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الرحيم الرحمن الله بسم

الله سخط عليهم أوجبت التي اليهود خصال
والمؤمنين ورسوله

نبيه على والسلم والصلةا وكفى لله الحمد
اتبع ومن وصحابته وذريته وأزواجه المصطفى

الهدى.

اليهود خصال الرسالة هذه في فنذكر بعد أما
والمؤمنين، ورسوله الله سخط عليهم أوجبت التي

اليهود على قضى وتعالى سبحانه الله أن فنقول
الكريم. القرآن في ذكرها أشياء بتسعة

 المسخ.وثالثها: المسكنة. وثانيها: الذلة. أولها:
وسادسها: الغضب. وخامسها: اللعنة. ورابعها:
لهم تقوم ل  أنهوثامنها: الغالل. وسابعها:الصر. 

وتاسعها:السلم.  حكومة تحت يكونون بل دولة
بينهم. البغضاء
َبْتتعالى: ( قال كما ْيِهُم َوُضِر َل ّلُة َع ّذ َنُة ال َك ْلَمْس َوا
ُءوا َبا ّلِه ِمَن ِبَغَضٍب َو ِلَك ال ّنُهْم َذ َأ ُنوا ِب ْكُفُروَن َكا َياِت َي بآ

ّلِه ُلوَن ال ُت َيْق ّييَن َو ِب ّن ْيِر ال ْلَحّق ِبَغ ِلَك ا َعَصْوا ِبَما َذ
ُنوا َكا ُدوَن َو َت ).َيْع

أسباب أربعة وجل عز ذكر الموضع هذا وفي
بآيات كفرهم وهي عليهم السخط استوجبوا لكونهم

لذلك اعتداؤهم ثم وعصيانهم النبياء وقتلهم الله
وهذه الله من والغضب والمسكنة الذلة استحقوا

بها الله قضى التي المذكورةا التسعة من أشياء ثلثة
اليهود. على

ُكْم َهْل ُقْلتعالى: ( وقال ُئ ّب َن ِلَك ِمْن ِبَشّر ُأ َبًة َذ ُثو َم
َد ْن ّلِه ِع َنُه َمْن ال ّلُه َلَع ْيِه َوغَاِضَب ال َل ْنُهُم َوَجَعَل َع ِم



َةا َد ْلِقَر َناِزيَر ا ْلَخ َد َوا َب ّطاغُاوَت َوَع ِئَك ال َل ًا َشّر ُأو َكان َم
َأَضّل ِبيِل َسَواِء َعْن َو ).الّس

منهم وجعله اليهود لعنه الله ذكر الية هذه وفي
التسعة من شيئان وهذان بالمسخ والخنازير القردةا

بسبب اليهود على بها الله قضى التي المذكورةا
الطاغاوت. وعبادتهم عصيانهم
آخر موضع في القرآن أشار المسخ هذا وإلى
َلّمافقال: ( َتْوا َف ْنُه ُنُهوا َما َعْن َع َنا َع ْل ُنوا َلُهْم ُق ُكو

ًةا َد ِئيَن ِقَر ْدآخر: ( موضع في ) وقالَخاِس َلَق ُتُم َو ِلْم َع
ّلِذيَن َدْوا ا َت ُكْم اْع ْن ْبِت ِفي ِم َنا الّس ْل ُنوا َلُهْم َفُق ُكو
ًةا َد ِئيَن، ِقَر َناَها َخاِس ْل ً َفَجَع َكال ْيَن ِلَما َن ْيَها َب َد َوَما َي

ْلَفَها َظًة َخ ّتِقيَن َوَمْوِع ْلُم هو ذلك سبب ) وكانِل
وغاضبه اليهود لعنه الله ذكر وقد والعصيان العدوان

َلّمافقال: ( وبغيهم كفرهم بسبب عليهم َءُهْم َو َجا
َتاٌب ْنِد ِمْن ِك ّلِه ِع ٌق ال ّد ُنوا َمَعُهْم ِلَما ُمَص َكا ْبُل ِمْن َو َق

ِتُحوَن َتْف َلى َيْس ّلِذيَن َع َلّما َكَفُروا ا َءُهْم َف َعَرُفوا َما َجا
َنُة ِبِه َكَفُروا َلْع ّلِه َف َلى ال ْئَسَما َع ِب َكاِفِريَن.  ْل َتَرْوا ا اْش

ْنُفَسُهْم ِبِه ْكُفُروا َأْن َأ ْنَزَل ِبَما َي ّلُه َأ ًا ال َنّزَل َأْن َبْغي ُي
ّلُه ِلِه ِمْن ال َلى َفْض ُء َمْن َع َباِدِه ِمْن َيَشا ُءوا ِع َبا ِبَغَضٍب َف

َلى َكاِفِريَن غَاَضٍب َع ْل ِل َذاٌب َو ).ُمِهيٌن َع
عليهم بها الله قضى التي والغالل الصر أما
َناقوله: ( في القرآن إليها فأشار ّب َنا َتْحِمْل َول َر ْي َل َع
ًا َتُه َكَما ِإْصر ْل َلى َحَم ّلِذيَن َع َنا ِمْن ا ِل ْب اليهود ) وهمَق

َتاَرتعالى: ( وقال ْبِعيَن َقْوَمُه ُموَسى َواْخ ً َس َرُجل
َنا ِت َلّما ِلِميَقا ْتُهُم َف َذ ْئَت َلْو َرّب َقاَل الّرْجَفُة َأَخ ِش
َتُهْم ْك َل ْبُل ِمْن َأْه ّياَي َق ِإ َنا َو ُك ِل ُتْه ُء َفَعَل ِبَما َأ الّسَفَها

ّنا ُتَك ِإّل ِهَي ِإْن ِم َن ْت ُء َمْن ِبَها ُتِضّل ِف َتْهِدي َتَشا َمْن َو
ُء ْنَت َتَشا َنا َأ ّي ِل َنا َفاغْاِفْر َو َنا َل ْنَت َواْرَحْم َأ ْيُر َو َخ

ْلَغاِفِريَن، ُتْب ا ْك َنا َوا َيا َهِذِه ِفي َل ْن ّد َنًة ال َوِفي َحَس
ّنا اْلِخَرةِا َنا ِإ ْد ْيَك ُه َل ِبي َقاَل ِإ َذا ُء َمْن ِبِه ُأِصيُب َع َأَشا

ِتي ُبَها َشْيٍء ُكّل َوِسَعْت َوَرْحَم ُت ْك َأ ّلِذيَن َفَس ّتُقوَن ِل َي



ُتوَن ُيْؤ َةا َو َكا ّلِذيَن الّز َنا ُهْم َوا ِت ُنوَن، ِبآيا ّلِذيَن ُيْؤِم ا
ِبُعوَن ّت ِبّي الّرُسوَل َي ّن ُْلّمّي ال ّلِذي ا َنُه ا ُدو ًا َيِج ُتوب ْك َم
َدُهْم ْن ّتْوَراةِا ِفي ِع ْنِجيِل ال ْأُمُرُهْم َواْل ْلَمْعُروِف َي ِبا

ْنَهاُهْم َي َكِر َعِن َو ْن ْلُم ُيِحّل ا َباِت َلُهُم َو ّي ّط ُيَحّرُم ال َو
ْيِهُم َل ِئَث َع َبا ْلَخ َيَضُع ا ْنُهْم َو َْلغْالَل ِإْصَرُهْم َع ِتي َوا ّل ا
َنْت ْيِهْم َكا َل ّلِذيَن َع ُنوا َفا ُه ِبِه آَم ُه َوَعّزُرو َنَصُرو َو

َبُعوا ّت ّنوَر َوا ّلِذي ال ْنِزَل ا ِئَك َمَعُه ُأ َل ِلُحوَن ُهُم ُأو ْلُمْف )ا
تعالى: الله فقال بينهم ألقيت التي العداوةا وأما

َنا( ْي ْلَق َأ َنُهُم َو ْي َةا َب َداَو ْلَع َء ا َبْغَضا ْل َلى َوا ِم ِإ َياَمِة َيْو ْلِق ).ا
والمسخ والمسكنة الذلة أشياء، ثمانية فهذه

ذكرت والغالل والصر والعداوةا والغضب واللعنة
الكريم. القرآن من اليات هذه في

الظاهرةا وهي مملكة لهم تقوم ل أنه أما
ْذتعالى: ( قال فقد التاسعة ّلُه َقاَل ِإ ّني ِعيَسى َيا ال ِإ
َتَوّفيَك َلّي َوَراِفُعَك ُم َطّهُرَك ِإ ّلِذيَن ِمَن َوُم َكَفُروا ا
ّلِذيَن َوَجاِعُل َبُعوَك ا ّت َق ا ّلِذيَن َفْو َلى َكَفُروا ا ِم ِإ َيْو
َياَمِة ْلِق َلّي ُثّم ا ُكْم ِإ ُكُم َمْرِجُع َأْح ُكْم َف َن ْي ُتْم ِفيَما َب ْن ِفيِه ُك

ِلُفوَن َت ).َتْخ
في عليهم تتغلب النصارى كانت ذلك أجل ومن

معركة. كل
َبْتتعالى: ( وقال ْيِهُم ُضِر َل ّلُة َع ّذ ْيَن ال ُثِقُفوا َما َأ

ْبٍل ِإّل ّلِه ِمَن ِبَح ْبٍل ال ّناِس ِمَن َوَح ُءوا ال َبا ِمَن ِبَغَضٍب َو
ّلِه َبْت ال ْيِهُم َوُضِر َل َنُة َع َك ْلَمْس ِلَك ا ّنُهْم َذ َأ ُنوا ِب َكا

ْكُفُروَن َياِت َي ّلِه ِبآ ُلوَن ال ُت َيْق َء َو َيا ِب ْن ْل
َ ْيِر ا ِلَك َحّق ِبَغ ِبَما َذ

