوهكم وجوه امللوك، وما أظاكم إاّل هرابا  من دقيو  

 امللك.
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لاا الكاب أفياجياا ماك الصدق؟. فأخربوه قالوا: يا أيها الراعي، ال حيل 

بقصتهم، فانكب الراعي على أرجلهم يقبلها ويقول: يا قوم لقد وقع يف قليب ما وقع 

يف قلوبكم ولكن أمهلوني حتى أرد األغاام على أربابها وأحلق بكم. فتوقىوا لـه فرد 

 .األغاام، وأقبل يسعى فتبعه الكلب لـه

 يا علي، ما كا  اسم الكلب وما لونه؟.قال: فورب اليهودي، فقال: 

ال حول وال قوة إال باهلل العلي العييم، أما لو  الكلب فكا   :فقال علي 

أبلق بسواد، وأما اسم الكلب فقطمري. فلما نير الىتية إىل الكلب قال بعضهم: إنا 

 خناف أ  يىضحاا باباحه فأحنوا عليه باحلجارة، فأنطق اهلل تعاىل الكلب: كروني

أحرسكم من عدوكم. فلم يزل الراعي يسري بهم حتى عالهم جبال ، فاحنط بهم على 

كهف يقال لـه: الوصيد، فإكا بىااء الكهف عيو  وأشجار مثمرة فأكلوا من مثارها 

وشربوا من املاء وجاهم الليل، فأووا إىل الكهف فأوحى اهلل عز وجل إىل ملك املوت 

ملكني يقلبانهما من كات اليمني إىل كات  بقبض أرواحهم ووكل اهلل بكل رجلني

الشمال، وأوحى اهلل عز وجل إىل خزا  الشمس فكانت تزاور عن كهىهم كات اليمني 

وتقرمهم كات الشمال. فلما رجع دقيو  من عيده سأل عن الىتية فُأخرب أنهم 

 خرجوا هرابا ، فركب يف مثانني ألف حصا ، فلم يزل يقىوا أررهم حتى عال فاحنط إىل

كهىهم فلما نير إليهم إكا هم نيام. فقال امللك: لو أردت أ  ُأعاقبهم بشيء ملا عاقبتهم 

 (1)بأكثر مما عاقبوا أنىسهم ولكن ائتوني بالباائني. فسد باب الكهف بالكلس

واحلجارة، وقال ألصحابه: قولوا لـهم يقولوا إلهلهم الاي يف السماء لياجيهم وأ  

 .(2)خيرجهم من هاا املومع
 

 الرجوع إلى الدنيا
 

إىل حالة أصحاب الكهف ملا أحياهم اهلل عز وجل من  وأشار أمري املؤماني 
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 بعد مماتهم، فقال: 

 يا أخا اليهود، فمكثوا رالمثائة ساة وتسع ساني، فلما أراد اهلل أ  حيييهم أمر

 إسرافيل أ  ياىخ فيهم الروح، فاىخ فقاموا من رقدتهم، فلما بزغت الشمس قال

بعضهم: قد غىلاا يف هاه الليلة عن عبادة إله السماء. فقاموا فإكا العني قد غارت وإكا 

األشجار قد يبست. فقال بعضهم: إ  ُأمورنا لعجب مثل تلك العني الغزيرة قد غارت 

َفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم ِبَوِرِقُكْم واألشجار قد يبست يف ليلة واحدة ومسهم اجلوع، فقالوا: 

 َلى اْلَمِديَاِة َفْلَيْاُيْر َأيَُّها َأْزكى َطَعاما  َفْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْاُه َوْلَيَتَلطَّْف َواَل ُيْشِعَر َّ ِبُكْمَهِاِه ِإ

َأَحدا 
(1). 

 قال متليخا: ال ياهب يف حوائجكم غريي، ولكن ادفع أيها الراعي ريابك إليَّ.

ل يرى موامعا  ال يعرفها قال: فدفع الراعي ريابه ومضى يؤم املدياة، فجع

وطريقا  هو ياكرها، حتى أتى باب املدياة وإكا علم أخضر مكتوب عليه ال إله إال اهلل 

عيسى رسول اهلل ـ قال ـ فجعل ياير إىل العلم وجعل ميسح به عيايه، ويقول: أراني 

ا اسم نائما  رم دخل املدياة حتى أتى السوق فأتى رجال  خّبازا . فقال: أيها اخلباز، م

 مدياتكم هاه؟.

 قال: أفسو . قال: وما اسم ملككم؟. قال: عبد الرمحن.

 قال: ادفع إليَّ بهاه الورق طعاما .

 فجعل اخلباز يتعجب من رقل الدراهم ومن كربها.

 قال: فورب اليهودي وقال: يا علي، ما كا  وز  كل درهم ماها؟.

 : وز  كل درهم عشرة دراهم ورلثي درهم.قال 

 باز: يا هاا، أنت أصبت كازا ؟.فقال اخل

فقال متليخا: ما هاا إاّل مثن متر بعتها ماا رالث، وخرجت من هاه املدياة 

 وتركت الاا  يعبدو  دقيو  امللك.

 قال: فأخا اخلباز بيد متليخا وأدخله على امللك.
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 بين يدي الملك
 

 الىتى؟.وبعد أ  ُأدخل متليخا على امللك سأل عن جرمه، فقال: ما شأ  هاا 

 قال اخلباز: إ  هاا رجل أصاب كازا .

أمرنا أ  ال نأخا من الكاز إاّل  فقال امللك: يا فتى، ال ختف فإ  نبياا عيسى 

 مخسها فأعطين مخسها وامض ساملا .

فقال متليخا: انير أيها امللك يف أمري ما أصبت كازا ، أنا رجل من أهل هاه 

 املدياة.

 فقال امللك: أنت من أهلها؟.

 قال: نعم.

 قال: فهل تعرف بها أحدا ؟.

 قال: نعم.

 قال: ما امسك؟.

 قال: امسي متليخا.

 قال: وما هاه األمساء أمساء أهل زماناا؟.

 فقال: امللك هل لك يف هاه املدياة دار؟.

 قال: نعم، اركب أيها امللك معي.

 قال: فركب والاا  معه فأتى بهم أرفع دار يف املدياة.

 الدار لي. قال متليخا: هاه

 فقرع الباب فخرج إليهم شيخ كبري قد وقع حاجباه على عيايه من الكرب.

 فقال: ما شأنكم؟.

 فقال امللك: أتانا هاا الغالم بالعجائب يزعم إ  هاه الدار داره.

 فقال لـه الشيخ: من أنت؟.

 قال: أنا متليخا بن قسطيكني.
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 ورب الكعبة.قال: فانكب الشيخ على رجليه يقبلها ويقول: هو جدي 

 فقال: أيها امللك، هؤالء الستة الاين خرجوا هرابا  من دقيو  امللك.

قال: فازل امللك عن فرسه ومحله على عاتقه وجعل الاا  يقبلو  يديه 

 ورجليه.

 فقال: يا متليخا ما فعل أصحابك؟.

فأخرب أنهم يف الكهف، وكا  يومئا باملدياة ملك مسلم وملك يهودي. فركبوا يف 

بهم فلما صاروا قريبا  من الكهف، قال لـهم متليخا: إني أخاف أ  تسمع أصحا

أصحابي أصوات حوافر اخليول فيياو  أ  دقيو  امللك قد جاء يف طلبهم، ولكن 

 أمهلوني حتى أتقدم فُأخربهم.

فوقف الاا  فأقبل متليخا حتى دخل الكهف، فلما نيروا إليه اعتاقوه وقالوا: 

 ن دقيو .احلمد هلل الاي جناك م

 قال متليخا: دعوني عاكم وعن دقيوسكم، كم لبثتم؟.

 قالوا: لبثاا يوما  أو بعض يوم؟.

قال متليخا: بل لبثتم رالمثائة وتسع ساني، وقد مات دقيو  وانقرض قر  بعد 

ورفعه اهلل إليه، وقد أقبل  قر ، وبعث اهلل نبيا  يقال لـه املسيح عيسى ابن مريم 

 معه.إلياا امللك والاا  

 قالوا: يا متليخا أتريد أ  جتعلاا فتاة للعاملني؟.

 قال متليخا: فما تريدو ؟.

قالوا: ادع اهلل جل ككره وندعوه معك حتى يقبض أرواحاا. فرفعوا أيديهم فأمر 

اهلل بقبض أرواحهم وطمس اهلل باب الكهف على الاا ، فأقبل امللكا  يطوفا  على 

 كهف بابا .باب الكهف سبعة أيام ال جيدا  لل

فقال امللك املسلم: ماتوا على ديااا أبين على باب الكهف مسجدا . وقال 

اليهودي: ال بل ماتوا على ديين أبين على باب الكهف كايسة، فاقتتال فغلب املسلم 

 وباى مسجدا  عليه. يا يهودي، أيوافق هاا ما يف توراتكم؟.
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ال إله إال اهلل وأ  حممدا  قال: ما زدت حرفا  وال نقصت حرفا ، وأنا أشهد أ  

 .(1)صلى اهلل عليه ونلهعبده ورسوله 

مطابقا  ملا يف التوراة األصلي،  أقول: كيف ال يكو  ما جاء به أمري املؤماني 

 بالك يف عدة أحاديث: وهو العامل بالتوراة أكثر من أهلها، وقد صرح 

ق، وإبراهيم روى ابن أبي البخرتي من ستة طرق، وابن املىضل من عشر طر

الثقىي من أربعة عشر طريقا ، ماهم: عدي بن حامت، واألصبغ بن نباته، وعلقمة بن 

قيس، وحييى ابن أم الطويل، وزر بن حبيش، وعباية بن ربعي، وعباية بن رفاعة، 

قال حبضرة املهاجرين واألنصار وأشار إىل صدره:  وأبو الطىيل: أ  أمري املؤماني 

دت له طالبا ، سلوني قبل أ  تىقدوني. هاا سىط العلم، هاا كيف ملئ علما  لو وج

لعاب رسول اهلل، هاا ما زقين به رسول اهلل زقا ، فاسألوني؛ فإ  عادي علم األولني 

واآلخرين. أما واهلل لو رايت لي الوسادة رم ُأجلست عليها حلكمت بني أهل التوراة 

الزبور بزبورهم، وبني أهل الىرقا  بتوراتهم، وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم، وبني أهل 

بىرقانهم، حتى ياادي كل كتاب بأ  عليا  حكم حبكم اهلل ـ يف ويف رواية ـ حتى ياطق 

اهلل التوراة واإلجنيل ـ ويف رواية ـ حتى يزهر كل كتاب من هاه الكتب ويقول: يا رب، 

 .إ  عليا  قضى بقضائك

احلبة وبرأ الاسمة لو سألتموني سلوني قبل أ  تىقدوني، فو الاي فلق رم قال: 

عن نية نية يف ليلة ُأنزلت أو يف نهار ُأنزلت، مكيها ومدنيها، وسىريها وحضريها، 

 .(2)ناسخها وماسوخها، وحمكمها ومتشابهها، وتأويلها وتازيلها، ألخربتكم

أيها الاا  أنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم، وأعلم من  :وقال علي 

 . (3)إجنيلهمأهل اإلجنيل ب

                                                        

 .300ح 8ف 17ب 262ــ  260قصص األنبياء للراوندي: ص (1)

 فصل يف املسابقة بالعلم. 39-38ص 2املااقب: ج (2)

على رالث  كتاب الىنت واحملن باب افرتاق األمة بعد الايب  1ب 13ص 28حبار األنوار: ج (3)

 .20وسبعني فرقة ... ح
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 يهودي يسأل ابن أبي قحافة
 

كا  من أسباب عدم إسالم بعض اليهود ما رأوه ممن تقمص اخلالفة بعد رسول 

من بين أمية وبين العبا  وغريهم من جهلهم وابتعادهم عن الكتاب وساة  اهلل 

 .الايب 

نبياء صىات األ ملا رأوا ماه  نعم، كثري ماهم أسلموا يف عهد رسول اهلل 

  املاكورة يف التوراة، وكالك أسلم كثري من اليهود عادما رأوا من أمري املؤماني

 صىات األوصياء. علي 

ويف اخلرب: إ  أحد أحبار اليهود جاء إىل أبي بكر، فقال: أنت خليىة نيب هاه 

 اأُلمة؟. فقال لـه: نعم.

فخربني عن اهلل تعاىل أين فقال: فإنا جند يف التوراة أ  خلىاء األنبياء أعلم ُأممهم 

 هو يف السماء أم يف األرض؟. فقال لـه أبو بكر: يف السماء على العرش.

فقال اليهودي: فأرى األرض خالية ماه، وأراه على هاا القول يف مكا  دو  

 مكا . فقال أبو بكر: هاا كالم الزنادقة ُأعزب عين وإاّل قتلتك!!.

يا ، فقال لـه: . فاستقبله أمري املؤماني فوىل احلرب متعجبا  يستهزئ باإلسالم

يهودي، قد عرفُت ما سألَت عاه وما ُاجبَت به، وإنا نقول: إ  اهلل جل وعز أّين األين 

فال أين لـه، وجل عن أ  حيويه مكا ، وهو يف كل مكا  بغري مماسة وال جماورة، حييط 

مبا جاء يف كتاب من كتبكم علما  مبا فيها وال خيلو شيء ماها من تدبريه، وإني خمربك 

  . قال اليهودي: نعم.يصدق ما ككرته لك، فإ  عرفته أ تؤمن به؟

كا  كات يوم  ألستم جتدو  يف بعض كتبكم أ  موسى بن عمرا  قال: 

جالسا  إك جاءه ملك من املشرق، فقال لـه موسى: من أين أقبلت؟. قال: من عاد اهلل 

قال لـه: من أين جئت؟. قال: من عاد اهلل. عز وجل. رم جاءه ملك من املغرب، ف
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وجاءه ملك نخر، فقال: قد جئتك من السماء السابعة من عاد اهلل تعاىل. وجاءه ملك 

 نخر، فقال: قد جئتك من األرض السابعة السىلى من عاد اهلل عز امسه.

: سبحا  من ال خيلو ماه مكا ، وال يكو  إىل مكا  أقرب من فقال موسى 

ل اليهودي: أشهد أ  هاا هو احلق، وأنك أحق مبقام نبيك ممن استوىل . فقامكا 

 .(1)عليه

 

 صف لي محمداً 
 

وطلب ماه أ  يصف  بعد وفاة رسول اهلل  جاء يهودي إىل أمري املؤماني 

يف َخلقه وصىات جسمه، وكلك ليطابقه مع األوصاف اليت وردت يف  له الايب 

 التوراة وما وصله من أحبارهم.

 كأني أنير إليه حتى ُأؤمن به الساعة؟. ال اليهودي: صف لي حممدا  فق

 رم قال:  فبكى أمري املؤماني 

 يا يهودي، هّيجت أحزاني. كا  حبيـيب رسول اهلل اجلبني،  (2)صلت

، دقيق (5)اخلدين، أقاى األنف (4)العياني، سهل (3)مقرو  احلاجبني، أدعج

الثاايا، كأ  عاقه إبريق فضة، كا  لـه شعريات من  (8)اللحية، براق (7)، كث(6)املسربة

لبته إىل سرته ملىوفة كأنها قضيب كافور، مل يكن يف بدنه شعريات غريها، مل يكن 

                                                        

 يف إمارة أبي بكر بن أبي قحافة. ل يف ككر خمتصر من قضائه فص 202-201ص 1اإلرشاد: ج (1)

 مادة )صلت(. 53ص 2صلت: يربق ـ لسا  العرب: ج (2)

 مادة )دعج(. 219ص 1دعج: الدعج شدة سواد العني وشدة بيامه ـ كتاب العني: ج (3)

 مادة )سهل(. 399ص 5سهل: خالف الصعب ـ جممع البحرين: ج (4)

ديداب يف وسط األنف. وقيل: القاا يف األنف طوله ورّقة أرنبته مع حدب يف القاا، بالكسر: اح (5)

 مادة )قاو(. 351ص 1وسطه، وماه رجل أقاى األنف ـ جممع البحرين: ج

مادة  249ص 7املسربة: شعرات تابت يف وسط الصدر إىل أصل السرة كقضيب ـ كتاب العني: ج (6)

 )سرب(.

 مادة )كثث(. 179ص 2كث: كثف ـ لسا  العرب: ج (7)

 مادة )برق(. 15ص 10براق: كو بريق ـ لسا  العرب: ج (8)
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بالطويل الااهب وال بالقصري الازر، كا  إكا مشى مع الاا  غمرهم نوره، وكا  إكا 

، لطيف مشى كأنه يتقلع من صخرة أو ياحدر من صبب، كا  مدور الكعبني

القدمني، دقيق اخلصر، عمامته السحاب، وسيىه كو الىقار، وبغلته دلدل، محاره 

اليعىور، وناقته العضباء، وفرسه لزاز، وقضيبه املمشوق، وكا  عليه السالم أشىق 

الاا  على الاا ، وأرأف الاا  بالاا ، كا  بني كتىيه خامت الابوة مكتوب على 

، ال إله إاّل اهلل. وأما الثاني: فمحمد رسول اهلل اخلامت سطرا ، أما أول سطر: ف

 .(1)هاه صىته يا يهودي

 

 إيمان رأس اليهود
 

ُعرف كثري من اليهود بشدة عدائهم للمسلمني والبغض الشديد لـهم حتى 

َلَتِجَد َّ َأَشدَّ الاَّاِ  َعَداَوة  ِللَِّايَن نَمُاوا وصىهم القرن  الكريم، فقال عز وجل: 

وَد َوالَِّايَن َأْشَرُكوااْلَيُه
. وبالرغم أ  هؤالء كانوا مياطلو  يف إتباع احلق ويزيىو  (2)

احلقائق، إاّل أ  رلة كبرية من علمائهم كانوا يبحثو  عن احلق ويسألو  عاه ليتبعوه، 

 وبإتباع هؤالء العلماء لإلسالم كا  يتبعهم كثري من عامة اليهود أيضا  ويسلمو .

هو  ين عرفوا احلق فاتبعوه واهتدوا بربكة أمري املؤماني فمن علمائهم الا

يف طريقه إىل الاهروا  وسأله عن اأُلمور  رأ  اليهود الاي قصد أمري املؤماني 

سبعة موارد ابتلي بها يف حياة رسول اهلل  اليت ُأمتحن بها، فعدد أمري املؤماني 

 .وسبعة بعد وفاته 

يت سبعا  وسبعا  يا أخا اليهود، وبقيت قد وفيف نخر احلديث:  رم قال 

 .اأُلخرى وأوشك بها فكأ  قد قربت

وبكى رأ  اليهود وقالوا يا أمري املؤماني: أخربنا  قال: فبكى أصحاب علي 

                                                        

 .1باب الواحد إىل املائة ح 599ــ  598ص 2اخلصال: ج (1)

 .82سورة املائدة:  (2)
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 باأُلخرى.

اأُلخرى أ  ختضب هاه ـ وأومأ بيده إىل حليته ـ من هاه، وأومأ بيده إىل فقال: 

 .هامته

  يف املسجد اجلامع بالضجة والبكاء حتى مل يبق قال: وارتىعت أصوات الاا

من  بالكوفة دار إاّل خرج أهلها فزعا ، وأسلم رأ  اليهود على يدي علي 

 .)لعاه اهلل(وأخا ابن ملجم  ساعته، ومل يزل مقيما  حتى ُقتل أمري املؤماني 

)لعاه والاا  حوله وابن ملجم  فأقبل رأ  اليهود حتى وقف على احلسن 

بني يديه، فقال لـه: يا أبا حممد، اقتله قتله اهلل؛ فإني رأيت يف الكتب اليت ُأنزلت  (اهلل

أ  هاا أعيم عاد اهلل عز وجل جرما  من ابن ندم قاتل أخيه، ومن  على موسى 

 .(1)القدار عاقر ناقة مثود

يا أخا هو خطابه لليهودي :  أقول: مما يالحظ يف كالم أمري املؤماني 

بهاا  هو يدل على الايرة اإلنسانية جلميع البشر، وقد سبقه رسول اهلل و اليهود

 اخلطاب كما مر سابقا  يف هاا الكتاب.

 

 

 وفي حرب خيبر
 

إحدى املعارك املهمة يف تاريخ املسلمني هي معركة خيرب اليت وقعت يف الساة 

و  أبا  رجوعه من احلديبية بىتح حص السابعة للهجرة، وقد بشر رسول اهلل 

اليهود، بعد ما قام اليهود باقض العهد والتخطيط واملبادرة لقتل املسلمني، قال تعاىل 

َوَأَراَبُهْم َفْتحا  َقِريبا يف سورة الىتح: 
(2). 

