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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
واالهتامم بالقرآن التمسك عىل حتّثنا عليهم السالم األطهار واالئمة وسلم وآله عليه اهللا صىل الرسول
جمرد أوراق ليس فالقرآن اهللا اىل وسفره حياته طول وصاحبه يف االنسان صديق هو أن القرآن حيث به
الشـاعر لألنفس، املرّيب القرآن وملكـوت القرآن هو القرآن احلكيم، الشـايف، حقيقة الّدّفتـني بل بـني

صديقه. فيه ويصبح يرتبط حتى ببساطة باملخاطب وخياطبه ويشعر يدرك الذي واملدرك
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" كتـاب"القصص من الثاين اجلزء من انتهينا اهللا مـن 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
االول ١٤٢٣ هـ ربيع ١٧



قصـــة حياة يونس$
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يونس$ حياة قصة
مرات، الكريم أربع القرآن يف املبارك اسمه ذكر جاء الذي االنبياء والرسـل أحد من هو يونس$

العارشة). بإسمه (السورة السور القرآنية إحدى وسميت
أنه من نسـل وقيـل بعـد سـليامن$ ظهر والـذي ارسائيـل بنـي أنبيـاء هـو مـن أحـد يونـس$

احلوت». و «صاحب السمك) أي (النون النون» «بذي (١)، ولّقب
ابراهيم$

اىل داود$ بأن وجـّل عّز اهللا أوحى لـذا والشـاكرين، العلامء والزاهدين من والـده «مّتـى» وكان
سـيأيت (كام ومدحاه السـالم عليهام وسـليامن داود زاره وقد يونس$، هو «مّتى» والد اجلنة يف جاره

داود$). قصص يف ذكره
بنـي إرسائيل.(٢) من ووالدته هود$ من نسل أنه وقيل

وتاب أهدافه إىل يونس$ وصل حيث سعيدة النهاية يف ولكنها حمزنة ومؤملة قصة يونس$ قصة
سعيدة. معنوية حياة عاشوا ظّله ويف وبإرشاداته به، وآمنوا قومه

بنينوى وقومه يونس$
نينوى وتقع يف نينوى، امليـالد قبل سـنـة ٨٢٥ يونـس$ ظهر قبل أن البعض قول حسـب وعـىل
ليونس$ معروف قـرب حاليا ويوجد كربـالء، جهة الكوفة قـرب أو (العراق) املوصل مـن بالقـرب

بجانب الشّط. الكوفة بالقرب من
سـورة (١٤٧) من اآلية يف نقرأ نسـمة، كام ألف مئة من أكثر آنذاك نينوى سـكان عدد يبلغ وكان

أو يزيدون﴾. ألٍف مائة اىل ﴿وأرسلناه الّصافات:
يتّم  من إىل بحاجة فكانوا حياهتم، أبعـاد مجيع بالفسـاد يف غارقني يعبدون االصنام وكانوا وكانـوا
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وجّل عّز الذي أرسـله اهللا هـو النبـي يونس$ فـكان والنجاة، السـعادة إىل ويدعون عليهـم احلّجـة
إليهم.

عديدة  بمناهج العاملني رّب وقبول وحدانّيـة إىل التوحيد ودعاهـم قومه بنصيحة يونـس$ فبـدأ
االصنام. عبادة عن وهناهم وخمتلفة،

من  أبنائه عىل إنقاذ والرحيم كاألب احلكيم والرؤوف قومه ومبارزة دعوته يف يونس$  واسـتمر
نرتك ملاذا يقولون: وكانوا واالهانة االسـتخفاف منهم اال يسـمع وأهانوه ومل غالطوه أهنم إال التهلكة

واخرتاع جديد. جديد بدين طويلة ونؤمن سنوات منذ آمنا به الذي أجدادنا ودين ديننا
املنشأ  وليست رضر أو نفع هلا وليست شـعور أجسـام بال االصنام إن عليهم وقال: يونس$ فرّد

تعبدوهنا؟ فلامذا للخري،
من  ويطردونه يسـمعونه ال كانوا وجّل عّز اهللا ويدعوهم اىل يرشـدهم يونس$ مهـام كان ولكـن

به. يعتنون وال بينهم
إال  من قومه يتبعه ومل به يؤمن مل إال أنه سنة ثالثني ابن وهو قومه اىل يونس$ تعاىل بعث اهللا وقد
واحلكمة، بيت العلم والنبّوة أهل روبيل من وكان اآلخر تنوخا، أحدمها روبيل واسـم اسـم رجالن:
مسـتضعفًا رجًال تنوخا وكان بالنبّوة، اهللا يبعثـه أن قبـل من مّتى$ بن الصحبـة ليونـس قديـم وكان
ويتقوت يرعاها غنم صاحب روبيـل وكان وال حكم، علم له وليس العبادة يف منهمـكًا زاهدًا عابـدًا
غري يونس من منزلة لروبيل وكان كسبه، من ويأكل رأسه عىل حطابا حيتطب رجال تنوخا منها، وكان
يؤمنون وال جييبونه ال قومه أن يونس$ رأى فلام صحبته، وقديم وحكمته لعلم روبيـل تنوخا منزلـة
بعثتني يا رب إنك قال: أن شـكا وكان فيام ربه، ذلك إىل الصرب فشـكا قلة وعرف من نفسـه ضجر به
برسـااليت، وأخوفهم والتصديق بـك، االيامن إىل أدعوهـم فيهم فلبثت سـنة، ثالثـون ويل قومـي إىل
وقد واستخفوا برسااليت، نبويت وجحدوا يب، ومل يؤمنوا فكذبوين سـنة وثالثني ثالثًا ونقمتك عذابك

يؤمنون. ال فإهنم قوم عذابك عليهم فأنزل يقتلوين، أن وخفت تواعدوين
الضعيفة  املـرأة الكبري و والشـيخ والطفل واجلنـني احلمل أن:فيهـم يونـس إىل تعـاىل اهللا فأوحـى
من الكبار بذنوب الصغار ال أعذب غضبي، رمحتي سـبقت العدل، احلكم وأنا املهني، واملسـتضعف
وأنتظر هبم وأرفق أتأناهم أن أحب عيلتي ويف يف بالدي وبريتي وخلقي عبادي يونس يا وهم قومك،
برأفة وتأناهم منهم، املاسة بالرحم تعطف عليهم حيطا عليهم، لتكون قومك إىل بعثتك وإنام توبتهم،
فخرقت بمداواة الداء، العامل املداوي، الطبيب كهيئة هلم بأحالم الرسالة، وتكون معهم وتصرب النبوة،
العذاب نظرك سوء عن سـألتني املرسلني، ثم بسياسـة تسسـهم ومل بالرفق، تسـتعمل قلوهبم ومل هبم،
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الصرب تأنيا يف قومه، وأحسن صحبة وأشد عىل نوح كان أصرب منك وعبدي منك، الصرب قّلة عند هلم
حني دعاين. وأجبته يل حني غضب فغضبت له العذر، يف عندي، وأبلغ

أتعطف ال فوعزتك حني عصوك، عليهم دعوت وإنام فيك، عليهم غضبت إنام رب يا يونس: فقال
فأنزل بنبويت، وجحدهم إياي وتكذيبهم بعد كفرهم بنصيحة شفيق إليهم أنظر وال أبدًا، برأفة عليهم

أبدًا. يؤمنون ال عذابك فإهنم عليهم
ويلدون  خلقي، يعمرون بـالدي، من يزيـدون أو ألف مائة إهنم يونـس يا جـّل جالله: اهللا  فقـال
علمك غـري وتقديـري وتدبريي وفيـك، فيهم علمـي سـبق من للـذي أتأناهـم أن وحمبتـي عبـادي،
ما ال تعلم عندي الغيب يف باطن يونس يـا فيهم وعلمي احلكيم، الرّب املرسـل وأنا وأنت وتقديـرك،
وما عليهم العذاب ما سألت من إنزال إىل يونس قد أجبتك يا له، باطن ال ظاهر فيهم وعلمك منتهاه،
وسط األربعاء يوم يف شـوال عذاب وسـيأتيهم لشـأنك، أمجل وال عندي، حلظك يونس بأوفر يا ذلك

فأعلمهم ذلك. الشمس، طلوع الشهر بعد
بام أوحى  فأخربه العابد تنوخا إىل يونس فانطلق عاقبته، ما يدر يسؤه ومل ومل يونس$ بذلك فّرس
من إيل أوحى اهللا حّتى أعلمهم بام انطلق له: وقال اليوم، ذلك يف عىل قومه العذاب نزول مـن إليـه اهللا

العذاب. نزول
اهللا. يعذهبم حتى ومعصيتهم غمرهتم يف تنوخا: فدعهم فقال

بيت النبوة. أهل من حكيم رجل عامل فإنه روبيل فتشاوره نلقي بل يونس: له فقال
يوم شـوال يف عىل قومه العذاب نزول من إليه اهللا يونس$ بام أوحـى روبيـل فأخربه إىل فانطلقـا

ذلك. بنا حّتى أعلمهم ترى انطلق ما له: فقال الشمس، بعد طلوع يف وسـط الشهر األربعاء
عنهم العذاب يرصف وسـله أن كريم، ورسـول حكيم رجعة نبي ربك إىل إرجع له روبيل: فقال
ولعل ملنزلتك لديه، وال أسوأ عنده، لك بأرض ذلك وما بعباده الرفق حيب وهو عذاهبم، عن غني فإنه

وتأهنم. فصابرهم يومًا يؤمنون وجحودهم كفرهم من ورأيت سمعت ما بعد قومك
وجحدهم تعاىل، باهللا كفرهم بعـد وأمرته يونس عىل أرشت ما روبيل عىل وحيك يـا تنوخا: فقـال

رمجه؟ من به مهوا وما مساكنه، وإخراجهم إياه من إياه لنبيه، وتكذيبهم
لك. علم ال عابد لتنوخا: اسكت فإنك رجل روبيل فقال

أو مجيعًا فيهلكهم أينزله قومك عىل العذاب اهللا أنزل إذا يونس يا أرأيت فقال: يونس عىل أقبل ثم
بعض؟ ويبقى بعضًا هيلك

فيهم اهللا فأراجـع تعطف رمحـة هلم دخلتني مـا سـألته، وكذلك مجيعًا، هيلكهم بـل يونـس: فقـال
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عنهم. أن يرصف وأسأله
ويستغفروا إليه يتوبوا به أن فأحّسوا أنزل عليهم العذاب إذا اهللا لعل يا يونس أتدري روبيل: فقال
عليهم ينزل أنـه اهللا عن اخربهتم مـا بعد من العـذاب ويكشـف عنهم الرامحني، أرحم فإنـه فريمحهـم

عندهم كذابا. بذلك فتكون األربعاء يوم العذاب
العذاب أن إليه أوحـى اهللا أن املرسـل النبي خيربك عظيًام، قلت لقد روبيل تنوخا: وحيـك يا فقـال

عملك. حبط فقد اذهب اهللا رسول قول وتشك فيه ويف اهللا قول فرتد عليهم ينزل
رأيك. فشل لقد لتنوخا: روبيل فقال

العذاب  من فيهم عليك أنزل ما فيهم عىل اهللا من واألمر الوحي نزل إذا فقال: يونس عىل أقبل ثم
اسـمك اهللا يمحو أليس وخربت قريتهم كلهم قومك فهلك ذلك إذا كان أرأيت احلـق وقوله عليهـم
من أو يزيدون ألف مائة يديك كبعض ضعفاء الناس وهيلك عىل وتكون رسالتك، وتبطل النبوة، من

الناس؟
إىل  يونس بعيـد، ورجع غـري عنهم القرية من ومعه تنوخـا وصيته فانطلق يقبــل يونـس أن فأبـى
الشـهر بعد وسـط يف شـوال يف يوم األربعاء عليكم العذاب أنه ينزل أوحى إليه فأخربهم أن اهللا قومه
ومعه فخرج يونس$ عنيفًا، إخراجًا قريتهم وأخرجوه من فكذبوه قوله عليه الشـمس، فردوا طلوع

قريتهم. يف قومه مع روبيل وأقام ينتظران العذاب، بعيد، وأقاما غري وتنحيا عنهم تنوخا من القرية

األوىل واحلوت وتركه يونس$
له  يسـتجيبوا فلم وثالثني سـنة ثالث ملدة قومه دعا حيث أنه يغضب أن يف احلـق ليونـس$ كان
ينقذ نفسه من حتى بينهم وخرج من العذاب بنزول عليهم فدعا منهم لذا يأس اثنني، به إال يؤمن ومل
املحتمل من كان وجّل ألنه عّز اهللا إىل ودعاهم عندهم بقى لو األفضل من كان ولكن االهلي العذاب
من وخرج فرتكهم منهم يونس$ صرب نفذ ولكن ويصّدقونه، باهللا األخرية يؤمنوا االيام تلك يف أهنم

الشديد.(٣) وجّل عّز يصيبه غضب اهللا أن إىل أّدى لألوىل مما لذا كان عمله هذا ترك بينهم،
يونس$ فتوّسل بالرّكاب، مليئة وكانت البحر يف سفينة فرأى البحر، اىل ووصل فخرج يونس$
فاضطربت السفينة فقال وركب السـفينة، له السـفينة، فسـمح بركوب له حتى يسـمح رّبان السـفينة
وقد (٤) السـمكة فأبرص نفسـه، ليلقي وقام يونس: أنا هو، فقـال ملطلوب، يف سـفينتي قوم يـا املـالح:
مرات ذلك ثالث وكرروا السهام عليه فوقعت فسامههم رّكاب السفينة، به وتعلق فهاهبا فاها فتحت

احلوت.(٥) فالتقمه نفسه فألقى عليه، السهام تقع مرة كل ويف
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أربعة قومه غاب عن يونس$ أن االمام الصـادق$ عن جاءت لرواية به البحـر، وطبقًا فدخـل
بالعراء، الشجرة حتت أيام حلوت، وسبعة بطن ا وسبعة أيام يف البحر، اىل يف مسريه أيام سبعة أسابيع:

يومًا.(٦) وعرشين ثامن مسرية ورجوعه ذهابه فكان قومه، إىل رجوعه وسبعة يف
وهذا  يومًا، أربعني إىل أيام ثالثة وقيل ساعات، تسع فقيل احلوت بطن يف لبثه مدة يف اختلف وقد

