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املقدمة
﴿

رمحة الذي بعثه املرسـلني وخاتم رسـوله األمني عىل به نفسـه والصالة والسـالم محد هللا بام احلمد
االرضني والقائم يف اهللا بقية العرص الدهر وإمام ناموس سـيام ال الطاهرين الطيبني وآله حممد للعاملني
تعاىل فرجه اهللا عجـل بن احلسـن املهدي احلجـة واجلان االنس وإمـام الزمان صاحـب املبـني باحلـق

الرشيف.
كثرية عن أحاديث وردت حيـث به والعمل بالقرآن كل انسـان مؤمن ومسـلم االهتـامم جيب عىل
أن حيث واالهتامم به بالقرآن التمسك عىل حتّثنا األطهار# واالئمة وسلم وآله عليه اهللا صىل الرسول
بني الّدّفتني أوراق ليس جمرد فالقرآن اهللا اىل وسفره طول حياته يف االنسان وصاحبه صديق القرآن هو
الذي واملدرك الشـاعر لألنفس، املرّيب الشـايف، احلكيم، هو القرآن القرآن وملكوت القرآن حقيقة بل

صديقه. ويصبح فيه يرتبط حتى ببساطة وخياطبه يدرك ويشعر باملخاطب
اهللا بمالئكة وااليامن واالنبيـاء بالرسـل باهللا وااليامن كااليامن بعقائدنا هنتم كيف يعّلمنـا فالقـرآن
والثواب وااليامن باحلرش والنرش وااليامن بالرصاط وامليزان والنار واجلنة القيامة ويوم الساموية وكتبه
الذي املجتمع ومع حولنا الناس مع نتعامل وكيف االهليـة الرشائع والقوانني وأيضا يعّلمنا والعقـاب
االخالقية والتي ترفع االنسـان الفضائل ويعّلمنا ونعبده وتعاىل سـبحانه باهللا نرتبط وكيف نعيش فيه

للكامل. العالية املقامات اىل
القرآنية عىل الكنـوز ونحصل ونتعـظ هبا نعترب حتـى كثرية ومواعظ قصـص القرآن يف جـاء وقـد

به. ونتصل عّز وجّل احلّق اىل املوىل ونصل الكامل مدارج يف نصعد ثم ومن املخفية
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القصص عىل حيتوي والذي القرآنية» «القصص كتـاب من الثاين اجلزء من انتهينا اهللا من وبتوفيـق
واآلخرة، الدنيا يف السـعادة أبواب هلم وتفتح هبا قلـوب املؤمنني حتى يسـتنري يف القرآن التـي وردت
احلسـن بن احلجة الطاهرة، العرتة بقية والزمان العـرص صاحب موالنا ومن وجّل اهللا عـّز راجيـا من

القليلة. الصفحات هلذه القبول الفداء ملقدمه العاملني روحي وأرواح العسكري

أبو القاسم الديباجي السيد
هـ ١٤٢٢ صفز ٧



واسحاق اسامعيل قصص
ابراهيم# أبناء
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ابراهيم# أبناء واسحاق اسامعيل
كانا النبيني هذين مرة، عرشة اسحاق سـبعة واسـم القرآن، يف مرة عرشة اثنى اسـامعيل اسـم جاء
وهبهام اسحاق، والدة سارة وكانت هاجر تسـمى اسـامعيل كانت والدة والدتني، من ابراهيم$ ابناء
لسان ابراهيم عىل سورة من اآلية (٣٩) يف نقرأ كام سن الشيخوخة، يف وهو البراهيم$ وجل عّز اهللا

الُذَعاِء﴾. لَسميُع َريب إنَّ إْسَامِعيَل َوإْسَحاَق الكَِربِ َعىل يل الذيوهَب ﴿احلمُد ِهللا ابراهيم$:
تسعة آنذاك عمره كان باسامعيل رزق ابراهيم$ حينام وتعاىل سبحانه اهللا عباس أن عن ابن روى
سعيد عن نقل وقد تعاىل باسحاق$، اهللا رزقه سنة عرش واالثنى سن املائة بلغ وعندما وتسعني سنة،

واسحاق.(١) رزق باسامعيل ١١٧ سنة، ثم سن حتى يكن لديه أبناء مل جبريان ابراهيم$  بن

اسامعيل$ سيدنا والدة
االنبياء أحد ابنة بسارة تزوج ٣٧ سنة سن (العراق حاليا) يف يف بابل سيدنا ابراهيم$ كان عندما
حتت أمواهلا كل فوضعت (كخدجية$) ثرية وامرأة صاحلة سـيدة سـارة كانت «الحج»، بـ ويسـمى
فالحة عائلة تعيش يف سـارة كانت وعال(٢)، جال اهللا سـبيل يف مجيعًا والذي أنفقها ابراهيم$ ترصف
والتي الكثرية وماشـيتها الواسـعة أراضيها وضعـت زوجـة ابراهيم¢ أصبحت وعندمـا ومزارعـة

متلكه. كانت ما مجيع ابراهيم$ وملكته ترصف حتت أبيها عن ورثتها
مرص بحاكم والتقى مر عىل مرص من بابل اىل فلسـطني، سـارة مع زوجته ابراهيم$ هاجر عندما
هناك، وعاش فلسطني وهاجر سارة زوجته مع ابراهيم$ ودخل هاجر، تسمى لسارة جارية فوهب
االعىل اجلزء ابراهيم يف فسـكن للهداية، الناس بدعوة سـارة)# خالة ابن أو (أخ ولوط ابراهيم وبدأ
يدعو مسافة ثامنية فراسخ، فكان لوط تفصلهم فلسطني من االسفل اجلزء يف لوط فلسطني وسكن من
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نبيًا. كان أنه ابراهيم$ بالرغم من عن نيابًة اهلداية الناس اىل
زوجته أن ذلك سبب وكان الشيخوخة، بلوغه سن بالرغم من باألوالد يرزق سنوات ومل فمضت
سبحانه اهللا لعل هاجر، يل جاريتك بيعي لسارة: ابراهيم$ قال يوم وذات آنذاك، سارة كانت عقيمة

من بعدنا. أمرنا وحييي بولد منها يرزقنا وتعاىل
باسامعيل، وسموه ولدًا أنجبت مدة وبعد ابراهيم$ زوجة هاجر فأصبحت بذلك، سارة فقبلت

اهللا به.(٣) وبّرشه وتعاىل سبحانه اهللا من ابراهيم$ طلبه الذي واملطيع الصبور االبن فكان هو
من الطبيعي أن وكان وآالمه، عذابه من ثمرة قرن ابراهيم$، ألنه كان سببًا لسعادة اسامعيل فإن
تقول البراهيم$: فأنت اسامعيل$، اىل تنظر عندما بولد وتعاىل سبحانه اهللا يرزقها تتمنى سارة بأن

ولدًا. يل هيب أن وتعاىل سبحانه اهللا من يل اطلب
إال احلصول عىل ولد يف األمل لدهيام يف السن ومل يكن كربا قد كانا وسارة ابراهيم أن من وبالرغم
يطلب ومن يغمره بذلك، األمل كان لذا بولد، سـريزق بأنه غيبية بإمدادات مّد قد كان ابراهيم$ أن
وتعاىل سبحانه اهللا حّتى بّرشه طويل وقٍت ومل يمض بولد، لسارة أيضا هيب بأن وتعاىل اهللا سبحانه من

باسحاق$.(٤)

باسحاق$ البشارة
طويلة، مدة منذ واحلميدة الصاحة واالخالق وتعاىل سبحانه اهللا قومه اىل يدعو لوط$ سيدنا كان
جربئيل$ سبحانه وتعاىل اهللا فأمر عذابه، عليهم وسّلط غضبه هبم فأنزل اهللا سخرية اختذوه ولكنهم
لوط قوم اىل ثم يتجهوا باسـحاق ويبّرشوه أوالً البراهيم$ يذهبوا بأن املقّربني املالئكة من مـع عـدد

االهلي. العذاب عليهم وينزلوا
أشخاص ٩ (أو شباب أشـخاص البيت، فرأى ثالثة يف مع زوجته سـارة ابراهيم$ كان يوم ذات
الكرم طبعه من فقام ابراهيم$ والذي كان عليه وسـلموا دخلوا قد حسـنة، يف هيئة شـخص) أو ١١
ووضعه هلـم الطعام وهيىء، وذبحه بعجٍل سـمني بنفسـه، فجاء وخدمهم جمالسـهم ورفع بإكرامهم
مل يأكلوا لذا الطعام، ال تأكل واملالئكة برش، هيئة عىل جاءوه وقد مالئكة الهنم كانوا ولكنهم أمامهم،
فخاف للخطر، وعالمة مؤرش األكل االمتناع عن كان الزمان ذلك يف وامتنعوا، هلم أعده الطعام الذي
لنعاقب جئنا فقد ختف، ال فقالوا له: يريدون به سـوءا... اهنم شـجاعته، وظن برغم منهم ابراهيم$
هنبه بعده ومن نبيا وسيكون اسحاق ويسمى عليم بغالم لنبرشك وجئناك السيئة أعامهلم عىل لوط قوم

والوحشة. اخلوف عنه فذهب نبيا، سيكون أيضا وهو يعقوب ويسمى ولدا



١٥
ابراهيم# أبناء واسحاق اسامعيل قصص

قلنا كام هلا: فقالوا ألد، فكيف أنا عجوز، وتعجبت وقالت: ضحكت بالبشـارة سارة سـمعت فلام
ابراهيم$.(٥) لعائلة اسحاق انضم حتى وقت يمض ومل غالما. ستلدين إنك ربك قال لك

لسميع ريب إن وإسحاق إسامعيل الكرب يل عىل وهب الذي هللا ﴿احلمد وقال: ربه ابراهيم$ فحمد
الدعاء﴾.(٦)

الكعبة بجانب ووالدته اسامعيل
اسـامعيل جيلس ابراهيم$ تـرى عندما تغتم وكانـت هاجر، جتـاه سـارة قلب متأل الغـرية كانـت
يكون أن جيب ملـاذا نفسـها يف وتقول يف قلبها، احلسـد نار وتشـتعل ويقبله، والدته حجـره بجانب يف
عند ابراهيم منزلتي يف اآلن أصبحت جاريتي كانت التي وهاجر هاجر، وهي أخرى زوجة البراهيـم

ولدها كحبه لولدي؟!... وحيب
وجودها يف احلزن والغـم عاصفة من سـارة عند الوسـاوس النفسـية ولـدت احلديث: أن خمتـرص

وتغتمه. البراهيم$ ايذائها يف تسبب كانت والتي
حجره يف فأجلسه ابراهيم$ فأخذه اسـامعيل، فسبق فتسابقا، واسحاق اسامعيل شـب أنه: روى
فاعزهلا بينهام تسـوي أن ال جعلـت قد إنك أما وقالـت: جنبـه، فغضبت سـارة اىل اسـحاق وأجلـس

عني.(٧)
وفية معه من كانت يسعى دائام لرضاها ألهنا أو حيزهنا وكان سارة يغم أن يريد يكن ابراهيم$ ومل
إن العوجاء الضلع مثل املرأة إنـام مثل اليه: فأوحى اهللا عز وجل، اهللا ذلك اىل ابراهيم$ فشـكا قبـل،

كرسهتا. أقمتها وإن هبا، استمتعت تركتها
وأول وأمني حرمي اىل مكان؟ قال: أي إىل رب يا فقال: وأمه عنها، اسامعيل$ خيرج أمره أن ثم

مكة.(٨) وهي االرض خلقتها من بقعة
صعب كان العمل مثل هذا لكن العائلة مشكلة ستنهي األمر هلذا ابراهيم$ أن إطاعة بالرغم من
مكة وادي اخلرضاء اىل العامـرة فلسـطني من وإسـامعيل هاجر أعزاؤه يأخذ أن جيب كان ألنه للغاية،

خشنة ووعرة. جبال تقع بني الكعبة والتي بجانب اجلافة
اىل التوجه مع والوادي بني اجلبال الصحراء تلك يف واالبن الزوجة ترك أن سـنجد جيدا تأملنا لو
رجل هو ابراهيم$ ولكن للغاية، صعـب عمل والوحوش، والليايل الظلامء احلارقـة وامللتهبة األيـام
ليس ووجوده اهللا يف املحض الفناء لدرجة هللا وعبوديته إخالصه ويصل يف التاريخ، محاسة ذو الطريق

الالمتناهي. املحيط قطرة يف إال
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الطريق هذا وطوى مكة اىل فلسطني من وخرج الصغري الطفل واسـامعيل فأخذ ابراهيم$ هاجر
مكـة احلارة أرض اىل وصـل حتى واحلمري اجلـامل وهي أال الزمـن ذلـك يف الطويـل بوسـائل النقـل
اصعب يف كان ابراهيم$ حقـًا أو طري، حيـوان أو انسـان ماء وال قطرة هنـاك أية يكـن والقاحلـة، مل
يف وطفله هاجر ووضع بإجرائه، وقام وتعاىل سـبحانه أمراهللا أطاع صمود وبكل االهلية، االمتحانات

دياره. للرجوع اىل واستعد واحلارقة القاحلة تلك االرض
وال ماء وال أنيس فيه ليس موضع يف تدعنا ابراهيم مل هاجر: يا قالت له عنهام االنـرصاف أراد فلـام

هكذا. يدعنا اهللا لن اذًا قالت: بذلك هاجر سمعت عندما بذلك. اهللا أمرين ابراهيم$: قال زرع؟

فلسطني اىل ابراهيم$ رجوع
اىل هاجر نظر بحرسة طـوى» «ذي جبل وصوله اىل ومهـا يبكيان، وعند هاجر ابراهيـم عن افـرتق
نعبَد األصناَم، أن وَبنِيَّ واجنبني آِمنًا البَلـَد َهذا اجَعْل ربِّ ...﴿ وقال: ربه فدعا يعد يرامها فلـم وابنـه
أْسَكنُت إّين ربنا رِحيٌم، َغُفوٌر َفإِنَك َعصاِين ومن ِمني َفإِّنه َتبَعنِي َفَمن مَن الناس َكثِريًا أْضَلْلَن إهنُن ربِّ
إَليهم َهتِْوي الناِس ِمن أفئِدة َفاجَعْل الّصالة لُِيِقيُموا َربنا ِعنَد َبْيتِك اُملَحرم زْرٍع بواٍد َغِريذِي ذّرّيتِـي ِمـن
َيشء ِمن ِاهللا َعَىل ْخيِفى وَما نعلُِن وَما نخِفي مـا َتعَلُم إّنَك َربنا َيشـُكُرون، الثَمراِت لَعّلُهم مَن َواْرزْقُهـم
الدَعاِء، َلَسميُع َريب إن َوإْسَحاَق إْسَامِعيَل َعَىل الكَِرب ِيل وهَب اّلِذي هللا اَحلمُد السَامِء، َوال يف األرِض يف
يقوم يوم وللمؤمنني ِيل َولوالِـَدي اغِفْر َرّبنا دعـاِء، َوَتَقبْل َربنا ّيتِي ذرِّ الّصالِةَ وِمـن ُمِقيـم أجَعْلنِـي َريب

احلساب﴾(٩)
الدعاء اسـتجابة رشوط مجيع ألن دعوته إلجابة مطمئن وهـو عنهام مىض ابراهيم الرتتيـب وهبـذا

عنده. متوفرة كانت

مكة إىل الناس لتوجه بداية زمزم بئر ظهور
سـبحانه من اهللا بأمر مرة ألول آدم$ وللموحدين والتي بناها للتوحيد موضع أول الكعبة كانت
واآلن والطوفان، عرصنوح$ يف حصلت العاصفة التي أثر نتيجة أي هلـا يرتك ومل خرب ثم وتعـاىل،
مثل يف وابنها امرأة وسـكوت بقاء إن وحقا لوحدمها الوعرة اجلبال يف واسـامعيل بجانبها هاجر بقى

للغاية. صعب املكان املوحش هذا
فألقت كساءا الصحراء، يف تلك شجرة ورأت باهللا صربت هاجر وآمنت الصعبة الظروف يف هذه

حتتها. هي وابنها الشجرة واستظلت عىل تلك معها كان
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الضعيف، النحيل اسـامعيل جسـم اىل تنظر فتارة رأسـها، األفكاريف أمواج تتالطم اآلن هي وهـا
كان هللا ذكرها ولكن ومصري ولدها، بمصريها وتارة تفكر سـارة وغرية لطف ابراهيم$ تتذكر وتارة
ماذا اليه هاجر، فنظـرت املاء وطلب اسـامعيل وعطش النهار ارتفع حتى سـاعات ومل متض يطمئنهـا
هل ونادت: موضع املسـعى يف الوادي هاجر يف فقامت فسـيهلك من العطش املاء تسـقيه اذا مل تفعل
أنه الوادي وظنت الرساب يف هلا الصفا وملع عىل عنها فصعدت إسامعيل فغاب أنيس؟ من الوادي يف
ناحية يف الرساب ملع هلا ثم إسامعيل عنها املسعى غاب فلام بلغت وسعت يف بطن الوادي فنزلت ماء،
حتى فنظرت الصفا بلغت حتى عادت عنها اسـامعيل فلام غاب املاء تطلب الوادي اىل فهبطت الصفا
تنهمر والدموع اسامعيل اىل نظرت املروة عىل وهى السابع الشوط يف كان فلام مرات، ذلك سبع فعلت
بحثت فؤادي ثمرة وتقول يا عمره ولتعتذر اليه آخر حلظات يف عنده لتبقى اليه ستعود ها عينيها، من

رجليه. حتت من املاء ظهر لرتوي به عطشك، وفجأة شيئا أجد ومل كثريا عن املاء
ذلك األرض تتحمل مل عىل االرض، الصغريتني برجليه ورضبه شـدة بكائه من هلذا الطفل فعجبا

وأظهرته. للخارج ماءها ألقت وبقدرة اهللا
جعلته حوله بـام فزمته واحلىص الرمـل حوله مجعـت حتى وعادت لذلـك، ففرحـت هاجـر كثريا

«بزمزم». سميت فلذلك «زمزم» له: وقالت
واسامعيل العجيبة. هاجر بقصة الزائرين ليذكر اآلن إىل الكعبة البئر بجانب هذا وبقى

مرة الغيبية مدمها يإمداداته قد سبحانه وتعاىل اهللا هاجر أن ورأت بالنشاط، وأحسا ااملاء، من فرشبا
اهللا. عىل بالتوكل قلبها فامتأل استجيب، دعاء زوجها قد وأن أخرى

بذي نزلت وهي قبيلـة املاء، فنظـرت «جرهم» عىل الطري والوحـش عكفت حتـى فـرتة متـض ومل
وصبي نازلني اىل امـرأة نظـروا حتى واتبعوها املـكان عىل ذلـك الطري اىل تعكـف وعرفـات، املجـاز
هذا وشأن شـأنك وما أنت؟ من فقالوا هلاجر: هلام، ظهر املاء وقد بشـجرة قد اسـتظال ذلك املوضع يف

والبنها. هلا جرى ما بكل هاجر فأخربهتم الصبي؟
فأتوهم فسقوهم من عىل ماء إال ما حلقت عليه قالوا: رأوا الطري حلقت فلام اليمن من ركب فمر
متر بمكة فكانـت الركب رزقا، بذلك هلم وجـل عز اهللا الطعام وأجرى املـاء وأطعموهـم الركب مـن
تنصب اخليام وبدأت هلاجر احرتامهم زاد األيام مرور ومع املاء، ويسقوهنم من من الطعام فيطعموهنم

مدينة. اىل الصحراء وتكثر وتبدلت
القوافل كانت وأيضا هبـا اهللا أغرقها التي وللنعم زوجهـا لدعوة السـتجابته رهبا هاجر فحمـدت

والنعمة.(١٠) املوهبة هذه مثل حلصوهلم عىل اهللا وحتمد تشكر
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هباجرواسامعيل ابراهيم$ لقاءات
اسـامعيل، عينيه ونور هباجر لاللتقاء مكة اىل يذهب كرارا كان ولكنـه لفلسـطني، ابراهيم$ عاد
اهللا يف عناية مشـمولني كثريا لرؤيتهام يفرح وكان أخبارمها، ليسـتعلم الطويل الطريق يطوي هذا فكان
اىل فلسطني. ويعود سارة تتضايق ال حتى مكة يبقى يف مل يكن ولكنه االهلية، بالنعم ومنعمني ولطفه،
ومكة وأن فلسـطني عميقة فيهـا أرسار فلسـطني اىل مكة ومـن مكة اىل فلسـطني مـن رحالتـه إن
احلقيقيني واملوحدين ابراهيم$ املتبعني ملنهج عىل وجيب واملعنوية، املادية الناحية من مباركـة أرايض

التاريخ... مدى األعداء عىل ترصف حتت املقدسني املوضعني هذين ال يرتكوا أن
بينهم مل يكن كثريا حيث له احرتاما يكنون اجلرمهيون وكانت هاجر والدته بجانب اسـامعيل شـب
أن اجلرمهيون من بالرغم أنه هو للنظر امللفت واليشء بينهم، كاملصباح منه، كان أكمل وال شاب أمجل

و... الزمزم ماء اسامعيل$ بسبب لتأمني معاش مستعدين كانوا
البسـيطة ومؤونته والدته مؤونة يدبر وأحيانا بنفسـه اىل العمل يذهب كان بل هذا، مل يقبـل أنـه إال

أبدا. اآلخرين اىل أموال ينظر يكن ومل الصيد، عن طريق
سـعادة حياته تزداد كانت للقائه، أبيه حيـرض وخاصة عندما جدا سـعيدة مع والدته حياتـه كانـت
ونقاء صفاء زمزم، أيدهيم ووجوهم بـامء وغسـل زمزم بئر الثالث أمام جللوسـهم وكان ذي قبل عـن

آخر غريهم. شخص أي اليه الوصول يستطيع وباطني ال ظاهري
والتي احلنونـة واملعّذبة جتاعيد الشـيخوخة الوالدة حلقـت هاجر حتى طويلة فـرتة متض مل ولكـن
احلنونة، الوالـدة اسـامعيل$ تلـك وفقد اهللا، رمحـة اىل وانتقلت يطـاق الـذي ال عـن عذاهبا حتكـي

جروحه.(١١) ومرهم وأيامه لياليه الوحيدة يف واألنيسة
يمكن ماذا ولكن احلبيبـني، هذين وفراق الوحيد ولدها عن رحيل والـدة للغاية لصعب إنـه حقـًا
من العاملقة بامرأة اسـامعيل واألعزاء. فتزوج واالحباب بني تفّرق الدنيا الفانية، هي نفعل، هكذا أن
سـارة عليه وأخذت محارًا فركب لرؤيته ابراهيم$ يوم اشـتاق وذات «سـامة»، هلا يقال واجلرمهيون
عىل وجهه الذي والغبار ومشـقتها تعب الرحلة وكان يتحمل مكة اىل وحل حتى يرجـع، ينـزل ال أن
عندما هذه املرة وهاجر، ولكن السامعيل برؤيتي ستزول واملشقة هذا العناء لنفسه كل ويقول ورأسه
أن عرف السـالم بعد اسـامعيل، كانت زوجة اخرى امرأة وإنـام جاءته تسـتقبله، هاجر جيد مل اقـرتب

املصيبة... يف هذه اهللا اىل والتجأ وبكى وعطفها فتذّكر حمبتها توفت، هاجر قد
من خيرج اسامعيل وكان يتصيد، ذهب هنا هو ليس فقالت: صاحبك؟ أين اسـامعيل: المرأة فقال

ثم يرجع. احلرم فيتصيد
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مشـاعر ابراهيم هذه االمرأة حترتم فلم جـدًا، سـيئة قالت: كيف أحوالكم؟ هلا ابراهيم$: فقـال
الرجل هـذا قلب آذت مهـّذب بجواهبـا الغري وحتى السـفر، من والقـادم واملتعـب العجـوز الشـيخ
احلنونة العطوفة السـيدة هاجر تسـتقبله، هاجر¢ كانت مّكة اىل ابراهيم$ يأيت كان كلـام االهلـي...
ال والتي مؤدبة الغري هذه االمرأة بعدما قابل واآلن زوجها، ورسور غم رشيكة النقية، هاجر الصافية
ولكن أكثر، هاجر¢ وقيمة بقدر أحس واملعنوية، االنسانية الكامالت روائح من رائحة أي منها يشتم

فأكثر... أكثر القصص هذه من سرتى أن نفعل، فإن الدنيا يمكن ماذا

زوجة أفضل الختيار وصية ابراهيم$
ويقرئك املواصفات وهبذه جاءك شـيخ رجل بأن أخربيه زوجك عاد اذا لسـامة: ابراهيم$ فقال
جدا حزين كان املرة هـذه ولكن فلسـطني وعاد اىل وذهب ابراهيم فليغري عتبة بابه، له وقـويل السـالم

االمرأة الغري الالئقة،... هذه ومقابلته اسامعيل وبعد هاجر لفراق
اىل وحتمل صرب بكل االهلي هذا االمتحان وواصل وتعاىل هللا سـبحانه اآلالم هذه كل حتمل ولكنه

النهاية.
جاءين شيخ قالت: أحد؟ جاءك هل أبيه فقال إلمرأته: ووجد ريح الصيد من اسـامعيل$ ورجع
وقويل السـالم زوجك يل: اقرئي قـال قالت: لك؟ قـال فام قال: بشـأنه. وكذا كاملسـتخفة كذا صفتـه
جاء من الذي أبـوه ير مل جهة من ألنه واحلـزن الفكر من بحر يف اسـامعيل فغرق بابـه، لـه: فليغرعتبـة
تضايق منها والتي صاحلـة، غري امرأة زوجته أن أبيـه قول من عرف أخـرى جهة بعيـدة، ومن مسـافة
يطمئن كان الذى ولكن اليشء عليه... تسـتقبله وتعطف زوجته هاجر جيد ومل وجدها بالتأكيد عندما
املرة هذه ولكن أبيـه، أوامر حسـب وتزوج زوجته(١٢) فطلق اهللاّ عىل توكله هو ويسـكنه اسـامعيل$
فشـكر أباه أوامر ويطيع صاحلة زوجة خيتار ألن اهللا وّفقه النهايـة ويف صاحلة، زوجة خيتـار ألن سـعى

عىل ذلك. اهللا
واشـرتطت له فأذنت يزور إسـامعيل سـارة أن اسـتأذن ثم يلبث أن اهللا شـاء ما ابراهيم$ فلبث
قالت: صاحبك؟ أين المرأته: اسـامعيل فقال باب اىل انتهى حتى ابراهيم$ فجاء ينـزل، ال عليـه أن
وبنعمة، بخري قالت: أحوالكم؟ كيـف هلا: قال اهللا، فانزل يرمحك شـاء اهللا إن اآلن جييء وهو يتصيـد
أرض أكثر لكان وشـعريا ومترا برا بخبز يومئذ جاءت فلو فدعا هلـام بالربكة، واللحم باللبـن فجـاءت
عىل شقة فوضعته باملقام فجاءت يزل فلم رأسك، أغسـل حّتى انزل له: فقالت ومترًا، وشـعريًا برا اهللا
شـق اىل املقام حولت األيمن، ثم رأسـه شـق فغسـلت عليه، قدمه أثر فبقي عليه قدمه فوضع االيمن
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السالم فاقرئيه زوجك جاء اذا فقال هلا: األيرس، رأسه شق فغسلت عليه، االيرس فبقي أثر قدمه رأسه
جاءك أحد؟ هل المرأته: فقـال أبيه بابك، فلام جاء إسـامعيل وجد ريح عتبة اسـتقامت قد وقـويل له:
رأسه، وهذا موضع وغسلت وكذا، كذا يل وقال وجها وأطيبهم رحيا الناس شيخ أحسن نعم، قالت:
عىل اسامعيل فأكب ابراهيم$، ذاك هلا اسامعيل: خريًا، قال بابك يوصيك بعتبة وهو املقام قدميه عىل

ويقبله. يبكي املقام
أكثر.(١٣) وحيبها حيرتمها فأصبح فيها خريًا أبيه ولوصية أبيه عىل لعطفها اسامعيل فشكرها