عشرين يوما  يف املدياة رم أمر  من احلديبية بقي  فبعد رجوع رسول اهلل 

                                                        

امتحا  اهلل عز وجل أوصياء األنبياء يف حياة األنبياء يف سبعة  364ــ  382ص 2راجع اخلصال: ج (1)

 .58مواطن ح مواطن وبعد وفاتهم يف سبعة

 .18سورة الىتح:  (2)
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مائة رجل إىل خيرب، وحياما املسلمني بالتهيؤ للقتال الدفاعي، فخرج يف ألف وأربع

 عرف اليهود باألمر حتصاوا يف قالعهم.

الراية ألبي بكر وعمر ومن أشبه، وملا محلت عليهم  وقد أعطى رسول اهلل 

ما بال أقوام وقال:  اليهود رجعوا ماهزمني جيباو  الاا ، فغضب رسول اهلل 

رجال  حيب اهلَل ورسوَله يرجعو  ماهزمني جيباو  أصحابهم، أما ألعطني الراية غدا  

 .وحيبه اهلُل ورسوُله، كرارا  غري فرار ال يرجع حتى يىتح اهلل على يده

أرمد العني، فتطاول مجيع املهاجرين واألنصار، فقالوا: أما  وكا  علي 

من  علي فإنه ال يبصر شيئا  ال سهال  وال جبال . فلما كا  من الغد خرج رسول اهلل 

. فقيل: يا رسول اهلل، هو رمد أين علي؟يده فركزها وقال:  اخليمة والراية يف

عيايه رم تىل  . فُأتي به يقاد فىتح رسول اهلل هاتوه إليَّمعصوب العياني. قال: 

. فكا  اللهم أكهب عاه احلر والربدفيهما فكأ  عليا  مل ترمد عيااه قط، رم قال: 

 .يف صيف وال شتاء ما وجدت بعد كلك حرا  وال بردا يقول:  علي 

سر يف املسلمني إىل باب احلصن وادعهم إىل إليه الراية وقال لـه:  رم دفع 

إحدى رالث خصال: أما أ  يدخلوا يف اإلسالم وهلم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم 

وأمواهلم لـهم، وأما أ  ياعاوا للجزية والصلح وهلم الامة وأمواهلم لـهم، وأما 

 .روا احلرب فحاربهماحلرب؛ فإ  اختا

فأخاها وسار بها واملسلمو  خلىه حتى وافى باب احلصن، فاستقبله محاة 

اليهود ويف أوهلم مرحب يهدر كما يهدر البعري، فدعاهم إىل اإلسالم فأبوا، رم 

فانهزموا بني يديه ودخلوا  دعاهم إىل الامة فأبوا، فحمل عليهم أمري املؤماني 

الباب حجرا  ماقورا  يف صخر، والباب من احلجر يف كلك احلصن وردوا بابه. وكا  

 الصخر املاقور كأنه حجر رحى ويف وسطه رقب لطيف، فرمى أمري املؤماني 

بقوسه من يده اليسرى، وجعل يده اليسرى يف كلك الثقب الاي يف وسط احلجر دو  

قور وصار الباب اليماى؛ أل  السيف كا  يف يده اليماى رم جابه إليه فانهار الصخر املا

يف يده اليسرى، فحملت عليه اليهود فجعل كلك ترسا  لـه، ومحل عليهم فضرب 
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مرحبا  فقتله وانهزم اليهود من بني يديه، فرمى عاد كلك احلجر بيده اليسرى إىل 

خلىه، فمر احلجر الاي هو الباب على رؤو  الاا  من املسلمني إىل أ  وقع يف نخر 

فارعاا املسافة اليت مضى فيها الباب فكانت أربعني كراعا ، العسكر. قال املسلمو : 

رم اجتمعاا على الباب لارفعه من األرض وكاا أربعني رجال  حتى تهيأ لاا أ  نرفعه 

فيما كتبه إىل سهل بن حايف:  . أقول: ورد عن أمري املؤماني (1)قليال  من األرض

ني كراعا  بقوة جسدية، وال واهلل ما قلعت باب خيرب ورميت بها خلف ظهري أربع

 .(2)حركة غاائية، لكين ُأيدت بقوة ملكوتية، ونىس باور ربها مضيئة

 

 قتل مرحب اليهودي

 

ملرحب اليهود الاي  من أهم أحداث معركة خيرب هو قتل أمري املؤماني 

 أرعب املسلمني، فما برز إليه أحد ماهم وعرفه إاّل ووىل هاربا .

مرحب: إنه كا  طويل القامة عييم اهلامة، وكانت يقول املؤرخو  يف وصف 

فما  اليهود تقدمه لشجاعته ويساره، وكات يوم خرج إىل أصحاب رسول اهلل 

كاهاة،  (3)واقىه قر  إاّل قال: أنا مرحب رم محل عليه، فلم يثبت لـه وكانت لـه ظئر

وغالب وكانت تعجب بشبابه وعيم خلقته، وكانت تقول لـه: قاتل كل من قاتلك، 

 كل من غالبك، إاّل من تسمى عليك حبيدرة؛ فإنك إ  وقىت لـه هلكت.

 الاا  مبقامه شكوا كلك إىل الايب  (4)قال: فلما كثر مااوشته، وبعل

يا علي، وقال لـه:  عليا   ، فدعا الايب وسألوه أ  خيرج إليه عليا  

 . اكىين مرحبا 

مرحب أسرع إليه فلم يره يعبأ به، فلما بصر به  فخرج إليه أمري املؤماني 

                                                        

 فدك. 1ب 160ــ 159ص 1راجع اخلرائج واجلرائح: ج (1)

 .فصل يف أعالم أمري املؤماني  14ب 542ص 2اخلرائج واحلرائح: ج (2)

 مادة )ظأر(. 515ص 4اليئر: املرمعة غري ولدها ـ لساب العرب: ج (3)

 مادة )بعل(. 150ص 2ق والدهش ـ كتاب العني: جبعل: إكا كا  يصري عاد احلرب كاملبهوت من الىر (4)
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 فأنكر كلك وأحجم عاه، رم أقدم وهو يقول: أنا الاي مستين ُأمي مرحبا .

 بالسيف، وهو يقول: أنا الاي مستين ُأمي حيدرة. فأقبل علي 

فلما مسعها ماه مرحب هرب ومل يقف خوفا  مما حارته ماه ظئره، فتمثل لـه 

 د، فقال: إىل أين يا مرحب؟.إبليس يف صورة حرب من أحبار اليهو

 فقال: قد تسمى عليَّ هاا القر  حبيدرة. 

 فقال لـه إبليس: فما حيدرة؟.

فقال: إ  فالنة ظئري كانت حتارني من مبارزة رجل امسه حيدرة، وتقول: إنه 

قاتلك. فقال لـه إبليس: شوها  لك، لو مل يكن حيدرة إاّل هاا وحده ملا كا  مثلك 

ا بقول الاساء وهن خيطئن أكثر مما يصنب، وحيدرة يف الدنيا كثري، يرجع عن مثله، تأخ

فارجع فلعلك تقتله، فإ  قتلته سدت قومك وأنا يف ظهرك أستصرخ اليهود لك. 

مربة سقط ماها لوجهه  ناقة حتى مربه علي  (1)فرده، فو اهلل ما كا  إال كىواق

 .(2)وانهزم اليهود وهم يقولو : ُقتل مرحب، ُقتل مرحب

لدفعها، وإىل  يدعو أمري املؤماني  أقول: يف كل شدة كا  رسول اهلل 

كلما  :يف خطبتها املشهورة حيث قالت  كلك تشري الصديقة الزهراء 

أوقدوا نارا  للحرب أطىأها اهلل، وكلما جنم قر  الضاللة أو فغرت فاغرة للمشركني 

مخصها، وخيمد لـهبها حبده، قاف أخاه يف لـهواتها، فال ياكىئ حتى يطأ صماخها بأ

 .(3)مكدودا  يف كات اهلل، قريبا  من رسول اهلل، سيدا  يف أولياء اهلل

                                                        

 مادة )فوق(. 318ص 10ُفَواق، بالضم: ما بني احللبتني، يريد ما هلا من انتيار ـ لسا  العرب: ج (1)

 .2اجمللس األول ح 3األمالي للطوسي: ص (2)

 حديث فدك. 34دالئل اإلمامة: ص (3)
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 على درعه يهودي يخاصم اإلمام 
 

يف عهد عمر ماعت لـه  نقل املؤرخو  ورواة احلديث: أ  أمري املؤماني 

ها وترافعا إىل درع، فوجدها بيد أحد اليهود، وملا طلبها ماه أبى اليهودي أ  يرجع

 ليحكم بياهما. قال شريح: ما تطلب يا أمري املؤماني؟. (1)شريح القامي

 .درعي سقطت عن مجل لي فالتقطها هاا اليهودي :قال 

 فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟. قال: درعي ويف يدي.

فقال شريح: صدقت واهلل يا أمري املؤماني إنها لدرعك، ولكن البد من 

 فشهدا إنها لدرعه. ا قاربا  مواله واحلسن بن علي شاهدين. فدع

 فقال شريح: أما شهادة موالك فقد أجزناها، وأما شهادة اباك لك فال جنيزها.

: ركلتك ُأمك، أما مسعت عمر يقول: قال رسول اهلل فقال علي: 

 . قال: اللهّم نعم.احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلاة

 .دي شباب أهل اجلاة؟ رم قال لليهودي: خا الدرعأفال جتيز شهادة سيقال: 

فقال اليهودي: أمري املؤماني جاء معي إىل قامي املسلمني فقضى على علي 

ورمي، صدقت واهلل يا أمري املؤماني إنها لدرعك سقطت عن مجل لك التقطتها، 

عمائة وأجازه بسب أشهد أ  ال إله إال اهلل وأ  حممدا  رسول اهلل. فوهبها لـه علي 

                                                        

ي. وقيل: اسم أبيه معاوية وقيل غريه. استعمله عمر قال ابن أبي احلديد: هو شريح بن احلارث الكاد (1)

بن اخلطاب على القضاء بالكوفة فلم يزل قاميا  ستني ساة )وقيل: مخس وسبعو  ساة( مل يتعطل فيها 

إال رالث ساني يف فتاة ابن الزبري امتاع عن القضاء. رم استعىى احلجاج من العمل فأعىاه فلزم مازله إىل 

شرحيا  على القضاء مع  هـ . وأقر أمري املؤماني 87وقيل: مائة. ومات ساة ساة.  108أ  مات وله 

مرة عليه فطرده عن الكوفة وأمره باملقام ببانقيا،  خمالىته لـه مسائل كثرية من الىقه. وسخط علي 

وكانت قريبة من الكوفة أكثر ساكايها اليهود. فأقام بها مدة حتى رمي عاه وأعاده إىل الكوفة ـ شرح 

 نسب شريح وككر بعض أخباره. 29ــ  28ص 14نهج البالغة: ج
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 .(1)ومل يزل معه حتى ُقتل يوم صىني

أقول: مثل هاه األخالق العييمة هي اليت جعلت كثريا  من الاا  يقبلو  على 

اإلسالم ويتخاونه دياا  لـهم، وملا غابت هاه األخالق من بني املسلمني ابتعد العامل 

ل إال عن اإلسالم وفقد املسلمو  العزة وتأخروا عن سائر األمم، وال يكو  احل

 كما فصلااه يف بعض كتباا. بالرجوع إىل القرن  والعرتة الطاهرة 

 

 يهودي يسأل عن كنوز أبيه
 

يف كتابه )مدياة املعاجز(: إ  يهوديا    (2)نقل العالمة السيد هاشم البحراني

جاء إىل أبي بكر يف واليته وقال لـه: إ  أبي قد مات وقد خلف كاوزا ، ومل ياكر أين 

ظهرتها كا  لك رلثها، وللمسلمني رلث نخر، ولي رلث، وأدخل يف هي؛ فإ  أ

 دياك.

 فقال أبو بكر: ال يعلم الغيب إال اهلل.

 فجاء إىل عمر، فقال لـه مقالة أبي بكر.

 فجاء فسأله. رم دله على علي 

حبضرموت، فإكا  (3)فقال لـه: رح إىل بلد اليمن واسأل عن وادي برهوت

إىل غروب الشمس، فسيأتيك غرابا  سود فاهتف حضرت الوادي فاجلس هااك 

باسم أبيك وقل لـه: يا فال ، أنا رسول وصي رسول اهلل إليك كلمين فإنه يكلمك، 

                                                        

 .6ح 105ب 57ــ  56ص 41راجع حبار األنوار: ج (1)

هو السيد هاشم املعروف بالعالمة ابن السيد إمساعيل ابن السيد عبد اجلواد البحراني، كا  فامال   (2)

، وله مؤلىات عديدة، ماها: اجمللسي حمّدرا  متتّبعا  يف األخبار حبيث مل يسبقه بها أحد غري العالمة 

الربها  يف تىسري القرن ، مدياة املعاجز، اهلادي ومياء الاادي يف تىسري القرن ، معامل الزلىى. الدر 

ساة  ، سالسل احلديد، وغريها. تويف ، وفاة الزهراء الاقيد يف فضائل احلسني الشهيد 

 ربة ماشين.هجرية، وقربه يف قرية توبلي مبق 1109أو  1107

برهوت ـ بضم اهلاء وسكو  الواو وتاء فوقها نقطتا  ـ: واد باليمن يومع فيه أرواح الكىار. وقيل:  (3)

 )برهوت(. 405ص 1برهوت حبضرموت ـ معجم البلدا : ج
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 .فاسأله عن الكاوز فإنه يدلك على أماكاها

فمضى اليهودي إىل اليمن واستدل على الوادي وقعد هااك، وإكا بالغرابني قد 

وحيك ما أقدمك على هاا املوطن! وهو من مواطن  أقبال فاادى أباه، فأجابه وقال:

 أهل الاار!

 فقال: جئت أسألك عن الكاوز أين هي؟.

فقال: يف مومع كاا، يف حائط كاا ـ وقال له ـ ويلك اتبع دين حممد تسلم فهو 

 الاجاة.

رم انصرف الغرابا  ورجع اليهودي فوجد كازا  من كهب، وكازا  من فضة. فأوقر 

وهو يقول: أشهد أ  ال إله إاّل اهلل، وأ  حممدا   ىل أمري املؤماني بعريا  وجاء به إ

رسول اهلل، وأنك وصي رسول اهلل وأخوه، وأمري املؤماني حقا  كما مسيت، وهاه 

 .(1)اهلدية فاصرفها حيث شئت فأنت وليه يف العاملني

أقول: وهكاا كا  اليهود يسلمو  واحدا  بعد واحد عادما يرو  املعاجز 

 رفو  على اإلسالم وعلى الايب والوصي، حتى قل عددهم يف بالد املسلمني.ويتع

يعلمو  الغيب بإك  اهلل،  واألئمة املعصومني  هاا وقد ربت أ  الايب 

 َمِن اْرَتَضَى ِمن  إالَّ َعاِلُم اْلَغْيِب َفاَل ُيْيِهُر َعَلَى َغْيِبِه َأَحدا  كما قال تعاىل: 

ّرُسوٍل
(2). 

 
 
 
 
 

 

                                                        

إحياء أبي اليهودي وإخباره مباله  1ب 47ــ  46ص 2مدياة املعاجز، للسيد هاشم البحراني: ج (1)

 .393ح

 .27ــ  26اجلن: سورة  (2)
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 الفصل الرابع
 

 اليهود في عهد أهل البيت 
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 من بركات الصديقة الطاهرة 
 

مالكا  للىقراء ومأوى للمحتاجني يف كل اليروف، ورمبا  كا  أهل البيت 

 لشدة جودهم وكرمهم امطروا يف بعض األحيا  إىل االقرتاض من اآلخرين.

ودي فاسرتهاه شيئا ، فدفع استقرض شعريا  من يه وقد ورد أ  أمري املؤماني 

رهاا  وكانت من الصوف. فأدخلها اليهودي إىل داره وومعها  إليه مالءة فاطمة 

يف بيت، فلما كانت الليلة دخلت زوجته البيت الاي فيه املالءة لشغل فرأت نورا  

ساطعا  أماء به البيت. فانصرفت إىل زوجها وأخربته بأنها رأت يف كلك البيت موء  

. فتعجب زوجها اليهودي من كلك وقد نسي إ  يف بيتهم مالءة فاطمة  عييما ،

فاهض مسرعا  ودخل البيت فإكا مياء املالءة ياتشر شعاعها كأنه يشتعل من بدر ماري 

يلمع من قريب، فتعجب من كلك فأنعم الاير يف مومع املالءة فعلم أ  كلك الاور 

بائه وزوجته تعدو إىل أقربائها . فخرج اليهودي يعدو إىل أقرمن مالءة فاطمة 

واستحضرهم دارهما فاستجمع نيف ومثانو  نىرا  من اليهود فرأوا كلك وأسلموا 

 .(1)كلهم

 

 سورة هل أتى
 

مرما، فاار علي وفاطمة واحلسن واحلسني  روي: إ  اإلمامني احلساني 

 بي صيام رالرة أيام، فلما عافاهما اهلل وكا  الزما  قحطا ، أخا علي بن أ

بثالرة أصواع  صوفا  لتغزهلا فاطمة  (2)من يهودي رالث جزات طالب 

 شعريا .

جزة رم طحات صاعا  من شعري وخبزته. فلما كا   فصاموا وغزلت فاطمة 

                                                        

 .فصل يف ككر أعالم فاطمة البتول  14ب 538ــ  537ص 2اخلرائج واجلرائح: ج (1)

 مادة )جزأ(. 45ص 1يقال: َجَزأُت املال بياهم وجزأته أي قسَّمته ـ لسا  العرب: ج (2)
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 عاد اإلفطار أتى مسكني، فأعطوه طعامهم ومل ياوقوا إال املاء.

عاد  جزة ُأخرى من الغد رم طحات صاعا  وخبزته، فلما كا  رم غزلت 

 اإلفطار أتى يتيم، فأعطوه طعامهم ومل ياوقوا إاّل املاء.

اليوم الثالث اجلزة الباقية رم طحات الصاع وخبزته، وأتى أسري  وغزلت 

 عاد اإلفطار، فأعطوه طعامهم.

أربعة أيام واحلجر على بطاه وقد علم حباهلم،  وكا  مضى على رسول اهلل 

. لى خنالتها مثرة ومعه علي أمري املؤماني فخرج ودخل حديقة املقداد ومل يبق ع

يا أبا احلسن، خا السلة وانطلق إىل تلك الاخلة ـ وأشار إىل واحدة ـ فقل لـها: فقال: 

 .: سألتك حبق اهلل ملا أطعمتياا من مثركقال رسول اهلل 

فلقد تطأطأت حبمل ما نير الااظرو  إىل مثلها،  :قال علي أمري املؤماني 

، فأكل وأكلت وأطعم املقداد من أطائبها ومحلت بها إىل رسول اهلل  والتقطت

ما كىاهم، فلما بلغ املازل  ومجيع عياله، ومحل إىل فاطمة واحلسن واحلسني 

 .يأخاها الصداع إكا فاطمة 

. فازل جربئيل أبشري واصربي فلن تاالي ما عاد اهلل إال بالصرب :فقال 

 .(1)بسورة هل أتى

وهم عيال اهلل، بل إنهم    مجيع اخللق عيال على أهل البيت أقول: إ

  مبثابة نباء الاا  ويدل على كلك قول الايب : يا علي، أنا وأنت أبوا هاه

 .(2)األمة

يتكىلو  مبعيشة الاا  ولو ساقهم كلك إىل  ولاا كا  أهل البيت 

 االقرتاض وحتمل اجلوع والعطش.

                                                        

 .فصل يف ككر أعالم فاطمة البتول  14ب 540ــ 539ص 2اخلرائج واجلرائح ج (1)

 فصل يف أنه املعين باإلنسا  والرجل والرجال والعبد والعباد والوالد. 105ص 3جاملااقب:  (2)
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 ن يهودي يسلم على رأس الحسي
 

محل القوم رأسه الشريف مع أهل بيته  بعد أ  استشهد اإلمام احلسني 

ُأسارى وطافوا بهم البالد املختلىة من كربالء إىل الكوفة، وماها إىل الشام، ياير إليهم 

 القاصي والداني وكأنهم عبيد من الزنج قد غاب عاهم سادتهم.