واضح. ليس املوضوع
كان  ولكنه الليل، وظلمة احلوت، وظلمـة يف البحر، ظلمة يف ظلامت ثالث: يف يونـس$ فعـاش
سـبحانك أنت إال إله وينادي: ﴿ال الظلامت تلك وكان يردد يف حقيقية توبة تاب وقد اهللا ذكر يف دائًام

الظاملني﴾. من كنت إّين
فعمل  البحر، ساحل يقذفه عىل بأن وجّل دعاءه وقبل توبته وأمر احلوت عّز اهللا  وأخريًا استجاب

احلوت بذلك.
فلوال تسـبيحه وعال، جّل اهللا نّجاه حتى بذنبه وأقـّر اهللا وسـّبح حقيقية توبة يونس$ نعـم، تاب
من سـورة الصافات: ﴿فلوال أنه كان واآلية (١٤٤) من (١٤٣) اآلية يف نقرأ كام احلوت بطن يف لظّل

ُيبعثون﴾.(٧) يوم إىل بطنه للبث يف املسّبحني،

حتمي بالء من إنقاذ القوم يف احلكيم العامل دور
يف وسـط  شـوال يف االربعاء يوم عليهم العذاب سـينزل جالله جّل اهللا بأن قومه أخـرب يونـس$
العابد تنوخا ومعه يونس$ فخرج قريتهم، من وأخرجوه كّذبوه ولكنهم الشمس، طلوع بعد الشهر

قريتهم. مع قومه يف ظّل العامل احلكيم روبيل ولكن القرية من
شـفيق  روبيل، أنا إىل القوم: اجلبـل رأس يف صوتـه بأعىل روبيل رصخ عليهـم شـوال دخـل وملـا
اهللا ورسـول ربكم أن نبيكم يونس أخربكـم وقد عليكم، دخـل هذا شـوال قد بكم، رحيـم عليكـم،
طلوع الشـمس، ولن بعد األربعاء الشـهر يوم يف وسـط شـوال عليكم يف ينزل أن العذاب إليه أوحى

صانعون. أنتم ما فانظروا رسله، وعده اهللا خيلف
أنت  ماذا له: وقالـوا روبيل نحو فأجفلوا نزول العـذاب حتقيق قلوهبم ووقع يف  فأفزعهـم كالمـه
ما بلغنا لنا، وقد والرمحة علينا بالرأفة نعرفك نزل عامل حكيـم مل رجـل روبيل؟ فإنك يا علينا به تشـري

برأيك. علينا بأمرك، وأرش فمرنا عىل يونس فينا أرشت به
يوم االربعاء الفجـر طلع إذا وتعمدوا أن تنظـروا عليكم فإين أرى لكم وأشـري روبيل: هلـم فقـال
كل املوايش وتعزلوا األودية طريق يف اجلبل يف أسفل االمهات عن االطفال تعزلوا أن الشهر وسط يف
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صفراء رأيتم رحيًا فإذا الشمس، طلوع قبل كله هذا ويكون اجلبل، يف سفح النساء وتقفوا عن أطفاهلا،
والتوبة إليه اهللا، إىل والبـكاء، والتـرضع بالـرصاخ والصغري الكبـري منكم فعجوا املـرشق من أقبلـت
ذنوبنا، من إليك وتبنا وكذبنا نبيك، ظلمنا وقولوا: رّبنا السـامء إىل رؤوسـكم وارفعوا له واالسـتغفار
أرحـم الرامحني، ثم يا وارمحنا توبتنـا فاقبل املعّذبني، اخلارسيـن من لنكونـن وترمحنا لنـا تغفـر مل وإن
يكشـف أو باحلجاب، الشـمس تتوارى حتى إليه والتوبة إىل اهللا والترضع والرصاخ البكاء من متلوا ال

روبيل. عليهم به ما أشار يفعلوا أن عىل مجيعًا فأمجع رأي القوم قبل ذلك، عنكم العذاب اهللا
رصاخهم  يسـمع حيث القرية من روبيل تنحى فيه العـذاب الـذي توقعوا كان يـوم األربعاء فلـام
بزغت فلام به، روبيل ما أمرهم يونس قـوم فعل األربعاء يوم الفجر فلام طلع نزل، إذا ويـرى العـذاب
بالرصاخ مجيعًا عجوا رأوها فلام وحفيف وهدير رصير هلا مرسعة، مظلمة صفراء ريح أقبلت الشمس
وعّجت أمهاهتا، بأصواهتا تطلب األطفال ورصخت واستغفروه، إليه اهللا، وتابوا اىل والبكاء والترضع
موضعه يف يزالـوا بذلك وروبيل فلم الرعي، تطلب االنعام اللبـن، وعّجت تطلب البهائم سـخال(٨)
زالت أن حتـى بكشـف العـذاب عنهم، اهللا يدعو وهـو ما نزل ويـرى وعجيجهم رصاخهـم يسـمع
دعاءهم فاسـتجاب الرمحن ورمحهـم تعـاىل الرب غضب وسـكن السـامء أبواب وفتحــت الشـمس
بالبكاء عجوا إىل فإهنم قد يونس إىل قوم اهبط أن إرسافيل إىل عثرهتم، وأوحـى توبتهم وأقاهلم وقبـل
توبة قبول إىل أرسع الرحيم، اهللا التواب عليهم، وأنا فرمحتهم وتبت يل واستغفروا إيل وتابوا والترضع،
أنزلته قومه وقد عىل نزول العذاب سألني ورسويل يونس كان عبدي وقد من الذنوب، التائب عبدي
أنزل أن سـألني حني اشـرتط يونس يكن ومل عليهم، أنزلته وقد بعهده، وىف من اهللا أحق وأنـا عليهـم،

من عذايب. هبم قد نزل ما عنهم فارصف إليهم فاهبط أهلكهم، أن العذاب عليهم
بساحتهم، وقد نزل إال أراه وما أن هيلكهم بلغ أكتافهم وكاد عذابك قد رب إن يا إرسافيل: فقال

أرصفه. أين فإىل
أمري يأتيهم عليهم حتـى ينزلوه يرصفـوه وال أن مالئكتي أمـرت قـد إين كال سـبحانه: اهللا فقـال
مفاوض اجلبـال بناحية إىل بـه وارصف عنهم، وارصفـه عليهم إرسافيـل وعزيمتـي، فاهبـط يا فيهـم
حديدا ملينة تصري حتى ولينها به فأذهلا اجلبال عىل املستطيلة العادية اجلبال وجماري السيول يف العيون،

جامدا.
اجلبال التي  تلك هبا رضب حتى العذاب ذلك هبا فاسـتاق(٩) اجنحته فنرش عليهم إرسافيل  فهبط

إليها. يرصفه إليه أن اهللا أوحى
وضموا  اجلبال رؤوس هبطوا إىل منازهلم عـن عنهـم قد رصف العذاب أن يونـس قـوم رأى  فلـام



١٩

يونس$ حياة قصة

يوم وتنوخا يونـس وأصبح عنهـم، رصف ما عـىل ومحدوا اهللا وأمواهلـم، وأوالدهـم نسـاءهم إليهـم
خفيت ملا مجيعـًا وأهلكهم العـذاب قد نزل هبـم أن يشـكان فيـه ال كانا موضعهـام الـذي يف اخلميـس
دنوا فلام القوم، إليه صار إىل ما الشـمس طلوع اخلميس مع يوم القرية ناحية فأقبال عندمها، أصواهتم
يونس قال مطمئنني القرية أهل إىل ونظروا بأغنامهم والرعاة واسـتقبلتهم احلطابون واحلامة القوم من
بعدما أبدًا وجهـًا يل يرون وال يل عزة وال لقومي، وعـدي وكذبت الوحي، تنوخـا كّذبني يـا لتنوخـا:
وبلعه احلوت البحر وركب السفينة ناحية لربه مغاضبًا وجهه عىل هاربًا يونس فانطلق الوحي، كذبني
أن وأحق أصوب الرأيني كان تنوخا أي يا له: روبيل فقال فلقي تنوخـا إىل القرية ذكرنا)، ورجع (كـام

رأيك؟ أو رأيي يتبع؟
احلكامء العلامء. برأي ولقد كنت أرشت بل رأيك كان أصوب، تنوخا: فقال له

فضلك لفضل  استبان حتى وفضل عباديت لزهدي منك أفضل أرى أين أزل مل إين أما تنوخا: فقال
فاصطحبا فلم علم، بال والعبادة الزهد من التقوى أفضل مع احلكمة من اهللا ربك وما أعطاك علمك

قومهام. مع يزاال مقيمني

إىل قومه وعودته نجاة يونس$
احلوت  وأمر جّل جالله اهللا له فاستجاب وتاب استغفر و رّبه دعا يونس$ باحلوت استقّر ملا  نعم

البحر. ساحل إىل يقذفه بأن
كالفرخ الصغري الضعيف  يونس$ وكان بالسـاحل، ثم قذفه فألقاه السـاحل إىل احلوت فأخرجه

احلركة. يستطيع ال الذي
تسـاقط  قد وكان وبورقه به ويسـتظل يمصه فكان القرع وهو يقطـني من شـجرة عليه اهللا فأنبـت
اهللا بعث واشتد قوي فلام أن والنهار الليل يف تعاىل ويذكر اهللا يسبح جلده، وكان يونس$ ورّق شعره
حزينًا فظل السـالم عليه يونـس عىل ذلك فشق يبست ثـم القرعـة فذبلت القرع فأكلت أسـفل دودة

يونس؟ يا حزينًا لك ما إليه: سبحانه اهللا فأوحى
فيبست. دودة عليها سلطت تنفعني كانت التي الشجرة هذه رب يا قال:

ومل عنها اسـتغنيت حني يبسـت أن هبا تعي ومل تسـقها ومل مل تزرعها لشـجرة أحزنت يا يونس قال:
واتقوا آمنوا قد أهل نينـوى إن العذاب، عليهم ينزل أن أردت مائة ألـف من ألهـل نينوى أكثر حتـزن

إليهم. فارجع
يزيدون وأنت جتزع أو ألف مائة ترحـم يونس مل يا جزع أوحى اهللا إليه: ملا أنه آخر: نقـٍل وحسـب
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عفوك. عفوك رب يا فقال: ساعة، أمل من
فقل  نينوى أهل ائت لقيه: لراع فقال أن يدخل نينوى استحيى من دنى فلام قومه يونس إىل فانطلق

جاء. قد يونس هذا أن هلم
وذهب. يف البحر قد غرق ويونس تستحيي أتكذب أما الراعي: قال

الراعي أتى فلام يونس، بأنه الشـاة فنطقت يونس، أّين لك تشـهد هذه الشـاة إن اللهم يونس: فقال
يشهد؟ من قالوا: أقول، بيته بام إن يل برضبه، فقال: قومه وأخربهم أخذوه وّمهوا

فوجده فخرجوا يطلبونه إليهم قد رّده اهللا يونس أنه صادق وأن الشـاة تشـهد، فشـهدت هذه قال:
العذاب.(١٠) من ذلك وأجارهم املوت حني وهو إىل فمتعهم اهللا إيامهنم وحسن به وآمنوا فجاءوا

ثم  الُقلُزم بحـر يف دخل احلوت يف حبـس يونس$ قال: ملا عيل$ أنه املؤمنـني عـن أمـري  وروي
حتى االرض حتت مرت به دجلة الغورا ثم يف ثم خرج طربستان بحر يف دخل ثم بحر مرص خرج إىل
قامة يوم يف األرض كل يدخله ملكًا به اهللا ووكل موسى$ أيام يف هلك قارون وكان حلقت بقارون،
املوكل به للملك فقـال فسـمع قارون صوته ويسـتغفره يسـّبح اهللا احلوت يف بطن يونس وكان رجـل

أنت؟ من قارون: قال ثم فأنظره انظره به املوكل امللك إىل اهللا فأوحى آدمي أسمع كالم فإين انظرين
موسـى بن هللا الغضب الشـديد فعل فام قال: متى، يونس بـن اخلاطئ املذنب أنـا قـال يونـس$:

عمران؟
عمران؟ بن عىل قومه هارون الرحيم الرؤوف فعل فام قال: هلك، قال: هيهات

يل؟ سميت كانت التي عمران (أخت موسى) فعلت كلثم بنت فام قال: هلك، قال:
من آل عمران أحد. قال: هيهات ما بقي

العذاب يرفع عنه أن به املوكل امللك ذلك فأمر اهللا اهللا له فشكر عمران! آل عىل وآسفا فقال قارون:
فرفع عنه. أيام الدنيا،

املسـجور الذي به يعذب  البحر يف صارت السـمكة ملا قال: أنه االمام الباقر$ حديـث يف وجـاء
بطن يف النبي$ يونس هو قال: الصـوت؟ هذا ما به: للملك املوكل فقال دويًا، قارون سـمع قـارون

احلوت.
قال: نعم. أن أكلمه؟ يل فتأذن قال:

قارون. فبكى مات، قال: هارون؟ فعل ما يونس يا قال:
عظمته تعاىل جّلت اهللا فأوحى شديدًا، جزعًا وجزع قارون فبكى مات، قال: موسى؟ فعل ما قال:

قرابته».(١١) لرقته عىل الدنيا أيام بقية العذاب عنه «ارفع املوكل به: امللك إىل
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يونس$ قصة يف مفيدة وعظيمة عرب
نشري  حيث عظيمة ودروس عرب القرآن يف ذكرت التي القصرية يونس$ وقصته حياة من نستفيد

بعضها: إىل هنا
كان عليهم، وإذا للقضـاء ولعنهم الناس عىل كالدعـاء األمور بعض يف نسـتعجل ال أن جيـب -١
حيث كان ووقار، وحتمـل صرب ومقاومة بكل يف إرشـادهم أن نسـعى جيب يف هدايتهم احتامل هنـاك
يلعنهم لوال أن كاد بشـدة الرسـولملسو هيلع هللا ىلص املرشكون عاند ملا املوارد إحدى ويف هبذا، اهللاملسو هيلع هللا ىلص يعمل رسـول
وهو نادى إذ احلـوت كصاحب تكـن رّبك وال حلكـم ﴿فاصرب له: وقـال خاطبـه جاللـه جـّل اهللا أن

