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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخوايت الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دركس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السمَتم حفظها
اهلل ،كفّق اهلل بعض األخوات لتفريغها ،كنسأؿ اهلل أف ينفع هبا ،كىي تنزؿ يف مدكنة ( ِعػ ْل هػم يػُْنػتَػ َفػ ُػع
بِػ ِػو)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات ىامة:
 منهجنا الكتاب كالسنة على فهم السلف الصاحل. ىذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات كمل تطلع عليو األستاذة حفظها اهلل ،أما الدركس ادلعتمدةمن األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دركس األستاذة أناىيد)
/http://www.muslimat.net
 الكماؿ هلل عز كجل ،فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم منصواب فمن اهلل كحده ،كما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا كالشيطاف ،كنستغفر اهلل..
كاهلل ادلوفق دلا ػلب كيرضل.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت.
كثَتا طيبنا مبارنكا كنسألو دبنّو ككرمو أف غلعل القر آف العظيم ربيع قلوبنا كنور صدكرنا كجالء أحزاننا
ضلمد اهلل عز كجل ن
محدا ن

كعلومنا اللهم آمُت.

نتدارس اليوـ آيات من سورة طو تعييننا على فهم ما عاناه موسى عليو السالـ من قومو ككيف كاف حاذلم بعد خركجهم
من عند فرعوف؟ ككيف كقع منهم سلالفة أمر اهلل كاتباع عقيدة الشرؾ ؟ مع أهنم عرفوا التوحيد كعرفوا معناه كذاقوا طعمو ك أثره،
يبق لو كاع نظا من نفسو كمن غَته كقع فيما يدركو ليفسد عليو
كىذا يدؿ على أف اإلنساف سريع النسياف يسَت التقلب ،إذا مل َ

دينو.

سنناقش قصة عبادة العجل يف سورة طو كقد كرد ذكرىا أيضا يف سورة األعراؼ كمعلوـ أف ىذا القصة أتت بعدما أىلك
اهلل فرعوف.
ك يَا
ك َع ْن قَـ ْوِم َ
بدأت القصة يف سورة طو بقولو تعاىلَ { :وَما أَ ْع َجلَ َ
وسى} .كادلقصود ىنا العتاب لو عليو الصالة كالسالـ ،كاالستفهاـ ىنا
ُم َ
كاقع موقع العتاب ألنو كما يظهر يف كتب ادلفسرين أف موسى عليو

السالـ تعجل مفارقة قومو ليحضر إىل ادلناجاة ،اجتهادا منو كرغبة يف
تلقي الشريعة حسبما كعده اهلل ،فسبق قومو لشوقو كتركهم كرا

ءق

ك
ك َع ْن قَـ ْوِم َ
فتقدمهم كمل يكونوا معو كقاؿ اهلل عز كجلَ { :وَما أَ ْع َجلَ َ
وسى} أم :ما الذم قدمك عليهم ِملَ مل تصرب حىت تقدـ أنت كه ـ؟
يَا ُم َ

كهبذا نفهم أف موسى عليو السالـ استخلف ىاركف على بٍت إسرائيل يسَتكف ،كخلف السبعُت كرا ءق أيضا كأمرىم أف
يتبعوه إىل اجلبل كىو سبقهم ،دبا أف موسى اختار من قومو سبعُت رجال حىت يذىبوا معو إىل الطور حىت يأخذكا التوراة فسار
هبم مث عجل عنهم ،كخلف كرا ءق السبعُت أكمرىم أف يتبعوه إىل اجلبل.
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ىذا فهم كالـ آخر أمر أف يسَت هبم مجيعا فقاؿ سلربا عن احلاؿ :أهنم كرا ءق أكنو فارقهم يعٍت ىو فارقهم ماضيا إىل ربو
ئين كرا ءق كما أمرىم {هم أوالئي} يعٍت مقصود أهنم كرا ءق أكهنم يف األثر كاألثر ىو ما يًتكو
دلناجاتو ككافيا للوعد كىم سا ر
ادلاشي على األرض من عالمات .دبعٌت أهنم سائرين على أثر أقدامي أم يوالوف يل يف ادلشي .
ضى } كىذا اعتذار ،ما أعجلك عن قومك؟ كاف اجلواب ألرضيك ،فتقدمت يف ادلوعد الذم
ك َر ِّ
ْت إِلَْي َ
ب لِتَـ ْر َ
{ َو َع ِجل ُ

كعدتٍت الثالثُت ليلة اليت ذكرىا بعشر.
ادلفسرين لديهم قولُت يف ىذا:

 .1أف ىؤالء األربعوف اؿذين اختارىم قوـ موسى كخرج ىو سابق لوـ.
 .2أف قوـ موسى نفسهم كلهم سائرين على أثر موسى ،كأنو سبقهم إىل ادلوعد .مل سبقهم؟ قاؿ :كعجلت إليك ريب
لًتضى.
ي} ىنا يأيت اخلرب عن قصتو  ،أؼخرب اهلل عز كجل أنو ابتلى قوـ
{قَ َ
الل ِام ِر ُّي
َضلَّن ُ ُم َّن
اا َِ َّنا قَ ْ َـتَـَّنا قَـ ْوَم َ
ك ِمن َـ ْ ِ َ َوأ َ
موسى بفتنة كاف سببها السامرم ،كلذا قاؿ َ :ـتَـَّنا :دبعٌت اختربناىم كابتليناىم بوجود ىذا الرجل بينهم ِ .من َـ ْ ِ َ  :يعٍت من
ي} ادلقصود أنو أضلهم بدعائو ذلم كتزيُت عبادة العجل.
الل ِام ِر ُّي
َضلَّن ُ ُم َّن
بعد ما فارقتهم { َوأ َ
كمعٌت ذلك أف اخللق ال يربح أف يكونوا مفتونُت ،فإف ىؤالء قد أخرجهم اهلل شلا كانوا فيو كابتالىم كامتحنهم هبذا الذم
دعاىم ،كزين ذلم عبادة غَت اهلل كأما عبادتو للعجل يعٍت تزيينو لعبادة العجل ،أنو من آثار ما كانوا فيو عند فرعوف.
مر معنا أف فرعوف كاف يعبد البقر كلو مجانة يلبسها يسجد ذلا ككاف البقر أك العجل الذم ىو يسجد لو معظم عند ذلك
القوـ فخرج بأبداهنم من تلك الفنتة لكن بقيت قلوهبم متعلقة بشيء منها.
كقد أكثر ادلفسركف يف الكالـ عن من ىو السامرم ىل ىو من بٍت إسرائيل أـ من خارجهم؟ كالظاىر أنو من بٍت إسرائيل،
دؿ على أنو من خارجهم.
ألنو مل توجد أ ة
كالعجل كما تبينا لنا أنو كلد البقرة قبل أف يسَت ثورا ،كىكذا عرفنا أف اهلل ابتالىم كفتنهم كالفنت ة كاف ذلا رأس كىو
السامرم كالفنتة سبثلت يف عبادة ىذا العجل.
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كشلا يذكر ىنا أف يف التوراة صانع العجل ىو ىاركف كىذا من شدة اعتدائهم على

األنبياء ،كربريف الكلم عن مواضعو

كأرادكا بذلك تشويو مسعة األنبياء كتدنيس عقيدهتم ،باألخبار أهنم يقعوف يف الشرؾ.
ضبا َن أ ِ
ِِ
ؼف االعتداء على محى
َس ًفا } كلو حق يف ذلك إ
وسى إِلَى قَـ ْومه غَ ْ َ
فلما مسع ىذا موسى عليو السالـ { َـ َر َج َع ُم َ

التوحيد يثَت ادلوحدين ككيف كىو النيب الكرمي الذم أتى باليقُت كرأل من آيات ربو عز كجل ،ككقع لو الكالـ مع ربو  ،كل ىذا
ال بد أف يكوف ىناؾ احًتاؽ شديد على التوحيد ،كخوؼ شديد على أىلو ،كغضب شديد شلن أتى خبالفو.
كىذا أمر ال يالـ عليو أحدا ،بل إف الذم يالـ عليو العبد أف يرل مظاىر الشرؾ كال يرل انفعاؿ يف نفسو كال ىيجاف ،فقد
مجع موسى بُت الغضب كاألسف ،الغضب ذلذا امل يثر ،كاألسف دبعٌت احلزف كانكسار اخلاطر ،كيف يكوف ىذا شكر نعمة
اهلل! كيف ىذا يكوف بعد أف صلانا اهلل! ؼإفق يسوؤق كقوع ىذا يف أمتو كيف نفس الوقت ىو ال ؼلافهم غضباف منهم  ،فالغضب
يوقع عليهم العقوبة  ،كاحلزف يوقع عليهم اخلوؼ من عاقبة ما يفعلوف على أنفسهم ،فلما يزيد احلزف حزنا أف يكوف ىذا فعلهم
ؼذا ىم يأتوف يف ذاؾ الزمن دبا ال
كقت ما يكوف يناجي ربو ،فإنو كاف يأمل أف تكوف ىذه ادلناجاة سبب الرضا على قومو ،إ
يرضي اهلل!
انكسر خاطره صلى اهلل عليو كسلم كىو بُت يدم ربو ،ككقع منهم

األذية العظيمة لنبيهم بعد اجلرـ العظيم كىو الشرؾ

ؿرهبم!
فلما رجع إىل قومو غضباف أسفا بد أ يقرع قومو  ،اؼبتدأ خبطاب قومو كلهم كىو على يقُت أف ىاركف ال ؽلكن أف يكوف
ِ
ِ
لًا } ىنا االستفهاـ لإلنكار
مشايعا ذلم كال موافق ذلم ال كما تكذب التوراة عليو ـ {قَ َ
اا يَا قَـ ْوم أَلَ ْم يَ ْ ُك ْم َرُّي ُك ْم َو ْع ً ا َح َ
من
عليهم ،فكأهنم زعموا أف اهلل مل يعدىم كعدا حسنا ؛ ألهنم تصرفوا يف ذاؾ ادلوقف ؾ أ ف رهبم ال صلاىم كال أعطاىم كال ّ
ِ
لًا } كىو كعد
عليهم كمل أراىم اآليات ،فأعماذلم ليست أعماؿ من رأل بعينو النجاة فقاؿ ذلم { :أَلَ ْم يَ ْ ُك ْم َرُّي ُك ْم َو ْع ً ا َح َ
خصوصا بعدما رأكا اآليات  ،ىذا
اإلصالح كالتمكُت كإنزاؿ التوراة كأف يكوف ناصرا ذلم على عدكىم كىاديا ذلم يف طريقهم،
ن