عىل يتدربان وكأهنام الزمن، مـن لفرتة اسـامعيل$ ابنه مفارقا ابراهيم$ بقى هذا الرتتيب وعـىل
الطويل. للفراق مستعدين يكونا حتى الفراق

الذي البيت الكعبة- اهللا وترميـم رجال يد عىل إلعامر هـذه االرض املباركة مقدمة أن ذلـك وكل
ويكونان واسـامعيل#، ابراهيم عىل يد ا- نوح$ طوفان أيام خرب والذي لعبادته مكانـا اهللا اختـذه

اىل االيامن والتوحيد. الناس جلذب سببا
نفسـه عليها فرمى الصحراء، أبيه يف أقدام آثار وجد االنتباه أن اسـامعيل$ جيلب الـذي والـيشء

نحوه. وعواطفه الطيبة احرتامه ألبيه أظهر وهكذا وقبلها
احلجر يف دفنها توفت فلام جتاهها، مسـؤوليته بأداء ويقوم كثريا، والدته حيرتم أيضا اسـامعيل وكان

قربها.(١٤) يوط لئال عليها حائط وجعل الكعبة بجانب
الطائفون يطوفون وأصبح بالرخام حول قربها أكرب حائط بنى حيث اليوم اىل احلـال هذا زال ومـا

لوالدته. حمبته عىل ذكرى وحافظ اسامعيل$ أحيا وهكذا قربها، يوطأ أن بدون الكعبة حول

اسامعيل$ بناءالكعبة بمساعدة جتديد
خليل اهللا أما ابراهيم نوح$، طوفان وحمي أيام خرب ثم كان الكعبة(١٥)، آدم$ بناه هللا بيت أول
ألمراهللا اسـتجابة أخرى مرة البيت ببناء قام األسـاس هذا وعىل مكة(١٦) الكعبة هو مكان أن يعلم كان

سبحانه وتعاىل.
فإنه املكان، هلذا القبائل وجذب بئر زمزم وظهور مكة يف واسامعيل هاجر باقامة اخرى، جهة ومن
آياتَِك َعليهم َيتُلو فِيِهم َرُسوالً منهم ﴿َوابَعْث (دين) قانون اىل املجتمع هذا حيتاج أن جدا الطبيعي من

أنَت الَعِزيُز اَحلكِيم﴾.(١٧) إنَك يهم َوُيزكِّ َواِحلكَمَة الكَِتاَب ُمُهُم ؤُيَعلِّ
هذا وأمتم املرحلـة هذه املباركة وبأدعيتـه اسـامعيل$ بمعونة أكمل ابراهيـم$ الرتتيـب وهبـذا

الكبري. العمل
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بناءالكعبة من اهلدف
وأهم أسمى كان ألجله الذي ُبنيت واهلدف السبب ولكن الكعبة لبناء الظاهرية املقدمة هذه كانت
وعبودية للتوحيد وجذهبم واخلرافات األصنام عبادة من البرشية إنقاذ كان الكعبة من بناء ألن اهلدف
سـبحانه عىل اهللا وإتكاهلم املقر هذا يف وتربيةالنـاس وتعليم للتوحيـد مقر وبناء وتعـاىل، سـبحانه اهللا
اىل يشري كان دعائه آخر ويف السابقة أدعيته هدف ابراهيم$ يف كان والذي احلياة مجيع أبعاد وتعاىل يف

وتعاىل. سبحانه اىل اهللا املقر هذا يف الناس يدعو حتى الرسولملسو هيلع هللا ىلص
جربئيل$ فنزل احلج، مناسك بأداء واسامعيل# ابراهيم سبحانه وتعاىل اهللا أمر أخرى من جهة
والوقوف بعرفة والسعي احلج كالطواف مناسك واسامعيل ابراهيم وعلم ابراهيم$ اهللا عىل عند من

و... منى وآداب واملشعر
املنافع فشـهدا للحج، العظيم املحتوى اىل التوجه مع احلج مناسـك بأداء فقاما األعامل، من غريها

للحج.(١٨) واملعنوية املادية
الناس: يف ونادى قبيس يف جبل أبو ركنا صعد ابراهيم$ أن عباس: ابن املعروف املفّرس نقل وعىل

احلج. هلم أال
أن فنسـتنتج اهللا، عبادة هو القانـون واجراء املمتـاز واملرشـد للقانون األسـايس واجلذر ومرشـد،
ويأخذون دورة اهللا ويعبدون معينة أوقـات يف يذهبون للعبادة حتى مكان اىل حيتاجون النـاس هـؤالء

والرتبية. التعليم يف
هذا بإرشـادات املراسـم ويقر ابراهيم اخلليل التوحيد يد بطل عىل هـذا املكان يبني أن واألفضـل

الكبري. الرجل
بمسـاعدة ببنـاء البيـت ابراهيـم$ اهللا أمـر املراحـل املتقدمـة، طـي وبعـد املنطلـق، هـذا ومـن

اسامعيل$.
اهللا عند مـن جربئيل$ فنـزل الكعبة، مـكان تعيـني وتعاىل سـبحانه اهللا مـن ابراهيـم$ فطلـب
وكان يف ذلـك املكان، الكعبة بناء لتجديـد ابراهيم$ اسـتعد ثم السـابق، الكعبة مكان له وبـني إليـه
حائط فارتفع الكعبة، حائط األحجار هذه ابراهيم$ ويبني الصحراء، احلجر من جيلب اسامعيل$

الكعبة باخلشب. سقف ببناء ابراهيم$ قام أذرع ثم الكعبة الرتفاع تسعة
قبيس، أبو بجوارجبـل اجلنـة وكان آدم$ من سـيدنا به اتـى الذي األسـود احلجـر وبالنسـبة اىل
يف وجعله بمساعدة اسامعيل$ ومحله وتعاىل سبحانه اهللا من بإرشادات احلجر ذلك ابراهيم$ وجد

باجتاه الرشق. وباب الغرب باب باجتاه للكعبة، بابني وفتح الكعبة، يف احلايل مكانه



٢٢
القرآنية القصص

وقال: ربه الكعبة دعا بناء من انتهى ابراهيم$ عندما أنه يف القرآن جاء
مسـلمة لك أمة لك ومن ذريتنا مسـلمني واجعلنا ربنا العليم، السـميع أنت إنك منا تقبل ربنا ..﴿
لّبيك داعي الرجال: أصالب يف الناس ربنا فلّبى التواب الرحيم، أنت وتب علينا إنك مناسـكنا وأرنا

لبيك داعي اهللا﴾.(١٩) اهللا
نفَسـُه من َسـِفَه إال إبَرِهيَم ِمّلة عن َيرَغُب ﴿ومن أن: كله للعامل القرآن يف وتعاىل سـبحانه أعلن اهللا

الّصاِحلَني﴾.(٢٠) يف اآلِخَرِة َملَِن وإّنُه الّدنَيا ِيف أصطَفيناُه َولَقِد
هي االسالم يف املذهبية العاملية املراسـم أهم من هي والتي مراسـم احلج فإن األسـاس، هذا وعىل
اذا األصل ويف احلج، مراسم كل يف ابراهيم$ عبودية محاسة مزجت ابراهيم$، وقد تذكري لذكرى
الرجل هذا وطريق اسـم لبقاء ذلك معنى، ومن احلج ليس هلا مراسـم فإن احلج يف ُيذكر ابراهيم$ مل

الطريق. هذا يف االنسانية خطوته والعظمة العّزة طريق يريد من خيطي وحتى دائًام، االهلي
مزجت وقد وتعاىل، سـبحانه اهللا خط يف قدم ابراهيم$ عىل قدم اخللق حركة هو احلقيقة يف احلج
وبحذافريه الصحيح أساسـه بناءًاعىل طبق لو حقًا والذي واالجتامعية، والسياسـة الفردية العبادة فيه
يف يقولوا ثم احلج وحمتوى هلدف التوجه احلجاج من ونأمل للعبودية، محاسة وأعمق أكرب فإنه سـيقيم
يف سيظهرون لذلك ونتيجة للبرشية، الكبري املعلم كنداء ابراهيم$ لبيك الكبري االسالمي الصف هذا
املعنوية الدعائم وتقوية املرشكني الرباءة من أساسه اإلبراهيمي احلج أن ويتعلمون كإبراهيم$ احلرم

للمسلمني. واالقتصادية

اهللا سبيل يف واسامعيل$ البراهيم وألعظم اإليثاراألكرب
وجل عّز هللا أمره مسـّلم كل مكان ويف وقت كل دائًام يف صعبة، وكان امتحانات ابراهيم$ طوى
اهللا سبيل يف والعذاب واآلالم الصعاب العظيم مجيع الرجل اليه، حتّمل هذا طريقه يف باجتاهه ويتحرك

فيها. وأثبت جدارته االهلية، االمتحانات مجيع يف قبوله وتم
واملشقة العذاب من قرن وثواب ثمرة عمره كان ألنه حياته، يف جدًا اسامعيل حيب كان ابراهيم$
كانت ذلك من الرغم وعىل وبعده، لفراقه وحيرتق لسنوات عنه بعيدًا كان عىل ذلك وعالوًة واآلالم،
اهللا معرفة اىل والطرق األهداف كل ابراهيم$ يف بحيـاة والباطن خمتلطا الظاهر يف اسـامعيل$ حياة

سبحانه وتعاىل.
وأكرب أقوى ال يسـتطيع الذي االمتحان بإسـامعيل$، ابراهيم$ يمتحـن أن وجـّل عـّز اهللا أراد
اسـامعيل ابنه حلقوم ويضعه عـىل السـكني بيده يمسـك بأن ذلك ومـن عـىل االرض حتّملـه، انسـان
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سهًال أنه كان إال للغاية صعب األمركان أن إجراء هذا بالرغم من اهللا عّز وجّل، سبيل يف به ويضّحي
وتعاىل. سبحانه أوامراهللا أمام واالستسالم التسليم يف كان بطًال والذي ابراهيم$ عىل

اىل ابراهيم$ فنظر ومجيال، قويا شابا من الصيد وكان اسامعيل$ يوم رجع هي أنه: ذات والقصة
احلب. ذلك يمتحنه يف أن عّز وجّل فأراد اهللا قلبه أركان يف حبه واستقر األبوة حب عنده فهاج مجاله

منام املنام هذا يتساءل هل فجعله اسامعيل$، يذبح بأن يأمره وتعاىل اهللا سبحانه املنام بأن يف فرأى
هذا بأن فتيقّن الثالثة الليلة يف احللم نفسـه رأى وأيضا الثانية الليلة احللم يف نفس ال، فـرأى أم رمحـاين

وليس وسواس.(٢١) رمحاين منام املنام
سـبحانه اهللا كان الذي وهو أم النفس؟ الرب خيتار خيتار، هل أهيـام اختيارين يف ابراهيـم$ فوقـع
من بالرغم عز وجـل اهللا اىل اختار االجتـاه أيضا هنـا وجل، عز بيـده ونفسـه يف نفسـه يتحكم وتعـاىل
أنه شـيطاين أو احللم حلم عىل طول الطريق بأن هذا ابليس كان يوسوسـه أن من صعوبتـة، وبالرغـم
من أسـاس هلا يكن مل التي الوسـاوس و... و... غريها من ولده االنسـان يذبح حيث عن العقل بعيد

الصحة.
اجلهاد جاهد اهللا، لعنه البليس- حمطام اآلن أصبح التاريخ، يف حمطم األصنام ابراهيم$ الذي كان
قتل وفداء، حيتاج اىل ايثار ذبيـح، اىل العظيم حيتاج احلج مؤمتر ألن يذبح اسـامعيل، بأن وقرر األكـرب،

بالقبول. ويوقع واقعي وعيني مفهوم له حتى يكون ابليس وقتل النفس
آخذه فإين نظيفة، مالبس ألبيس ابني اسامعيل هلا: وقال باملنام هاجر ابراهيم$ البداية أخرب(٢٢) يف

هاجر. فأطاعته صديق، اىل
هبام؟ ستفعل ماذا فقالت له: واحلبل، املدية يل هات هلا: قال اخلروج ابرهيم أراد وعندما

ابراهيم$ طلب وأخـذ بـام هاجر فأتته املدية واحلبـل. اىل فنحتـاج شـاة قـد نذبح قـال ابراهيـم:
الذبح. مكان اىل به وذهب اسامعيل

 
الشيطان ضد وسـاوس وهاجر# ابراهيم واسامعيل مقاومة

ابراهيم أين سـيأخذ اىل تعلمني هل هلا: ونصحها وقـال هاجر اىل هيئـة عجوز عىل الشـيطان جـاء
صديق. لزيارة قالت: اسامعيل؟

ليقتله. ابراهيم أخذه الشيطان: إن قال
كاسامعيل. ولد ابراهيم والد يذبح حتى ابنه ذبح والد أي هاجر: قالت

بذلك. أمره اهللا أن ابراهيم يقول قال الشيطان:
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سـبيل يف ولد وأفدهيم ألف يل الف مرة، يا ليت اهللا سـبيل يف فداء واسـامعيل نفيس قالـت هاجـر:
عنها فابتعـد الشـيطـان وجـه يف ورمتهــم احلـىص مـن أخـذت عـددا هاجـر أن النقـل (جـاء يف اهللا

الشيطان).
ال تذبح ابراهيم! وقال: يـا عجوز هيئة عىل ابراهيم$ هاجر ذهـب اىل من الشـيطان عندمـا آيس

الشيطان. إنك أنت ملعون، يا ابراهيم وقال: فالتفت اليه شيطاين، منام فاملنام ابنك
ابراهيم: قال واملحبـوب؟ العزيز قتل ابنك عىل قلبك يطاوعـك كيف ابراهيم! يا العجـوز: فقـال
هللا أمري وسلمت لذبحتهم سبيله يف اهللا بذبحهم وأمرين املغرب اىل املرشق أبناء من عندي واهللا لوكان

احلمى). من عددا برميه الشيطان عنه أبعد ابراهيم$ أن يف النقل (جاء
إن يا اسـامعيل! وقال: اسـامعيل$ اىل ذهب الصورة وبنفس من ابراهيم$ أمله الشـيطان ففقد
اذاكان اسامعيل: بذلك، قال أمره يقول اهللا الشيطان: قال ملاذا؟ اسامعيل: فقال سيأخذك ليقتلك، أباك

هللا ونطيعه. أمرنا نسلم أن جيب فإننا اهللا أمر ذلك
وأبعده عنه.(٢٣) الشيطان ورمى هبم احلىص من بعدد فأخذ

منى يف سامعيل# وا أبراهيم
من واحلرمان والصعوبات واآلام العذاب قرن من فؤاده وثمرة وثمرة العزيز ابنه ابراهيم$ فأخذ
ترى. ماذا فانظر أذبحك أين يف املنام أرى إين يا بني وقال له: منى نفسه اىل من األعز األبناء، اسامعيل
يا به أمركاهللا ملا «امض البراهيم$: ابنا ألن يكون واجلدير والكامل الرشـيد االبن اسـامعيل فقال

الصابرين».(٢٤) من اهللا إنشاء ما تؤمرستجدين إفعل أبت،
وعندما تذهب رقبتي، عىل باملدية عندما أحس احترك حتى ال وشد وثاقي وجهي أبتاه مخر يا وقال:
أفضل احلالة واسـجد فتلك االرض عىل جبهتي واذبحني عندما أضـع وسـكنها، صربها والـديت اىل

وجل. عز اهللا أمر أداء عن األبوية ومتنعك املحبة تغمرك ال حتى وجهي عندها ترى ولن للذبح
أمراهللا عز إجراء يف السامعيل الروحية العالية ساعدته لذبحه، وقد واستعد ابراهيم$ وثاقه فشد
اسامعيل، عىل شيئا املدية ثؤثر مل ولكن عليه وضغط حلقه عىل املدية ووضعها ابراهيم$ فأخذ وجل،
املدية فنطقت األرض، عىل املدية فرمى أمراهللا، إجراء يف تأخر ألنه ذلك ابراهيم من فتضايق تقطع ومل

ذلك».(٢٥) عن اجلليل اخلليل بالقطع وينهاين «يأمرين وقلت: بإذن من اهللا
اغرس اسـامعيل$: فقال يا بني؟ مـاذا افعل له: وقال اسـامعيل من املسـاعدة ابراهيم$ فطلب
هذه اللحظة يف رب العاملـني نداء فجاء بذلك العمل ابراهيـم (كنحـر البعري)، فأراد حلقـي يف باملديـة
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هذه البراهيـم$: اذبح وقال اجلنة مـن وتعاىل بشـاة سـبحانه اهللا فأنزل الرؤيا» صدقت «قـد وقـال:
اسامعيل.(٢٦) عن عوضا

فأصبح ابراهيم ويربيه، االنسان يبني أن حيب بل االنسان حيب قتل وال الدم حيب ال وجل عز فاهللا
االمتحانات أصعب واسـتقامة يف وثبات ايثاروعبودية بـكل له وفاحتني هذا الطريق بطـال واسـامعيل

االهلية.
والتضحية واالستقامة االيثار قصة هي بل والقتل الذبح قصَه ليست واسامعيل# قصة ابراهيم إن
تعاىل اىل اهللا التوجه جيب هبذه الطريقة بأن يف التاريخ االبراهيميون يعرف حتى للحق تعاىل، والتسليم
يكن ومل نفسـه واالبليس يقتل اذا مل ألن االنسـان اهللا، اهللا والتوكل عىل سـوى يشء كل واالنقطاع عن
ويتفوق عىل ويتكأ عـىل الكامل االمامة اىل ويصل ابراهيم يكـون أن ميدان وايثار فلن يسـتطيع رجـل
نجزي كذلك ابراهيم، عـىل القرآن: «سـالم يف جاء كام ويقول عليه وجل عز اهللا ويسـلم امللكوتيـني،

عبادنا املؤمنني».(٢٧) إنه من املحسنني،
هللا يشء كل طلب وأخـريا واالسـتقامة الفداء الكبري، االختيار التضحية، االيثـار، هـو معنى هـذا

اهللا. يف سبيل والتضحية
عظيم﴾. ﴿وفديناه بذبح سورة الصافات اآلية ١٠٧: القرآن يف وجل عز اهللا يقول

عظيم، أيضـا كان ففداءه عظيـم، كان ألن ابراهيـم$ كلمـة ﴿عظيم﴾ جاءت املحتمـل أنـه مـن
نقاط احلج ويف كل مراسـم يف السـنوات يف كل بل اللحظة يف تلك الشـاة بتلك الفداء تم فقط وليس
ابراهيم ويتذكرون ايثار أخرى، أوحيوانات املاشـية من املسـلمون يذبح األضحى، عيد يوم يف العامل،
املخلصني وتعاىل عباده سـبحانه اهللا يثيب وهكذا لعظيم، إنه حقا ذكرى ابراهيم$، وجيددون البطل
ينسـون ابراهيم$ وال أمام يتواضعـوا بأن التاريخ مؤمنـني ويذكر األبديـة صفحـة يف اسـمه ويبقـي
وارهاب االيثار وابنه زوجته ومن منه ويتعلمون ابراهيم$ خط ويسـعون للخطي يف ومحاسـه ذكراه

وقتله. الشيطان
أال بذبح اسـامعيل فدى وتعاىل سـبحانه اهللا أن هو ﴿ذبح عظيم﴾ كلمتي ملعنى اآلخر واالحتـامل
أبا من مصيبة مصيبة أعظم هناك وهل وسنوات، قرون طوال ذكراه ظل احلسني$ الذي االمام وهو

عبداهللا$!..
االمام اجلنة شباب هو ذبح سيد العظيم الذبح بل شاة ذبح عىل عظيم ذبح أن تقال كلمة يمكن ال

رب العاملني. حبيب اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول سبط احلسني$
االوىل اجلمرة يرجم ثم األخرى، اجلمرة مرات سـبع يرجم أن احلاج عىل جيب احلج مناسـك ويف
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يف والشـباب والنسـاء الرجال يذهب حتى وذلـك بإحدى وعرشيـن حصاة، واألخـرى والوسـطى
وال الشيط ن يقتلون الطريقة وبتلك وابنه وزوجته كابراهيم ميدان الشـيطان اىل العظيم احلج مدرسـة

عليهم. يسيطر حتى للشيطان جمال جيعلون-
للعبد طوبى وقالوا: تفاخـروا املالئكة أن لدرجة ممتازة، بصـورة العمل هذا ابراهيم$ أمتـم وقـد
عىل مديته يضع اهللا لرضـا واآلن جربئيل، من العـون يطلب ومل الناراملشـتعلة يف رمي اخلالـص الـذي
كذلك الفداء مل يكن اذا للفـداء، احلقيقي هو املعنى هـذا نعم فؤاده، ثمرة لذبح ويسـتعد عزيزه حلـق

سنتأخر. بل االبعاد مجيع يف والعظمة العزة اىل نصل لن فإننا

يف الصرب البطل اسامعيل لوصية أخرى صورة
الثالثة بلغ الروايات أنه بعض يف ورد وقد لوالده وكان الصديق الويف الرشد سن اسامعيل$ بلغ
له املنام شـخصا يقول يف احلجة ذي شـهر من الثامن ليلة يف ابراهيم$ رأى والده عندما سـنة عرشة

فيها. منامه ابراهيم الرتوية لرؤية بليلة الليلة هذه تسمى ولذلك اهللا، سبيل يف اسامعيل ابنك اذبح
املنام هذا أن اىل واطمأن فتأكـد التاسـع) رأى ابـراهيم$ نفس املنام، (اليلة التالية الليلة يف أيضـا
بصحة ملعرفتـه وذلـك عـرفة بليلــة الليلــة هـذه فسـميت وسوسـة شـيطاين أو وليس رمحاين منـام

منامه.
عىل ووضعه منـى وذهـب به اىل أخذ اسـامعيل اسـامعيل، عندما يذبح أن عـىل ابراهيـم$ فقـرر

الستة: الوصايا هبذه وّىص اسامعيل ليذبحه االرض
سببا لتأخري أمر اهللا. أكون وبحركتي اضطرب حتى ال وثاقي شّد - ١

وحتزن ذلك والديت ترى وحتى ال عليكم غسـله يلّطخ بدمي، فيصعب قمييص حتى ال اخلع - ٢
وتتأمل.

نفيس. فداء عّيل ويسهل رائحتك اشم حتى قميصك - البسني ٣
عّيل. املوت عىل حلقي بخفة حتى هيون ضع املدية - ٤

من املحبة). يقلل البعد (ألن والديت حتى تنسى اىل - وال تذهب الليلة ٥
لوالديت. سالمي أبلغ - ٦

ذكرى. يكون حتى قمييص هلا - وخذ ٧
بالصفاء غارق قال بقلب اهللا ألمر طاعة أبيه أزر من يشد وهو رأى ابراهيم$ اسامعيل$ عندما

اهللا».(٢٨) أمر عىل أنت «نعم العون والصدق:
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مكة يف عمراسامعيل$ انتهاء
أداء يف مهم دور له وكان للناس، ومرشد كرسـول مكة يف وعياله أهله مع يعيش اسـامعيل$ كان

عهدته. عىل احلج وكانت مقاليد توىل احلقيقة احلج، ويف مراسم
بيتا يملك وكان اسـامعيل$ عاديـة، بصخـور ومبنية أسـتار، بال الوقـت ذاك اىل الكعبـة كانـت
اسامعيل$ فقبل للكعبة، أستارا يصنع بأن زوجته اقرتحت يوم ذات حتى فيه، ويعيش بجوارالكعبة
من بأنه زوجته اقرتحـت ثم بـايب الكعبة، عىل اسـامعيل$ وعلقها األسـتار زوجته فجهزت بذلـك،
أصبح اسـامعيل$ بذلـك، لذلك أيضا فقبل باألسـتار، كلها الكعبة تغطي الالئـق ومـن االفضل أن
عيد يف عـام كل تبـدل سـنة حيث احلايل يومنـا واىل الوقـت ذلـك منـذ الكعبـة عـىل األسـتار تعليـق

األضحى.
صوف من للكعبة ستارة لتأمني معاشـه، فصنع أول األغنام ورعي بالصيد يقوم كان اسـامعيل$

أغنامه.
جاء حتى لفراقـه ويتأمل ينتظـره اسـامعيل ومن ابراهيم$، خربعـن أي يأت ومل سـنوات مضـت
اهللا فيه غضب بـيشء تتفوه وال اصـرب، له: وقال فلسـطني وعـزاه يف والده بوفاة وأخـربه جربئيـل$

سبحانه وتعاىل.
ستموت. أيضا أنت أيضا: وقال

بجوار قرب ودفن توىف ثم سنة، ١٨٠ ملدة عاش آخر قول عىل ١٣٧ سـنة وبناءا اسـامعيل ملدة عاش
الكعبة). (بجوار اسامعيل حجر والدته يف

جربئيل$ وبـرشه طلبه له اهللا فاسـتجاب يف نسـله، النبوة يكـون مقام أن يريـد اسـامعيل$ كان
وأوصاه النبوة، ودائـع واسـتودعه أواخر عمره يف أبنائه أحد اسـامعيل دعا املنطلق هذا ومـن بذلـك،

اسحاق$. تويف قبل قد اسامعيل$ بأن مع العلم بوصاياه(٢٩)،
الصالح، املتعهد، التالية: النبي وباألسامء مرة عرشة اثنى القرآن يف اسامعيل وتعاىل سبحانه اهللا ذكر
(٨٦) اآلية ويف والصابر، رشك، والتخلص من كل الكعبة يف بناء والده ورشيك اخلري صادق الوعد،
﴿واسامعيل ابراهيم$: نسل من من الرسل مجع ذكر بعد وتعاىل يقول اهللا سـبحانه االنعام سـورة من

العاملني﴾. وكال فضلنا عىل ولوطا ويونس واليسع

النبي$ عمراسحاق انتهاء
وخمترص احلديث واسامعيل$، ابراهيم$ قصص اسـحاق$ يف سـيدنا حياة عن مقاطع ذكر تم
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ومل وسـارة ابراهيم$ من كال كرب والدته، كانت سـارة البراهيم$، الثاين االبن هو اسـحاق أن هو
به وجل عز اهللا ولدا صاحلا، فلطف بأن يرزقه ربه فدعا ابراهيم$ بذلـك، األمل بأوالد وفقدا يرزقـا

باسحاق$. مالئكته وبرشته
وسارة. ابراهيم$ حياة جديد يف بدأ فصل االبن هذا والدة ومع

الصالح، وذكره بعنوان عبداهللا عرشة مرة سـبعة القرآن الكريم يف عن اسـحاق$ احلديث وجاء
وقال: هو منهج آبائه منهجه بأن يف السجن يوسف$ بني وقد ابراهيم$، أبيه منهج نفس منهجه أن

ويعقوب﴾.(٣٠) واسحاق ابراهيم ملةآبائي ﴿واتبعت
الشخصيات أحد بـ«بقا» أخت تسمى «بابل» بامرأة يف تزوج البلوغ بلغ اسـحاق$ سـن وعندما

النبوة. ملقام اسحاق$ وصل اسامعيل$ وفاة وبعد الديار، تلك يف املهمة
وتعاىل سبحانه اهللا عن والتبليغ فلسطني الرشادهم اىل االربعني يف سـن وهو ابراهيم$ بعثه وقد
ثم تويف وعمره والتبليغ بالدعوة واشـتغل الشام، سـكن باهللا سـبحانه وتعاىل، ثم اىل التوحيد فدعاهم
وكان عنده ،(٣١)

ابراهيم$ لوالده املطهر املرقد بقرب يف اخلليل املطهر ويقع مرقده سـنة، ١٨٠ يناهز
فيامبعد. قصته سنذكر والذي يوسف$ سيدنا والد يعقوب$ سيدنا كان أبرزهم حيث أبناء