رجل من اليهود، فشرب ويف إحدى الليالي وملا جن عليهم الليل نزلوا عاد 

. فقال: أروه لي. فأروه العسكر وسكروا وقالوا لليهودي: عادنا رأ  احلسني 

وهو يف الصادوق يسطع ماه الاور حنو السماء، فتعجب ماه اليهودي فاستودعه ماهم 

وقال للرأ : اشىع لي عاد جدك. فأنطق اهلل الرأ ، فقال: إمنا شىاعيت للمحمديني 

 ولست مبحمدي.

ع اليهودي أقرباءه رم أخا الرأ  وومعه يف طست وصب عليه ماء الورد فجم

وطرح فيه الكافور واملسك والعارب، رم قال ألوالده وأقربائه: هاا رأ  ابن بات حممد 

   ـ رم قال ـ يا هلىاه حيث مل أجد جدك حممدا  فأسلم على يديه، يا هلىاه

يديك، فلو أسلمت اآل  أتشىع لي  حيث مل أجدك حيا  فأسلم على يديك وُأقاتل بني

يوم القيامة؟. فأنطق اهلل الرأ  فقال بلسا  فصيح: إ  أسلمت فأنا لك شىيع، قاله 

 .(1)رالث مرات وسكت

 فأسلم اليهودي وأسلم قومه.

وما جرى  أقول: كتب بعض الكتاب حول مصائب رأ  سيد الشهداء 

ر الرأ  الشريف سببا  إلسالم عليه بعد شهادته وأشاروا إىل هاه القضية، وكيف صا

 اليهودي وأقربائه، وكالك إسالم بعض الاصارى وهداية كثري من الاا .

                                                        

 .20ح 39ب 172ص 45حبار األنوار: ج (1)
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 ً  لو ترك فينا موسى سبطا
 

ُأسارى يف قصر يزيد بن معاوية كا  أحد أحبار  عادما ُأدخل أهل البيت 

عابدين اليهود حامرا  يف القصر ياير إليهم دو  أ  يعرفهم، وملا رأى اإلمام زين ال

 .تساءل من يزيد قائال : من هاا الغالم؟. قال: هو علي بن احلسني 

 قال: فمن احلسني؟. قال: ابن علي بن أبي طالب.

 قال: فمن ُأمه؟. قال: ُأمه فاطمة بات حممد.

فقال احلرب: يا سبحا  اهلل، فهاا ابن بات نبيكم قتلتموه يف هاه السرعة، بئسما 

و ترك فياا موسى بن عمرا  سبطا  من صلبه ليااا إنا كاا خلىتموه يف كريته، واهلل ل

نعبده من دو  رباا، وأنتم إمنا فارقكم نبيكم باألمس فوربتم على اباه فقتلتموه، سوءة  

 لكم من ُأمة.

يف حلقه رالرا . فقام احلرب وهو يقول: إ   (1)قال: فأمر به يزيد لعاه اهلل فوجئ

أو فاروني؛ فإني أجد يف التوراة إ  من قتل  شئتم فامربوني، وإ  شئتم فاقتلوني

 .(2)كرية نيب ال يزال ملعونا  أبدا  ما بقي فإكا مات يصليه اهلل نار جهام

 أقول: ويف بعض التواريخ أنه أسلم اليهودي وقام يزيد بقتله.

أيها الاا ، أصبحاا مطرودين مشردين  :يقول اإلمام زين العابدين 

صار؛ كأنا أوالد ترك وكابل من غري جرم اجرتمااه، وال ماودين، وشاسعني عن األم

مكروه ارتكبااه، وال رلمة يف اإلسالم رلمااها، ما مسعاا بهاا يف نبائاا األولني إ  هاا 

إال اختالق، واهلل لو أ  الايب تقدم إليهم يف قتالاا كما تقدم إليهم يف الوصاية باا ملا 

 .(3)نا إليه راجعو زادوا على ما فعلوا باا، فإنا هلل و إ

                                                        

 مادة )وجأ(. 190ص 1وجئ: اللكز ـ راجع لسا  العرب: ج (1)

 .39ب 140ــ 139ص 45حبار األنوار: ج (2)

 رة عن قتله.املسلك الثالث يف األمور املتأخ 202ــ  201اللهوف: ص (3)
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 طفل لقّن من غير تعليم
 

ويف كثري ماها أسلموا  كانت ليهود مااظرات عديدة مع أئمة أهل البيت 

 وحسن إسالمهم.

مع اليهود أنهم سألوه: أي معجز  ورد يف إحدى مااظرات اإلمام الصادق 

 يدل على نبوة حممد؟.

مع ما ُأعطي من احلالل كتابه املهيمن الباهر لعقول الااظرين  :فقال 

 .واحلرام وغريهما مما لو ككرناه لطالت

 فقال اليهود: وكيف لاا بأ  نعلم إ  هاا كما وصىت؟.

وكيف لاا بأ  ـ وهو صيب وكا  حامرا  ـ:  فقال هلم موسى بن جعىر 

 .نعلم ما تاكرو  من نيات موسى إنها على ما تصىو ؟

 قالوا: علماا كلك باقل الصادقني.

فاعلموا صدق ما أنبأكم به خبرب طىل لقاه اهلل  :هلم موسى بن جعىر  قال

 .من غري تعليم وال معرفة عن الااقلني

فقالوا: نشهد أ  ال إله إال اهلل وأ  حممدا  رسول اهلل، وأنكم األئمة اهلادية 

 .واحلجج من عاد اهلل على خلقه

أنت ، رم قال: فقبل بني عيين موسى بن جعىر  فورب أبو عبد اهلل 

 .القائم من بعدي

 .(1)ووهب هلم وانصرفوا مسلمني رم كساهم أبو عبد اهلل 

. أي: القائم بأمر اإلمامة بعدي، ال كما القائم من بعدي :أقول: قوله 

 حي وأنه القائم؛ فإ  اإلمام املهدي  زعمت الواقىية بأ  موسى بن جعىر 

 عدال  بعد ما ملئت ظلما  وجورا .هو القائم الاي ميأل األرض قسطا  و

                                                        

 فصل من روايات اخلاصة. 1ب 112ــ  111ص 1اخلرائج واجلرائح: ج (1)
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 عوام اليهود
 

التقليد من أهم املسائل اليت تبتين عليها أعمال الاا ، فعوام الاا  يقلدو  

علماءهم، ولكن ال جيوز التقليد يف أصول الدين بل يف فروعه، كما يلزم مراعاة كافة 

 الشرائط املقررة يف الىقيه ليكو  اجلامع لشرائط التقليد.

ام اليهود أخاوا يقلدو  أحبارهم حتى يف أصول الدين، ومن دو  رعاية وعو

شروط التقليد، فهم يعرفو  أ  علماءهم على ماللة ومع كلك يصرو  على 

 تقليدهم، ولالك ورد كمهم يف اآليات والروايات.

: فإكا كا  هؤالء العوام من اليهود فىي اخلرب أ  رجال  قال لإلمام الصادق 

لكتاب إاّل مبا يسمعونه من علمائهم ال سبيل هلم إىل غريه، فكيف كمهم ال يعرفو  ا

 بتقليدهم والقبول من علمائهم، وهل عوام اليهود إاّل كعواماا يقلدو  علماءهم؟.

بني عواماا وعلمائاا وبني عوام اليهود  :إىل أ  قال: فقال اإلمام 

استووا فإ  اهلل كم عواماا  وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث إنهم

 .بتقليدهم علماءهم كما قد كم عوامهم، وأما من حيث إنهم افرتقوا فال

 .قال: بني لي كلك يا ابن رسول اهلل 

إ  عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكاب الصراح وبأكل  :قال 

واملصانعات، احلرام وبالرشى وبتغيري األحكام عن واجبها بالشىاعات والعاايات 

وعرفوهم بالتعصب الشديد الاي يىارقو  به أديانهم، إكا تعصبوا أزالوا حقوق من 

تعصبوا عليه، وأعطوا ما ال يستحقه من تعصبوا لـه من أموال غريهم، وظلموهم من 

أجلهم، وعرفوهم بأنهم يقارفو  احملرمات، وامطروا مبعارف قلوبهم إىل أ  من فعل 

 جيوز أ  يصدق على اهلل وال على الوسائط بني اخللق وبني ما يىعلونه فهو فاسق ال

اهلل، فلالك كمهم اهلل ملا قلدوا من قد عرفوا، ومن قد علموا إنه ال جيوز قبول خربه، 
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وال تصديقه يف حكايته، وال العمل مبا يؤديه إليهم عمن مل يشاهدوه، ووجب عليهم 

له أومح من أ  ختىى وأشهر من إك كانت دالئ الاير بأنىسهم يف أمر رسول اهلل 

 أ  ال تيهر لـهم.

وكالك عوام ُأمتاا إكا عرفوا من فقهائهم الىسق الياهر والعصبية الشديدة 

والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وإهالك من يتعصبو  عليه وإ  كا  إلصالح 

واإلهانة  أمره مستحقا  وبالرتفق بالرب واإلحسا  على من تعصبوا لـه وإ  كا  لإلكالل

مستحقا ، فمن قلد من عواماا من مثل هؤالء الىقهاء فهم مثل اليهود الاين كمهم اهلل 

تعاىل بالتقليد لىسقة فقهائهم. فأما من كا  من الىقهاء صائاا  لاىسه، حافيا  لدياه، 

خمالىا  لـهواه، مطيعا  ألمر مواله، فللعوام أ  يقلدوه، وكلك ال يكو  إاّل يف بعض 

لشيعة ال مجيعهم، فإ  من ركب من القبائح والىواحش مراكب فسقة فقهاء فقهاء ا

العامة، فال تقبلوا ماهم عاا شيئا  وال كرامة لـهم، وإمنا كثر التخليط فيما يتحمل عاا 

أهل البيت لالك؛ أل  الىسقة يتحملو  عاا فهم حيرفونه بأسره جلهلهم، ويضعو  

، ونخرين يتعمدو  الكاب علياا األشياء على غري وجوهها لقلة معرفتهم،

 .(1)احلديث

أقول: لقد عمل علماؤنا األبرار والشيعة الكرام مبا أوصاهم به اإلمام الصادق 

  من االحتياط يف أمر التقليد، وقد رأيت يف أكثر من موقف كيف حيتاط الشيعة يف

صدي أُلمور مسألة التقليد ويدققو  فيها، وكيف كا  العلماء األعالم حيتاطو  يف الت

وابن عمي  (2)املرجعية وزعامة الاا ، ومن كلك إنين كات بصحبة والدي 

يف جملس كا  يضم املرحوم السيد عبد  املرحوم السيد أبو القاسم الشريازي 

                                                        

 .12ح 14ب 88ــ  87ص 2حبار األنوار: ج (1)

. ولد يف كربالء املقدسة عام هو املرجع الديين الكبري السيد املريزا مهدي احلسيين الشريازي  (2)

ري احلىظ، جيد اخلط. وكا  صاحب كرامات، وهو هـ، كا  عاملا  تقّيا  ورعا  عابدا  زاهدا ، كث1304

  من خرية تالميا املرجع األعلى الشيخ حممد تقي الشريازي  ،قائد رورة العشرين يف العراق

 هـ ودفن يف الصحن احلسيين الشريف يف املقربة املعروفة مبقربة الشريازية.1380شعبا  عام  28تويف يف 
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أيضا ، ويف األرااء جاءنا خرب وفاة املرجع الديين الكبري السيد  (1)اهلادي الشريازي 

أسىاا مجيعا  وتأررنا باخلرب املىجع، غري أ  الاي تغري فت (2)أبو احلسن األصىهاني 

لونه وامطربت أحواله أكثر من كل احلامرين هو مساحة السيد املريزا عبد اهلادي 

، إك أنه كا  مرشحا  من قبل بعض خواص العلماء وأهل الرأي والاير الشريازي 

اجلسيمة بدا االمطراب  للزعامة العامة واملرجعية الدياية، وخوفا  من تلك املسؤولية

وامحا  عليه وهو يقول مرددا : أستجري باهلل تعاىل مما أخاف وأحار، إني يا رب أخاف 

أ  تصلين مسؤولية الزعامة واملرجعية، وأحار من عبئها الثقيل ومسؤوليتها الكربى. 

 وهكاا بقي مضطربا  من أمل املصاب وخوف املسؤولية.

                                                        

 ◄عبد اهلادي بن السيد مريزا إمساعيل بن السيد رمي الدين هو املرجع الديين األعلى السيد (1)

هـ يف الساة اليت تويف بها والده احلجة، هاجر إىل كربالء 1305الشريازي. ُولد يف سر من رأى عام ►

املقدسة وحضر على بعض علمائها، خترج على يد الشيخ مال حممد كاظم اآلخوند اخلراساني، واملريزا 

وشيخ الشريعة األصىهاني. وكا  عاملا  حمققا  ماقبا ، كا رأي صائب، قوي حممد تقي الشريازي، 

. لـه احلافية، أديبا  شاعرا ، نلت إليه املرجعية الدياية العليا بعد وفاة السيد أبو احلسن األصىهاني 

 مواقف مشرفة مد االستعمار الربيطاني، فقد اشرتك مع الشيخ الشريازي يف رورة العشرين، 

هـ وتويف عام 1369جه املد الشيوعي وأصدر فتواه الشهرية بضاللتهم. أعماه اإلجنليز عام ووقف بو

 هـ.1382

هو املرجع الديين األعلى السيد أبو احلسن بن السيد حممد بن السيد عبد احلميد املوسوي األصىهاني.  (2)

وأقام يف كربالء  هـ يف أصىها ، ورد إىل الاجف األشرف أواخر القر  الثالث عشر1284ولد ساة 

املقدسة مدة، وبعد وفاة السيد حممد كاظم اليزدي صاحب العروة رشح للزعامة الدياية، وبعد وفاة 

يف  الشيخ أمحد كاشف الغطاء والشيخ املريزا حسني الاائيين تهيأ لـه اليهور باملرجعية العامة. تويف 

األشرف ودفن يف الصحن الغروي  هـ يف الكاظمية، ونقل جثمانه إىل الاجف1365كي احلجة عام 

 الشريف.
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 مع السيد األصفهاني 
 

وأئمة  سار علماؤنا وفقهاؤنا األعالم على نىس السرية اليت رمسها الايب 

يف التعامل مع غري املسلمني وماهم اليهود، فكانوا يسعو  دائما   أهل البيت 

 باحلكمة واملوعية هلدايتهم إىل نور اإلسالم ونور القرن  ونور أهل البيت 

 احلساة، وكم من اليهود أسلموا على يد علمائاا وحسن إسالمهم.

نقل لي أحد جتار بغداد، فقال: كات أتعامل مع يهودي فخسر مجيع أمواله، 

 وكا  لي عليه مال كثري، فبقيت فرتة أتردد عليه لريجع أموالي ولكن دو  جدوى.

، رم ؤماني ويف يوم الغدير كهبت إىل الاجف األشرف وزرت اإلمام أمري امل

وقدمت لـه مائيت دياار  كهبت إىل املرجع الديين السيد أبي احلسن األصىهاني 

من احلقوق الشرعية، وقلت لـه: إ  حقوقي تعادل ألف دياار إال إنين ال أمتكن من 

تسديدها اآل ؛ أل  قسما  من أموالي كانت عاد أحد جتار اليهود وقد خسر يف جتارة 

   جليس الدار وريثما يرجع أموالي أعطيكم البقية.مجيع أمواله، وهو اآل

 فقال السيد األصىهاني: هل إنك تقلدني؟.

 قلت: نعم، ولاا قدمت إليكم هاه احلقوق.

 قال: وهل تاىا ما أقول لك؟. قلت: نعم، وِلَم ال ُأنىا؟!

وبعد مدة من تأكيد السيد على أ  ُأنىا أوامره قال لي: بقي من حقوقك مثامنائة 

 صحيح؟. قلت: نعم. دياار

قال: خا املائتني واكهب إىل كلك اليهودي يف بغداد وقل لـه: إ  السيد أبا احلسن 

األصىهاني أرسل لك هاا املبلغ وأعىاك عن الباقي؛ فإنه قبلها كحقوق شرعية مين، 

 فأنت معىو من تسديد الديو ، ولن ُأطالبك بها بعد اليوم أبدا .

 السيد وقلت: سيدنا، هاه حقوق اإلمام  يقول التاجر: فتعجبت من كالم
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 والسادة، فكيف تهبها ليهودي؟!

 قال: أمل تتعهد أنك تسمع كالمي وتاىا أوامري؟!

فغلبتين احلرية وكهبت إىل بغداد وطرقت باب اليهودي، فخرجت اباته وقالت: 

 إ  أبي مريض وهو طريح الىراش وال يتمكن من االلتقاء بأحد.

ين مل نت للمطالبة بأموالي، وجئت ألمر نخر فليأك  لي فقلت هلا: أخربيه إن

بزيارته. فأك  لي ودخلت داره فوجدته كما قالت اباته طريح الىراش، فأهديت له 

املبلغ ونقلت لـه القضية فبكى بشدة وقال: كات قبل قليل ُأفكر لو كا  نيب اهلل موسى 

 نا غارق يف التىكري إك طرقت أو وصيه حيا  ملا تركين وأنا يف هاه الشدة. وبياما أ

الباب وجئت بهاا املبلغ وهو يساعدني على أ  أبدء من جديد وأخربتين مبا قاله السيد 

أبو احلسن. وقد تيقات اآل  إ  السيد أبا احلسن يسري على نهج األنبياء، وأ  نبيكم 

 .نيب اإلسالم امتداد لابوة نبياا موسى 

ملسلم أ  يعرض عليه اإلسالم، يقول: رم إ  اليهودي طلب من هاا التاجر ا

 فعرمته عليه فأسلم وتشهد بالشهادات الثالث وأمر مجيع ُأسرته أ  يسلموا 

فأسلموا. فىرحت فرحا  شديدا  ورجعت إىل الاجف األشرف وبشرت السيد بالك، 

 فقال لي: أمل أقل لك امسع كالمي؟!

 

 مسؤوليتنا تجاه اليهود

تاريخ كثريو  جدا ، ومل ياقطع إسالم اليهود ماا إ  اليهود الاين أسلموا يف ال

 وإىل يوماا هاا، وإ  قل كلك أو كثر يف بعض األزما . عهد الايب 

وإكا ما تصدى أحد جلمع أحوال هؤالء اليهود الاي أسلموا طول التاريخ يف 

 كتاب مستقل لكا  جملدا  مخما .

اليهوديات أسلمن، مما : إ  مجاعة من نساء إسرائيل (1)وقد نقلت بعض اجملالت

أدى كلك إىل امطراب يف احلكومة اإلسرائيلية. فقاموا بالبحث والتحقيق عن سبب 

                                                        

 انير جملة الرأي اجلديد األردنية. (1)
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 إسالمهن، فقلن: إ  اإلسالم حيرتم املرأة أكثر من اليهود.

قبل أربعني ساة تقريبا : إ  من الالزم على  (1)(هؤالء اليهودوككرت يف كتاب )

ىل اإلسالم عرب بيا  األدلة والرباهني؛ فإ  اليهود املسلمني أ  يهتموا بهداية اليهود إ

مهما كانوا فهم بشر لـهم عواطىهم وعقوهلم، وإ  كا  فيهم بعض املتعصبني 

 واملعاندين إال أ  كثريا  ماهم إكا عرفوا احلق اتبعوه، والتاريخ خري شاهد على كلك.

 ولكن املسلمني تركوا هاه املهمة الدياية يف العصور األخرية.

 

 

 ال تمسه بسوء
 

من قصص اليهود الاين أسلموا يف العصور األخرية ما نقله لي احلاج عبد األمري 

أحد جتار الاجف األشرف، وكا  من وكالء التاجر الشهري احلاج حمسن شالش، 

فقال: كانت لاا دكاكني وأردنا إصالحها، ولاا فقد أنارت املستأجرين بإفراغ 

ع ما عدا يهودي كا  من املستأجرين فإنه مل يقبل دكاكياهم لرتميمها، فقبل اجلمي

كالمي، وكلما أحلحت عليه مل يقبل، فقلت لـه: غدا  نتي بعمال البلدية ليىرغوا 

 الدكا  من أرارك ونهدمه شئت أم أبيت.

يف املاام وهو يقول لي: أترك هاا  ويف الليلة نىسها رأيت اإلمام أمري املؤماني 

كلك بقوله: إنه أسلم خىية وهو  علل اإلمام  الشخص وال متسه بأكى، رم

 حمسوب علياا، ولاا يابغي أ  ال يؤكى.