منتظرا عطاؤه ،كقد كعدىم رهبم
كلو غلعل العبد شديد التعلق باهلل ن

أنو غفار دلن تاب ك آمن كعمل صاحلا مث اىتدل ،فقد

كجباإلؽلاف.
كعدىم اخلَت فما كاف منهم إىل أف يتصرفوا خبالؼ ما م ق
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ِ
لًا } تأيت كل الوعود اليت كعدك ا هبا بٍت إسرائيل هبا يف الدنيا ك أيضا ما يًتتب
كربت كلمة {أَلَ ْم يَ ْ ُك ْم َرُّي ُك ْم َو ْع ً ا َح َ

على ذلك يف اآلخرة ،سواء كاف بأف يكوف ذلم ادللك ك أف ينصرىم على عدكىم كأف ؽلكن ذلم يف األرض كأف يغفر ذلم ذنوهبم
كأف يلحقوا جبنات النعيم ،ىذا كلو ربت كعد اهلل  ،كأعظم ما كاف ذلم يف الدنيا أف يعطيهم التوراة.
اا َعلَْي ُك ُم الْ َ ْ ُ } كىذا ال زاؿ استفهاـ إنكارم ،يعٍت ىل بػَعُ َد زمن كعد ربكم إياكم حىت يكوف لكم
مث قاؿ ذلم { :أَ َ َ َ

يأس من الوفاء فتكفركا كتك ّذبوا كتعبدكا ربًّا غَته؟!

كىذق احلقيقة حاؿ اإلنساف دلا يكوف بدكف إؽلاف ،كادلقصود ىنا حاؿ اليأس ،ىو يقوؿ ذلم :العهد مل يطل بكم أصال حىت
تصلوا ما يصل بو اإلنساف ايلائس .إؼف اإلنساف من طبعو إف مئس ممف كاف مؤّملو كيرجوه إؼنو يًتكو كينتقل إىل غَته ،ىذا ملا

يكوف كافر ال يسارع إىل اليأس إظلا يبقى راجيا مث يأتمق اليأس ،كأنتم ال يليق بكم ىذ ق احلاؿ ،أنتم مؤمنوف كاإلؽلاف ؽلنع اليأس

فيقرعهم أف العهد الذم بينهم كبُت رهبم كاف
من ركح اهلل ،مث أف ال عذر لكم فالزمن مل يطوؿ  ،أنا سبقتكم كأنت على أثرم! ّ
ادلفركض أف ُػلفظ ك لو طاؿ زمانو فكيف كمل يطل زمانو حىت تنسوه كتعملكف خبالفو ! فقد عاىدمت اهلل على االمتثاؿ كالعمل

بالشريعة ،ككعدكم كل ىذه العطايا  ،فوعد اهلل لكم ليس بالبعيد كمل تطوؿ ادلدة ،ك إف طالت كاف كصف ادلؤمنُت بقاء األمل
برب العادلُت الرجاء ،كليس حاال كحاؿ الكافرين يفقدكف األمل يف رب العادلُت.
ممنوف دبا كعدىم كمؤمنوف أنو يويف
كىنا درس مهم ألىل اإلؽلاف ،إؼف أقوياء اإلؽلاف رجا ءىم برب العادلُت غاية يف القو ة ،ؤ
من أمسائو (ادلؤمن) الذم يعطي عباده ما كعدىم كيوفيهم كيزيدىم من عطائو .
سبحانو ما كعدىم ،ؼ
ب ِّمن َّنرِّ ُك ْم َأَ ْخلَ ْفتُم َّنم ْو ِع ِ ي } كىذا إنكار أيضا ،كنفهمو كأنو يقوؿ ذلم
مث قاؿ ذلم { :أ َْم أ ََردتُّي ْم أَن يَ ِح َّنل َعلَْي ُك ْم غَ َ
ضٌ
بل أردمت أف ػلل عليكم غضيب ؛ ألف كفركم لن يؤدم إال إىل الغضب ،كيصبح حالكم كحاؿ من ػلب أف ػلل عليو غضب
يتوعوا
توعوا أهنم يطلبوف حلوؿ غضب اهلل أك مل ّ
ربو! كىم قد أخذكا أسباب حلوؿ غضب اهلل  ،فُتنوا كاستسلموا للفنتة ،سواء ّ

إىل لذلك  ،كانوا منتبهُت أك غَت منتبهُت ،ىذه حاؿ العبد البد لو أف يكوف ناظر ؿهناية فعلو ماذا سيكوف مل ا ؼلالفوا أمر
كبُت ذلم .فيكونوف بذلك قد كؽع منهم التعجل ،عدـ الثقة بنبيهم  ،عدـ
رسولو؟! خصوصا أنا سنسمع اآلف أف ىاركف نبههم ّ
اليقُت برهبم دلا غاب عنهم مده قصَت ة فعلوا ىذا ! فكيف دلا تتبعاد العهود عن النبوة؟! كيف يكوف حاؿ اخللق؟! كلذا ىؤالء

القوـ مل يصلحوا حلمل الرسالة اخلاسبة ؛ ألف الرسالة اخلاسبة ربتاج البقاء على العهد حىت مع طوؿ ادلدة ،ألف طوؿ ادلدة تسبب

5

اندثار اآلثار ،كػلصل فيها ما ػلصل من اختفاء الطريق ،فال تكن أـ ة ربمل ىذه الشريعة إال كىي شديدة التنبّو للسنن زلافظة

عليها لكي ال يطوؿ العهد كيندرس احلق.