مكظوٌم﴾.(١٢)
يونس$ كان العـذاب، كتب عليهم قد اهللا مذنبـني وكان أهاليها كانت التـي القرى بـني مـن -٢
عامل إرشـادات بسـبب كان التوفيق العذاب عليهم ثم نجوا، وهذا نزول قبل قومه آمن الوحيد الذي
إال قوم إيامهنا فنفعهـا آمنت قريٌة كانت ﴿فلـوال القرآن: يف وجّلّ عـّز اهللا يقول حيـث ورؤوف، فقيـه
القرى كانت إىل حـٍني﴾(١٣)، فلو ومّتعناهم الدنيا احلياة اخلزي يف عـذاب عنهم كشـفنا ّملا آمنوا يونـس

ومبهرة. طيبة نتائج لرأت كذلك األخرى
أنت إلــه إال ال أن الّظلمـات فــي ﴿فنادى القرآن: يف يونس$ نجاة يف وعال جـّل اهللا يقـول -٣
املؤمنني﴾(١٤)، ننجي الغّم وكذلك من ونّجيناه فاسـتجبنا له الظاملــني، مــن كنت إّنــي سـبحانــك
يونس$ املؤمنني وليس بجميع القانون خيتص هذا أن املؤمنني﴾ ننجي ﴿وكذلك مجلة من نفهم حيث

هذه املزايا واخلصائص: للمؤمن أن يكون جيب لذا فقط،
الوحيد. واملعبود حقيقة التوحيد إىل يتوّجه أن أ-

ونقص. عيب عن كل اهللا ينّزه ب- أن
ويقّر هبا. بذنوبه يعرتف أن ت-

نوعان: االهلي العقاب حيث
استئصايل، عقاب –

تنبيهي، عقاب –
الذنوب نفسـه من العبد وإذا طّهر نزولـه، العبد قبل اىل العقـاب يصل أثر التنبيهي ففـي العقـاب

نجى. واخلطايا
إىل ال تكلنـي دعائهـم ومناجاهتم: «اللهم يف يقولون رهبم يدعون ملا واألئمـة# الرسـولملسو هيلع هللا ىلص -٤

أبدا». عٍني طرفة نفيس
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وما سلمة أم يا فقالملسو هيلع هللا ىلص: ذلك، يف فسألته الرسولملسو هيلع هللا ىلص من الدعاء سـلمة ذلك أم سـمعت ليلة ذات
كان.(١٥) ما منه فكان عني طرفة إىل نفسه متى بن يونس وكل اهللا يؤمنني، وإنام

«رّب ال السـامء: إىل يده رافع وهو يقول الصـادق$ سـمعت أبا عبداهللا قال: يعفور أيب ابـن عـن
وال أكثر». ذلك من أقّل ال أبدًا عٍني طرفة إىل نفيس تكلنـي

يعفور إن أيب ابن يا فقال: أقبل عيل ثـم حليته، جوانب من أن حتدر الدموع بأرسع من كان فـام قـال
كفرًا به فبلغ قلت: الذنب، فأحدث ذلك طرفة عني من نفسه أقل إىل وجّل عّز اهللا وكله متى بن يونس

اهللا؟ أصلحك
هالك.(١٦) احلال عىل تلك ولكن املوت ال قال:

حلظة من املمكن وإال وعال جـّل اهللا من العون نسـتمد أن دومًا وجيب فالطرق ضيقة للغاية، نعـم
حياتنا. يف آلخر يوٍم الندم يلحقنا اهلوى من واحدة

كان أنه إال العقـاب مـن نوع كان يونـس$ احلوت أن بلـع من الرغـم عـىل العرفـاء: يقـول -٥
يف معراج الرسولملسو هيلع هللا ىلص فإذا كان نقيًا، وبنى نفسه وعاد طاهرًا فرتّبى البحر، عجائب رأى حيث معراجه
جالله. اهللا جّل عند والنزول الصعود بني فرق يوجد فال البحار يف يونس$ معراج كان الساموات،

كنت من الظاملني»  إّين إال اهللا سبحانك «ال إله والشّدة الصعاب يونس$ يف مثل نقول أن لذا جيب
حتى ننجى. األعىل امللكوت إىل ونسري بأنفسنا ونعرج

يف أربع ظلامت: امتحن أن يونس$ العرفاء وكام يقول أحد
الذّلة، ظلمة –

العقوبة، ظلمة –
وتالطمه، البحر ظلمة –

احلوت. بطن ظلمة –
عرف  الذي والشخص وجّل، عظمة اهللا عّز أمام الذات هو إنكار أن معراج النفس قصري: حديث
يف مسري سار عّز وجّل، فإنه قد اهللا يشء أمام ال وأنه بتقصريه واعرتف أقّر وبكل وجوده وعال جّل اهللا

املعراج. إىل قّمة صعد وأخريًا املعراج فوصل إىل بذلك يونس$ عمل وقد املعراج،

يونس$) قصص (هناية
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إلياس$ حياة قصة
ذكر  األوىل يف مرتان، يف القـرآن اسـمه املبارك جاء الذي املرسـلني األنبياء أحد من هو  إليـاس$
مرسـل نبي ذكر بأنه الثانية ويف (٨٥ - (االنعـام الصاحلـني من وأهنـم وحييى# وعيسـى زكرّيـا مـع

.(١٢٣ - (الصافات
ظاهر  يسـتفاد من إال أنه إيليا أو أن إلياس$ هو إدريس أو خرض يقول أن البعض وبالرغـم مـن

مستقلة. بصورة األنبياء أحد من أنه اآليات القرآنية
من  اآلية (١٣٢) يف ياسني﴾، ثم نقرأ إل عىل ﴿سـالٌم الصافات: سـورة من اآلية (١٣٠) يف ونقرأ

املؤمنني﴾.(١٧) من عبادنا ﴿إّنه السورة: نفس
والده  باسـم سـمي املحتمل أّنه ومن والنون الياء إليها أضيفـت إلياس حيث الياسـني هي كلمـة

فسّمي الياسني. ياسني والده إسم كان حيث
عن  روي وقد موسـى$، أخو (١٨)

هارون$ من نسـل وهو إرسائيل بني كان إليـاس مـن أنبيـاء
إرسائيل.(١٩) بني عباد أنبياء من إلياس كان أن الصادق$ االمام

إلياس$ دعوة كيفية
الـذيـن كانوا يسـكنون واألوثــان االصـنـام عـّبــاد أن هيدي إليـاس$ تبـارك وتعـاىل اهللا أمـر
إىل التقـوى والـطـهـارة، إلياس$ فدعاهـم لبنان)، يف (وتقع قول البعـض حسـب عىل بـعـلـبــك
بشـدة ووّبخهم عندهم) (أكرب االصنام «َبْعـل» صـنـم عـبـادة األصنـام وبـالذات مـن وحـّذرهــم
رازقكم وهو ومعلمكم، الـعالــم فهو األولني، آبائكم ورب ربكم هلـم: اهللا وقال االصنام لعبادهتـم
سـبل تتبعوا االعمى وال التقليد هـذا ملاذا تعبدون غـريه؟ كّفوا عن يكفيكم مشـاكلكم، الـذي وهـو
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رّبكم احلقيقي. أجدادكم واعبدوا
كّذبوه،  بـل به، يعتنوا والرؤوفـة ومل املنطقيـة وإرشـاداته نصائحـه إىل لــم يـســمـعـوا ولكنهـم
حيث النار، عـذاب ويدخلون االهلي العـدل حمكمة أمام فيه يقفـون من يوم وجـّل عـّز اهللا فحّذرهـم
بعًال أتدعـون أال تتقون، لقومـه قـال إذ املرسـلني، ملن إليـاس ﴿وإن القـرآن: يف وعـال جـّل اهللا قـال
اهللا عباد ملحـرضون، إال فإهنم االولـني، فكذبـوه آبائكم ورّب رّبكـم اهللا اخلالقـني، أحسـن وتـذرون
عبادنا من إنه املحسـنني، نجزي إنا كذلك ياسـني، إل عىل سـالم اآلخرين، يف عليه وتركنا املخلصني،

املؤمنني﴾.(٢٠)

إلياس$ من الناس بدعوة ّقلة إيامن
ملسـلك  وخالفا اهللا املخلصني، من عباد هم والذين بعض قومه آمن إليـاس$ إرشـادات بفضل
العمل ذلك أن مثل مـن وبالرغم احلق، إىل وانضموا وأبطلوها، سـننهم وتقاليدهـم املجتمـع حّطموا
الباطلة والتقليد السنن تلك قيود من إال أهنم حتّرروا الصعبة، ذلك العرص رشوط يف للغاية كان صعبًا

أصحابه.(٢١) من وأصبحوا احلّقة إلياس$ بدعوة وصّدقوا وآمنوا االعمى

السجدة يف مناجاة إلياس$
بكالم  عليه فسـمعناه يتكلم نريد اإلذن ونحن عبد اهللا$ أيب باب أتينا قال: عمر عـن مفضـل بن
فدخلنا لنا فـأذن الغالم إلينا خـرج لبكائه، ثم فبكينا بكـى ثم بالرسيانية، أنـه فتومهنا بالعربيـة، ليـس
أنه بالعربية فتومهنا ليس بـكالم تتكلم عليك فسـمعناك اإلذن نريد أتيناك اهللا أصلحك فقلت: عليـه،

لبكائك. فبكينا بكيت ثم بالرسيانية
يف يقول كان كـام إرسائيـل، فقلت بني عبـاد أنبياء من وكان النبـي$ ذكرت إليـاس نعـم فقـال:
لنا فرسه ثم منـه به، هلجة أفصح جاثليقًا(٢٢) وال رأينا واهللا قسـًا فام بالرسيانية فيـه اندفع سـجوده، ثـم
وقد معذيب أتراك هواجـري؟ لك وقد أظمأت معـذيب سـجوده: «أتراك يف يقول كان فقال: بالعربيـة
وقد أسـهرت معذيب أتراك لك املعايص؟ وقـد اجتنبت أتراك معذيب وجهي؟ الـرتاب لك يف عفـرت

لييل؟» لك
معذبك. غري فإين رأسك ارفع أن إليه: اهللا فأوحى قال:

وأنت ريب؟ عبدك ألست ماذا؟ عذبتني ثم أعذبك إن قلت: ال فقال: قال:
به.(٢٣) وفيت إذا وعدت وعدًا فإين معذبك، غري فإين رأسك ارفع اهللا إليه: أن فأوحى
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الباقر$ مع االمام إلياس$ حديث
قابله  الروايـات(٢٤)، وقد بعض يف جاء كـام هذا يومنا األنبيـاء األحياء إىل أحد من هـو  إليـاس$

حديث: من دار بينهام ننقل ما وهنا وحتّدث معه الباقر$ االمام
عليه فقطع له(٢٦) قيض معتجر(٢٥) قد إذا رجل يطوف بالكعبة أيب بينا الصادق$: أبو عبداهللا قال
ثم اهللا، رسـول ابن مرحبا يا فقال: ثالثة، فكنا إيل فأرسـل الصفا، جنب دار إىل أدخله أسـبوعه حتى
شئت وإن فأخربين شئت إن أبا جعفر، يا آبائه اهللا بعد أمني يا فيك اهللا رأيس وقال: بارك يده عىل وضع

صدقتك. شئت وإن فاصدقني شئت وإن سألتك، شئت وإن سلني شئت وإن فأخربتك،
أشاء. ذلك كل قال:

يل غريه. تضمر بأمر مسألتي عند لسانك ينطق أن فإياك قال:
له يكون أن أبى وجّل عـّز اهللا وإن صاحبه، أحدمها خيالف قلبه علامن يف مـن ذلك يفعل قـال: إنـام
تضاد علمنا يف ليـس لذا املنزه والطاهر، وجـّلّ عّز اهللا ذات هو علمنـا منشـأ اختالف (يعني فيه علـم

وختالف).
من اختالف فيـه ليس الذي هذا العلـم عـن منها، أخربين فرست طرفـًا مسـألتي وقـد هذه قـال:

يعلمه؟
منه فعند األوصياء. البد للعباد ما وأما ذكره، جّل اهللا فعند العلم مجلة قال: أما

زعمت أتيت، أردت وهلا هذه وقال: وجهه، وهتلل جالسًا واسـتوى الرجل عجرته(٢٧) قال: ففتح
فكيف يعلمونه؟ عند األوصياء، العلم فيه من ال اختالف علم ما أن

اهللا رسـول كان ما يرون أهنم ال إال طريق الوحي واالهلام) (عن يعلمه رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص كان كام قال:
جالله اهللا جّل إىل يفد كان وإنه املالئكة)، طريق عن (املتلقون لألخبار حمدثون وهم نبّيًا كان ألنه يرى،

يسمعون. ال وهم الوحي فيسمع املعراج) (يف
كان كام يظهر ال ماله العلم هذا عن أخربين صعبة، بمسألة اهللا سآتيك رسول ابن صدقت يا فقال:

اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟ رسول مع يظهر
رسـول عىل قىض كام به، لإليامن ممتحنًا علمه عىل أن يطلع اهللا أبى وقال: أيب$ فضحـك(٢٨) قـال:
«اصدع له: قيل حتى اكتتم به اكتتام قد من فكم بأمره، إال جياهدهم وال قومه أذى عىل يصرب اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن
الطاعة يف نظر ولكنه إنام آمنـا، لكان ذلك لو صدع قبل أن اهللا وأيم املرشكـني» وأعرض عن بـام تؤمـر
احلسـن بن (احلّجة االمة هذه مهدي مع تكون عينيك أن فوددت كـف(٢٩)، فلذلك اخلالف، وخـاف
من الكفرة أرواح واالرض يعـذب السـامء داود بني بسـيوف آل واملالئكة الرشيف) فرجه اهللا عّجـل
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منها؟ هذا إن ها قال: ثم سيفًا أخرج ثم األحياء، من أشباههم أرواج هبم ويلحق األموات،
البرش. عىل اصطفى حممدًا والذي أيب: إي فقال قال:

أن أحببت أين غري منه جهالة، ويل أمرك عن سـألتك إلياس ما أنا اعتجاره وقال: الرجل فرد قال:
أره.(٣٠) فلم وذهب الرجل قام ثم ألصحابك... قوة احلديث هذا يكون