ُنوا َعَصْوا َكا ُدوَن َو َت ).َيْع
الحق إلى بالرجوع إل لهم عز ل أنه ذلك ومعنى

من وحبل الله من بحبل المراد هو وهذا الجزية وبذل
وقتلهم الله بآيات كفرهم هو ذلك وسبب الناس
أول في نبي ثلثمائة قتلوا أنهم روى وقد النبياء
النهار. آخر في الخضرةا سوق أقاموا ثم النهار



ًا ُلواتعالى: ( الله قال وأيض ِت ّلِذيَن َقا ُنوَن ل ا ُيْؤِم
ّلِه ِم َول ِبال َيْو ْل ّلُه َحّرَم َما ُيَحّرُموَن َول اْلِخِر ِبا ال

ُلُه ُنوَن َول َوَرُسو ْلَحّق ِديَن َيِدي ّلِذيَن ِمَن ا ُتوا ا َتاَب ُأو ِك ْل ا
ّتى ُطوا َح َيَة ُيْع ْلِجْز ).َصاغِاُروَن َوُهْم َيٍد َعْن ا
ًا. دولتهم قيام عدم دليل وهذا إطلق

هذه إلى باليهود أدت التي السباب هاهنا ونذكر
وقتلوا الله بآيات كفروا أنهم علمت وقد الذلة

وبغوا عنه نهوا عما وعتوا الطاغاوت وعبدوا النبياء
وأفسدوا وطغوا الله على وكذبوا وعصوا واعتدوا
لهم يجعل ولم لذلك الذلة عليهم الله فضرب
والعذاب. الويل الخرةا في لهم وأعد سلطانا



في الله ذكرها اليهود قبائح من قبيحة عشرة اثنتا وهذه
هاهنا. نجملها كتابه

موسى نبيهم يؤذون كانوا  أنهمالولى: القبيحة
يغتسل ل الحياء بسبب كان أنهم وذلك السلم عليه

موسى معنا يغتسل ل أنما فقالوا إسرائيل بني مع
فاغاتسل يبرئه أن الله فأراد ادرةا أو برصا به لنه

ًا خلوةا في السلم عليه موسى ثوبه ووضع عريان
موسى فجعل بثوبه ففر الحجر الله فأمر حجر على
حتى حجر ثوبي حجر يقول: ثوبي خلفه السلم عليه

وقالوا الله خلق أبرأ فرأوه اليهود من مل على وقف
أذى. به ما

ّيَها َياتعالى: ( الله قال ولهذا ّلِذيَن َأ ُنوا ا ل آَم
ُنوا ُكو ّلِذيَن َت َذْوا َكا ُه ُموَسى آ َأ َبّر ّلُه َف ُلوا ِمّما ال َكاَن َقا َو

َد ْن ّلِه ِع ًا ال وسلم عليه الله صلى نبينا أن ) وروىَوِجيه
بها أريد ما قسمة هذه أن رجل فقال يقسم كان
صلى النبي فأخبر مسعود بن الله عبد فجاء الله وجه
أوذي لقد موسى الله فقال: رحم وسلم عليه الله

فصبر. هذا من بأكثر

الله فرفع بالتوراةا العمل أبوا  أنهمالثانية: القبيحة
به والعمل الغليظ الميثاق لخذ الطور جبل عليهم

ْذفقال: ( تعالى الله حكى كما ِإ َنا َو ْذ ُكْم َأَخ َثاَق ِمي
َنا ُكُم َوَرَفْع ّطوَر َفْوَق ُذوا ال ُكْم َما ُخ َنا ْي َت ُكُروا ِبُقّوةٍا آ ْذ َوا

ُكْم ِفيِه َما ّل ّتُقوَن َلَع ُتْم ُثّم ، َت ْي ّل ِلَك َبْعِد ِمْن َتَو َلْول َذ َف
ّلِه َفْضُل ُكْم ال ْي َل ُتُه َع ُتْم َوَرْحَم ْن ُك ْلَخاِسِريَن ِمَن َل )ا

ًا: ( وقال ْذأيض ِإ َنا َو ْذ ُكْم َأَخ َثاَق َنا ِمي ُكُم َوَرَفْع َفْوَق
ّطوَر ُذوا ال ُكْم َما ُخ َنا ْي َت ُلوا َواْسَمُعوا ِبُقّوةٍا آ َنا َقا َسِمْع

َنا ْي ُبوا َوَعَص ُأْشِر ِبِهُم ِفي َو ُلو ْلِعْجَل ُق ُكْفِرِهْم ا )ِب



لن السلم عليه لموسى قالوا  أنهمالثالثة: القبيحة
عنهم ذلك تعالى الله حكى كما الله نرى حتى نؤمن

ْذفقال: ( ِإ ُتْم َو ْل ّتى َلَك ُنْؤِمَن َلْن ُموَسى َيا ُق َنَرى َح
ّلَه ًةا ال ُكُم َجْهَر ْت َذ َأَخ ُتْم الّصاِعَقُة َف ْن َأ ُظُروَن َو ْن ُثّم ، َت

ُكْم َنا ْث ُكْم َبْعِد ِمْن َبَع ِت ُكْم َمْو ّل ُكُروَن َلَع ًا: ) وقالَتْش أيض
ْد( ُلوا َفَق َأ َبَر ُموَسى َس ْك ِلَك ِمْن َأ ُلوا َذ َنا َفَقا ّلَه َأِر ال

ًةا )َجْهَر

دخول من به أمروا ما بدلوا  أنهمالرابعة: القبيحة
ًا المسجد باب في حبة فقالوا حطة وقول سجد

ْذتعالى: ( قال كما أستاههم على ودخلوا شعرةا ِإ َو
َنا ْل ُلوا ُق ْدُخ َيَة َهِذِه ا ْلَقْر ُلوا ا ُك ْنَها َف ْيُث ِم ُتْم َح ْئ ًا ِش َرغَاد

ُلوا ْدُخ َباَب َوا ْل ًا ا ُلوا ُسّجد ّطٌة َوُقو ُكْم َنْغِفْر ِح َل
ُكْم َيا َطا ُد َخ َنِزي ِنيَن َوَس ْلُمْحِس ّدَل ، ا َب ّلِذيَن َف َلُموا ا َظ

ْيَر َقْولً ّلِذي غَا َنا َلُهْم ِقيَل ا ْل ْنَز َأ َلى َف ّلِذيَن َع َلُموا ا َظ
ًا ُنوا ِبَما الّسَماِء ِمَن ِرْجز )َيْفُسُقوَن َكا

موسى نبيهم إلى نسبوا  أنهمالخامسة: القبيحة
قضية في بقرةا بذبح أمرهم حين السلم عليه

قال كما يهزأ أنه قاتله عن سألوا الذي المقتول
ْذتعالى: ( ِإ ّلَه ِإّن ِلَقْوِمِه ُموَسى َقاَل َو ُكْم ال ْأُمُر َأْن َي

َبُحوا ْذ ًةا َت ُلوا َبَقَر َنا َقا ُذ ّتِخ َت ًا َأ ُذ َقاَل ُهُزو ّلِه َأُعو َأْن ِبال

ُكوَن ِليَن ِمَن َأ ْلَجاِه )ا

الكتاب يكتبون كانوا  أنهمالسادسة: القبيحة
الله قال كما الله عند من هو يقولون ثم بأيديهم

ْيٌلتعالى: ( ّلِذيَن َفَو ُبوَن ِل ُت ْك َتاَب َي ِك ْل ْيِديِهْم ا َأ ُثّم ِب
ُلوَن َذا َيُقو ْنِد ِمْن َه ّلِه ِع َتُروا ال َيْش ًا ِبِه ِل ً َثَمن ِليل ْيٌل َق َفَو

َبْت ِمّما َلُهْم َت ْيِديِهْم َك ْيٌل َأ ُبوَن ِمّما َلُهْم َوَو ْكِس )َي



ألسنتهم يلوون كانوا  أنهمالسابعة: القبيحة
ِإّنتعالى: ( قال كما الكتاب من أنه ليحسب بالكتاب َو

ْنُهْم ًا ِم ْلُووَن َلَفِريق َتُهْم َي َن ْلِس َتاِب َأ ِك ْل ُه ِبا ُبو َتْحَس ِمَن ِل
َتاِب ِك ْل َتاِب ِمَن ُهَو َوَما ا ِك ْل ُلوَن ا َيُقو ْنِد ِمْن ُهَو َو ّلِه ِع ال

ْنِد ِمْن ُهَو َوَما ّلِه ِع ُلوَن ال َيُقو َلى َو ّلِه َع َكِذَب ال ْل َوُهْم ا
َلُموَن )َيْع

كما الله كلم يحرفون كانوا  أنهمالثامنة: القبيحة
ْطَمُعوَنتعالى: ( قال َت ُنوا َأْن َأَف ُكْم ُيْؤِم ْد َل َكاَن َوَق

ْنُهْم َفِريٌق ّلِه َكلَم َيْسَمُعوَن ِم َنُه ُثّم ال َبْعِد ِمْن ُيَحّرُفو
ُه َما ُلو َلُموَن َوُهْم َعَق ًا ) وقالَيْع ّلِذيَن ِمَن( أيض ُدوا ا َها

ِلَم ُيَحّرُفوَن َك ْل ُلوَن َمَواِضِعِه َعْن ا َيُقو َنا َو َنا َسِمْع ْي َوَعَص
ْيَر َواْسَمْع َنا ُمْسَمٍع غَا ًا َوَراِع ّي ِتِهْم َل َن ْلِس َأ ًا ِب َطْعن ِفي َو

ّديِن )ال

ذهب لما السلم عليه موسى  انالتاسعة: القبيحة
واتبعوا السلم عليه هارون أخاه تركوا التوراةا لخذ

ْذتعالى: ( قال كما العجل وعبدوا السامري ِإ َنا َو ْد َواَع
َبِعيَن ُموَسى َلًة َأْر ْي ُتُم ُثّم َل ْذ ّتَخ ْلِعْجَل ا ُتْم َبْعِدِه ِمْن ا ْن َأ َو