كىذا من كالـ موسى عليو السالـ إشارة مهمة ،أف طوؿ العهد ميكن أف غلعل العبد على خالؼ احلق ،كطوؿ العهد بيننا
كبُت النيب صلى اهلل عليو كسلم يطويو قر اءة سنتو صلى اهلل عليو كسلم كالعناية هبا كنشرىا كاالىتماـ هبا ،ؼإ ف نشر السنة من
بقاء العهد  ،كلذا كانوا يقولوف على كتاب سنن أيب داككد رمحو اهلل يقولوف  :من كاف يف بيتو فكأظلا يف بيتو النيب ! السبب ؟
تفتحو تقرأ فيو فًتل ىكذا فعل ىكذا قاؿ صلى اهلل عليو كسلم كىكذا خاطب خادـ ق كىكذا خاطب أصحابو كىكذا توضأ
كىكذا صلى كىكذا اجتمع ،فينطوم طوؿ العهد ،ىذا بيننا كبُت سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم.
كبينك كبُت احلق -ىذا على مستول شخصي  -بينك كبُت معانيو غلب أف ال يطوؿ العهد ؛ ألف طوؿ العهد بينك كبُت
معاين احلق تُذىب أثره  ،كلذا كثرة تالكة القرآف تبقل مذكرة لك بالعهد  ،قولك يف األ ذكار يف الصباح كادلساء تبقى مذكرة لك
بالعهد كىكذا.
ب ِّمن َّنرِّ ُك ْم َأَ ْخلَ ْفتُم َّنم ْو ِع ِ ي } ادلوعد بينو كبينهم كىو ما كعد اهلل على لساف
اؽؿ ذلم{ :أ َْم أ ََردتُّي ْم أَن يَ ِح َّنل َعلَْي ُك ْم غَ َ
ضٌ
موسى عليو السالـ أؼخلفوا موعده يف البقاء على التوحيد كاالستقامة يف الدين كطاعة ىاركف ،كىو كما يقوؿ الشيخ السعدم
رمحو اهلل" :مل ترقبوا غائبا كمل ربًتموا حاضرا" ال رقبوا موسى عليو السالـ كىو غائب كال ػلًتموا احلاضر كىو ىاركف.
مث ردكا عليو ىذا الرد  ،يعتذركف باأل عذار الباردة ،كقد ذكر ابن كثَت أهنم دلا قَالوا{ :ما أَ ْخلَ ْفَا مو ِع َ َ ِمل ِ
ْكَا َولَ ِكَّنا ُح ِّم ْلَا
َْ
َ
َ
أ َْوَز ًارا ِّمن ِزيَ ِ الْ َ ْوِم } ذكر ابن كثَت أهنم يقولوف ىذا من باب التورع  ،كاف يف أيديهم من حلي القبط الذين كانوا قد
استعاركىا منهم حُت خرجوا من مصر ،ػلكى أهنم دلن أرادكا أف ؼلرجوا من مصر أرادكا أف ؼلفوا خركجهم ،فأصبحوا يعاملوف
األقباط ،فيأتوا نساءىم كيأخذكا من حلي األقباط على أهنم باقيُت مل ؼلرجوا من ديارىم  ،فخرجوا كمعهم حلي األقباط.
كقد كرد يف بعض اآلثار أف اهلل قد أحلها ذلم ،ىم يقولوف يعٍت يعتذركف هبذا العذر البارد كما يذكر ابن كثَت فيقولوف :
تورعنا عما يف أيدينا من حلي القبط الذم كنا قد استعرناىا منهم فألقيناىا عنا ،ألقوىا كلها يف املكاف فجاء السامرم بعد
اختمرنا ،يعٍت :ما أردنا أف طللف موعدؾ ما ذبرأنا على ذلك،
ىم يقولوف ما أخلفنا كعدنا لك بإرادتنا ك ا
ذلك كفعل ما فعل ،ؼ
لكن أتينا هبذه احللي ك أخذىا السامرم كفعل هبا ما فعل  ،فمبدأنا مل يكن للضالؿ ك إظلا ابتدأنا ظننا أننا بذلك نتخلص من
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أكزار زينة القوـ ،فهو أخذ الزينة كصاغها ،أخذ الذىب كصاغو  ،فصاغ الذىب الذم معهم على صورة العجل الذم عبدكه
موه ذلم السامرم من أنو إذلهم ادلنشود  ،كيف بعض األقواؿ يقولوف أليس اهلل معنا؟! فهذا تفكَتىم أف اهلل مع ىم
كاغًتكا دبا َّ
فجاش يف خواطرىم رؤيتو ،فكاف ىذا الصورة عندىم أهنا إذلهم ،تعاىل اهلل عما يقولوف.
كىكذا تكوف البدايات اليت ال يكوف فيها متابعة للدين غالبا انو شلكن أف ؼلرج منها الناس إىل البالء العظيم  ،فها ىم رأكا
األكزار ىذه األثقاؿ رأكا أف ىذه الزينة احللي كادلصوغات الذىبية رأكىا أثقاال ،فأرادكا التخلص منها  ،ما ساركا هبا على ما أُمركا
رغم أف كما مر معنا أف لبعض ما يذكر أنو قد أحلت ذلم ،فماذا فعل ؟ أخذ ىذه الزينة كأمرىم أف يقذفوىا يف النار أؼخرج ذلم
عجال.
كىنا السؤاؿ :كيف خطر يف باؿ ىذا السامرم أف يفعل مثل ىذا الفعل! كينقل الناس من عبادة اهلل إىل الشرؾ! مث نفكر
صيب اؿعظيمة! كىذا
كيف ىم أطاعوه كقبلوا منو! ككيف تكوف البداية أهنم يريدكف أف يتخلصوا من اؿكزر فيدخلوف يف امل ة
التّسك البارد الذم أكرثهم ىذه البلول العظيمة اليت بقيت يف تارؼلهم .
ف
{ أخرج ل م عجال جل ا له خوار } كىذا معناه أنو صائغ كما تذكر األخبار أف نفس السامرم ىذا كاف صائغ  ،فأخرج
ذلم يعٍت ألجلهم  ،كمعناه انو عندىم الرغبة يف ذلك  ،بدليل أهنم ابتدأكا بقذؼ ما بأيديهم من زينة القوـ إىل السامرم كألقى
السامرم ما بيده  ،فاجتمع ىذا كلو ك أذابو بالنار كصاغو فأخرج ذلم من ذلك عجال جسدا  ،كاجلسد كىو الذم تتمثل فيو
األعضاء سواء كاف حيًّا أ كال .أؼخرج ذلم عجل لو صورة دقيقة يف اجلسد  ،لو قوائم لو جوانب  ،يعٍت ليس رلرد صورة منقوشة
على طبق ،إظلا جعلو رلسما لو خوار كىو صوت البقر ،كىذا يظهر أف لو خربة يف صناعة األصناـ ،ككيف غلعل يف أجوافها
كأعناقها منافذ تصبح كادلزمار ؼلرج منها أصوات إذا جاءهتا الريح ؼلرج منها صوت.
صنما على صورة عجل ك ىذا من آثار مع ما اعتادكه يف مصر من عبادة العجل  ،فلما رأكا ما صاغو
معاناه السامرم صنع ن