واسحاق#) اسامعيل حياة قصص (هناية
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مسائل ثالثة عن سؤال الكفار
والنصارى اليهـود من نجـران ليتعلموا اىل نفر قريـش ثالثة اهلجرة بعث قبل أنـه الروايـة يف جـاء
ثالث عن فقالوا: اسألوه فسألوهم علامء اليهود اىل نجران اىل فخرجوا اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول يسألوهنا مسائل
فهوكاذب وحاربوه، عندنا ما بخالف وإن أجابكم فهو صادق، عندنا فيها عىل ما أجابكم فإن مسائل
بقوا كم وناموا، وغابوا فخرجوا االول يف الزمن كانوا فتية عن اسألوه قالوا: املسائل؟ هذه وما وقالوا:
قصتهم؟ واسألوه كان وما غريهم؟ من معهم كان يشء وأي كان عددهم؟ وكم انتبهوا حتى نومهم يف
كان وكيف هو؟ مـن ومأجوج يأجوج سـد بلغ حتى مغرب الشـمس ومطلعها من طائف طاف عـن
األولني السـؤالني عىل أجاب اذا قالوا: أهنم أخرى لرواية وطبقا هي؟ الروح ما قصته؟ واسـألوه عن

صادق. فهو األخري السؤال عىل جيب ومل
عن وسـألوه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول اىل فذهبوا بذلك وأخربوهم قريـش واجتمعـوا اىل اىل مكـة فرجعـوا
عنه الوحي فاحتبس اهللا) إنشاء مل يقل (أي يستثن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: غدا أخربكم ومل رسول فقال املسائل الثالث
نزل يوما بعد أربعني كان أن فلـام واسـتهزئوا وآذوا، قريش اغتم النبيملسو هيلع هللا ىلص وفرحت حتى يوما أربعـني

الكهف. جربئيل$ بسورة عليه
الكهف وهو عن أصحاب الكهف فأجاهبم بسـورة عنه) الوحي تأخر اهللا إنشـاء يقل مل ألنه (نعم
سورة من ٨٥ اآلية نزلت للروح ذو القرنني، وبالنسبة بقصة الثاين السؤال وأجاب عىل السؤال األول

وتعاىل. اهللا سبحانه اال يعلمها ال الروح حقيقة والتي تبني أن االرساء

الكهف أصحاب قصة
سـورة من ٢٧ اآلية وحتى ٩ اآلية القرآن (من يف قصة أصحاب الكهـف بصورة خمترصة جـاءت
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البعض اخترصها حيـث املختلفني، واملؤرخـني املفرسين يف أحاديـث القصـة نقلت وقـد الكهـف)،
نأخذ بأن رأينا وهنا مل يذكر، منها واجلزء اآلخر البعض جزءًا ذكر تفصيليا أو رشحها اآلخر والبعض

القرآن. عن اختالفها عدم رعاية مع الروايات مجيع من املطلب لب
الطواغيت سـنة ٢٥١ ميالدية طاغوت مـن وحتى سـنة ٢٤٩ ميالدية الـروم من بـالد حيكـم كان
تركيا يف «إزمري» مدينة من بالقرب تقع «أفسوس» (والتي مدينة وكانت (دقيوس) يسمى «دقيانوس»
يعد وثروته وكان وجالله بجاهه مغرورًا عاصمة الروم، كان االردن) عاصمة «عّامن» من بالقرب أو
مدينة عىل يسيطر كان يقتل، به يؤمن ال والذي به، وااليامن اىل عبادته الناس ويدعو الناس، رب نفسه

عجيبة وموحشة. بصورة «أفسوس» وأطرافها
يمينه عـن والذين عن يسـاره، يمينـه وثالثة عن ثالثـة أقام حيـث وزراء، سـتة لنفسـه اختذ وقـد
«مرنوس، ديرنوس اسامؤهم كانت يساره عن الذين وأما وميشيلينا» مكسلمينا «متليخا، هي أسامؤهم

أموره.(١) مجيع يف يستشريهم دقيانوس كان حيث وشاذريوس»
فيه. حيتفل الناس عيدا، السنة يف يوما واختذ

أن فأخربه أتاه بطريـق إذ يسـاره عن واهلراقلة يمينـه عن والبطارقة(٢) عيـد يف ذات يـوم هـم فبينـا
عن رأسه. سقط التاج حتى لذلك دقيانوس فاغتم قد غشيه عساكر الفرس

لو كان نفسـه: يف غالما فقال وكان متليخـا له يقال يمينـه عن الذيـن كانوا أحـد الثالثة اليـه فنظـر
هذه وليس ينام، كان ومـا يتغوط، يبول وال كان وما يفزع، وال يغتـم كان إذا يزعم كام إهلـا دقيانـوس

االله. فعل من
الطعام، طيب من هلم فاختذ متليخا، اليوم عند ذلك أحدهم وكانوا عند يوم كل السـتة الفتية وكان
متليخا؟ يا وما ذاك قالوا: واملنام، الطعام والرشاب يشء منعني يف قلبي وقع يا إخوتاه قد هلم: قـال ثـم
فوقها؟ ومن عالقة من وال عمد بال حمفوظة سـقفها رفع من فقلت: يف هذه السـامء فكري أطلت قال:
من يف االرض فقلت: الفكر أطلت ثم ومن زينها بالنجوم؟ آيتان مبرصتان؟ وقمرا شمسا فيها أجرى
من نفيس فكري يف وأطلت يش؟ عىل كل متيد باجلبال أن حبسها ومن الزاخر؟ اليم ظهر عىل سطحها
وما امللك، دقيوس ومدبرا غري صانعـا هلا رباين؟ إن غذاين؟ ومن أمه؟ ومن بطن من جنينـا أخرجنـي

الساموات. وجبار امللوك، ملك إال هو
فأرشعلينا. اهلدى، اىل الضاللة من اهللا هدانا بك وقالوا: يقبلوهنا، رجليه الفتية عىل فانكبت

وخرجوا خيوهلم وركبوا ردنـه يف ورصها درهم آالف بثالثة له حائط مـن مترا فباع متليخا فوثـب
الدنيا، ملك وذهب اآلخرة مسكنة إخوتاه جاءت يا متليخا: هلم قال أميال ثالثة ساروا فلام من املدينة،
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وخمرجـا، فرجــا أمركـم مـن لكــم جيعـل أن اهللا لعــل أرجلكم عـىل وامشـوا عـن خيولكم انزلـوا
تقطـر أرجلهـم فجعلـت اليـوم ذلـك فراسـخ يف سـبعـة أرجلهـم عىل ومشــوا خيوهلم فنـزلواعـن

دما.
ولكن حتبون عندي ما الراعي: فقال لبن أو ماء؟ من رشبة هل الراعي يا أهيا فقالوا: راع فاستقبلهم
لنا حيل ال الراعي أهيا قالوا: يا امللك، دقيوس إال هرابا مـن أظنكم وما امللوك، وجـوه وجوهكـم أرى
قوم يا ويقول: يقبلها، أرجلهم عىل الراعي فانكب بقصتهم فأخربوه الصدق؟ منك أفينجينا الكذب،
فتوقفوا بكم، عىل أرباهبا وأحلق األغنام أرد حتى ولكن امهلوين قلوبكم، يف وقع ما قلبي يف وقـع لقـد

له. الكلب يتبعه وأقبل يسعى األغنام له فرد
فأنطق عليه باحلجارة، فأحلوا بنباحه، يفضحنا أن نخاف إنا بعضهم: قال اىل الكلب الفتية نظر فلام
عالهم حتى هبم يسري الراعي يزل عدوكم، فلم من أحرسكم ذروين حتى الكلب: ذكره تعاىل جل اهللا
من مثمرة، فأكلوا وأشـجار عيون الكهف بفناء فاذا الوصيد(٤)، له يقال عىل كهفا(٣) هبم فانحط جبال
عليه، يديه باب الكهف ومد عىل الكلب الكهف وربض اىل وجنهم الليل فأووا املاء ورشبوا من الثمر
من يقلبانه اهللا بـكل رجل ملكني أرواحهم، ووكل بقبض املوت ملك اىل وعـال عّز تعـاىل فأوحـى اهللا
الشمس خزان عّز وعال اىل تعاىل فأوحى اهللا اليمني، اىل الشامل ذات ومن الشامل، ذات اليمني اىل ذات

الشامل(٥). وتقرضهم ذات اليمني، ذات كهفهم عن تزاور فكانت

دقيانوس فعل رّدة
حصان، ألف ثامنني يف فركب خرجوا هرابا فأخرب أهنم الفتية عن سأل عيده من دقيانوس رجع فلام
أردت أن لو امللك: نيام، فقال هم اذا اليهم نظر فلام كهفهم اىل عال فانحط حتى أثرهم يقفـو يزل فلـم
الكهف بالكلس باب فسد ايتوين بالبنائني أنفسهم، ولكن عاقبوا به مما بأكثر عاقبتهم ملا بيشء أعاقبهم
هذا من خيرجهم وأن لينجيهـم السـامء يف الذي الهلم يقولوا قولوا هلم: وقـال ألصحابـه: واحلجـارة،

املوضع.(٦)

عام إحيائهم بعد ٣٠٩
قىض عىل املدة هذه ويف احلادثة، عىل تلك شمسية) سنة ٣٠٠) قمرية سنني وتسع مائة ثالثة مضت

يشء. كل وتغري وحكومته دقيانوس
من فقاموا فنفخ الـروح، ينفخ فيهم أن امللك إرسافيل أمر أن حيييهـم وتعاىل اهللا سـبحانه أراد فلـام
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لبثنا الشـمس بزوغ فيقول أحدهم بعدما رأى لبثنا، كـم البعض بعضهم وأصبحوا يسـألون رقدهتـم،
نصف يوم. يوما أو

منه برزق فليأتكم طعامـا أزكى فلينظر أهيا املدينـة اىل هذه بورقكم ابعثـوا فقالوا: اجلـوع ومسـهم
ادفع أهيا الراعي غريي، ولكن حوائجكم يف يذهب ال قال متليخا: أحدا، يشـعرن بكم وليتلطف وال
ينكرها وطريقا هو يعرفهـا، مواضع ال يرى فجعل ومـىض يؤم املدينة، ثيابه الراعي إيل، فدفـع ثيابـك
ينظر فجعل اهللا، اهللا عيسى رسول إال إله ال عليه: مكتوب أخرض علم املدينة وإذا عليه باب أتى حتى
فقال: خبازا رجال فأتى السوق حتى دخل املدينة نائام، ثم أراين ويقول: عينيه يمسح وجعل العلم اىل
ادفع قال: الرمحن، عبد ملككم؟ قال: اسم وما قال: أقسوس، قال: مدينتكم هذه؟ اسم ما اخلباز أهيا
أنت يا هذا اخلباز: فقال كربهـا، ومن من ثقل الدراهم يتعجب احلباز فجعـل طعاما، هبـذه الـورق إيل
وتركت املدينة، هـذه من وخرجت ثالث، منذ بعتهـا متر ثمن إال مـا هذا متليخا: فقال كنـزا؟ أصبـت
قال الفتى؟ هذا شأن ما فقال: امللك عىل وأدخله متليخا بيد فأخذ اخلباز امللك، دقيوس يعبدون الناس
من نأخذ ال أن أمرنا نبينا عيسـى$ فإن ختف يـا فتى ال امللك: فقال كنزا، أصاب رجـل هـذا اخلبـاز:

وامض ساملا. مخسها فأعطني مخسها، إال الكنز
امللك: فقال املدينة، هـذه رجل من أهل كنزا، أنا ما أصبت يف أمري امللـك أهيا انظر فقـال متليخـا:
متليخا، اسمي قال: ما اسمك؟ ل: نعم، قال: قا أحدا؟ هبا تعرف فهل قال نعم، قال: من أهلها؟ أنت
اركب أهيا نعم قال: دار؟ هذه املدينة يف لك امللك: فهل زماننا، فقال أهل أسامء هذه االسامء وما قال:
يل، الدار هذه قـال متليخا: يف املدينة، دار أرفع هبـم فاتى معه والناس امللك فركب قـال: معـي، امللـك
امللك: فقال شـأنكم؟ ما فقال من الكرب، عينيه عىل حاجباه وقع وقـد شـيخ إليهم فخرج الباب فقـرع
ابن متليخا أنا قـال: أنت؟ من الشـيخ: له الدار داره، فقال هذه أن الغـالم بالعجائب، يزعم هـذا أتانـا
هؤالء امللك الكعبة، فقال: أهيا ورب جدي هو ويقول: يقبلهام رجليه عىل الشـيخ قسـطيكني، فانكب

من دقيوس امللك. هرابا الستة الذين خرجوا
ما فعل يا متليخا فقال: ورجليه، يديه يقبلون الناس وجعل عاتقه عىل ومحله فرسه عن امللك فنزل
هيودي وملك (مسلم بعيسى$) مسلم باملدينة ملك يومئذ الكهف، وكان يف أهنم فأخرب أصحابك؟
أصحايب أصوات أن تسمع أخاف متليخا: إين هلم قال الكهف قريبا من فلام صاروا أصحاهبم فركبوا يف
فأخربهم، أتقـدم امهلوين حتى ولكـن طلبهم، جـاء يف قد امللك دقيوس أن فيظنـون اخليـول حوافـر
نجاك هللا الذي احلمد وقالـوا: اعتنقوه إليه نظروا فلام الكهف دخـل حتى متليخا فأقبل النـاس فوقـف
يوم! أو بعض يوما لبثنا قالوا: لبثتم؟ كم دقيوسكم، قال: وعن عنكم دعوين متليخا: قال دقيوس، من
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وبعث اهللا قرن، بعد قرن وانقرض دقيوس مات وقد سـنني(٧)، وتسـع مائة ثالث لبثتم بل متليخا: قال
متليخا قالوا: يا معه امللك والناس إلينا أقبل وقد إليه، اهللا ورفعه مريم$ عيسى بن له املسيح يقال نبيا
حتى جل ذكره وندعوه معك اهللا قالـوا: ادع تريدون؟ فام متليخا: قال: للعاملني؟ فتنـة جتعلنا أن أتريـد
الناس. عىل الكهف باب اهللا وطمس أرواحهم بقبض تعاىل اهللا فأمر أيدهيم، أرواحنا، فرفعوا يقبض

ماتوا املسـلم: امللك بابا، فقال للكهف جيدان ال أيام سـبعة الكهف باب عىل يطوفان امللكان فأقبل
الكهف عىل باب أبني عىل ديني ماتوا بل ال اليهودي: وقال مسجدا، الكهف باب ديننا، أبني عىل عىل

عليه.(٨) مسجدا وبنى فاقتتال فغلب املسلم كنيسة،

الكهف أصحاب قصة نستفيدها من مهمه دروس
ييل: منها ما وعميقة مهمة دروس الكهف اصحاب قصة نستفيد من

فكريا. أن نكون مستقلني وجيب الفاسد، باملجتمع نتأثر نخضع وال ال أن جيب - ١
القوى. تضيع ال النفس وذلك حتى حلفظ نتقي أن أحيانا - جيب ٢

االعمى. التقليد عن نمتنع أن جيب - ٣
ننمو. حتى املحيط الفاسد من اهلجرة بعض املوارد، يف علينا جيب - ٤

منها. الصعبة االمور وخاصة مجيع يف اهللا عىل التوكل جيب - ٥
عباد اهللا. من للمخلصني الغيبية اإلمدادت أنه ستصل املحتوم من - ٦

التفكر والبحث املنطقي. عن طريق الواهية واالمور اخلرافات من التخلص جيب - ٧
يتولونه أال كانوا الـذي مقامهم تركوا حيث الكهـف أصحاب أن كام أحرارا نكـون ان جيـب - ٨
انقطع يوسف$ الذي مثل باحلق، واتصلوا الدنيا عن وانقطعوا لآلخرة ولالموراملعنوية الوزارة وهو

إليه﴾.(٩) يدعونني إيل مما أحب السجن ﴿رب وقال: وقرصها زليخا عن
أهنم أصحاب الكهف ﴿بالفتية﴾ بالرغم من الكهف) من سورة اآلية ١٠ (يف القرآن وصف - ٩
باهللا بااليامن مملوء قلبه هو الشـخص الـذي الفتى اذن يف الروايات، ما جاء عىل بناءا شـباب يكونـوا مل

سابقا. املذكورة اخلصائص يمتلك والذي

احلق كتامن وجزاء عيل$ عىل السالم َأصحاب الكهف وردهم
يف جملس معه وجتتمع اشـتياق بكل مالك» بن «أنس عند البرصة حترض طالب من جمموعـة كانـت
صاحب الرسـولملسو هيلع هللا ىلص كان قد ألنـه املختلفـة االسـالمية املعـارف منه وتسـتفيد وتتعلـم علـم وتعلـم
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يف وثابتة ال زالت راسـخة الرسـولملسو هيلع هللا ىلص والتي أحاديث وهلفة شـوق بكل هلم يروي فكان طويلة لفرتة
ذاكرته.

أن من وبالرغم سـؤاال عجيبـا، الطالب أحد سـأله االخرى االيام خالف وعىل يوم ذات ولكـن
االجابة. عىل أجربته ظروف يف وضع أنه إال السؤال هذا يكن يريد االجابة عىل مل «أنس»

يف البيضاء البقـع هـذه ما وقـال: الطالب حمـرض يف جدية ألنس بـكل الطالب أحـد فقـد توجـه
سـبحانه إن اهللا قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن رسـول والدي قول حسـب بالربص، وعىل أصبت وجهـك؟ وكأنـك
الرسـولملسو هيلع هللا ىلص؟! أصحاب من وأنت هبذا املرض ابتليت فكيف واجلذام بالربص يبيل املؤمنني ال وتعاىل
الصالح اهللا عبد دعاء من إنه وقال: عيناه وأدمعت رأسه وطأطأ خجل السؤال، هذا أنس عندما سمع

عيل$!. أمرياملؤمنني
عداوة، اىل احلميمة بأنس عالقتهم وتبدلت بأنس عقيدهتم ذلك تزحزحت الطالب سـمع عندما

األذى. سنسبب لك وإال الدعاء هذا بقصة ختربنا جيب أن له وقالوا حوله فاجتمعوا
عليه الطلبة ازدحام أن إال تلك احلادثة أمر وإفشـاء السـؤال هذا عىل االجابة من يتهرب كان أنس
لرسول أهدى اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول عند كنت يوم ذات وقال: باحلديث فبدأ احلادثة بتلك إلخبارهم أجربه
بن والزبري وعبدالرمحن وعثامن وعمر عيل وأبوبكر عليه فقعد هبندف، يقال هلا قرية من بسـاط اهللاملسو هيلع هللا ىلص
ريح يا قل عيل يا لعيل$: النبيملسو هيلع هللا ىلص فقال البساط، أيضا معهم عىل أنا عوف وسـعد وسـعيد وجلست
االرايض أمر من شاسـعة مسـافات مرينا عىل أن بنا وبعد فحمل ريح امحل بنا، عيل: يا بنا، فقال امحل
اهللا قلنا: نحـن؟ تعلمون أين هل لناعـيل$: قال نزلنا االرض، وعندمـا ينـزل بنا بأن الريـح عـيل$

أعلم. ووصيه ورسوله
فسلم أبو بكر الكهف اهللا سلموا عىل أصحاب رسول أصحاب يا الكهف، أصحاب غار هنا قال:
وعبدالرمحن السالم، فسلمت أنا عىل رد أي يسمعوا مل ولكنهم وسعد وسعيد وزبري طلحة عمر ثم ثم

أي جواب. مل أسمع ولكن اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول بيت خادم أنس أنا وقلت:
علينا؟ يردوا عليك ومل ردوا باهلم ما عيل بكر: يا فقال أبو السالم، عليه فردوا فسلم عيل$ ثم قام

ويص نبي. أو نبي عىل إال املوت بعد نرد ال إنا فقالوا: ع$ عيل هلم فقال
عىل البسـاط نقعد بأن فأمرنا نعم، قلنا: الكهف: حديث أصحـاب سـمعتم هل لنا عيل$: فقـال
أرض بلون ضعينـا، فوضعتنا عىل ريح يا قال: الشـمس غروب فحملتنا، وعند امحلينا ريح يـا وقـال:

نبات. أو ماء أو خملوق أي هناك يكن ومل الزعفران
برجله االرض فركـز$ حتـى نتوضأ، ماء هناك وليس الصـالة وقت حان أمرياملؤمنـني يـا قلنـا:
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الصالة من عيل$ فـرغ وعندما الليل، منتصف حتـى هناك وبقينا صلينا وتوضأ به، ثـم املـاء فخـرج
فحملتنا، امحلينا ريح يا وقال: الصبح صالة عند اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول نلحق حتى عىل البسـاط اقعدوا قال:
من الصالة الرسولملسو هيلع هللا ىلص وبعد الفراغ الصبح مع صالة فصلينا رسـوالهللاملسو هيلع هللا ىلص، مسجد يف فوجدنا أنفسـنا
فقص اهللا، رسـول يا بل ختربنا قلت: أم ختربوين؟ عن مسـريكم أنس أخربكم يا ّاهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول يل قال

كان معنا. القصة كأنه
وخالصة هي أسـاس والتي القصة طالبه سيسـتفيدون جـدا من رسده هلـذه يعلـم أنـس بأن كان
بـكل وجودهم هلـذه القصـة العجيبة وهم يسـتمعون احلـرية يف وكانـت الطلبـة غارقـني الـدروس،

حلظة. كل املتغري يف أنس لوجه وينظرون وأحاسيسهم
فهل عّيل$ الشهادة منك يوم يطلب سـيأيت أنس ا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص: يا قال يل يا طاليب! ... أنس: قال

اهللا. يا رسول نعم، قلت: الوقت؟! يف ذلك ستشهد
الدنيا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص عن ارحتل يف ذاكريت، حتى العجيب ذكراها احلادثة، وظلـت هذه انتهـت وهنـا
أيب عند بالناس جاء عّيل$ يوم حتـى ذات أصحابه، بمسـاعدة حتققت والتي بكر أبو خالفة وكانـت
قصة البسـاط رأيت من بام أخربنا أنس يا وقال: عّيل$ فالتفـت إيل اخلالفة، احلديث عن بكـر وجـاء

الرسولملسو هيلع هللا ىلص. أوصاك وبام الكهف أصحاب عىل وسرينا وسالمنا
قال$: سني، لكرب الواقعة تلك نسـيت رأيت فقلت: لقد بام أخربهتم لو أوضاعي كانت ستسـوء
رسول وصية منك؟ كيف تنسـى عندما أطلب شـهادتك تكتم بأن ال الرسـولملسو هيلع هللا ىلص منك تعّهد يأخذ أمل
حتى يعّمر ضمـريه عىل ووطأ خانه بأن أنس قـد ع$ (والـذي كان يعلم عـّيل عندهـا توّجـه اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟
عالمة وجهه عىل (حتـى تظهر ! الربص عالمات عليه اظهر اهلي! وقـال: اىل اهللا بقلـٍب حمرتق دنيـاه)

البطن. أمل عليه واعمى برصه، وسلط خيانته)
قصتي هذه كانت اآلن، وحتـى املجلس ذلك مـن منذ خروجي الثالثة االمـراض بتلك فابتليـت

وقصة بريص.
االمراض الثالثة.(١٠) تلك من يشفى عمره مل آلخر بأنه ويقولون

(عج) الكهف أنصارإمام الزمان أصعاب
اىل أنصار وسـتنضم الدنيا اىل التي سـرتجع املجموعات إحدى من هو أن للنظر امللفـت والـيشء
خيرج الصادق$: االمام قـال الكهف كام أصحاب هي ظهوره الرشيف عند فرجـه عجل اهللا القائـم
كانوا موسـى$ الذيـن من قوم عرش رجال، مخسـة وعـرشون سـبع الكوفة مـن ظهر القائـم$ مـع
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(من وسلامن موسى$)، (وّيص نون بن ويوشـع الكهف، وسـبعة من أهل يعدلون باحلق وبه هيدون
أنصارا يديه فيكونون بني األشـرت، واملقداد، ومالك االنصاري، دجانـة وأبو أصحاب الرسـولملسو هيلع هللا ىلص)،

وحكاما.(١١)
جيب أن بأهنم إلمـام العرص$، احلقيقيني واالصحاب املنتظرين بخصائـص تعّرفنا اللوحة هـذه
اتصاهلم بالعامل املادي يقطعون وألجله وتعاىل سـبحانه أحرار وعشـاق اهللا الكهف كأصحاب يكونوا

وتعاىل. سبحانه باهللا ويتصلون ويرتبطون

الكهف) أصحاب قصة (هناية



الرقيم أصحاب قصة
آياتِنا كانوا ِمن َوالرِقيِم أصحاَب الكهف أن حِسْبَت الكهف: ﴿أم سـورة من التاسـعة اآلية يف جاء

عَجبا﴾.
رقيم أن البعـض قال الرقيـم، حول من هـم أصحاب واملحّدثني بـني املفرسيـن اختـالف حصـل
خرج التي القرية هو اسـم رقيم أن اآلخر: البعض وقـال الكهف، فيه غار أصحاب الذي اجلبـل هـو
أصحاب عليه قصة ُكتب الذى للـوح الصخري اسـم رقيم أن البعض ويعتقد الكهف أصحاب منهـا
لكتاب، البعض أن رقيم اسم ويقول متحف امللوك، يف أو غار أصحاب الكهف نصبه يف ثم تم الكهف
وقصتهم الذين التجأوا اىل الغار(١٢) الثالثة النفر قصة هو رقيم املقصود مـن ان يقول اآلخر والبعـض
هم االرض، فبينام يف يسيحون نفر ثالثة قال: خرج اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أن الربقي حماسن يف جاء اآليت: هي
الكهف، فقالت والتقمت بـاب اجلبل أعىل مـن صخرة بدت حتى تلـة جبل يف يف كهـف اهللا يعبـدون
خالصا، هللا عملتم مـا فهلم تصدقوااهللا، اال أن مما وقعتـم ينجيكم مـا واهللا اهللا لبعـض: عبـاد بعضهـم
فأعطيت ومجاهلا حلسـنها طلبت امرأة أين كنت تعلم اللهم إن أحدهم: فقـال بالذنوب، أسـلمتم فإنام
فقمت النار، وذكرت املـرأة جملس الرجل من منها قدرت عليها وجلسـت اذا حتى ضخام، فيهـا مـاال
اآلخر: قال ثم اىل الصـدع نظروا حتى عنـا هذه الصخرة، فانصدعـت فارفع اللهم منك، فرقـا عنهـا
فرغوا أعطيتهم فلـام درهم، بنصف منهم رجل كل حيرثـون قوما اسـتأجرت أين تعلم إن كنت اللهـم
فبذرت عندي ماله وترك درمها واحدا إال آخذ ال واهللا عملت عمل اثنني قد أحدهم: فقال أجورهم،
فأراده الدرهم وجاء صاحـب النصف ذلك رزقا، اهللا من فأخرج االرض الدرهـم يف النصف بذلـك
الصخرة، قال: هـذه عنا فارفع منك فعلته خمافـة إنام تعلـم كنت فإن آالف، عـرشة ثمن إليـه فدفعـت
كانا وأمي أيب اّن تعلم إن كنت قال: اللهم اآلخر ان بعض، ثـم اىل بعضهم منهـم حتى نظر فانفرجـت
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نومهام، من أوقظهام أن وكرهت هامـة، فيه متج أن أضعه فخفت أن لبن من بقعب(١٣) نائمـني فأتيتهـام
ابتغاء ذلك فعلـت أين تعلم كنت إن ورشبا، اللهـم اسـتيقظا حتى ذلك أزل فلـم ذلـك عليهام فيشـق
من صدق ثم قال النبيملسو هيلع هللا ىلص: طريقهم، هلم سـهل حتى هلم فانفرجت الصخرة، هذه عنّا فارفع وجهك

نجا.(١٤) اهللا

الرقيم) أصحاب قصة (هناية
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عيسى$ قصة
مرة ٢٥ يف القرآن اسمه املبارك هو سيدنا عيسى$ والذي جاء من الرسل العزم أوىل أحد من إن
«يشوع» والتي العربية لكلمة الرتمجة هي «عيسى» كلمة «املسيح»، بعنوان مرة و ١٣ «عيسى»، بعنوان

املنجي. تعني
هنـر بجانـب الكوفـة يف والدة الرسـولملسو هيلع هللا ىلص) سـنة قبـل ٥٧٠) سـنة ٢٠٠١ عيسـى$ قبـل ولـد

الفرات.(١)
فرهاد السـلطان زمن يف املقدس بيت يف القرية النـارصة أو يف ولد أنـه قول البعض حسـب وعـىل