فقلت: نعم سيدي، وكهبت غدا  إىل دكانه وقلت لـه: ابق يف الدكا  فإني ال 

 أمسك بسوء. فقال اليهودي: وملاكا؟.

 وأوصاني بالك. قلت: ألني رأيت البارحة اإلمام أمري املؤماني 

                                                        

يف كربالء املقدسة، ومن عااوين الكتاب: )فلسطني، التوراة  من تأليىات اإلمام الشريازي  (1)

والعهد القديم، التلمود، املاسونية، بروتوكوالت الصهاياة، سيطرة اليهود، املؤمرات، فجائع اليهود 

 ليوم، خامتة(. ترجم الكتاب إىل اللغة الىارسية وطبع مكّررا .ا
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 كيف؟. فاقلت لـه القضية بتىاصيلها.قال اليهودي: و

فقال: اهلل اكرب، هاا دليل نخر على صدق اإلسالم؛ فإني ملا رأيت املسلمني 

علمت  وأئمة أهل البيت  وحسن معاشرتهم وتعرفت على نيب اإلسالم 

بأ  اإلسالم هو احلق، فأسلمت خىية ومل يطلع على كلك سوى ربي، ومعرفة أمري 

دليل على صدق اإلسالم، وإ  اإلمام هو اإلمام احلق وهو بإسالمي  املؤماني 

ـ رم قال لي ـ ُأوصيك يا هاا إكا ُمت أ  تأخا جاازتي إىل وادي  خليىة رسول اهلل 

السالم وادفين هااك حسب ما يأمر به الدين اإلسالمي، وال ترتك أهلي يتولو  

ي الكىل أو يف بغداد يف جتهيزي وال ختربهم باألمر؛ ألنهم يريدو  دفن جاازتي عاد ك

بعض مقابر اليهود. فقبل احلاج عبد األمري الوصية، وبعد فرتة مرض هاا الرجل وتويف 

 فقام احلاج بدفاه يف الاجف األشرف يف وادي السالم كما أوصاه.

 

 

 يهودي يسلم ببركة السيّدة رقيّة 
 

لاي كانت من قصص اليهود الاين أسلموا يف زماناا قصة اليهودي األصىهاني ا

لـه طىلة مريضة ويأ  األطباء عن شىائها. ويف أحد األيام حضر جملس العزاء يف بيت 

املدفونة بالشام وما جرى عليها  جار مسلم له، فاكر القارئ مصيبة السيدة رقية 

، فبكى اليهودي بكاء  كثريا ، ونار أ  وأنها ماتت على رأ  أبيها اإلمام احلسني 

 تشىعت يف شىاء طىلته وشوفيت أسلم.إكا  السيدة رقية 

 وبالىعل شوفيت الطىلة وأسلم اليهودي، فقيل لـه: ملاكا أسلمت؟.

باىسي وكانت تلعب مع  فاقل لـهم قصته قائال : رأيت السيدة رقية 

األطىال وكانت طىليت معهم تلعب، وبعد هاه القصة شوفيت الطىلة وارتىع عاها 

 نرار املرض متاما .

 يف عامل املكاشىة.)صلوات اهلل عليها( رأى السيدة  والياهر أنه

نعم، اليهود كاملسيحيني وكسائر غري املسلمني، بشر فيهم طيب الاىس وفيهم 
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السيئ، فيهم املعاند وفيهم من خيضع للحق إكا عرفه. ومن هاا يتحتم على املسلمني 

 حلساة.أ  يسعوا دائما  يف هداية اليهود إىل اإلسالم باحلكمة واملوعية ا
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 الفصل السادس
 

 من قصص بني إسرائيل
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 امرأة من أولياء هللا
 

 :قال الكايف عن أبي عبد اهلل يف 

وللقامي أخ وكا  رجل صدق وله  ،كا  ملك يف بين إسرائيل وكا  له قاض

فقال للقامي ابغين  ،يف حاجة فأراد امللك أ  يبعث رجال  ،امرأة قد ولدتها األنبياء

أورق من أخي فدعاه ليبعثه فكره كلك الرجل وقال  فقال ما أعلم أحدا  ،قةر رجال 

 :فقال ألخيه ،من اخلروج فلم جيد بدا  ،فعزم عليه ،ألخيه إني أكره أ  أميع امرأتي

من امرأتي فاخلىين فيها وتول قضاء  أهم علّي يا أخي إني لست أخلف شيئا 

 .نعم :قال.حاجتها

فكا  القامي يأتيها ويسأهلا  ،أة كارهة خلروجهوقد كانت املر ،فخرج الرجل

فحلف عليها لئن مل  ،فأعجبته فدعاها إىل نىسه فأبت عليه ،عن حوائجها ويقوم هلا

اصاع ما بدا لك لست أجيبك إىل شيء  :فقالت ،تىعل ليخرب  امللك أنها قد فجرت

 .مما طلبت

 !.إ  امرأة أخي قد فجرت وقد حق كلك عادي :فأتى امللك فقال

 .رهاطّه :قال له امللكف

 .رمجتك جتيبين وإاّل ؟إ  امللك قد أمرني برمجك فما تقولني :فجاء إليها فقال

 .لست أجيبك فاصاع ما بدا لك :فقالت

فلما ظن أنها قد ماتت تركها  ،فأخرجها فحىر هلا فرمجها ومعه الاا 

مشت  من احلىرية رموخرجت بها الليل وكا  بها رمق فتحركت  وجّن ،وانصرف

على باب فباتت فانتهت إىل دير فيه ديراني  ،على وجهها حتى خرجت من املدياة

 .الدير

فسأهلا عن قصتها فخربته فرمحها  ،فلما أصبح الديراني فتح الباب فرنها
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وكا  حسن احلال فداواها  ،غريهابن وكا  له ابن صغري مل يكن له  ،الديروأدخلها 

وكا  للديراني  ،ع إليها اباه فكانت تربيهرم دف ،حتى برئت من علتها واندملت

لئن  :فقال ،فجهد بها فأبت ،يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إىل نىسه فأبت (1)قهرما 

فعمد إىل الصيب فدق عاقه وأتى  ،اصاع ما بدا لك :فقالت !تىعلي ألجهد  يف قتلك

ه، فجاء فقال له: عمدت إىل فاجرة قد فجرت فدعت إليها إباك فقتلت ،الديراني

فقال  ،فأخربته بالقصة ،ما هاا فقد تعلمني صايعي بك :فلما رنه قال هلاالديراني 

ودفع إليها عشرين  فاخرجي فأخرجها ليال  ،ليس تطيب نىسي أ  تكوني عادي :هلا

 .اهلل حسبك ..تزودي هاه :وقال هلا درهما 

سألت فأصبحت يف قرية فإكا فيها مصلوب على خشبة وهو حي ف فخرجت ليال 

ومن كا  عليه دين عادنا لصاحبه  ،ين عشرو  درهما عليه َد :فقالوا ؟عن قصته

 :ودفعتها إىل غرميه وقالت فأخرجت العشرين درهما  ،لب حتى يؤدي إىل صاحبهُص

 .فأنزلوه عن اخلشبة ،ال تقتلوه

فأنا  ،جنيتين من الصلب ومن املوت ،ماة ماك ما أحد أعيم علّي :فقال هلا

فمضى معها ومضت حتى انتهيا إىل ساحل البحر فرأى مجاعة  ،كهبتمعك حيثما 

فأتاهم فقال  ،اجلسي حتى أكهب أنا أعمل هلم وأستطعم ونتيك به :فقال هلا وسىاا 

 ،يف هاه جتارات وجوهر وعارب وأشياء من التجارة :قالوا ؟ما يف سىياتكم هاه :هلم

 :قال. ال حنصيه كثريا  :قالوا ؟وكم يبلغ ما يف سىياتكم :قال ،وأما هاه فاحن فيها

جارية مل تروا مثلها  :قال؟ وما معك :قالوا. هو خري مما يف سىياتكم فإ  معي شيئا 

نعم على شرط أ  ياهب بعضكم فياير إليها رم جييئين  :قال ،فبعااها :قالوا ،قط

 .الثمن وال يعلمها حتى أمضي أنا فيشرتيها وال يعلمها ويدفع إلّي

فاشرتوها ماه  ،ما رأيت مثلها قط :فقال ،فبعثوا من نير إليها ،لككلك  :فقالوا

 :فلما أمعن أتوها فقالوا هلا ،فمضى بها ،ودفعوا إليه الدراهم ،بعشرة نالف درهم

                                                        

وماه ماجاء يف احلديث عن أمري املؤماني )عليه  القهرما  هو القائم بشراء حاجات الشخص (1)

 .  املرأة رحيانة وليست بقهرمانةفإالسالم(:
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ما هو  :قالت ،قد اشرتيااك من موالك :قالوا ؟ومل :قالت !،قومي وادخلي السىياة

فلما انتهوا إىل الساحل  ،ت معهمفقامت ومض ،لتقومني أو لاحملاك :قالوا ،مبوالي

وركبوا  ،عليها فجعلوها يف السىياة اليت فيها اجلوهر والتجارة مل يأمن بعضهم بعضا 

 .هم يف السىياة األخرى فدفعوها

فغرقتهم وسىياتهم وجنت السىياة اليت كانت  فبعث اهلل عز وجل عليهم رياحا 

رم دارت يف اجلزيرة  ،السىياة وربطت ،فيها حتى انتهت إىل جزيرة من جزائر البحر

أعبد اهلل يف  ،ومثر نكل ماه ،هاا ماء أشرب ماه :فإكا فيها ماء وشجر فيه مثر فقالت

فأوحى اهلل عز وجل إىل نيب من أنبياء بين إسرائيل أ  يأتي كلك امللك  ،هاا املومع

ك من خلقي فاخرج أنت ومن يف مملكت إ  يف جزيرة من جزائر البحر خلقا  :فيقول

فإ   ،رم تسألوا كلك اخللق أ  يغىر لكم ،له بانوبكموتقروا حتى تأتوا خلقي هاا 

فتقدم  ،فرأوا امرأة ،فخرج امللك بأهل مملكته إىل تلك اجلزيرة ،لكم غىرت لكميغىر 

هاا أتاني فخربني أ  امرأة أخيه فجرت فأمرته برمجها  إ  قامّي :إليها امللك فقال هلا

فأخاف أ  أكو  قد تقدمت على ما ال حيل لي فأحب أ  ومل يقم عادي البياة 

إنه كا   :رم أتى زوجها وال يعرفها فقال ،غىر اهلل لك اجلس :فقالت ،تستغىري لي

وإني خرجت عاها وهي كارهة لالك  ،لي امرأة وكا  من فضلها وصالحها

فاستخلىت أخي عليها فلما رجعت سألت عاها فأخربني أخي أنها فجرت فرمجها 

فأجلسته  ،غىر اهلل لك اجلس :فقالت ،ا أخاف أ  أكو  قد ميعتها فاستغىري ليوأن

 .إىل جاب امللك

إنه كا  ألخي امرأة وإنها أعجبتين فدعوتها إىل الىجور  :فقال، رم أتى القامي

فأبت فأعلمت امللك أنها قد فجرت وأمرني برمجها فرمجتها وأنا كاكب عليها 

رم تقدم  ،امسع :رم أقبلت على زوجها فقالت ،لكغىر اهلل  :قالت ،فاستغىري لي

قد لقيها سبع يكو  أخرجتها بالليل وأنا أخاف أ   :الديراني فقص قصته وقال

فقالت  ،رم تقدم القهرما  فقص قصته ،غىر اهلل لك اجلس :فقالت ،فقتلها

ال غىر اهلل  :فقالت ،رم تقدم املصلوب فقص قصته ،امسع غىر اهلل لك :للديراني
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أنا امرأتك وكل ما مسعت فإمنا هو قصيت  :رم أقبلت على زوجها فقالت :قال ،لك

 ،وليست لي حاجة يف الرجال فأنا أحب أ  تأخا هاه السىياة وما فيها وختلي سبيلي

فىعل وأخا السىياة  ،فأعبد اهلل عز وجل يف هاه اجلزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال

 . (1)وأهل مملكتهوما فيها وخلى سبيلها وانصرف امللك 

 

 ً  خمسون كذابا
 

حتى خرج قبله مخسو   ما خرج موسى  :أنه قال عن أبي جعىر 

 . (2)من بين إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمرا  كاابا 

 وهكاا كا  دأب بعض بين إسرائيل على الكاب واخلداع.

 

 مع سليمان النبي 
 

أل   ستخلف سليما  أراد أ  ي إ  داود  :الصادق قال اإلمام 

 ،فلما أخرب بين إسرائيل مجوا من كلك ،اهلل عز وجل أوحى إليه يأمره بالك

 .وفياا من هو أكرب ماه !يستخلف علياا حدرا  :وقالوا

فأي  ،فأروني عصيكم ،قد بلغتين مقالتكم :فدعا أسباط بين إسرائيل فقال هلم

 .عصا أمثرت فصاحبها ولي األمر بعدي

فكتبوا رم  ،ليكتب كل واحد ماكم امسه على عصاه :وقال ،رمياا :فقالوا

و  ؤوأغلق الباب وحرسه ر جاء سليما  بعصاه فكتب عليها امسه رم أدخلت بيتا 

فلما أصبح صلى بهم الغداة رم أقبل فىتح الباب فأخرج عصيهم  ،أسباط بين إسرائيل

ضرة بين فاختربه حب ،فسلموا كلك لداود ،وقد أورقت عصا سليما  وقد أمثرت

                                                        

 .10باب الاوادر من كتاب الاكاح ح 559-556ص 5الكايف: ج (1)

 .147كمال الدين ومتام الاعمة: ص (2)
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 ؟يا بين أي شيء أبرد :إسرائيل فقال له

 .وعىو الاا  بعضهم عن بعض ،عىو اهلل عن الاا  :قال

 ؟يا بين فأي شيء أحلى :قال

 .احملبة وهي روح اهلل يف عباده :قال

هاا خليىيت فيكم من  :فسار به يف بين إسرائيل فقال ماحكا  فافرت داود 

ه وتزوج بامرأة واسترت من شيعته ما شاء اهلل أ  ما  بعد كلك أمرليرم أخىى س. بعدي

بأبي أنت وأمي ما أكمل خصالك وأطيب  :رم إ  امرأته قالت له كات يوم ،يسترت

فلو دخلت السوق فتعرمت  ،أنك يف مئونة أبي رحيك وال أعلم لك خصلة أكرهها إاّل

 .لرزق اهلل رجوت أ  ال خييبك

فدخل السوق  ،قط وال أحساه ال إني واهلل ما عملت عم :فقال هلا سليما 

ال عليك  :قالت .ما أصبت شيئا :فقال هلا ،فجال يومه كلك رم رجع فلم يصب شيئا 

 .إ  مل يكن اليوم كا  غدا 

 ،فلما كا  من الغد خرج إىل السوق فجال فيه فلم يقدر على شيء ورجع

ضى حتى انتهى الث مثفلما كا  يف اليوم ال ،إ  شاء اهلل يكو  غدا  :فأخربها فقالت

 ،نعم :قال ،هل لك أ  أعياك وتعطياا شيئا  :إىل ساحل البحر فإكا هو بصياد فقال له

رم إنه شق بطن  ،فأعانه فلما فرغ أعطاه الصياد مسكتني فأخاهما ومحد اهلل عز وجل

وأصلح السمكتني  ،فأخاه فصريه يف روبه ومحد اهلل ،إحداهما فإكا هو خبامت يف بطاها

إني أريد أ  تدعو أبوي حتى  :وفرحت امرأته بالك وقالت له ،ىل مازلهوجاء بهما إ

 ؟هل تعرفوني :فلما فرغوا قال هلم ،فدعاهما فأكال معه ،يعلما أنك قد كسبت

فخر عليه الطري والريح  ،فأخرج خامته فلبسه ،ماك ال واهلل إال أنا مل نر خريا  :قالوا

واجتمعت إليه الشيعة  ،د إصطخروغشيه امللك ومحل اجلارية وأبويها إىل بال

فلما حضرته الوفاة أوصى  ،واستبشروا به فىرج اهلل عاهم مما كانوا فيه من حرية غيبته

إليه الشيعة ويأخاو  ختتلف فلم يزل بياهم  ،إىل نصف بن برخيا بإك  اهلل تعاىل ككره

بقي رم ظهر هلم ف ،رم غيب اهلل عز وجل نصف غيبة طال أمدها ،عاه معامل دياهم
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 ،على الصراط :قال ؟أين امللتقى :فقالوا له ،بني قومه ما شاء اهلل رم إنه ودعهم

واشتدت البلوى على بين إسرائيل بغيبته وتسلط عليهم  ،وغاب عاهم ما شاء اهلل

 .(1)متام اخلرب... إىل نصر   خبت

 

 

 بنو إسرائيل وبخت نصر
 

 لم أنه ال يطيقهم إاّلويع ،نصر ماا ملك يتوقع فساد بين إسرائيل  كا  خبت

حتى تغريت حاهلم وفشت فيهم  ،فلم يزل يأتيه العيو  بأخبارهم ،مبعصيتهم

َوَقَضْيَاآ ِإَلَى َبِاي ِإْسَراِئيَل  :وكلك قوله تعاىل جل ككره ،وقتلوا أنبياءهم ،املعاصي

يعين  ْعُد ُأوالُهَماَفِإَكا َجآَء َوإىل قوله  ِفي اْلِكَتاِب َلُتْىِسُدّ  ِفي األْرِض َمّرَتْيِن

فلما رأوا كلك فزعوا إىل ربهم وتابوا  ،نصر وجاوده أقبلوا فازلوا بساحتهم  خبت

 وأخاوا على أيدي سىهائهم وأنكروا املاكر وأظهروا املعروف فرّد ،ورابروا على اخلري

وكا  سبب انصرافهم أ   ،نصر وانصرف بعد ما فتحوا املدياة على خبت هاهلل هلم الكر

 ..فجمح به حتى أخرجه من باب املدياة ،نصر  وقع يف جبني فر  خبت ما سه

َفِإَكا  :وكلك قوله تعاىل ،عليهم رم إ  بين إسرائيل تغريوا فما برحوا حتى كّر

للمسري يأ نصر يته  أ  خبت فأخربهم إرميا  َجآَء َوْعُد ااَلِخَرِة ِلَيُسوُءوْا ُوُجوَهُكْم

 ،وأ  اهلل تعاىل جلت عيمته يستتيبكم لصالح نبائكم ،إليكم وقد غضب اهلل عليكم

أطاعين فشقي  أم هل علمتم أحدا  ،عصاني فسعد مبعصييت هل وجدمت أحدا  :ويقول

حيكمو  فيهم بغري كتابي حتى  وأما أحباركم ورهبانكم فاختاوا عبادي خوال  ،بطاعيت

وأما قراؤكم  ،نياوأما ملوككم وأمراؤكم فبطروا نعميت وغرتهم الد ،أنسوهم ككري

وأما  ،وفقهاؤكم فهم ماقادو  للملوك يبايعونهم على البدع ويطيعونهم يف معصييت

ويف كل كلك ألبسهم العافية فألبدلاهم بالعز كال  ،األوالد فيخومو  مع اخلائضني
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 وإ  بكوا مل أرمحهم.  ،إ  دعوني مل أجبهم ،وباألمن خوفا 

