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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

أخوايت الفاضالت، إليكم سلسلة تفاريغ من دركس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السمَتم حفظها 
ِعػْلػمه يُػْنػتَػَفػػُع )اهلل، كّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، كنسأؿ اهلل أف ينفع هبا، كىي تنزؿ يف مدكنة 

 (بِػػوِ 

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 ادلعتمدة - 

 (شذرات من دركس األستاذة أناىيد)من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم 
http://www.muslimat.net/ 

الكماؿ هلل عز كجل، فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من - 
.. صواب فمن اهلل كحده، كما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا كالشيطاف، كنستغفر اهلل

 .لكاهلل ادلوفق دلا ػلب كيرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

. أمجعُتلو كصحبو آاحلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل زلمد كعلى 

ا كثَتنا طيبنا مباركنا كنسألو دبّنو ككرمو أف غلعل القر حزاننا أف العظيم ربيع قلوبنا كنور صدكرنا كجالء آضلمد اهلل عز كجل محدن
. مُتآكعلومنا اللهم 

فهم ما عاناه موسى عليو السالـ من قومو ككيف كاف حاذلم بعد خركجهم  نتدارس اليـو آيات من سورة طو تعييننا على
 ،ثرهأهنم عرفوا التوحيد كعرفوا معناه كذاقوا طعمو كأ مع ؟من عند فرعوف؟ ككيف كقع منهم سلالفة أمر اهلل كاتباع عقيدة الشرؾ

ا من نفسو كمن غَته كقع فيما يدركو ليفسد عليو ظن ذا مل يبَق لو كاعإ، كىذا يدؿ على أف اإلنساف سريع النسياف يسَت التقلب
 .دينو

ىلك أيضا يف سورة األعراؼ كمعلـو أف ىذا القصة أتت بعدما أسنناقش قصة عبادة العجل يف سورة طو كقد كرد ذكرىا 
  .اهلل فرعوف

َوَما َأْعَجَلَك َعْن قـَْوِمَك يَا } : بدأت القصة يف سورة طو بقولو تعاىل
كاالستفهاـ ىنا ، كادلقصود ىنا العتاب لو عليو الصالة كالسالـ .{ُموَسى

 كاقع موقع العتاب ألنو كما يظهر يف كتب ادلفسرين أف موسى عليو
 منو كرغبة يف اجتهادا،  ادلناجاةإىلالسالـ تعجل مفارقة قومو ليحضر 

ق ءفسبق قومو لشوقو كتركهم كرا، تلقي الشريعة حسبما كعده اهلل
َوَما َأْعَجَلَك َعْن قـَْوِمَك }: فتقدمهم كمل يكونوا معو كقاؿ اهلل عز كجل

 ـ؟نت كهأمل تصرب حىت تقدـ  ما الذم قدمك عليهم ملَِ :  أم{يَا ُموَسى

ف أ كأمرىم أيضاق ءكخلف السبعُت كرا،  ىاركف على بٍت إسرائيل يسَتكفاستخلفف موسى عليو السالـ أكهبذا نفهم 
ىل الطور حىت يأخذكا التوراة فسار إف موسى اختار من قومو سبعُت رجال حىت يذىبوا معو أدبا ، ىل اجلبل كىو سبقهمإيتبعوه 

. ىل اجلبلإف يتبعوه أمرىم أق السبعُت كءكخلف كرا، هبم مث عجل عنهم
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ىل ربو إنو فارقهم يعٍت ىو فارقهم ماضيا أق كءهنم كراأ: ف يسَت هبم مجيعا فقاؿ سلربا عن احلاؿأمر أخر آىذا فهم كالـ 
هنم يف األثر كاألثر ىو ما يًتكو أق كءهنم كراأ يعٍت مقصود {يئوالأهم }مرىم أق كما ءرين كرائدلناجاتو ككافيا للوعد كىم سا

.  أم يوالوف يل يف ادلشيأقداميثر أهنم سائرين على أدبعٌت . ادلاشي على األرض من عالمات

فتقدمت يف ادلوعد الذم ، ما أعجلك عن قومك؟ كاف اجلواب ألرضيك، كىذا اعتذار{ َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَـْرَضى}
.  اليت ذكرىا بعشرةكعدتٍت الثالثُت ليل

:   ادلفسرين لديهم قولُت يف ىذا

.  ـ لو اختارىم قـو موسى كخرج ىو سابقذينف ىؤالء األربعوف اؿأ .1
ليك ريب إكعجلت :  قاؿ؟مل سبقهم. ىل ادلوعدإنو سبقهم أك، ثر موسىأف قـو موسى نفسهم كلهم سائرين على أ .2

. لًتضى

نو ابتلى قـو أخرب اهلل عز كجل أ ؼ، يأيت اخلرب عن قصتوىنا {قَاَا  َِ  َّنا َقْ   ـَتَـ َّنا قـَْوَمَك ِمن  ـَْ ِ َ  َوَأَضلَّنُ ُم اللَّناِمِريُّي }
يعٍت من  :ِمن  ـَْ ِ  َ  .دبعٌت اختربناىم كابتليناىم بوجود ىذا الرجل بينهم : ـَتَـ َّنا :كلذا قاؿ، موسى بفتنة كاف سببها السامرم

