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 ....  ُروَن    فَاْقُصِص الَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ
 176سورة األعراف آية 
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 (1 ) 
. ألقتلن عمى 

. وألتزوجن ابنتو 
. وألرثن مالو 

. وآلكلن ديتو 
ىذا ىو احلوار الذى دار ىف نفس شاب من بىن إسرائيل ، بعد 

. رجوعو من عند عمو حٌن طلب منو أن يزوجو ابنتو 
. لكن العم كان رجال من أثرياء قومو ، فرفض أن يزوجو ابنتو لفقره

ووضع الفىت خطتو ادلاكرة ،  
.. بل حتول من جانب التفكًن واخلطط إىل حيز التنفيذ والفعل 

فذىب إىل عمو ىف األيام التالية ، وكأن شيًئا ما مل يكن 
وأظهر لو ادلالطفة والود ، وأظهر لو أن رابطة الدم عنده أقوى   من 

. رابطة ادلصاىرة ، حىت اطمأن لو عمو
. وىف ذات ليلة وبينما كان العم ىف بيتو ، إذ بابن أخيو يأتى لو 

لقد أقبل بعض التجار من القرية اجملاورة لنا ومعهم ! يا عم : ويقول 
.  إليهم  معيتانطلقلو فجتارات كبًنة ، 

.  لعلى أن أنال منهم بعض ىذه التجارة فأربح 
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ومل ال تذىب إليهم وتطلب منهم ما تريد ؟ : قال العم 
إين كما ترى صغًٌن ىف السن ، وغًن معروف عندىم : قال الشاب 

.   بعض التجارة إذا رأوك معي أعطوينفلعلهم 
. فأنت رجل كبًن ، وتاجر معروف ، و وجيو من وجهاء الناس

ولو كان والدى حيا خلرج معى ،  
. ولكن أنت والدى بعد والدى 

.  فتأثر الشيخ الكبًن ذلذه الكلمات الرقيقة
. وأبدى استعداًدا للذىاب معو 

. لن أنسى لك ذلك ما حييت : فقال الشاب لو 
.  ، وال يدرى ما خبأت لو األقدار خرج العم مع الفىت ليال و

فلما بلغا مكانا قريبا من القرية طعنو ابُن أخيو طعنات غدٍر قاتلة 
. أودت ُنياتو ىف احلال 

. ومل جتدى صرخات العم وتضرعاتو أمام ما خطط لو ىذا الشاب 
. فبات بينهم وكأن األمر مل يكن رجع إىل أىلو و

.. وظل يفكر فيما ىو مقدم عليو 
 

(2 )
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وىف الصباح ذىب الفىت إىل بيت عمو ينادى عليو كعادتو ،      فلم 
جيده ،  

. فانطلق ديارس حياتو بصورة طبيعية أمام اجلميع 
وبينما كان جيلس مع أىلو ، إذ باخلرب يصل إليهم أن الرجل الكبًن 

. ُوجد قتيال قريبا من القرية اجملاورة 
. فجعل يبكي وحيثو الرتاب على رأسو 

 . هاااااااااوينادي واعما
ويستحث أىلو وذويو و أىل قريتو على أن يقفوا َنواره ليقتلوا أىل 

ىذه القرية األشرار ، 
وتسلح القوم ىنا وىناك ، 

. وكادت أن حتدث مقتلة عظيمة 
:  وىنا تدخل عقالء القوم وكرباؤىم قائلٌن للجميع 

كيف تقتتلون وبينكم نىب اهلل موسى عليو السالم ؟ 
مل ال نذىب إليو ؟ 

. فلعلو أن يكون عنده اخلالص دلا حنن فيو 
 

(3 )
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. اجتو اجلميع إىل نيب اهلل موسى عليو السالم وقصوا عليو ما حدث
:  وأخذ الشاب يقول لنيب اهلل موسى عليو السالم بتأثر 

نريد أن نعرف قاتلو ، ! إنو عمى 
وإال ألبيدن تلك القرية الغادرة ،  

. وألجعلنها جترى بدمائهم 
. إن اهلل يأمركم أن تذُنوا بقرة : فقال موسى عليو السالم 

أحنن نقول لك عن قتل رجل منا وأنت تقول ! يا موسى : قالوا 
. نذبح بقرة ، أهتزأ بنا وتسخر منا وجتعلنا ىزوا بٌن الناس 

إين أقول لكم إن اهلل يأمركم فكيف : فقال موسى عليو السالم 
. أتقول على اهلل ما مل يقل ؟ أعوذ باهلل أن أكون من اجلاىلٌن 

سل ربك وادعوه خىت يبٌن لنا مواصفات ! يا موسى : وىنا قالوا 
. ىذه البقرة 

إن اهلل يقول لكم أهنا ليست كبًنة ىرمة، : قال موسى عليو السالم 
..  وليست صغًنة بكرا مل يطرقها الفحل 

. بل ىى بقرة ىف أوسط العمر بٌن ىذا وذاك 
سل ربك وادعوه لنا يبٌن لنا لون ىذه البقرة ! يا موسى : وىنا قالوا 

 .



