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المحاضرة الثالثة

هللا ٌَأْ ُم ُر ُك ْم أَنْ َت ْذ َبحُوا َب َق َرة َقالُوا
٘ -من قوله تعالى(( َوإِ ْذ َقا َل مُو َسى لِ َق ْو ِم ِه إِن َ
أَ َتتخ ُِذ َنا ُه ُزوا َقا َل أَع ُ
ٌِن ( )ٙ6الى قوله تعالى (( ُثم َق َس ْ
ت
ُوذ ِب ِ
ون م َِن ْال َجا ِهل َ
اّلل أَنْ أَ ُك َ
ار ِة لَ َما ٌَ َت َفج ُر ِم ْن ُه
ار ِة أَ ْو أَ َشد َقسْ َوة َوإِن م َِن ْالح َِج َ
ك َف ِه ًَ َك ْالح َِج َ
قُلُو ُب ُك ْم مِنْ َبعْ ِد َذلِ َ
ْاألَ ْن َها ُر َوإِن ِم ْن َها لَ َما ٌَشق ُق َف ٌَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُه ْال َما ُء َوإِن ِم ْن َها لَ َما ٌَه ِْب ُ
ط مِنْ َخ ْش ٌَ ِة ِ
هللا َو َما هللاُ
ون (ٗ)6
ِب َغافِل َعما َتعْ َمل ُ َ
المناسبة:
لما ذكر تعالى بعض قبائح الٌهود وجرائمهم ،من نقض المواثٌق ،واعتدائهم فً
السبت ،وتمردهم على هللا َعز َو َجل فً تطبٌق شرٌعته المنزلة ،أعقبه بذكر نوع
آخر من مساوئهم أال وهو مخالفتهم لألنبٌاء وتكذٌبهم لهم ،وعدم مسارعتهم المتثال
األوامر التً ٌوحٌها هللا إِلٌهم،
ارض} الفارض :الهزمة المسنة التً كبرت
الل َغةُ { :ه ُزوا} الهزؤ :السخرٌة { َف ِ
وطعنت فً السن كذا فً لسان العرب قال الشاعر:
َ
أعطٌت ضٌفك فارضا ُ ...تساق إِلٌه ما تقوم على رجل
لعمري لقد
ولم تعطه بكرا فٌرضى سمٌنة  ...فكٌف ُتجازى بالمودة والفضل؟
{ َع َوان} وسط لٌست بمسنة وال صغٌرة ،وقٌل هً التً ولدت بطنا أو بطنٌنَ {،ذلُول}
أي مذللة للعمل ٌقال :دابة ذلول أي رٌّضة زالت صعوبتها فقوله {ال َذلُول} أي لم
إلثارة األرض أي لحرثها { ُم َسل َمة} من السالمة أي خالصة ومبرأة من العٌوب
تذلّل ِ
{شِ ٌَ َة} ال ِّشٌة :اللمعة المخالفة لبقٌة اللون األصلً قال الطبري{ :ال شِ ٌَ َة فٌِ َها} أي ال
بٌاض وال سواد ٌخالف لونها { َق َس ْ
ت} القسوة :الصالبة ونقٌضها الرقة { ٌَشق ُق}
التشقق :التصدع بطول أو عرض { ٌَه ِْب ُ
ط} الهبوط :النزول من أعلى إِلى أسفل.
«معجزة إحٌاء المٌت وقصة البقرة»
ذكر القصة :روى ابن أبً حاتم عن عبٌدة السلمانً قال« :كان رجل من بنً
إِسرائٌل عقٌما ال ٌولد له وكان له مال كثٌر ،وكان ابن أخٌه وارثه فقتله ثم احتمله
لٌال فوضعه على باب رجل منهم ،ثم أصبح ٌدعٌه علٌهم حتى تسلحوا وركب
بعضهم على بعض ،فقال ذوو الرأي منهم والنهى :عالم ٌقتل بعضنا بعضا وهذا
ٔ