. ضلهم بدعائو ذلم كتزيُت عبادة العجلأنو أادلقصود { َوَأَضلَّنُ ُم اللَّناِمِريُّي }بعد ما فارقتهم 

خرجهم اهلل شلا كانوا فيو كابتالىم كامتحنهم هبذا الذم أفإف ىؤالء قد ، ف يكونوا مفتونُتأف اخللق ال يربح أكمعٌت ذلك 
. ثار ما كانوا فيو عند فرعوفآنو من أ، ما عبادتو للعجل يعٍت تزيينو لعبادة العجلأكزين ذلم عبادة غَت اهلل ك، دعاىم

ف فرعوف كاف يعبد البقر كلو مجانة يلبسها يسجد ذلا ككاف البقر أك العجل الذم ىو يسجد لو معظم عند ذلك أ مر معنا 
.  لكن بقيت قلوهبم متعلقة بشيء منهاةالقـو فخرج بأبداهنم من تلك الفنت

، سرائيلإنو من بٍت أكالظاىر  كثر ادلفسركف يف الكالـ عن من ىو السامرم ىل ىو من بٍت إسرائيل أـ من خارجهم؟أ كقد 
.  نو من خارجهمأ على ةدؿأألنو مل توجد 

 كاف ذلا رأس كىو ةف اهلل ابتالىم كفتنهم كالفنتأكىكذا عرفنا ، ف يسَت ثوراأنو كلد البقرة قبل أكالعجل كما تبينا لنا 
.   سبثلت يف عبادة ىذا العجلةالسامرم كالفنت



 

 4 

  

كربريف الكلم عن مواضعو ، األنبياءف يف التوراة صانع العجل ىو ىاركف كىذا من شدة اعتدائهم على أكشلا يذكر ىنا 
.  يقعوف يف الشرؾأهنمباألخبار ،  كتدنيس عقيدهتماألنبياءكأرادكا بذلك تشويو مسعة 

ف االعتداء على محى إكلو حق يف ذلك ؼ{  ـََرَجَع ُموَسى ِإَلى قـَْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا} فلما مسع ىذا موسى عليو السالـ 
 كل ىذا ،ككقع لو الكالـ مع ربو، آيات ربو عز كجلمن تى باليقُت كرأل أ ادلوحدين ككيف كىو النيب الكرمي الذم يثَتالتوحيد 

. تى خبالفوأ كغضب شديد شلن ،ىلوأكخوؼ شديد على ، ف يكوف ىناؾ احًتاؽ شديد على التوحيدأال بد 

فقد ، ف يرل مظاىر الشرؾ كال يرل انفعاؿ يف نفسو كال ىيجافأ الذم يالـ عليو العبد بل إف ،حداأمر ال يالـ عليو أىذا ك
كيف يكوف ىذا شكر نعمة ،  كاألسف دبعٌت احلزف كانكسار اخلاطر،يرثالغضب ذلذا امل، مجع موسى بُت الغضب كاألسف

 فالغضب ،ق كقوع ىذا يف أمتو كيف نفس الوقت ىو ال ؼلافهم غضباف منهمؤق يسوإفؼ!  صلانا اهللأفكيف ىذا يكوف بعد ! اهلل
فعلهم يكوف ىذا أف فلما يزيد احلزف حزنا ، نفسهمأ كاحلزف يوقع عليهم اخلوؼ من عاقبة ما يفعلوف على ،يوقع عليهم العقوبة

ذا ىم يأتوف يف ذاؾ الزمن دبا ال إؼ،  على قوموالرضاف تكوف ىذه ادلناجاة سبب أنو كاف يأمل فإكقت ما يكوف يناجي ربو، 
 !يرضي اهلل

بعد اجلـر العظيم كىو الشرؾ لنبيهم  العظيمة األذيةككقع منهم ، نكسر خاطره صلى اهلل عليو كسلم كىو بُت يدم ربوا
 !رهبمؿ

يكوف ال ؽلكن أف ف ىاركف أبتدأ خبطاب قومو كلهم كىو على يقُت ا ؼ، يقرع قوموأسفا بدأىل قومو غضباف إفلما رجع 
 ىنا االستفهاـ لإلنكار {قَاَا يَا قـَْوِم َأَلْم يَِ ْ ُكْم رَ ُّيُكْم َوْعً ا َحَلً ا}ـ  عليواة كما تكذب التورالمشايعا ذلم كال موافق ذلم 

عطاىم كال مّن أف رهبم ال صلاىم كال أ ألهنم تصرفوا يف ذاؾ ادلوقف ؾ؛ف اهلل مل يعدىم كعدا حسناأفكأهنم زعموا ، عليهم
  كىو كعد {َأَلْم يَِ ْ ُكْم رَ ُّيُكْم َوْعً ا َحَلً ا} :عماؿ من رأل بعينو النجاة فقاؿ ذلمأفأعماذلم ليست ،  اآلياتأراىمعليهم كمل 
 ىذا ،خصوصنا بعدما رأكا اآليات، ف يكوف ناصرا ذلم على عدكىم كىاديا ذلم يف طريقهمأ التوراة ككإنزاؿ كالتمكُت اإلصالح