االشكان. ملوك أحد اخلامس
عاقلة ابنة عمران سيدة مريم¢  أمه غريأب، من ولد العاملني حيث من رب معجزة والدته كانت
يتصل والذي مريم¢ والد عمـران كان ارسائيل، بني يف البارزة الشـخصيات إحدى ومن وحكيمـة

علامئهم. أعاظم ومن ارسائيل بني أرشاف ومن عظيًام رجًال بن داوود$ بسليامن الرشيف نسبه
والتي ،(١٩ (سورة «مريم» تسمى القرآن يف السور واحدى يف القرآن، مرة ٣٤ مريم¢ اسم جاء
١٦ وحتى اآلية اآليـة حياته ودعوته من عـن وجزء املهد يف وحديثه عيسـى$ والدة تتطـرق لقصـة

.٣٦
وعرفتها وبرشهتا عيسـى$ يولد أن قبل اىل مريم¢ وتعاىل اهللا سـبحانه عند من املالئكة جاءت
ُيبُرشِك بكلمٍة َاهللا إن مرَيَم يا املالئكُة َقالت ﴿إذ عمران: آل سورة اآلية ٤٥ من نقرأ يف مثلام بعيسى$،

املقربني﴾. وِمَن نياواآلِخَرِة الدُّ مرَيَم َوجيهًا يف بن عيسى أسُمُه املسيُح منُه
العباد بملجلـس التحق عـرش الثانية ويف سـن مريم¢، والدتـه يد عىل عيسـى$ نشـأ وترعـرع
واضحة للعادة اخلارقة واملعرفَة العظمـة آثار وكانت ومناظرهتم بمباحثتهم وبـدأ واملفكرين والّزّهـاد
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السن الصغري. يف هذا وهو وجهه يف معامل وبادية
نبيًا) مريم (وجعلني سـورة من ٣٠ طبقًا لآلية قال من أنه بالرغم برسـالته بعث سـن الثالثني ويف

الثالثني. السن يف رسمية بصورة رسالته بدأت ولكن يف املهد صغريًا كان عندما
به والذي كان االنجيل، كتاب عليه نزل املوتى، وإحياء املرىض شفاء منها كثرية معجزات له كانت
للحياة الرشوط اخلاصة وبسبب ووحدانيته، وتعاىل سبحانه عبادة اهللا اىل يدعو وكان مسـتقلة، رشيعة

حياته. فرتة طيلة عازبًا وظل مل يتزوج وتعاىل، سبحانه دين اهللا عن للتبليغ السفر كثريًا عىل وإجباره
والظهر والليل وال الصبح الشـعري يف من خبز يل قرصًا هب اهلي أنه قال: عيسـى$ زهد يف جاء

الطغيان. اىل يؤدي فإنه ذلك من أكثر هتبني
وبعده زمنه يف كثـريًا عاونوه والذيـن وهـم «احلواريون» االنصار مـن عرش اثنـى لعيسـى$ كان

«هيودا اسخريوطي». ويسمى كان منافقا أحدهم دينه إال لنرش وسعوا
من بني نّجاه اهللا حتى يقتلوه، ولكن اليهود عليه قبض سـنة، وثالثني ث ثال ملدة عيسـى$ عاش

له. وصّيًا شعون نصب أواخر عمره ويف السامء، ورفعه اىل أيدهيم
الرسـولملسو هيلع هللا ىلص (٦١٠ بعثة حتى دينه بقي ملذهبـه ودينه(٢)، املبّلغني من حييـى$ وكان صّدقه سـيدنا
حيث الدنيا، يف االخـرى لألديان املتبعني عـدد من أكثر للمسـيح$ املتبعني عدد يبلـغ واآلن سـنة)،

«مسيحيني». هلم يقال
العظيم: النبي هذا حلياة القصص بعض نظركم اىل نلفت وهنا

عيسى$ معجزة والدة
كانت العظيمة السيدة هذه وتعاىل، سبحانه اهللا قبل مطّهرة وخمتارة من طاهرة سيدة مريم¢ كانت
وخدجية الكربى¢ وقد فاطمة¢ السيدة بعد من يف املقام نظري هلا ليس والتي التاريخ يف للنساء قدوة

واحلكمة(٣). بالطهارة يف القرآن وتعاىل سبحانه اهللا وصفها
زكريا$ وهي سيدنا كفالة حتت وكانت عىل نذر والدهتا بناءًا املسجد بخدمة تقوم مريم¢ كانت
من (بالرغم وبّرشهتا املالئكة جاءهتـا حتى واملناجاة، عىل العبادة وتواصل بيت املقدس مسـجد ختـدم

واآلخرة. الدنيا ووجيهة يف بارزة شخصية ذو بن مريم$ عيسى املسيح بولد اسمه زواجها) عدم
َبَرش﴾. َيمَسسنِي َومل َوَلد أنى يكوُن يل ﴿َرب مريم¢: قالت

كـن َلـُه َيقـوُل فإنـَام أمـرًا َقـَىض إذا يشـاُء مـا خيُلـُق ُاهللا َكذلـك ﴿قـاَل وتعـاىل: سـبحانه اهللا قـال
فيكوُن﴾.(٤)
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مسـجد من زاوية وتعاىل يف سـبحانه اهللا مع خلوهتا يف بالعبادة واملناجاة كانـت مريم¢ مشـغولة
أمرد شـاب رجل هيئة عىل جربئيل) عظيم( مالك اليها وتعـاىل سـبحانه اهللا بعث عندما املقّدس بيـت

اخللق. سوى
عاشـت التي مريم الغريب، الشـاب هذا رأت عندما مريم¢ أصبحت بأي حالة أنه من الواضح
وأنكرته منه فاستوحشـت(٥) ذلك، عىل مثاالً والتي رضبت والعّفة التقـوى عىل وترّبت الطهارة عـىل
واخرج تقيًا﴾ ُكنَت إن بالرمحِن ِمنَك أُعوذ ﴿إين شديدًا وقالت: خوفًا منه وخافت منه باهللا فاستعاذت

تقيا. كنت إن
وطيب أّمنها اخلـوف جربائيل$ منها أحس شـغف، عندمـا بكل الشـاب رّد وانتظرت مريم¢

زكيًا﴾. غالمًا َلِك ربِك ألهب رسول هلا: ﴿إنام أنا بقوله خاطرها
يل َيُكوُن ﴿أنى ودهشـة: بعجب ولكنها قالت العاملني رب من أنه رسـول عرفت عندما فاطمئنت

أُك َبِغيًا﴾. َبَرشَوَمل َيمَسْسنِي َومل ُغالم
أمرًا وكاَن ِمنا َوَرمحة لِلنـاِس آية َولِنجعَلُه َهٌني َعقيل ُهَو َربِك َقاَل َكَذلِـِك ﴿قاَل فقـال جربئيل$:

َمقضيًا﴾(٦)
ووجدت سـاعتها من مريم فحملت فيه(٧) فنفخ بإصبعه قميصها ردن أن جربئيل$ أخـذ وقيـل

احلمل(٨). حس
لنفسها: تقول كانت حيث الوالدة موعد اقرتب كلام تتأمل وتتضايق كانت ولكن مريم¢ فحملت
كيف والزنا؟ بالبغـي ان اهتمت أفعـل ماذا حامل؟ واآلن بـأين امرأة غري متزوجـة سـيقتنع الذي مـن
تتهم بان للعّفة والطهـارة وقـدوة مثال لسـنوات كانت والتي طاهرة عفيفـة تتحمـل امرأة أن يمكـن
سـيكون رسـوله ألن ابنها االحوال يف كل سـيحفظها اهللا بأن حتس كانت جهة أخرى ومـن بالبغـي؟

ونبيه.
﴿ياليتني مت قالت: حيث واهلم الغـم من طوفان الطاهر وجودها كل غمر الوالدة، حـان موعـد

َمنسيًا﴾.(٩) نسيًا وكنُت َهذا َقبَل
املخاض. جاءها حتى ومهمومة وحيدة وهي نخلة جذع فذهبت اىل

َعَليِك ُتَسـاِقط النخَلِة بِجذع إَليِك ي وهزِّ ّيًا، َرسِ َحتَتِك َربُِّك َجَعل َقد َحتَزِين حتتِها أالّ ِمـن ﴿فناَداهـا
َفَلن أكلَم َصومًا للرَمحِن َنذرُت إين َفقوِيل أَحدًا الَبَرشِ ِمَن تَريّن َعينًا فإما وقّري َفُكِيل واَرشيب جنِيًا، ُرطبًا

إنِسَيًا﴾.(١٠) اليوم
وعفيفة. رشيفة طاهرة، أم من إهلية بقدرة عيسى$ ولد الرتتيب هذا وعىل
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مريم¢) وعّفة عيل$ (مقام نقطتان مفيدتان
تبّلغ عن والتي كـربى أمهية نقطتِني ذات اىل مريـم¢ من عيسـى$ والدة يف قصة التوجـه جيـب

ومها: والعقائدية العملية حياتنا وعربة يف كبري درس
ملسجد وخادمة املحراب يف العبادة حالة يف كانت ودائام كانت طاهرة أن مريم¢ من بالرغم - ١
خترج من وتعـاىل أن سـبحانه قبل اهللا من أمرت أهنـا إال والباطنية الظاهريـة اجلهة مـن املقـدس بيـت

حرمة املسجد. حفظ ألنه جيب مكان بعيد(١١)، اىل وتذهب الوالدة عند املسجد
بالطواف حول أسد مشغولة بنت فاطمة عندها كانت والدته عّيل$ املؤمنني أمري والدة عند ولكن
فاطمة¢ فدخلت الكعبة، وجاءها نداء بـأن ادخيل انشـق جدار الكعبة، الوالدة، الكعبـة جاءها آالم

االرض.(١٢) مكان عىل يف أقدس الكعبة أي عّيل$ يف الشق، وولد ذلك وترمم الكعبة،
علامء نجد أن عيسـى$، وهلذا اىل بالنسـبة عّيل$ االمام عظمة مدى يبني حيث عظيم فخز وهذا

مدى الزمن. عىل عّيل$ عظمة يف هذا املطلب عىل الشيعة يستدلون
زوج غري من حيث عندمـا محلت واحلجاب العّفة موضـوع يف جدًا حّساسـة مريم¢ كانـت - ٢
حزهنا شـدة ومن اجلهالء، قبل من بالبغي سـتتهم كانت جدًا ألهنا وتعـاىل، حزنت سـبحانه اهللا بـإذن
ولكن نجد (مريـم:٢٣) َمنسـيًا﴾ نسـَيًا وكنُت َهذا َقبَل مت ليتني ﴿يا املخاض: جاءها عندمـا قالـت
اوروبا العّفة يف وعدم والفساد البغي فيهم انترش والذين لعيسى$ اتباعهم الذين يّدعون املسـيحيون
ينرشون أهنم درجة اىل وقاحتهم ووصلت عيسـى$، سـيدنا عن الناس أبعد هم احلقيقة يف وأمريكا،
«بكني» يف أقيم املؤمتر النسائي الذي يف غريكامل، وحّتى حجاب أو حجاب بال وهى مريم¢ صورة
هلا، وإهانة وقاحة فيها بحيث املؤمتر ديكور صالة أعىل يف ملريم¢ لوحة حياء بال نصبوا ١٩٩٧ سـنة
منسيا ومت وكنت مل أولد ليتني «يا أيضا ستقول والتي مريم¢ الطاهرة السيدة روح فيها تتربأ والتي

واللوحة». هبذه الصورة أهتم أن قبل
مؤهلني رمزا أنـاس يد عـىل أصبحت والعفة للحجـاب رمـزا جيـب أن تكون التي مريـم عجبـا،

احلجاب!! عن والنفور للسفور

املهد يف بتكلمه$ مريم¢ ملساعدة غيبي أمداد
السـيدة تلك اهتموا ترديد بدون الذين اجلاهل قومها اىل مريم¢ عيسـى$ وذهبت بـه فحملت
شـبيهَة (أي هارون أخت يا ومنكرا) قبيحا أمرا (أي فريـا شـيئا جئت مريم لقد ﴿يا وقالوا: الطاهـرة
(أي بغيا (حنة) أمك كانت وما سوء (عمران) امرأ كان أبوك ما والتقوى) بالصالح املعروف هارون
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هبذا الولد)﴾. جئت أين فمن صاحلان أبواك كان
«فأشارت املهد يف بجانبها عيسى$ هلا وكان اهتامهم زادوا يف وجدهتم مريم¢ ولكنها فسكتت
قالوا: ثم وغضبوا ذلك من فتعجبوا برائتي، عىل واستشـهدوه كلموه بأن عيسـى اىل فأومأت أي إليه»

صبيا﴾(١٣). يف املهد كان نكلم من ﴿كيف
فريا﴾ جئت شـيئا ملريم: ﴿لقد سـبعون العوائـق الفرية وهن قالـت ملا الباقر$: جعفـر أبـو قـال
وأقسـم الكتاب عبداهللا، آتاين أنا أمي؟ عىل تفرتين ويلكن هلـن: ذلك، فقال عيسـى$ عند اهللا أنطـق
املجلس) يف احلارضيـن (أحد احلكم فقـال أمي، عىل بافرتائكـن حدا امـرأة منكن كل ألرضبـن بـاهللا

للباقر$:
كرب)(١٤) أن وهللا احلمد واملنة.(بعد نعم قال: ذلك؟ بعد أفرضهبن عيسى$

نبيًا، َوَجَعَلني آتـاين الكتـاَب عبُداهللا إين ﴿قـال القرآن: يف جـاء كام املهد وهـو يف عيسـى$ فقـال
َجبارًا جيعلني بوالـديت َوَمل َوَبرًا حيًا، مادمُت والزكاة بالَصـالة ُكنُت َوأوَصاِين َما أيَن ُمبـاركًا َوَجَعَلنـي

َحّيا﴾.(١٥) أبَعُث َويوَم أُموُت َويوَم ُولدت، يوَم َعَيلّ والسالُم َشقيًا،
حتى بلغ ذلك بعد فلم يتكلم عيسى سـكت ثم مريم¢ براءة علموا عيسـى$ بذلك كّلمهم وملا

الصبيان.(١٦) فيها يتكلم التي املدة
من الناس سـائر أب وخلق غيل من عيسـى اهللا خلق مل عبداهللا$: أليب قلت قال: بصـري أيب عـن
أنثى من خلقا خيلق أن عىل أنه قادر ويعلموا وكامهلا، قدرته متام الناس ليعلم واألمهات؟ فقال: اآلباء
عىل أنه ليعلم ذلك فعل وجّل وإنه عّز أنثى، وال ذكـر غري من خيلقه أن هو قادر عىل كام ذكر، غـري مـن

قدير.(١٧) يشء كل

ومعجزاته وحكمه عيسى$ رسالة
معجزة لديه نبي أو رسول وكل بصورة رسمية، عن رسالته الثالثني سن يف للناس عيسى$ أعلن

ربكم﴾.(١٨) من بآية جئتكم قد ين ﴿إ قال عيسى$ إلرسائيل: نبوته، ليثبت
الرتتيب: هبذا اخلمسة معجزاته ذكر ثم

اهللا﴾. بإذِن َطريًا َفَيُكوُن َفأنفخ فِيِه الطِري َكهيئِة الطِني ِمَن ﴿أنى أخُلُق َلُكم - ١
ل﴾.(١٩) واألْبَرَص األْكَمه ﴿وأبِرُئ - ٣ و ٢

اهللاِ﴾. بإذِن ﴿َوأْحي املوَتى - ٤
ُمؤمنَِني﴾، كنتـم إن َلُكـم آلية ذلـك ِيف إن ُبُيوتُكـم ِيف َتدِخـروَن ومـا تأكلـوَن بـام ﴿َوأئبئُكـم - ٥
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َفاتقوا من َربُكم يآيٍة َوجئتُكم َعَليُكم الذي ُحرَم بعض َوألِحل َلُكم الّتوراِة ِمَن َيَدي بني ملـا ﴿َوُمَصدقـًا
ُمسَتَقيٌم﴾.(٢٠) اط ِرصَ هذا فاعبُدوه َوَربُكم َريب َاهللا إن وأطِيُعوِن، اهللا

معجزاته سحر، أنكروه واعتربوا أخرى به، ولكن مجاعة عيسى$ وآمنوا صّدقوا القوم من مجاعة
بالنصا ئح املسـتقيم الرصاط اىل وهيد هيـم وجـّل، عّز باهللا التوحيـد اىل النـاس يدعـو عيسـى$ كان

واحلكم.
الناس بتلك يرشـد كان الرتتيب وهذا ومشـلول يراه بإذن اهللا، أعمى كل يشـايف كان الطريق أثناء

واالنحراف.(٢١) األصنام عبادة من وحيذرهم وتعاىل سبحانه اهللا اىل والدالئل اآليات
اهللا عّز غضب أشد األشياء فقال: أشد، األشياء أي عّلمنا اخلري معلم يا وقال: احلواريني أحد سأله
والتجرب الكرب قال: الغضب؟ وما بـدء تغضبوا، قال: ال بأن قال: اهللا؟ غضـب يتقى فبم قـال: وجـّل،

وحمقرة الناس.

عيسى$ معجزات احدى الساموية املائدة
بعضهم سـقط وقد اخلـواص، أصحاب عيسـى$ وكانـوا نفر عـرش اثنـى احلواريـني عـدد كان
يوحنّـا، فيلوبس، يعقـوب، اندرياس، بطـرس، هي: وأسـامءهم وتعـاىل سـبحانه اهللا عـن وانحرفـوا
وهيودا يعقوب، أخـو هيودا بـ«الغيور»، وامللّقب وشـمعون جلفا، بن يعقوب مّتـى، توما، برترلوملـا،
يريدون إال أهنم كانوا بعيسـى$ احلواريني آمنوا أن من بالرغم عيسـى$، خان الذي اسـخريوطي
عيسى ﴿يا لعيسـى$: فقالوا باليقني، قلوهبم يغمر أن بالسـامء املرتبطة عيسـى$ برؤيتهم ملعجزات

السامِء﴾. َمائِدة ِمَن َل َعلينا ُينزِّ أن يستطيع ربَك َهل مريَم ابَن
﴿اتقواَ اهللا فقال: ومحذرهم بالقلـق فأحس عيسـى$ الطلب، هذا من تفوح الشـك رائحة كانت

ُمؤمنَني﴾. ُكنتم إن
ِمَن َعَلَيها َونُكوَن َقْد َصدقَتنا أْن َونعلَم ُقلوُبنا َوتطمئِن ِمنها أن تأكَل نِريُد ﴿قالوا فقـال احلواريون:

الشاِهِديَن﴾.
من مائدة علينا أنزل ﴿اللهم ربنـا قال له عز وجل: بحسـن نواياهم وعلم عيسـى$ أدرك عندمـا

خريالرازقني﴾. وأنت وارزقنا منك وآخرنا وآية ألولنا عيدا تكون لنا السامء
عذابا أعذبه فإين فيكم فمن يكفر بعد عليكم إين منزهلا ﴿قال اهللا لعيسـى$: عز وجل اهللا فأوحى

العاملني﴾.(٢٢) من أحدًا أعذبه ال
االحد، يوم نزلت املائدة وألن وعدد من االسـامك اخلبز من أقراص وكان حيتوي عىل املائدة نزلت
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لعيدكم، املائدة سببا كانت املسيح$: سيدنا دعاء يف أيضا هلم وجاء عيدا هذا اليوم املسـيحيون جعل
التوحيد مـن أسـاس كان عىل والذي السـابقني ووجدان مصري أعادتنـا اىل املائـدة أن بذلـك ويعنـى

وااليامن.
للفقراء اجعل مائديت عيسى$ اىل تعاىل اهللا أوحى مرات عدة املائدة نزول بعد الرواية أنه يف جاء
عيسى: اىل تعاىل فأوحى اهللا فيها، الناس شـكوا وشـككوا حتى االغنياء عىل األغنياء فعظم ذلك دون
فقال العاملني، من ال أعذبه أحدا عذابا أعذبـه بعد نزوهلا كفر من إن رشطا: عـىل املكذبني رشطـت إين

احلكيم». العزيز أنت فإنك تغفرهلم وإن تعذهبم فإهنم عبادك «إن عيسى:
ديارهم نسـائهم يف مع فرشـهم عىل ليلهم مـن باتوا رجال ثالثامئـة وثالثة وثالثـني منهـم فمسـخ
الناس رأى فلام احلشـوش، العذرة يف ويأكلون الطرقات والكناسـات، يسـعون يف خنازير، فأصبحوا

هلكوا.(٢٣) ثم ثالثة أيام فعاشوا أهلوهم املمسوخني عىل وبكى وبكوا عيسى$ فزعوا اىل ذلك
عيسى$ لتواضع نموذج

يل، قالوا: اقضوهـا حاجة إليكـم يل ! احلواريـني معرش للحواريني: يـا عيسـى$ يـوم قـال ذات
إن أحق روح اهللا! فقال: يـا هبذا كنا أحق فقالـوا: أقدامهم فغسـل روح اهللا، فقام يا حاجتـك قضيـت
قال ثم لكم، النـاس كتواضعي يف بعدي تتواضعوا ما لكي هكذا تواضعت إنام العـامل النـاس باخلدمة

اجلبل.(٢٤) يف ال ينبت الزرع السهل يف بالتكرب، وكذلك ال احلكمة تعمر بالتواضع عيسى$:

العجب نتيجة بالسفر عييس$ صاحب جزاء
رجل من سـيحه ومعه بعض يف فخرج البـالد، السـيح(٢٥) يف مريم$ عيسـى بن رشايع مـن كان
بصحة اهللا، بسـم قال: البحر عيسـى$ اىل فلام انتهى لعيسـى$، اللزوم كثري وكان قصـري أصحابـه
جـازه بصحة يقني منه اىل عيسـى$: نظر حينام فقـال الرجل القصري املاء عىل ظهر فمشـى منـه يقـني
املاء يميش عىل اهللا عيسـى روح هذا فقال: بنفسـه، العجب فدخله بعيسـى$، وحلق املاء عىل فمشـى
قـل ثم املاء فأخرجه مـن فتناوله بعيسـى فاسـتغاث املاء يف فرمس عيل، فضله فام املاء أميش عىل وأنــا
مـن فـدخلني املاء عىل أميش وأنـا عىل املـاء يميش اهللا قلت: هذا روح قـال: قصري؟ يـا قلت مــا لـه:

العجب. ذلك
عىل ما قلت فمقتك اهللا فيه اهللا وضعك الذي املوضع غري يف نفسـك وضعت لقد عيسـى: له فقال

قلت. عزوجل مما اهللا اىل فتب
بعضا.(٢٦) بعضكم حيسدن وال اهللا فاتقوا اهللا فيها، وضعه مرتبته التي اىل قال الرجل وعاد
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مبتلية قرية موته يف بعد أحياه عيسى$ مع رجل حديث
أما فقال: وطريها ودواهبا أهلها مات قد قرية عىل سياحتهم يف واحلواريون مريم$ بن عيسى مّر
اهللا وكلمته! ادع روح اهللا يا احلواريون: فقال لتدافنوا. متفرقني ماتوا ولو بسخطة(٢٧) إال يموتوا مل إهنم

أعامهلم فنجتنبها. كانت ما فيخربونا لنا حيييهم أن
يا لبيك جميب: منهم القرية فأجابه هذه فقال: يا أهل االرض من رشف عىل فدعا عيسى$ بالليل

أعاملكم؟ ماكانت وحيكم فقال: وكلمته، اهللا روح
ولعب فقال: كيف هلـو يف وغفلة وأمل بعيد قليـل خوف مع وحـب الدنيا الطاغوت عبـادة قـال:
بكينا عنـا أدبـرت وإذا ورسرنا علينا فرحنـا أقبلت الصبي ألمـه، إذا كحب قـال: للدنيـا؟ حبكـم أن

وحزّنا.
أمركم؟ عاقبة كان كيف قال: املعايص ألهل الطاعة قال: للطاغوت عبادتكم أن كيف قال:

اهلاوية؟ وما اهلاوية، فقال: يف وأصبحنا عافية ليلة يف قال: بتنا
وما سجني؟ قال: سجني، قال:

قيل لكم؟ فام قلتم وما قال: القيامة، يوم اىل علينا وقد مجرت جبال من قال:
من غريك يكلمنـي مل كيف وحيـك كذبتـم، قال: لنا: قيـل فيها، فنزهـد اىل الدنيـا ردنـا قـال: قلنـا

بينهم؟
فيهم ومل أكن وإين كنت شـداد غالظ مالئكة بأيدي نار من بلجام ملجمون إهنم يـا روح اهللا قـال:
أم أنجو فيها اكبكب أدري ال جهنم شـفري عىل بشـعرة معلق فأنا معهم عّمني العذاب نزل فلام منهم،
عىل والنوم اجلريش، بامللح اليابس اخلبز أكل اهللا! أولياء يا فقال: احلواريني اىل عيسى$ فالتفت منها،

واآلخرة.(٢٨) مع عافية الدنيا خري كثري املزابل

الدعاء رشط الستجابة احلقانيه بالقيادة الرضا
منهم رجال فاجيب وإن دعا إال أربعني ليلة منهم أحد جيتهد ال ارسائيل أن بني بيـت كانوا يف أهـل
الدعاء ويسـأله فيه هو إليـه ما يشـكو عيسـى$ له فأتى فلم يسـتجيب دعا ثم اجتهـد أربعـني ليلة،
من أتاين عبدي إن يا عيسـى إليه عز وجل اهللا فأوحى وجل عـز اهللا وصىل ثم دعا فتطهرعيسـى قـال:
أنامله ما وثنتثر عنقه ينقطـع حتى فلو دعاين قلبه شـك منك ويف دعاين إنه منه، أويت الذي البـاب غـري

له. استجبت
نبيه؟ من يف شك وأنت تدعو ربك عيسى$ فقال: فالتفت إليه قال:
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عني. به أن يذهب اهللا يل فادع قلت، ما واهللا قدمن وكلمته اهللا فقال: يا روح
بيته أهل حد يف منه وصار وقبل عليه اهللا فتاب عيسى$ وقيادة نبوة من وتيقن عيسى$ له فدعا

ليلة.(٢٩) أربعني بعد عبادة دعائه واستجاب اهللا

عييس$ إضالل من إبليس يأس
وهي املقدس بيت عقبـة إبليس عىل لقاه اىل اهللا، للدعـوة ارسائيل بني عيسـى$ اىل مـىض عندمـا

هي: وأسئلته ميئوسًا منه، عاد ولكنه بأسئلته عيسى$ يضل أن وأراد عقبة أفيق،
غريأب؟ من تكونت أن ربوبيتك عظم من بلغ الذي أنت عيسى يا له: قال

وحواء. آدم كّون وكذلك كّونني، للذي العظمة بل عيسى: قال
صبيًا؟ املهد تكلمت يف ربوبيتك أنك من عظم بلغ فأنت الذي إبليس: يا عيسى قال

ألبكمني. شاء ولو صغري يف أنطقني للذي العظمة بل إبليس يا عيسى: قال
فيصري فيه كهيئة الطري فتنفخ مـن الطني عظم ربوبيتك أنك ختلق من بلغ الذي فأنت إبليـس: قـال

طريًا؟
يل. سخر وخلق ما خلقني للذي العظمة عيسى: بل قال

املرىض؟ أنك ثشفي ربوبيتك عظم من بلغ الذي إبليس: فأنت قال
أمرضني. شاء وإذا أشفيهم بإذنه للذي العظمة بل عيسى: قال

املوتى؟ حتي أنك ربوبيتك عظم من بلغ الذي فأنت إبليس: قال
ويميتني. أحييت ما يميت أن من بد وال للذي بإذنه أحييهم، العظمة بل عيسى: قال

ترسخ وال قدماك تبتل فال أنك تعرب البحر ربوبيتك عظم بلغ من الذي فأنت عيسى يا إبليس: قال
فيه؟

أغرقنى. شاء ولو ملا ذّلـله للذي العظمة بل عيسى: قال
السـاموات تكون سـيأيت عليك يوم أنه ربوبيتك عظم من بلـغ الذي فأنت عيسـى يا قـال إبليـس:

االرزاق؟ وتقسم االمر، تدبر كله ذلك فوق وأنت دونك فيهن واالرض ومن
وأرضه سامواته اهللا ِمَأل سبحان عيسى: فقال الكافراللعني، إبليس قول ذلك من عيسى$ فأعظم

نفسه.. وِرىض عرشه وِزنة كلامته، ومداد
اللجة وقـع يف حتى شـيئا نفسـه يملك من ال عـىل وجهه اهللا ذلـك ذهب لعنه إبليـس سـمع فلـام

اخلرضاء.(٣٠)
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السفر يف عيسى$ صاحب هالك األبله
الدروس عيسى$ من يستفيد من أن بدالً ومن أبله، رجل سـفراته إحدى يف عيسـى$ صاحَب
العمل هذا من هدفه يكن ومل الصحراء، يف العظام بجمع يقوم كان الذنوب، نفسه من املعنوية ويطّهر

والتسلية. اللهو املعنوي، وإنام كان هدفه الرشد
عىل كرارًا وأّرص عيسـى$ هبم اىل فجاء البرش، ألموات من عظام ظنًا منه أهنا العظام وكان جيمع

العظام. تلك صاحب وحييي األعظم اسم اهللا يذكر بأن عيسى$
إنه رجل ضال وهدفه ليس له: وجّل عّز اهللا فقال ذلك، يّرصعىل إنه هللا عّز وجّل: عيسـى$ فقال

اهلي.
منه، فجأة حتولت العظام غضب حالة يف وهو وتعاىل سبحانه اهللا بإذن العظام صاحب أحيا وأخريًا

ميت. أسد عظام كانت العظام تلك أن فتبّني وافرتسه. الرجل األبله ذلك عىل وهجم أسد اىل
افرتسته؟ ملاذا األسد: لذلك عيسى$ قال

غضبت منه. ألنك وقال: األسد فرّد
دمه؟ ترشب ملاذا مل عيسى$: قال

نصيبي. من يكن ألنه مل قال األسد:
عظام اىل ذهب عيسـى$، حمرض يف حييي روحـه امليت أن مـن األبله بدالً الرجـل ذلـك إن نعـم،

متآكلة.
كلب عليك سـيهجم وثلّطخه، وإالْ الرتاب يف تصبه ال صافيًا، ماءًا ترى عندما التغفل، أخـي! يـا
عظام كلب النفس عـىل الرتاب بصّبك هذا وعىل األبلـه ذلك الرجل عىل افرتس األسـد النفـس، كـام

لك. من صيده األّمارة ستمنعه

عيسى$ وجده الذي الكنز
منه قربوا فلـام عىل بلد، فمـروا سـياحته، بعض يف احلواريني بعـض مـع كان عيسـى$ يـوم ذات
لئال الكنز هذا عىل هاهنا ونحوز نقيم أن اهللا روح يا لنا ائذن معه: من فقال عىل الطريق، كنـزًا وجـدوا

يضيع.
أطلبه. كنزًا فيه ويل البلد أدخل وأنا هاهنا أقيموا هلم$: فقال

يف هذه ضيفك أنا فقال هلا: عجوزة، فيها فوجد فدخلها خربة دارا رأى البلد وجال فيه دخـل فلـام
غريك؟ أحد يف هذه الدار الليلة، وهل
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الشوك ويأيت الصحاري وجيمع اىل يذهب حجري، وهو يف أبوه وبقي يتيام مات ابن يل نعم قالت:
به. نتعيش بثمنها ويأتيني فيبيعها البلد

من يسطع صاحلا، ضيفا الليلة هذه يف لنا اهللا بعث له: قالت فلام جاء ولدها بيتا، لعيسى$ فهيأت
وصحبته. خدمته فاغتنم والصالح، الزهد أنوار جبينه

عن الغالم عيسـى$ سـأل الليل بعض يف كان فلام وأكرمه، وخدمه عيسـى$ عىل االبن فدخل
الكامل، مدارج عىل للرتقي واالسـتعداد العقل والفطانة آثار فيه فتفـرس$ وغريها، ومعيشـته حاله
فأخربين به يربح ال هبم مشغوال أرى قلبك غالم فقال له: يا عظيم، هبم مشغول قلبه فيه أن لكن وجد

دائك. دواء عندي يكون لعله
تعاىل. اهللا إال دوائه أحد يقدر عىل ال وداء هم قلبي يف نعم قال: بالغ عيسى$ فلام

عنك. يزيله ما يلهمني اهللا لعل به أخربين فقال:
فوقع القرص اىل فنظرت امللك ابنة بقرص فمررت البلد اىل الشوك أمحل يوما كنت إين الغالم: فقال

املوت. إال دواء لذلك أرى يوم وال كل يزداد وهو شغاف قلبي حبها فدخل عليها نظري
تتزوجها. حتى لك أحتال تريدها أنا كنت إن عيسى$: فقال

يمكنه ال بيشء يعد الرجل هذا أظن ال إين يا ولدي فقالت أمه: بقوله، أمه وأخربها اىل الغالم فجاء
يقول. ما كل يف له وأطعه به، فاسمع الوفاء

ليدخلوا ووزراؤه خواص امللك أتى فاذا امللك، باب اىل اذهب للغالم: عيسى$ قال فلام أصبحوا
امللك. وبني بينك جرى بام وأخربين ائتيني ثم خاطبا كريمته جئته أين عنى امللك أبلغوا هلم: قل عليه

امللك عىل قوله ودخلوا من ضحكوا وتعجبوا امللك ذلك خلاصة قال فلام امللك، الغالم باب فأتى
امللك قال وخطب ابنته امللك عىل دخل فلام امللك، به، فاسـتحرضه قال الغالم مسـتهزئني بام وأخربوه

وكذا. كذا الكبار الَاليل واليواقيت واجلواهر من تأتينى أن إال ابنتي أعطيك ال به: أنا مستهزئا
وآتيك بجواب هذا أنا أذهب الغالم: فقال الدنيا، ملوك من ملك خزانة يف يوجد ال له ما ووصف

الكالم.
كبار، ومدر أحجار فيها كانت خربة عيسى$ اىل فذهب به جرى، بام اىل عيسى$ فأخربه فرجع
تريد ما منها خذ غالم يا منها، فقـال: وأحسـن امللك طلب ما من جنس كلها تعـاىل فصريها اهللا فدعـا

به اىل امللك. واذهب
يكفب هذا. ال وقالوا: أمره، وأهل جملسه يف امللك حتر ها امللك ئثى فلام

اليهم. هبا واذهب تريد ما منها اخلربة وخذ اىل اذهب فأخربه فقال: عيسى$ اىل فرجع
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غريبا. شأنا امللك: إن هلذا وقال زادت حريهتم، أوال به أتى ما بأضعاف رجع فلام
عشقه من وما كان وبني عيسـى$ بينه جرى ما بكل فأخربه احلال، واسـتخربه عن بالغالم فخال

ابنتي. ويزوجك يأتيني لضيفك قل فقال: أن الضيف هو عيسى$ امللك فعلم البنته،
وبني ابنته تلك بينه ومجع اياه فألبسها اليه فاخرة ثيابا وزوجها منه، وبعث امللك عيسى$ فحرض
فجعل االبنة هذه غـري ولد للملك يكن عاقال فهـام ذكيًا ومل فوجده وكلمه الغالم أصبـح فلـام الليلـة،

وطاعته. ببيعته مملكته خواصه وأعيان ملكه، وأمر ووارث عهده ويل الغالم
إليه وسـلموا وأطاعوه امللك رسير إىل الغـام واجلسـوا فجأة امللك مات الثانية الليلـة كانـت فلـام
أقوم عيل حقوقا ال أهيا احلكيم إن لك الغـالم: فقال ليودعه، الثالث اليوم عيسـى$ يف فأتاه خزائنـه،
أنتفع بيشء ال عنه جتبني مل أمر لو قلبي البارحة عرض يف ولكن الدهر، بقيت أبد لو واحد منها بشكر

يل. حصلتها مما
فقال: ماهو؟

يف الرفيعة الدرجة تلـك اىل اخلسيسـة احلالة تلك من تنقلني أن قدرت عـىل إذا إنك الغـالم: قـال
احلالة؟ هذه ويف الثياب تلك يف وأراك بنفسك، هذا ال تفعل فلم يومني

الدنيا بفناء والبـرص وثوابه كرامتـه وبدار باهللا العـامل عيسـى$: إن له قال السـؤال يف أحفى فلـام
ومعرفته تعاىل يف قربه لنـا وإن الفانية، امللك الزائل وهذه االمور هـذا يرغب اىل ودناءهتـا ال وخسـتها

شيئا. عندها الفانية نعد تلك الّلذات ال روحانية لّذات وحمبته
مل أخرى حجة فيل عليك الغالم: له قـال ودرجاهتا اآلخرة ونعيم وآفاهتا بعيوب الدنيا أخـربه فلـام

الكربى؟ البلية يف هذه وأحرى وأوقعتني أوىل هو لنفسك ما اخرتت
يف ترك الثواب لك وليكون وذكائك، عقلك يف المتحنك ذلك لك اخرتت إنام عيسى$: له فقال

غريك. عىل حجة وتكون وأوىف، أكثر لك امليرسة هذه االمور
قال: هذا احلواريني اىل عيسـى فلام رجع عيسـى$ وتبع أثوابه البالية، ولبس امللك، الغالم فرتك

هللا.(٣١) فوجدته واحلمد البلد هذا يف أظنه كنت الذي كنزي
االرض. هذه يف هنا ُوجد الذي املادي الكنز ذلك وليس الكنز هذا هو

أنطاكية اىل مبلغني عيسى$ ارسال
فجاءاهم للتبليغ «انطاكية» مدن الروم إحـدى اىل رجالن(٣٢) بالذهاب اهللا من بأمر عيسـى$ أمر
فأخذوا عليهام وغلظوا الناس عنهام وابتعد للتبليغ الصحيح بالطريق عارفني يكونا ومل يعرفونه، ال بام
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بيت األصنام. وحبسومها يف الروم، سلطان من بأمر
اىل التبليغ يف خربة عنده الّصفا» والذي كان اخلاص «شمعون وصّيه فبعث بذلك عيسى$ فعلم
واالجتناب طريق السعادة أنطاكية اىل أهل ونجاهتام ودعوة السجن من الرجالن خلالص ذلك انطاكية

األصنام.(٣٣) عبادة عن
امللك. باب ارشدوين اىل فقال: شيق وبأسلوب بعمله وبصرية ثقة بكل املدينة فدخل

أعبد إله أحببت أن االرض، وقد مـن فالة يف أتعبد رجل كنت قال: أنا امللك باب عـىل وقف فلـام
امللك.

اآلهلة. بيت اىل أدخلوه فقال: كالمه وعجبه أسلوبه امللك فأحسن للملك، كالمه فأبلغوا
ننقـل هبذا هلـام: وقال يعرفانـه ال بأهنـام يتظاهرا بأن وبـني هلام رفيقاه فرأى بـكل احـرتام فأدخلـوه
مع سـنـة ومكث تقـران بمعـرفتي، ال هلـام: قال أفال رفقتام؟ ثم باخلـرق، ال ديـن اىل مـن دين قـومـا

صـاحبيه.
اخلاص ألسلوبه ونتيجة مع امللك، وعزز صداقته االصنام، يعبد بأنه يتظاهر كان املدة هذه وطول

امللك. خاص عند واحرتام عال مقام امللك، وصل اىل مع يف تعامله
حاهلام؟ فام اآلهلة بيت يف رجلني رأيت خاصة قال للملك: جلسة ويف أدخل عىل امللك يوم ذات

ساموي. إله اىل ويدعوان ديني يضالن عن أتياين رجالن هذان امللك: قال
ديننا، يف معنا دخال لنا احلق يكن وإن اتبعنامها، هلام احلق يكن فإن مجيلّه، امللك فمناظرة فقال: أهيا

علينا. وعليهام ما مالنا هلام فكان
به؟ جئتامين الذي صاحبهام: ما هلام إليه قال فلام دخال إليهام امللك فبعث

ويصور يشـاء االرحام ما يف وخيلق السـاموات واالرض الذي خلق اهللا عبادة اىل ندعو قاال: جئنا
السامء. وأنزل القطر من والثامر، االشجار وأنبت يشاء، كيف

صحيحا؟ يرده أن يقدر بأعمى جئناكام إن عبادته واىل إليه تدعوان الذي هلام: إهلكام هذا فقال
شاء. إن فعل يفعل أن سألناه إن قاال:

قط. يبرص عيل بأعمى ال امللك أهيا قال:
برص هذا. يرد أن هلام: ادعوا إهلكام فقال به، فأيت

آخر. بأعمى عيل أهيا امللك فقال: السامء، ينظر اىل مفتوحتان وهو عيناه فإذا ركعتني وصليا فقاما
عيل بحجة، حجـة امللك أهيـا بصـري، فقال: رفع رأسـه فـإذا االعمى ثم سـجدة فسـجد به، فأتـى

بمقعد.
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فقال: أهيا يميش، وقام رجاله أطلقت قد املقعد فإذا اهللا ودعوا فصليا مثل ذلك، هلام فقال به، فأتى
آخر. بمقعد عيل امللك

وأتينا بمثلهام، بحجتني أتيا قد امللك أهيا فقال: املقعد، مرة فانطلق أول صنع كام به فصنع به، فأتى
دينهام. معهام يف دخلت فعاله مها كان فإن واحد يشء ولكن بقي

دينهام. يف معهام إهلام دخلت واحد ومات، فامن أحياه كان للملك ابن أنه بلغني امللك أهيا ثم قال:
أيضا معك. امللك: وأنا له فقال

حيييه. أن إهلكام امللك فادعوا ابن مات قد الواحدة: هذه اخلصلة بقيت قد هلام: ثم قال
قد قام قرب ابنك جتده اىل ابعث للملك: وقاال رأسـيهام ثم رفعا السجود ّهللا وأطاال سـاجدين فخرا

شاءاهللا. إن قربه من
فعرف اىل امللك به فأيت من الرتاب، رأسه ينفض من قربه خرج قد فوجدوه الناس ينظرون فخرج

بني؟ يا حالك ما له: فقال ابنه، أنه
فأحياين. أن حيييني يسأالنه ساجدين ريب الساعة بني يدي رجلني فرأيت ميتا كنت قال:

فتعرفهام إذا رأيتهام؟ بني يا قال:
قال: نعم.

ثم ال، ال فيقول: أبوه: انظر فيقول له رجل عليه رجل يمر اىل الصحراء، فكان مجلة الناس فأخرج
رأى حتى كثريين أيضا بقوم مر ثم اليه، بيده وأشار أحدمها هذا فقال: كثري مجع بعد بأحدمها عليه مر

وهذا اآلخر. فقال: اآلخر صاحبه
هو احلق. ما جئتام به أن وعلمت بإهلكام آمنت فقد أنا أما صاحب الرجلني: النبي فقال

كلهم. أهل مملكته وآمن بإهلكام، آمنت أيضا وأنا امللك: فقال
أهل ومجيع امللـك آمـن احلكيم، وأسـلوبه عيسـى$ منـدوب بفضل شـمعون الرتتيـب، وهبـذا

مملكته.(٣٤)

أفضل الناس عيسى$ و
فيرضب جعنا، روح اهللا يا لعيسى$: قالوا جاعوا اذا عيسـى$ مع سـفرهم يف احلواريون وكان
يا قالوا: عطشـوا فإذا يأكلهام، رغيفني انسـان منهم فيخرج لكل جبال أو كان سـهال عىل االرض بيده
روح اهللا يا قالوا: فيرشبون ماء فيخرج جبال سهال كان أو االرض عىل بيده فيرضب عطشنا، اهللا روح

واتبعناك. آمنا بك سقينا، وقد شئنا وإذا شئنا أطعمتنا منا؟ إذا أفضل من
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بالكراء.(٣٥) الثياب يغسلون كسبه، فصاروا ويأكل من بيده، يعمل من منكم أفضل قال:
هذا عمليا الناس وعلموا حياهتم ولوازم مؤونتهم هييئون بأجرهتم وأصبحوا بالعمل بدأوا وبذلك

العبادة. من أفضل بل عار ليس الرزق طلب العمل والسعي يف بأن الدرس

العابدين من جمموعات بثالث عيسى$ لقاء
خاوية وأبداهنم حـزن يف أشـخاص وهـم رأى ثالثة يف البـالد، سـائحا عيسـى$ يـوم كان ذات
اهللا خوف فقالوا: عليه؟ انتم الذي احلال هبذا أوقعكم الذى السبب هو ما هلم: صفراء فقال ووجوهم

سبحانه وتعاىل.
القيامة. يوم أمنا خوفكم يبدل أن اهللا قال$: حقا عىل

الذي هو رمحة اهللا، اىل الشوق فقالوا السبب، عن فسأهلم حزنا أشخاص آخرين أشد ثالثة ثم رأى
أمانيكم. لكم أن حيقق عىل اهللا حقا قال$: تراه، ما بنا فعل

تراه. ما فعلت بنا التي تعاىل، هي اهللا حمبة فقالوا: هبم، علة ما عن فسأهلم آخرين ثالثة رأى ثم
املقربون.(٣٦) أنتم املقربون أنتم فقال$:

يف كربالء العجيبة واحلادثه عيسى$ واحلواريون
كارسًا قد أسدًا فرأوا بكربالء احلواريون، فمّروا ومعه الرباري يف سـائحًا عيسـى$ يوم كان ذات

الطريق؟ هذا يف جلست مل له: فقال االسد، اىل عيسى أخذ الطريق فتقدم
يزيد قاتل تلعنوا حتى لكم الطريق أدع مل إين فصيح: بلسـان االسـد فقال فيه؟ نمر تدعنا ال وقال:

احلسني$.
احلسني؟ يكون ومن عيسى$: فقال

الويل. عيل وابن األمي النبي سبط حممد هو قال:
قاتلة؟ ومن قال:

ولعن يرفع عيسى يديه عاشـورا، أيام خصوصا أمجع والسـباع والذباب الوحوش قاتله لعني قال:
لشأهنم.(٣٧) ومضوا طريقهم عن االسد فتنحى دعائه عىل احلواريون عليه وأمن ودعا يزيد

املوت بعد سنة احلياة ملدة عرشين
بعد أحدًا مريم أحيا عيسى بن كان هل وقال: الصادق$ االمام االشـخاص أحد سـئل يوم ذات
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وولد؟ ومدة له أكل ورزق كان حتى موته
عيسـى$ عليه، وإن فينزل به يمر عيسـى وكان اهللا، يف له مواخ صديق له إنه كان نعم، فقال$:

رسول اهللا. يا مات فقالت أمه: عنه، فسأهلا أمه إليه فخرجت عليه ليسلم به مّر ثم عنه حينا، غاب
تريه؟ أن أحتبني هلا: فقال

نعم. قالت:
معي اىل انطلقي هلا: فقال أتاها الغد كان فلام اهللا، بإذن لك أحييه غدا أتيتك حتى كان إذا قـال هلـا:

قربه.
أمه رأته فلام حيـا، ابنها وخرج القـرب فانفرج اهللا دعا ثـم عيسـى$ فوقف قربه أتيا حتـى فانطلقـا

الدنيا؟ يف أمك مع تبقى أن أحتب له: فقال عيسى$ بكيا، فرمحهام ورآها
رزق وال أكل؟ وال مدة أو بغري ومدة، اهللا بأكل وبرزق يا رسول قال:

لك. ويولد وتتزوج سنة، عرشين تعمر ومدة وأكل برزق بل عيسى$: له فقال
قال: فنعم إذا.

له.(٣٨) وولد فعاش عرشين سنة وتزوج أمه اىل عيسى فدفعه قال:

لعيسى$ موعظة عرشة إحدى
التالية: ارشاداته اىل نلفت نظركم عيسى$ ومواعظ حكم من االستفادة من للمزيد

فقالوا ودرس ووعظ جملس وعشـق يف شوق عيسـى$ بكل اىل اسـتاذهم احلواريون اجتمع - ١
أرشدنا. معلم اخلري يا له:

ال أن آمركم وأنا كاذبني، وتعـاىل تبارك حتلفوا باهللا ال أن أمركم اهللا$ موسـى كليم إن فقـال هلم:
وال صادقني. كاذبني حتلفوا باهللا

زدنا. اهللا روح يا قالوا:
أن عن فضال أنفسكم بالزنا حتدثوا آمركم أن ال وأنا ال تزنوا، أن أمركم اهللا$ نبي موسى فقال: إن
حيرتق التزاويق الدخان وإن مل مزوق فأفسـد يف بيت كمن أوقد كان بالزنا نفسـه حدث من فإن تزنوا،

البيت.(٣٩)
أشد. أي األشياء علمنا اخلري معلم يا مريم$: بن احلواريون لعيسى قال يوم ذات - ٢

وجل. عز اهللا غضب أشد األشياء فقال:
اهللا؟ غضب يتقي فبم قالوا:
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تغضبوا. ال بأن قال:
قالوا: وما بدء الغضب؟

الناس.(٤٠) وحمقرة والتجرب الكرب قال:
يتصاحيان شـخصـان فسـمـع مــن بعيد وحيدا، الصـحـراء يعـرب عيسـى$ كان يـوم ذات - ٣
االرض أن يـدعـي منهام وكـل أرض، قطعــة اختلفـا حـول قـد مزارعـان مها فــإذا منهـام فاقـرتب
يسـتعدا للصلح التــايل حتى باحلديـث فوعظهـام بينهــام، أن يصلح عـىل عيسـى$ فـقـرر مـلكـه،
هذه أن يدعي منكام كل فقـال: بينهام، واخلــالف احلقد اىل والـذي أدى فيهام الغرور حاجـز وحيطــم
ستكون هذه االرض قصرية مدة بعد متلككم، التي هي االرض أن يف احلقيقة ولكن له، ملك االرض
لكام، بل ملك ليست فاالرض اذن االرض، من هذه ستكونان جزءا جسدكام يتحلل لكام، وعندما قرب
من مركب اهبطـا الدنيـا، هذه من الباقية القليلة االيـام يف املاديات عىل تتخاصام ال لذا ملـك هلا، أنتـام

الغـرور وتصاحلا.
هذا) (ريح أنتـن ما فقالـوا: يف الصحراء، عىل جيفـة احلواريني مـع عيسـى$ مـر يـوم - ذات ٤

أسنانه !.(٤١) أشد بياض عيسى$: ما الكلب؟! فقال
وإنام فقط والعيوب السـيئات اىل تنظروا ال بـأن عيسـى$ واآلخرين علمهم وعـىل هذا الرتتيب

أيضا. احلسنات اىل انظروا
ما شأنكام؟ عيسى$: هلام يتصاحيان، فقال وامرأة رجل بمدينة وفيها عيسى$ مر - ٥

فراقها. أحب صاحلة، ولكني بأس، هبا وليس هذه امرأيت اهللا نبي يا الرجل: قال
شأهنا؟ ما كل حال عىل فأخربين قال:

كرب. غري من الوجه خلقة هي قال:
طريا؟ وجهك ماء يعود أن امرأة أحتبني هلا: يا قال

نعم. قالت:
ماء القدر، ذهب الصدر فـزاد يف عىل إذا تكاثر الطعـام ألن تشـبعني، أن أكلت فإياك إذا قـال هلـا:

طريا.(٤٢) وجهها فعاد ذلك ففعلت الوجه
حيبُّ ال هللا يعمل الذي عيسـى$: قال املخلص هللا؟ من لعيسـى$: احلواريون يوم قال ذات - ٦

وجّل.(٤٣) عّز اهللا عمل من عىل يشء أحد حيمده أن
صاحبتهم فقال: فالن، بيت اىل فالن هتدى بنت فقيل: عنهم، فسأل بقوم جملبني عيسى$ مّر - ٧

من ليلتهم. ميتة
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زوجتك سل له: فقال فخرج زوجها، دارها، اىل الناس فذهب مع حّية، إهنا من الغد قيل فلام كان
اخلري. فعلت البارحة من ما

فلم ليلتنا فهتف جاءنا وإنه مىض، فيام مجعة يأتيني كل ليلة كان سائًال إال أن شيئا فعلت ما فقالت:
ما مقدار فأنلته متنكـرة فقمت يبقـون الليلة جياعا، صويت وعيايل تسـمع أهنا ال عّز عيل فقـال: جيـب،

فيام مىض. أنيله كنت
جملسك. عن تنحي عيسى$: قال

هذا.(٤٤) عنك رصف بام تصدقت ذنبه، فقال: عىل عاض أفعى ثياهبا حتت فامذا فتنحت
بنفسـه قام عيسـى$ الطعام، تناوهلم االنتهاء من فبعـد للحواريني الطعـام - أعـّد عيسـى$ ٨

اهللا. روح يا هبذا أحق نحن كنا فقال احلواريون: وغسل أيدهيم،
يف بعدي تتواضعوا مـا هكذا لكي تواضعت العـامل، إنام باخلدمة أحق الناس إن عيسـى$: فقـال

لكم.(٤٥) كتواضعي الناس
فجعل والعواصف والربق والرعد املطر به فاشتّد يف االرض، سائحًا عيسى$ كان أن وروى - ٩
وإذا عنها فحاد امرأة فيها فإذا فأتاها بعيد فرأى خيمة من حتته ويستظل إليه يلجأ ومكانًا املأوى يطلب
لكل جعلت افال وقال: ربه اىل رأسه ورفع ظهره عىل يده فوضع أسد وإذا فيه فأتاه جبل يف بكهف هو

مأوى. يل جتعل ومل مأوى يشء
خلقتها حورية مائة القيامـة ألزوجنك يوم وعّزيت رمحتي مسـتقر مأواك يف نعـاىل اليه: اهللا فأوحـى
الزهاد أين ينادي مناديا وآلمرن الدنيا يوم منها كعمر كل عام آالف أربعة يف عرسك وألطعمن بيدي

مريم$.(٤٦) بن عيسى الزاهد عرس الدنيا احرضوا دار يف
من اخرج األمل اهلي! فقال: االرض، بحرث يقوم عجوزا عيسـى$ رجال رأى يوم ذات - ١٠

الرجل. هذا قلب
ونام. املكان نفس يف االرض ورقد عىل يرمي بمحراثه، الرجل رأى حلظات، بعد

العجوز. قلب هذا اىل األمل اهلي! ارجع عيسى$: فقال
واحلرث. للعمل حمراثه وعاد وأخذ مكانه من قام قد الرجل فرأى

رميت بمحراثك ورقدت ثم ثم البداية يف كنت تعمل ملاذا وقال: العجوز ذلك اىل عيسى$ ذهب
للعمل؟ وعدت قمت حلظات بعد

وقد تعمل أن اىل متى تريد لنفيس قلت فكرة، بباىل فجأة خطرت أعمل، كنت عندما العجوز: قال
بام أنك لنفيس: قلت هذه اللحظة ويف ونمت، املحراث رميت لذلك الشـيخوخة؟ مرحلة وصلت اىل
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للعمل.(٤٧) وعدت قمت لذلك معيشتك، مؤونة تأّمن حتى العمل اىل حمتاج فإنك حّي
اىل أّدى االمـل مل يكن واذا واالجتهـاد واجلد احلركـة ويـؤدي اىل جيد ذاته إن االمـل بحـّد نعـم،

الكسل.

عيسى$ ووفاة أمه¢
سبيل يف املؤذية واألقاويل اجلارحة من الناس واأللسن تأّذى كثريا وزمان عرص يف عيسى$ كان
شـفاء مرهم وبياناهتا حاالهتا مريم¢، وكانت عندما يأيت أمه قلبه يطمئـن كان ولكن الناس، هدايـة
االنسـان باهللا وحمرضها يذّكر بالنور مغمورة كانت التـي الوالدة واملغموم، عيسـى$ املهمـوم لقلب

من القلب. والغم اهلم ويطرد سبحانه وتعاىل وامللكوت
وتعاىل. سبحانه اهللا ومناجاة العبادة يف واجلبال أيامها بالصحراء تقيض مريم¢ كانت

حتى املكان نفس يف فتعبت ونامت عند جبل، وادي دمشـق يف يف العبادة مشـغولة كانت يوم ذات
وجتهيزها وغّطنها بغطاء بغسـلها وقمن اجلنة من احلوريات جـاءت توّفت، الوقت نفس ويف ترتـاح.