عرصه طاغوت إلياس$ مبارزة
وقسـمها  موسـى$ بعد الشـام بني إرسائيل بوأ نون يوشـع بن إن عباس أنه قال: ابن عن روي
إلياس الـذي منه السـبط وهو بأرضها، لبنان) مدن اآلن مـن (وهي ببعلبك سـبط منهم فسـار بينهـم
وذلك قوله: بعل، له يقال صنم بعبادة فتنهم اسـمه الجب ملك يومئذ وعليهم إليهم اهللا فبعثه النبي،
اهللا ربكم اخلالقني، أحسـن وتذرون بعًال أتدعون تتقون، أال لقومه قال إذ املرسـلني، ملن إلياس ﴿وإّن

فكّذبوه﴾.(٣١) األولني، آبائكم ورب
خلص  قد حكيم كاتب هلا وكان الناس، فتقيض بني غاب إذا يستخلفها فاجرة زوجة للملك وكان
تزوجت وقد منها، أزنى أنثى األرض وجه عىل ومل يعلم قتلهم، تريد كانت مؤمن مائة ثالث من يدها
صالح وكان لزوجها جار ولد ولدها، سوى ولدًا تسـعني حتى ولدت إرسائيل بني من سـبعت ملوك
مرة فسـافر يكرمه، وكان امللك امللـك، قرص جانـب إىل يعيش به له بسـتان وكان إرسائيـل، بنـي مـن
سخط سبب ذلك وكان وولده، أهله بسـتانه غصبًا من وأخذت العبد الصالح امرأته وقتلت اغتنمت
النبي إلياس اهللا فبعـث يوبخها)، (ومل مـا أصبت هلا: اخلرب فقال زوجهـا أخربته قدم فلـام عليهـم، اهللا
إىل دعاهم و أذاهم واحتمل عليهم وصرب وأخافـوه، وطردوه وأهانوه فكذبوه اهللا عبادة يدعوهـم إىل
وأخربمها إليه، مل يتوبوا إن والزانية امللك هيلك أن نفسه اهللا(٣٢)عىل طغيانًا،فآىل إال يزدهم فلم اهللا تعاىل
فيه وحده فبقي جبل بأصعـب فلحق منهم فهرب وقتله، بتعذيبه وّمهـوا عليه غضبهم فاشـتد بذلـك،
شديدًا مرضًا اهللا إبنًا للملك فأمرض مكانه، خيفي واهللا الشـجر نبات األرض وثامر من يأكل سـبعني،

ينفع. فلم ليستشفعوا له الصنم عبدة إىل إليه، فاستشفعوا أعز ولده وكان منه، يئس حتى
بعل  إىل لك تشفع أن ولعلها إليها فابعث أخرى آهلة الشام ناحية يف إن قالوا: املرض عليه طال فلام

ابنك. مرض وشفي أجابك قد لكان عليك غضبه ولوال عليك، فإنه غضبان
غضب عيل؟ يشء الجب: ألي فقال

بإهلك. كافر وهو نجا ساملًا حتى إلياس مل تقتل أنك أجل من قالوا:
إلينا واشـفع  اهبط فكانوا يقولون: فيه إلياس$ اجلبل الذي حّد إىل الناس األصنام عبـدة  فبعثـوا
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يقول ربكم، رسالة فاسمعوا ورائكم، من وإىل أرسلني إليكم اهللا إن قال: و اجلبل من إلياس فنزل لنا،
وأنا الذي خلقهـم، الذي إرسائيل بنـي إله أنا إال ال إله اهللا أنـا إّين لـه: فقولـوا إىل امللـك ارجعـوا اهللا:

غريي؟ من البنك الشفاء وتطلب وأنفعهم، وأرضهبم وأميتهم وأحييهم أرزقهم
حني به أن تبطشـوا منعكم الذي مـا فقال: غيظًا القصـة امتأل عليه وقصوا امللـك إىل صـاروا فلـام

عدوي. فإنه به وتأتوين وتوثقوه لقيتموه
وأوصاهم ذوي البطش من من قومه فندب مخسني عنه، قلوبنا الرعب قذف يف معنا صار ملا قالوا:
اجلبل ارتقوا ذلك فانطلقوا حتى نفسـه، من هبم فيمكنهم أهنم آمنوا به ليغرت يف له وإطامعه باالحتيـال
آمنا فإنا ابرز لنـا اهللا نبي يا ويقولـون: صوهتم بأعىل ينادونه وهـم فيه ثـم تفرقوا إلياس$ فيـه الـذي

بك.
يقولون  فيام صادقني إن كانوا اللهم مغارة فقال: فكان يف إيامهنم يف طمع مقالتهم إلياس سمع  فلام

حترقهم. بنار وارمهم فاكفنيهم كاذبني كانوا وإن يف النزول إليهم، يل فأذن
فانتدب  غيظه فاشـتد خربهم امللك فبلغ فاحرتقوا، فوقهم بالنار من حصبوا قوله حتى اسـتتم فلام
إليه حتى لنا فانطلق أتوب، أن آن قد له: اجلبل وقال إىل مجاعة معه وبعث احلكيم املؤمن كاتب امرأته
الذين والفئة كاتبها فانطلق االصنام(٣٣)، فاعتزلوا قومه وأمر ربنا، يـرىض وينهانا بام يأمرنا يرجـع إلينا
أن إليه: اهللا تعاىل فأوحى صوته إلياس ناداه فعـرف إلياس، ثم اجلبل الذي فيه عال حتى أنفذهـم معـه

وحيه. وصافحه الصالح أخيك ابرز إىل
رجعت إن خلائف وإين قال: ثم قالوا، ما عليه وقص وقومه، الطاغي هذا إليك املؤمن: بعثني فقال

يقتلني. أن معي ولست إليه
عن أشغله وإين بك، خداع ليظفروا منهم جاءك يشء إن كل إىل إلياس: وجّل عّز اهللا تعاىل فأوحى
إلياس ورجع بكظمه املوت وأخذ ابنه عىل الوجـع عليه شـّد اهللا قدموا ابنه، فلام بأن أميت املؤمن هـذا
به يل ليس فقال: به، جاء الذي عىل الكاتب سـأل مدة بعد امللك عن ذهب اجلزع فلام مكانه، إىل سـاملًا

علم.
إىل عاد ثـم مولود، ويونـس مّتى سـتة أشـهر يونس بن أم عند واسـتخفى نـزل إليـاس$ إن ثـم

مكانه.
أعطك. سلني سنني: سبع بعد إلياس إىل وعال جّل اهللا تعاىل أوحى ثم

وأبغضوين فيـك وأبغضتهم ومّلـوين إرسائيل بنـي مللت قد فـإين بآبائي فتلحقنـي متيتنـي فقـال:
فيك.



٣٠
اجلزء اخلامس القرآنية: القصص

ولكن بك، قوامها وإنام األرض وأهلها، منك أعري الذي باليوم هذا ما قدرته: جّلت تعـاىل فقـال
أعطك. سلني

إال قطرة سـنني عليهم سـبع متطر فيك، فـال الذيـن أبغضـوين من ثـاري إليـاس: فأعطنـي فقـال
بشفاعتي.

دعوة  من ذلك وعلموا أن فيهم، املوت وأرسع البالء، عليهم وألح اجلوع إرسائيل بني عىل فاشتّد
يدك. طوع نحن وقالوا: إليه ففزعوا إلياس،

فقال: بالقحط، إرسائيل بني أفنيت فقال: امللك إىل له اليسع وجاء تلميذ ومعه معهم إلياس فهبط
أغواهم. الذي قتلهم

أكناف يف قال لليسـع: انظر ثم اهللا، ودعا إليـاس$ قام الليل جّن فلام ادع ربـك يسـقيهم، فقـال:
ترى؟ ماذا السامء

فأمطر الغرق، من وأمنعهم أنفسهم(٣٤) فليحرزوا بالسقاء، ابرشوا فقال: سحابة، أرى فقال: فنظر
الطغيان أدركهم ثم صاحلـون، وهم أطهرهم فقام إلياس بني وأنبتت هلـم األرض، السـامء عليهـم اهللا
فقتل رهقهم(٣٥)، حتى به ومل يشـعروا قصدهم عدوا عليهم اهللا فسـلط ومتردوا، حقه فجهلوا والبطـر

زوجة امللك. قتلته بستان الذي يف وألقامها وزوجته امللك
وقذف  السـامء، إىل ورفعـه وألبسـه النـور الريش إللياس اهللا وأنبـت اليسـع إىل إليـاس وّىص  ثـم
يعظمونه إرسائيل بنو فكان وأّيده، إليه وأوحى إرسائيل بني عىل اهللا فنبأه اليسع، من اجلو عىل بكسائه

هبداه.(٣٦) وهيتدون

العميقة إلياس$ نصيحة
احلديث: هبذا حتّدثا ثم معه تآلف الذي الّسواح بأحد وسفره سريه إلياس$ يف يوم التقى ذات

إلياس: هل تزوجت؟
ال. السائح:

الوحدة. من واخرج تزوج إلياس:
صفاهتا؟ هي أتزوجها، ما التي هي من نعم، ولكن السائح:

تنال حتى الصفات االربعة بإحدى هـذه تتصف التي االمرأة من تتزوج ال بـأن أنصحك إليـاس:
وهادئة وهي: حياة سعيدة

وجيه). سبب بدون الطالق تطلب التي (أي املختلعة تتزوج ال -١
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واهية). باالمور تفتخر (أي التي اُملبارية ال تتزوج -٢
واحلياء). العّفة حدود تراعي وال تستحي التي ال (أي العاهرة تتزوج ال -٣

زوجها).(٣٧) تطيع تتزوج الناشزة (التي ال ال -٤

إلياس$ بكاء ّرس
اهللا  وهب كاخلرض$، وقد هذا يومنا إىل األحياء األنبياء من إلياس$ أن الراويات لبعـض  طبقـًا
نظركم إىل نلفت املجال هـذا ويف وجّل، عّز اهللا بمناجاة الشـديدة وعالقته لعشـقه األبدية احلياة هـذه

اآلتية: الرواية
له ملك  إلياس$ فقال فبكـى روحه، ليقبض إلياس$ عزرائيـل إىل املوت يـوم جـاء ملك ذات

ربك؟ إىل راجع وأنت تبكي هل املوت:
احلاّرة الصيف وأيـام الشـتاء الطويلة عن ليايل لفراقـي بل ليـس للموت، بكائي قـال إليـاس$:
من ويستلذون األيام احلارة تلك ويصومون بالعبادة الطويلة الليايل املحبوّن تلك حييي التي والطويلة

بالرتاب. وأواري صفوفهم فافرتق عن املحبوب، مناجاهتم
القيامة  يوم أمهلك اىل سـوف وخدمة الناس حلبك مناجايت إليـاس$: وجّل إىل اهللا عـّز فأوحـى

باملناجاة.(٣٨) معهم وتأنس اهللا أولياء صفوف عن تفرتق وال تعيش حتى

إلياس$) حياة قصص (هناية





اليسع$ حياة قصـــة
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اليسع$ حياة قصة
األنبياء بجانب القـرآن يف مرتان اسـمه جاء الذي واملرسـلني مـن األنبياء آخر نبي هـو اليسـع$

اهللا. أنبياء من نبي عظيم أنه الصاحلني(٣٩)، ويبني القرآن
إليـاس (أهايل قوم إىل بعث نبّوتـه وبعد إليـاس$، ووّيص تلميذ أنـه للروايـات السـابقة وطبقـًا

وأكرموه. وجّللوه واحرتموه فأطاعوه التوحيد، إىل بعلبك) ودعاهم
«اليشع» كلمة تعني حيث شافات»، بن «اليشع بالعربية ويسمى إرسائيل بني أنبياء من اليسع كان

القايض.(٤٠) تعني «الشافات» وكلمة الناجي
وإحيـاء املـرىض شـفاء معجزاتـه وكـانــت مــن مـوسـى$، شــريـعـة إلــى الـنــاس دعــا

املوتى.(٤١)
وصل إىل يوسف» وقد بن «افرائيم اليسـع تصل إىل نسـب سلسـلة أن الّسـري حبيب كتاب يف جاء
من إرسائيل بني حلفظ حمكًام ظهرًا وكان إرسائيل بني قوم هبداية وبدأ إلياس$، غيبة بعد النبوة مقام
خيربهم (لعلمه اليسـع إرسائيل كان بني عىل اهلجوم األعـداء كلام ينوي فكان والطواغيـت، األعـداء

واحلامية. للدفاع فيستعدون باجلنايا)،
حيارهبم بأن أخبار ودائـًام إرسائيل بـني يـعــادي الـجـبـابــرة الذي كان الـمـلوك فـعـلـم أحـد
إرسائيل بنـي خيرب الـذي من حولـه: ملن فقـال عليهم، اهلجـوم إىل بنـي إرسائيـل قبل تصـل احلـرب

بأرسارنا؟
فذهب عليه، يقبض بـأن وأمر امللك فغضب إرسائيل بأخبارنـا، خيرب بني هو الـذي اليسـع قالـوا:
فقدوا اجلنود بعض أنه حتى بإعجـاز، عليهم فنجى وفلت منهم دعا ولكنه وقبضوا عليه إليـه جنـوده

أبصارهم.
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هذه عن حتـى ارحتل النبوة بوظائف واسـتمر (ألذّيتهم)، من اليهـود جمموعة عـن فابتعـد اليسـع
بعده.(٤٢) من وصّيًا وجعله الكفل» «ذو استخلف أنه وقيل الدنيا،

اليسع$) قصة (هناية



ُعَزير$ حياة قصـــة
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حياة ُعَزير$ قصة
اآلية  يف نقرأ حيـث القرآن يف مـرة واحدة املبارك اسـمه جاء األنبياء الذي أحد مـن هـو ُعَزيـر$

من سورة التوبة: (٣٠)
اهللا﴾. ابُن ُعزيٌر اليهوُد ﴿وقالت

ملئة  شخص عن موت البقرة) سورة من (٢٩٥) اآلية باختصار (يف القرآن يف جاءت قصته وأيضًا
النبي. هو ُعزير الشخص هذا متعددة لروايات وطبقًا سنة مئة وإحياءه بعد سنة،

