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 الذبح والعقر

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ما الغايُة من طلِب سيِّدنا موسى من اليهوِد بأمٍر من اهلِل أن َيذحبوا بقرًة؟

 

ِ   ممَّا ُيؤَخُذ على  ِ   اْلواحلشووية ََ ِ  َنيَتدراْلُموُمقصور كَيِم على هو تفسرُيهم آليات  القَآِن ال اخَلَوَن

  ِ حنِو لفظ  العبارِ  ال َفْهِم اإلشارِ ، وهذا ال َيجوُز ألنةُه َتسفيٌه للكالِم اإلهلير وَتسطيٌح للمعاني التةوحيدية

ِ ، وما ُيَميرزنا كعلويرنَي  بقوِل اإلمام  ِ  إىل اإلشارِ ، ألنةنا َنقتديعنهم ارتقاؤنا من العبار ُنصرييرنَيالعظيم

ِ  اهلل  كتاَب إنة) علينا سالُمُه:جعفَ الصوةاد    ُِ على أربع ُِ وجوٍه: العبار : احلقائُقو طائُفواللَّ واإلشار

ُِ ُِ امرَوللَع فالعبار  (.لألنبياء  واحلقائُق لألولياء  طائُفواللَّ اصرَوللَخ واإلشار

ِِ حوَل وول ه  تعاىل: )َوِإذْ وم ن ذلَك جواًبا  َُُكْم الّلَه ِإنة ل َقْوم ه  ُموَسى َواَل على السوؤؤاِل اططَو  َيْأُم

ًِ َتْذَبُحوْا َأْن ََ  ّلَنا ُيَبيرن َربةَك َلَنا اْدُع َواُلوْا ،اْلَجاه ل نَي م َن َأُكوَن َأْن ب الّله  َأُعوُذ َواَل ُهُزًوا َأَتتةخ ُذَنا َواُلوْا َبَق

ٌِ ِإنةَها َيُقوُل ِإنةُه َواَل ه َي َما ََ ٌَ َواَل َفاِرٌض الَّ َبَق  َربةَك َلَنا اْدُع َواُلوْا ُتْؤَمَوَن، َما َفاْفَعُلوْا َذل َك َبْيَن َعَواٌن ب ْك

ٌِ ِإّنَها َيُقوُل ِإنةُه َواَل َلْوُنَها َما لََّنا ُيَبيرن ََ ََاء َبَق َؤ لَّْوُنَها َفاو ووووٌ  َصْف َِيَن،ا َتُس  ُيَبيرن َربةَك َلَنا اْدُع َواُلوْا لنةاظ 

ََ ِإنة ه َي َما لََّنا ٌِ ِإنةَها ُقوُلَي ِإنةُه َواَل َلُمْهَتُدوَن، اللَُّه شوَواء ِإن َوِإنةا َعَلْيَنا َتشوَواَبَه الَبَق ََ  ُتث رُي َذُلوٌل الَّ َبَق

ََْث َتْسق ي َواَل اأَلْرَض ٌِ اْلَح َِ الَّ ُمَسلََّم  َيْفَعُلوَن(. َكاُدوْا َوَما َبُحوَهاَفَذ ب اْلَحقر ج ْئَت اآلَن َواُلوْا ف يَها ش َي

ََْتها   ِ  عن بقٍَِ بالصرفات  ال  َذَك ًِ   البح ًًا تعجيزية ُُ شَو ُِ من أنة اهلَل تعاىل يشوط ما الغاي

ٌَ َواَل َفاِرٌض اآلياُت )الَّ ٌِ َبْيَن َعَواٌن ب ْك ََ ََاء َذل َك، َبَق  َتْسق ي َواَل اأَلْرَض ُتث رُي ُلوٌلَذ لَّْوُنَها، الَّ َفاو ووووٌ  َصْف

َؤ ُِ من وول ه : )َتُس ََْث(؟ وما الغاي ٌِ اْلَح َِيَن، ُمَسلََّم َِ الَّ النةاظ   وُد من َذْبح ها!؟قصَمف يَها(؟ وما اْل ش َي

َُ َذْبًحا هلا وليَس ًَاَع كاَن األم ِ  على لساِن  ْق َِ النةاو ِ  َعْق ِ رهلا كما َحَصَل   و صةوووو  سول الوالي

َُوَها   ووله تعاىل: )علينا سوووالُمُه صووا    َِ اهلل  َوسوُوْقَياَها، َفَكذةُبوُه َفَعَق نة النةاوِ ليسوووت (، علًما أَناَو

ًِ لقوله تعاىل: ) ُِ اهلل  َلُكْمحيواًنا بل آي ُِ ليست حيواًنا بل أيًضا آي َهذ ه  َناَو ًِ(، وكذلَك البقَ ٌِ لقوله آَي

َُِبوُه تعاىل: )َفُقْلَنا َِيُكْم اْلَمْوَتى الّلُه ُيْحي ي َكَذل َك ب َبْعض َها اْض ِ  َمَتْعق ُلوَن(، واْل َلَعلَُّكْم آَيات ه  َوُي قصوُد باآلي