اللون. أبيض
يوقظها. فلم أبيض، بغطاء تغطت وقد نائمة فرآها والدته، اىل عيسى$ ذهب

فاقرتب تستيقظ، مل أهنا إال والدته، وإفطار الصالة حان وقت تستيقظ، مل ولكنها ملدة حوهلا فمشى
قد أهنا أيضا، ففهم مل تـرد أعىل ولكنها بصوت فناداها تـرد، مل أهنا إال منخفض بصوت وناداهـا منهـا
بقرب ودفنها جنازهتا فأخـذ جدًا عليه، صعب فراقهـا كان فقد عليها جدًا، عيسـى$ فحزن توفـت

املقدس.(٤٨) بيت
أمنية؟ عندك هل وسـأهلا: أماه ففرح روحها، رأى حتى بوالدته من التفكر عيسـى$ يفرت يكن مل
الباردة، ليايل الشـتاء يف اهللا وعبادة باملناجاة واشـتغل الدنيا اىل لو أرجع نعم أمتنى مريـم¢: فأجابـت

احلارة.(٤٩) الصيف أيام وأصوم

واملهدي$ اإلسالمملسو هيلع هللا ىلص بنبي عييسى$ بشارة
املكان من بحـامر آتوين املقدس: بيت اىل االردن مـن سـريه الصحابه يف قال عيسـى$ ذات يـوم
عيادة اىل وذهب أورشـليم مدينة ودخل عيسـى$ فركبه باحلامر، وجاءوه أصحابه فذهـب الفـالين،
سأله وهناك املقدس، بيت دخل ثم اهللا، بإذن فشفاهم كانوا مرىض بأمراض مستعصية أشخاص عدة

سيكون؟ ومتى الدنيا ستنتهي كيف أخربنا اهللا! يا رسول االشخاص: بعض
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تعاىل اهللا عجل (املهدي أبنائه أحد وسيكون (٥٠)
أمحدملسو هيلع هللا ىلص اسمه بعدي من نبي سيأيت عيسى$: قال

وسـأنزل وجورًا، ظلًام كام ملئت وعدالً قسـطًا االرض سـيمأل االرض يف خلقه عىل اهللا حجة فرجه)
ظهوره.(٥١) عالمات من عالمة وسيكون نزويل خروجه، وقت يف السامء من

السامء اىل عيسى$ عروج
والتخطيط وروحانيهم اليهـود قلوب يف ظهور احلقـد اىل أتباعه وزيـادة عيسـى$ تبليغات أدى
لقتل الروم وحتريضه قاموا بتهييج قيرص أهدافهم وإلجراء والعظيم، الكبري الرجل ذلك قتل كيفية يف
ال يوجد وبقاء ملكك بقاءك وألجل عليك فسـوف يقيض عيسـى$ بقى اذا أنه وقالوا له عيسـى$

غريقتله. حل
خمبأه يف االعداء ملدة خفيًة عن اخلاصة وعاش أصحابه مع مكانه فبّدل بخطتهم عيسـى$ فعرف
الفضة من قطعة ٣٠ مقابل رشـوة وقدرهـا ويسـمى «هيودا اسـخريوطي» أحد احلواربني وأخريًا قام
قبض بعيسى$ الكبري وبسبب شبهه ولكنه ويشنقونه(٥٢) عليه يقبضون مكانه حتى عن اليهود بإخبار

لعيسى$. حفرها التي احلفرة ووقع يف عوضًا عن عيسى$ وقتلوه اليهود عليه

توضيح
قام بمكانه اليهود «هيودا» إلخبار ولكن نتيجًة مع أصحابه، مزرعة يف خمبأه يف خمتبئًا عيسى$ كان

احلواريون. املزرعة وحمارصة تلك بدخول الظالم حلول عند اليهود اجلواسيس
اللحظة هذه ويف وهربوا، لوحده عيسـى$ تركوا شـديد خطر يف بأهنم احلواريون أحس وعندما
لذلك ونتيجة األعداء أعني عنه وحجب سـاعده لوحده، بل وجّل عيسـى$ اهللا عّز يرتك مل اخلطرية
وعندما عيسى$، عن عوضًا اسـخريوطي) هيودا (وهو عيسى$ يشـبه شـخص عىل االعداء قبض
وخوفه عليه وقعت التي هول املصيبة من نفسـه ويعّرف يتكلم أن مل يسـتطع الرجل ذلك قبضوا عىل

عمله. جزاء عىل وحصل واعدامه هيودا بصلب فقدموا الشديد.
َوَما َقتُلوة ﴿ومـا القرآن: يقول ولكن عيسـى$ قتلوا أهنم وجنوده ووزراؤه الـروم لقيـرص فتهيـأ

إليه﴾.(٥٣) اهللا َرَفَعُه م َبل َهلُ ُشبَه َصَلُبوه َوَلكن
لدهيم املسيحيني حتى وصلب، أعدم قد عيسـى$ ان اجلميع واعتقد املجتمع عىل ذلك وانعكس
االعتقاد أال هذا أساس عىل املسيحيني شئون مجيع يف نراه الذي الصليب شـعار وقد ُبني االعتقاد هذا

واستشهد. عيسى$ قد صلب أن وهو
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املهدي ظهور وعند وتعـاىل سـبحانه عند اهللا ويرزق السـابقة(٥٤)، هوحّيّ طبقًا لنفس اآلية ولكـن
تعاىل. اهللا بإذن خلفه ويصيل االرض اىل السامء فرجه سينزل من تعاىل اهللا عّجل

املعراج يف بعيسى$ اهللاملسو هيلع هللا ىلص لقاء رسول
املالئكة واالنبياء من بالكثري السامء التقى اىل ومنها املقدس بيت اىل مكة من الرسولملسو هيلع هللا ىلص عرج عندما
املقدس بيت حلم تقع بناحية (وبيت حلم بيت يف صليت قال: حيث لسانه ما جاء عىل ومنها سريه، يف
كانت التي الرباق باحللقة املقدس فربطت بيت اىل انتهينا حتى فمضينا ركبت عيسى$) ثم ولد حيث
فيمن وعيسـى وموسـى فوجدناابراهيم جنبي، اىل جربئيل املسـجد ومعي فدخلت هبا، تربط االنبياء
استووا سيتقدمنا فلام وجربئيل إال أشـك وال الصالة، مجعوا إيل، وأقيمت أنبياءاهللا# قد من اهللا شـاء

فخر.(٥٥) وال وأممتهم فقدمني بعضدي جربئيل أخذ
الثاين: السامء ووصل اىل السبع الساموات اىل عرج قال عندما وأيضا

ابنا فقال يل: جربئيل؟ يا هذان من متشـاهبان، فقلت: رجالن فيها السـامء الثانية فاذا اىل صعدنا ثم
باالخ وقاال: مرحبا يل، واستغفرا هلام، عيل واستغفرت وسلام عليهام فسلمت حييى وعيسى#، اخلالة

الّصالح.(٥٦) النبّي وا الّصالح،

عيسى$) حياة قصة (هناية
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خرض$ هو من
(٦٥) آية من املقصود املتعددة، للروايات طبقا ولكن برصاحة، خرض$ اسم ذكر القرآن يأيت يف مل
سـبحانه اهللا يصفه حيث خرض$، هو العامل) والرجل موسـى$ بقصة (اخلاصة الكهف سـورة من

ِعلًام﴾. َلدنا ِمن وَعلمناه ِمن ِعنِدنا َرمحة آتيناه ِعبادنا ِمن َعبدًا ﴿َفَوجدا وتعاىل بالتايل:
اهللا عناية والذي كان يف اخلـواص اهللا عباد من هو طبقًا لتلك اآلية خرض$ فـإن ذلك عـىل وبنـاءًا

لدين. علم عنده كان حيث خاصة اهلية ورمحة
ويعني «خـرض»، ولقبـه ملــكان» بـن «تاليـا كــان أن اسـمـه الـروايـات لبعـض وجــاء طبقـًاً
أزهرت إال بيضـاء أرض وال يابسـة خشـبة عـىل جيلس ال كان ألنـه باخلـرض سـمي وقـد األخـرض،

خرضاء.
اآلية مثل الكهف سورة يف اآليات بعض املطلب هذا يؤّيد كام نبي أنه الروايات بعض من ويستفاد

﴿فأردنا﴾. :٨٠ اآلية ومثل أمري﴾ فعلته عن ﴿ما :٨٢
من حـي اآلن(١)، ومن وهو القيامـة يوم اىل وسـيعيش طويل أن عمـره متعـددة وطبقـًاً لروايـات

بعد. ذكره فيام سيأيت والذي القرنني ذو أصحاب
فدعاهم قومه اىل تبارك وتعاىل بعثه اهللا مرسًال نبيًا اخلرضكان إن قال: أنه الباقر$ االمام عن نقل
أرض وال يابسـة خشـبة عىل جيلس ال كان أنه آيته وكانت وكتبه، ورسـله بأنبيائه واالقرار توحيده اىل
أرفخشد بن بن عابر ملكان بن تاليا اسمه لذلك، وكان سمي خرضا أزهرت خرضاء، وإنام إال بيضاء

بن نوح$.(٢) سام بن
فسـيصبح بجمعها قمنا اذا حيث اخلرض$ احلديث عن يف كتب جـاءت روايات وقصص كثـرية

يف حياته: قصصه من عدد اىل نلفت نظركم هنا وكنموذج موسوعة، الكتاب
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السوق قبل تاجر من عبودية خرض$ - ١
اخلرض؟ أحدثكم عن أال ألصحابه: اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال رسول يوم ذات

اهللا. رسول يا بىل قالوا:
اهللا بارك عىل فقال: تصّدق مسكني به برص إرسائيل إذ أسواق بني من يف سوق هو يميش بينا قال:

فيك.
أعطيكه. من يشء عندي ما يكون، يقيض اهللا ما باهللا، آمنت قال اخلرض:

ورجــوت اخلري وجهـك يف اخلـري رأيـت تصدقـت عـيل إنــي اهللا ملـا بـوجــه املسـكـني: قــال
عـندك.

فتبيعني. تأخذين أن إال أعطيكه يشء من عندي ما عظيم بأمر سألتني إنك باهللا اخلرض: آمنت قال
هذا؟ يستقيم وهل املسكني: قال

يف أخيبك ال إين أمـا وجّل، ريب عّز بوجه سـألتني عظيم، سـألتني بأمر إنك لك أقول احلـق قـال:
رب فبعني. مسألتي بوجه

يشء. يستعمله يف املشرتي زمانا ال بأربعامئة درهم فمكث عند فباعه اىل السوق فقدمه
بعمل. فمريب خدمتي التامس ابتعتني إنام اخلرض$: فقال

إنك شيخ كبري. عليك أشق أن إين أكره قال:
عيل. تشق لست قال:

احلجارة. هذه فانقل فقم قال:
وأمجلت له: أحسنت فقال يف ساعته احلجارة فنقل فقام - يوم يف ستة نفر دون ينقلها ال وكان قال:

أحد. يطقه ما مل وأطقت
أن أكره وإين حسنة، خالفة يف أهيل أحسـبك أمينا فاخلفني إين سـفر فقال: للرجل عرض ثم قال:

عليك. أشق
عيل. ثشق لست قال:

إليك. حتى أرجع شيئًا اللبن قال: فارضب من
ماحسبك وما اهللا بوجه أسألك الرجل: له فقال بناءه، شيد وقد ورجع الرجل لسـفره فخرج قال:

أمرك؟
وسأخربك العبودية يف عّز وجّل أوقعني اهللا ووجه وجّل عّز بوجه اهللا عظيم بأمر سألتني إنك قال:
بوجه فسألني اعطيه، ومل يكن عندي يشء صدقة مسـكني سـمعت به، سـألني الذي اخلرض أنا أنا، من
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قادر وهو سـائله فرد وجّل عّز اهللا بوجه سـئل فأخربك أنه من فباعني رقبتي، من فأمكنته اهللا عّز وجّل
إال عظم يتقعقع. دم وال وال حلم جلد لوجهه ليس القيامة عىل ذلك وقف يوم

أعرفك. ومل عليك شققت الرجل: قال
أبقيت وأحسنت. ال بأس قال:

سبيلك؟ فأخيل أخريك أم وجّل، عّز اهللا بام أراك ومايل أهيل احكم يف أنت وأمي بأيب قال:
أوقعني هللا الذي احلمد اخلرض$: فقال سـبيله، عىل اهللا عبد سـبييل، فأخىل ختيل إيل أن أحب قال:

منها.(٣) فأنجاين العبودية يف

ملوسى$ خرض$ نصيحة - ٢
لقاءه سنذكر قصة والغالم واجلدار والتي السفينة قصة بعد اخلرض$ عن أراد موسى$ االفرتاق
معه يرضك ال ما اخلرض$: الزم النصيحة فقال موسى$ طلب منه موسى$، قصص يف فيام بعد به
تعجب، يا غري يف والضحك حاجة اىل غري وامليش واللجاجة وإياك يشء، غريه مع ينفعك يشء كام ال

عىل خطيئتك.(٤) وإبك بخطيئة أحدًا تعرين عمران ال بن

ووصيه الرسولملسو هيلع هللا ىلص علم اتساع - ٣
سـأله قومه موسـى اىل واجلدار ورجع والغـالم السـفينة يف قصة واخلـرض# موسـى تشـاجر ملا
عىل واخلرض أنا بينا البحر، قـال: عجائب من وشـاهده اخلرض$ من اسـتعلمه عام هارون$ أخـوه
ورماها ثانية املرشق، وأخذ نحو هبا ورمى يف منقاره قطرة أخذ طائر بني أيدينا سقط إذ البحر شاطيء
أخذ خامسة وعاد وألقاها يف ثم اىل االرض، رماها ورابعة السامء، نحو هبا ثالثة ورمى وأخذ املغرب، يف
إلينا وقال: فنظر يصطاد بصياد نحن فلم جيب، وإذا ذلك عن اخلرض$ فسـألت لذلك فبهتنا البحر،

هوذلك. الطائر؟ قلنا: من وتعجب فكر يف أراكام يل ما
تعلامن؟ ما نبّيان وأنتام علمت قد صياد أنا رجل قال:

اهللا. عّلمنا إال ما نعلم ما قلنا:
املاء برمي فأشـار مسـلم، صياحه: ألنه إذا صاح يقول يف مسـلم، يسـمى البحر يف طائر هذا قال:
أّمته متلك اهللاملسو هيلع هللا ىلص) (رسـول بعدكام نبي يبعث أنه اىل واملرشق واملغرب واالرض السـامء من منقاره اىل
املاء رميه موتـه)، وأما (بعد االرض يف ويدفـن املعراج)، السـامء (ليلة اىل ويصعد واملغـرب، املـرشق
علمه وورث القطرة، هذه مثل اهللاملسو هيلع هللا ىلص) (رسـول علمه عند (اخلرض$) العامل علم يقول: إن البحر يف
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أن بعد علمه منا واحـد كل واسـتقل املشـاجرة، من فيـه كنـا مـا فسـكن عمه (عّيل$)، وصّيـه وابن
اّدعينا حيـث إلينا ليعّرفنا تعـاىل اهللا بعثه ملـك أنه الصيـاد عنّا فعلمنا ثم غاب معجبـني بأنفسـنا، كنـا

الكامل.(٥)

وفاتهملسو هيلع هللا ىلص عند اخلرض$ آل حممدملسو هيلع هللا ىلص تعزية - ٤
سـامء ال ظنوا أن ليلة حتى بأطول حممد# بـات آل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ملا قبض الباقر$: االمام قـال
إذ أتاهم هم كذلك فبينـا اهللا، واألبعدين يف األقربني وتر اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ألن ثقّلهـم أرض وال تظّلهـم
اهللا عزاء يف إن وبركاته، اهللا ورمحـة البيت أهل عليكم السـالم فقال: يرونـه ويسـمعون كالمه، ال آت
َيوَم أُجورُكم توفون وإنام املـوت ذائقُة نفٍس ﴿كلُّ ملا فات ودركا هلكة كل من ونجـاة مصيبة كل مـن
اختاركم اهللا إن الغرور﴾، متاع إال الدنيا احلياة وما َفاَز َفقد اجلنة وأدخَل النار َعِن َزحزَح القياَمـِة َفَمـن
علمه تابوت وجعلكم وأورثكم كتابه علمه نبيه واسـتودعكم بيت أهل وجعلكم وفضلكم وطهركم
بعزاء اهللا، فإن فتعزوا الفتن، من وآمنكم الزلل من وعصمكم نوره من مثال ورضب لكم عـزه وعصـا
واجتمعت النعمة متت هبم عّز وجّل الذين اهللا أهل فأنتم نعمته، عنكم يزيل ولن رمحته منكم ينزع مل اهللا
اهللا واجبة من مودتكم زهق، حقكم ظلم ومن فاز أولياؤه، فمن توالكم وأنتم الكلمة وائتلفت الفرقة
اهللا إىل فإهنا لعواقب االمور، فاصربوا قدير، يشـاء إذا نرصكم عىل اهللا ثم املؤمنني، عـىل عباده كتابـه يف
اهللا أمانته أتاه فمـن أدى االرض يف املؤمنني أولياءه واسـتودعكم نبيه وديعة من اهللا قبلكم تصـري، قـد
وقد اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قبض وقد املفروضة والطاعة الواجبة املودة املسـتودعة ولكم فأنتم االمانة صدقه،
نيس أو أنكر أو جتاهل أو جهل فمن حجة، يرتك جلاهل فلم املخرج، وبني لكم سبيل الدين لكم أكمل

عليكم. اهللا والسالم وأستودعكم حوائجكم، وراء من حسابه واهللا اهللا فعىل تناسى أو
وتعاىل.(٦) تبارك اهللا من التعزية؟ فقال: ممن أتاهم الباقر$: االمام شخص فسأل

رسـول بمصيبة يعّزيكم خرض$ أخي إنه للحارضين: قال أمرياملؤمنني$ أن الثعلبي عن ونقل
اهللاملسو هيلع هللا ىلص.(٧)

اخلرض$ ألسئلة املجتبى$ احلسن جواب اإلمام - ٥
فدخل الفـاريس، احلسـن$ وسـلامن ابنه ومعه أقبـل أمرياملؤمنني$ بكـر، خالفـة أيب عـرص يف
عىل أمرياملؤمنني$ فسّلم اهليئة واللباس حسن رجل أقبل إذ حوله الناس فاجتمع فيه وجلس املسجد
علمت أنك هبّن، أخربتني إن مسائل ثالث عن أسألك أن قصدت إين أمري املؤمنني يا قال: ثم وجلس
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فلكه- يدور يف ومن بكـر أبا ويقصد وُهم- أنك هبّن علمـت ختربين مل وإن حّقـًا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ويص
سواء. رشع

لك. عّام بدا سل أمرياملؤمنني$: فقال له
أخربين: الرجل: فقال

روحه؟ تذهب أين نام إذا الرجل عن - ١
وينسى؟ يذكر كيف الرجل وعن - ٢

واألخوال؟ األعامم ولده يشبه كيف الرجل وعن - ٣
حممد أبو فقال أجبـه، حممد أبا يا فقـال: املجتبى$ احلسـن حممد أيب املؤمنني$ اىل أمـري فالتفـت

احلسن$:
صاحبه يتحّرك وقت باهلواء اىل متعّلقة معّلقة بالريح والّريح روحه(٨) فإن نام إذا االنسـان أّما - ١
ورجعت الّروح اىل اهلواء الّريح وجذبت الّريح الـّروح تلك جذب برّد الّروح اهللاّ أذن فـإذا اىل اليقظـة
فلم الّروح الّريح وجذبت الّريح جذبت اهلواء صاحبها اىل الّروح برّد يأذن اهللا وإن مل البدن يف مسكنها

وتعاىل. تبارك يبعثه اهللا أن اىل صاحبها اىل ترجع
وصّىل وذكره سـمى اهللا وعليه طبق فإن مقل حق، يف الرجل قلب والنسـيان فـإن الذكر وأمـا - ٢
الرجل وذكر القلب وأضاء احلق ذلك غشاوٌة عن وهو ذلك الطبق إنكشف وآله حممد عىل عند نسيانه
احلق ذلك الغشاوة عىل تلك انطبقت وجّل عّز اهللا ذكر بعد وآله حممد عىل يصلِّ مل هو وإن نسيه كان ما

ذكر. ما الرجل فنسى القلب فأظلم
سـاكن بقلٍب فواطئها أهله أتـى الرجل إذا فـإن األعامم واألخوال يشـبه الـذي املولـود - وأمـا ٣
الرجل يشـبه أباه وخرج الرحم جوف يف النطفـة تلك أسـتكنت مضطرب غري هاديـة وبدن وعـروق
فوقفت النطفة اضطربت وبدن مضطـرب، غري هاديَة وعروق غري سـاكٍن بقلٍب أتاها هو وإن وأمـه،
وقعت وإن الولد أعاممه األعامم أشبه عروق من عرٍق عىل وقعت فإن العروق بعض اضطراهبا عىل يف

الولد أخواله. أشبه األخوال عروق من عرق عىل
ومل أزل اهللا حممدًاملسو هيلع هللا ىلص رسـول أن وأشـهد هبا، أشـهد ومل أزل اهللا إال إله ال أن أشـهد الرجل: فقال
وصّيه أنك وأشهد أمرياملؤمنني$ اىل وأشار بحّجته، والقائم وخليفته وصّيه انك وأشـهد هبا، أشـهد
وشهد احلسني$ ذرية من التسعة واألئمة واحلسـني# احلسن اىل وأشـار بحّجته، والقائم وخليفته

ثم مىض. بالوالية، هلم
أثره يف عـّيل$ ابن احلسـن فخرج يقصد، أين حممد- فانظـر أبا يـا أتبعه املؤمنـني$: فقـال أمـري
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فقال أمري فاعلمه، إليه، فرجع أرض اهللا مـن أخذ كيف يدر املسـجد مل خارج رجله الرجل وضع فلـام
به. أعلم املؤمنني وأمري ورسوله احلسن$: اهللا االمام قال أتعرفه؟ حممد أبا املؤمنني$: يا

اخلرض$.(٩) ذلك املؤمنني$: أمري قال

مجركان بناء مسجد (عج) يف املهدي لألمام اخلرض$ مشاركة - ٦
ليلة مجكـران: كنت بناء مسـجد قصة يف اجلمكراين بن ُمثلـة حسـن الصالح الشـيخ العفيف قـال
مىض فلام بيتي يف نائـًام وثالثامئة وتسـعني سـنة ثالث املبارك رمضان شـهر عـرش من السـابع الثالثـاء
وأجـب االمام املهدي قم وقالوا: فأيقظـوين بيتي بـاب عىل الناس من بجامعـة فإذا مـن الليل نصـف

يدعوك. الزمان فانه صاحب
ما هو االباب: جانب مـن بنداء فإذا قمييص، ألبس دعـوين حتى فقلت: وهتّيأت، وتعّبـأت فقمـت

قميصك. كان
فخـذ رساويلك فألقيتـه وأخذت رساوييل منك، ذلـك ليس فنودي: رساويـيل، وأخـذت فرتكتـه

الباب مفتوح. فنودي: أطلبه الباب مفتاح فقمت اىل ولبسته
اىل وذهبوا يب يب، ورحّبـوا عليهم فـردوا فسـّلمت األكابر، رأيت قومًا من البـاب، اىل جئـت فلـّام
وسائد وعليها فراش حسـان، عليها فرشـت رأيت أريكة اآلن، فلّام أمعنت النظر املسـجد هو موضع
وحوله عليه(١٠)، يقرؤه كتاب وبيده شيخ، يديه وبني عليها ثالثني مّتكئًا ابن زي يف فتى ورأيت حسان،
ثياب خرض، بعضهم وعـىل ثياب بيض، بعضهم البقعة، وعىل تلـك يف يصّلون رجًال من سـتني أكثـر
اذهب وقال: ودعاين االمام$ باسمي الشـيخ$ ذلك اخلرض$، فأجلسني الشـيخ هو ذلك وكان
زرعت مخس ونحن نخّرهبا، وتزرعها، االرض منذ سنني هذه إنك تعّمر له: وقل مسلم، بن حسن اىل
رّد وعليك إليها العود يف لـك وال رخصة والعامرة؟ الزراعة من حالك عىل أنت أيضا والعـام سـنني،
قد رشيفة أرٌض هذه إّن مسلم بن حلسـن وقل مسـجد فيها االرض ليبني هذه غالت به من انتفعت ما
بمون اهللا جزاك وقد أرضك، اىل أضفتها قد وأنت وّرشفها، من االرايض غريها تعاىل من اهللا اختارها

التشعر. حيث من اهللا نقمة من ألصابك ذلك مل تفعل فإن غفلتك، من فلم تنتبه ولدين لك شابني،
عالمة يقبلون ما ال ال القوم ذلك من عالمة، فإن يف يل بد ال سـيدي يا مثلة: قلت: بن حسـن قال

قويل. يصدقون عليه، وال وال حّجة
وحيرضه جييء له: وقل احلسن السـيد أيب اىل واذهب رسـالتنا، وبّلغ فاذهب هناك سـنعلم قال: إنا
رهق غّلة من منه نقص ما املسجد ويتم يبنوا حتى الناس ويعطيه السنني تلك من منافع أخذ بام ويطالبه
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عام، ويرصف كل ليجلب غّلته عىل هذا املسجد، رهق وقفنا وقد املسـجد، ويتم أردهال بناحية ملكنا
عامرته. اىل

يقرأ ركعة كل يف للتحيـة ركعات أربع هنا ويصّلوا ويعـّزروه املوضع هذا اىل لرغبـوا للناس وقـل
وركعتان سبع مرات، والسـجود الركوع يف ويسّبح مرات سبع االخالص وسـورة مرة احلمد سـورة
مرة مائة كّرره نسـتعني وإياك نعبد اىل إياك وصل الفاحتة فـإذا يقرأ هكذا: الزمان$ صاحـب لالمـام
أتم مرات، فاذا والسجود سبع الركوع يف ويسّبح الثانية يف الركعة وهكذا يصنع اىل آخرها يقرؤها ثم
مائة وآله النبي عىل ويصيل التسبيح يسجد من فرغ فإذا فاطمة الزهراء¢ تسبيح ويسبح هيلل الصالة

العتيق.(١١) البيت فكأنام يف صالها حكاية فمن هذه ما قال$: ثم مرة،

عيل$ شيعة خرض - أنا ٧
طالب$ أيب بن لعّيل حّبًا ارشبوا تقول: وهي املاء تسقي سوداء جارية قال: رأيت األعمش روى
به، برصي اهللا عّيل ملن رّد حّبًا ارشبوا تقول: وهي تسقي املاء بمّكة بصرية ثم أتيتها قال عمياء، وكانت
اليوم وأنت طالب$، عّيل بن أيب ملوالي حبا ارشبوا تقولني رضيرة املدينة رأيتك يف جاريَة يا فقلت:
طالب$ أيب بن لعّيل مـوالة أنت يا جارية قال: رجـًال إين رأيت أنت بأيب قالت: شـأنك؟ فام بصـرية
اهللا عّيل برصي، رّد لقـد برصها فواهللا عليها فرّد صادقة كنـت فقال: اللهم إن فقلت: نعم، لـه، وحمبـة

.(١٢)
طالب$ أيب شيعة عّيل بن من وأنا اخلرض أنا قال: من أنت؟ فقلت

املأيوس للناجي خرض$ بشارة - ٨
خاص وبتوجه وحيـدًا الظـالم يف ربه ويناجـي ويدعو الليـايل أنصاف يقـوم شـخص هنـاك كان
وقرر الرجل، ذلك من أحـوال الشـيطان غضب ملدة، حتى اهللا لذلك وّفقه وقد اهللا، يا اهللا يـا ويقـول:
غري دعاؤك اهللا؟ يا اهللا يا تقول ملاذا مسـكني، يا أنه: قلبه ألقى يف وأخريًا وخيدعه، كمينه يف يسـقطه أن