ِلُموَن ًا: ( ) وقالَظا ُذوا ُثّمأيض ّتَخ ْلِعْجَل ا َما َبْعِد ِمْن ا
ْتُهُم َء َناُت َجا ّي َب ْل ًا: ( ) وقالا َذأيض ّتَخ ِمْن ُموَسى َقْوُم َوا

ّيِهْم ِمْن َبْعِدِه ِل ً ُح ًا ِعْجل َلْم ُخَواٌر َلُه َجَسد ّنُه َيَرْوا َأ ل َأ
ّلُمُهْم َك ً َيْهِديِهْم َول ُي ِبيل ُه َس ُذو ّتَخ ُنوا ا َكا ِلِميَن َو )َظا

ًا: ( وقال ّلِذيَن ِإّنأيض ُذوا ا ّتَخ ْلِعْجَل ا ُلُهْم ا َنا َي غَاَضٌب َس
ّبِهْم ِمْن ّلٌة َر َياةِا ِفي َوِذ ْلَح َيا ا ْن ّد )ال

كما مغلولة الله يد ان قالوا  أنهمالعاشرة: القبيحة
َلِتتعالى: ( قال ُد َوَقا َيُهو ْل ُد ا ّلِه َي َلٌة ال ُلو ّلْت َمْغ غُا

ْيِديِهْم ُنوا َأ ُلِع ُلوا ِبَما َو ُه َبْل َقا َدا َتاِن َي َط ْبُسو ْنِفُق َم ُي
ْيَف ُء َك َدّن َيَشا َيِزي َل ًا َو ِثير ْنُهْم َك ْنِزَل َما ِم ْيَك ُأ َل ِمْن ِإ
ّبَك ًا َر َيان ًا ُطْغ ُكْفر َنا َو ْي ْلَق َأ َنُهُم َو ْي َةا َب َداَو ْلَع َء ا َبْغَضا ْل َوا



َلى ِم ِإ َياَمِة َيْو ْلِق ّلَما ا ُدوا ُك ًا َأْوَق ْلَحْرِب َنار َأَها ِل ْطَف َأ

ّلُه َيْسَعْوَن ال َْلْرِض ِفي َو ًا ا ّلُه َفَساد ُيِحّب ل َوال
ْلُمْفِسِديَن )ا

الله ان يقولون كانوا  انهمعشرة: الحادية القبيحة
ْدتعالى: ( قال كما فقير ّلُه َسِمَع َلَق ّلِذيَن َقْوَل ال ا
ُلوا ّلَه ِإّن َقا َنْحُن َفِقيٌر ال ُء َو َيا ِن ُتُب َأغْا ْك َن ُلوا َما َس َقا

َلُهُم ْت َء َوَق َيا ِب ْن ْل
َ ْيِر ا َنُقوُل َحّق ِبَغ َذاَب ُذوُقوا َو َع

ْلَحِريِق، ِلَك ا ّدَمْت ِبَما َذ ُكْم َق ْيِدي َأّن َأ ّلَه َو ْيَس ال ٍم َل َظّل ِب
ِبيِد ْلَع )ِل

موسى لنبيهم قالوا  أنهمعشرة: الثانية القبيحة
أنه مع قاعدون هنا إنا فقاتل وربك أنت اذهب

أنبياء فيهم جعله من عليهم الله بنعم ذكرهم
الله وحكى أحدا يؤت لم ما وإيتائهم ملوكا وجعلهم

ْذفقال: ( ذلك عنهم ِإ ِم َيا ِلَقْوِمِه ُموَسى َقاَل َو َقْو
ُكُروا ْذ ّلِه ِنْعَمَة ا ُكْم ال ْي َل ْذ َع ُكْم َجَعَل ِإ َء ِفي َيا ِب ْن أ

ُكْم َ َل َوَجَع
ًا ُلوك ُكْم ُم َتا ًا ُيْؤِت َلْم َما َوآ َلِميَن ِمَن َأَحد ْلَعا ِم َيا ، ا َقْو

ُلوا ْدُخ َْلْرَض ا ّدَسَة ا ْلُمَق ِتي ا ّل َتَب ا ّلُه َك ُكْم ال َول َل
ّدوا َت َلى َتْر ُكْم َع َباِر ْد ُبوا َأ ِل ْنَق َت ُلوا ، َخاِسِريَن َف َيا َقا
ًا ِفيَها ِإّن ُموَسى ّباِريَن َقْوم ّنا َج ِإ َلَها َلْن َو ْدُخ ّتى َن َح
ْنَها َيْخُرُجوا ِإْن ِم ْنَها َيْخُرُجوا َف ّنا ِم ِإ ُلوَن َف َقاَل ، َداِخ
ّلِذيَن ِمَن َرُجلِن ْنَعَم َيَخاُفوَن ا ّلُه َأ َليِهَما ال ُلوا َع ْدُخ ا
ْيِهُم َل َباَب َع ْل َذا ا ِإ ُه َف ُتُمو ْل ُكْم َدَخ ّن ِإ ُبوَن َف ِل َلى غَاا ّلِه َوَع ال

ُلوا ّك َتَو ُتْم ِإْن َف ْن ِنيَن ُك ُلوا ، ُمْؤِم ّنا ُموَسى َيا َقا َلْن ِإ
َلَها ْدُخ ًا َن َبد ْذَهْب ِفيَها َداُموا َما َأ ْنَت َفا ّبَك َأ ِتل َوَر َفَقا

ّنا َنا ِإ ُدوَن َهاُه ّني َرّب َقاَل ، َقاِع ِلُك ل ِإ َنْفِسي ِإّل َأْم
َأِخي ْق َو َنا َفاْفُر َن ْي ْيَن َب َب ِم َو ْلَقْو ْلَفاِسِقيَن. َقاَل ا ا
ّنَها ِإ ْيِهْم ُمَحّرَمٌة َف َل َبِعيَن َع َنًة َأْر ِتيُهوَن َس َْلْرِض ِفي َي ا

ْأَس َفل َلى َت ِم َع ْلَقْو ْلَفاِسِقيَن ا )ا





اليهود على الله غضب أسباب

بسببها لعنوا التي اليهود قبائح بعض ذكرنا
عليهم الله وغاضب والمسكنة الذلة عليهم وضربت

في وأوقع والغالل الصر عليهم وحمل ومسخهم
الحكومة وسلبهم والبغضاء العداوةا فرقهم

القرآن. من بآيات ذلك على واستشهدنا والسيادةا

بها استحقوا التي السباب هذه أكبر وكان
أخذ الذي الميثاق ونقضهم النبياء قتلهم السخط

وآباؤهم السلم عليه موسى وإيذاؤهم عليهم الله
ما وتبديلهم جهرةا الله رؤية وطلبهم بالتوراةا العمل
السلم عليه موسى إلى الهزء ونسبتهم به أمروا

يده وأن فقير الله إن وقولهم العجل وعبادتهم
مغلولة.

آيات في العزيز كتابه في الله ذكره ذلك وكل
متعددةا. القرآن من مواضع في كثيرات

اغاترارهم وهي قبائحهم من قبيحة هنا ونذكرها
ًا إل النار تمسهم ل أنه وهي الفاسدةا بالعقيدةا أيام
ُلواتعالى: ( قال كما معدودةا َنا َلْن َوَقا ّناُر َتَمّس ِإّل ال

ًا ّيام ًةا َأ َد ُدو ُتْم ُقْل َمْع ْذ ّتَخ َد َأ ْن ّلِه ِع ًا ال َلْن َعْهد ِلَف َف ُيْخ
ّلُه ُه ال َد ُلوَن َأْم َعْه َلى َتُقو ّلِه َع َلُموَن ل َما ال َلى ، َتْع َب
َئًة َكَسَب َمْن ّي َطْت َس َأَحا ُتُه ِبِه َو َئ ِطي ِئَك َخ َل ُأو َأْصَحاُب َف

ّناِر ُدوَن ِفيَها ُهْم ال ِل )َخا

بحقدهم يتعلق مما اليهود قبائح من النوع وهذا
إل يعذبهم ل تعالى الله بأن جزمهم وهو الفاسد

إل البتة بالعقل إليه سبيل ل الجزم وهذا قليلة أياما



فكيف سمعية دللة هناك توجد ول السمعي بالدليل
بذلك. الجزم جوزوا

أن تزعم كانت اليهود أن مجاهد عن روى وقد
أيام، سبعة يعذبنا تعالى فالله سنة آلف سبعة الدنيا

العجل عبدوا أنهم اليهود بعض عن الصم وحكى
سبعة يعذبنا تعالى الله أن يقولون فكانوا أيام سبعة
اليام هذه فسر أنه عباس ابن عن ويروى أيام،

فيها. العجل عبدوا التي اليام عدد وهو بالربعين

عليهم تعالى الله رد وقد أباطيلهم من ذلك وكل
وأنكر النار أصحاب وهم بالعصاةا لِحٌق وعيده بأن

بذلك. عهد لديهم يكون ان اليهود على

ّلِذيَن ِإّنتعالى: ( الله يقول آخر موضع وفي ا
ْكُفُروَن َياِت َي ّلِه بآ ُلوَن ال ُت َيْق ّييَن َو ِب ّن ْيِر ال َحّق ِبَغ
ُلوَن ُت َيْق ّلِذيَن َو ْأُمُروَن ا ْلِقْسِط َي ّناِس ِمَن ِبا َبّشْرُهْم ال َف

َذاٍب ٍم ِبَع ِلي ِئَك ، َأ َل ّلِذيَن ُأو َطْت ا ِب ُلُهْم َح َيا ِفي َأْعَما ْن ّد ال
َلْم ، َناِصِريَن ِمْن َلُهْم َوَما َواْلِخَرةِا َلى َتَر َأ ّلِذيَن ِإ ا