فقد ، من كعمل صاحلا مث اىتدلآنو غفار دلن تاب كأكقد كعدىم رهبم ، كلو غلعل العبد شديد التعلق باهلل منتظرنا عطاؤه
. اإلؽلافق كجبف يتصرفوا خبالؼ ما مأىل إكعدىم اخلَت فما كاف منهم 
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يضا ما يًتتب أسرائيل هبا يف الدنيا كإ هبا بٍت ا تأيت كل الوعود اليت كعدك{َأَلْم يَِ ْ ُكْم رَ ُّيُكْم َوْعً ا َحَلً ا} كربت كلمة 
ف يغفر ذلم ذنوهبم أ كاألرض يفف ؽلكن ذلم أف ينصرىم على عدكىم كأسواء كاف بأف يكوف ذلم ادللك ك، اآلخرةعلى ذلك يف 

. ف يعطيهم التوراةأ ما كاف ذلم يف الدنيا كأعظم ،ىذا كلو ربت كعد اهلل، ف يلحقوا جبنات النعيمأك

 حىت يكوف لكم إياكم يعٍت ىل بَػُعَد زمن كعد ربكم ، إنكارماستفهاـكىذا ال زاؿ { َأَ  َاَا َعَلْيُكُم اْلَ ْ  ُ } : مث قاؿ ذلم
 !؟يأس من الوفاء فتكفركا كتكّذبوا كتعبدكا ربًّا غَته

حىت صال أالعهد مل يطل بكم :  ىو يقوؿ ذلماليأس،حاؿ ىنا ادلقصود ك إؽلاف، دلا يكوف بدكف اإلنساف احلقيقة حاؿ ق كىذ
 اىذا مل،  غَتهإىلنو يًتكو كينتقل إّملو كيرجوه ؼؤ كاف مفس ممئف مإ من طبعو اإلنسافف إؼ .سائ ايلاإلنساف ما يصل بو اتصلو

 اليأس ؽلنع كاإلؽلاف أنتم مؤمنوف ، احلاؿقنتم ال يليق بكم ىذأك، اليأسق مظلا يبقى راجيا مث يأتإ اليأس إىليكوف كافر ال يسارع 
 العهد الذم بينهم كبُت رهبم كاف أف فيقّرعهم !ثرمأنت على أنا سبقتكم كأ ،ف ال عذر لكم فالزمن مل يطوؿأمث ، من ركح اهلل

 فقد عاىدمت اهلل على االمتثاؿ كالعمل ! خبالفوكفحىت تنسوه كتعمل  طاؿ زمانو فكيف كمل يطل زمانولوف ػُلفظ كأادلفركض 
 األملف طالت كاف كصف ادلؤمنُت بقاء إك،  فوعد اهلل لكم ليس بالبعيد كمل تطوؿ ادلدة،ككعدكم كل ىذه العطايا، بالشريعة

.  يف رب العادلُتاألملكحاؿ الكافرين يفقدكف حاال  كليس رب العادلُت الرجاء،ب

نو يويف أ فمنوؤمنوف دبا كعدىم كمؤ مة،ىم برب العادلُت غاية يف القوء رجااإلؽلاف أقوياءف إ ؼاإلؽلاف،كىنا درس مهم ألىل 
.  الذم يعطي عباده ما كعدىم كيوفيهم كيزيدىم من عطائو(ادلؤمن)مسائو أمن ؼ، سبحانو ما كعدىم

يقوؿ ذلم نو كأكنفهمو ، أيضا كىذا إنكار {َأْم َأَردتُّيْم َأن َيِحلَّن َعَلْيُكْم َغَضٌب مِّن رَّن ُِّكْم  ََأْخَلْفُتم مَّنْوِعِ ي} :مث قاؿ ذلم
ف ػلل عليو غضب أكيصبح حالكم كحاؿ من ػلب ،  ألف كفركم لن يؤدم إال إىل الغضب؛ف ػلل عليكم غضيبأردمت أبل 
ك مل يتوّعوا أهنم يطلبوف حلوؿ غضب اهلل أ، سواء توّعوا ة فُتنوا كاستسلموا للفنت،غضب اهللحلوؿ خذكا أسباب أكىم قد ! ربو

مر أؼلالفوا ا فعلو ماذا سيكوف ملهناية ف يكوف ناظر ؿأ ىذه حاؿ العبد البد لو ، كانوا منتبهُت أك غَت منتبهُت،ىل لذلكإ
 عدـ ، عدـ الثقة بنبيهم،ع منهم التعجلؽ بذلك قد كففيكونو. ىاركف نبههم كبُّت ذلمأف نا سنسمع اآلف أخصوصا ! رسولو؟

كلذا ىؤالء ! كيف يكوف حاؿ اخللق؟!  فكيف دلا تتبعاد العهود عن النبوة؟!فعلوا ىذاة اليقُت برهبم دلا غاب عنهم مده قصَت
ف طوؿ ادلدة تسبب أل،  ألف الرسالة اخلاسبة ربتاج البقاء على العهد حىت مع طوؿ ادلدة؛القـو مل يصلحوا حلمل الرسالة اخلاسبة
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 كىي شديدة التنّبو للسنن زلافظة  إال ربمل ىذه الشريعةةفال تكن أـ، كػلصل فيها ما ػلصل من اختفاء الطريق، اندثار اآلثار
.  احلقرسعليها لكي ال يطوؿ العهد كيند