لبيك. لك ويقول واحدة لو مرة حتى جييبك ومل كثريا ألنك ناديته مستجاب
ما الفائدة؟ حقا يف يأس: وقال مصدره من أين يعرف مل يكن الذي االلقاء الشيطاين هذا قلبه فكرس
منامه يف فرأى مكسـور، يف حالة يأس وقلب وهو نام الليايل إحدى ففي أي نتيجة، ال أجد أدعي كلام
وسـحبت نفسـك رّبك، ومناجاة الدعاء تركت يائس؟ ملاذا أنت ملاذا اخلرض$: له وقـال اخلـرض$
عّيل بابه أغلق أنه عرفته والذي اهللا بيت من طردت قد ألنني فأجابه وقال: ويائسـا؟ نادمًا من مناجاته

ورّدين.
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جواب تسمع بأن هل تتخيل لك أقول بأن اهللا أهلمني املسكني، قد أهيا املناجي اخلرض$: له فقال
اسـتجاب وقد اليه قد جذبك اهللا أن يدل ذلك اهللا يا اهللا يا تقول أنك وبمجرد واجلدار؟ الباب من اهللا

دعاؤك.(١٣)

وعيل$ نصيحة خرض$ - ٩
كلمة قل عيل$: لـه قال السـالم بعد معه واجتمع أمرياملؤمنني$ عنـد جـاء خرض$ يـوم ذات

حكمة.
ذلك تيُه من أمري املؤمنني$: وأحسـن فقـال للفقراء قربة هللا، األغنيـاء تواضع أحسـن ما فقـال:

ذهب.(١٤) من هذا ليكتب اخلرض$: فقال باهللا، ثقة عىل االغنياء الفقراء
مكتوب فيها ماذا كّفه فـأراين نصيحة، قال: فسـأله املنام يف اخلرض# املؤمنني أمري رأى ليلـة ذات

باخلرضة:
ــــًا حــــّي ـــــــرصت ف ــــًا ــــت ــــّي م قــــدكــــنــــت

ــــتــــًا مــــّي ـــــود ـــــع ت ــــٍل ــــي ــــل ق ــــــــن وع
بـــيـــتـــًا ـــــاء ـــــق ـــــب ال لـــــــــدار فـــــابـــــن

لــــــــدارالــــــــفــــــــنــــــــاءبــــــــيــــــــتـــــًا(١٥) ودع

الثواب عظيم دعاء - ١٠
من يا يقول: وهو متعلق باالسـتار اذا رجل بالبيت طالب$ يطوف أيب بـن عّيل أمرياملؤمنـني بينـا
عفوك برد إحلاح امللّحني، أذقني يربمه ال من يا يغّلطه السـائلون، من ال سمع، يا عن سـمع ال يشـغله

(مغفرتك). رمحتك وحالوة
دعاؤك؟ هذا املؤمنني$: أمري فقال له

وقد سمعته؟ له الرجل: قال
نعم. قال$:

له اهللا غفر إال الصالة إدبار يف املؤمنني من أحد بـه يدعو ما فواهللا صالة كل دبر يف به فادعـوا قـال:
علم له أمري املؤمنني$: فقـال وثراها، االرض وحصباء وقطرها السـامء عدد نجوم ولوكانت ذنوبـه
وفوق كل أمري املؤمنني يا صدقـت واهللا اخلرض: وهو الرجل له فقال كريم، واسـع واهللا عندي، ذلـك

عليم.(١٦) علم ذي
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الرابع اخلليفة بعنوان عيل$ عىل خرض$ سالم - ١١
أنواع نوع من أى هيرب من وال خيطيهـا، كل خطوة الرسـولملسو هيلع هللا ىلص يف يالزم كان والذي عّيل$ قـال
والذي كان يصدر من لسـان الوحي صـوت وإعالء لالسـالم العالية األهداف نرش سـبيل الفـداء يف
القامة طويل شيخ برجٍل فالتقينا املدينة، طرقات إحدى يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول كنت مع يوم ذات حممدملسو هيلع هللا ىلص:
التفت ثم أحواله وسأله عن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عىل سـّلم احرتام وبكل اللحية، عريضة وحسـن أكتاف ذو

وبركاته. اهللا اخلليفة ورمحة رابع يا عليك السالم إيل وقال:
صحيح؟ هذا هل وقلت: اهللا فتوجهت اىل رسول

من كان واضحًا والـذي املنظر هـذا ما (عجبًا! وذهب، عنّـا فمىض رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص وصّدقـه فأيـده
سيكون اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟ رسـول أيده وملاذا باخليفة الرابع؟ لّقبني ملاذا حّقًا العظيمة، وشـخصيته املتألأل وجهه

أيدته وصّدقته. وقد الشيخ؟ الرجل ذلك قصده الذي ما اهللا! رسول يا لغزه) عرفت اذا أفضل
حديثه يف قصـده الذي أنـت إنك صحيـح وحكيم، حقـًا بحديث حّدثنـا لقـد الرسـولملسو هيلع هللا ىلص: قـال

لك). أوّضح حتى (اسمعني
اهللا جعله شخٍص وأول خليفًة﴾(١٧) األرض جاعٌل يف ﴿إين القرآن: يقول يف وتعاىل سبحانه اهللا إن

آدم$. هو يف االرض خليفة
لذلك باحلق﴾(١٨) بَني الناِس َفاحُكم األرِض يف َخليَفة إنا َجعلناَك داوُد ﴿يا آخر يقول: موضع ويف

الثاين. اخلليفة داود$ كان
ذلك عىل َواصلح...﴾(١٩) َقومي يف أخُلِفني هـاُروَن ألِخيِه ُموَسـى ﴿َوَقاَل آخر: موضع يف ويقول

الثالث. اخلليفة هو هارون أن
من َبِريء اهللا أنَّ األكـِرب احلج يـوَم الناس إىل ِمَنِ اهللاَ وَرُسـولِه ﴿وأذاٌن اآليـة: يف هذه قـال وأخـريًا

َوَرسوُلُه﴾.(٢٠) اُملِرشكَني
أنه ال ملوسى$- إال كهارون إنك ووزيري! أنت! إنك وّصيي هو ورسوله عن اهللا واملبّلغ املعلن إن
القامة! هل طويل الشـيخ الرجل ذلك قال اخلليفة الرابع كام أنت إنك االسـاس هذا بعدي- عىل نبي

أريد. نعم الشخص؟ عيل$: ذلك من كان تعرف أن تريد
اخلرض$.(٢١) أخوك إنه الرسولملسو هيلع هللا ىلص:

حياة اخلرض$) (هناية قصص
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هي قصه لوط$ ما
الغارقني قومه اىل أرسـله اهللا وصالح أنه نبي مرسـل وذكر يف القـرآن مرة لـوط$ ٢٧ اسـم جـاء

مل يطيعوه. ولكنهم ابراهيم$، دين اىل ودعاهم بالشهوة
سـمي عىل ذلك بناءًا االرتباط القلبي، وتعنـي يلوط» «الط مـن يف االصل «لوط» كلمـة جـاءت
ارتباطًا ارتبطوا حيث متامًا كانوا عكسه قومه ولكن وتعاىل، سبحانه باهللا القوي قلبه الرتباط بـ«لوط»

املرشوعة. الغري والروابط بالقذارة قويًا
وطبقًا ابراهيم$، خالـة كان ابن أنه الروايات، لبعـض طبقًا ابراهيم$ أقرباء مـن لـوط$ كان

ابراهيم$. زوجة سارة أخو كان أنه الروايات من اآلخر للبعض
آمن رجل أول لوط$ كان التوحيد، اىل اآلن) (العراق يف بابل الناس عندما كان ابراهيم$ يدعو
كام نمرود، ضد مبارزته أيام الوحيد يف وصاحبه ابراهيم$ فكان بجانب الصعبة تلك الظروف يف به

بابراهيم$.(١) امرأة آمنت أول سارة كانت
املبّلغني أصبـح من ابراهيم$ دين بحّقانّية اعتقـاده بابـل، بعد يف لوط$ ولد أن الظاهـر وعـىل
يف وتعاىل سـبحانه اهللا يقول والرسـالة حيث النبوة يف مقام عال اىل الدين ووصل عن هذا واملدافعني

املرسلني﴾. ملن ﴿وإّن لوطًا سورة الصافات): من ١٣٣) اآلية
وحيذرهم وجّل عـّز اهللا اىل يدعوهم سـنة ثالثني قومه يف لبث لوط إن الباقر$: االمـام عـن نقـل
ابراهيم لوط ابـن خالة وكان اجلنابة، من يتطهـرون وال الغائط، من ال يتنظفون وكانـوا قومـا عذابـه،
رجال لوط وكان منذرين، وابراهيم نبيني مرسـلني لوط لوط، ومن أخت سـارة ابراهيم امرأة وكانت

به.(٢) نزل يقري الضيف إذا كريام سخيا
حتّملها ذلك والتـي ومّرة، جـدًا صعبة الحقًا- سـنذكرها والتي قومه- لوط$ مـع حيـاة كانـت
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مسؤلية االرشاد والتوعية. حتّمل يف وصرب واستمر وثبات مقاومة الرجل بكل

فلسطني اىل بابل من ابراهيم$ لوط$ مع هجرة
مع سـارة مـع أخته لوط$ اىل فلسـطني، هاجـر بابـل مـن ابراهيـم$ (أو أبعـد) هاجـر عندمـا

ابراهيم$.
اىل االربعة واجتهوا هاجر، وتسـمى قبل) من قلنا جارية (كام إليهم انضمت مرص، دخوهلـم وبعـد

فلسطني.
به يمر فكان الدنيـا، ومجيع والشـام اليمن طريق ممر عىل وهاجـر البادية فنـزل ابراهيم$ وسـارة
فلم النار يف ألقاه امللـك أن الدنيا يف خربه يشـاع وقد كان اىل التوحيـد والدين احلق فيدعوهـم النـاس
يف اسـتمر ولكنه خيالفه، من يقتل امللك فإن نمرود) امللك( دين ال ختالف له: يقولون وكانـوا حيـرتق،

يسأم منها. ومل دعوته
الشـجر كثري عامرة بالد فراسـخ منه عىل بعد سـبعة وكان به، مّر كل من يضّيف ابراهيم$ وكان
وزروعهم ثامرهـم من يتناول البـالد بتلك كل من يمر وكان الطريـق عليهـا، وكان واخلـري والنبـات
الوافرة بالنعم غارقًا كان اذا خاصة لالنسان كمينه يعّد والذي دائًام ذلك فجاءهم ابليس- فجزعوا من
يمر مل فعلتموه إن عىل ما أدّلكم هلم: فقال شيخ هيئة عىل رسيعًا- خيدعهم ويغفلهم أن يستطيع حيث
يف هلم إبليس ثيابه، ثم تصور واسـلبوه يف دبره فانكحوه بكم مّر من فقال: فقالوا: ما هو؟ أحد؟ بكم
فكانوا أمرهم فاستطابوه كام به ففجروا عليه فوثبوا فجاءهم الشباب يكون من ما أحسـن أمرد صورة
فبعث ابراهيم$، اىل ذلك الناس فشكا بالنساء، والنساء بالرجال الرجال فاستغنى بالرجال، يفعلونه
وعمورا سـدوم مدن يسـكنون كانوا (والذين اليهم لوط$ فذهب حيّذرهم وينذرهـم، لوطـًا إليهـم
من العليا املنطقـة يف يسـكن كان ابراهيم$ أن من قبـل قلنا وصابـورا)(٣)، وكـام وأدومـا وصاعـورا
أنت؟ من لوط قالوا: اىل نظروا فلام فراسخ، السفىل تفصلهم مسافة ثامين املنطقة ولوط$ يف فلسطني
بردًا وسـالمًا وهو عليه وجعلها اهللا حيرتق فلم يف النار امللك ألقاه الذى ابن خالة ابراهيم$ أنا قال:
عنه، وكّفوا وخافوه عليه جيرسوا فلم هيلككم، هذا فان اهللا تفعلوا وال يسكن بالقرب منكم فاتقوا اهللا

أيدهيم.(٤) خّلصه من رجل يريدون بسوء به كلام مّر لوط$ ومن

لوط$ زواج
الغريزة إرضاء اىل والصحيح السليم الطريق والذي هو الصحيحة، األديان سنن الزواج من يعترب
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ويرتاجعون الناس به يقتدي حتى املكان ذلك يف يتزوج بأن للوط$ أمر وجاء اجلنسية وبقاء النسل،
بنات. له وولد فيهم لوط فتزوج عن االنحراف اجلنيس،

ومل لوط ذلك عىل طـال ولكن الفسـاد ومبارزة املنكر عن والنهي باملعروف واسـتمر لوط باألمـر
منه. يقبلوا

يوجد ال أنه لوط رأى الوقـت عندما هذا ويف ولنخرجنّك، لنرمجنّك لوط يا تنته مل فقالـوا له: لئـن
كان والذي قلبـه حزن الصعب، غري العـذاب االهلي يشء أي يسـتحقون ال الصالحهـم وأهنم أمـل

عليهم.(٥) ودعا اىل احلق، يعودون لعّلهم لسنوات طيبَة معاملة يعاملهم

لوط$ لبعض فواحش قوم نظرة
أوىل كان أصابه وباخلذف(٦) فأهيـم باحلجـارة السـبيل يرمون ابن أهنم لـوط قوم أخـالق مـن كان
لعمل جيذبـون الناس (حتى واالسـواق املعابر يف العلك وبمضغون وينكحونـه، ماله ويأخـذون بـه،

املنكر).
وقميصهم.(٧) قبائهم من االزرار وحيّلون خيالء، إزارهم بإرخاء يتصفون كانوا وأيضا

ويأتون الطرق يسـدون كانوا أهنم أعامهلم مجلة ومن القبيحة أعامهلم بعض عن بيان خيجل والقلـم
املنَكَر﴾.(٨) ناديُكم يف ﴿وتأتوَن القرآن: يقول كام الناس أمام باملنكر

كانت وقيل: بعضهم بعضا، يرى يف جمالسـهم الرجال يأتون كانوا أهنم اآلية: تلك تفسـري يف وقيل
وخذف املخراق ورضب والصفع والقامر والسـخف الشـتم أنواع املناكريمثل عىل تشـتمل جمالسـهم

واللواط.(٩) العورات وكشف واملزامري املعازف هبم ورضب مر من عىل االحجار
أهوائهم بسـبب ذلـك ومـن األحجـار حـذف بأهنـا املنكـر كلمـة فـّرست التفاسـري، بعـض ويف

الشهوانية.(١٠)
قوم يامرسوهنا كانوا التي الفواحش العنكبوت أن سورة (٢٨) من القرآن كاآلية آيات من ويستفاد
ِمن أَحٍد ِمن هبا َسَبقُكم ما الفاِحَشَة َلَتأتوَن ﴿إنُكم هلم: قال لوط$ كام يف العامل، مثيل هلا يسبق لوط مل

العاَملَني﴾.
الفسـاد هذا يامرس مـن كل الفسـاد وسـيتحمّلون ذنب هلذا مؤّسسـني أصبحـوا الرتتيـب وهبـذا
املنحرفة قلوهبـم لوط$ يف نصائـح كل تؤثر ومل شـيئًا، ذنبهم مـن ينقص أن دون هبـم مـن ويقتـدي
﴿إئتِنا عىل لوط$: جواهبم يف يقولـون كانوا أهنم احلّد هذا وحقارهتم اىل عنادهم واخلبيثـة، ووصـل

لصادقَني﴾.(١١) ا ُكنَت ِمَن إن اهللا بَعذاِب
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القوم املفِسدين﴾.(١٢) َعَىل انُرصِين َريب ﴿َقاَل ومهموم: حزين بقلٍب ربه لوط$ دعا وأخريا
لعمل الرئيسية الجتاههم أحد العوامل من أّن لوط قوم يف حاالت اليها التوجه جيب التي والنقطة
العام للشـام، الطريق عىل تقع كانـت مدهنم بخـالء وألن قومًا كانوا أهنم هـو والفواحـش املنكـرات
مع ولكن ديارهم عن يبتعدون حتى العابرين بعض االعامل عىل هبذه قاموا القوافل مترعليها، وكانت

بينهم.(١٣) هذه الفواحش شاعت الزمن مرور
من فاحشـة أي يامرس ال ونتأمل أن شـديد، بعذاب اهلي ابتلوا أهنم مثلام سـنذكر حـال كل وعـىل

سيئة جدًا. عاقبتها ألن يف جمتمعاتنا لوط قوم فواحش
قال: ثم وقعت حتـى تلعنه زالت ما فقـالملسو هيلع هللا ىلص: املسـجد يف بحصاة رجـًال حيذف الرسـولملسو هيلع هللا ىلص رأى
ناديكم يف ﴿وتأتون العنكبوت سـورة من اآلية (٢٩) تال لوط، ثم قوم أخالق يف النـادي من اخلـذف
من والغائط وال يتطهرون البول من يتنظفون ال قرية لوط أهل وكان قوم اخلذف(١٤)، هو قال املنكر﴾

الطعام.(١٥) وبخالء أشحاء عىل اجلنابة،
من كل فرسـخ املثمرة متأل االشـجار كانـت الشـام حيث بالد يف جـدًا النعـم وافرة نعـم، كانـت
تلك وتعاىل عىل سبحانه اهللا أن يشكروا من وبدال لالرض، الشـمس شـعاع يصل مل بحيث فراسـخها
ديارهم، من العبور شـخص أي يتجرأ يكن أنه مل الذنوب واملعايص بحيث من بحر يف النعـم، غرقـوا
أن حيث ووحيد مظلـوم الدرجة هلذه لـوط$ جنسـيا. كان ويلطخونه أمواله يرسقون ألهنـم كانـوا
أهدافه يف واملسـاعد واملعني أرساره وحافظ الويف صديقه يكون جيب أن والذي كان اليه أقرب الناس

بعالمات معينة.(١٦) معارضوه وساعد خالفه بل فقط ينرصه النبيلة، مل

وقاحة وغرور قوم لوط مقابل لوط$
وتعاىل سـبحانة اهللا اىل يدعوهم وكان سـنة ثالثني ملدة كاجلبل وقاومهم لوط$ أمام قومه وقـف
حجته ويتم اهللا، واخلوف من عـذاب واالسـتدالل واملوعظة يوم بالنصيحة واتباعـه كل االيـامن واىل
يضّيفه عليه يدخل من وكل وعظيم ومضياف، سخي ابراهيم$ رجل كأستاذه لوط$ وكان عليهم

احرتام. بكل
يأخذون أصابه، كانوا فأهيم باحلجارة، يرمونه كانوا غرباء مسـافرين عندما يرون قومه كان ولكن

بذلك. يقىض قايض هلم وكان دراهم، ثالثة أمواله وينكحونه ويغرمونه
كانت التي خيتلطـون باملجالس وكانوا وحب الشـهوة باالنحرافات غارقني كانوا عامة، وبصـورة
حاليا الغربية البلـدان يف ذلـك كـام نرى العورات وكشـف واملزامري والرقص املعـازف عـىل تشـتمل
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دمعها وصل االرض حتى بكـت عنهم: الرسـولملسو هيلع هللا ىلص قال درجة أن اىل قذارهتم ووصلـت واللـواط،
وسيأيت باحلجارة برميهم السامء وتعاىل سـبحانه اهللا فأمر العرش، وصل حتى السامء السـامء وبكى اىل

الحقا.(١٧) رشحها

وعناد قومه دعوة لوط$ املتواصلة
يقاومونه كانـوا مـن باب عليهم يدخل كلـام وكان سـبيل هداية قومـه، يف كثـريًا لـوط$ تعـّذب
سـورة ١٧٥) من اىل ١٦٠) اآليـات اىل انتباهكـم املطلـب نلفـت هـذا أكثـر، واليضـاح ويعاندونـه

الشعراء:
َاهللا َفاتقوا َرُسـول أِمني، َلُكم إنى أال َتتُقوَن، ُلوٌط أُخوهم م َهلُ َقال إْذ املرَسـلَِني، ُلوط َقوُم ﴿كذَبـْت
ِمـَن الَعاَملَِني، الذْكَراَن أَتأتوَن الَعاَملِـَني، َرب إال َعَىل أْجـِري إن ِمن أجر عَليه وَمـا أسـئُلُكم َوأطِيُعـوِن،
ِمَن َيا ُلـوُط َلتُكونن َتنَتِه َلئِن مل َقالوا َعـادوَن، قوم أنتم َبل أزَواجُكم ِمـْن َربُكم َلُكْم َخَلـَق َمـا َوَتـذُروَن
إال أْمجَِعَني، َوأهَلـُه َيعَملـوَن، َفنجيناُه وأهِيل ِمما نجنِـي الَقالَني، َرب لِعَملُِكـم ِمـَن إين َقـاَل اُملخَرجـَني،
آلية ذلِك يف إن اُملنذريَن َمَطُر َفسـاَء مَطرًا َعَليِهم وأْمَطْرنا اآلَخِريَن، دمْرنا ثم الغابِريـَن، ىف َعُجـوزًا(١٨)

والَعِزيُز الرحيُم﴾. َهلُ ربَك َوإن ُمؤِمنَِني، أكثُرُهم َكاَن وَما

لوط$ قوم عذاب املالئكة يف مع ابراهيم$ حديث
أوإحدى االرض تسعة اىل أنزل وتعاىل سبحانه اهللا إن ابراهيم$: النبي حياة من قبل يف ذكرنا كام
أوهلام عملني ألداء جربئيـل$، اهللا عّز وجل وكان مـن بينهم املقربني عنـد املالئكة من مـالك عـرشة

لوط$. قوم عىل العذاب انزال والثاين: سارة من اسحاق اسمه سريزق بولد بأنه ابراهيم$ تبشري
عن معهم فتحدث لوط$، قوم حدثوه هبالك باسحاق وبّرشته ابراهيم$ املالئكة جاءت عندما

لوط$. قوم اصالح يف أمل هناك لعل ويقول: قلبه الرحيم خيربه ألن ذلك
رجل من مائة املدينة كان يف إن ابراهيم للمالئكة الروايات- قال لبعض وطبقًا منطلق ذلك- ومن

اهللا؟ هيلكهم املؤمنني
ال. قالوا:

فيهم مخسني؟ كان قال: فإن
ال. قالوا:

واحد؟ فيهم كان وإن قال:
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الغابرين.(١٩) من كانت وأهله لننجيه بينهم، ليس لوط$ أن نعلم نحن قالوا:
واحلديث تعاىل، هللا أمره وسـّلم مل يقل شـيئا لوط، قوم عىل نازل العذاب أن ابراهيم$ رأى عندما

للتوضيح. فقط ذلك ومن الرحيم قلبه من نشأ السابق
اليه فيهم، فأوحى راجع ربك جربئيل يا جلربئيل$: ابراهيم$ قال أن الروايات، بعض يف وجاء

مردود﴾.(٢٠) غُري عذاب آتيهم َوإهنُم أمُرَربَك َجاَء َقد إنُه َهذا َعن أعرض ﴿يا أبراهيم البرص: كلمح
سبحانه وتعاىل. وجوده ألمراهللا واستسلم ابراهيم$ الرحيم، قلب فاطمأن

لوط$ رسل العذاب مع حديث
وهو ذلك الوقت يف لوط$ عىل ووقفوا ابراهيم$ عند من بصورة برش العذاب رسـل فخرجوا
ماذا فاحتـار لوط الليلة، أضفنا السـبيل أبناء نحن من أنتم؟ قالـوا: لـوط$: هلم فقال يسـقي زرعـه
ىف هيئة مجيلة أمامه شباب وقف أخرى جهة ومن املنحرف قومة يعلم بقبائح كان جهة من ألنه يفعل؟
خوفًا يستضيفهم وكيف املعروف بالسخاء والكرم وهو هبم يرحب ال فكيف الضيافة، يطلبونه جاءوه
وضيقه: ﴿هذا وحزنه شدة حريته فقال من قومه من يرسهم ما ال وجيدوا وخيزيه قومه يفضحه أن من

عصيٌب﴾.(٢١) يوم
هذه أهل قـوم إن يا هلم: فقال قومـه وحيذرهم وخيربهم بأعامل يسـتضيفهم أن غري جيـد حال فلـم

فأضفنا. فقد أبطأنا فقالوا: االموال، ويأخذون الرجال ينكحون سوء القرية قوم
أن خمافة بيته اىل ثم أخذهـم عليهم حتى خّيم الظالم انتظـر أن لوط$ الروايات بعـض يف وجـاء

وخيزيه.(٢٢) قومه يفضحه
عليهم حتى الليلة فاكتمي هـذه يف أضياف إنه قد أتاين هلا: فقال منهم وكانت أهله اىل لـوط فجـاء
أضياف لوط عند كان اذا قومها وبـني بينها العالمة وكانت افعل، قالت: الوقت، هذا عنـك اىل اعفـو
لوط$ بيت معه واملالئكة فلام دخل جربئيل النار، توقد بالليل كان واذا السـطح فوق تدخن بالنهار
اهللا عزِّ كام حكى ناحية كل من اليه وأقبلوا القرية أهل فعلموا نارا فأوقدت عىل السـطح امرأته وثبت

السيئاِت﴾.(٢٣) يعملوَن هيرُعوَن إليِه ومن َقبُل كانوا ﴿َوجاَءُه َقومه وجل:

الظامل قومه مع لوط$ حديث
لوط$ وكان العاملني؟ عن ننهك أومل لوط لوط$ قالوا: يا بيت االرشار اىل لوط قوم فلام وصل
اجلنسـية الغريزة الرضاء طبيعي أمٌر (والذي هو الزواج اىل حديثة يف فتطرق بأهوائهم اجلنسـية يعلم
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اللواط) الشـنيع العمل عن وامتنعوا (تزوجوهـن أطَهرلُكم ُهن ﴿َهؤالء بنـايت فقال: النسـل) وبقـاء
َحق َوإنَك ِمن يف َبناتَِك لنا َعلِمَت َما َلَقْد َقاُلوا َرشيٌد، َرُجل ِمنكم َضيِفي أليَس يف ُختزوِن وال اهللا َفاتقوا

مانريد﴾.(٢٤) َلَتعلم
ركـٍن أوآوي إىل قـوة بُكـم أن يل ﴿َلـو آنـذاك: قومـه قـال إصـالح مـن لـوط$ يـأس عندمـا

َشديٍد﴾.(٢٥)
ويقاومهم. عنه ويدافع عليهم ينرصه نارص بينهم من يكون لو فتمنى غربته لوط$ تذّكر هنا نعم
رجل منكم واجلملة (أليس ضدهم، لوط$ مع يقوم غيور واحد رجل حتى بينهم من مل يكن عجبا،

الفضيحة. أمركم اىل وصل ملا ولبيب انسان واحد عاقل بينكم كان اذا أنه رشيد) تبّني

لوط$ والدها بنت خبار أ
وهم سدوم» اىل مدينة «ا وذهبوا ابراهيم$، عند من العذاب أنه عندما خرج رسـل البعض كتب
فطلبوا البئر من املاء باخـراج بنتا تقوم باب املدينة فوجدوا اىل وصلـوا حسـن، وجه ذو برش هيئة عـىل
عىل القدرة يف نفسها جتد لوط ومل قوم رش من عليهم تسـتضيفهم فاضطربت وأحّسـت بالقلق أن منها
أن منهم العون، فطلبت منه لتستمد لوط$ ابنة كانت حيث والدها فجرت اىل لوط، قوم محايتهم من

باالمر. وأخربته اىل والدها فذهبت والدها، اىل حتى تذهب يمهلوها
حل اىل للوصول طريقة أفضـل عىل يتباحث معها جـدًا، فبدأ تضايق باخلرب لوط$ سـمع عندمـا
بحقيقة خيربهم أو منهم يعتذر يفكر بأن يف اسـتقباهلم وضيافتهم، وكان مرتدد كان املشـكلة، وقد هلذه
الناس، أعني بعيدًا عن الضيـوف اسـتقبال اىل يذهب بأن يقرر جعله للضيافة حبه ولكن قومـه، حـال
لوط$ عمل وأخريا الغربـاء)، السـتضافته قومه منع من (بالرغم احرتام منزله بـكل اىل ويأخذهـم
أعني الناس عـن وبعيدا وحذر حيطة وبـكل السـفر، من الشـباب القادمني السـتقبال وذهب بقراره

هبم أحد.(٢٦) يعلم ال حتى بابه وأغلق بيته اىل أخذهم
أهنم بعد فيام علـم حيث صعبة للغاية، ظروف يف بخدمة الضيافـة لوط$ الرتتيب، عمـل وهبـذا

مالئكة ورسل انذار.