رسول هللا فٌكم؟ فأتوا موسى علٌه السالم فذكروا ذلك له فقال{ :إِن هللا ٌَأْ ُم ُر ُك ْم أَنْ
َت ْذ َبحُو ْا َب َق َرة} قال :ولو لم ٌعترضوا ألجزأت عنهم أدنى بقرة ،ولكنهم ش ّددوا فشدد
هللا علٌهم حتى انتهوا إلى البقرة التً أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل لٌس له بقرة
غٌرها ،فقال :وهللا ال أنقصها من ملء جلدها ذهبا ،فاشتروها بملء جلدها ذهبا
فذبحوها فضربوه ببعضها فقام ،فقالوا :من قتلك؟ قال :هذا وأشار على ابن أخٌه ثم
مال مٌتا ،فلم ٌعط من ماله شٌئا فلم ٌورث قاتل بعد» وفً رواٌة «فأخذوا الغالم
فقتلوه» .
ون} من إٌِجاز القرآن أن حذف
ال َبالَ َغة :أوال :قوله تعالى { َف َذ َبحُو َها َو َما َكا ُدو ْا ٌَ ْف َعل ُ َ
من صدر هذه الجملة جملتٌن مفهومتٌن من نظم الكالم والتقدٌر :فطلبوا البقرة
اإلٌجاز
الجامعة لألوصاف السابقة وحصلوها ،فلما اهتدوا إِلٌها ذبحوها وهذا من ِ
بالحذف.
ثانٌاُ { :ثم َق َس ْ
ت قُلُو ُب ُك ْم} وصف القلوب بالصالبة والغلظ
ثالثاَ { :ف ِه ًَ كالحجارة} فٌه تشبٌه ٌسمى (مرسال مجمال) ألن أداة الشبه المذكورة
ووجه الشبه محذوف.
رابعا { :لَ َما ٌَ َت َفج ُر ِم ْن ُه األنهار} أي ماء األنهار ،والعرب ٌطلقون اسم المحل كالنهر
على الحال فٌه كالماء والقرٌنة ظاهرة ألن التفجر إِنما ٌكون للماء وٌسمى هذا
مجازا مرسال.
الفوائِد:
َ
الفائدة األولى :نبه قوله تعالى { َقا َل أَع ُ
ون م َِن الجاهلٌن} على أن
ُوذ باّلل أَنْ أَ ُك َ
االستهزاء بأمر من أمور الدٌن جهل كبٌر ،وقد منع المحققون من أهل العلم
استعمال اآلٌات كأمثال ٌضربونها فً مقام المزح والهزل ،وقالوا إِنما أنزل القرآن
للتدبر والخشوع ال للتسلً والتفكه والمزاح.
صلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
الثانٌة :الخطاب فً قوله { َوإِ ْذ َق َت ْل ُت ْم َن ْفسا} للٌهود المعاصرٌن للنبً َ
َو َسلم ََ وقد جرى على األسلوب المعروف فً مخاطبة األقوام ،إِذ ٌنسب إِلى
الخلف ما فعل السلف إِذا كانوا سائرٌن على نهجهم ،راضٌن بفعلهم ،وفٌه توبٌخ
وتقرٌع للغابرٌن والحاضرٌن.
الثالثة :هذه الواقعة واقعة (قتل النفس) جرت قبل أمرهم بذبح البقرة ،وإن وردت فً
الذكر بعده ،والسر فً ذلك التشوٌق إِلى معرفة السبب فً ذبح البقرة ،والتكرٌر فً
التقرٌع والتوبٌخ قال العالمة ابن السعود ،وإِنما ُغٌِّر الترتٌب لتكرٌر التوبٌخ وتثنٌة
التقرٌع ،فإن كل واحد من قتل النفس المحرمة ،واالستهزاء بموسى علٌه السالم
واالفتٌات على أمره جناٌة عظٌمة جدٌرة بأن تنعى علٌهم.
ٕ

الرابعة :ذهب بعض المفسرٌن إلى أن الخشٌة هنا حقٌقٌة ،وأن هللا تعالى جعل لهذه
األحجار خشٌة بقدرها كقوله تعالى { َوإِن مِّن َشًْ ء إِال ٌُ َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه} [اإلسراء]ٗٗ :
وقال آخرون :بل هو من باب المجاز كقول القائل :قال الحائط للمسمار لم تشقنً؟
قال :سل من ٌدقنً وهللا أعلم؟