تزعم أ   ،لقد أعيمت الىرية على اهلل :كابوه وقالواففلما بلغهم كلك نبيهم 

نصر وحاصرهم سبعة   فأقبل خبت ،اهلل معطل مساجده من عبادته فقيدوه وسجاوه

رم بطش بهم بطش اجلبارين بالقتل  ،أشهر حتى أكلوا خالهم وشربوا أبواهلم

 :فقيل له ،والصلب واإلحراق وجاع األنوف ونزع األلسن واألنياب ووقف الاساء

نصر فأخرج من   فأمر خبت ،كا  حيارهم مبا أصابهم فاتهموه وسجاوه ا إ  هلم صاحب

 :قال ؟وأنى علمت كلك :قال ،نعم :قال ؟أكات حتار هؤالء :السجن فقال له

لبئس القوم قوم  :قال ،نعم :قال ؟فكابوك ومربوك :قال ،أرسلين اهلل به إليهم

وإ  أحببت أ   ،مكفهل لك أ  تلحق بي فأكر ،ربهمرسالة مربوا نبيهم وكابوا 

 ؟تقيم يف بالدك نماتك

إني مل أزل يف أما  اهلل ماا كات مل أخرج ماه ولو أ  بين  :قال إرميا 

مكانه بأرض إيليا وهي  فأقام إرميا  ،إسرائيل مل خيرجوا من أمانه مل خيافوك

فلما مسع به من بقي من بين إسرائيل اجتمعوا إليه  ،حيائا خراب قد هدم بعضها

ناطلق إىل ملك  :فقالوا ،فأمرهم أ  يقيموا معه ،عرفاا أنك نبياا فانصح لاا :افقالو

فانطلقوا إىل مصر وتركوا  ،إ  كمة اهلل أوفى الامم :فقال إرميا  ،مصر نستجري

 .أنتم يف كميت :فقال هلم امللك ،إرميا

 مصىدين وإاّل ابعث بهم إلّي :نصر فأرسل إىل ملك مصر  فسمع كلك خبت

بالك أدركته الرمحة هلم فبادر إليهم لياقاهم  احلرب. فلما مسع إرميا نكنتك ب

ونية  ،نصر على هاا امللك  ني ميهر خبتإ إ  اهلل تعاىل أوحى إلّي :فورد عليهم وقال

 .ر الاي جيلس عليه بعد ما ييىر مبصرنص كلك أنه تعاىل أراني مومع سرير خبت

نصر فيىر بهم   رض فصار إليهم خبترم عمد فدفن أربعة أحجار يف ناحية من األ

 ،سارى ويعتق ماهم كا  ماهم إرمياء ويقتل األ فلما أراد أ  يقسم الىي ،وأسرهم

فقال له إرميا  ؟أراك مع أعدائي بعد ما عرمتك له من الكرامة :نصر فقال له خبت

:   أخربهم خربك وقد ومعت هلم عالمة حتت سريرك هاا وأنت  جئتهم خموفا

دفاته بيدي وهم  ارفع سريرك فإ  حتت كل قائمة من قوائمه حجرا  ،بأرض بابل
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 .يايرو 

إني  :فقال إلرميا  ،نصر سريره وجد مصداق ما قال  فلما رفع خبت

مبصر  م إرميا افأق ،وحلق بأرض بابل ،بوك ومل يصدقوك فقتلهمإك كّاألقتلهم 

رفع له شخص بيت املقد   فانطلق حتى إكا ،احلق بإيليا :مدة فأوحى اهلل تعاىل إليه

رم نزع اهلل روحه وأخىى مكانه على  فازل يف ناحية واختا مضجعا . عييما  ورأى خرابا 

فلما  ،وكا  قد وعده اهلل أ  سيعيد فيها امللك والعمرا ، مجيع اخلالئق مائة عام

 فأرسل اهلل ملكا إىل ملك من ملوك فار  ،أك  اهلل يف عمارة إيليا مضى سبعو  عاما 

إ  اهلل يأمرك أ  تاىر بقوتك ورجالك حتى تازل إيليا  :كوشك فقال :يقال له

ودفع إىل كل قهرما  ألف عامل  ،فادب الىارسي لالك رالرني ألف قهرما  ،فتعمرها

فلما متت عمارتها بعد رالرني ساة أمر  ،مبا يصلح لالك من اآللة والاىقة فسار بهم

 .(2)،(1)ككره اهلل يف كتابهكما  فقام حيا  حتيى،عيام إرميا أ  

 

 

 جريح العابد
 

وكا   ،جريح :كا  يف بين إسرائيل عابد يقال له :قال عن أبي جعىر 

فانصرفت رم أتته ودعته  ،فدعته فلم جيبها ،فجاءته أمه وهو يصلي ،يتعبد يف صومعة

فانصرفت وهي  ،رم أتته ودعته فلم جيبها ومل يكلمها ،فلم يلتىت إليها فانصرفت

  !أسأل إله بين إسرائيل أ  خيالك :ولتق

فادعت  ،فلما كا  من الغد جاءت فاجرة وقعدت عاد صومعته قد أخاها الطلق

                                                        

َأْو َكاّلِاي َمّر َعَلَى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلَى ُعُروِشَها َقاَل َأّنَى ُيْحِيـي هَـَِاِه الّلُه َبْعَد َمْوِتَها  قال عزوجل: (1)

َفاْنُيْر ِإَلَى  ،ْوما  َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبل ّلِبْثَت ِمَئَة َعاٍمَئَة َعاٍم ُرّم َبَعَثُه َقاَل َكْم َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َيَفَأَماَتُه الّلُه ِم

َف ُنْاِشُزَها ُرّم َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم َيَتَسّاْه َواْنُيْر ِإَلَى ِحَماِرَك َوِلَاْجَعَلَك نَية  ِللّااِ  َواْنُيْر ِإَلى الِعَياِم َكْي

 .259سورة البقرة:  َلُه َقاَل َأْعَلُم َأّ  الّلَه َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديٌرَنْكُسوَها َلْحما  َفَلّما َتَبّيَن 
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 ،فىشا يف بين إسرائيل أ  من كا  يلوم الاا  على الزنا قد زنى ،أ  الولد من جريح

 اسكيت إمنا هاا  :فقال هلا ،فأقبلت أمه إليه تلطم وجهها ،وأمر امللك بصلبه

 .تكلدعو

  ؟وكيف لاا بالك :فقال الاا  ملا مسعوا كلك ماه

 ؟من أبوك :فأخاه فقال ،فجاءوا به ،هاتوا الصيب :قالف

 ،فأكاب اهلل الاين قالوا ما قالوا يف جريح ،فال  الراعي لبين فال  :فقال

 .(1)ال يىارق أمه خيدمها  فحلف جريح أ

 

 والعاقبة للمتقين
احلمد هلل  :بين إسرائيل رجل يكثر أ  يقولكا  يف  :قال عن أبي عبد اهلل 

 :قل :فقال ،فبعث إليه شيطانا  ،فغاظ إبليس كلك رب العاملني والعاقبة للمتقني

فتحاكما إىل أول من يطلع عليهما على قطع يد  ،فجاءه فقال كلك ،العاقبة لألغاياء

فرجع وهو  ،ياءالعاقبة لألغا :فقال ،فأخرباه حباهلما فلقيا شخصا  ،الاي حيكم عليه

 نعم على يدي  :فقال ؟تعود أيضا  :فقال له ،حيمد اهلل ويقول العاقبة للمتقني

 .األخرى

حيمد اهلل  وعاد أيضا  ،فقطعت يده األخرى فخرجا فطلع اآلخر فحكم عليه أيضا 

فخرجا  ،نعم :فقال ،حتاكمين على مرب العاق :فقال له ،العاقبة للمتقني :ويقول

فمسح  :قال ،إني كات حاكمت هاا وقصا عليه قصتهما :ىا عليه فقالفوق فرأيا مثاال 

 .(2)هكاا العاقبة للمتقني :وقال ،رم مرب عاق كلك اخلبيث ،يديه فعادتا

 

 المطر متى شئنا
 

ادع لاا  :من بين إسرائيل قالوا لايب هلم   قوما إ قال: عن أبي عبد اهلل 

                                                        

 .10من أبواب أحكام األوالد ح 79باب 214ص 15مستدرك الوسائل: ج (1)

 .4نوادر أخبار بين إسرائيل ح 32باب 489-488ص 14حبار األنوار: ج (2)
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فأمطر السماء  ،كلك فوعده أ  يىعل فسأل ربه ،ربك ميطر علياا السماء إكا أردنا

 .فزرعوا فامت زروعهم وحسات ،عليهم كلما أرادوا

إمنا سألاا املطر للماىعة فأوحى اهلل تعاىل  :فقالوا ،فلما حصدوا مل جيدوا شيئا 

 .(1)أنهم مل يرموا بتدبريي هلم

 

 مع نباش القبور
 

 ،يابش القبوركا  يف بين إسرائيل رجل  :قال علي بن احلسني اإلمام عن 

 :قال ؟كيف كا  جواري لك له: فاعتل جار له فخاف املوت فبعث إىل الاباش فقال

فأخرج إليه  :قال، ضيت حاجتكُق :قال ،فإ  لي إليك حاجة :قال ،أحسن جوار

 .أحب أ  تأخا أحبهما إليك وإكا دفات فال تابشين :كىاني فقال

فلم  ،أحب أ  تأخاه :لرجلفقال له ا ،فامتاع الاباش من كلك وأبى أ  يأخاه

هاا قد دفن فما  :ومات الرجل فلما دفن قال الاباش إليه، يزل به حتى أخا أحبهما

يقول  فسمع صائحا  ،فأتى قربه فابشه ،آلخانه ،علمه بأني تركت كىاه أو أخاته

 .فىزع الاباش من كلك فرتكه وترك ما كا  عليه ،ال تىعل :ويصيح به

 .نعم األب كات لاا :قالوا ؟كمأي أب كات ل :وقال لولده

 .قل ما شئت فإنا ساصري إليه إ  شاء اهلل :قالوا ،فإ  لي إليكم حاجة :قال

فدقوني فإكا صرت رمادا  ،فأحب إكا أنا مت أ  تأخاوني فتحرقوني بالاار :قال

 .فاروا نصىي يف الرب ونصىي يف البحر عاصىا  رم تعمدوا بي رحيا 

جل فلما كروه قال اهلل  ،بعض ولده ما أوصاهم به فلما مات فعل ،نىعل :قالوا

فإكا الرجل قائم بني يدي اهلل  .امجع ما فيك :امجع ما فيك وقال للبحر :للربجالله 

 ؟ما محلك على ما أوصيت ولدك أ  يىعلوه بك :قال اهلل عز وجلف ،جل جالله

فإني سأرمي  :فقال اهلل جل جالله ،محلين على كلك وعزتك خوفك :قال
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  .(1)وغىرت لك ،ومك وقد نمات خوفكخص

                                                        

 .3ح 53اجمللس 407-406األمالي، للصدوق: ص (1)
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 مدينة ال عيب فيها
 

ألباني مدياة ال يعيبها  :من بين إسرائيل قال إ  ملكا  :قال عن أبي جعىر 

 :فقال له رجل ،فلما فرغ من باائها اجتمع رأيهم على أنهم مل يروا مثلها قط ،أحد

 .لو أماتين على نىسي أخربتك بعيبها

 .لك األما  :فقال

 .والثاني أنها خترب من بعدك ،أحدهما أنك تهلك عاها ،هلا عيبا  :لفقا

 ؟فما نصاع :رم قال ،وأي عيب أعيب من هاا :فقال امللك

 .ال تهرم أبدا  وتكو  شابا  ،تبين ما يبقى وال يىاى :قال

  .(1)ما صدقك أحد غريه من أهل مملكتك :فقالت ،فقال امللك الباته كلك

 

 

 موانع إجابة الدعاء
 

قد دعا اهلل أ  يرزقه  ،كا  يف بين إسرائيل إ  رجال  :قال عن أبي عبد اهلل 

يا رب أبعيد أنا  :فلما رأى أ  اهلل تعاىل ال جييبه قال ،ورالرني ساة يدعو رالرا  ،غالما 

  ؟أم قريب أنت فال جتيبين ؟ماك فال تسمع مين

 ،لق غري نقيغقلب و ،إنك تدعو اهلل بلسا  باي :فأتاه نت يف ماامه فقال له

 .ولتحسن نيتك ،ليتق اهلل قلبكف ،فاقلع من باائك ،وباية غري صادقة

  .(2)فدعا اهلل عز وجل فولد له غالم ،فىعل الرجل كلك :قال

                                                        

 .210ح 181قصص األنبياء، للراوندي: ص (1)

 .1من أبواب الدعاء ح 14باب 189ص 5مستدرك الوسائل: ج (2)
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 دودة على وجه القاضي
 

 ،كا  قاض يف بين إسرائيل وكا  يقضي باحلق فيهم :قال عن أبي جعىر 

مت فاغسليين وكىايين وغطي وجهي ومعيين  إك :فلما حضرته الوفاة قال المرأته

 .إ  شاء اهلل تعاىل على سريري فإنك ال ترين سوء 

رم إنها كشىت عن  ،رم مكثت بعد كلك حياا ،فلما مات فعلت ما كا  أمرها به

فلما كا  بالليل أتاها يف  ،فىزعت من كلك ،وجهه فإكا دودة تقرض من ماخره

  ؟فزعت مما رأيت :ايعين رأته يف الاوم فقال هل ،ماامها

 .أجل :قالت

 :وكلك أنه أتاني ومعه خصم له فلما جلسا قلت ،يف أخيك واهلل ما هو إاّل :قال

فىرحت فأصابين ما رأيت ملومع  ،فلما اختصما كا  احلق له ،اللهم اجعل احلق له

 .(1)هواي مع موافقة احلق له

 

 

 الصدقة تدفع البالء
 

وكا  رجل يأتيه إكا  ،يىرخ يف شجرة (2)كا  ورشا  :قال أبو عبد اهلل 

إني  :فقال ،فشكا كلك الورشا  إىل اهلل تعاىل ،أدرك الىرخا  فيأخا الىرخني

فأفرخ الورشا  وجاء الرجل ومعه رغيىا  فصعد الشجرة وعرض له  :قال ،سأكىيكه

فسلمه اهلل ملا تصدق  ،سائل فأعطاه أحد الرغيىني رم صعد فأخا الىرخني ونزل بهما

                                                        

 .5نوادر أخبار بين إسرائيل ح 32باب 489ص 14حبار األنوار: ج (1)

طائر يتولد من الىاختة واحلمامة، وقال البعض: احلمام األبيض( الورشا : )ككر القمارى وقيل:  (2)

 .489ص 4انير)جممع البحرين(: ج
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 .(1)به

 
 اختر لنفسك

 

وكانت له  ،كا  يف بين إسرائيل رجل صاحل :قال عن أبي احلسن موسى 

وجعل  ،ت لك من العمر كاا وكاا ساةامرأة صاحلة فرأى يف الاوم أ  اهلل تعاىل قد وّق

فاخرت لاىسك إما الاصف  ،وجعل الاصف اآلخر يف ميق ،نصف عمرك يف سعة

 اآلخر.األول وإما الاصف 

يف كلك  فأشاورهايف املعاش شريكيت إ  لي زوجة صاحلة وهي  :جلفقال الر

 ،رأيت يف الاوم كاا وكاا :فلما أصبح الرجل قال لزوجته ،تعود إلي فأخربكف

لعل اهلل سريمحاا ويتم لاا  :يا فال  اخرت الاصف األول وتعجل العافية :فقالت

 ،الاصف األول :فقال ؟خرتتما ا :فلما كا  يف الليلة الثانية أتى اآلتي فقال ،الاعمة

 :وملا ظهرت نعمته قالت له زوجته ،فأقبلت الدنيا عليه من كل وجه ،كلك لك :فقال

 ..هم وجارك وأخوك فال  فهبهمقرابتك واحملتاجو  فصلهم وبّر

يف الاوم  الاي رنه أوال مثل فلما مضى نصف العمر وجاز حد الوقت رأى الرجل 

 .(2)ولك متام عمرك سعة مثل ما مضى ،شكر لك كلك تعاىل قدتبارك وإ  اهلل  :فقال

 

 

 هكذا الخوف من هللا
 

كا  يف بين إسرائيل فأماف امرأة من بين    عابدا إ قال: عن أبي عبد اهلل 

فلم يزل كلك  ،من أصابعه إىل الاار بها قرب إصبعا  فأقبل كلما هّم ،بها إسرائيل فهّم

                                                        

 .218ح 184قصص األنبياء، للراوندي: ص (1)

 .2من أبواب فعل املعروف ح 14باب 368ص 12مستدرك الوسائل: ج (2)
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 .(1)لضيف كات لياخرجي لبئس ا :قال هلا ،دأبه حتى أصبح

                                                        

 .12نوادر أخبار بين إسرائيل ح 32باب 493-492ص 14حبار األنوار: ج (1)



 283 قصص من اليهود 

 

 جلدة من عذاب هللا
 

كا  يف بين إسرائيل جبار وإنه أقعد يف قربه ورد إليه  :قال عن أبي جعىر 

 .إنا جالدوك مائة جلدة من عااب اهلل :روحه فقيل له

 .ال أطيقها :قال

 .حتى صاروا إىل واحدة ،ال أطيق :فلم يزالوا ياقصونه من اجللد وهو يقول

 .ال أطيقها :قال

 .لن نصرفها عاك :قالوا

  ؟فلماكا جتلدونين :قال

فلم تغثه ومل  ،بعبد هلل معيف مسكني مقهور فاستغاث بك مررت يوما  :قالوا

 .تدفع عاه

 .(1) فامتأل قربه نارا  ،فجلدوه جلدة واحدة :قال

 

  

 ال تهن الفقراء
 

دعا ف رم صاع طعاما  ،من بين إسرائيل باى قصرا فجوده وشيده   رجال روي: أ

لكل واحد ماهم إ  هاا طعام مل  :فكا  إكا جاء الىقري قيل ،األغاياء وترك الىقراء

 ،فبعث اهلل ملكني يف زي الىقراء فقيل هلما مثل كلك :قال ،يصاع لك وال ألشباهك

رم أمرهما اهلل تعاىل بأ  يأتيا يف زي األغاياء فأدخال وأكرما وأجلسا فأمرهما اهلل تعاىل 

 .(2)اة ومن فيهاأ  خيسىا املدي

                                                        

 .226ح 187قصص األنبياء، للراوندي: ص (1)

 .521قصص األنبياء، للجزائري: ص (2)



 قصص من اليهود 284 

 

 المشي بالعصا 
 

بين إسرائيل الصغري ماهم والكبري كانوا ميشو  بالعصي خمافة أ  خيتال  روي: إ 

  .(1)أحد يف مشيته

 

 كل هنيئا مريئا
 

 (2) فا اَركا  يف بين إسرائيل رجل عابد وكا  حُم :قال عن أبي جعىر 

 ،ه حتى مل يبق عادها شيءفأنىقت عليه امرأت ،اليتوجه يف شيء فيصيب فيه شيئا

ما عادي غريه انطلق  :من غزل وقالت له من األيام فدفعت إليه نصال  يوما فجاعوا 

 .نأكله فبعه واشرت لاا شيئا 

عه فوجد السوق قد غلقت ووجد املشرتين قد قاموا بيفانطلق بالاصل الغزل لي

فجاء  ،وانصرفتلو أتيت هاا املاء فتومأت ماه وصببت علي ماه  :فقال ،وانصرفوا

مسكة رديئة قد  إىل البحر وإكا هو بصياد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها إاّل

بعين هاه السمكة وأعطيك هاا  :فقال له ،مكثت عاده حتى صارت رخوة ماتاة

فأخا السمكة ودفع إليه الغزل وانصرف  ،نعم :قال ،الغزل تاتىع به يف شبكتك

فلما شقتها بدت من  ،فأخات السمكة لتصلحها ،فأخرب زوجته ،بالسمكة إىل مازله

فدعت زوجها فأرته إياها فأخاها فانطلق بها إىل السوق فباعها بعشرين  ،جوفها لؤلؤة

يا أهل  :فإكا سائل يدق الباب ويقول ،ألف درهم وانصرف إىل مازله باملال فومعه

 :فقال له فدخل ،ادخل :فقال له الرجل ،الدار تصدقوا رمحكم اهلل على املسكني

سبحا  اهلل بياما حنن  :فقالت له امرأته ،وانطلقإحداهما خا إحدى الكيسني فأخا 

                                                        

 .16نوادر أخبار بين إسرائيل ح 32باب 494ص 14حبار األنوار: ج (1)

 امُلحارف، بىتح الراء: الاي ُقّتر عليه رزقه، رجل حمدود حمروم وهو خالف قوله: مبارك.  (2)
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مياسري إك كهبت باصف يسارنا فلم يكن كلك بأسرع من أ  دق السائل الباب فقال له 

إمنا أنا ملك  ،مريئا  ل هايئا ُك :فدخل فومع الكيس يف مكانه رم قال ،ادخل :الرجل

 .(1)رم كهب ،أراد ربك أ  يبلوك فوجدك شاكرا  من مالئكة ربك إمنا

 

 

 درهمان من حل
فأحلت عليه  وكا  حمتاجا  كا  يف بين إسرائيل رجال  :قال عن أبي عبد اهلل 

فرأى يف الاوم أميا أحب إليك  ،فابتهل إىل اهلل يف الرزق ،امرأته يف طلب الرزق

 .درهما  من حل :فقال؟  درهما  من حل أو ألىا  من حرام

فأخاهما واشرتى بدرهم  ،فقال حتت رأسك فانتبه فرأى الدرهمني حتت رأسه

 ،فأقبل إىل مازله فلما رأته املرأة أقبلت عليه كالالئمة وأقسمت أ  ال متسها ،مسكة

 .(2)فقام الرجل إليها فلما شق بطاها إكا بدرتني فباعهما بأربعني ألف درهم

 