ملا  أنه اليهود وتعتقـد اليهود، تاريخ يف خاصـة مكانة اليهود) لغة يف (اسـمه «عـزراء» ولُعزيـر أو
خـّرب معابدهم حيث يف البلدان، اليهـود تفرقت للنـاس قتله وبعـد ملك بابل، نـرص بخت أصبـح
ُعزير فأتاه «كوروش» بابل، إيران ملك فتح ثم أطفاهلم، وأرس ونسائهم رجاهلم وقتل التوراة وأحرق
كان بام التوراة كتابة ُعزير أعاد إىل بالدها، وهنا اليهود وعادت لليهود، فوافق كوروش عنده وتشـّفع

وإحيائه لدينهم. لنجاهتم اليهود حترتمه لذا لليهود، جليلًة وخدم خدمًة يتذكره،
اهللا». بـ«ابُن من قبل بعض اليهود سّمي السبب وهلذا

القرآن)  يف جاء (الذي املطلب هذا ولكن اليهود، لدى االعتقاد هذا يوجد ال احلـايل، العـرص ويف
يعتقدون هبذا االعتقاد. الرسولملسو هيلع هللا ىلص عرص من اليهود يف جمموعة يوجد كان أنه حيكي

سنة مئة ُعزير وإحياءه بعد إماتة
 ،(٤٣)(٢٩٥ (البقرة: واحدة يف آية بإختصار القرآن يف سنة مئة بعد وإحياءه ُعزير إماتة قصة جاءت

يف الروايات: كام جاء لقصته رشح إىل نظركم نلفت وهنا
«ُعزير»  يسمى أحدمها وجّل توأمان، عّز اهللا فرزقهام املقدس، بيت ُعزير يف والد ووالدة يعيش كان
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بعد فيام ورزق امرأتـه وحبلت ُعزيـر وتزوج الثالثني، إىل سـن وصال حتى فكـربا «عـزره»، واآلخـر
بإبن.(٤٤)

ووّدع أهله  بيتـه من السـفر، فخرج عىل عزير سـنة) عـزم ثالثني كان عمره (ملـا األيـام هـذه  ويف
العصري. من بيشء تزود وقد تني ومعه احلامر وركب وأقاربه

خربة  فرأى قرية صحـراء، إىل وصل حتى سـفره واسـتمر يف إرسائيل بني أنبياء عزيـر$ من كان
هذه ُيـحيـي ﴿أّنى فقال: وإحياء املوتى باملعاد فّكر املوحش هذا املنظر رأى فلام بالية، وأجساٍم وعظاٍم

موهتا﴾. بعد اهللا
ثم  عام اهللا عند ذلك مائة فأماته أصاب هذه القرية، تعجبًا منه ما بل إنكارًا ليس هذا حديثه  وكان

كم لبثت؟ له: وقال وجّل عّز اهللا عند من مالك أحياه، فأتاه
فانظر عام مائـة ﴿بل لبثت لـه: فقـال يوٍم﴾ بعض أو يومًا ﴿لبثت قـال: قليـًال إال ينـم مل أنه ففّكر
ننشزها ثم كيف العظام إىل وانظر للناس آية ولنجعلك إىل محارك وانظر يتسنه مل طعامك ورشابك إىل

نكسوها حلًام﴾.
وههنا  ههنا إىل العظام من يتألـف اللحم وإىل إليه، جتتمع البالية املنفطـرة العظام إىل ينظـر فجعـل

قديٍر﴾.(٤٥) يشٍء كّل اهللا عىل محاره فقال: ﴿أعلم أن وقام قام حتى ويلتزق هبا
باليقني.(٤٦) قلبه وغمر من مسألة املعاد اطمأن اآلن بذلك أنه ويعني

اىل بيته عودة عزير$
املنازل  رأى إىل بلده وصل وملا تغّري، قد يشء كل رأى بيته، ويف طريقه إىل وعاد محاره عزير  فركب
فسأهلا: برصها وذهب انحنى ظهرها عجوزًا قد فرأى منزله إىل حّتى وصل وسار تغّريوا، قد والناس

هذا بيت ُعزير؟ هل
الناس، ونسـيه السـنني لعرشات عزير فقد لقد وقالت: بكت ولكنها هذا بيته، نعم العجوز: قالت

لسانك؟ تذكر اسمه عىل فكيف
أخرى. أحياين مرة ثم األموات من سنة وأصبحت ملئة اهللا أماتني لقد عزير، أنا عزير: قال

عزير كنت سـنة فـإن مائة منذ عزير ابني فقد لقد وقالـت: كانـت والدته والتي العجـوز فأنكرتـه
الشيخوخة. ضعف عني ويرفع برصي يل اهللا يعيد يل فادع الدعوة) الصالح ومستجاب (الرجل

ثم  وقّبلت رجليه، وعرفته، وسالمتها فأبرصت ولدها برصها العجوز فاسرتّدت ربه، عزير فدعا
عن عزير. وأحفادها أوالدها وأخربت ارسائيل، بني إىل أخذته
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اجلميع  وجاء سـنة) ثالثني عنهم (رجـل عمره رحيله قبـل عليها كان التي املالمـح بنفـس وعـاد
وهبا كتفه، عـىل عالمة أليب أوالد عزير: كان أحـد قال وعجـزوا، قد كربوا أهنم مـن ملالقاتـه بالرغـم

ُيعرف.
إرسائيل  بني كبار أحد قـال يطمئنوا أكثر العالمة، وحتى تلك قميصـه ورأوا إرسائيل بنـي  فرفـع
الناس، قليل من وأحرق التوراة، كان عـدد املقدس بيت نـرص بخت خّرب ملا أنه لقد سـمعنا لعزيـر:

التوراة. لنا فاقرأ هو فإن كنت عزير، أحدهم وكان التوراة، حفظوا الذين قد األصابع، ُيعدون عىل
ولكنهم  وجّل، عّز اهللا عـىل دين وتعاهدوا معه وباركوه من التوراة فصّدقوه شـيئًا عزير هلم فقـرأ

ابن اهللا﴾.(٤٧) ﴿عزير وقالوا: إىل الكفر أغووا
أبيه؟ سنًّا من أكرب برجل سمعت هل عّيل$: املؤمنني أمري سئل

منه.(٤٨) أكثر وعاش من والده أكرب كان الذي عزير ابن نعم هو قال:
يف مجيعًا محلتهام بابنني فحملت امرأته من دنا رجل عن أخربين الباقر$: االمام النصارى عامل سأل
واحد، قرب واحدة يف ساعة يف ودفنا واحدة، سـاعة يف وماتا واحدة، سـاعة يف وولدهتام واحدة، سـاعة

مها؟ من مخسني سنة، اآلخر وعاش سنة، ومائة مخسني أحدمها فعاش
وصفت، ما عىل ووضعتهام ما وصفت، أمهام عىل كان محل و عزرة، عزير مها جعفر$: فقـال أبـو
عزيرًا اهللا بعث حييى، ثم عزرة وبقي سنة مائة عزيرا ثم أمات اهللا ثالثـني سنـة، عزرة مع عزير وعاش

سنة.(٤٩) عرشين عزرة مع فعاش

عزير$) حياة قصص (هناية





قصـــة حياة لقامن$
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لقامن$ حياة قصة
وسـميت مرتان(٥٠) القرآن والذي جاء اسـمه املبـارك يف التاريـخ يف الصاحلـني احلكامء أحـد مـن
ابنه وهو ينصح السورة هذه يف وجّل عّز اهللا ذكره وقد هو لقامن$، (٣١ (سورة السور باسمه إحدى

آيات.(٥١) مخس يف القرآن للغاية وبّينها ومهمة حكيمة عرشة بنصائح
يكن لقامن مل أقول قال: حّقًا أنه اهللاملسو هيلع هللا ىلص حديث رسـول يف جاء وقد نبّيًا يكن أنه مل ونفهم من القرآن

باحلكمة.(٥٢) عليه ومّن فأحّبه، اهللا أحّب اليقني، حسن الّتفّكر، كثري عبدًا كان ولكن نبّيًا

لقامن$ خصائص
أخت ابن أو خالة أنه ابن وقيل االسـود، أبو ولقبه صارون» بن مزيد عنقي بن بن «لقـامن هـو -١

اخلليل). ابراهيم (أخو بن تارخ إىل ناحور نسبه يتصل والذي أيوب$
وقيل سنة سنة إىل ٥٦٠ مئتني من عاش أنه الروايات املعّمرين، حيث جاء يف لقامن$ من كان -٢

سنة. ٣٥٠٠ إىل ألف من أنه عاش
الرجلني. مشقوق املشافر(٥٤)، غليظ حبشّيًا، أسودًا عبدًا وكان نوبّيًا(٥٣) كان -٣

التي حلكمته أعتقـه إرسائيل) ثم بنـي أثرياء (أحد حرس بـن للقني ومـوىل لألغنـام راعيـًا كان -٤
هبا.(٥٥) اشتهر

بن للقني أفريقيـا) موىل يف (الواقعة نوبيًا لقـامن كان املسـعودي: واملؤرخ املعروف يقـول املحّدث
يف يزل ومل باحلكمة، عليه اهللا ومـّن صاحلًا، عبدًا وكان داود$، ملك من سـنني عرش عىل حـرس، ولد
نينوى أهل إىل بعث حتى متى، بـن أيام يونس إىل العامل هذا والزهد يف للحكمة مظهـرًا األرض فيـايف

املوصل.(٥٦) بالد من
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، وأخذُت من كالمهم نبــيٍّ أربعامئة إّين خّدمُت يا بنــي البنه: قال لقـامن أن احلديـث جـاء يف -٥
وإذا كنت حلقك، عىل املائدة فاحفظ وإذا كنت قلبك، الصالة فاحفظ كنت يف وهي: إذا أربع كلامٍت،

لسانك.(٥٧) فاحفظ اخللق بني وإذا كنت عينك، فاحفظ الغري بيت يف
يف يوجد قربه أن روي حيث وبيت املقدس يف فلسطني عمره أواخر طويلة يف أنه عاش لفرتة ويظهر
عالية، وييضء اسـمه وعملية ومعرفة حكمة نظرية يف عمره قىض وقد فلسـطني، موانئ إحدى «إيله»

العامل. تاريخ احلكامء الزّهاد يف جبهة يف النوراين
بكلمة خطابه بدأه من بالرغم البعض أنه يقول وكام وينصحهم جيمعهم فكان كثرية أوالد له وكان
وكاخلطباء ابنه الكبري)(٥٨) به كان خياطب (الذي اخلطاب وهبذا مجيعًا أبنائه كان خياطب أنه إال بني» «يا

وينصحهم. مجيع أبنائه انتباه جيذب املهرة كان
إيتائها يمكن ال نصائح كثـرية له الواقع ويف لقـامن$، قليل من نصائح جزء القـرآن يف جـاء وقـد

هنا.(٥٩) مجيعها

لقامن$ احلكمة أويت ملاذا
اهللا أن يكفي لقامن حكم قمة ويف احلكمة»، لقامن آتينا «ولقد لقامن: من سـورة اآلية (١٢) يف نقرأ
نصائح يقول أن وكأنه لقامن) سورة ١٥ من و ١٤ (اآلية لقامن نصائح خالل ذكر القرآن نصح يف تعاىل
حصل نتساءل كيف وهنا لقامن$، حكمة وعال جّل اهللا أّكد وطبقًا لتلك اآلية نصائح إهلية، هي لقامن

الغزير؟!. والعلم احلكمة هذه كل عىل لقامن$
والعرفان، السلوك يف سريه رصاط يف جهده بذل وقد وخملصًا طاهرًا رجًال لقامن$ كان اجلواب:
حتى اللياقة لديـه أصبح وقتل النفس، الصعاب والرياضـة وحتّملـه النفسـية ونتيجـة ملخالفته أهوائه
يقيض كان أنه ومـن خصائصه احلكمة، ينابيع يف فينبع االهلية اخلاصة وجّل بااللطـاف عـّز اهللا يشـمله

احلوادث.(٦٠) من العرب بأخذ روحه بالتفكر ويرّيب أوقاته أغلب
وكسب نفسـه وطهارة ألهواءه خمالفته أثر وعىل بنفسـه، نفسـه بنى قد رجًال كان سـلامن$ ومثًال
سلامن بخٍّ بخٍّ وقال: بلقامن$ شّبهه عّيل$ املؤمنني أمري أّن درجة وصل مقامه إىل املعنوية الفيوضات

اآلخر.(٦١) األّول وعلم علم علم احلكيم؟ لقامن ومن لكم بمثل البيت، أهل منّا
إىل وغري مجيل، وعبدًا أسودًا أفريقيًا كان والذي لقامن$، وصول كان سـبب االسـاس هذا وعىل
أنه سـئل: الرواية، يف جاء وهلذا وطاهرًا، صافيـًا وقلبًا طّيبتًا روحـًا احلكمة هو إكتسـابه اجلليل املقـام

فقال: نعم. معنا؟ الغنم ترعى ألست كنت
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أوتيت ما أرى؟ فقال: من أين
ال يعنينـي.(٦٢) والصمت عّام وصدق احلديث، األمانة، وأداء اهللا قدر قال:

ما أخلص قاال: حيث الصادق$ واالمام الرسولملسو هيلع هللا ىلص عن نقل باحلديث الذي املطلب هذا ونختم
لسانه.(٦٣) عىل قلبه من احلكمة إال جرت ينابيع صباحًا أربعني وجّل عّز هللا عبٌد

لقامن أويت ما واهللا قال االمام$: أما احلكمة لقامن أويت الصادق$ بامذا االمام أحدهم سأل وقد
اهللا، أمر يف قويـًا رجًال كان ولكنـه وال مجال، يف جسـم بسـط وال أهل وال وال مـال احلكمـة بحسـب
هنارا ينم مل بالعـرب، مسـتغن النظر، حديد الفكر، طويل النظر، عميق سـكينًا، سـاكتًا، اهللا، يف متورعـًا
نظـره وعموق تسرته لشـدة اغتسـال وال وال غائط بول عىل الناس من أحد يره ومل (بداية النهار)، قط
ومل إنسـانا قط، يامزح ومل يغضب قط، ومل اإلثم، خمافة قـط يشء من يضحـك ومل أمــره، يف وحتفظــه
وولـد النســاء مـن وقد نكـح شــيء قـط، حـزن منـها عىل وال الدنـيا، أمر من أتاه إن لـيشء يفـرح
أو خيتصامن برجلني يمـر منهم، ومل أحد عىل مـوت بكى فام إفراطًا وقدم أكثرهـم الكثـرية االوالد لـه
سأل استحسنه إال أحد من قط قوال يسمع ومل حتاجزا، حتى عنهام يمض ومل أصلح بينهام، إال يقتتالن
والسالطني وامللوك القضاة يغشى وكان واحلكامء الفقهاء جمالسة يكثر وكان أخذه، وعمن تفسريه عن
ويتعلم ويعترب ذلك، يف وطمأنينتهم باهللا لغرهتم والسالطني امللوك ويرحم به، ابتلوا مما فريثي للقضاة
نفسه ويداري بالتفكر، وكان يداوي قلبه الشـيطان، من به وحيرتز هواه، به وجياهد نفسـه، به يغلب ما