كطوؿ العهد بيننا ، ف غلعل العبد على خالؼ احلقأكن ميف طوؿ العهد أ ة،مهمة شارإىذا من كالـ موسى عليو السالـ ك
 من ةف نشر السنإؼ، سنتو صلى اهلل عليو كسلم كالعناية هبا كنشرىا كاالىتماـ هبااءة كبُت النيب صلى اهلل عليو كسلم يطويو قر

 ؟ السبب! من كاف يف بيتو فكأظلا يف بيتو النيب:يب داككد رمحو اهلل يقولوفأ كلذا كانوا يقولوف على كتاب سنن ،بقاء العهد
ق كىكذا خاطب أصحابو كىكذا توضأ ىكذا فعل ىكذا قاؿ صلى اهلل عليو كسلم كىكذا خاطب خادـفًتل  فيو تقرأتفتحو 

.  ىذا بيننا كبُت سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم،فينطوم طوؿ العهدكىكذا صلى كىكذا اجتمع، 

 ألف طوؿ العهد بينك كبُت ؛ف ال يطوؿ العهدأ بينك كبُت معانيو غلب -ىذا على مستول شخصي-كبينك كبُت احلق 
الصباح كادلساء تبقى مذكرة لك يف ذكار  األ قولك يف، مذكرة لك بالعهدلف تبقآتالكة القركثرة  كلذا ،معاين احلق تُذىب أثره

. بالعهد كىكذا

ادلوعد بينو كبينهم كىو ما كعد اهلل على لساف  {َأْم َأَردتُّيْم َأن َيِحلَّن َعَلْيُكْم َغَضٌب مِّن رَّن ُِّكْم  ََأْخَلْفُتم مَّنْوِعِ ي} :ؿ ذلماؽ
كىو كما يقوؿ الشيخ السعدم ، خلفوا موعده يف البقاء على التوحيد كاالستقامة يف الدين كطاعة ىاركفأموسى عليو السالـ ؼ

. كال ػلًتموا احلاضر كىو ىاركفعليو السالـ كىو غائب  ال رقبوا موسى " ترقبوا غائبا كمل ربًتموا حاضرامل" :رمحو اهلل

ْلَ ا } :قَالواهنم دلا أ كقد ذكر ابن كثَت ،عذار الباردةاأليعتذركف ب، مث ردكا عليو ىذا الرد َما َأْخَلْفَ ا َمْوِعَ َ  ِ َمْلِكَ ا َوَلِك َّنا ُحمِّ
كاف يف أيديهم من حلي القبط الذين كانوا قد ، هنم يقولوف ىذا من باب التورعأذكر ابن كثَت { َأْوزَارًا مِّن زِيَ ِ  اْلَ ْومِ 

فأصبحوا يعاملوف ،  خركجهمؼلفواف أف ؼلرجوا من مصر أرادكا أدكا اهنم دلن أرأ  ػلكى،ستعاركىا منهم حُت خرجوا من مصرا
.  فخرجوا كمعهم حلي األقباط،هنم باقيُت مل ؼلرجوا من ديارىمأ على اطىم كيأخذكا من حلي األقبء فيأتوا نسا،األقباط

 :ىم يقولوف يعٍت يعتذركف هبذا العذر البارد كما يذكر ابن كثَت فيقولوف، حلها ذلمأف اهلل قد أ اآلثاركقد كرد يف بعض 
كاف فجاء السامرم بعد امللقوىا كلها يف أ، يدينا من حلي القبط الذم كنا قد استعرناىا منهم فألقيناىا عناأما يف عتورعنا 

، ف طللف موعدؾ ما ذبرأنا على ذلكأردنا أما : يعٍت، ارنامىم يقولوف ما أخلفنا كعدنا لك بإرادتنا كاختؼ، ذلك كفعل ما فعل
ننا بذلك نتخلص من أظلا ابتدأنا ظننا إالؿ كض فمبدأنا مل يكن لل،خذىا السامرم كفعل هبا ما فعلأتينا هبذه احللي كألكن 
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الذم معهم على صورة العجل الذم عبدكه كصاغو ، فصاغ الذىب  الذىب أخذ، خذ الزينة كصاغهاأفهو ، كزار زينة القـوأ
 ىمف اهلل معأفهذا تفكَتىم ! ليس اهلل معنا؟أ كيف بعض األقواؿ يقولوف ،أنو إذلهم ادلنشودمن كاغًتكا دبا موَّه ذلم السامرم 

. تعاىل اهلل عما يقولوف، هنا إذلهمأفكاف ىذا الصورة عندىم ، يتوؤفجاش يف خواطرىم ر

 رأكا فها ىم ،ىل البالء العظيمإف ؼلرج منها الناس أ كىكذا تكوف البدايات اليت ال يكوف فيها متابعة للدين غالبا انو شلكن 
مركا أُ  ما ساركا هبا على ما ،فأرادكا التخلص منها، ادلصوغات الذىبية رأكىا أثقاالكف ىذه الزينة احللي أاألكزار ىذه األثقاؿ رأكا 