ُتوا ًا ُأو َتاِب ِمَن َنِصيب ِك ْل ْدَعْوَن ا َلى ُي َتاِب ِإ ّلِه ِك ُكَم ال َيْح ِل
َنُهْم ْي ّلى ُثّم َب َتَو ْنُهْم َفِريٌق َي ِلَك ، ُمْعِرُضوَن َوُهْم ِم َذ
ّنُهْم َأ ُلوا ِب َنا َلْن َقا ّناُر َتَمّس ًا ِإّل ال ّيام َداٍت َأ ُدو َوغَاّرُهْم َمْع

ِنِهْم ِفي ُنوا َما ِدي َتُروَن َكا ْيَف ، َيْف َك َذا َف َناُهْم ِإ َجَمْع
ٍم َيْو ْيَب ل ِل َيْت ِفيِه َر َبْت َما َنْفٍس ُكّل َوُوّف ل َوُهْم َكَس

َلُموَن ْظ )ُي

قلت قال أنه الجراح ابن عبيدةا أبي عن روى وقد
ًا أشد الناس أي الله رسول يا قال القيامة يوم عذاب

عن ونهى بالمنكر أمر رجل أو نبيا قتل رجل
قتلت عبيدةا أبا يا قال الية: ثم هذه وقرأ المعروف

في النهار أول من نبين وأربعين ثلثة إسرائيل بنو



عباد من رجل عشر واثنا رجل مئة فقام واحدةا ساعة
ونهوهم بالمعروف قتلهم من فأمروا إسرائيل بني
ذلك في النهار آخر في جميعا فقتلوا المنكر عن

تعالى. الله ذكرهم الذين فهم اليوم

َظم شرح هنا المراد كان ولما وقد ذنبهم ِع
أوجه ثلثة من وعيدهم جاء أوصاف بثلثة وصف
ًا: أيض

َبّشْرُهْم( قوله وذلك الليم  العذابالولى: َف
َذاٍب ٍم ِبَع ِلي )َأ

ِئَك( قوله وذلك أعمالهم  حبوطالثاني: َل ّلِذيَن ُأو ا
َطْت ِب ُلُهْم َح َيا ِفي َأْعَما ْن ّد )َواْلِخَرةِا ال

)َناِصِريَن ِمْن َلُهْم َوَماتعالى: (  قولهالثالث:

اجتماع الوعيد من الول بالنوع الله بين وقد
بالنوع وبين حقهم في والمكروهات اللم أسباب
وبين بالكلية، عنهم المنافع أسباب زوال الثاني
ول ناصر لهم يكون ل حتى حقهم الثالث بالوجه
دافع.

احتكامهم وعدم اليهود ذلك بعد الله ذكر وقد
عن ذلك في ويروى عنه وإعراضهم الله كتاب إلى
ذوى وكانا زنيا اليهود من وامرأةا رجل أن عباس ابن

رجمهما فكرهوا الرجم كتابهم في وكن شرف
صلى الني إلى أمرهما في فرجعوا عندهم لشرفهما

ترك في رخصة عند يكون أن رجاء وسلم عليه الله
فقال ذلك فأنكروا بالرجم الرسول فحكم الرجم

الرجم فيها فإن التوراةا وبينكم بيني السلم عليه
الفدكي صوريا بن الله عبد قالوا ؟ أعلمكم فمن
الرجم آية على أتى فلما التوراةا وأحضروا به فأتوا



يا موضعها جاوز سلم: قد ابن فقال عليها يده وضع
فأمر الرجم آية فوجدوا عنها كفه فرفع الله رسول
فغضبت فرجما بهما وسلم عليه الله صلى النبي

ًا لذلك الله لعنهم اليهود ًا غاضب هذه الله فأنزل شديد
الية.

ًا ويروى دخل وسلم عليه الله صلى أنه أيض
إلى فدعاهم منهم جماعة فيها وكان اليهود مدرسة
ملة على فقال ؟ أنت دين أي على فقالوا السلم
ًا كان إبراهيم إن فقالوا إبراهيم النبي فقال يهودي

ذلك فأبوا التوراةا إلى هلموا وسلم عليه الله صلى
الية. هذه في تعالى الله فأنزل

دع وسلم عليه الله صلى النبي أن كذلك ويروى
والدلئل بعثته علمات وفيها التوراةا إلى اليهود
الله فأنزل إليها الرجوع فأبوا نبوته صحة على الدالة

الية. هذه

إلى التحاكم إلى يجيبوا أن أبوا إذا أنهم والمعنى
قال فلذلك كتابنا مخالفتهم من عجب فل كتابهم

ُتوا ُقْلتعالى: ( ْأ ّتْوَراةِا َف ُلوَها ِبال ْت ُتْم ِإْن َفا ْن ُك
يدل ما التوراةا في ليس ان علموا ) ولوَصاِدِقيَن

ذلك أسروا ولكنهم إليها لسارعوا نبينا نبوةا على
بأن قطعوا أنهم على ذلك بعد الذم استوجبوا وقد
كانوا وأنهم قليلة قصيرةا الفاسق عذاب مدةا

أنه يعتقدون كانوا وأنهم الدين أصول في يتساهلون
فكان العقاب تغليظ في محمدا لتكذيبهم تأثير ل

التكذيب. هذا استحقار مع إياه بتكذيبهم تصريحا ذلك

ِنِهْم ِفي َوغَاّرُهْمتعالى: ( قوله أما ُنوا َما ِدي َكا
َتُروَن ُء َنْحُنقولهم: ( أما ) فالمرادَيْف َنا ْب ّلِه َأ ال



ُه ّباُؤ َأِح َنا َلْن( قولهم ) وإماَو ّناُر َتَمّس ًا ِإّل ال ّيام َأ

َداٍت ُدو )َمْع

الغضب عليهم الموجبة قبائحهم من ذلك وكل
وأنت الحق على نحن قولهم وغارهم وقيل واللعنة

الباطل. على

ْيَفقوله: ( ومعنى َك َذا َف َناُهْم ِإ حكى لما ) انهَجَمْع
أنه بين الجهل من عليه هم بما اغاترارهم عنهم

ذلك فيه وينكشف الجهل ذلك فيه يزول يوم سيجيء
الغرور.

السلم عليه لموسى قولهم اليهود قبائح ومن
ّنا( َلَها َلْن ِإ ْدُخ ًا َن َبد ْذَهْب ِفيَها َداُموا َما َأ ْنَت َفا ّبَك َأ َوَر

ِتل ّنا َفَقا َنا ِإ ُدوَن َهاُه إلى المسلم أيها ) فانظرَقاِع
المة هذه قادةا قول وإلى الملعونين هؤلء حكاية

بدر: يوم وعددها عددها قلة مع وسادتها المرحومة
ومن يديك بين نقاتل ونحن أنت اذهب الله رسول يا

أن أمرتنا لو والله يسارك وعن يمينك وعن خلفك
هاتين بين َفَواِز لخضنا، الخضر البحر هذا نخوض

بعد بينهما تجد العدل بميزان وزنهما المقالتين
تكاد كفر كلمة اليهود فكلمة والمغرب المشرق

الجبال وتخر الرض وتنشق منها يتفطرن السموات
رسول عند القائم الواحد المسلم هذا وكلمة هدا
من عدد في الواقف وسلم عليه الله صلى الله

إسلمية كلمة وعشرين وثلثة ثلثمائة المسلمين
وتجاوزت المسلم القلب صميم من صدرت

العظيم العرش قائمة بلغت حتى السبع السموات
الكريم العرش رب من الجزاء وتأخذ حولها تحوم
ًا جزاء ً وافر ّلغه كامل غاالية وغارفات عالية درجات يب
النعيم. جنة في



اللعن اليهود على الجالبة القبائح هذه نعم
تحثنا التي هي وغايرها والمسكنة والذلة والطعن

والسنان السيف واستعمال والقتال الجهاد على
ويعرف المجاهدين قوةا لتعرف والسهام والحراب

على الملعونون اليهود هؤلء تغلب وقد الجبناء، جبن
ذلك لهم يعد ول النار باستعمال السلم أهل بعض
يكون الذي الحباب من ضرب هو بل ظفرا ول نصرا
فالمسلم جفاء، ويذهب يضمحل ثم الماء على

مائتين تغلب والمائة اثنين لغلبة يكفي الحق الواحد
ّلُه َخّفَف اْلَنتعالى: ( قال كما القرآن بنص ُكْم ال ْن َع

ِلَم ُكْم َأّن َوَع ًا ِفي ِإْن َضْعف ُكْن َف ُكْم َي ْن َئٌة ِم ٌةا ِما ِبَر َصا
ُبوا ِل ْيِن َيْغ َت َئ ِإْن ِما ُكْن َو ُكْم َي ْن ْلٌف ِم ُبوا َأ ِل ْيِن َيْغ ْلَف ْذِن َأ ِإ ِب

ّلِه ّلُه ال ِبِريَن َمَع َوال آلت استعمال علينا ) ويجبالّصا
َدى َفَمِنتعالى: ( لقوله يستعملون مثلما النار َت اْع

ُكْم ْي َل ُدوا َع َت ْيِه َفاْع َل ْثِل َع َدى َما ِبِم َت ُكْم اْع ْي َل ) وقالَع
ُلوُهْم َولتعالى: ( ِت َد ُتَقا ْن ْلَمْسِجِد ِع ِم ا ْلَحَرا ّتى ا َح
ُكْم ُلو ِت ِإْن ِفيِه ُيَقا ُكْم َف ُلو َت ُلوُهْم َقا ُت ِلَك َفاْق َذ ُء َك َجَزا
َكاِفِرين ْل في الوهن المسلم شأن من ) وليسَ ا

ُنوا َولتعالى: ( قال كما الكافرين القوم ابتغاء َتِه
ِتَغاِء ِفي ْب ِم ا ْلَقْو ُنوا ِإْن ا ُكو َلُموَن َت ْأ ّنُهْم َت ِإ َلُموَن َف ْأ َي
َلُموَن َكَما ْأ َتْرُجوَن َت ّلِه ِمَن َو َكاَن َيْرُجوَن ل َما ال ّلُه َو ال