ومنح العصمة.(٦٤) أويت احلكمة، فبذلك يعنيه، فيام إال يظعن بالعرب، وكان ال
لقامن$: قصص إىل بعض نظركم نلفت وهنا

البنه عرش نصائح كبرية
العقائد واألخالق مـن جمموعة وهي آيـات يف مخس القرآن يف البنـه لقامن نصائح مـن قسـم جـاء

الرتتيب: هبذا وهي املعارشة وآداب
التوحيد) عظيٌم﴾.(إشارة إىل لظلٌم الّرشك باهللا إّن ترشك ال بنّي ﴿يا -١

اهللا يأت هبا األرض يف أو الساموات يف صخرٍة أو يف فتكن خردٍل من حّبٍة مثقال بنّي إن تُك ﴿يا -٢
املعاد) إىل خبٌري﴾.(إشارة لطيٌف إّن اهللا

أصابك إن ذلك ما عىل املنكر واصرب عن وانه الّصالة وأمر باملعروف أقم بنـّي ﴿يـا و٦- ٣ و٤ و٥
األمور﴾. عزم من

للنّاس﴾. خّدك ُتَصعِّر ﴿وال -٧
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فخوٍر﴾. خمتاٍل كلَّ ال حيبُّ األرِض مرحًا إّن اهللاَ يف متِش ﴿وال -٨
احلمري﴾.(٦٥) لصوُت األصوات إّن أنكر من صوتك واغضض مشيك يف ﴿واقصد ٩و١٠-

اجتامعني أمرين إىل تطّرق ثم واملعاد والصالة، التوحيد إىل العرشة هذه النصائح لقامن$ يف أشار
املصاعب أمـام والتحمل واملقاومـة الصـرب عن ثـم حتّدث املنكر عن والنهـي باملعـروف األمـر ومهـا
األوامر هذه مراعاة لو متّـت يف آداب املعارشة، وحّقًا مهمـة نقاط ذكر ثالث الصعبـة، ثـم واحلـوادث

وإنسانية. أخالقية فضائل مدينة فستظهر العرشة

لقامن$ عىل لسان ظهور احلكمة
النهار انتصف حـني املالئكة من طوائـف أمر تبـارك وتعاىل قال: أن اهللا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص أنه عـن نقـل
اهللا جيعلك أن لك هـل لقامن يا يراهم فقالوا: يسـمع وال لقامن حيث فنادوا بالقائلـة العيـون وهـدأت

الناس؟ بني حتكم األرض، يف خليفة
وعلمني عليه يب ذلك أعاننـي فعـل إن ألنه والطاعة، فالسـمع ريب بذلك أمـرين إن لقـامن: فقـال

العافية. قبلت خريين وإن هو وعصمني،
مل؟ لقامن يا املالئكة: فقالت

ويغشــاه يعـان، وال خيذل ما وبالء فتنا وأكثر الدين، من املنازل بأشـد الناس بني احلكم ألن قال:
أخطأ أخطأ وإن يسلم، أن فباحلري احلق فيه إن أصاب أمرين: بني منه وصاحبه مكان، كل من الظلـم
رسيًا حكًام فيه مـن أن يكون املعاد يف عليه وضعيفًا كان أهون ذليـًال الدنيا يف يكن ومن اجلنـة، طريـق

تلك. تدرك وال هذه تزول كلتيهام، خيرسمها اآلخرة الدنيا عىل اختار ومن رشيفًا،
الليل من مضجعه أمسى وأخذ فلام منطقه، الرمحن واستحسن من حكمته، فتعجبت املالئكة قال:
فاسـتيقظ وهو غطاء، باحلكمة وغطاه نائم، إىل قدمه وهـو قرنه من هبـا فغشـاه احلكمة عليه اهللا أنـزل

فيها. الناس ينطق باحلكمة ويبينها عىل وخرج زمانه، الناس يف أحكم
طوبى له: داود يقول وكان علمه وفضل بمواعظه وحكمته ويعظه داود$ زيارة يكثر وكان لقامن

احلكمة.(٦٦) أعطيت لقامن! يا لك

ما ظهر من حكم لقامن$ أول
كله وإال سـّلم البحر يرشب ماء أن نديمه وراهن سـكر تاجرًا لقامن$ أن من حكم ظهـر مـا أول
وطلب لقامن فأتى يطالبه بذلك، صاحبه وجعل ندم سكره وذهب وصحا فلام أصبح ماله وأهله، إليه
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برشط أن أنـا أخلصك لقامن: له فقال مواله)، كان إىل أنـه التوجه (مع املشـكلة هذه من اخلـروج منـه
مثله. إىل تعود ال

وقتئذ فيه كان املاء الذي ءأرشب له: ويطالبـك قل صاحبك ملا يأتيك لقامن: فقبـل التاجـر وقال له
فاصرب حتى يأيت الذي أرشب املاء أو ألرشبـه، أفواهه اآلن فسـّد ماءه أرشب به، أو فأتني راهـن) (ملـا

يأيت.
باحلكمة.(٦٧) الناس عرفه احلادثة تلك ومنذ صاحبه عنه، فأمسك

من مكيال بثالثني لقامن$ اشرتى الذي «قني» مواله كان التاجر هذا أن األنبياء لنقل تاريخ طبقًا
لقامن.(٦٨) احلادثة أعتق هذه وبعد الذهب،

ومواله لقامن قصص بعض
بعض إىل نلفت نظركم وهنا أعتق، وأخريًا ويشرتى يباع حبشيًا أسودًا عبدًا لقامن$ كان قلنا، كام

مواليه): (أو مع مواله قصصه

الطويل التفّكر -١
وحدك إنك تديم اجللوس لقامن فيقول: يا به مواله يمر فكان وحده اجللوس يطيل لقامن$ وكان
دليل الفكرة أفهم للفكرة، وطول الوحدة طول إن لقامن: لك، فيقول آنس كان مع الناس جلست فلو

اجلنة.(٦٩) طريق عىل

طعام وأسوأ أطيب -٢
فأتـاه بالقلب منها، مضغتني بأطيـب فأتني اذبح شـاة لقامن$ فقـال: لقامن مـوىل دعـا ذات يـوم
فسأله واللسـان فأخرج القلب أخبث مضغتني، منها وأن خيرط أيام ذلك بعد بمثل أمره ثم واللسـان،

خبثا.(٧٠) إذا وأخبث يشٍء طابا إذا أطيب يشء إهنام ذلك فقال: عن

احلاجة عىل اجللوس طول -٣
يفجع احلاجة عىل اجللوس طول إن لقـامن: فناداه فيه اجللوس املخرج فأطال دخل مـواله أن قيـل
حكمته عىل فكتب هونًا، هونًا، وقم فاجلس الرأس، إىل احلرارة ويصعد الباسور، ويورث الكبد، منه

احلش.(٧١) باب
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وسواد الغلامن ابيضاض لقامن ّرس كشف -٤
كانوا ألهنم عىل لقامن الغلامن سـائر يرّجح لقامن موىل ومزارع كثرية، وكان غلامن لقـامن كان ملـوىل
باقي السـهلة عىل واألعامل لقامن عـىل الصعبة فكان يـوكّل األعامل الوجه، أسـود لقـامن وكان بيـض
كان أنه مـن بالرغم لقامن حيّقـر وكان بالكنس، لقـامن ويأمر الثـامر بقطف الغلامن يأمـر مثـًال الغلـامن

وفكره وسريته. ملعرفته أفضلهم
حسـاب له حيسـبون وال موالهم، معاملة الغلامن لقـامن بنفس يعامـل أن أّدى إىل وهـذا التعامـل

يؤذونه. وأحيانًا وحيّقرونه
غياب الثامر ويف وقطفوا املزرعة فذهبوا إىل الثامر، بقطف الغلامن لقامن موىل أمر املوارد إحدى ويف

أكل الثامر. لقامن وقالوا: كذبوا الثامر وطلب موالهم طلبهم الثامر، فلام أكلوا موالهم
غضب. إليه بنظرة لقامن وينظر إىل ييسء لقامن فأصبح موىل

لك امليسء. يظهر حتى اختربنا سيدي! يا وقال له: مواله الغلامن، فأتى حيلة بذكائه لقامن فأدرك
أختربكم؟ كيف مواله:

آكل ّرس لك سيكشـف وهكذا وراءك، نركض واجعلنا خيلك اركـب لقـامن: اسـقنا ماءًا حارًا ثم
الفواكه!.

يركضوا بان وأمرهم خيلـه ركب ثم احلار، املاء برشب ولقامن الغلامن وأجـرب بذلك مواله فعمـل
هم خيرجون فإذا للخـارج، يف بطوهنم ما القيء وألقـوا أصاهبم حتـى موالهـم وراء فركضـوا وراءه،

صافيًا. ماءًا لقامن وخيرج الفواكه،
التهمة مـن بريء أكلـوا الفواكـه ولقامن الذين الغلامن هـم أن لقـامن موىل عـرف الرتتيـب وهبـذا

موالهم.(٧٢) أمام الغلامن وجوه واسوّدت لقامن، وجه فابيّض املذكورة
عن املخلص. املجرم وسيتميز ستكشف تلك األرسار فمثل القيامة يوم عن ال تغفل لذا

احلق ومعرفة لقامن ٥- شكر
آخر، عبدًا ملوىل ملدة والتجـارب، وصاحب الضمري احلي الشـيخ اجلليل ذلك احلكيم، لقـامن كان
فيجعله به كان يتربك أنـه حّتى غلامنه، سـائر من أكثر لقامن حيب ولكنـه كان غريه، غلـامن لديـه وكان

الطعام. تناول يف أوال يبدأ لقامن وجيعل الطعام معه ويتناول معه جيلس
لقامن يأخذ فكان قطع صغرية، إىل وقطعها لقامن أمام لقامن بطيخًا فجلس موىل إىل أهدي يوم ذات

جدًا. لذيذة ويأكلها وُيظهر أهنا قطعة كل
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واحتفظ قطعة عرشة ثامين كانت والتي مجيع القطـع أعطاه بالبطيخ اسـتلذ لقامن أن املوىل رأى فلـام
واحدة. قطعة لنفسه

مل تكف عن القطع املّرة؟ ملاذا هذه كل أكلت كيف فسأله: مّرة وجدها األخرية القطعة املوىل ملا أكل
اعرتاض؟ تبِد أي ومل بذلك ختربين ومل األكل

اعرتض فهل مـّرا طعاما أعطيتنـي واآلن اللذيـذ الطعام أعطيتنـي لسـنوات طويلـة لقامن: فقـال
عىل يشء أي وال أظهر وآكل منها أن أرشب اقتضا وشكرك معرفة حقك بل يل، ال حيق ما لك وأظهر

وجهي.(٧٣)
واشـكر تعرتض قليلة فال للحظات حياتك املّر يف رأيت فلو اهللا نعم يف غارق أنت اهللا عبد يا إذن

رّبك.

األخ فراق -٦
أيب؟ فعل ما له: فقال الطريق يف لقي غالمه سفره قدم عن وملا طويلة سافر لقامن$ لسنوات

امرأيت؟ فعلت قال: ملكت أمري، قال: ما مات، قال:
أختي؟ ما فعلت قال: فرايش، جدد قال: قال: ماتت،
فعل أخي؟ ما قال: عوريت، سرتت قال: ماتت، قال:

ظهري.(٧٤) انقطع قال: مات، قال:

اخللق رضا وليس ٧- رضا اهللا
ال ذلك فإن وذمهـم ومدحهم النـاس ال تعلق قلبك برىض وصيتـه: يف احلكيـم لولده لقـامن قـال

قدرته. بغاية حتصيله يف االنسان بالغ ولو حيصل
مقاالً. أو فعاالً أو لذلك مثاالً أرى أحب أن معناه؟ ما فقال ولده:

عىل فاجتازوا وراءه، ولده يميش وترك لقامن فركبه هبيمة ومعهام فخرجا وأنت، أنا له: اخرج فقال
ويرتك الصبي، هذا وهو أقوى من الدابة هو يركب الرمحة، قليل القلب، قايس فقالوا: هذا شـيخ قوم

التدبري! بئس هذا وإن وراءه، يميش الصبي هذا
ولدي يا أنت اركب فقـال: نعم، فقال: ومشـيك؟ لركويب وإنكارهم قوهلم سـمعت لولده: فقـال
وهذا الوالد بئس هذا فقالـوا: أخرى مجاعة عىل فاجتازوا لقامن، ومشـى ولده فركب أنا، أمـيش حتـى
أحق والوالد يميش وراءه، والده ويرتك يركب الدابة الصبي حتى هذا أدب ما فإنه أبوه الولد، أما بئس
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الفعال! أساءا يف فكالمها احلال، هبذه والده عّق فإنه الولد وأما والركوب، باالحرتام
سمعت؟ لولده: فقال لقامن

الراكبني هذين قلب يف ما فقالوا: مجاعة عىل فاجتازا معًا الدابة، فركبا معًا نركب فقال: نعم، فقال:
قد كان لو تطيق، مـا ال وحيمالهنا يقطعان ظهرها الدابـة معًا يركبان خـري، عندهـم من اهللا وال رمحـة،

سمعت؟ فقال: أصلح وأجود، واحد كان ومشى واحد ركب
ومها بـني أيدهيام الدابة فسـاقا من ركوبنا، خالية متيش الدابـة نرتك هـات حتى نعـم، فقال: فقـال:
بغري متيش فارغة دابـة يرتكان الشـخصني، هذين من عجيب هذا فقالوا: مجاعة عـىل يمشـيان فاجتازا