هللا
ُون َك َال َم ِ
ان َف ِرٌق ِم ْن ُه ْم ٌَسْ َمع َ
ُون أَنْ ٌ ُْؤ ِم ُنوا لَ ُك ْم َو َق ْد َك َ
 -ٙمن قال تعالى ((أَ َف َت ْط َمع َ
ٌِن آ َم ُنوا
ُون (٘ )6الى قوله تعالى (( َوالذ َ
ُثم ٌ َُحرِّ فُو َن ُه مِنْ َبعْ ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم ٌَعْ لَم َ
ون (ٕ))....)2
َو َع ِملُوا الصال َِحا ِ
ك أَصْ َحابُ ْال َجن ِة ُه ْم فٌِ َها َخالِ ُد َ
ت أُولَ ِئ َ
المنا َس َبة :لما ذكر تعالى عناد الٌهود ،وعدم امتثالهم ألوامر هللا تعالى ،ومجادلتهم
واإلذعان ،عقب ذلك بذكر بعض القبائح والجرائم التً
لألنبٌاء الكرام ،وعدم االنقٌاد ِ
ارتكبوها كتحرٌف كالم هللا تعالى ،وادعائهم بأنهم أحباب هللا ،وأن النارلن تمسهم إِال
بضعة أٌام قلٌلة ،إلى آخر ما هم علٌه من أمانً كاذبة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم،
وقد بدأ تعالى اآلٌات بتٌئٌس المسلمٌن من إٌِمانهم ألنهم فطروا على الضالل،
وجبلوا على العناد والمكابرة.

َ
ُون} الطمع :تعلق النفس بشًء مطلوب تعلقا قوٌا ،فإِذا اشتد فهو
اللغة{ :أَ َف َت ْط َمع َ
طمع ،وإِذا ضعف كان رجاء ورغبة {ٌ َُحرِّ فُو َن ُه} التحرٌف :التبدٌل والتغٌٌر وأصله
من االنحراف عن الشًء { َع َقلُوهُ} عقل الشًء أدركه بعقله والمراد فهموه وعرفوه
ون} جمع أمً وهو الذي ال ٌحسن القراءة والكتابة ،سمً بذلك نسبة إِلى األم،
{أُمٌِّ َ
ألنه باق على ما ولدته علٌه أمه من عدم المعرفة {أمانًّ } جمع أمنٌة وهً ما ٌتمناه
اإلنسان وٌشتهٌه ،أو ٌق ّدر فً نفسه من مُنى ولذلك تطلق على الكذب قال أعرابً
ِ
إلنسان« :أهذا شًء رأٌته أم تمنٌته» أي اختلقته ،وتأتً بمعنى قرأ قال حسان:
ِ
ّ
تمنى كتاب هللا أول لٌلة { َف َوٌْل} الوٌل :الهالك والدماء وقٌل :الفضٌحة والخزي،
وهً كلمة تستعمل فً الشر والعذاب قال القاضً :هً نهاٌة الوعٌد والتهدٌد كقوله
ٌِن} [المطففٌن ]ٔ :وقال سٌبوٌه :وٌل لمن وقع فً الهلكة ،ووٌح لمن
{ َوٌْل لِّ ْل ُم َط ِّفف َ
أشرف علٌها.
َس َببُ ال ّنزول:
ٔ  -نزلت فً األنصار كانوا حلفاء للٌهود وبٌنهم جوار ورضاعة وكانوا ٌودون لو
ُون أَن ٌ ُْؤ ِم ُنو ْا لَ ُك ْم} اآلٌة.
أسلموا فأنزل هللا تعالى {أَ َف َت ْط َمع َ
ٕ  -وروى مجاهد عن ابن عباس أن الٌهود كانوا ٌقولون :إِن هذه الدنٌا سبعة آالف
سنة ،وإِنما ُنعذب بكل ألف سنة ٌوما فً النار ،وإِنما هً سبعة أٌام معدودة فأنزل
هللا تعالى {لَن َت َمس َنا النار إِال أٌَاما معْ ُدو َدة} .
ٖ