 

 نعم األرض الشام
نعم األرض الشام  :يقول كا  أبو جعىر  :لقا عن أبي عبد اهلل 

أما أنها سجن من سخط اهلل عليه من  ،وبئس البالد مصر ،(3)وبئس القوم أهلها اليوم

أل  ، ماهم هللسخطه ومعصيته من  إسرائيل مصر إاّل دخول بينبين إسرائيل ومل يكن 

فأبوا أ   ، الشاميعين ،ادخلوا األرض املقّدسة اّليت كتب الّله لكم :اهلل عز وجل قال

 يف مصر وفيافيها رم دخلوها بعد أربعني ساة، يدخلوها فتاهوا يف األرض أربعني ساة

من بعد توبتهم ورما اهلل  وما كا  خروجهم من مصر ودخوهلم الشام إاّل :قال

                                                        

 .585ح 386-385ص 8الكايف: ج (1)

 .2من كتاب اللقطة ح 10باب 453ص 25ئل الشيعة: جوسا (2)

 أي أهل الشام ننااك، ومن الوامح أنه ال يشمل أهل الشام يف كل عصر وزما .  (3)
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 .(1)عاهم

                                                        

 .75ح21سورة املائدة:  306-305ص 1تىسري العياشي: ج (1)
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 ذم النفس أفضل العبادات
 

يف بين  إ  رجال  :يقول مسعت أبا احلسن  :عن احلسن بن اجلهم قال

 إاّلما ُاتيت و :فقال لاىسه ،قبل ماهفلم ُي إسرائيل عبد اهلل أربعني ساة رم قرب قربانا 

كمك لاىسك أفضل من  :فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إليه :قال ،لِك وما الانب إاّل ماِك

 .(1) عبادتك أربعني ساة

 

 

 ملك يختار دار اآلخرة
 

رائيل مدياة فتاوق يف باائها رم صاع باى ملك يف بين إس: تابيه اخلاطريف كتاب 

رالرة عليهم  ونصب على باب املدياة من يسأل عاها فلم يعبها إاّل للاا  طعاما 

  !رأياا عيبني :األكسية فإنهم قالوا

 .خترب وميوت صاحبها :فقالوا ،فسأهلم

 ؟تسلم من هاين العيبني هل تعلمو  دارا  :فقال

هل  :عهم فقالوارم وّد ،د معهم زمانا فخلى ملكه وتعّب ،نعم اآلخرة :قالوا

فأصحب من ال  ،ال ولكن عرفتموني فإنكم تكرموني :قال ؟ا ما تكرههرأيت مّا

 .(2)يعرفين

                                                        

 .3باب االعرتاف بالتقصري ح 73ص 2الكايف: ج (1)

 .24ح 32ب 500ص 14وار: ج. عاه حبار األن74ص 1تابيه اخلاطر: ج (2)
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 من فوائد الصدقة
 

 ،كا  يف بين إسرائيل رجل له نعمة :أّنه قال عن أبي جعىر حمّمد بن علّي 

فلّما بلغ مبلغ الّرجال زّوجه  ،يقا ومل يرزق من الولد غري واحد وكا  له حمّبا  وعليه شى

 !إّ  اباك هاا ليلة يدخل بهاه املرأة ميوت :فأتاه نت يف ماامه فقال ،اباة عّم له

وجعل يسّوف الدخول حّتى أحّلت امرأته عليه  ،فاغتّم لالك غّما  شديدا  وكتمه

من كا   لعّل كلك :فلّما مل جيد حيلة  استخار الّله وقال ،وولده وأهل بيت املرأة

 ،فأدخل أهله عليه وبات ليلة دخوله قائما  يصّلي وياتير ما يكو  من الّله ،الّشيطا 

 .فحمد الّله وأراى عليه ،حّتى إكا أصبح غدا عليه فأصابه على أحسن حال

إّ  الّله عز وجل دفع  :فلّما كا  الّليل نام فأتاه كلك اّلاي كا  أتاه يف ماامه فقال

يا بيّن هل  :فلّما أصبح غدا على اباه فقال ،مبا صاع بالّسائل (1)عن اباك وأنسأ أجله

 ؟كا  لك صايع صاعته بسائل يف ليلة ابتاائك بامرأتك

 .وما أردت من كلك :فقال

 .البّد من أ  ختربني باخلرب :فاحتشم ماه فقال ،ختربني به :قال

كثرية من الّطعام  نعم مّلا فرغاا مّما كّاا فيه من إطعام الّاا  بقيت لاا فضول :قال

يا أهل الّدار  :وأدخلت إىل املرأة فلّما خلوت بها ودنوت ماها وقف سائل بالباب فقال

 :فقمت إليه وأخات بيده وأدخلته وقّربته إىل الّطعام وقلت له ،واسونا مّما رزقكم الّله

فامحل  :قلت ،نعم :قال ؟ألك عيال :وقلت ،(2)ل من الّطعام فأكل حّتى صدرُك

فحمد الّله أبوه  ،فحمل ما قدر عليه وانصرف وانصرفت أنا إىل أهلي ،ما أردت إليهم

  .(3)وأخربه باخلرب

                                                        

 أي: ُاخر أجله. (1)

 أي: شبع وانصرف من تااول الطعام. (2)

 .2من أبواب الصدقة ح 8باب 173-172ص 7مستدرك الوسائل: ج (3)
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 كيف عقله؟

 

فال  من  قلت ألبي عبد اهلل  :عن حممد بن سليما  الديلمي عن أبيه قال

إ  الثواب على  :فقال ،ال أدري :قلت ؟كيف عقله :فقال ،عبادته ودياه وفضله كاا

 ،من بين إسرائيل كا  يعبد اهلل يف جزيرة من جزائر البحر إ  رجال  ،قدر العقل

يا رب  :به فقال من املالئكة مّر وإ  ملكا  ،املاءظاهرة  ،كثرية الشجر ،خضراء نضرة

إليه أ  تعاىل فأوحى اهلل  ،فاستقله امللك ،كلكتعاىل فأراه اهلل  ،أرني رواب عبدك هاا

أنا رجل عابد  :فقال ؟من أنت :لهـ العابد ـ فقال فأتاه امللك يف صورة إنسي . اصحبه

 ،فكا  معه يومه كلك ،بلغين مكانك وعبادتك يف هاا املكا  فأتيتك ألعبد اهلل معك

إ   :فقال له العابد ،للعبادة إ  مكانك لازه وما يصلح إاّل :فلما أصبح قال له امللك

فلو كا  له محار رعيااه  ،يمةليس لرباا به :قال ؟وما هو :فقال له ،ملكاناا هاا عيبا 

لو  :فقال ،وما لربك محار :فقال له امللك ،فإ  هاا احلشيش يضيع ،يف هاا املومع

فأوحى اهلل إىل امللك إمنا أريبه على قدر  ،كا  له محار ما كا  يضيع مثل هاا احلشيش

 .(1)عقله

 

 الخوف من هللا 
 

ركب البحر  رجال إ   :قال عن أبي محزة الثمالي عن علي بن احلسني 

فإنها جنت على لوح  ،فكسر بهم فلم ياج ممن كا  يف السىياة إال امرأة الرجل ،بأهله

وكا  يف تلك اجلزيرة رجل  ،من ألواح السىياة حتى أجلأت إىل جزيرة من جزائر البحر

 ،واملرأة قائمة على رأسه فلم يعلم إاّل ،انتهكها يقطع الطريق ومل يدع هلل حرمة إاّل

 ؟إنسية أم جاية :رأسه إليها فقال فرفع

فلما  ،فلم يكلمها كلمة حتى جلس ماها جملس الرجل من أهله. إنسية :فقالت

                                                        

 .8كتاب العقل واجلهل ح 12ص 1الكايف: ج (1)



 قصص من اليهود 290 

  ؟ما لك تضطربني :فقال هلا ،بها امطربت أ  هّم

 .وأومأت بيدها إىل السماء ،أفرق من هاا :فقالت

 .ال وعزته :قالت؟ فصاعت من هاا شيئا :قال

وإمنا استكرهتك  ،الىرق ومل تصاعي من هاا شيئافأنت تىرقني ماه هاا  :قال

 .فأنا واهلل أوىل بهاا الىرق واخلوف وأحق ماك ،استكراها 

 ،التوبة واملراجعة فقام ومل حيدث شيئا ورجع إىل أهله وليس له همة إاّل :قال

فقال  ،فحميت عليهما الشمس ،فبياما هو ميشي إك صادفه راهب ميشي يف الطريق

 .ادع اهلل ييلاا بغمامة فقد محيت علياا الشمس :الراهب للشاب

 .ما أعلم أ  لي عاد ربي حساة فأجتاسر على أ  أسأله شيئا  :فقال الشاب

 .نعم :قال. فأدعو أنا وتؤمن أنت :قال

 ،فما كا  بأسرع من أ  أظلتهما غمامة ،فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن

 ،فأخا الشاب يف واحدة ،دة جادتنيرم انىرجت اجلا ،من الاهار فمشيا حتتها مليا 

أنت خري مين لك  :فقال الراهب ،فإكا السحاب مع الشاب ،وأخا الراهب يف واحدة

غىر لك ما  :فقال ،فأخربه خبرب املرأة ؟فخربني ما قصتك ،استجيب ومل يستجب لي

  .(1)فانير كيف تكو  فيما تستقبل ،مضى حيث دخلك اخلوف

 

 

 ما حالي عندك؟
 

يا رب ما حالي  :يف بين إسرائيل سأل اهلل تبارك وتعاىل فقال ا دروي أ  عاب

 ؟أخري فأزداد يف خريي أو شر فاستعتب قبل املوت ،عادك

 .ليس لك عاد اهلل خري :فأتاه نت فقال له :قال

 ؟يا رب وأين عملي :قال

                                                        

 .32نوادر أخبار بين إسرائيل ح 32باب 508-507ص 14حبار األنوار: ج (1)
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 الاي رميت  فليس لك ماه إاّل ،أخربت الاا  به كات إكا عملت خريا  :قال

 .به لاىسك

يقول اهلل  :فكرر اهلل إليه الرسول فقال :قال ،فشق كلك عليه وأحزنه :قال

كل عرق كل من تبارك وتعاىل فمن اآل  فاشرت مين نىسك فيما تستقبل بصدقة خترجها 

 .يوم صدقة

 ؟يطيق هاا أحد يا رب أو :قال

 .لست أكلىك إال ما تطيق :فقال تعاىل

 .فما كا يا رب :قال

حلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوة إال سبحا  اهلل وا :فقال

يكو  كل كلمة صدقة عن كل عرق من  ،تقول هاا كل يوم رالمثائة وستني مرة باهلل

 .عروقك

 .يا رب زدني :فلما رأى بشارة كلك قال :قال

  .(1)إ  زدت زدتك :قال

 

 

 من حقوق الحيوان
 

 ،اسك يعبد اهلل يف بين إسرائيلكا  رجل شيخ ن :قال عن أبي عبد اهلل 

 ،وهما ياتىا  ريشه فبياا هو يصلي وهو يف عبادته إك بصر بغالمني صبيني قد أخاا ديكا 

أ   :فأوحى اهلل إىل األرض ،فأقبل على ما هو فيه من العبادة ومل ياههما عن كلك

أبد اآلبدين ودهر  (2)يف الدردور فهو يهوي ،فساخت به األرض ،بعبدي سيخي

 .(3)داهرينال

                                                        

 .10من أبواب الاكر ح 40باب 378ص 5مستدرك الوسائل: ج (1)

 مومع يف البحر جييش ماءه ويدور مشكال  مايعرف بالدوامات املائية اليت خياف ماها الغرق. (2)

 .15ح 36اجمللس 670األمالي، للطوسي: ص (3)
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 فليخالف بني إسرائيل
 

مبصر احتىره بعض أهلها  ال معاوية حمىرا أصاب بعض عّم :كاز الىوائد قاليف 

فبعث العامل  ،فياوه ماال  ،عييم مطبق (1)فأفضى بهم كلك إىل خمضب ،حلاجتهم

عليه جبة صوف وكساء صوف  فلما فتحوه أصابوا شابا  ،إليه أمااءه ليحىروا ما فيه

 نوباجرأنا حبيب بن  :بالعربانية وأصابوا عاد رأسه كتابا  ،ىل نصف ساقهوخف إ

أ  يأخا بالاامو  األكرب أحب من  صاحب رسول اهلل موسى بن عمرا  

فليخالف بين إسرائيل فإنهم قد تؤاكلوا احلكم وعملوا باهلوى وباعوا الرما وتركوا 

 .(2)املاهاج الاي أخا عليه ميثاقهم

 

 

 الصمت
إ  الرجل كا  إكا تعبد يف بين إسرائيل مل يعد  :قال الرما ام اإلمعن 

 .(3) حتى يصمت قبل كلك عشر ساني عابدا 

 

 

 قضاء حوائج الناس
يف حوائج  العبادة صار مشاء من   عابد بين إسرائيل كا  إكا بلغ الغاية روي: إ

 .(4)مبا يصلحهمعانيا   ،الاا 

                                                        

 املخضب هو املركن. (1)

 .180كاز الىوائد: ص (2)

 .1من أبواب جهاد الاىس ومايااسبه ح 26باب 265ص 15وسائل الشيعة: ج (3)

 .189ىاخرة: صماازل اآلخرة واملطالب ال (4)
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 من مكر النساء

 

نه كا  يف بين إسرائيل رجل صاحل إ :الصادق  روي عن جعىر بن حممد

وكانت من أمجل أهل  ،وكا  له مع اهلل معاملة حساة وكا  له زوجة وكا  ماياا بها

فهوته  شابا  ا فايرت يوم ،وكا  يقىل عليها الباب ،زمانها مىرطة يف اجلمال واحلسن

متى شاء  ونهارا  على باب دارها وكا  خيرج ويدخل ليال  فعمل هلا مىتاحا  ،وهواها

وكا   ،فقال هلا زوجها يوما  ،طويال  فبقيا على كلك زمانا  ،وزوجها مل يشعر بالك

ومل أعلم ما سببه وقد توسو   إنك قد تغريت علّي :أعبد بين إسرائيل وأزهدهم

وأشتهي ماك أنك حتلىي لي أنك مل تعريف  :رم قال ،وكا  قد أخاها بكرا  قليب علّي

وكا  اجلبل  ،  لبين إسرائيل جبل يقسمو  به ويتحاكمو  عادهوكا ،غريي رجال 

 .هلك إاّل وكا  ال حيلف عاده أحد كاكبا  ،خارج املدياة عاده نهر جار

 ؟ويطيب قلبك إكا حلىت لك عاد اجلبل :فقالت له

 .نعم :قال

 .متى شئت فعلت :قالت

هلا مع فلما خرج العابد لقضاء حاجته دخل عليها الشاب فأخربته مبا جرى 

ما ميكاين أ  أحلف كاكبة وال  :وأنها تريد أ  حتلف له عاد اجلبل وقالت ،زوجها

  ؟فما تصاعني :فبهت الشاب وحتري وقال ،أقول لزوجي

فإكا  ،واجلس على باب املدياة والبس روب مكار وخا محارا  ر غدا بّك :فقالت

امحلين وارفعين فوق فإكا اكرتاه ماك بادر و ،خرجاا فأنا أدعه يكرتي ماك احلمار

 .احلمار حتى أحلف له وأنا صادقة أنه ما مسين أحد غريك وغري هاا املكاري

 .حبا وكرامة :فقال

 .قومي إىل اجلبل لتحلىي به :وإنه ملا جاء زوجها قال هلا

 .ما لي طاقة باملشي :قالت

 .اخرجي فإ  وجدت مكاريا اكرتيت لك :فقال
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 ،العابد وزوجته رأت الشاب ياتيرهافلما خرج  ،فقامت ومل تلبس لباسها

رم تقدم  ،نعم :قال ،يا مكاري أكرتي محارك باصف درهم إىل اجلبل :فصاحت به

أنزلين عن  :فقالت للشاب ،ورفعها على احلمار وساروا حتى وصلوا إىل اجلبل

 ،فلما تقدم الشاب إليها ألقت باىسها إىل األرض ،احلمار حتى أصعد اجلبل

رم مدت يدها إىل اجلبل  ،واهلل ما لي كنب :فقال ،شتمت الشابفانكشىت عورتها ف

ما عرفتك غريك  فمسكته وحلىت له أنه مل ميسها أحد وال نير إنسا  مثل نيرك إلّي

وزال عن مكانه وأنكرت باو  شديدا  فامطرب اجلبل امطرابا  ،وهاا املكاري

 . (1)،(2)وَل ِمْاُه اْلِجَباُلَوِإ  َكاَ  َمْكُرُهْم ِلَتُز :فالك قوله تعاىل ،إسرائيل

 

 

 العابد المرائي
 

 داود به كا  يف بين إسرائيل عابد فأعجب  :قال عن أبي جعىر 

فمات الرجل  :قال ،فإّنه مراء ،ال يعجبك شيء من أمره :فأوحى الّله عز وجل إليه

 .ادفاوا صاحبكم :فقال داود  ،الرجل مات :وقيل له فأتي داود 

  ؟كيف مل حيضره :وقالوا ،باو إسرائيلفأنكرت  :قال

 .خريا  اّلفشهدوا بالّله ما يعلمو  ماه إ فلّما غّسل قام مخسو  رجال  :قال

 ،خريا  إاّلماه قام مخسو  نخرو  فشهدوا بالّله ما يعلمو   ،فلّما صّلوا :قال

عّز وجّل فأوحى الّله  ،خريا  فلّما دفاوه قام مخسو  فشهدوا بالّله ما يعلمو  ماه إاّل

 ؟ما ماعك أ  تشهد فالنا  :إىل داود 

 .أطلعتين عليه من أمرهالاي  :قال داود 

كالك ولكّاه قد شهد قوم من أنه كا   إىل داود فأوحى الّله عز وجل 

                                                        

 .46سورة إبراهيم:   (1)

 من أبواب احليوا  وأصاافها وأحواهلا وأحكامها. 7باب 195-194ص 61حبار األنوار: ج (2)
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 خريا  فأجزت شهادتهم عليه وغىرت له  والّرهبا  ما يعلمو  ماه إاّل األنصار

  .(1)علمي فيه

 .(2)أربعو  رجال  فشهدوا له باخلري هاا ويف رواية: إنه قام

 

 

 رجال ثالثمائة وثالثة عشر
 

 يف حديث: قال اإلمام أبو جعىر حممد بن علي 

فإّنما مثلاا ومثلكم مثل نيّب كا  يف بين إسرائيل فأوحى الّله عز وجل إليه أ  ادع 

رّم توّجه  ،فجمعهم من رءو  اجلبال ومن غري كلك ،قومك للقتال فإّني سأنصرك

 .فما مربوا بسيف وال طعاوا برمح حّتى انهزموا ،بهم

فجمعهم رّم  ،رّم أوحى الّله تعاىل إليه أ  ادع قومك إىل القتال فإّني سأنصرك

 .توّجه بهم فما مربوا بسيف وال طعاوا برمح حّتى انهزموا

 :فقالوا ،رّم أوحى الّله إليه أ  ادع قومك إىل القتال فإّني سأنصرك فدعاهم

 .الّاصر فما نصرناوعدتاا 

 .إّما أ  خيتاروا القتال أو الّاار :فأوحى الّله تعاىل إليه

فدعاهم فأجابه ماهم رالمثائة ورالرة  ،يا رّب القتال أحّب إلّي من الّاار :فقال

عشر عّدة أهل بدر فتوّجه بهم فما مربوا بسيف وال طعاوا برمح حّتى فتح الّله عّز 

  .(3)وجّل هلم

يكو  يف هاه األّمة كّل ما كا  يف بين إسرائيل حاو الّاعل : الايب قال و

  .(4)بالّاعل وحاو القّاة بالقّاة

                                                        

 .169ح 280-279ص 6تهايب األحكام: ج (1)

 .1من أبواب الدفن ومايااسبه ح 77باب 471ص 2انير)مستدرك الوسائل(: ج (2)

 .576ح 382ص 8الكايف: ج (3)

 .609ح 1من ال حيضره الىقيه: ج (4)
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 عفوا تعف نساؤكم
 

فيدخل  (1)ما أقبح بالّرجل من أ  يرى باملكا  املعور: قال أبو عبد الّله 

 ؟به زَ يوما  ُي زِ من َي :أتدري مل قيل يا مىّضل ،كلك علياا وعلى صاحلي أصحاباا

إّنها كانت بغّي يف بين إسرائيل وكا  يف بين إسرائيل  :قال ،ال جعلت فداك :قلت

أما إّنك  :فلّما كا  يف نخر ما أتاها أجرى الّله على لسانها ،رجل يكثر االختالف إليها