ويمشيان! راكب
حيلة ملحتال؟ رضاهم حتصيل يف ترى ما كان، فقال لولده: كل عىل ذمومها كام ذلك عىل وذمومهـا
ويوم الدنيا يف وإقبال وسـعادة شـاغل، شـغل ففيه جالله، جّل برىض اهللا واشـتغل إليهم، تلتفت فال

والسؤال.(٧٥) احلساب

لقامن$ حكم بعض
نظركم إىل نلفت وهنا عرش#، االربعة املعصومني أحاديث يف جاءت والتي كثرية لقامن$ حكم
فيها هلك وقد عميٌق، بحٌر الّدنيا بنـّي إّن «يا منها: ننال الفائدة حتى فيها التمعن رجاء مع منها بعض
فيها تقوى زادك واجعل عىل اهللا، التوّكل رشاعها واجعل باهللا االيامُن فيها سـفينتك فاجعل كثٌري، عاملٌ

هلكت فبذنوبك».(٧٦) وإن فربمحة اهللا، نجوت فإن اهللا،
الذي يدافـع عنه؟ أم من ذا اهللا فلم إىل جلأ الذي ذا من جيـده؟ فلم اهللا ابتغى ذا الذي مـن بنــي «يـا

يكفه؟».(٧٧) فلم اهللا عىل توّكل
الكبري، يا بك ينزل أن قبل بالصغري(٧٨) اّتعظ بنـي يا بك، الناس يّتعظ أن قبل بالنّاس اّتعظ بنـي «يا
وتطغى، تظلم من أن خٌري الفقر بنـّي يا حطبًا، جلهنّم ال تكون الغضب، حتى بنـّي أملك نفسـك عند

يف الّدْين».(٧٩) فتخون تستدين أن إّياك بنـّي يا
كثري».(٨٠) واحدا والواحد عدوا وال تتخذ صديق وألف قليل، ألف بنـي اّختذ «يا

ختسـرمها مجيعا».(٨١) بدنياك آخرتك تبع وال مجيعا، تربحهام بآخرتك دنياك بع بنـي «يا

لقامن$ يف حكم السفر آداب
استشـارتك إياهم فأكثر قوم مع سـافرت إذا البنه: لقـامن قال قال: الصـادق$ اهللا عبـد أيب عـن
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وإذا فأجبهم، دعـوك وإذا زادك، عـىل كريام وجوههم، وكـن التبسـم يف وأكثـر وأمورهـم، أمـرك يف
من معك بام النفس وسـخاء الصالة، وكثرة الصمت، بطول بثالث: وأغلبهم فأعنهم، بك اسـتعانوا
ال ثم استشاروك، هلم إذا رأيك هلم، وأجهد(٨٢) فاشهد احلق عىل زاد، وإذا استشهدوك مال أو أو دابة
فكرك مستعمل وأنت وتصيل(٨٣) وتنام وتقعد تقوم حتى مشورة يف وال جتب حتى تثبت وتنظر، تعزم
تبارك وتعاىل اهللا استشـاره سـلبه لـمن الـنـصـيـحـة يـمـحـض لـم من مشـورته، فإن وحكمتك يف
معهم، فاعمل يعملون رأيتهم وإذا معهم، فامش يمشون أصحابك رأيت وإذا األمانة، عنه ونزع رأيه
وسـألوك بأمر أمروك وإذا سـنّا، منك أكرب هو ملن معهم، واسـمع فأعط قرضا وأعطوا تصدقوا وإذا
شـككتم وإذا فانزلوا، طريقكم فـي تـحـيـرتـم وإذا ولـوم، ال عي(٨٤) فإن ال، تقـل: وال نعم، فقـل:
تسرتشـدوه، وال طـريـقـكـم عـن تسـألوه فال واحدا شـخصا وإذا رأيتـم وتؤامـروا(٨٥)، القصـد يف
الذي الشـيطان هو يكون أو عينًا للصوص، يكون أن الفالت مريـب، لعله الواحد يف الشـخص فـإن
عرف بعينه شـيئًا أبرص إذا العاقل فإن أرى، ال ما أن تروا إال أيضًا واحذروا الشـخصني يـحـيـركـم،
تؤخرها ليشء، فـال الصالة وقـت فإذا جاء بني يـا الغائب، يـرى ما ال يرى والـشــاهـد منـه، احلـّق
فإن دابتك عىل تنامن وال زج(٨٦)، رأس ولو عىل يف مجاعة وصل فـإنـهـا ديـن، منها، واسرتح وصلها
التمدد يمكنك مـحـمـل فـي تكون أن إال الـحـكمــاء فعل من ذلـك وليس دبرها، يف رسيـع ذلـك
وإذا نـفـســك، قبل بعلفها وابدء دابتك، عن فـانـزل الـمـنـزل من قربت وإذا املفاصل، السـرتخاء
نزلت فصل وإذا عشـبا، وأكثرها تربة، وألينها لونا، بأحسـنها األرض بقاع من فعليك النـزول أردت
فصل فإذا ارحتلت األرض، يف فابعد املذهـب حاجة قضاء وإذا أردت جتلـس، أن قـبــل ركـعـتـيــن
املالئكة، من أهال بقعة لـكل فإن أهلها، وعىل عليها وسـلم حللت هبا، التـي األرض ركعتـني، وودع
وجّل عّز اهللا كتاب بقراءة وعليك فافعل، منه تبدء فتتصـدق حتى طعاما تـأكــل أن ال اسـتطعت وإن
من والسـري وإياك خاليا، دمت ما بالدعاء وعليك عامًال، دمـت ما بالتسـبيح وعليك راكبا، دمت مـا
يف الصوت ورفع وإيـاك آخره، إىل الليل من لدن نصـف بالتعريـس والدجلة(٨٧) الليـل، وعليـك أول

مسريك.(٨٨)

لقامن$ أخرى من حكم مقاطع
أمريًا، فتصريه غريك قيـًام عند وأموالك أمـرك تدع أن من خري فقـريًا الدنيا من ختـرج إن بنــي «يـا
ال تأمن من الدنيا بنــي يا وأفئدهتم، أيدهيم مما كسـبت هلم فويل بأعامهلم رهن النـاس اهللا إن يـا بنــي

منه اآلخرون؟ فكيف تنجو األولني الصاحلون من افتتن قد إنه بنـي يا فيها، والشيطان والذنوب
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ومل اجلبال، تشـيل مل تكلف أن بنــي إنك يا جنتك، اآلخـرة سـجنك فتكون اجعل الدنيا بنــي يـا
بيدك. تذبح نفسك وال كتفك، عىل فال حتمل البالء ال تطيقه، تكلف ما

الفقراء واخصص املسـاكني، جاور يا بنـي تطعهم فتكفر، وال فيقتلوك، امللوك ال جتاورن بنــي يـا
املسلمني. من واملساكني

قال: اغفر يل من كل ليس إنه يا بنـي العطوف، كالزوج ولألرملة الرحيم، كاألب كن لليتيم بنـي يا
ربه. بطاعة ملن عمل إال يغفر له، إنه ال غفر

رجل جاور ما العمد عىل البيوت كانت لو يا بنـي ثم الطريق، الرفيق بنـي يا الدار، ثم يا بنـي اجلار
الوحدة، من خري بنـي الصاحب الصالح يا السـوء، صاحب من بنـي الوحدة خري يا سـوء أبدا، جار
شيئا أجد فلم واحلديد نقلت احلجارة إنـي بنـي يا السوء، قرين من خري واحلديد احلجارة نقل بنـي يا
يتهم. السوء مداخل ومن يدخل يسلم، السوء ال قرين إنه من يصحب بنـي يا السوء، قرين أثقل من
لو مسـاويه، يكفيك وامليسء بإحسـانه، تكافأ املحسـن بنـي يـا يندم، لسـانه ال يكف من يـا بنــي

عليه. قدرت ما بنفسه يفعله مما أكثر تفعل به جهدت أن
فلم ذكره الذي ذا ومن بنـي يا ابتغاه فلم جيده؟ الذي فخذله؟ ومن ذا اهللا الذي عبد ذا من بنـي يا

ذكره فلم يرمحه؟ جّل ذا الذي ترضع إليه ومن غريه؟ إىل فوكله اهللا عىل ذا الذي توّكل ومن يذكره؟
الفسـاق ومصاحبة إياك بنــي يا الصغري، من مشـاورة تسـتحي وال الـكـبـيــر شـاور بـنــي يــا
بينهم حبهم وإنام ذموك وفـضحـوك، وإال أكـلـوه، شــيـئـا وجدوا عـنـدك كالكالب، إن هـم فإنـام

ساعة».(٨٩)

عدة أسئلة عىل لقامن إجابة
مسيئا. الناس يراه ال يبايل أن الذي قال: أرش؟ أي الناس للقامن: قيل

وجهك! ما أقبح له: وقيل
النقش؟(٩٠) فاعل النقش أو عىل تعيب عىل قال:

حكمتك؟ من جيمع ما للقامن: وقيل
يعنينـي.(٩١) ال ما أتكلف كفيته، وال عام أسأل ال قال:

لقامن$ مواعظ بعض
املوت فارفع من يف شك تك إن «يا بنـي أن قال: به لقامن ابنه وعظ فيام قال: كان جعفر$ أيب عن
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ولن االنتباه نفسـك عن فادفع البعـث شـك من كنت يف وإن ذلـك، تسـتطيع ولن نفسـك النوم عـن
وإنام بمنزلة املوت، وإنام النـوم غريك، بيد أن نفسـك علمت هذا يف فكرت إذا ذلـك، فإنـك تسـتطيع

املوت».(٩٢) بعد البعث بمنزلة النوم بعد اليقظة
أيضا: مواعظه ومن

احكم سـفينتك، اجلنة، إىل ومر معي أربعا منها فاحفظ من احلكمة، آالف سـبعة تعّلمُت بنـّي «يا
العمل وأخلص بعيٌد، الّزاد، فإّن الّسـفر واكثر كؤوٌد(٩٣)، محلك فإّن العقبة وخّفف عميٌق، بحرك فإّن

الناقد بصٌري».(٩٤) فإّن

أشياء أربعة عن السؤال
قبلك قـد مجعوا الناس يا بنـي إن ابنـه: لقامن به فيام وعظ كان عبـد اهللا الصـادق$ قـال: أيب عـن
عليه ووعدت أمرت بعمل قد مستأجر عبد أنت وإنام له، مجعوا ومل يبق من مجعوا ما فلم يبق ألوالدهم
فأكلت زرع أخرض يف وقعت شاة يف هذه الدنيا بمنزلة تكن وال أجرك، واستوف عملك فأوف أجرا،
وتركتها جزت عليها هنر قنطرة عىل بمنزلة الدنيا اجعل ولكن حتفها عند سمنها، فكان سمنت، حتى
إذا ستسـأل غدا أنك بعامرهتا، واعلم تؤمر فإنك مل أخرهبا(٩٥) وال تعمرها الدهر، إليها آخر ترجـع ومل
وفيام اكتسبته مما لك وما أفنيته، أبليته، وعمرك فيام فيام شبابك عن أربع: بني يدي اهللا عّز وجّل وقفت
بقاؤه، ال يدوم الدنيا فإن قليل الدنيا، فاتك من ما عىل وال تأس جوابا، له وأعد فتأهب لذلك، أنفقته
ملعروف وتعرض وجهك عن الغطاء واكشـف أمرك، يف وجد حذرك، فخذ بالؤه، يؤمن ال وكثريهـا
بينك وحيال ويقيض قضاؤك قصدك قبل أن يقصد يف فراقك(٩٦) قلبك، وأكمش يف التوبة وجدد ربك،

تريد.(٩٧) ما وبني

البنه نصائح وثالثة لقامن$
النصائح هبـذه بني! أوصيك النصائـح الثالثة:يا هبـذه ونصحه ابنه وعـظ احلكيـم لقـامن أن روي

وال تنساها: واعمل هبا الثالثة
امرأتك. إىل رسك تفشني ال -١

آنذاك). احلّراس (رئيس عوان تصاحب ال -٢
بالغنى. العهد حديث من تقرتض ال -٣

شـاًة فذبح االلتزام هبا، رضر عـدم مـدى ويرى أبيـه، نصائح أن خيتـرب ابنـه أراد لقـامن تـوىف وملـا
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ودفنته فذبحته عـدو يل كان لزوجته: وقال حتـت رسيره منزله ودفنها إىل وأتى هبا كيـس يف ووضعهـا
هبذا الرس. ختربي أحدًا هنا، فاحريص ال

ومل حديثًا ثروته مجع ثـري إىل ذهب بينهام، ثم صداقة عالقة فصاحبه ونشـأت جاره، عـوان وكان
بيته. يف ووضعه املال شيئًا من منه واقرتض بثروته يفتخر وكان أصيًال يكن

حق بغري نفسًا قتلت القاتل، أهيا وقالت: زوجته فصاحت زوجته وبني بينه نزاع حصل يوم وذات
تقتلني... أن تريد واآلن يف بيتك! ودفنته

بام امللـك وأخربه اىل فـورًا ذهب أنه إال صداقتهـام مـن وبالرغم زوجتـه، قالت مـا عـوان فسـمع
جرى.