َُها اهلُل على أيدي أنبُماْل ُِ ال  ُيْظِه ُِ اإلهلية َِ على اْلوووووووو يائ ه  ل ُيثبعجز ؤمنوَن ُمني، فاْلخالفُمَت احُلجة
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هلم خالفوَن يكذربوَنهم بعَد إظهاِر تسووليم هم هلم، َفَبعَد ووُمَسوَولون، واْلُميؤمنوَن مبا جاَء ب ه  األنبياُء واْل

 َذل َك َبْعد  مرن وُبُكمُوُل َوسوَوْت ب اْلَحقر(، أنكَوا بدليِل ووله  تعاىل: )ُثمة ج ْئَت موسووى )ع(: )اآلَنلنةيبر ل

ِ  َفِهَي ًِ(. َأَشدؤ َأْو َكاْلح َجاَر  َوْسَو

َِ، فلو كانا بنفِس  ًَا ثمة يأمَُ ضوووو دةُه، وهلذا ولنا بأنة الذةبَح ارُي العق إنة اهلَل تعاىل ال يطلُب أم

َِ، َفَتنفيُذ َيعنى َلَما كاَن اهلُل ل َماْل ُِ ال  هي ُم اْلاألمَُ بالذةبِح هو ل َتحَصَلأمََ بالذةبِح وينهى عن العق عجز

َروايات  اْلَمإحيواُء الْ  ِ  عند ضوووَوَب  بعِل البقَِ  ببعِل اْلُميرت  كما جاَء   ال  لَيحيا، أي أنة يرت َمتداول

وِس، ولذلَك كاَنت فيرت ، ل َيُدلة على أنة التةسوووليَم لألنبياء  هو إحياٌء للنؤَمقصووووَد من الذةبِح إحياُء اْلَماْل

َؤُمصفاُت اْل ٌِ عجزِ  أنةها )َتُس َِيَن، ُمَسلََّم َِ الَّ النةاظ   ف يَها(. ش َي

ََ سيؤدي إىل ولو كاَن اْل ََ البقَِ ، وهذا حماٌل ألنة العق ُمَاُد بالذةبِح وتاًل لكاَن تعاىل ود ًلَب َعْق

ِ  وموت هوا وهذا ال يأمَُ به اهلُل تعاىل    َِ ألنةهم وتوِل احُلجوة َُوا النةاو ، لذلَك اضووووَب على َثَموَد عندما َعَق

ٌِ إىل َتكذ يبهم وُجُحود هم وإنَكاِرهم ل ُمعجزِ   ِ  َوَتلوها، وهذه إشار بدليِل ُه علينا سالُمصا  رسوِل الوالي

َُوَها ووله تعاىل: )َفَكذةُبوُه  َفَسوةاَها(. ب َذنب ِهْم َربؤُهم َعَلْيِهْم َفَدْمَدَم َفَعَق

ِ  ألمرِي اْلالنةيبر فقوُم سيردنا  ِ  األحدية ؤمنني ُمموسى )ع( كانوا منافقنَي كَمْن أسلَم بلسان ه  بالوالي

ِ  اْلاإلماِم  ِ  لألئمة ِ  الواحدية َِيط ه  ب َمقعلينا سوووالُمُهم عصوووومني َمعلي )م( والوالي ام هم ثمة أسوووقَطهم بَتف

َِه  وح سره .األعلى وَجْعل هم حتَت و  يود  فك

ِ  وووُم  ِ  َكذةبوُه كَمن ناُصُبوا علينا سوالُمُه  صوا    رسووِل الوالي كانوا َجاحدين ألنةهم منُذ البداي

ِ  اْلاإلمام ؤمنني ُمالعداَء ألمرِي اْل ََ الَةسوووِل )ص( علينا سووالُمُهم عصووومني َمعلي )م( واألئمة وَخاَلفوا أم

 بَطاَعت هم ووالَيتهم.

َِ   وموا   ِ  الذيَن ُأعُطوا معَف ِ  وارِيها إالَّ ضووووٌَب لألمثاِل تكًَلا ألهِل الوالي ذ كَُ البقَِ  والنوةاوو

َُِبَها اْلَأْمَثاُل األمثاِل لقوله تعاىل: )َوت ْلَك عيسى النةيبر ، وووِل سيدنا اْلَعال ُموَن( ِإالَّ َيْعق ُلَها َوَما ل لنةاِس َنْض

اذا تكلُِّمُهم باألمثاِل؟ فأجاب: )ألنةُه ود أعطَي لكم أن َتعَفوا أسَاَر ملكوت  َماطسيح )ع( حني ُسئَل: ل 

السووةماوات ، وأمةا أولئَك فلم ُيعَ،، فَّنة َمن له سووُيعطى وُيزاد، وأما َمن ليس له فالذي عنَدُه سووُيؤخُذ  

 منه(.

 نكتفي لعدم اإلًالِ واهلل أعلم

 أديب أمحدالباحِ الديين العلوي الدكتور أمحد 