  -7-  

إن اهلل يقول لكم أهنا بقرة صفراء اللون بل : قال موسى عليو السالم 
إن لوهنا فاقع شديد االصفرار ، وليس فاقًعا ينفر العٌن والنفس بل 

. تسر الناظرين إذا نظروا إليها وترتاح لذلك نفوسم 
يا قوم افعلوا ما : مث غضب موسى عليو السالم منهم وقال ذلم 

. تؤمرون وال تكثروا من األسئلة ، وال تشددوا فيشدد اهلل عليكم 
لقد كنتم تستطيعون أن تذُنوا أى بقرة من البداية  

. فشددًب فشدد اهلل عليكم 
. مث بٌن لكم أهنا ىف أوسط العمر 

فشددًب فشدد اهلل عليكم ،  
. وضيقتم على أنفسكم فضيق اهلل عليكم 

..  مث سألتم عن لوهنا فأخربكم 
فافعلوا ما تؤمرون ،  

. وال تكثروا اجملادلة والتشدد والتنطع ، و ال تكرتوا من ادلسائل 
أياما كثًنة وىم يبحثون .. فانطلقوا باحثٌن عن البقرة ادلطلوبة 

. ووجدوا ىذه ادلواصفات تنطبق على كثًٍن من البقر 
. فعادوا إىل نىب اهلل موسى عليو السالم 

أذُنتم البقرة ؟ : فال ذلم 
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لقد ُنثنا عنها فوجدنا ىذه الشروط وادلواصفات تنطبق على : قالوا 
. كثًن من البقر ، حىت أن البقر تشابو علينا

وملَ مل تأخذوا أى بقرة من بٌن ىذا البقر : قال موسى عليو السالم 
. وتذُنوىا 

نريدك أن تسأل ربك عن مواصفات حمددة ىف البقرة       ال : قالوا 
. جندىا ىف غًنىا ، حىت تسرتيح أنفسنا 

فغضب موسى عليو السالم غضبا شديدا  
.  مل يغضب مثلو إال يوم رجوعو من اجلبل فوجدىم يعبدون عجال 

. ورأى القوُم الغضَب احلقيقى ىف وجو موسى عليو السالم 
يا موسى ادع لنا ربك يبٌن لنا ما ىى                                 : فقالوا 

. وإنا إن شاء اهلل دلهتدون 
موا مشيئة اهلل  فذىب عن موسى عليو السالم الغضُب قليال، ألهنم قدَّ

 .
إن اهلل يصفها لكم بأهنا بقرة            : فقال ذلم موسى عليو السالم 

. ليست مذللة حلراثة األرض أو لسقاية الزرع 
. يعىن ال تعمل ىف األرض ، وال تُعلق بساقية : قالوا 
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فال ديكن لصاحبها أو ألحد من ! أجل : قال موسى عليو السالم 
. الناس أن يسخرىا لذلك فهى تشبو البقر الوحشى 

. اآلن فقط جئت باحلق ! ياموسى : قالوا 
فهز نىب اهلل موسى عليو السالم رأسو تعجبا وأسفا من قوذلم ومن 

. إيذاءىم لو ىف كل موقف ، وعجب من قوذلم ىذا بصفة خاصة 
. فكالمهم معناه أنو كان قبل ذلك ال يقول احلق 

لكم آذاك قومك ، فتحملت ذلك ىف ! ولك اهلل يا نىب اهلل موسى 
. سبيل اهلل تبليغ رسالة اهلل سبحانو ، فكنت حقا من أوىل العزم 

(4 )
انطلق بنو إسرائيل يبحثون عن البقرة ىف كل مكان ، ولكن عبثًا 

. حاولوا فلقد كان مطلًبا عزيزًا حًقا 
. أياما كثًنة وىم يبحثون عن ىذه البقرة فلم جيدوهنا 