ًا ِليم ًا َع ِكيم المجاهد شأن من ليس ) وكذلكَح
تعالى: قال كما الزحف يوم دبره يولى أن المخلص

ّيَها َيا( ّلِذيَن َأ ُنوا ا َذا آَم ُتُم ِإ ّلِذيَن َلِقي ًا َكَفُروا ا َفل َزْحف
ّلوُهُم َباَر ُتَو ْد َْل ّلِهْم َوَمْن ، ا ِئٍذ ُيَو ُه َيْوَم ُبَر ًا ِإّل ُد َتَحّرف ُم

َتاٍل ًا َأْو ِلِق ّيز َتَح َلى ُم َئٍة ِإ ْد ِف َء َفَق ّلِه ِمَن ِبَغَضٍب َبا ال
ُه ْأَوا ّنُم َوَم ْئَس َجَه ِب ْلَمِصيُر َو الذي هو الكافر ) بلا

َلْوتعالى: ( قال كما دبره يولى ُكُم َو َل َت ّلِذيَن َقا َكَفُروا ا
ّلُوا َباَر َلَو ْد َْل ِإْن) وقال: (ا ُكْم َو ُلو ِت ُكُم ُيَقا ّلو َباَر ُيَو ْد َْل ا

ْنَصُروَن ل ُثّم )ُي



إلى ابتداء الكافر يدعو ل المسلم والمجاهد
َفلتعالى: ( قال قبل الصلح الكافر طلب فإن الصلح
ُنوا ْدُعوا َتِه َت َلى َو ِم ِإ ْل ُتُم الّس ْن َأ َلْوَن َو َْلْع ّلُه ا ُكْم َوال َمَع
َلْن ُكْم َو ِتَر ُكْم َي َل )َأْعَما

ِإْنوجل: ( عز وقال َنُحوا َو ِم َج ْل َنْح ِللّس )َلَها َفاْج
ًا: ( وقال َذاأيض ِإ ُتُم َف ّلِذيَن َلِقي الّرَقاِب َفَضْرَب َكَفُروا ا
ّتى َذا َح ُتُموُهْم ِإ ْن ْثَخ ّدوا َأ َق َفُش َثا ْلَو ِإّما ا ًا َف ّن ُد َم ِإّما َبْع َو
ًء َدا ّتى ِف ْلَحْرُب َتَضَع َح ِلَك َأْوَزاَرَها ا َلْو َذ ُء َو ّلُه َيَشا ال

َتَصَر ْن ْنُهْم ل ِكْن ِم َل ُلَو َو ْب َي ُكْم ِل َبْعٍض َبْعَض ّلِذيَن ِب ُلوا َوا ِت ُق
ِبيِل ِفي ّلِه َس َلْن ال َلُهْم ُيِضّل َف َيْهِديِهْم ، َأْعَما َس

ِلُح ُيْص َلُهْم َو ُلُهُم ، َبا ْدِخ ُي ّنَة َو ْلَج ّيَها َيا ، َلُهْم َعّرَفَها ا َأ

ّلِذيَن ُنوا ا ْنُصُروا ِإْن آَم ّلَه َت ُكْم ال ْنُصْر ّبْت َي َث ُي ُكْم َو َداَم َأْق

ّلِذيَن ، ًا َكَفُروا َوا َتْعس َأَضّل َلُهْم َف َلُهْم َو ِلَك ، َأْعَما َذ
ّنُهْم َأ ْنَزَل َما َكِرُهوا ِب ّلُه َأ َبَط ال َأْح َلُهْم َف َلْم ، َأْعَما َأَف

َْلْرِض ِفي َيِسيُروا ُظُروا ا ْن َي ْيَف َف َبُة َكاَن َك ّلِذيَن َعاِق ا
ِلِهْم ِمْن ْب ّلُه َدّمَر َق ْيِهْم ال َل َكاِفِريَن َع ْل ِل ُلَها َو َثا ِلَك ، َأْم َذ
َأّن ّلَه ِب َلى ال ّلِذيَن َمْو ُنوا ا َأّن آَم َكاِفِريَن َو ْل َلى ل ا َمْو
)َلُهْم

يوم سفيان أبو قال أنه الحديث في كما وهذا
الله صلى النبي فقال لكم ُعّزى ول ُعّزى أحٍد: لنا

).لكم مولى ول مولى أجيبوه: لناوسلم: ( عليه



اليهود ذلة موجبات

قتلهم اليهود قبائح من تعالى الله ذكر وقد
قوله منها العزيز كتابه من مواضع في وذلك أنبياءه

َبْتشأنه: ( جل ْيِهُم َوُضِر َل ّلُة َع ّذ َنُة ال َك ْلَمْس ُءوا َوا َبا َو
ّلِه ِمَن ِبَغَضٍب ِلَك ال ّنُهْم َذ َأ ُنوا ِب ْكُفُروَن َكا َياِت َي ّلِه بآ ال

ُلوَن ُت َيْق ّييَن َو ِب ّن ْيِر ال ْلَحّق ِبَغ ِلَك ا ُنوا َعَصْوا ِبَما َذ َكا َو
ُدوَن َت )َيْع

عليهم ضرب إنما أنه هذا في تعالى الله بين وقد
من والعقاب الغضب محل وجعلهم والمسكنة الذلة
أنبياءه، ويقتلون الله بآيات يكفرون كانوا حيث

بهم محيطة الذلة جعلت أنه معناه في وذكروا
القبة في يكون كمن فيها فهم عليهم مشتملة

لزم ضربة لزمتهم حتى بهم الصقت أو المضروبة،
فيلزمه. الحائط على الطين يضرب كما

يجرى ما منها المراد يكون أن الذلة في والقرب
يحارب فيمن تعالى كقوله الستحقاق مجرى

ِلَكويفسد: ( َيا ِفي ِخْزٌي َلُهْم َذ ْن ّد يقول: من ) فأماال
ّتىقال( ما على خاصة الجزية به المراد ُطوا َح ُيْع
َيَة ْلِجْز تك لم لنها بعد ) فقولهَصاغِاُروَن َوُهْم َيٍد َعْن ا

الفقر بالمسكنة والمراد المر أول من بهم مضروبة
يكون أن يجوز الجنس وهذا المحنة وتشديد والفاقة

باب من هذا عد من العلماء ومن كالعقوبة،
الذلة ضرب عن أخبر السلم عليه لنه المعجزات
ًا هذا فكان كذلك المر ووقع عليهم والمسكنة إخبار

معجزا. فيكون الغيب عن

والتسوية الرجوع بمعنى البوء وجاء
النتقام إرادةا هو الله من والغضب والستحقاق



أفعالهم لجل تقدم ما جميع استحقوا أنهم والمعنى
وقد النبياء، وقتل بآياته الجهد وهو الكفر وأشدها

ْيِرقوله: ( أفاد ْلَحّق ِبَغ وهم قتلهم تعهدوا ) أنهما
قد بالباطل يأتي الذي فإن بحق ليس أنه يعلمون

هؤلء لكن نفسه في قامت لشبه حقا يعتقد يكون
ليس وأنه فعلهم بقبح عالمين وكانوا النبياء قتلوا
يقتضي المؤكد فالتكرير فعلوه، فقد ذلك ومع بحق
لكان القتل مجرد على ذمهم لو أنه على التخريج هذا

أن على نبه فكأنه سؤالهم مبعث بإرادةا وقوعه
باطل ذلك فعلهم وأن بحق الله من عليهم القضاء

ًا، اعتقادهم وفي المر حقيقة في جاء وهكذا أيض
ِلَكوهو: ( هذا بعد قوله ُنوا َعَصْوا ِبَما َذ َكا ُدوَن َو َت )َيْع

على تبكيتا الول اللفظ بغير الشيء بتكرير تأكيدا
سبب بين بهم العقوبة إنزال ذكر لما فكأنه الذنوب

من حقه في فعلوه بما أول فبدأ إياها استحقاقهم
قتل وهو العظم في يتلوه بما ثم وكفرهم جحدهم
التي المعاصي من منهم يكون بما ثلثه ثم النبياء

المعاصي من منهم يكون بما ربعه ثم تخصهم
ْلَحّق( ذكر وقد هذا بالظلم، المتعدية بالتعريف ) هناا

الذي هو فالمعروف نكرةا الموضع هذا غاير وفي
بعد زنا أو إيمان بعد كفر من المسلمون يعرف

جاء المنكر فكأن الله حرمها نفس قتل أو إحصان
قتلهم في حق هناك يكن لم قال كأنه العموم تأكيد

البتة. غايره ول المسلمون يعرفه الذي هذا ل

َذاآخر: ( موضع في الله ويقول ِإ ُنوا َلُهْم ِقيَل َو آِم
ْنَزَل ِبَما ّلُه َأ ُلوا ال ْنِزَل ِبَما ُنْؤِمُن َقا َنا ُأ ْي َل ْكُفُروَن َع َي َو
ُه ِبَما َء ْلَحّق َوُهَو َوَرا ًا ا ّدق ِلَم ُقْل َمَعُهْم ِلَما ُمَص َف

ُلوَن ُت َء َتْق َيا ِب ْن أ
ّلِه َ ْبُل ِمْن ال ُتْم ِإْن َق ْن ِنيَن ُك )ُمْؤِم



في كانوا الذين اليهود الله ذكر الية هذه وفي
قبائح من كان بما وسلم عليه الله صلى النبي زمن

دعواهم أن لهم وبين النبياء قتل من سلفهم أفعال
من كفرت لنها متناقضة بالتوراةا مؤمنون أنهم

مع ذلك فعلوا قد وهم النبوةا صادق قتل في سعى
مع يبلغوا ولم السلم عليهم وعيسى وزكريا يحيى