فدخل مازله  ،فخرج وهو خبيث الّاىس :قال !سرتجع إىل أهلك فتجد معها رجال 

فدخل يومئا بغري  ،وكا  يدخل بإك  ،ل بها قبل كلك اليومغري احلال اّليت كا  يدخ

على موسى  فازل جربئيل  فارتىعا إىل موسى  ،إك  فوجد على فراشه رجال 

 عّىوا تعّف  :فاير إليهما فقال ،به زَ يوما  ُي زِ يا موسى من َي :فقال 

  .(2)نساؤكم

 

 

 تأجيل وتعجيل
 

سرائيل نيب وعده اهلل أ  ياصره إىل كا  يف بين إ :قال عن أبي عبد اهلل 

فأخره  .واهلل إكا كا  ليىعلن وليىعلن :فقالوا ،فأخرب بالك قومه ،مخس عشرة ليلة

وكا  فيهم من وعده اهلل الاصرة إىل مخس عشرة ساة  ،اهلل إىل مخس عشرة ساة

س فعجله اهلل هلم يف مخ ،ما شاء اهلل :قومه فقالوا )عليه السالم(فأخرب بالك الايب 

 .(3)عشرة ليلة

                                                        

 املكا  الرديء أو الاي ُيستحى ماه. (1)

 .11ص 5املهاب البارع: ج (2)

 .86ح 95-94اإلمامة والتبصرة: ص (3)
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 الوصي بعد داود 
 

كا  يف بين إسرائيل رجل كا  له كرم ونىشت فيه  :قال عن أبي عبد اهلل  

 فجاء صاحب الكرم إىل داود  ،غام لرجل نخر بالليل وقضمته وأفسدته

 ..فاستعدى على صاحب الغام

 .اكهبا إىل سليما  ليحكم بياكما داود  :فقال

إ  كانت الغام أكلت األصل والىرع فعلى  : يما فقال سل ،فاهبا إليه

وإ  كانت كهبت بالىرع  ،صاحب الغام أ  يدفع إىل صاحب الكرم الغام وما يف بطاها

 ، وكا  هاا حكم داود ،ومل تاهب باألصل فإنه يدفع ولدها إىل صاحب الكرم

احلكم ولو وصيه بعده ومل خيتلىا يف  وإمنا أراد أ  يعرف بين إسرائيل أ  سليما  

  .(2)وكاا حلكمهما شاهدين :(1)اختلف حكمهما لقال

 

 

 مجاعة بني إسرائيل
 

كا  يف بين إسرائيل جماعة حتى نبشوا املوتى  :قال عن أبي عبد اهلل 

ما  ك،أنا فال  الايب يابش قربي  :فيه مكتوب فوجدوا فيه لوحا  فابشوا قربا  ،فأكلوهم

  .(3)وما خلىاا خسرناه ،وما أكلاا رحبااه ،قدماا وجدناه

                                                        

ِإْك َيْحُكَماِ  ِفي اْلَحْرِث ِإْك َنَىَشْت ِفيِه َغَاُم اْلَقْوِم َوُكاَّا ِلُحْكِمِهْم  َوَداُوَد َوُسَلْيَماَ حيث قال عز قائل:  (1)

 .78سورة األنبياء:  َشاِهِديَن

 .74ــ 73ص 2تىسري القمي: ج (2)

 .13ح 38اجمللس 704األمالي، للصدوق: ص (3)
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 من بركات الرفق بالمؤمنين
 

كا  يف بين إسرائيل رجل مؤمن وكا  له إنه  :قال عن أبي احلسن موسى 

فلما أ  مات الكافر باى اهلل له  ،يرفق باملؤمن ويوليه املعروف يف الدنياوكا  جار كافر 

هاا مبا كات  :وقيل له ،ايف الاار من طني فكا  يقيه حرها ويأتيه الرزق من غريه بيتا 

 .(1)تدخل على جارك املؤمن فال  بن فال  من الرفق وتوليه من املعروف يف الدنيا

 

 

 الفقيه العابد وامرأته
 

 ،وكانت له امرأة ،نه كا  يف بين إسرائيل رجل فقيه عابد عامل جمتهد: إروي

وأغلق على حتى خال يف بيت  شديدا  فوجد عليها وجدا  ،فماتت وكا  بها معجبا 

 .فلم يكن يدخل عليه أحد ،نىسه واحتجب عن الاا 

لي إليه حاجة أستىتيه  :فجاءته فقالت ،رم إ  امرأة من بين إسرائيل مسعت به

فأخرب فأك  هلا  ،فاهب الاا  ولزمت الباب ،ليس جيزئين إال أ  أشافهه بها ،فيها

  ؟أستىتيك يف أمر :فقالت

رم إنهم  فكات ألبسه زمانا  ن جارة لي حليا إني استعرت م :قالت ؟ما هو :قالف

 ؟أرسلوا إلي أفأرده إليهم

 طويال ؟. إنه قد مكث عادي زمانا واهلل  :قالت ،نعم :قال

فتأسف على ما أعارك اهلل  أ ،رمحك اهلل :فقالت له ،إياه لردككاك أحق  :قال

 .عز وجل رم أخاه ماك وهو أحق به ماك

  .(2)بقوهلاونىعه اهلل  ،فأبصر ما كا  فيه
                                                        

 باب رواب الكافر يصاع املعروف إىل املؤمن. 169رواب األعمال: ص (1)

 .111مسكن الىؤاد: ص (2)
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 ارجع إلى قضائك

 

فلقيه  ،فجزع عليه وصاح ،كا  يف بين إسرائيل مات له ابن   قاميا : إروي

 .اقض بيااا :رجال  فقاال له

 .من هاا فررت :فقال

 .بغامه على زرعي فأفسده أحدهما أ  هاا مّر :فقال

 .ومل يكن لي طريق غريه ،إ  هاا زرع بني اجلبل والاهر :فقال اآلخر

 ؟أنت حني زرعت بني اجلبل والاهر أمل تعلم أنه طريق الاا  :ال له القاميفق

فارجع إىل  ،فأنت حني ولد لك ولد أمل تعلم أنه ميوت :فقال له الرجل

  .(1)رم عرجا وكانا ملكني ،قضائك

 

 قصة قارون
 

إّ  قارو  كا  من قوم موسى فبغى  :يف قولهيف تىسريه: قال علي بن إبراهيم 

العصبة ما بني و تيااه من الكاوز ما إّ  مىاحته لتاوأ بالعصبة أولي القّوةعليهم ون

كا  حيمل مىاتح خزائاه العصبة أولو القوة، فقال قارو   :قال ،العشرة إىل تسعة عشر

يعين ماله وكا  يعمل الكيمياء فقال  إّنما أوتيته على علم عادي :اهلل اكما حك

أهلك من قبله من القرو  من هو أشّد ماه قّوة  وأكثر  أو مل يعلم أّ  الّله قد :اهلل

أي ال يسأل من كا  قبلهم عن كنوب هؤالء  مجعا  وال يسئل عن كنوبهم اجملرمو 

فخرج على قومه يف زياته يف الثياب املصبغات جيرها يف األرض  :قال قال اّلاين

هلم  :فقال لاو حّظ عييميريدو  احلياة الّدنيا يا ليت لاا مثل ما أوتي قارو  إّنه 

ويلكم رواب الّله خري ملن نمن وعمل صاحلا   :اخللص من أصحاب موسى 

واليلّقاها إّلا الّصابرو  فخسىاا به وبداره األرض فما كا  له من فئة ياصرونه من دو  
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 الّله وما كا  من املاتصرين وأصبح اّلاين متّاوا مكانه باألمس يقولو  ويكأّ  الّله

يبسط الّرزق ملن يشاء من عباده ويقدر لوال أ  مّن الّله علياا هي لىية سريانية  :قال

 . خلسف باا ويكأّنه ال يىلح الكافرو 

وكا  سبب هالك قارو  أنه ملا أخرج موسى بين إسرائيل من مصر وأنزهلم 

وا البادية أنزل اهلل عليهم املن والسلوى وانىجر هلم من احلجر اراتا عشرة عياا بطر

لن نصرب على طعام واحد فادع لاا رّبك خيرج لاا مّما تابت األرض من بقلها  :وقالوا

أتستبدلو  اّلاي هو أدنى باّلاي هلم موسى  وقّثائها وفومها وعدسها وبصلها قال

إّ  فيها قوما  جّبارين  :اهلل افقالوا كما حك هو خري اهبطوا مصرا  فإّ  لكم ما سألتم

اكهب أنت وربك فقاتال إنا  :، رم قالوا ملوسىا حّتى خيرجوا ماهاوإّنا لن ندخله

هاهاا قاعدو ، فىرض اهلل عليهم دخوهلا وحرمها عليهم أربعني ساة يتيهو  يف 

األرض فكانوا يقومو  من أول الليل ويأخاو  يف قراءة التوراة والدعاء والبكاء وكا  

سن صوتا ماه وكا  يسمى املاو  قارو  ماهم وكا  يقرأ التوراة ومل يكن فيهم أح

حلسن قراءته وقد كا  يعمل الكيمياء، فلما طال األمر على بين إسرائيل يف التيه 

والتوبة وكا  قارو  قد امتاع من الدخول معهم يف التوبة وكا  موسى حيبه فدخل عليه 

يا قارو  قومك يف التوبة وأنت قاعد هاهاا ادخل معهم وإال نزل بك  :موسى، فقال

فخرج موسى من عاده مغتما فجلس يف فااء  ،العااب، فاستها  به واستهزأ بقوله

قصره وعليه جبة شعر ونعال  من جلد محار شراكهما من خيوط شعر بيده العصا، 

 فغضب موسى غضبا  ،عليه قد خلط باملاء فصّب فأمر قارو  أ  يصب عليه رمادا 

ن ريابه وقطر ماها الدم، فقال وكا  يف كتىه شعرات كا  إكا غضب خرجت م شديدا 

فأوحى اهلل إليه قد أمرت  ،يا رب إ  مل تغضب لي فلست لك بايب :موسى

 .السماوات واألرض أ  تطيعك فمرها مبا شئت

وقد كا  قارو  قد أمر أ  يغلق باب القصر، فأقبل موسى فأومأ إىل األبواب 

 :فقال يا موسى ،فلما نير إليه قارو  علم أنه قد أوتي ،فانىرجت ودخل عليه

يا ابن الوي ال تزدني من  :أسألك بالرحم الاي بيين وبياك، فقال له موسى
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فدخل القصر مبا فيه يف األرض ودخل قارو  يف األرض إىل  ،يا أرض خايه ..كالمك

يا ابن الوي ال تزدني من كالمك، يا  :ركبتيه، فبكى وحلىه بالرحم، فقال له موسى

 .وخزائاه. وهاا ما قال موسى لقارو  يوم أهلكه اهللأرض خايه وابتلعيه بقصره 

يا رب إ   :فعريه اهلل مبا قاله لقارو ، فعلم موسى أ  اهلل قد عريه بالك فقال

ما قلت يا ابن الوي ال تزدني  :قارو  دعاني بغريك ولو دعاني بك ألجبته، فقال اهلل

يا  :فقال اهلل ،يا رب لو علمت أ  كلك لك رمى ألجبته :فقال موسى ؟من كالمك

موسى وعزتي وجاللي وجودي وجمدي وعلو مكاني لو أ  قارو  كما دعاك دعاني 

 .(1)ألجبته ولكاه ملا دعاك وكلته إليك

 

 

 برصيصا العابد
 

 عبد اهلل زمانا  ،كا  يف بين إسرائيل عابد امسه برصيصاإنه  :عن ابن عبا  قال

تي ُاوإنه  ،وكهم فيربءو  على يدهؤتى باجملانني يداويهم ويعمن الدهر حتى كا  ُي

فلم يزل به الشيطا   ،عادهفكانت خوة فأتوه بها أوكا  هلا  ،بامرأة يف شرف قد جات

 ،فلما فعل كلك ،فلما استبا  محلها قتلها ودفاها ،فحملت ،يزين له حتى وقع عليها

ا  خوتها فأخربه بالاي فعل الراهب وأنه دفاها يف مكإكهب الشيطا  حتى لقي أحد 

 :فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول ،خوتها رجال رجال فاكر كلك لهإرم أتى بقية  ،كاا

فاكره بعضهم لبعض حتى بلغ كلك  ،ككره يكرب علّي واهلل لقد أتاني نت ككر لي شيئا 

فلما  ،لبفأمر به فُص ،فأقر هلم بالاي فعل ،فسار امللك والاا  فاستازلوه ،ملكهم

فهل أنت مطيعي  ،أنا الاي ألقيتك يف هاا :يطا  فقالرفع على خشبته متثل له الش

  ؟فيما أقول لك أخلصك مما أنت فيه

 .نعم :قال
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 .اسجد لي سجدة واحدة :قال

  ؟كيف أسجد لك وأنا على هاه احلالة :فقال

 .أكتىي ماك باإلمياء :فقال

هاه فأشار اهلل تعاىل إىل قصته يف  ،(1)تل الرجلفأومأ له بالسجود فكىر باهلل وُق

َكَمَثِل الّشْيَطاِ  ِإْك َقاَل ِلإِلنَساِ  اْكُىْر َفَلّما َكَىَر َقاَل ِإّني َبِرَيٌء ّماَك ِإّنَي َأَخاُف : اآلية

 .(2)الّلَه َرّب اْلَعاَلِمنَي

 

 اللهم أنت لهما
 

كا  يف بين إسرائيل رجل وكا  له باتا  فزوجهما من  :قال أبي جعىر  عن

 :زراع فقال هلاالفبدأ بامرأة  ،رم إنه زارهما ،ر يعمل الىخارواحد زراع ونخ ،رجلني

فإ  جاء اهلل بالسماء فاحن أحسن بين  كثريا  قد زرع زوجي زرعا  :قالت ؟كيف حالك

 قد عمل زوجي فخارا  :رم كهب إىل األخرى فسأهلا عن حاهلا فقالت ،إسرائيل حاال 

 :فانصرف وهو يقول ،إسرائيل حاال فإ  أمسك اهلل السماء عاا فاحن أحسن بين  كثريا 

  .(3)اللهم أنت هلما

 

 قاضيان فاسقان
 

وإّ  امرأة   ،إّ  دانيال كا  يتيما  ال أّم له وال أب: أمري املؤماني قال علّي 

وإّ  ملكا  من ملوك بين إسرائيل كا  له  ،من بين إسرائيل عجوزا  كبرية  مّمته فرّبته

وكا   ،صاحلا  وكانت له امرأة بهّية مجيلة رجال وكا  هلما صديق وكا   ،قاميا 

 :واحتاج امللك إىل رجل يبعثه يف بعض أموره فقال للقاميني ،يأتي امللك فيحّدره

                                                        

 .438ص 9تىسري جممع البيا : ج (1)

 .16سورة احلشر:  (2)
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فقال الّرجل  ،فوّجهه امللك ،فال  :فقاال ،أرسله يف بعض أموري اختارا رجال 

القاميا  فكا   ،فخرج الّرجل ،نعم :فقاال ،أوصيكما بامرأتي خريا  :للقاميني

والّله لئن مل  :فقاال هلا ،يأتيا  باب الّصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نىسها فأبت

 .افعال ما أحببتما :فقالت ،تىعلي لاشهدّ  عليك عاد امللك بالّزنى رّم لارمجّاك

فدخل امللك من كلك أمر عييم  ،فأتيا امللك فأخرباه وشهدا عاده أّنها بغت

إّ  قولكما مقبول ولكن ارمجوها بعد  :بها معجبا  فقال هلماواشتّد بها غّمه وكا  

ونادى يف البلد اّلاي هو فيه احضروا قتل فالنة العابدة فإّنها قد بغت فإّ   ،رالرة أّيام

ما عادك  :وقال امللك لوزيره ،فأكثر الّاا  يف كلك ،القاميني قد شهدا عليها بالك

فخرج الوزير يوم الّثالث وهو  ،ن شيءما عادي يف كلك م :فقال ؟يف هاا من حيلة

يا  :فقال دانيال ،نخر أّيامها فإكا هو بغلما  عراة يلعبو  وفيهم دانيال وهو ال يعرفه

معشر الّصبيا  تعالوا حّتى أكو  أنا امللك وتكو  أنت يا فال  العابدة ويكو  فال  

قصب وقال رّم مجع ترابا  وجعل سيىا  من  ،وفال  القاميني الّشاهدين عليها

وخاوا بيد هاا فاّحوه إىل مكا   ،خاوا بيد هاا فاّحوه إىل مكا  كاا وكاا :للّصبيا 

والوزير  ،قل حّقا  فإّنك إ  مل تقل حّقا  قتلتك :رّم دعا بأحدهما وقال له ،كاا وكاا

 ..،يوم كاا وكاا :قال ؟متى :فقال ،أشهد أّنها بغت :فقال ،قائم ياير ويسمع

 .مكانه وهاتوا اآلخررّدوه إىل  :فقال

 ،أشهد أّنها بغت :فقال ؟مبا تشهد :فرّدوه إىل مكانه وجاءوا باآلخر فقال له

 ؟وأين :قال ،مع فال  بن فال  :قال ؟مع من :قال ،يوم كاا وكاا :قال ؟متى :قال

 .فخالف أحدهما صاحبه ،مبومع كاا وكاا :قال

الّاا  أّنهما شهدا على فالنة  يا فال  ناد يف ،الّله أكرب شهدا بزور :فقال دانيال

 .بزور فاحضروا قتلهما

فاختلىا  ،فبعث امللك إىل القاميني ،فاهب الوزير إىل امللك مبادرا  فأخربه اخلرب

  . (1)فاادى امللك يف الّاا  وأمر بقتلهما ،كما اختلف الغالما 
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 من هو الوارث الحقيقي؟
 

وكا  له  ،عاقل كثري املال كا  يف بين إسرائيل رجل :قال عن أبي جعىر 

فلما  ،وكا  له اباا  من زوجة غري عىيىة ،ابن يشبهه يف الشمائل من زوجة عىيىة

أنا كلك  :فلما تويف قال الكبري ،هاا مالي لواحد ماكم :حضرته الوفاة قال هلم

 فاختصموا إىل  ،أنا كلك :وقال األصغر ،أنا كلك :وقال األوسط ،الواحد

 .قاميهم

فانتهوا  ،انطلقوا إىل بين غاام اإلخوة الثالرة ،عادي يف أمركم شيءليس  :قال

ادخلوا إىل أخي فال  فهو أكرب مين  :فقال هلم كبريا  فرأوا شيخا  إىل واحد ماهم

سلوا أخي األكرب مين فدخلوا على  :فدخلوا عليه فخرج شيخ كهل فقال ،فاسألوه

أما  :فقال ،هلم عن حاهلم رم مبياا  فسألوه أوال  ،فإكا هو يف املاير أصغر ،الثالث

هو األصغر وإ  له امرأة سوء تسوؤه وقد صرب عليها خمافة أ   أخي الاي رأيتموه أوال 

وأما الثاني أخي فإ  عاده زوجة تسوؤه وتسره  ،يبتلي ببالء ال صرب له عليه فهرمته

ا مكروه وأما أنا فزوجيت تسرني وال تسوؤني ومل يلزمين ماه ،فهو متماسك الشباب

وأما حديثكم الاي هو حديث أبيكم  ،قط ماا صحبيت فشبابي معها متماسك

 ،فانطلقوا أوال وبعثروا قربه واستخرجوا عيامه وأحرقوها رم عودوا ألقضي بياكم

ا بالك قال هلم فانصرفوا فأخا الصيب سيف أبيه وأخا اإلخوا  املعاول فلما أ  هّم

 .ع لكما حصيتال تبعثروا قرب أبي وأنا أد :الصغري

خا  :فقال للصغري ،توني باملالييقاعكما هاا ا :فقال ،فانصرفوا إىل القامي

 .(1)من الرقة كما دخل على الصغريلدخلهما فلو كانا ابايه  ،املال
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  خوفاً من نار جهنم
 