ورجعوا إىل نيب اهلل موسى عليو السالم  
. لقد طلب منا ربك مطلبا عسًنا : وقالوا لو 

لقد أخربتكم قبل ذلك أن تذُنوا أى : فقال ذلم موسى عليو السالم 
بقرة ،  

فأبيتم إال أن تشددوا وتضيقوا على أنفسكم  
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. فذوقوا جزاء عملكم السيئ ، انطلقوا فاُنثوا عنها جيًدا 
. أال يغىن عنها أن نذبح أى بقرة : قالوا 

فرتكهم موسى عليو السالم وىو غضبان أسفا ، فخافوا من ذلك 
. وخرجوا يبحثون عنها ىف كل مكان 

. أياما كثًنة وىم يبحثون عن ىذه البقرة فلم جيدوهنا 
فهل ال توجد بقرة ينطبق عليها تلك ادلواصفات الىت طلبها نىب اهلل 

موسى عليو السالم منهم ؟ 
 أم أهنا موجودة ولكن مل جيدوىا بعد ؟ 

!  وإذا كانت موجودة فأين تكون ىذه البقرة ؟
(5 )

رجل يف كانت ىذه البقرة هبذه ادلواصفات مجيعا ال توجد إال عند 
  .بوالديو بين إسرائيل من أبر الناس 

.  مر بو معو لؤلؤ يبيعو تاجرًا وبلغ من بره بأبيو وأمو أن
. وكان أبوه نائما حتت رأسو ادلفتاح 

؟ تشرتي مين ىذا اللؤلؤ بسبعٌن ألفا :  التاجرفقال لو 
كما أنت حىت يستيقظ أيب فآخذه منك : صاخب البقرة فقال 

. بثمانٌن ألفا
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. أيقظ أباك وىو لك بستٌن ألفا : التاجر قال 
كما أنت حىت يستيقظ أيب فآخذه منك : صاخب البقرة فقال 

.  ألفابتسعٌن
. فجعل التاجر حيط لو حىت بلغ ثالثٌن ألفا 

نتظر أباه حىت يستيقظ صاحب البقرة ىف مثن اللؤلؤ ، بشرط أن يوزاد 
. حىت بلغ مئة ألف 

. قال واهلل ال أشرتيو منك بشيء أبدا ، فلما أكثر عليو 
. وأىب أن يوقظ أباه 

. فعوضو اهلل من ذلك اللؤلؤ أن جعل لو تلك البقرة 
. البقرة أثناء ُنثهم عن فمرت بو بنو إسرائيل 

 وأبصروا البقرة عنده
.. وأخذوا يستعرضون ادلواصفات ادلطلوبة 
من حيث السن ،  من حيث اللون ،  

من حيث السالمة من العيوب ، 
ومن حيث العمل ىف األرض أو سقى الزرع ، 

. فوجدوا األوصاف متطابقة متاما ، وعلموا أهنم أمام البقرة ادلطلوبة
. فسألوه أن يبيعهم إياىا بقرة ببقرة فأىب 
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. فزادوه حىت بلغوا عشرا ، فأعطوه ثنتٌن فأىب 
. واهلل ال نرتكك حىت نأخذىا منك : فقالوا 

. فانطلقوا بو إىل موسى عليو السالم 
أن الرجل ، وإنو رفض إنا وجدناىا عند ىذا : فقالوا يا نيب اهلل 

.   البقرة يعطينا
.  أعطهم بقرتك : عليو السالم فقال لو موسى

؟  أنا أحق مبايل أو لستُ  ! يا رسول اهلل: فقال 
. صدقت :  موسى عليو السالم فقال

. ال أجد إال أن ترضوا صاحبكم  : للقومموسى عليو السالم وقال 
.  فذىبوا إليو وأخذوا يرجونو ، وشرحوا لو ما حدث 

وبعد مساع قصتهم رفض أن يعطيهم البقرة بأى مثن  
فأخذوا يزيدون ىف مثنها أضعافا أضعافا  

. وزهنا ذىبا وما رضى حىت أخذوىا منو مبثل 
فأخذوىا وخرجوا من عنده وىم يشعرون أهنم ظفروا هبا رغم ما 

قوا أنفسهم أهنم حصلوا عليها  . دفعوه فيها من ذىب ، بل مل يصدِّ
(6 )
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أخذوا البقرة وذىبوا هبا إىل موسى عليو السالم بعد تعب وعناء وبعد 
. رحلة ُنث طويلة ، وبعد مثن باىظ 

. فأمرىم نىب اهلل موسى عليو السالم أن يذُنوىا ففعلوا 
. وكان يوما مشهوًدا انتظرتو بنو اسرائيل طويال 

مث أمرىم أن يأخذوا جزًءا منها فيضربوا هبذا اجلزء على القتيل ففعلوا 
 .