لهم. وشبه إليه الله رفعه بل قصدهم مريم ابن

ّلِذيَن ِإّنتعالى: ( الله ويقول ْكُفُروَن ا َياِت َي ّلِه بآ ال
ُلوَن ُت َيْق ّييَن َو ِب ّن ْيِر ال ُلوَن َحّق ِبَغ ُت َيْق ّلِذيَن َو ْأُمُروَن ا َي
ْلِقْسِط ّناِس ِمَن ِبا َبّشْرُهْم ال َذاٍب َف ٍم ِبَع ِلي ِئَك ، َأ َل ُأو

ّلِذيَن َطْت ا ِب ُلُهْم َح َيا ِفي َأْعَما ْن ّد َلُهْم َوَما َواْلِخَرةِا ال
الله صلى أنه الحديث في كما ) وهذاَناِصِريَن ِمْن

وأربعين ثلثة إسرائيل بنو قتلت قال وسلم عليه
إليه فقام النهار أول من واحدةا ساعة في نبينا

وتصح جميعا، فقتلوا المنكر عن فنهوا عبادهم
زمن في كانوا الذين اليهود إلى الية معنى إضافة
قتل منهم يقع ولم وسلم عليه الله صلى الله رسول

السابقة الية في كما التذكير وجه على إما النبياء،
الله صلى الله رسول قتل إضمارهم وجه على وإما
منهم. عصمه الله لكن ذلك على وحرصه وسلم عليه

ًا: ( تعالى وقال َبْتأيض ْيِهُم ُضِر َل ّلُة َع ّذ ْيَن ال َما َأ
ْبٍل ِإّل ُثِقُفوا ّلِه ِمَن ِبَح ْبٍل ال ّناِس ِمَن َوَح ُءوا ال َبا َو
ّلِه ِمَن ِبَغَضٍب َبْت ال ْيِهُم َوُضِر َل َنُة َع َك ْلَمْس ِلَك ا ّنُهْم َذ َأ ِب
ُنوا ْكُفُروَن َكا َياِت َي ّلِه ِبآ ُلوَن ال ُت َيْق َء َو َيا ِب ْن ْل

َ ْيِر ا َحّق ِبَغ
ِلَك ُنوا َعَصْوا ِبَما َذ َكا ُدوَن َو َت )َيْع

الذل بهذا المراد أن سبق فيما ذكرنا وقد
يحاربوا وأن ذلك استحقاقهم عليهم المضروب

من وينفوا ذراريهم وتسبى أموالهم وتغنم ويقتلوا



في الوجوه أقوى هو وهذا احتلوها التي الرض
ذلك. تفسير

وبعضهم الجزية الذلة هذه يفسر وبعضهم
ًا ملكا فيهم ترى ل فإنك بالمهانة يفسره ول قاهر
ًا ًا رئيس البلد جميع في مستخفون هم بل معتبر

فليس الية في الستثناء وأما مهينون، ذليلون
الله من حبل حصول عند عنهم الذلة تلك زوال معناه
أنه الطبري جرير ابن قال الناس. بل من وحبل

سواء الذلة عليهم ضربت فاليهود منقطع استثناء
يخرجون فل يكونوا لم أو الله من عهد على كانوا
ْبٍل ِإّل( فقوله العزةا إلى الذلة من الستثناء بهذا ِبَح
ّلِه ِمَن الله من بحبل يعتصمون قد لكن ) تقديرهال

الناس من وحبل

هذه كل على الذلة حمل إلى بعضهم ومال
وأخذ الذراري وسبي والسر القتل أعني الشياء

الستثناء وفائدةا والمهانة الصغار وإلحاق المال
ل وهذا الحكام هذه مجموع عليهم يبقى ل أنه حينئذ
الحبل. حصول مع بعضها بقاء في ينافى

لنه الجزية بالمسكنة الحسن: المراد وقال
باقية أنها على يدل وذلك الستثناء عن أخرجها
اليهودي أن آخرون: المراد وقال زائلة، غاير عليهم
وقال موسرا غانيا كان وإن الفقر نفسه من يظهر

روقا اليهود جعل بأنه الله من إخبار بعضهم: هذا
المر. آخر في مساكين فيصيرون للمسلمين

ًا الموضع هذا في الله ذكر وقد هذه موجبات أيض
الله وغاضب والمسكنة الذلة وهي الشياء الثلثة



ِلَكفقال: ( ّنُهْم َذ َأ ُنوا ِب ْكُفُروَن َكا َياِت َي ّلِه ِبآ ُلوَن ال ُت َيْق َو
َء َيا ِب ْن ْل

َ ْيِر ا ِلَك َحّق ِبَغ ُنوا َعَصْوا ِبَما َذ َكا ُدوَن َو َت )َيْع

وقتل الكفر ذكر بعد والعتداء العصيان وذكر
الذلة علة كانت فلما العلة علة ذكر يفيد النبياء

كانت النبياء وقتل الكفر هي والمسكنة والغضب
فيها. والتوغال المعصية هي النبياء وقتل الكفر علة

ْدتعالى: ( وقال ّلُه َسِمَع َلَق ّلِذيَن َقْوَل ال ُلوا ا ِإّن َقا
ّلَه َنْحُن َفِقيٌر ال ُء َو َيا ِن ُتُب َأغْا ْك َن ُلوا َما َس َلُهُم َقا ْت َوَق

َء َيا ِب ْن ْل
َ ْيِر ا َنُقوُل َحّق ِبَغ َذاَب ُذوُقوا َو ْلَحِريِق َع ِلَك ، ا َذ
ّدَمْت ِبَما ُكْم َق ْيِدي َأّن َأ ّلَه َو ْيَس ال ٍم َل َظّل ِبيِد ِب ْلَع )ِل

مع كتب وسلم عليه الله صلى أنه ذلك في وروى
السلم إلى يدعوهم فينقا بني يهود في بكر أبي
ًا الله يقرضوا وأن اليهودي: فنحا فقال حسنا قرض
بكر أبو فلطمه القرض سألنا حتى فقير الله إن

عنقك لضربت العهد من وبينكم بيننا الذي لول وقال
هذه فنـزلت قاله ما وجحه الله رسول إلى فشكاه

عنه. الله رضي بكر لبي تصديقا الية

ًا وروى ّلِذي َذا َمْننزلت: ( لما أنه أيض ُيْقِرُض ا
ّلَه ًا ال ً. َقْرض محمد إله نرى اليهود قالت ) اليةَحَسنا.

ينهانا وهو فقير وهو أغانياء إذا فنحن منا يستقرض
أن على الروايات وأكثر الربا، يعطينا ثم الربا عن
الستهزاء سبيل على منهم كان القول هذا

لن بينا النبياء بقتلهم الله قرنه وقد والسخرية
نوع على مقتصرةا ليست وحماقاتهم جهالتهم

معين.



ّلِذيَنتعالى: ( قال ثم ُلوا ا ّلَه ِإّن َقا َد ال َنا َعِه ْي َل َأّل ِإ

ّتى ِلَرُسوٍل ُنْؤِمَن َنا َح َي ِت ْأ َباٍن َي ُلُه ِبُقْر ُك ْأ ّناُر َت ْد ُقْل ال َق
ُكْم َء ِلي ِمْن ُرُسٌل َجا ْب َناِت َق ّي َب ْل ّلِذي ِبا ِبا ُتْم َو ْل ِلَم ُق َف

ُتُموُهْم ْل َت ُتْم ِإْن َق ْن )َصاِدِقيَن ُك

بن كعب في الية هذه نزلت عباس ابن قال
بن ووهب الصيف بن ومالك أسد بن وكعب الشرف

عازوراء بن وفنحاص التابوت بن وزيد يهوذا
وسلم عليه الله صلى الله رسول أتوا وغايرهم

تعالى وأنه الله رسول أنك تزعم محمد يا فقالوا
ل أن التوراةا في إلينا الله عهد وقد كتابا عليك أنزل
ويكون النار تأكله بقربان يأتينا حتى لرسول نؤمن

بهذا جئتنا فإن السماء من تنـزل خفيف دوى لها
بنو كانت عطاء قال الية، هذه فنـزلت صدقناك
وأطايب الثروب فيأخذون لله يذبحون إسرائيل

مكشوف والسقف بيت وسط في فيضعونها اللحم
إسرائيل وبنو ربه ويناجي البيت في النبي فيقوم

لها بيضاء نار فتنـزل البيت حول واقفون خارجون
القربان. ذلك فتأكل لها دخان ول خفيف دوى

على المعجزةا هذه طلبهم أن تعالى الله بين وقد
شرط من وليس ارتفعت وقد التعنت سبيل

والتعيين الخصوص وجه على تكون أن المعجزات
ذلك ونسبة الله أنبياء قتلهم من بصنيعهم وكذبهم

الرضا نسبة الرسول زمن منهم الحاضرين إلى
منهم وقع من وبين بينهم كان وإن أسلفهم بفعل
سنة. سبعمئة من قريب القتل

ِبَماتعالى: ( قال َثاَقُهْم َنْقِضِهْم َف ُكْفِرِهْم ِمي َو
َياِت ّلِه ِبآ ِلِهُم ال ْت َء َوَق َيا ِب ْن ْل

َ ْيِر ا ِلِهْم َحّق ِبَغ َنا َوَقْو ُب ُلو ُق



ْلٌف َبَع َبْل غُا ّلُه َط ْيَها ال َل ُكْفِرِهْم َع ُنوَن َفل ِب ِإّل ُيْؤِم
ِليلً )َق

نقضهم العظيمة جناياتهم من هنا ها الله وذكر
َناوقولهم: ( النبياء وقتل بآياته والكفر الميثاق ُب ُلو ُق

ْلٌف أحد إلى يحتاجون فل العلم أوعية أنهم ) يعنونغُا
ما يفقهون فل إليه يدعون مما أكنة في أنهم أو