على شباب من بين إسرائيل  يخرجت امرأة بغ :قال عن أبي جعىر 

 :ومسعت مقالتهم فقالت ،رنها أفتاته عابد فالنا لو كا  ال :فقال بعضهم ،فأفتاتهم

 ت:فقال .فدقت عليه ،فمضت حنوه يف الليل. واهلل ال أنصرف إىل مازلي حتى أفتاه

إ  بعض شباب بين إسرائيل راودوني عن نىسي  :فقالت ،فأبى عليها ،عادك ينو

لت عليه فلما دخ ،فلما مسع مقالتها فتح هلا ،حلقوني وفضحوني فإ  أدخلتين وإاّل

رم رجعت  ،فلما رأى مجاهلا وهيئتها وقعت يف نىسه فضرب يده عليها ،رمت بثيابها

أي  :فقالت ،فأقبل حتى ومع يده على الاار ،وقد كا  يوقد حتت قدر له ،إليه نىسه

 .أحرقها ألنها عملت العمل :فقال؟ شيء تصاع

مع يده على فقد و أحلقوا فالنا  :فخرجت حتى أتت مجاعة بين إسرائيل فقالت

 .(1)فأقبلوا فلحقوه وقد احرتقت يده. الاار

 
 من دسائس الشيطان

 

كا  عابد يف بين إسرائيل مل يقارف من أمر الدنيا  :قال عن أبي عبد اهلل 

 أنا :فقال بعضهم ؟من لي بىال  :فاخر إبليس خنرة فاجتمع إليه جاوده فقال ،شيئا 

  .مل جيرب الاساء ،لست له :قال. الاساءمن ناحية  :فقال ؟من أين تأتيه :فقال له،

 ،من ناحية الشراب واللاات :قال ؟من أين تأتيه :قال ،فأنا له :فقال له نخر

 .لست له ليس هاا بهاا :قال

انطلق فأنت  :قال !من ناحية الرّب :قال ؟من أين تأتيه :قال ،فأنا له :قال نخر

 .صاحبه
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وكا  الرجل ياام والشيطا   :الفانطلق إىل مومع الرجل فأقام حااءه يصلي ق

فتحول إليه الرجل وقد تقاصرت إليه نىسه  ،ويسرتيح والشيطا  ال يسرتيح ،ال ياام

 ؟يا عبد اهلل بأي شيء قويت على هاه الصالة :فقال ،واستصغر عمله

 يا عبد اهلل إني أكنبُت :فقال ،رم أعاد عليه ،رم أعاد عليه فلم جيبه ،فلم جيبه

 .ماه فإكا ككرت الانب قويت على الصالة وأنا تائب كنبا 

 .فإكا فعلته قويت على الصالة ،فأخربني بانبك حتى أعمله وأتوب :قال

 .ادخل املدياة فسل عن فالنة البغية فأعطها درهمني ونل ماها :قال

 ؟ما أدري ما الدرهمني ،ومن أين لي درهمني :قال

فقام فدخل املدياة جبالبيبه  ،فتااول الشيطا  من حتت قدمه درهمني فااوله إياهما

فأرشدوه فجاء  ،فأرشده الاا  وظاوا أنه جاء يعيها ،يسأل عن مازل فالنة البغية

 .قومي :إليها فرمى إليها بالدرهمني وقال

ؤتى إنك جئتين يف هيئة ليس ُي :وقالت ،ادخل :فقامت فدخلت مازهلا وقالت

  ؟فأخربني خبربك ،مثلي يف مثلها

وليس كل  ،يا عبد اهلل إ  ترك الانب أهو  من طلب التوبة :هفقالت ل ،فأخربها

فإنك  ،ل لك فانصرفّثُم وإمنا يابغي أ  يكو  هاا شيطانا  ،من طلب التوبة وجدها

 .الترى شيئا 

احضروا فالنة  :فأصبحت فإكا على بابها مكتوب ،وماتت من ليلتها ،فانصرف

  !!فإنها من أهل اجلاة

فأوحى اهلل عزوجل  ،يف أمرها يدفاونها ارتيابا مل  را فمكثوا رال ،فارتاب الاا 

 أ  ائت فالنة فصّل موسى بن عمرا   ال أعلمه إاّل إىل نيب من األنبياء 

ر الاا  أ  يصلوا عليها فإني قد غىرت هلا وأوجبت هلا اجلاة بتثبيطها عبدي عليها وُم

  .(1)عن معصييت فالنا 

                                                        

 .584ح 385-384ص 8الكايف: ج (1)
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 طعم الموت
 

 ،إ  فتية من أوالد ملوك بين إسرائيل كانوا متعبدين :قال عن أبي جعىر 

 ،وإنهم خرجوا يسريو  يف البالد ليعتربوا ،وكانت العبادة يف أوالد ملوك بين إسرائيل

 :فقالوا ،رمسه ليس يتبني ماه إاّل ،طريق قد سىى عليه السايفالوا بقرب على ظهر فمّر

 ؟فساءلااه كيف وجد طعم املوتلو دعونا اهلل الساعة فياشر لاا صاحب هاا القرب 

ليس لاا إله غريك  ،أنت إهلاا يا رباا :فدعوا اهلل وكا  دعاؤهم الاي دعوا اهلل به

تعلم كل شيء  ،لك يف كل يوم شأ  ،احلي الاي ال ميوت ،والبديع الدائم غري الغافل

 .انشر لاا هاا امليت بقدرتك ،بغري تعليم

لرأ  واللحية ياىض رأسه من الرتاب فخرج من كلك القرب رجل أبيض ا :قال

 ؟ما يوقىكم على قربي :فقال هلم ،بصره إىل السماء شاخصا  فزعا 

 ؟دعوناك لاسألك كيف وجدت طعم املوت :فقالوا

ما كهب عين أمل املوت  لقد سكات يف قربي تسعا وتسعني ساة :فقال هلم

 .وال خرج مرارة طعم املوت من حلقي ،وكربه

 ؟مت وأنت على ما نرى أبيض الرأ  واللحية مت يوم :فقالوا له

 ،ولكن ملا مسعت الصيحة اخرج اجتمعت تربة عيامي إىل روحي ،ال :قال

إىل صوت الداعي فابيض لالك  بصري مهطعا  شاخصا  فبقيت فيه فخرجت فزعا 

 .(1)رأسي وحلييت

                                                        

 .48من أبواب املوت ح 6باب 171ص 6حبار األنوار: ج (1)
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 صابرة بني إسرائيل
 

 ،صابرة بين إسرائيلاحلمد هلل الاي جعل يف أميت مثل  :قال رسول اهلل  

 ؟ما كا  من خربها يا رسول اهلل  :فقيل

يف بين إسرائيل امرأة وكا  هلا زوج وهلا ماه غالما  فأمرها  تكان: فقال 

فانطلق الغالما  يلعبا   ،بطعام ليدعو عليه الاا  فىعلت واجتمع الاا  يف داره

يافة فأدخلتهما البيت فكرهت أ  تاغص على زوجها الض ،فوقعا يف بئر كانت يف الدار

  ؟أين ابااي :فلما فرغوا دخل زوجها فقال. وسجتهما بثوب

وإنها كانت متسحت بشيء من الطيب وتعرمت للرجل  ،هما يف البيت :قالت

هما يف البيت فااداهما أبوهما فخرجا  :قالت ؟أين ابااي :رم قال. حتى وقع عليها

كانا ميتني ولكن اهلل تعاىل أحياهما روابا سبحا  اهلل واهلل لقد  :فقالت املرأة. يسعيا 

 .(1)لصربي

 

 

 لقمة بلقمة
 

 ،كا  يف بين إسرائيل قحط شديد ساني متواترة :قال الرما اإلمام عن 

يا أمة اهلل  :وكا  عاد امرأة لقمة من خبز فومعتها يف فيها لتأكلها فاادى السائل

أخرجتها من فيها فدفعتها إىل ف ؟ق يف مثل هاا الزما تصّد أ :فقالت املرأة ،اجلوع

وكا  هلا ولد صغري حيتطب يف الصحراء فجاء الائب فحمله فوقعت الصيحة  ،السائل

فأخرج الغالم من فم  فعدت األم يف أرر الائب فبعث اهلل تبارك وتعاىل جربئيل 

  .(2)يا أمة اهلل أرميت لقمة بلقمة : فقال هلا جربئيل ،الائب فدفعه إىل أمه

                                                        

 .70مسكن الىؤاد: ص (1)

 باب رواب الصدقة. 140رواب األعمال: ص (2)
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 مةخات
 

 لماذا تقّدم اليهود؟
 

أما بالاسبة إىل الصهيونية وصراعهم مع املسلمني وغلبتهم عليهم حيث غصبوا 

فلسطني والقد  ومااطق أخرى من بالد املسلمني، وقتلوا من املسلمني مقتلة 

عييمة؛ فأل  املسلمني معىوا يف زماناا هاا حيث تركوا اإلسالم وقوانياه، فال ترى 

ة، وال األمة الواحدة، وال احلريات، وال الشورى، وال غريها مما أمر األخوة اإلسالمي

 به القرن  الكريم.

على عكس من كلك اليهود حيث أخاوا بأسس التقدم واالنتصار، من األخوة 

فيما بياهم، واألمة الواحدة عادهم، ومبدأ االستشارة، واحلريات لشعوبهم، 

 وغريها.

مجع الرئيس األمريكي علماء الدين يف  نقل أحد الوكالء يف أمريكا وقال:

الواليات املتحدة من خمتلف األديا  واملااهب، فدعيُت كاائب عن الشيعة هااك، 

باإلمافة إىل مجاعة أخرى من رجال الدين، كا  فيهم أربعة من أبااء العامة، 

وعشرو  من اليهود، ومثانو  من الاصارى. وكانت الدعوة يف القصر األبيض، 

ا الرئيس بكل حىاوة رم استشارنا فيما يرتبط بأمر اجلاليات الدياية وما أشبه، فاستقبلا

 فأشار عليه كل مبا يراه.

 رم توجهت إليه وقلت: أريد أ  أسألك عن موموعني:

األول: ملاكا أبقيتم صداما  إىل هاا اليوم مع أ  بوش األب كا  يقول: نريد 

على ظلمه وفساده، وأنت قلت زواله، لكاه مل يزله حتى كهب هو وبقي صدام 
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مكررا : نريد إزالته، ومل يبق من حكمك إال مقدار ساة وصدام باق على صدر 

 العراقيني؟.

فأجابين قائال : لقد استشرت أعضاء احلكومة يف كيىية إزالته.. وإناا ساـزيله عن 

 احلكم قريبا  ونريح الشعب ماه.

مريكا حسب اإلحصاءات مخسة قلت: وأما املوموع الثاني فهو أ  اليهود يف أ

ماليني، بياما املسلمو  يف أمريكا عشرة ماليني، فلماكا تقديم اليهود على املسلمني، 

 فإ  األمور بيد اليهود وال شيء للمسلمني، واحلال أنكم تدَّعو  الدميوقراطية 

 وأ  احلكومة علمانية غري مرتبطة باليهودية وال باإلسالم وال بغريهما، فلماكا هاه

 احملاباة؟.

قال: إنا ال نقدم اليهودي على املسلم، وكما قلَت فإ  حكومتاا علمانية، لكن 

اليهود يعملو  ليل نهار وبكل جهودهم حتى وصلوا إىل ما وصلوا إليه، بياما 

املسلمو  يتكاسلو ، وإاّل فالباب مىتوح أمام اجلميع، وإكا مسعت يوما  أ  احلكومة 

 ك حق االعرتاض.قدمت يهوديا  على مسلم فل

أقول: ال شك أ  أمريكا تساند اليهود، إال أ  تكاسل املسلمني عن العمل هو 

الاي سبَّب تأخرهم كما سبَّب غصب اليهود لىلسطني وبقائهم فيها ماا نصف قر ، 

واحلال أ  املسلمني العرب فقط رالمثائة مليو  بياما اليتجاوز يهود فلسطني مخسة 

 يف العامل فأربعة عشر مليونا  فقط، واملسلمو  قرابة املليارين.ماليني. أما كل اليهود 

نعم، إ  أمريكا هلا عالقات مع اليهود، ولكاها أيضا  هلا عالقاتها مع الدول 

اإلسالمية كالسعودية وغريها ألمواهلا الطائلة وللاىط وغري كلك، وللمصريني 

 ألعدادهم ولكثري من الدول اإلسالمية.

ود يعملو  عمال  كثريا ، والدنيا دار عمل وأسباب ومسببات، وعلى كل فإ  اليه

َوَأْ  َلْيَس ِلإِلْنَساِ  ِإالَّ َما َسَعىفقد قال سبحانه: 
ُكالًّ ُنِمدُّ ، وقال تعاىل: (1)

                                                        

 .39جم: سورة الا (1)
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هُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك
(1) . 

لكيا  الصهيوني ومن مصاديق كلك أنه قرأت يف تقرير: إ  اليهود على قلتهم يف ا

يصاعو  ستمائة قسم من السالح، أما املسلمني على كثرتهم وادعاءاتهم ال يصاعو  

 أبسط اأُلمور.

 

 

 تقدير الكفاءات
 

نقل أحد أصدقائاا العراقيني، وهو دكتور خريج من جامعة بغداد: أنه بعد ما مت 

يف مستشىى.. إخراجه من العراق ألسباب طائىية، كهب إىل أمريكا وبقي هااك يعمل 

فقال: بعد فرتة مات رئيس املستشىى الاي كات أعمل فيه فاختلىوا يف تعيني مدير 

للمستشىى. وتردد األمر بيين، لتىوقي على كثري من الدكاترة العاملني هااك، وبني 

يهودي كا  دكتورا  هااك أيضا ، إىل أ  اجتمع األطباء وحددوا رالث عشرة نقطة 

ا األكىأ، وكا  اليهودي يىوقين ببعض األمور فإنه كا  من المتحاناا ولكي خيتارو

جاسية أمريكية وأنا كات أمحل جاسية عراقية، واألهم من كلك كا  من ورائه اللوبي 

 اليهودي وأنا مل يكن ورائي شيء.

وعاد االمتحا  جنحت أنا يف إحدى عشرة نقطة من الاقاط الثالرة عشر بياما مل 

جناحه كا  يف عشرة نقاط فقط. فُسلمت إدارة املستشىى يتمكن هو من غلبيت؛ أل  

 إليَّ وبشرط أنين إكا غبت أو مت يتسلم اليهودي إدارة املستشىى من بعدي.

وأمثال هاه القصص موجودة يف كثري من الصحف واإلكاعات والكتب وما أشبه 

حلياة إكا كلك، مما تدل على أنه بإمكا  املسلمني أيضا  أ  يتقدموا يف خمتلف جوانب ا

 وفروا يف أنىسهم مقومات التقدم.

                                                        

 .20سورة اإلسراء:  (1)
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 احترام العلماء
 

نقل أحد أصدقائاا العلماء يف أمريكا: أنه أصيب يف عياه حبيث أدت إىل متزق 

الشبكية، قال: فأرشدني أحد األخوة إىل دكتور يهودي جييد العالج بأشعة الليزر. 

عة نالف دوالر. وكلما فاهبت إليه وأعطاني موعدا ، وقال: إ  ُأجرة العالج سب

حاولت أ  خيىف ولو مبقدار ألف دوالر مل يقبل، فامطررت أ  أكهب إليه يف املوعد 

املقرر. فقام بعالج عيين بأشعة الليزر يف رالث دفعات، وبعد انتهاء العملية قدمت لـه 

سبعة نالف دوالر، فأخا نصىه وأرجع إليَّ البقية. فتعجبت وقلت لـه: أمل تقل إ  

 جرة سبعة نالف ومل تاقص دوالرا  واحدا ؟.اأُل

 قال: نعم، لكين عرفت أنك رجل دين فلم نخا إاّل نصف املبلغ.

 قلت: إني رجل دين مسلم وال أرتبط باليهود.

قال: نعم، لكين أخات على نىسي أ  ُأخىف قيمة العالج ملطلق رجال الدين 

 سواء كانوا مسيحيني أو مسلمني أو يهود أو غريهم.

 هكاا يعملو  ليل نهار ليتقدموا يف البالد. نعم،

 :(1)يقول الشاعر

 إكا أنت مل تزرع أو أبصرت حاصدا           ندمت على التىريط يف زمن البار

 وحنن املسلمني مىرطو  ال يف زمن البار فحسب بل إىل عصرنا الراهن.

املسلمو   وقد قرأت يف جملة تصدر من لاد  باللغة العربية أ  يف ساة مامية طبع

العرب ستة نالف عاوا  كتاب فقط، بياما طبع اليهود يف إسرائيل وحدها يف نىس 

 (2)الساة أربعة نالف ومخسمائة عاوا ، أي أنهم أخرجوا لكل مليو  ألف كتاب

 .(3)واملسلمو  العرب أخرجوا لكل مخسني مليونا  ألف كتاب

                                                        

 هـ(.246ـ 148دعبل اخلزاعي ) (1)

 وكلك أل  نىو  إسرائيل أربعة ماليني ونصف مليو  يهودي. (2)

 وكلك أل  نىو  العرب رالمثائة مليو . (3)
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 وهاا من مصاديق عملهم وتكاسلاا.

هم ُأمة واحدة، فاليهودي القادم من روسيا أو أمريكا أو كما أنهم يعدو  أنىس

بريطانيا أو العراق أو مصر أو من أي بلد نخر إكا وصل إىل إسرائيل يكو  من اأُلمة 

الواحدة، فال فرق بياه وبني يهودي نخر.. واحلال أ  دياهم ال يدعو إىل كلك، بياما 

َوِإ َّ هِاِه ُأمَُّتُكْم ث قال عز وجل: حنن يف ديااا ُأمة واحدة، وقد أمرنا رباا بالك حي

ُأمَّة  واِحَدة  َو َأَنا َربُُّكْم
 ومع كلك جتد أشد اخلالفات والازاعات بيااا. (1)

وكالك بالاسبة إىل قانو  )اأُلخوة( فهم يرو  أنىسهم ُأخوة فيما بياهم، بياما 

اني، وهاا هادي حنن املسلمني نعترب سائر املسلمني أجانب، فهاا عراقي وهاا إير

ِإنََّما اْلُمْؤِمُاوَ  وهاا مصري، وهكاا.. وهو خالف صريح القرن  حيث يقول تعاىل: 

ِإْخَوٌة
بني أصحابه  ، فقد نخى رسول اهلل وخالف صريح سرية الايب  (2)

 مرتني، اأُلوىل يف مكة املكرمة والثانية يف املدياة املاورة.

ني اأُلخر مثل قوله سبحانه بالاسبة إىل احلرية: وهكاا بالاسبة إىل كثري من القوان

َيَضُع َعْاُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم
، حيث إ  دعواهم إىل احلرية (3)

بلغ حد اإلفراط يف بعض األمور كاملرأة وما أشبه، بياما حنن ال نلتزم بالك يف حدود 

والشروط والقوانني الياملة اليت يف بالدنا بكثرة  الشريعة اإلسالمية..، ولكن القيود

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِكْكِري هائلة وهي من أهم أسباب تأخر املسلمني، قال سبحانه: 

َفِإ َّ َلُه َمِعيَشة  َمْاكا  َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى
(4). 

 ولاا نرى املعيشة اليوم نلت إىل الضاك يف بالدنا.

تزوج صىية اليهودية وقد كانت أسرية فأعتقها الايب  سبق أ  رسول اهلل  وقد

 ويف اليوم التالي كا  كبار املسلمني يسّلمو  عليها بقوهلم: السالم عليِك يا ُأم ،

 قائلة: يا بات اليهودية؟ عّلمها  املؤماني. وملا نكتها إحدى زوجات الرسول 

                                                        

 .52سورة املؤماو :  (1)

 .10سورة احلجرات:  (2)

 .157سورة األعراف:  (3)

 .124سورة طه:  (4)
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، وعمي موسى كليم اهلل، وزوجي حممد أبي هارو  نيب اهللأ  تقول:  الايب 

 .(1)رسول اهلل 

هكاا كا  اإلسالم فتقدم .. ولكن املسلمني تركوا العمل به فتأخروا، بياما عمل 

 اليهود ببعض قوانياه فتقدموا.

نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أ  يوفق املسلمني للرجوع إىل ما تركوه من قوانني 

ن  الكريم بهداية الاا  حنو الدين القويم باحلكمة اإلسالم، والسعي ملا أمرهم القر

واملوعية احلساة، وأ  يهتموا بهداية اليهود وإرشادهم إىل الصراط املستقيم كما كا  

 .)رموا  اهلل عليهم أمجعني(وعلماؤنا األبرار  واألئمة الطاهرو   عليه الايب 

    

ني، واحلمد هلل رب سبحا  ربك رب العزة عما يصىو ، وسالم على املرسل

 العاملني، وصلى اهلل على حممد ونله الطاهرين.

 

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي
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