فانتصب ادليت واقفا بعد أن دبت فيو الروح وعادت إليو احلياة ، 
. بإذن من يقول للشئ كن فيكون 

فسألوه أمام أىل القريتٌن وأمام نىب اهلل موسى عليو السالم  
من الذى قتلك ؟  : قالوا 

. قتلىن ابن أخى ىذا : فقال 
كيف ومل قتلك ؟ : قالوا 

. قتلىن لًنثىن وليتزوج ابنىت ، وحكى ذلم كيف قتلو : قال ذلم 
أتريدون أن تسألوه عن شئ آخر ؟ : فقال موسى عليو السالم 

. فسكتوا دليال على أهنم اكتفوا هبذا القدر 
. مث عاد الرجل ميًتا كما كان 

. فأخذ القاتل يقسم أنو ما قتلو 
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. وأنو برئ من دمو 
فتعجب موسى عليو السالم من قسوة قلوب بىن إسرائيل وشدة 

يا ذلا من قلوب متحجرة حيٍن اهلل ادلوتى أمام أعينهم  .. عنادىم 
..  ليستجيبوا ألوامر اهلل 

. ولكن ىيهات ىيهات 
. إهنا قلوب كاحلجارة 

ىذا إذا مل نكن قد ظلمنا احلجارة إذا شبهناىا بقلوب ىؤالء 
. ادلعاندين 

. فإن من احلجارة ما يتفجر منو األهنار وعيون ادلاء 
. وإن منها دلا يهبط من خشية اهلل سبحانو 

وأعرض موسى عليو السالم عن اعتذار ذلك القاتل ادلعاند ادلاكر ، 
. وأُمر هبذا القاتل فُقتل 

. وصارت سنًة ىف دين اهلل ، أن القاتل ال يرث من القتيل شيًئا 
ْبِطن للمكر والدىاء ؟ 

ُ
فماذا أخذ ىذا الشاب ادل

! ومل يأكل دية عمو !   ومل يتزوج الصبية !   مل يرث ماال 
. وما زاد إال أن أصبح لعينا عند اهلل وعند الناس 
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واستحقت ىذه القصة أن خيلدىا اهلل ىف كتابو لنأخذ منها الدروس 
والعرب ، بل إن سورة البقرة ما مُسيت هبذا االسم إال نسبة إيل ىذه 

: احلادثة ، فقال اهلل تعاىل 
وإذ قال موسى لقومو إن اهلل يأمركم أن تذُنوا بقرة قالوا أتتخذنا ىزوا 

قالوا ادع لنا ربك يبٌن  [67]قال أعوذ باهلل أن أكون من اجلاىلٌن 
لنا ما ىي قال إنو يقول إهنا بقرة ال فارض وال بكر عوان بٌن ذلك 

قالوا ادع لنا ربك يبٌن لنا ما لوهنا قال إنو  [68]فافعلوا ما تؤمرون 
قالوا ادع لنا   [69]يقول إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا تسر الناظرين 

ربك يبٌن لنا ما ىي إن البقر تشابو علينا وإنا إن شاء اهلل دلهتدون 
قال إنو يقول إهنا بقرة ال ذلول تثًن األرض وال تسقي احلرث  [70]

مسلمة ال شية فيها قالوا اآلن جئت باحلق فذُنوىا وما كادوا يفعلون 
[ 72]وإذ قتلتم نفسا فادارأًب فيها واهلل خمرج ما كنتم تكتمون  [71]

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهلل ادلوتى ويريكم آياتو لعلكم 
مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد  [73]تعقلون 

قسوة وإن من احلجارة دلا يتفجر منو األهنار وإن منها دلا يشقق 
فيخرج منو ادلاء وإن منها دلا يهبط من خشية اهلل وما اهلل بغافل عما 

 . [74] تعملون
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تقول أم المؤمنين عائشة  
َر النَّىب   بَ ٌْنَ أَْمَرْينِ  َما ُخي ِّ

فَِإَذا ، ِإالَّ اْخَتاَر أَْيَسَرُُهَا َما ملَْ يَْأمَثْ 
مْثُ َكاَن أَبْ َعَدُُهَا ِمْنوُ   َكاَن اْاِ

 