القائم$ ذكر يف
إىل أوآوي بُكم قوة ِيل َلوأن ﴿َقاَل اآلية: يف تفسري الروايات بعض يف جاء أن امللفت للنظر واليشء

شديٍد﴾. ركٍن
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عرش.(٢٧) وثالثة ثالثامئة الشديد والركن القائم$ القوة الصادق$: االمام قال
متنى وقد االنسـانية االهداف وحتقيق تقدم يف القوي واجليش القوة دور لنا يّتضح الرتتيـب وهبـذا
كل يف وقوي متعهد بجيش القائم$ ظل يف العاملية احلكومة تتشكل وسوف القوة، هذه مثل لوط$

بشدة. والفواحش املفاسد كل متنع حتى العامل
كل العاملية وختتفي احلكومة وتتشكل القائم$ بظهور وقت أقرب ويف علينا اهللا يلطف بأن نتأمل

بالقسط والعدل. الدنيا ومتأل االرض عىل من والفواحش املفاسد

لوط$ املوحش قرم عذاب كيفية
قاموا لوط$، وارشـادات نصائح أن يقبلوا وبدال من فسـادهم، يف زادوا لوط قوم أن حيث ومن
اهللا أوامر وعكسـوا يوم، عـن سـوءا يوما يزداد الوضع زال ومـا ومضت سـنوات بابعـاده، بتهديـده
وبدال عليهم االرض بقلب ألوامر قلبهم نتيجة وتعاىل سـبحانه اهللا فعاقبهم سـبحانه وتعاىل وقلبوها،

االصلية: القصة وهذه هي من سجيل، حجارة أمطر عليهم املاء عليهم يمطر أن من
من أنتم؟ سأل لوط أحدهم: لوط$ بيت دخل الرسل عندما

جربئيل. أنا جربئيل: قال
أمرت؟ بامذا فقال لوط:

القوم. قال: هبالك
الساعة؟ قال:

بقريٍب﴾.(٢٨) بح جربئيل: ﴿أَليَس الصُّ فقال
السحر. سيكون يف هالكهم أن ذلك من يتبني

فطمس وجوههم عىل جيناحيه جربئيل$ فرضب البيت، ودخلـوا بابه وكرسوا وصل قومه وهنـا
واختفت أبصارهم.(٢٩) أعينهم

كـرارًا) فقال به لوط$ وعدهـم (العـذاب الذي نزل قد العـذاب أن عرفـوا رأووا ذلـك عندمـا
منكم وال يلتفت أنت وولدك بينهم وأخرج من الليِل﴾ بقطٍع ِمَن ﴿أرس بأهلِك ع$: للـوط جربئيـل

أصاهبم.(٣٠) تصيبها ما امرأتك إنه إال أحد
فاحرسوه لوط يعدكم كان الذي جاءكم العذاب قد قوم هلم: يا فقال عامل رجل لوط قوم يف وكان
فقال داره حيرسـونه، فاجتمعوا حول يأتيكم العذاب، ال فيكم ما دام فإنه بينكم من خيـرج تدعـوه وال
يديه فوضع بني داري؟ اجتمعوا حول أخرج وقـد فقال: كيف بينهم، اخرج من لوط يـا جربئيـل$:
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من حتت االرض القرية فخرجوا من أحـد، منكم يلتفت ال العمود هذا له: اتبع فقال عمـودا مـن نور
واحد كل االربعة املالئكـة سـارت الفجر طلع فلام فقتلها، صخرة عليها اهللا فأرسـل امرأتـه فالتفتـت
أهل حتى سـمع اهلواء يف رفعوها االرض ثم ختوم اىل أرضني سـبع من فقلعوها قريتهم من طرف يف
سـجيل منضود من حجارة وأمطرهم اهللا عليهـم، قلبوها ثـم الديك، وصيـاح الكالب نبـاح السـامء

ببعيد.(٣١) الظاملني من هي وما عند ربك مسومة

القرآن عربة يف آية
َوثُموَد َوعاد قوم نوٍح َقبلِِهـم ِمن الذيَن نبأ يأِهتم ﴿أَمل التوبة: سـورة من القـرآن اآلية (٧٠) يف نقـرأ
َولكن كانوا ُاهللا لِيظلَِمُهم كاَن َفـام بالَبيناِت ُرسـُلُهم أتتُهم واُملؤَتِفكاِت َمدَيَن َوأصحاِب ابراهيَم َوَقـوم

َيظلُِمون﴾.(٣٢) أنفَسهم
ودوما، وعامورا، سدوم، وهو: أربعة مدائن كانت أهنا وقيل لوط$ قوم هي مدن املؤتفكات إن

يسكنها.(٣٣) لوط وكان سدوم كانت وأعظمها وصبوايم
وهي: مدن مخسة اىل بعث لوط$ اهللا سـبحانه وتعاىل أن املسـعودي: املحدث املعروف عن ونقل

عموراء، ادوما، صاعورا وصابورا.(٣٤) سدوم،

موعظة
﴿وَما الصعب: قوم لوط بيانه لعذاب بعد سورة هود (٨٣) من اآلية يف القرآن يف وجّل عّز اهللا قال

بَبِعيد﴾. أّمتك ِمن الظاملني ِمَن ِهَي
:(٤٠) اآلية ٤١) يف وحتـى اآلية ٣٤ مـن لوط قوم القمر (والتـي ترتبط بعذاب سـورة يف ونقـرأ

ُمدكر﴾. ِمن َفهل لِلذكِر القرآن َيرسنا ﴿َولقد
هو لوط قصة قوم من ذكر اهلدف أن يف القـرآن أخرى آيات ومن السـابقتني اآليتني يتضـح لنا من
والعذاب الذنب عواقب يف والتفكر الذنوب عن من اهللا واالبتعاد واخلوف منها واملوعظة العربة أخذ
عىل ليس ببعيد العذاب مـن النوع هذا (٨٣-هود) أن األوىل اآليـة تّرصح واآلخرة. الدنيـا االهلـي يف
عاقبة فان والظلم طريق الطغيان يف ورسنا االبعاد، بعٍد مـن أى يف ظلمنا اذا يعني أمة، أيـة يف الظاملـني

الصعب. االهلي العذاب هي عملنا
الفرصة واملهلة طاملا لدينا احلقيقية، التوبة بامء ذنوبنا ونغسـل أنفسـنا ونريب عربة نأخذ أن اذن جيب

لذلك.
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مظلومية األنبياء وأكثر املظلوم لوط$
لوط$ بنصيحة يقبلـوا الذيـن مل قومـه العنيد، احلزينـة وعاقبة لـوط$ حكاية هـي كانـت هذه

وأظلموا دنياهم وآخرهتم.
ومل يلّبي اهللا، اىل سنة ثالثني قومه ملدة دعا حيث لوط$ مظلوم كمظلومّية يوجد ال االنبياء بني من
حتى لوط$، دار مؤمنة وهي كانت واحدة دار هناك غري يكن مل العذاب نزول وعند أي أحد، دعوته
اىل ذهبت ليًال، الدار من لوط$ خروج عند حيث لـوط قوم نارصة لوط زوجة كانت البيـت هـذا يف

وقتلها. السامء من صخرة عليها اهللا فأرسل وأخربهتم بخروجه، القوم
«كفر قرية يف املطّهـر ويقع مرقده تـوىف، ثم احلادثة، من بعـد هذه الزمن من لـوط$ لفرتة عـاش

الستني نبي.(٣٥) مرقد بجانب خليل مسجد من واحد فرسخ عىل بريك»

(هناية قصص لوط$)
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ابراهيم# أبناء واسحاق اسامعيل قصص
.٣١٩ ص ،٦ ج البيان: جممع (١)

.٢١٨ ص ج ٣، الطربي: تاريخ (٢)
الصافات. سورة من (١٠٠) اآلية مضمون (٣)

.٣١٩ ص ج٦، البيان: جممع (٤)
.٦٩- ٧٤ هود: سورة (٥)

ابراهيم: ٣٨. سورة (٦)
.١١١ ص ،١٢ ج البحار: (٧)

ص ٩٧. ،١٢ البحار: ج (٨)
اىل ٤١. ٣٥ من ابراهيم: (٩) سورة

ص١٤١. ،١٢ ج البحار: عن اقتباسا (١٠)
الكعبة. من جتديد بناء االنتهاء فيام بعد) أن هاجر توفت بعد سنقول (كام لقول آخر (١١) استنادا

لقاء أول من عرف حيث الزوجة، واختيار الزواج مسـألة يف خربة ممن عنده ابراهيم$ القول هنا بأن جيب (١٢)
يغريها وإال أمر بأن تربيتها، لذا يمكن الئقة وال وغري صاحلة غري أهناامرأة األوىل اسامعيل بينه وبني زوجة

بسيط. حدث وقوع حالة الطالق يف اللجوءاىل يصح النساء وال تربية فيها يمكن موارد عديدة هناك
.٨٤-٨٥ ص البحار: ج ١٢، (١٣)

ص١٠٤. ،١٢ ج البحار: (١٤)
عمران: ٩٦). (آل للعاملني﴾ وهدى ببكة مباركا للذي للناس وضع بيت أول ﴿إن (١٥)

بيتك عند زرع غـريذي من ذريتي بواد اسـكنت إين ﴿ربنا ابراهيم$: سـورة من ٣٧ اآلية من نسـتفيد كـام (١٦)
الصالة.....﴾. ليقيموا ربنا احلرام

سورة البقرة: ١٢٧- ١٢٩. (١٧)
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.(٢٨-٢٩ (احلج: هلم﴾ منافع ليشهدوا يأتوك... باحلج الناِس (١٨) ﴿وأّذن يف
٧، ص٨٠. (١٩) جممع البيان: ج

البقرة:١٣٠. (٢٠)
فيه ذبح. املنام ألن وسوسة شيطانية هناك يكون ال بأن يطمئن قلبه وحيتاط ان ذلك من ابراهيم$ أراد (٢١)

الوقت هذا يف كانـت موجودة هاجر بأن آخر قول هناك أن توفـت إال قد هاجر¢ أن قلنا مـن أننـا بالرغـم (٢٢)
وليس الذبيح اسـحاق هو بأن البعض يعتقد أيضا األسـاس، هذا وجاء ذلك املطلب عىل الواقعة هذه ويف
بأن يعتقدون العلامء اكثـر ولكن قصة الذبح، يف موجودة سـارة كانـت فإن القول هذا عىل وبناءا اسـامعيل
ج الثقلني: (نور كان ذلك اسامعيل فقال: املوضوع، هذا عن الصادق$ سئل حيث اسامعيل$ هو الذبيح
شك بال أنه حيث املطلب هذا يؤكد الذبيحني) ابن أنا ) اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن املعروف واحلديث ص ٤٢٤) ،٤
جاء أن فقد التوارة، يف أما الرسـولملسو هيلع هللا ىلص والد عبداهللا الثاين بالذبح ويقصد اسـامعيل$، أحفاد من ترديد وال

اإلسالمية. الروايات يف دخل هذا املطلب وربام أن اسحاق، هو الذبيح
ترمى واألخرى والوسطى األوىل باجلمرة وتسمى منى يف أعمدة ثالثة احلج مراسم ضمن من يوجد واآلن (٢٣)

احلادثة. باحلمى ذكرى هلذه
الصافات: ١٠٢. (٢٤)

ص ٤٩١. السعادة: معراج -٣٢٠ ص ،٩ ج الفتوح: أبو تفسري -٤٥٢ ص ،٧ ج البيان: جممع (٢٥)
ص٤٥٣. ج٨، البيان: جممع ص٤٩١- السعادة: معراج (٢٦)

.١٠٩- ١١١ الصافات: (٢٧)
ختتلف والتي قبل وصية اسـامعيل$ ذكرنا من أننا بالرغـم مـن ،٣٢٤ ص ٣٢٠- ج ٩، تفسـريأبوالفتوح: (٢٨)
إكامل ذلك ببيان فأردنا بعض الروايات يف نقلها تم أيضا الوصية أن هذه إال بسيطا اختالفا عن هذه الوصية

املطلب.
وبينه وبني اسامعيل$ نسل من هو الرسـولملسو هيلع هللا ىلص إن ،٣١٥-٣١٦ ص زاده: لعامد تاريخ األنبياء عن اقتباسـا (٢٩)

جد. ثالثون ابراهيم$
.٣٨ (٣٠) يوسف:

و ٣١٨. ٣١٧ زاده، ص لعامد االنبياء تاريخ عن اقتباسا (٣١)

الكهف أصحاب قصة
يف باطنهم ويتقون يف يؤمنون بـاهللا كانوا هم أصحاب الكهف الذيـن راعـي ومعهم الوزراء السـتة (١) هـؤالء

الحقا. سنقول مثلام الظاهر
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البطارقة. واجلمع الروم قواد من القائد البطريق: (٢)
رمحة لدنك مـن آتنا ﴿ربنا قالوا: أصحـاب الكهف الكهـف دخلوا الكهـف، عندما بأصحاب سـموا لـذا (٣)

(الكهف: ١٠). رشدا﴾ أمرنا من لنا وهيء
.(٤٣١ ج١٤، ص (البحار: «انجلس» كان اجلبل رواية الثعلبي بأن اسم يف جاء وقد (٤)

ص ،٦ ج البيـان: ٢٤٨ وجممـع ص ،٣ الثقلـني: ج نـور -٤١٥ و ج١٤، ص ٤١٤ البحـار: اقتباسـا عـن (٥)
.٤٦٠

.٤١٦-٤١٧ ١٤، مى البحار: ج (٦)
مائة كهفهم ثالث يف ٢٥): ﴿ولبثوا آية الكهف، سـورة القرآن (يف يف جاء أنه هو النظر يلفت الذي اليشء (٧)
وبتلك بذلك التعبري سنوات التعبريعن٣٠٩ جاء ملاذا هو هنا يطرح الذي فالسؤال تسـعا﴾ سـنني وازدادوا
يبني التعبري أن هبذا أراد القرآن أن هو سـنة، اجلـواب ٣٠٩ يف الكهف لبثوا ومل يذكرمبارشة بأهنم الصـورة،
الروايات يف جاء كانت ٣٠٩ سنة، فقد والتي القمرية السنة وأيضا والتي كانت ٣٠٠ سنة الشمسـية السـنة
ثالثامئة كتابنا يف نجـد إنا فقال: القـرآن، يف بام فأخرب لبثهـم مدة طالـب$ عن بن أيب سـأل عـيل هيوديـا أن

(٢٥٦ ٣، ص ج الثقلني: (نور بسني القمر. وهذا الشمس ذاك بسني فقال$:
و٤١٩. ٤١٨ ١٦، ص ج البحار: -٢٣٦ -٢٣٢ ص للثعلبي: العرائس اقتباسا عن (٨)

يوسف: ٣٣. (٩)
ص ١٨١. ،٤ ج اجلامع: تفسري الثقلني: ج ٣، ص ٤٢٠- نور عن (١٠) اقتباسا

.٩٠-٩١ ص البحار: ج ٥٣، (١١)
ص ٤٥٢. ج ٦، (١٢) جممع البيان:

الغليظ. الضخم القدح القعب: (١٣)
٣، ص٢٤٩- ٢٥٠. ج نور الثقلني: تفسري (١٤)

عيسى$ قصة
.٢١٤ ص ،١٤ ج البحار: (١)

.٣٢٦ ص٢٥٠- ،١٤ ج البحار: (٢)
عمران. سورة آل من اآلية ٤٢ (٣)

.٤٥-٤٧ عمران: آل سورة (٤)
.٢٢٣ ص ،١٤ ج البحار: (٥)

مريم:١٦-٢١. (٦)
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فيها من ﴿فنفخنـا (١٢) آيـة التحريم سـورة آيـة(٩١)ويف األنبياء سـورة يف القـرآن املطلـب يف هـذا جـاء (٧)
روحنا﴾

البحار:ج١٤،ص٢٢٥. (٨)
مريم:٢٣. (٩)

مريم:٢٤-٢٦. (١٠)
.٢٣ (١١) مريم:

السنة. أهل من ١٦كتاب عن ص ٢٣ نقال ،٦ الغدير: ج (١٢)
ص ٢٢٨. ج ١٤، البحار: مريم: ٢٧-٢٩، (١٣)

ص ٢١٥. ،١٤ البحار: ج (١٤)
.٣٠-٣٣ مريم: (١٥)

ص ٢٢٩. ،١٤ البحار: ج (١٦)

ص ٢١٨. ،١٤ البحار: ج (١٧)
.٤٨ عمران: (١٨) آل

املجال حيث يف هذا معجزاته وكانت عيسـى$ عرص يف جدا متقدمة كانت الطب علوم أن التوجـه اىل مـع (١٩)
الزمن. ذلك األطباء يف مجيع عالج أفضل من كانت

.٥١ (٢٠) آل عمران: ٤٨-
ص٧٣١. االنبياء: تاريخ (٢١)

.١١٢- ١١٥ (٢٢) املائدة:
.٢٦٠- ٢٦٥ و ٢٩٣ ص ،١٤ ج البحار: (٢٣)

.٣٧ ص ،١ ج أصول الكايف: (٢٤)
للعبادة. االرض يف الذهاب السيح: بالكرس (٢٥)

ص ٣٠٦. ج ٢، الكايف: (٢٦) أصول
الغضب. ثانيه: وسكون أوله بضم بسخطة: (٢٧)

ص ٣١٨. ج ٢، الكايف: (٢٨) اصول
ص٤٠٠. ،٢ ج أصول الكايف: (٢٩)

ص٢٧٠. ،١٤ ج البحار: (٣٠)
ص ٢٧٠. ،١٤ البحار: ج (٣١)

ص ٧١٦) اخلزائيل: قرآن (أعالم ويوحنا. شمعون أهنام بعض االحاديث يف جاء (٣٢)
ص ٧١٦) اخلزائيل: قرآن (أعالم «بولس». اسمه كان أنه الروايات لبعض (٣٣) طبقًا

وعىل قول سـورة يس، ٢١ من -١٤ اآلية ذيل -٤٢٠ ٤١٩ و ص ج٨، البيـان: جممع تفسـري عـن اقتباسـا (٣٤)
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ياسـني» (نفس صاحب الثالـث «حبيب الرسـول اسـم وكان الثالثة الرسـل بقتل أمـر امللـك أن البعـض
املصدر)

ص ٤٤٨. و٢، ١ ج البيان: (٣٥) جممع
ص ٢٢٤. ،١ (٣٦) جمموعة ورام: ج

البسـاط، عىل طريانه حالة كربالء يف عرب عىل يزيد لسـليامن$ عندما عىل يف اللعن احلادثة هذه نظري حصل (٣٧)
وعندما حصانه، كربالء راكبا عىل ابراهيم$ عرب وعندما كربالء، عىل وشـمعون موسـى عرب عندما وأيضا

ص ٢٤٤-٢٤٥) ،٤٤ (البحار: ج كربالء. عىل عرب آدم$ وعندما االرض هذه عىل بسفينته نوح$ عرب
ص ٣٣٧. الكايف: (٣٨) روضة

ص٥٤٠. ،١ سفينة البحار: ج (٣٩)
ص ٣٣١. ج١٤، ص٧٠- البحار: ج ٢، الكايف: (٤٠) فروع

ص ٣٢٧. ،١٤ البحار: ج (٤١)
ص ١٨٣. ٣٣٤- علل الرشايع، ج ٦٣، ص (٤٢) البحار:

ص ٢٣٧. ،٢ ج (٤٣) الدّر املنثور:
ص ٣٢٤. ج١٤، البحار: (٤٤)

بالتكرب، ال احلكمة تعمر بالتواضـع بعد ذلك: قال آخرأنه حديـث يف وجـاء ،٨٣ ص جمموعـة وّرام: ج١، (٤٥)
(٦٢ ص ،٢ ج يف اجلبل.(البحار: ال الزرع ينبت كذلك يف السهل

ص ١٣٢. ،٢ (٤٦) جمموعة وّرام: ج

ص ٢٧٢. ،٢ (٤٧) جمموعة وّرام: ج
ص ٧٣٤. االنبياء: (٤٨) تاريخ

القلوب. مصابيح (٤٩)
يف أيضا الصف، وجاءت سـورة من (٦) رقم اآلية يف عيسـى$ لسـان يف القرآن عىل هذه البشـارة جاءت (٥٠)
والذي املحمود» «الشـخص اليونانية اللغة يف ويعنى «فارقليط» الرسـول هو اسـم ذكر بأن االنجيل ولكن

«حممد»ملسو هيلع هللا ىلص. و اسم «امحد» يعادل
اىل من السـامء عيسـى$ سـينزل املهدى$ يظهر االمام عندما الروايات أنه يف االنبيـاء:٧٣٠، جاء تاريـخ (٥١)
مما املهدي$ اىل اتباع أتباعه ويدعو أصحابه، من ويكون بيت املقدس القائم$ يف خلف وسيصيل األرض
الدجال قتل يف ويشـارك بيت املقدس يف «أفيق» سـالحًاعند جبل القائم$، وسـيحمل أمر تقوية اىل يؤدي
لك، ويصيل إنامأقيمت الصالة يقـول: ولكنه بالناس، وصّل تقدم الصـالة: يف املهدي$ االمام لـه ويقـول

(٣١٦-٣١٧ ص ،٤٨ باب األثر: (منتخب االمام$. خلف
.٢٦٨- ٢٧٠ ص اخلزائيل: قرآن اعالم (٥٢)

.٢٥٢- ٢٥٣ ص البالغي: القرآن قصص ،١٥٧ (٥٣) النساء:
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السامء اىل عيسـى$ حادثة عروج كانت والكروبيني امللكوت عامل يف إليه﴾- ﴿بل رفعه اهللا ،١٥٧ النسـاء: (٥٤)
السامء اىل عيسـى$ عروج «منذ رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: والدة عند قال االبليس للشـياطني حيث جدًا مهمة حادثة
حادثة عظمة اهللا يبني مدى ابليس لعنه حديـث احلادثة». هذه مثل حيدث مل سـنة) ٥٣٧ (يعنى اآلن وحتـى

.(٢٥٨ ص ،١٥ ج (البحار: اهللاملسو هيلع هللا ىلص. حممد رسول ووالدة عروج عيسى
ص ٣٢٠. ج١٨، البحار: عن اقتباسًا (٥٥)

ص ٣٢٥. ،١٨ البحار: ج (٥٦)

خرض$ قصة
.٢٩٩ ص ،١٣ ج البحار: (١)
.٢٨٦ ص ،١٣ ج البحار: (٢)

.٣٢١ ص ،١٣ ج البحار: لنقل طبقا الديلمي، الدين اعالم (٣)
.٣٠٢ ص ،١٣ ج البحار: (٤)

.٣١٢ ص ،١٣ ج البحار: لنقل طبقًا اجلنان، رياض (٥)
.٤٤٥ ص ج١، الكايف: اصول (٦)

.١٩٥ ص بريوت: طبعة البرص، (٧) كحل
الروح. ال متام الّروح بعض احلسن$ من كالم االمام املراد هنا (٨)

.٣٩٨ -٣٩٦ ص ،١ ج الطربيس: (٩) احتجاج
لالمام كتاب يقرؤه وبيده مجكران بناء مسجد االمام املهدي$ يف مع كان اخلرض$ العبارة أن هذه من نفهم (١٠)

املهدي$
ص٢٣٠- ٢٣٣. ،٥٣ البحار: ج لقم، القديم التاريخ لنقل طبقا الصدوق، (١١) مونس احلزين للشيخ

.٩ ٤٢، ص ج البحار: (١٢)
ص ٢٠٧. الثالث، الدفرت خاين: املري بخط املثنوي ديوان (١٣)

ص ١٣٣. ج ٣٩، ر: البحا ص٣٩٠- ،١ ج سفينة البحار: (١٤)
ص ٤٠٩. ج١، أيب طالب: آل مناقب -٣٩١ ص نفس املصدر، (١٥)

ص ١٣٣. يف نظريه ١٣٢- وجاء ٣٩، ص ج البحار: (١٦)
.٣٠ (١٧) البقرة:

.٢٦ ص: (١٨) سورة
(١٩) األعراف: ١٤٢.
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.٣ التوبة: (٢٠)
.١١ ص ،٢ ج الرضا: أخبار (٢١) عيون

لوط$ قصة
.٥١٦ ص ج ٢، سفينة البحار: (١)

.١٤٧-١٤٨ ص ،١٢ ج البحار: (٢)
.١٥٥ و ١٦٣ ص ج١٢، البحار: (٣)
و١٥٥. ص١٦٣ ،١٢ ج البحار: (٤)

.١٥١ ص ،١٢ ج البحار: (٥)
السبابة. وتدفعها بظفر إهبامك بطن عىل احلصاة تضع اخلذف: أي (٦)

ص١٦٠. ،١ ج ١٥١- اخلصال: ١٢، ص ج البحار: (٧)
العنكبوت: ٢٩. (٨)

.١٤٦ ص ،١٢ ج البحار: (٩)
ص ٤٩٦. القمي: (١٠) تفسري

.٢٩ لعنكبوت: (١١) ا
.٣٠ (١٢) العنكبوت:

ص ٢٥٤. ج ١٦، (١٣) تفسري النموذج:
ص ٢٦٢. ،٣ ج اجلديدة: الطبعة (رمحه اهللا)، الطويس للشيخ االحكام هتذيب (١٤)

ص٥١٦. ،٢ سفينة البحار: ج (١٥)
ص ١١٥. ،١٢ البحار: ج (١٦)

من يعتـرب اللواط بأن يف االسـالم هذا املطلب نذكـر أن املهـم مـن وهنـا -٥١٧ ص ،٢ ج البحـار: سـفينة (١٧)
سـالح (أوأي بالسـيف االعدام هو باختيارهم) كان (اذا الطرفني كال عىل وعقابه وحّده الكبـرية الذنـوب
واالخت والبنت الوالدة عليه وأيضا حتـرم بالنار، احراقه أو اجلبل من وإلقاءه ورجليه يديه ربـط أو آخـر)
غارقة الربيطانيا مثل الغرب دول أن نجد القبيح، العمل هذا ضد الشديدة االسالم فعل ردة نرى بينام لألبد
قهره وًا الرجـل بالرجل زواج أجـازوا أفم لدرجة يوصلت بالذكـر يأيت الذكر حيـث بالشـهوات املحرمـة
يسـمع عندما للتعجب يوجد جمال هنا ال العرشين، فإذن القرن يف اتا اآلن اىل مع ايوجه جملس الشـهرى يف

القذرة وخبائثهم. واعامهلم لوط قوم فواحش
الضالني. قومه تتبع أبدًا، وكانت به تؤمن مل حيث لوط$ امرأة وهي (١٨)
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.٣٢ العنكبوت: -٢٢٦ ص ،٢ ج الربهان: تفسري (١٩)
ص ١٥٦. ،١٢ البحار: ج (٢٠)

.٧٧ هود: (٢١) سورة
ص ٣٦٢. ،١٠ ج (٢٢) امليزان:

.٧٨ هود: (٢٣) سورة
.٧٩ -٧٨ هود: (٢٤) سورة

.(١٥٨ -١٥٧ ص ،١٢ ج (البحار: ٨٠ هود: سورة (٢٥)
.٧٦ ص البالغي: القرآن قصص (٢٦)

ص ٢٢٨. ،٢ ج الربهان: تفسري -١٥٨ ١٢، ص ج البحار: (٢٧)
.٨١ هود: (٢٨) سورة

القمر. سورة من ٣٧ تفسري اآلية (٢٩)
.٨١ هود: (٣٠) سورة

ص ١٦٨. ،١١ ج البحار: ،٨٣ -٨١ هود: سورة (٣١)
.٤٩ ص ،٥ ج البيان: جممع (٣٢)

ص ١٨٥. ج ٥، (٣٣) جممع البيان:
.٢١ ص ،١ ج الذهب: (٣٤) مروج

ص ٣٥٩. لعامد زاده: االنبياء تاريخ ص١٥٨، ،١٢ ج البحار: (٣٥)
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