السامرم يف صورة معبود صار عليهم ما كانوا يعرفوه فيما سبق  ،كرسخ يف أذىاهنم أف ىذا ىو اإللو احلق ،كلذا قالو ا ىذا
{إل كم وإله موسى } دلا رأكه من ذىب كفضة ،كنسوا أف إذلهم العظيم البد أف يكوف بكمالو سبحانو كتعاىل كجاللو خفيا
عن األبصار.
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{ لي} قيل فنسي معناىا أف موسى نسي إذلكم كإذلو ،يعٍت غفل عنو كذىب إىل الطور يفتش عنو كىو يف احلقيقة بُت
أيديكم .يعٍت أ ف الذم نسي ىو موسى نسي دبعٌت اخطأ ،ىذا العجل ىو

إذلكم ،كىذا الذم اختاره الطربم أنو كصف

دلوسى ،ألنو نسي ربو ك أف ربو الذم ذىب يريده ىو العجل الذم أخرجو السامرم ،فوصل األمر إىل الكالـ عن النيب ك أنو
ضّؿ ،كىذا كلو يدؿ على عدـ استقرار العقيدة حبيث أف يكوف ىناؾ ما يدفع ىذا الكالـ كتأيت ذلم ادلناقشة {أَ َال يَـ َرْو َن أَالَّن
ض ًّرا َوال َـ ْف ًا} ىذا إنكار عليهم أين أبصاركم كعقولكم؟! كأهنم ما يركف أف ىذا العجل
يَـ ْرِج ُع إِلَْي ِ ْم قَـ ْوال َوال يَ ْملِ ُ
ك لَ ُ ْم َ
ضرا ! ىذا من خيبة أىل الكفر كمن
ال يتكلم كال يستطيع نفعا كال ضرا ،كيف تدعو ف إذلا كأ ـ
نفعا كال ًّ
نت تركف أنو ال يستطيع ن
خيبة العقوؿ اليت تتجاىل احلق.

اهلل عز كجل يوخبهم كيس ّفو أحالمهم ،أمل يعلموا أف رهبم كلم موسى ؟! فكيف يزعموف أف إلو موسى ال يتكلم؟! أمل يركا
نفعا ! كىم قد عاشوا ىذا
أف رهبم نفعهم كأحلق الضر بعدكىم؟! فكيف يعبدكف من ال يرجع إليهم قوال كال ؽللك ذلم ًّ
ضرا كال ن

دلن نسمعو ال نتصور أنو خاص ببٍت إسرائيل ،فإف
اآلف ذاؾ الوقت كمل يبعد عليهم العهد كما قاؿ ذلم موسى  ،ىذا كلو احلقيقة ا
النفس الضعيفة ىي نفسها النفس الضعيفة  ،تغًت كتذىب كمن ىذا ما ال نثق أبدا هبذه القلوب اليت تتقلب  ،إظلا رجاءنا يف رب

العادلُت كىو مقلب القلوب أف يثبت قلوبنا على دينو.
ِ
اا لَ م ه ِ
الرحمن َاتَّنبِ وِي وأ ِ
ِ ِِ
َطي ُوا أ َْم ِري} إؼذنا ىنا دليلُت:
ارو ُن من قَـ ْب ُل يَا قَـ ْوم إِ َّن َما ُت تُم ه َوإِ َّنن َرَّن ُك ُم َّن ْ َ ُ ُ َ
{ َولََ ْ قَ َ ُ ْ َ ُ
الدليل األكؿ :عقلي ،العجل ال يستحق العبادة؛ ألنو ال يرجع إليهم قوال كال ؽللك ذلم ضرا كال نفعا.
كاألمر الثاين  :أف ىاركف قد كعظهم كنبههم كذكرىم بأنو ا فنتة كأف السامرم فتنهم كأف رهبم الرمحن ال ىذا الذم ال ؽللك
ذلم نفعا فضال بأف يرمحهم ،كىذه الصفة خاصةن ىم يشعركف هبا فإف اهلل رمحهم من فرعوف الذم استعبدىم.