عندهم ما إلى شيء كل عن منصرفين لهم يقال
وسخط لعنهم أنه الية ومعنى تكليف، كل منكرين
ذكر وبما ذلك بسبب العقوبة عليهم وَصّب عليهم

بعد. ومن قبل من

ًا: ( وقال ْدأيض َنا َلَق ْذ َق َأَخ َثا ِني ِمي ِإْسرائيَل َب
َنا ْل َأْرَس ْيِهْم َو َل ً ِإ ّلَما ُرُسل َءُهْم ُك َتْهَوى ل ِبَما َرُسوٌل َجا
ْنُفُسُهْم ًا َأ ُبوا َفِريق ّذ ًا َك ُلوَن َوَفِريق ُت في ) وقالَيْق

ّلَماآخر: ( موضع ُك ُكْم َأَف َء َتْهَوى ل ِبَما َرُسوٌل َجا
ُكُم ْنُفُس ُتْم َأ َبْر ْك َت ًا اْس ُتْم َفَفِريق ْب ّذ ًا َك ُلوَن َوَفِريق ُت )َتْق

وشدةا إسرائيل بني عتو بيان هنا ها والمقصود
إليهم أرسل وقد الله بعهد الوفاء على تمردهم

ل ِبَما( ومعنى والحكام، الشرائع بتعريف رسل
يضاد وبما أهواءهم يخالف بما أي ) أنفسهمَتْهَوى

حرم منهم فبظلم التكليف مشاق من شهواتهم
ّلهم أنبياءه وبقتلهم الطيبات عليهم التبار مثوى وأح

والصغار.



اليهود نقضه الذي الميثاق

ِني َياتعالى: ( قال ُكُروا ِإْسرائيَل َب ْذ ِتَي ا ِتي ِنْعَم ّل ا
ْنَعْمُت ُكْم َأ ْي َل َأْوُفوا َع ُكْم ُأوِف ِبَعْهِدي َو ّياَي ِبَعْهِد ِإ َو

ُبوِن بني الله ذكر الكريمة الية هذه ) وفيَفاْرَه
إياهم تعريفه فكان بهم المخصوصة بالنعم إسرائيل

كما بشكرها القيام يلزمهم حيث من عليهم له عهدا
هذا من المراد أو والميثاق بالعهد الوفاء يلزمهم

محمد نعت من المتقدمة الكتب في أثبته ما العهد
الله عهد وأما سيبعثه وأنه وسلم عليه الله صلى
ابن رواية في كما وعدهم ما لهم ينجز أن فهو معهم
في إسرائيل بني إلى عهد كان تعالى أنه عباس

تبعه فمن نبيا إسماعيل بني من باعث أني التوراةا
وأدخلته ذنبه له غافرت به يأتي الذي بالنور وصدق
أجرين. له وجعلت الجنة

أنه التذكير بها جاء التي النعم هذه ومن
فرعون من البلء من فيه كانوا مما استنقذهم

الرض في بتمكينهم ذلك من وأبدلهم وقومه
ُد( قال كما العبودية من وتخليصهم ُنِري َنُمّن َأْن َو

َلى ّلِذيَن َع ُتْضِعُفوا ا َْلْرِض ِفي اْس َلُهْم ا َنْجَع ِئّمًة َو َأ

َلُهُم َنْجَع ِثيَن َو ْلَواِر ّكَن ، ا ُنَم َْلْرِض ِفي َلُهْم َو ُنِرَي ا َو
َدُهَما َوَهاَماَن ِفْرَعْوَن ُنو ْنُهْم َوُج ُنوا َما ِم َذُروَن َكا )َيْح

أن بعد أنبياء فيها وجعل ملوكا جعلهم أنه ومنها
ًا كانوا ْبِط عبيد أرضهم وأورثهم أعداءهم فأهلك للِق

بني أورثناها كذلك قال كما وأموالهم وديارهم
العظيمة الكتب من عليهم أنزل أنه ومنها إسرائيل

ْذ( قال كما سواهم أمة على ينـزل لم ما ِإ َقاَل َو
ِم َيا ِلَقْوِمِه ُموَسى ُكُروا َقْو ْذ ّلِه ِنْعَمَة ا ُكْم ال ْي َل ْذ َع ِإ



ُكْم َجَعَل َء ِفي َيا ِب ْن أ
ُكْم َ َل ًا َوَجَع ُلوك ُكْم ُم َتا ُيْؤِت َلْم َما َوآ

ًا َلِميَن ِمَن َأَحد ْلَعا )ا

نعمه من قال أنه عباس ابن عن رواية وفي
فرعون آل من نجاهم أن إسرائيل بني على تعالى
ّلل المن عليهم وأنزل الغمام التيه في عليهم وظ

كرأس كان الذي الحجر وأعطاهم التيه في والسلوى
فإذا أرادوا، متى الماء من شاءوا ما يسقيهم الرجل

عنهم الماء فاحتبس رفعوه الماء عن استغنوا
وكانت بالليل لهم ليضيء النور من عمودا وأعطاهم
تبلى. ل وثيابهم تتشعث ل رؤوسهم

من نوع هو منهم الميثاق أخذ فإن وبالجملة
لمصلحتهم ميثاقهم أخذ إنما قال لنه ذلك النعم
ْذتعالى: ( الله قال عليهم إنعامه من ذلك فصار ِإ َو
َنا ْذ ُكْم َأَخ َثاَق َنا ِمي ُكُم َوَرَفْع ّطوَر َفْوَق ُذوا ال ُكْم َما ُخ َنا ْي َت آ
ُكُروا ِبُقّوةٍا ْذ ُكْم ِفيِه َما َوا ّل ّتُقوَن َلَع ُتْم ُثّم ، َت ْي ّل ِمْن َتَو

ِلَك َبْعِد َلْول َذ ّلِه َفْضُل َف ُكْم ال ْي َل ُتُه َع ُتْم َوَرْحَم ْن ُك ِمَن َل
ْلَخاِسِريَن )ا

توجب التي المور بفعل الميثاق هذا وكان
أن روى وقد العقول، الله أودع بما والطاعة النقياد
باللواح ربه عند من رجع لما السلم عليه موسى

بقولك نأخذ لن فقالوا الله كتاب فيها إن لهم قال
فخذوه كتابي هذا فيقول جهرةا الله نرى حتى

لهم فقال الله أحياهم ثم فماتوا الصاعقة فأخذتهم
الطور فوقهم فرفع فأبوا الله كتاب خذوا موسى
بعد فأخذوه عليكم طرح وإل الكتاب خذوا  لهم وقيل
الطور رفع وهي العجيبة الباهرةا الية هذه ظهور

كان ما إلى يعودوا ل أن والميثاق العهد وأعطوا
فكان بالتوراةا يقوموا وأن العجل عبادةا من منهم

أن وذكر أنفسهم، على لله جعلوه وموثقا عهدا هذا



عن بالمتناع نقضوه فلما متقدما كان الميثاق أخذ
من والمفهوم الجبل، عليهم رفع الكتاب قبول

الوفاء عن أعرضوا ثم الميثاق بهذا قاموا أنه الرواية
النبياء وقتلوا به، العمل وتركوا التوراةا فحرقوا به

اختص ما فيها ما ولعل أمرهم وعصوا بهم وكفروا
ومنها أوائلهم عمله ما ومنها بعض دون بعضهم به
مع التيه في يزالوا ولم متأخروهم فعله ما

ً العاجيب مشاهدتهم ًا ليل موسى يخالفون ونهار
أذى بكل ويلقونه عليه ويعترضون السلم عليه

لقد حتى معسكرهم في بالمعاصي ويجاهرون
وعوقبوا بعضهم النار وأحرقت ببعضهم خسف

التي التوراةا تراجم في مذكور هذا وكل بالطاعون
حتى به خفاء مال متأخروهم فعل ثم بها يقّرون
بالمسيح وكفروا المقدس بيت بتخريب عوقبوا
بقتله. وهموا

من فيه كان وما الميثاق هذا القرآن ويذكر
ْذفيقول: ( النعم أعظم إلى الموصل التكليف ِإ َو

َنا ْذ َق َأَخ َثا ِني ِمي ُدوَن ل ِإْسرائيَل َب ُب ّلَه ِإّل َتْع ال
ْيِن َد ِل ْلَوا ِبا ًا َو َبى َوِذي ِإْحَسان ْلُقْر َتاَمى ا َي ْل َوا
ِكيِن ْلَمَسا ُلوا َوا ّناِس َوُقو ًا ِلل َأِقيُموا ُحْسن َةا َو الّصل

ُتوا َةا َوآ َكا ُتْم ُثّم الّز ْي ّل ً ِإّل َتَو ِليل ُكْم َق ْن ُتْم ِم ْن َأ َو
)ُمْعِرُضوَن

التي الثمانية التكاليف هذا في الله شرح وقد
فأساءوا تولوا وقد عليهم أخذ الذي الميثاق تضمنها

توكيد مع بالقبول ربهم نعم يتلقوا ولم أنفسهم إلى
هم ما قبح في يزيد وذلك عليهم والمواثيق الولء
على القدام لن والتولي العراض من عليه

الجهالة. مع المخالفة من أعظم العلم بعد المخالفة



ًا الميثاق تضمن وقد قوله: في الله ذكر ما أيض
ْذ( ِإ َنا َو ْذ ُكْم َأَخ َثاَق ُكوَن ل ِمي ُكْم َتْسِف َء ُتْخِرُجوَن َول ِدَما

ُكْم ْنُفَس ُكْم ِمْن َأ َياِر ُتْم ُثّم ِد ُتْم َأْقَرْر ْن َأ ُدوَن َو ُثّم ، َتْشَه
ُتْم ْن ُلوَن َهُؤلِء َأ ُت ُكْم َتْق ْنُفَس ُتْخِرُجوَن َأ ًا َو ُكْم َفِريق ْن ِم
َياِرِهْم ِمْن َظاَهُروَن ِد ْيِهْم َت َل ِم َع ْث ْدَواِن ِباْل ْلُع ِإْن َوا َو