خرج ذلم أف يقذفوىا يف النار ؼأمرىم أخذ ىذه الزينة كأ ؟فماذا فعل، حلت ذلمأنو قد أف لبعض ما يذكر أف كما مر معنا أرغم 
. عجال

 مث نفكر !ىل الشرؾإكينقل الناس من عبادة اهلل ! ف يفعل مثل ىذا الفعلأ كيف خطر يف باؿ ىذا السامرم : كىنا السؤاؿ
 كىذا !ةعظيماؿ ةصيباملكزر فيدخلوف يف اؿف يتخلصوا من أهنم يريدكف أككيف تكوف البداية ! طاعوه كقبلوا منوأكيف ىم 

.  العظيمة اليت بقيت يف تارؼلهملكرثهم ىذه البلوأّسك البارد الذم فالت

 فأخرج ،ف نفس السامرم ىذا كاف صائغأنو صائغ كما تذكر األخبار أ كىذا معناه { أخرج ل م عجال جل ا له خوار}
لقى أىل السامرم كإهنم ابتدأكا بقذؼ ما بأيديهم من زينة القـو أ بدليل ، كمعناه انو عندىم الرغبة يف ذلك،ذلم يعٍت ألجلهم
كىو الذم تتمثل فيو كاجلسد  ،خرج ذلم من ذلك عجال جسدافأذابو بالنار كصاغو أ فاجتمع ىذا كلو ك،السامرم ما بيده

 ة يعٍت ليس رلرد صورة منقوش، لو قوائم لو جوانب، يف اجلسدةخرج ذلم عجل لو صورة دقيقأؼ .كالأ األعضاء سواء كاف حيًّا 
جوافها أككيف غلعل يف ، ف لو خربة يف صناعة األصناـأكىذا يظهر ، إظلا جعلو رلسما لو خوار كىو صوت البقر، على طبق

. ذا جاءهتا الريح ؼلرج منها صوتإصوات أعناقها منافذ تصبح كادلزمار ؼلرج منها أك

 فلما رأكا ما صاغو ،ثار مع ما اعتادكه يف مصر من عبادة العجلآ من ىذا معاناه السامرم صنع صنمنا على صورة عجل ك
 ىذا اكلذا قالو، ف ىذا ىو اإللو احلقأرسخ يف أذىاهنم ك ،السامرم يف صورة معبود صار عليهم ما كانوا يعرفوه فيما سبق

ف يكوف بكمالو سبحانو كتعاىل كجاللو خفيا أذلهم العظيم البد إف أ كنسوا ة، دلا رأكه من ذىب كفض{له موسىإل كم وإ}
. عن األبصار
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ىل الطور يفتش عنو كىو يف احلقيقة بُت إيعٍت غفل عنو كذىب ، ذلوإذلكم كإف موسى نسي أقيل فنسي معناىا  {  لي}
نو كصف أ كىذا الذم اختاره الطربم ،ذلكمإىذا العجل ىو ، ف الذم نسي ىو موسى نسي دبعٌت اخطأيعٍت أ. يديكمأ

نو أىل الكالـ عن النيب كإفوصل األمر ، خرجو السامرمأف ربو الذم ذىب يريده ىو العجل الذم أنو نسي ربو كأل، دلوسى
َأَ ال يـََرْوَن َأالَّن } ف يكوف ىناؾ ما يدفع ىذا الكالـ كتأيت ذلم ادلناقشةأكىذا كلو يدؿ على عدـ استقرار العقيدة حبيث ، ؿّ ض

ف ىذا العجل أكأهنم ما يركف ! بصاركم كعقولكم؟أين أنكار عليهم إىذا  {يـَْرِجُع ِإلَْيِ ْم قـَْوال َوال يَْمِلُك َلُ ْم َضرًّا َوال  ـَْفً ا
ىل الكفر كمن أ ىذا من خيبة !نو ال يستطيع نفعنا كال ضرًّاأ تركف ـنتأ كف إذلاكيف تدعو، ال يتكلم كال يستطيع نفعا كال ضرا

 .خيبة العقوؿ اليت تتجاىل احلق

مل يركا أ! لو موسى ال يتكلم؟إف أ فكيف يزعموف !؟ف رهبم كلم موسىأأمل يعلموا ، حالمهمأاهلل عز كجل يوخبهم كيسّفو 
 كىم قد عاشوا ىذا !ليهم قوال كال ؽللك ذلم ضرًّا كال نفعناإفكيف يعبدكف من ال يرجع ! ف رهبم نفعهم كأحلق الضر بعدكىم؟أ

 ، فإفسرائيلإنو خاص ببٍت أ نسمعو ال نتصور ا ىذا كلو احلقيقة دلن، الوقت كمل يبعد عليهم العهد كما قاؿ ذلم موسىؾاآلف ذا
نا يف رب ء رجا، إظلابدا هبذه القلوب اليت تتقلبأال نثق ما من ىذا ك تغًت كتذىب ،النفس الضعيفة ىي نفسها النفس الضعيفة

. ف يثبت قلوبنا على دينوأالعادلُت كىو مقلب القلوب 

: ذنا ىنا دليلُتإؼ {َوَلَ ْ  قَاَا َلُ ْم َهاُروُن ِمن قـَْبُل يَا قـَْوِم ِإ َّنَما  ُِت ُتم  ِِه َوِإنَّن رَ َّنُكُم الرَّنْحَمُن  َاتَّنِبُ وِ ي َوَأِطيُ وا َأْمِري}