إؼنذا اجتمع ذلم الدليل العقلي كالدليل السمعي ،العقلي أف ىذا ال غليبهم  ،كالسمعي أف ىاركف كاف ينصحىم كنبههم أهنا
ِ ِِ
ين َحتَّنى
فنتة كأنو ليس رهبم  ،ىو قاؿ ذلم فاتبعوين كأطيعوا أمرم ،فأجابوه ىذا اجلواب العجيب{ :قَالُوا لَن ـَّن ْبـ َر َ
ح َعلَْيه َعاكف َ
ِ
وسى} يعٍت ىو ملا قاؿ ذلم ىذا ال ينفعكم قاؿ ذلم اتبعوين كأطيعوا أمرم يعٍت اتبعوين يف عبادة ربكم كترؾ عبادة
يَـ ْرج َع إِلَْيـَا ُم َ
ِ ِِ
ين } يعٍت مالزمُت لو بقصد القربة كالتعبد !
ما سواه ،فردكا {لَن ـَّن ْبـ َر َ
ح َعلَْيه َعاكف َ
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يعٍت مىت كصل األمر أنكم تالزمونو! ما ىذه السرعة يف ادلالزمة ! كقد أتت بعض األخبار أهنم كانوا يلزمونو كيقفوف حولو
ليل هنار ،كاشًتطوا أف يبقوا مالزمُت ذلذا العجل حىت يرجع إلينا موسى فيقرر لنا ىل نعبده أك ال نعبده ! معناه أهنم كانوا
يظنوف أف موسى يعبد العجل ،اؼعتزذلم ىاركف كمعو عدد من بٍت إسرائيل.
ضلُّيوا أن ال تتب ِن } يعٍت قاؿ  :يا ىاركف
فرجع موسى فلما خاطبهم ىذا اخلطاب {قَ َ
ارو ُن َما َمَـ َ َ
ك إِ ْذ َرأَيْـتَـ ُ ْم َ
اا يَا َه ُ
ىذه مجلة تابعة للخطاب األكؿ{ :يا قَـوِم أَلَم ي ِ ْ ُكم رُّي ُكم و ْع ً ا حلًا} كجلملة{ :قَالُوا ما أَ ْخلَ ْفَا مو ِع َ َ ِمل ِ
ْكَا} فقاؿ
َْ
َ
َ
َ ْ َْ َْ َْ ََ
ك ؟ ينكر عليو ،دلاذا امتنعت عن اؿحلاؽ يب ،أقامو خليفة عليهم فلم ؽلتثلوا أمره ،فكاف
موسى عليو السالـ ذلاركف َ :ما َمَـ َ َ
ادلفركض ماذا ػلصل منو أف يلحق موسى عليو السالـ كيرد عليو األمر ،فما منعك أف تتبعٍت فتخربين ما فعلوا فأعود إليهم؟
ت أ َْم ِري } يعٍت ينهره كينكر عليو كيهدده .ىل ىذا حصل منك معصية
ص ْي َ
{إِ ْذ َرأَيْـتَـ ُ ْم َ
ضلُّيوا (  )92أ َّنَال تَـتَّنبِ َ ِن أَ َـ َ َ

اا يَا ا ْ َن أ َّنُم  ،كىذا من طلب الًتفق كىو معركؼ عند العرب كىو
ألمرم؟ ككيف تعصي أمرم! فأجابو دبا فيو تليُت لو  :قَ َ
ْخ ْذ ِلِ ْحيَتِي َوَال َِرأْ ِسي } كالظاىر أنو
يذكره أنو كىو من بطن كاحد ة ،من أجل أف ػلصل منو احلنو كالعطف  ،قاؿ لوَ { :ال تَأ ُ
اا يَا ا ْ َن أ َّنُم} يقوم أكاصر األخوة كػلنف قلبو عليو.
قد فعل أك ؼلاؼ منو أف يفعل .ؼ
ىو ابتدأ بتحنينو مل يقل لو يا أخي {قَ َ
ِ ِ ِ
ب قَـ ْولِي} يعٍت اجتهد كرأل يف
يت أَ ْن تَـ ُ َ
وا َـ َّنرق َ
ْخ ْذ ِلِ ْحيَتِي َوال َِرأْ ِسي إِِّي َخ ِ ُ
{ال تَأ ُ
يل َولَ ْم تَـ ْرقُ ْ
ْت َـ ْي َن َ ي إ ْس َراا َ
اجتهاده أف يبقيهم رلتمعُت خَتا من أف يفرقهم كيلحق هبم ،كىذا اجتهاد مرجوح؛ ألف احلفاظ عل العقيدة مقدـ على احلفاظ
على اجلماعة ،فهنا تعارضت مصلحتُت عُليا  ،حفظ العقيدة كحفظ اجلماعة ،أما حفظ العقيدة فهي أكىل من حفظ اجلماعة،