ُكْم ُتو ْأ ُدوُهْم ُأَساَرى َي ُكْم ُمَحّرٌم َوُهَو ُتَفا ْي َل ِإْخَراُجُهْم َع
ُنوَن ُتْؤِم َبْعِض َأَف َتاِب ِب ِك ْل ْكُفُروَن ا َت َبْعٍض َو ُء َفَما ِب َجَزا

ِلَك َيْفَعُل َمْن ُكْم َذ ْن َياةِا ِفي ِخْزٌي ِإّل ِم ْلَح َيا ا ْن ّد َيْوَم ال َو
َياَمِة ْلِق ّدوَن ا َلى ُيَر ّد ِإ َذاِب َأَش ْلَع ّلُه َوَما ا َعّما ِبَغاِفٍل ال
ُلوَن )َتْعَم

المر تأكيد بعد العهد مخالفتهم بيان هذا وفي
المناقضة على ذمهم ثم ووجوبه بلزومه وإقرارهم

في كان كما البعض وتركوا الواجب ببعض أتوا إذ
كل فكان افترقوا إذ قريظة وبني النضير بني قصة
الفريقين من رجل أسر فإذا حلفائه مع يقاتل فريق

يفدوه. حتى له جمعوا

ْذتعالى: ( وقال ِإ َنا َو ْذ ُكْم َأَخ َثاَق َنا ِمي ُكُم َوَرَفْع َفْوَق
ّطوَر ُذوا ال ُكْم َما ُخ َنا ْي َت ُلوا َواْسَمُعوا ِبُقّوةٍا آ َنا َقا َسِمْع

َنا ْي ُبوا َوَعَص ُأْشِر ِبِهُم ِفي َو ُلو ْلِعْجَل ُق ُكْفِرِهْم ا ُقْل ِب
ْئَسَما ُكْم ِب ْأُمُر ُكْم ِبِه َي ُن ُتْم ِإْن ِإيَما ْن ِنيَن ُك شك ) ولُمْؤِم

ومع المخوفات أعظم من كان الجبل إظلل أن في
كفرهم. على أصروا فقد ذلك

َنافقال: ( هذا إصرارهم تعالى الله وحكى َوَرَفْع
ّطوَر َفْوَقُهُم َثاِقِهْم ال َنا ِبِمي ْل ُلوا َلُهُم َوُق ْدُخ َباَب ا ْل ا

ًا َنا ُسّجد ْل ُدوا ل َلُهْم َوُق ْبِت ِفي َتْع َنا الّس ْذ َأَخ ْنُهْم َو ِم
ًا َثاق ًا ِمي ِليظ ِبَما ، غَا َثاَقُهْم َنْقِضِهْم َف ُكْفِرِهْم ِمي َياِت َو ِبآ

ّلِه ِلِهُم ال ْت َء َوَق َيا ِب ْن ْل
َ ْيِر ا ِلِهْم َحّق ِبَغ َنا َوَقْو ُب ُلو ْلٌف ُق غُا

َبَع َبْل ّلُه َط ْيَها ال َل ُكْفِرِهْم َع ُنوَن َفل ِب ً ِإّل ُيْؤِم ِليل )َق
الدين عن يرجعوا ل أن على الميثاق أعطوا وكانوا



أنواع من نوع بأن يعذبهم فالله بذلك هموا هم فإن
الطور عليهم الله أظل ذلك فعلوا فلما العذاب
ْذتعالى: ( قال تخويفا ِإ َنا َو َتْق َبَل َن ْلَج ّنُه َفْوَقُهْم ا َأ َك

ّلٌة ّنوا ُظ َظ ّنُه َو ُذوا ِبِهْم َواِقٌع َأ ُكْم َما ُخ َنا ْي َت ِبُقّوةٍا آ
ُكُروا ْذ ُكْم ِفيِه َما َوا ّل ّتُقوَن َلَع أن في شك ) ولَت

التوراةا تحريفهم ومنها جدا عظيمة كانت جناياتهم
ْدتعالى: ( قال َلَق َذ َو ّلُه َأَخ َق ال َثا ِني ِمي ِإْسرائيَل َب

َنا ْث َبَع ْنُهُم َو َنْي ِم ْث ًا َعَشَر ا ّلُه َوَقاَل َنِقيب ّني ال ُكْم ِإ َمَع
ِئْن ُتُم َل َةا َأَقْم ُتُم الّصل ْي َت َةا َوآ َكا ُتْم الّز ْن ِلي َوآَم ِبُرُس

ُتُموُهْم ُتُم َوَعّزْر َأْقَرْض ّلَه َو ًا ال ًا َقْرض َكّفَرّن َحَسن َُل

ُكْم ْن ُكْم َع ِت َئا ّي ُكْم َس ّن َل ْدِخ َُل ّناٍت َو ِتَها ِمْن َتْجِري َج َتْح
ْنَهاُر َْل َد َكَفَر َفَمْن ا ِلَك َبْع ُكْم َذ ْن ْد ِم َء َضّل َفَق َسَوا

ِبيِل ِبَما ، الّس َثاَقُهْم َنْقِضِهْم َف ّناُهْم ِمي َنا َلَع ْل َوَجَع
َبُهْم ُلو َيًة ُق ِلَم ُيَحّرُفوَن َقاِس َك ْل َنُسوا َمَواِضِعِه َعْن ا َو

ًا ّظ ّكُروا ِمّما َح ِلُع َتَزاُل َول ِبِه ُذ ّط َلى َت َنٍة َع ِئ ْنُهْم َخا ِم
ً ِإّل ِليل ْنُهْم َق ْنُهْم َفاْعُف ِم ّلَه ِإّن َواْصَفْح َع ُيِحّب ال

ِنيَن ْلُمْحِس )ا

الله فاختار سبطا عشر اثني إسرائيل بنوا وكان
أنهم أيضا ذكروا وقد فيهم حاكما رجل سبط كل من

عليه موسى أمر الذين الجبارين مدينة إلى بعثوا
ويرجعوا أحوالهم على ليقفوا معهم بقتالهم السلم

يحدثون فجاءوا هابوها شوكة فرأوا نبيهم إلى بذلك
كالب إل الميثاق فنكثوا ذلك عن نهوا وقد قومهم

سبط من نون بن ويوشع يهوذا سبط من يوفنا بن
فيهما: الله قال اللذان وهما يوسف بن افراثيم

ّلِذيَن ِمَن َرُجلِن َقاَل( ) الية. وكانَيَخاُفوَن ا
الصلةا عليه محمد صفة بكتمان التوراةا تحريفهم
َفاْعُف( قوله وأما التكذيب من نوع وهو والسلم

ْنُهْم تعالى وقال السيف بآية منسوخ ) فهوَواْصَفْح َع
ْدأيضا: ( َنا َلَق ْذ َق َأَخ َثا ِني ِمي َنا ِإْسرائيَل َب ْل َأْرَس ْيِهْم َو َل ِإ



ً ّلَما ُرُسل َءُهْم ُك ْنُفُسُهْم َتْهَوى ل ِبَما َرُسوٌل َجا ًا َأ َفِريق
ُبوا ّذ ًا َك ُلوَن َوَفِريق ُت بني عتو ذلك في بين ) وقدَيْق

قال الله بعد الوفاء عن تمردهم وشدةا إسرائيل
َلّماتعالى: ( َتْوا َف ْنُه ُنُهوا َما َعْن َع َنا َع ْل ُنوا َلُهْم ُق ُكو

ًةا َد ِئيَن ِقَر ْذ ، َخاِس ِإ ّذَن َو َأ ّبَك َت َثّن َر ْبَع َي ْيِهْم َل َل َلى َع ِم ِإ َيْو
َياَمِة ْلِق َء َيُسوُمُهْم َمْن ا َذاِب ُسو ْلَع ّبَك ِإّن ا َلَسِريُع َر
ْلِعَقاِب ّنُه ا ِإ َناُهْم ، َرِحيٌم َلَغُفوٌر َو ّطْع َْلْرِض ِفي َوَق ا

ًا ْنُهُم ُأَمم ِلُحوَن ِم ْنُهْم الّصا ِلَك ُدوَن َوِم َناُهْم َذ َلْو َب َو
َناِت ْلَحَس ّيئاِت ِبا ّلُهْم َوالّس َلَف ، َيْرِجُعوَن َلَع ِمْن َفَخ

ْلٌف َبْعِدِهْم ُثوا َخ َتاَب َوِر ِك ْل ُذوَن ا ْأُخ َذا َعَرَض َي َنى َه ْد َْل ا
ُلوَن َيُقو ُيْغَفُر َو َنا َس ِإْن َل ِتِهْم َو ْأ ُلُه َعَرٌض َي ْث ُه ِم ُذو ْأُخ َي

َلْم ْذ َأ ْيِهْم ُيْؤَخ َل ُق َع َثا َتاِب ِمي ِك ْل ُلوا ل َأْن ا َلى َيُقو ّلِه َع ال
ْلَحّق ِإّل َدَرُسوا ا ّداُر ِفيِه َما َو ُةا َوال ْيٌر اْلِخَر ّلِذيَن َخ ِل

ّتُقوَن ُلوَن َأَفل َي )َتْعِق

والمراد البلد في فرقنا أي قطعناهم ومعنى
عليه موسى زمن في كانوا الذين القوم بالصالحين

آمنوا الذين أنهم وذكروا بالحق يهدون السلم
إلى ممدود والعذاب وسلم عليه الله صلى بالنبي

رسول وكذبوا اليهودية أقاموا للذين القيامة يوم
وسلم. عليه الله صلى الله

وقبح الدنيا على حرصهم هنا ها الله ذكر وقد
وزعمهم الرشوةا أخذ لجل الشرائع تغيير من فعلهم

الذنب. هذا لهم سيغفر أنه

الله بحمد تم