 .  ذلم ضرا كال نفعاؽللكليهم قوال كال إ ألنو ال يرجع ؛ العجل ال يستحق العبادة، عقلي:الدليل األكؿ
ف رهبم الرمحن ال ىذا الذم ال ؽللك أف السامرم فتنهم كأ كة فنتاف ىاركف قد كعظهم كنبههم كذكرىم بأنوأ :كاألمر الثاين

 .ف اهلل رمحهم من فرعوف الذم استعبدىمفإكىذه الصفة خاصةن ىم يشعركف هبا ، ذلم نفعا فضال بأف يرمحهم
هنا أىم كنبههم حف ىاركف كاف ينصأ كالسمعي ،ف ىذا ال غليبهمأالعقلي ، ذنا اجتمع ذلم الدليل العقلي كالدليل السمعيإ ؼ

َرَح َعَلْيِه َعاِكِفيَن َحتَّنى }: ب فأجابوه ىذا اجلواب العجي،مرمأ ىو قاؿ ذلم فاتبعوين كأطيعوا ،نو ليس رهبمأ كةفنت قَاُلوا َلن  َّـنبـْ
َ ا ُموَسى عبادة ترؾ كمرم يعٍت اتبعوين يف عبادة ربكم أتبعوين كأطيعوا ا قاؿ ذلم ىذا ال ينفعكم قاؿ ذلم ايعٍت ىو مل {يـَْرِجَع ِإلَيـْ

َرَح َعَلْيِه َعاِكِفينَ }فردكا ، ما سواه  ! يعٍت مالزمُت لو بقصد القربة كالتعبد{َلن  َّـنبـْ
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هنم كانوا يلزمونو كيقفوف حولو أتت بعض األخبار أ كقد ! ما ىذه السرعة يف ادلالزمة!تالزمونوأنكم يعٍت مىت كصل األمر 
هنم كانوا أ معناه! ك ال نعبدهألينا موسى فيقرر لنا ىل نعبده إف يبقوا مالزمُت ذلذا العجل حىت يرجع أكاشًتطوا ، ليل هنار
. سرائيلإعتزذلم ىاركف كمعو عدد من بٍت ا ؼ،ف موسى يعبد العجلأيظنوف 

 يا ىاركف :يعٍت قاؿ{  أن ال تتب نِ قَاَا يَا َهاُروُن َما َم َـَ َك ِإْذ رََأيـْتَـُ ْم َضلُّيوا}فرجع موسى فلما خاطبهم ىذا اخلطاب 
فقاؿ  {قَاُلوا َما َأْخَلْفَ ا َمْوِعَ َ  ِ َمْلِكَ ا} :جلملة ك{يَا قـَْوِم َأَلْم يَِ ْ ُكْم رَ ُّيُكْم َوْعً ا َحَلً ا} :األكؿ للخطاب ةتابعمجلة ىذه 

فكاف ،  خليفة عليهم فلم ؽلتثلوا أمرهأقامو، حلاؽ يباؿدلاذا امتنعت عن  ينكر عليو، ؟َما َم َـَ كَ  :موسى عليو السالـ ذلاركف
؟ ليهمإ فأعود ا تتبعٍت فتخربين ما فعلوأففما منعك ، األمرادلفركض ماذا ػلصل منو أف يلحق موسى عليو السالـ كيرد عليو 

ىل ىذا حصل منك معصية .  يعٍت ينهره كينكر عليو كيهدده{َأالَّن تـَتَّنِبَ ِن َأ ـََ َصْيَت َأْمِري (92)ِإْذ رََأيـْتَـُ ْم َضلُّيوا }
كىذا من طلب الًتفق كىو معركؼ عند العرب كىو ، قَاَا يَا اْ َن ُأمَّن  : فأجابو دبا فيو تليُت لو!مرمأ ككيف تعصي ؟ألمرم
نو أ كالظاىر {اَل تَْأُخْذ  ِِلْحَيِتي َواَل ِ َرْأِسي}: قاؿ لو ،ف ػلصل منو احلنو كالعطفأمن أجل ، ةمن بطن كاحدكىو نو أيذكره 

.  قلبو عليوف األخوة كػلنأكاصر يقوم {قَاَا يَا اْ َن ُأمَّن } مل يقل لو يا أخي بتحنينوىو ابتدأ  ؼ.ف يفعلمنو أك ؼلاؼ أقد فعل 

يعٍت اجتهد كرأل يف  {قـَْوِلي تـَْرُقبْ  َوَلمْ  ِإْسَرااِيلَ   َِ ي  ـَْينَ   ـَرَّنْقتَ  تـَُ واَ  َأنْ  َخِ يتُ  ِإ ِّي ال تَْأُخْذ  ِِلْحَيِتي َوال ِ َرْأِسي}
 ألف احلفاظ عل العقيدة مقدـ على احلفاظ ؛ كىذا اجتهاد مرجوح،ف يفرقهم كيلحق هبمأف يبقيهم رلتمعُت خَتا من أاجتهاده 