ىو رأل أف حفظ العقيدة أكىل أف يستدرؾ كالصحيح خالؼ ذلك ،أف حفظ اجلماعة ىو الذم ؽلكن أف يستدرؾ يف مقابل
حفظ العقيدة قد يفوت كال يعود.
ىو ظن أف لو عاد موسى أبطل عبادة العجل انتهى األمر ،لكن الصحيح أف ىذه اجلرؽلة العظيمة جرؽلة عبادة غَت اهلل ما
تصلح أف تبقى كال للحظة ،فهذا معٌت أف فائدة االجتماع إظلا ىي مبٍتة على صحة العقيدة  ،يعٍت مىت نطلب االجتماع ؟ دلا
تصح العقيدة أ نكال.
ِ ِ ِ
ب قَـ ْولِي} ألنو أمره أف غلمعهم على كلمة كاحدة فكما
يت أَن تَـ ُ َ
وا َـ َّنرق َ
قاؿ{ :إِِّي َخ ِ ُ
يل َولَ ْم تَـ ْرقُ ْ
ْت َـ ْي َن َ ي إ ْس َراا َ
تبُت أف اجتهاده كاف سلطئا.
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ي} موسىى عليو السالـ يس أ ؿ السامرم ،ما خطبك؟! يعٍت ما محلك على ما صنعت؟ كما
{قَ َ
ك يَا َس ِام ِر ُّي
اا َ َما َخ ْبُ َ
الذم عرض لك حىت فعلت ما فعلت؟ كىنا يظهر أنو يسألو من أجل أف ىذه حاؿ عجيبة كيف ػلصل منك ىذا ؟ ما شأفؾ
الذم أدخلك يف ىذا؟
الر ُس ِ
وا َـَبَ ْذتُـ َ ا}
{قَ َ
ض ً ِّم ْن أَثَ ِر َّن
ص ُروا ِ ِه َـ َ بَ ْ
ت قَـ ْب َ
ص ْر ُ
ض ُ
ت ِ َما لَ ْم يَـ ْب ُ
اا َ ُ
أبصرت مامل يبصركه كنظرت مامل ينظركه من أثر الرسوؿ ،يقصد بذلك جربيل عليو السالـ  ،كىو رسوؿ من اهلل إىل األنبياء.

ىذه اآلية عند مجهور ادلفسرين معن ا ىا

حاؼ الفرس مكافا إؼذا ىو سلضر النبات ،فعلم
كطأ ر
فرسا ؼ
قالوا أف السامرم أراه اهلل جربيل -ككانت ىذه فتنتو  -راكبنا ن
السامرم أف أثر جربيل إذا ألقي يف مجاد صار حيا  ،أؼخذ قبضة شلن ذلك الًتاب  ،فصنع عجال  ،كألقى القبض عليو  .ىذا
الذم ذكركه إظلا ىو أقواؿ لبعض السلف ،حىت ليست من اإلسرائيليات.
ص ُروا ِ ِه } كؽلكن أف يكوف ىذا علم التماثيل
ص ْر ُ
ت} دبعٌت علمت كاىتديت { ِ َما لَ ْم يَـ ْب ُ
لكن لو نظرنا لآل ية قاؿ ُ َ { :

ت ِ َما لَ ْم
ص ْر ُ
كالصور الذم هبا يصنع العجل{ ،أؼخذت قبضو } معناىا أنو تصور كزبيل أمور كلبس عليو الشيطاف فقاؿ ُ َ { :
الر ُس ِ
وا َـَبَ ْذتُـ َ ا} يعٍت تعلمت علم ا مل يعلموه كرأيت أين أعرؼ ما ال يعرفوه ،كىذا القوؿ
ض ً ِّم ْن أَثَ ِر َّن
ص ُروا ِ ِه َـ َ بَ ْ
ت قَـ ْب َ
ض ُ
يَـ ْب ُ

أيضا لبعض ادلفسرين.

ىل كيقصد بو جربيل؟ أك يقصد بو
مؿ على أنو قبض شيئا من أثر الرسوؿ ؼ
لكن ضلن يف ىذا نقوؿ أف النص الذم أمامنا د
موسى عليو السالـ؟ أكيد أنو توىم فنبذه كيف نواية األمر ىذا العجل بقي ال ينطق كال يرد يف كل األحواؿ ،يعٍت قصة أثر
جربيل إذا صحت ادلفركض أخذ ىذا أؼلقاه أؼصبح حيا ،ىو مل يكن حيا ،كاف ميتا ،لكن الذم يظهر أنو قد توىم.
ت لِي َـ ْف ِلي} كىذا غلعلنا نقوؿ أ ف ىذه كلها كانت أ كىاـ ،يعٍت نفسي سولت يل دبعٌت غرتٍت
ك َس َّنولَ ْ
قاؿَ { :ك َذلِ َ

جعلتٍت أرل ذلك شيئا صحيح ا .
عجبتٍت لذلك ؼ
كحسنت يل ىذا ك ّ
ّ

يف عقابو مل يزد على أف خلعو من األـ ة ،كىذا كاهلل أعلم ألف موسى عليو السالـ ال يرجو صالحو كيكوف قد حقت عليو
اا َا ْذهب } من ىذ قاألـ ة { َِ َّنن لَ َ ِ
ْحيَاةِ } ىذ ا إخبار عما سيكوف لو يف
ك ي ال َ
كلمة العذاب  ،لعلمو عن ذلك باخلرب { ،قَ َ َ ْ
احلياة الدنيا  ،جعل حظّو من احلياة الدنيا أف يقوؿ ال مساس {أَن تَـ ُ َ ِ
اس} سلبق اهلل األُنس الذم يف طبع اإلنس
ل َ
وا ال م َ
اس كتوح نشا ،أؼصبح متباعدا عن سلاؿطة الناس  ،يعيش كحده ال يًتؾ أحد يقًتب منو ! إذا لقيق أحد من
ىوسا ككسو نا
فعوضو بو ن
10

مسك كال تقًتب مٍت  ،كىذا جزاء من نفسو اليت سولت لو ،ؾ أ فق كاهلل
سبسٍت كال أ ّ
ؽلسو ،ال ّ
اخللق يقوؿ لو ال مساس ؼلشى أف ّ
الر ُس ِ
وا َـَبَ ْذتُـ َ ا } أكىاـ من نفسو  ،ىذا حالو يف الدنيا ،كأما حالو يف
ض ً ِم ْن أَثَ ِر َّن
أعلم كاف ذلك كلو أكىاـ { َـ َ بَ ْ
ت قَـ ْب َ
ض ُ
ك َم ْو ِع ً ا لَّن ْن تُ ْ لَ َفهُ} ادلقصود ما يكوف من عذاب يوـ القيامة ،كىذا كعد اهلل ال ؼللفو.
اآلخرة فمعلوـ { َوإِ َّنن لَ َ
ْت َعلَْي ِه َعاكِ ًفا
كأما ما حصل ذلذا العجل قاؿ لو بعدما أكعده ّبُت امتهاف كعجز ىذا العجل { َوا ظُْر إِلَى إِلَ ِ َ
ك الَّن ِذي ظَل َ

ِ ِ
فبُت أنو ما يستحق أف يُعبد ألنو ال يدفع عن نفسو الضر .
لَّنُ َح ِّرقَـَّنهُ ثُ َّنم لََ ل َفَّنهُ ي الْيَ ِّم َ ْل ًفا} ّ

أ نكال حرقو كالظاىر أنو أ ذابو بالنار حىت يفسد شكلو كيصبح قطعا  ،الذىب امل يذاب بالنار ال يذىب إظلا يتحوؿ لسائل ،مث
يتجمد مباشرة ،ؼالظاىر أنو حرقو بالنار مل ػلًتؽ إظلا ذاب فقط ،كقد ذُكر عن ابن عباس أنو حرقو بادلبارد  ،بردكه بردا بادلبارد
حىت أ صبح فتات ،مث نسفوه نسفا يعٍت فرقو ق كرموا أجزاءقيف البحر .كىذا البحر ىو الذم جاكزكه فنسفوا العجل فيو ؛ إرادة
ليسوا حباجة أف يكوف ذلم إلو بادلشاىدة  ،إؼهنم سيعكفوف كيالزموف عبادة رب
للتأكيد أهنم قد صلوا من الشرؾ إىل التوحيد ،ؼ
األرباب ،الذم يغيب عن ادلشاىدة كتبقى آثار أفعالو يف كل شيء  ،كىم قد رأكا آثار أفعالو فكاف معيبا عليهم أهنم بعد ما
رأكا آثار أفعالو أف يطلبوف زلسوسا بادلشاىدة ،كلذا أ ىل اإلؽلاف ميزهتم اليقُت بالرمحن كالطمأنينة أهنم يركا آثار أفعالو يف كل
شيء ػليط هبم ،كىم بقلوهبم يناجوه ،كبألسنتهم ينادكه ،كبأبداهنم يعبدكه ،كيركه قريبا رليبا مسيعا بصَتا زليطا ،ال يعزب عن
علمو مثاؿ ذرة!
فادلطلب الرئيس الذم يستحق من اخللق البذؿ من أجلو ىو اإلؽلاف بالتوحيد ،كاليقُت باستحقاقو كحده سبحانو كتعاىل
العبادة كالطاعة.
على كل حاؿ يف القصة من الدركس الشيء الكثَت ،العناية بالتوحيد  ،تقدؽلو على غَته ،أف االجتماع مًتتّب على
االجتماع على التوحيد ،معرفة النفوس أهنا سريعة التقلب ،ايلأ س من ركح اهلل غللب للخلق البالء  ،غلعلهم يلتفتوف عن باب
اهلل ،بقاء الرجاء يزيد تعلق العبد باهلل  ،كغَت ذ ؿؾ من الدركس ادلهمة اليت على األـ ة اعتبارىا ؛ ألف اهلل عز كجل مل ؼلربنا عن
األقواـ الذين مضوا لنسمع تاريخا  ،إظلا لنعرؼ أف ىذه حقيقة البشرية كأنوا سنة كوينة ،كأف اهلل لو سننو يف معاملة خلقو  ،كىذه
السنن سائرة على كل اخللق ال يفًتقوف فيها.
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فنسؿ اهلل عز كجل دبنّو ككرمو كىو الذم ىدانا ذلذا الدين كجعلنا من أمة رسولنا الكرمي أف يثبتنا على الدين كيزيد إؽلاننا
أ
رؤكس يف الشر أك تابعا فيو.
ا
رؤكس يف اخلَت ،كإف مل نكن فنكوف أتباعا فيو ،كنعوذ بو أف نكوف
ا
كيقينا ،كغلعلنا
سبحانك اللهم كحبمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ كأتوب إليك.
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