، كىل من حفظ اجلماعةأما حفظ العقيدة فهي أ،  حفظ العقيدة كحفظ اجلماعة،فهنا تعارضت مصلحتُت ُعليا، على اجلماعة
ف يستدرؾ يف مقابل أف حفظ اجلماعة ىو الذم ؽلكن أ، ف يستدرؾ كالصحيح خالؼ ذلكأكىل أف حفظ العقيدة أىو رأل 

. حفظ العقيدة قد يفوت كال يعود

ف ىذه اجلرؽلة العظيمة جرؽلة عبادة غَت اهلل ما ألكن الصحيح ، ف لو عاد موسى أبطل عبادة العجل انتهى األمرأ ىو ظن 
 دلا ؟ االجتماعنطلب يعٍت مىت ، على صحة العقيدةةظلا ىي مبٍتإ االجتماعف فائدة أفهذا معٌت ، ةف تبقى كال للحظأصلح ت

. كالن أتصح العقيدة 

 فكماف غلمعهم على كلمة كاحدة أمره أألنو  {ِإ ِّي َخِ يُت َأن تـَُ وَا  ـَرَّنْقَت  ـَْيَن  َِ ي ِإْسَرااِيَل َوَلْم تـَْرُقْب قـَْوِلي} :قاؿ
. ف اجتهاده كاف سلطئاأتبُت 
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يعٍت ما محلك على ما صنعت؟ كما ! ما خطبك؟، ؿ السامرمأ موسىى عليو السالـ يس{قَاَا َ َما َخْ ُبَك يَا َساِمِريُّي }
ؾ أف ما ش؟ف ىذه حاؿ عجيبة كيف ػلصل منك ىذاأجل أنو يسألو من أالذم عرض لك حىت فعلت ما فعلت؟ كىنا يظهر 

دخلك يف ىذا؟  ألذم ا

ىا ا عند مجهور ادلفسرين معناآليةىذه  {قَاَا َ ُصْرُت ِ َما َلْم يـَْبُصُروا  ِِه  ـََ َبْضُت قـَْبَضً  مِّْن َأثَِر الرَّنُسوِا  ـََ َبْذتـَُ ا}
. ألنبياءمن اهلل إىل ا كىو رسوؿ ،يقصد بذلك جربيل عليو السالـ، بصرت مامل يبصركه كنظرت مامل ينظركه من أثر الرسوؿأ

فعلم ، ذا ىو سلضر النباتإ ؼا الفرس مكافر حاؼأكطؼ راكبنا فرسنا -ككانت ىذه فتنتو-راه اهلل جربيل أف السامرم أقالوا 
 ىذا . كألقى القبض عليو، فصنع عجال،خذ قبضة شلن ذلك الًتابأ ؼ،لقي يف مجاد صار حياأذا إف أثر جربيل أالسامرم 

  .ليست من اإلسرائيلياتحىت  ،قواؿ لبعض السلفإظلا ىو أالذم ذكركه 

ىذا علم التماثيل أف يكوف  كؽلكن { ِ َما َلْم يـَْبُصُروا  ِهِ } دبعٌت علمت كاىتديت {َ ُصْرتُ } : قاؿيةلكن لو نظرنا لآل
َ ُصْرُت ِ َما َلْم } :مور كلبس عليو الشيطاف فقاؿأنو تصور كزبيل أ معناىا { قبضوتخذأؼ}، كالصور الذم هبا يصنع العجل

 كىذا القوؿ ،ال يعرفوه عرؼ ماأين أ مل يعلموه كرأيت ا يعٍت تعلمت علم{يـَْبُصُروا  ِِه  ـََ َبْضُت قـَْبَضً  مِّْن َأثَِر الرَّنُسوِا  ـََ َبْذتـَُ ا
. لبعض ادلفسرينأيضا 

بو  يقصد أكىل كيقصد بو جربيل؟ ؼثر الرسوؿ أ من ئانو قبض شيأؿ على دمامنا مأف النص الذم ألكن ضلن يف ىذا نقوؿ 
ثر أيعٍت قصة كال يرد يف كل األحواؿ، ال ينطق بقي  األمر ىذا العجل ايةكيف نوأكيد أنو توىم فنبذه موسى عليو السالـ؟ 

. نو قد توىمأ لكن الذم يظهر ، ىو مل يكن حيا، كاف ميتا،صبح حياألقاه ؼأخذ ىذا ؼأذا صحت ادلفركض إجربيل 

 يعٍت نفسي سولت يل دبعٌت غرتٍت ،كىاـكلها كانت أف ىذه كىذا غلعلنا نقوؿ أ {َكَذِلَك َسوَّنَلْت ِلي  ـَْفِلي} :قاؿ
. اصحيحذلك شيئا رل أجعلتٍت ؼ عّجبتٍت لذلككحّسنت يل ىذا ك

عليو ال يرجو صالحو كيكوف قد حقت عليو السالـ ف موسى ألعلم أ كىذا كاهلل ة،ف خلعو من األـأيف عقابو مل يزد على 
 يف عما سيكوف لوخبار إ ا ىذ{ َِ نَّن َلَك ِ ي اْلَحَياةِ } ة األـق من ىذ{قَاَا  َاْذَهبْ } ،ذلك باخلربعن  لعلمو ،كلمة العذاب

 اهلل األُنس الذم يف طبع اإلنس ق سلب{َأن تـَُ وَا ال ِمَلاسَ }جعل حظّو من احلياة الدنيا أف يقوؿ ال مساس  ،احلياة الدنيا
من حد أ قذا لقيإ! حد يقًتب منوأ يعيش كحده ال يًتؾ ،ة الناسط عن سلاؿاصبح متباعدأ ؼشنا، كتوحاىوسنا ككسواسن بو فعوضو 
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اهلل ك قفأؾ، نفسو اليت سولت لومن كىذا جزاء ،  كال تقًتب مٍتمّسكأال سبّسٍت كال أف ؽلّسو، ال مساس ؼلشى لو يقوؿ اخللق 
ما حالو يف كأ،  ىذا حالو يف الدنيا، نفسو أكىاـ من{ ـََ َبْضُت قـَْبَضً  ِمْن َأثَِر الرَّنُسوِا  ـََ َبْذتـَُ ا}كىاـ أذلك كلو كاف علم أ

. ، كىذا كعد اهلل ال ؼللفوعذاب يـو القيامةما يكوف من  ادلقصود {َوِإنَّن َلَك َمْوِعً ا لَّنْن ُتْ َلَفهُ }اآلخرة فمعلـو 

َوا ظُْر ِإَلى ِإَلِ َك الَّنِذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا }كعده بُّت امتهاف كعجز ىذا العجل أما ما حصل ذلذا العجل قاؿ لو بعدما أك
. ف يُعبد ألنو ال يدفع عن نفسو الضرأنو ما يستحق أفبُّت  {لَّنُ َحرِّقـَ َّنُه ثُمَّن لََ  ِلَف َّنُه ِ ي اْلَيمِّ َ ْلًفا

 مث ،ظلا يتحوؿ لسائلإا يذاب بالنار ال يذىب مل الذىب ،ذابو بالنار حىت يفسد شكلو كيصبح قطعاكالظاىر أنو أكالن حرقو أ
بردكه بردا بادلبارد  ،نو حرقو بادلباردأ كقد ذُكر عن ابن عباس إظلا ذاب فقط،نو حرقو بالنار مل ػلًتؽ أالظاىر مباشرة، ؼيتجمد 
 ةرادإ ؛كىذا البحر ىو الذم جاكزكه فنسفوا العجل فيو.  يف البحرقجزاءأ كرموا قمث نسفوه نسفا يعٍت فرقو، صبح فتاتحىت أ

هنم سيعكفوف كيالزموف عبادة رب إ ؼ،ف يكوف ذلم إلو بادلشاىدةأليسوا حباجة ؼ، ىل التوحيدإ من الشرؾ ا قد صلوأهنمللتأكيد 
هنم بعد ما أفعالو فكاف معيبا عليهم أثار آقد رأكا كىم  ،فعالو يف كل شيءأثار آالذم يغيب عن ادلشاىدة كتبقى ، األرباب

فعالو يف كل أثار آهنم يركا أىل اإلؽلاف ميزهتم اليقُت بالرمحن كالطمأنينة كلذا أ، ةدلشاىدبافعالو أف يطلبوف زلسوسا أثار آرأكا 
ال يعزب عن ،  بصَتا زليطاا رليبا مسيعاكيركه قريب، كبأبداهنم يعبدكه، كبألسنتهم ينادكه، كىم بقلوهبم يناجوه، شيء ػليط هبم
 !ةعلمو مثاؿ ذر

سبحانو كتعاىل كاليقُت باستحقاقو كحده ، جلو ىو اإلؽلاف بالتوحيدأفادلطلب الرئيس الذم يستحق من اخللق البذؿ من 
. لعبادة كالطاعةا

ف االجتماع مًتّتب على أ،  تقدؽلو على غَته، العناية بالتوحيد،الكثَتمن الدركس الشيء على كل حاؿ يف القصة 
عن باب  غلعلهم يلتفتوف ،س من ركح اهلل غللب للخلق البالءأايل، هنا سريعة التقلبأمعرفة النفوس ، التوحيداالجتماع على 

 ألف اهلل عز كجل مل ؼلربنا عن ؛ اعتبارىاةؾ من الدركس ادلهمة اليت على األـؿ كغَت ذ،الرجاء يزيد تعلق العبد باهللبقاء ، اهلل
 كىذه ،ف اهلل لو سننو يف معاملة خلقوأكة،  كوينة سنانوأف ىذه حقيقة البشرية كأظلا لنعرؼ إ، ااألقواـ الذين مضوا لنسمع تاريخ

 .السنن سائرة على كل اخللق ال يفًتقوف فيها
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ؽلاننا إف يثبتنا على الدين كيزيد أمة رسولنا الكرمي أؿ اهلل عز كجل دبّنو ككرمو كىو الذم ىدانا ذلذا الدين كجعلنا من أفنس
.  أك تابعا فيو يف الشراف نكوف رؤكسأ كنعوذ بو ، كإف مل نكن فنكوف أتباعا فيو،خلَتيف ا اكغلعلنا رؤكس، كيقينا

 .سبحانك اللهم كحبمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ كأتوب إليك