وأخرجه لقامن ابن دار إىل عوان فجاء وقال أنه سيأيت به، فتطّوع عوان القاتل، امللك بإحضار فأمر
التقى مسـريه ويف امللك، قرص اىل جيّره وبدأ صاحبه، كان أنه ونسـى وحتقري وإهانة مذلة بكل بيته من
فسوف عليك احلّد أقاموا لو بكل شّدة: الناس وقال له احلالة أتاه أمام هبذه لقامن ابن فلام رأى بالثري،

الالئق. الغري الناس بترصفه أقرضتك، وفضحه أمام مايل، فاعطني ما يضيع
ابن وقف وملا امللك، قـرص إىل وإهانة احتقار بكل وجـّروه الناس حوله اجتمعت الرتتيـب وهبـذا

الفتنة؟ وحتدث تقتل فكيف لقامن ابن إنك امللك: قال له امللك أمام لقامن
رجل قط. أقتل أي مل لقامن: ابن

يف بيته. ودفنه بل قتل رجًال كاذب، إنه عوان:
املكان يف الكيـس ومدفون وهو يف املقتول، إلحضـار أمرًا أن يصدر امللـك من اطلب لقـامن: ابـن

الفالين.
وأخذ الكيس اجلثة، وأخرج مكان عىل الزوجة ودّلت لقامن فأويت بيت اجلثة، بإحضار امللك فأمر

احلارضون. فتعّجب مذبوحة، شاة فرأى الكيس امللك ففتح امللك، اىل
بيتك؟ يف ودفنتها الشاة ذبحت لقامن! ملاذا ابن يا فقال امللك:

أقرتض من وال عوان أصاحب امـرأيت، وال إىل رسي أفيش ال أيب أن أوصاين لقد لقـامن: ابن قـال
الثروة. حديث الثري

حديثه أن يل واتّضح حديثه وحكمه، صدق من تأكدت اختربهتا وملا أيب، أخترب نصائح أن فأردت
زوجته، إىل رسه يفيش ال أن وهـي هبا أن يعمل هذه النصائح يسـمح وجيب عىل كل من هـو احلقيقـة،
الوضيع صداقة دار قلبه من وخيـيل عوان، يصاحب بالغنى، وال العهـد حديث مـن ثري يقـرتض وال

الدنيا واآلخرة.(٩٨) يف السعادة ينال حتى واحلقري،
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حكم لقامن$ من
الدنيا إىل سـقطت منذ إنك بني يـا البنه: واالدب: قال والعلـامء طلـب العلم يف لقامن حكـم مـن
جالس يا بني متباعد، عنها أنت دار من تسري أقرب إليك أنت إليها فدار واستقبلت اآلخرة، استدبرهتا
عىل عياال فتكون ترفضها بالغا، وال الدنيا من وخذ فيمنعوك، وال جتادهلم بركبتيك، وازمحهم العلامء
صياما يمنعك تصم وال شـهوتك، يقطع صوما وصم بآخرتك، دخوال يرض فيها تدخـل وال النـاس،

الصيام. اهللا من إىل أحب الصالة فإن من الصالة،
واجعل رشاعها االيامن، فيها سـفينتك عامل كثري، فاجعل فيها هلك قد عميق، بحر إن الدنيا بني يا

فبذنوبك. هلكت اهللا، وإن فربمحة نجوت فإن اهللا، تقوى زادك فيها واجعل التوكل،
تكلف علمه، به اهتم ومـن اهتم به، به كبريًا، ومن عنى باالدب انتفعت صغـريا تأدبت إن بنـي يـا
سلفك، ختلف يف فإنك عادة، فاختذه أدرك منفعته طلبه اشتد له ومن طلبه، له اشتد علمه ومن تكلف
لغريه، بالطلب والكسل عنه وإياك راهب، صولتك فيه راغب، وخيشى ويرجتيك من خلفك، به وتنفع
اآلخرة، عىل غلبت مظانه فقد يف طلب العلم فاتك فإذا اآلخرة، عىل فال تغلبـن عىل الدنيا غلبت فـإن
تضييعا أشـد له جتد مل فاتك فإن طلب العلم، يف نصيبًا لنفسـك وسـاعاتك أيامك ولياليك يف واجعل
وال ظلوما، متاشـني سـلطانا، وال تعادين وال فقيهـا، وال جتادلن جلوجـا، متارين فيـه وال تركـه، مـن

ورقك. ختزن علمك كام واخزن متهام، تصاحبن وال فاسقا، تؤاخني تصادقنه، وال
واخلوف: الرجاء يف حكمه من

اهللا رجاء لو وافيت يعذبك، وارج أن خفت برب الثقلني القيامة يـوم أتيت لو خوفا خف اهللا بني يـا
لك. اهللا يغفر أن رجوت الثقلني بإثم القيامة

واحد؟ قلب يل وإنام هذا أطيق وكيف أبه يا ابنه: فقال له
للرجاء، ونور نور للخـوف، فيه نوران: لوجد فشـق قلب املؤمن اسـتخرج لو بني يا لقامن: فقـال
ما يصدق ومن اهللا، قـال ما يصدق باهللا يؤمن فمن ذرة، بمثقـال اآلخر عىل أحدمها رجـح وزنـا ملا لـو
بعضها يشـهد األخالق هذه قال اهللا، فإن ما يصدق مل اهللا أمر ما يفعل اهللا، ومن مل أمر ما يفعل اهللا قال
آمن فقد هللا خالصا ناصحا ومن يعمل خالصـا ناصحا، هللا يعمل صادقا يؤمن باهللا إيامنا فمـن لبعـض،
استوجب أمره ومن اتبع اتبع أمره، ومن أحبه أحبه، فقد ومن خافه اهللا خافه، أطاع ومن باهللا صادقًا،

اهللا. سخط من باهللا نعوذ عليه سخطه، هان فقد اهللا رضوان يتبع مل ومن ومرضاته، جنته
ترى أنه مل أال منها، عليه أهون هو خلقا خلق اهللا فام هبا، قلبك تشغل وال الدنيا، إىل تركن يا بني ال

للعاصني.(٩٩) عقوبة بالءها جيعل للمطيعني، ومل ثوابا نعيمها جيعل
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الرزق: يف حكمه من
أحوال ثالثة يف خلقه وتعاىل تبارك أن اهللا الرزق طلب يف نيته قرص يقينه وضعفت من بنـي ليعترب يا
احلال سـريزقه يف وتعاىل وال حيلة، إن اهللا تبارك كسـب يف واحدة منها له يكن ومل رزقه وأتاه من أمره
ثم وال برد، حر ال يؤذيه حيث مكني يف قـرار هناك يرزقه أمه رحم كان يف ذلك فإنه أول أمـا الرابعـة،
ثم وال قوة، به حول غري من وينعشـه(١٠٠) ويربيه به يكفيه أمه لبن رزقا من وأجريله ذلك مـن أخرجـه
أهنام حتى ذلك غري يملكان قلوهبام ال من له ورمحة برأفة أبويه كسب من رزقا له فأجرى ذلك فطم من
أمره وظن الظنون ضاق به لنفسـه واكتسـب كرب وعقل إذا حتى كثرية، أحوال يف أنفسـهام عىل يؤثرانه
اهللا من باخللف(١٠١) يقني وسـوء رزق، إقتار خمافة وعياله نفسـه عىل ماله، وقرت يف احلقوق وجحد بربه

هذا يا بنـي.(١٠٢) العبد واآلجل، فبئس العاجل يف وتعاىل تبارك
واختيار املجالس: واآلخرة الدنيا يف حكمه من

وليكن تعـاىل، اهللا فيهـا تقوى سـفينتك فلتكن كثري، فيهـا جيل غرق وقد بحـر الدنيا يـا بنــي إن
ال كيف بنـي يا ناجيـا! ومـا أظنك تنجـو بنــي يا لعـلك التوكـل، رشاعهـا إيامنـا، وليكـن جســرك
ينفذ، كان له أجل من ملا يوعد يعد(١٠٤) يف كل يوم، وكيف ال ينتقصـون يوعدون(١٠٣) ما خيـاف الناس
عىل عياال فتكون ترفضها وال بآخرتك، فيها دخوال ترض فيهـا تدخل وال بلغة، الدنيا من خذ بنـي يـا
اهللا عند أعظم الصالة من الصالة، فإن يمنعك صياما تصم وال شـهوتك، وصم صيامًا يقطع الناس،
وال املجالس، يف به ترائي أو السفهاء، به أو متاري العلامء، به العلم لتباهي ال تتعلم بنـي يا الصوم، من
اهللا قوما يذكرون فإن رأيت عينيك، عىل بني اخرت املجالس يا اجلهالة، ورغبة يف فيه العلم زهادة ترتك
اهللا ولعل يعلموك، جاهال تكن وإن علًام، ويزيدوك علمك ينفعك عاملا تكن إن فإنك فاجلس إليهم،

معهم.(١٠٥) فيعمك برمحة يظلهم أن تعاىل
التكرب: يف حكمه من

نلت فإنك إن الدنيـا، اآلخرة واسـتدبرت اسـتقبلت بطن أمك من هبطت منذ يـوم بنــي إنك يـا
يا داره، يف إبليـس فتجاوز والتكرب والفخر والتجـرب إياك بنـي يـا من مسـتدبرها، أوىل بك مسـتقبلها
جاور من أنه اعلم بنـي يا القبور، سـاكن أنك واعلم عنك الفخر، والكرب، ودع بنـي دع عنك التجرب
خلق من يتعظم كيف وتكرب، جترب ملن ويل بنـي حييى، يا وال فيها ال يموت دار اهلوان، يف إبليـس وقـع
خرسانًا مبينًا خرس إىل النار فقد أو فاز، فقد اجلنة إىل ما يصري إىل يدري ال يعود ثم طني وإىل طني، من
مات قد إنه بنـي يـا عنه؟ وال يغفل يغفل وكيف يطلبـه؟ واملوت آدم ابن ينام كيف يـا بنــي وخـاب؟

بعدهم خيلد فيرتك؟(١٠٦) ذا عليهم، فمن اهللا صلوات وأنبياؤه وأحباؤه وجّل عّز أصفياء اهللا
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أيضًا: حكمه ومن
تصري إىل ما منهـا، وانظر رحلة عىل فإنك الدنيـا من تكثر وال إليـك، أسـاء من إىل أحسـن بنـي يا
أحد أغنى يا بنـي لو أنه إليه، تـرده وتكلف أن القيامة، فتفتضح يوم مال اليتيم تأكل بنـي ال منهـا، يـا
رمحه من إال أحد ينجو منها فال حييط بالعاملني كلهم النار إن بنـي والده، يا عن الولد غنى ال أحد عن
يا عليه، جوارحه وتشهد وتتكلم عىل لسـانه، اللسـان فإنه خيتم خبيث يغرنك ال بنـي يا منه، وقربه اهللا

شتمت أبويك(١٠٧). الذي أنت فتكون تشتم الناس ال بنـي
وأمر الصالة، أقـم بنـي يا فتهلـك، الصالح بعملك تتعظمـن وال إحسـانك، يعجبك ال يـا بنــي
إن باهللا ترشك ال بنـي يا األمـور، عزم من ذلك إن أصابك ما عىل واصرب املنكر، عن وانـه باملعـروف،
طوال. تبلغ اجلبال لن خترق األرض ولن مرحا إنك األرض يف يا بنـي وال متش عظيم، لظلم الرشك

يف أكفانك مدرج إنـك بنـي كريم، يا رب عند عليك يشـهد جديد يوم يأتيك يـوم كل إن بنــي يـا
أسخطته؟ من دار تسكن كيف بنـي يا كله، عملك ومعاين قربك، وحمل

وال نفسـك سـواها(١٠٨)، عىل ال تؤثرن بنـي يا يعنيك، ال ما عنك يعنيـك، ودع بام عليك بنــي يـا
النظر اتق بنـي يا باحلـرام الكثري؟ فكيف احلالل الصغري أحيص إنه قد بنـي يا أعداءك، مالـك تـورث
واعظًا هبذا اهللا، فكفى خلق واجلبال وما واالرض الساموات ملكوت يف التفكر ال متلكه، وأطل إىل ما

لقلبك.
اجلبال تسـري أن وقبل حيرض أجلك أن قبل بنـي بادر بعملك يا الشـفيق، الوالد وصية اقبل بنـي يا
مشفقني، صفوفًا خائفني حافني وتنزل املالئكة وتطوى، السامء وتغري والقمر، الشمس سـريًا، وجتمع

الدواوين.(١٠٩) وتنرش املوازين وتوضع عملك حينئذ وتعاين الرصاط، جتاوز أن وتكلف
قال: وأيضا

ثق بنـي يعطه؟ يا فلم سـأله أو جيـبه؟ فلم هل مـن أحـد دعـا اهللا الناس يف ثم سـل اهللا بنـي ادع يا
ثم اهللا، عىل توكل بنـي يـا ينجه؟ فلم باهللا وثق أحد من هل النـاس سـل يف ثم وجّل، عّز العظيـم بـاهللا
ذا من الناس، يف سل ثم باهللا الظن أحسن يا بنـي فلم يكف؟ اهللا الذي توكل عىل ذا من الناس يف سل

ظنه به؟ حسن عند الظن باهللا فلم يكن أحسن الذي
يكظم ومن ال ربه، ال يرىض نفسه يسخط ال ومن كثريًا، نفسـه يسـخط رضوان اهللا يرد بنـي من يا
عىل وترشف العبد الديـن، عىل تدل فـإن احلكمة احلكمة ترشف، بنــي تعلم يا عدوه، يشـمت غيظـه
املسـكني وجتلس عىل الكبري، الصغري وتقدم الغنــي، عىل وتقدم الغنــي، عىل املسـكني وترفع احلـر،
أمر له يتهيأ أن آدم ابن يظن وكيف سـؤددا، والغني جمدا، والسـيد رشفا، الرشيف جمالس امللوك وتزيد
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احلكمة بغري ومثل باحلكمة إال الدنيا واآلخرة أمر وجّل عّز اهللا هييئ ولن بغري حكمة؟ دينه ومعيشـته
للصعيد بغري نفس، وال بال للجسـد صالح وال بال ماء، الصعيد أو مثل نفس، بال اجلسـد مثل طاعة

طاعة.(١١٠) للحكمة بغري وال ماء،

لقامن$) قصص (هناية
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وتوبتهم اجلنة أصحاب قصة
بصاعقة حرق بستان عن قصة ٣٣ احلديث اآلية وحتى ١٦ اآلية من سورة القلم القرآن يف يف جاء
وهنا واملساكني الفقراء حقوق إعطائهم لعدم البستان، ألصحاب عقابًا وكان ذلك السـامء، من نزلت

املفّرسين: وأحاديث روايات يف جاءت التي القصة هذه إىل نظركم نلفت
صنعاء مدينة عـن اليمن وتبعد يف «رصوان» قريـة تقع كانت االسـالم، قبل املاضيـة، العصـور يف
ثمرة بيته يدخل ال وكان ومثمرة خرضاء جنة له شـيخ كانـت يعيش فيها وكان أميال، أربعة حـدود يف
عن واملسـاكني والضعفاء الفقراء حيرموا بأن ال يويص أبناءه وكان حقه، حق ذي كل يعطي حتى منها
التي تلك السـنة يف جنتهم فحملت البنني مـن مخسـة له وكان بنوه وورثه الشـيخ توىف فلام حقوقهـم،
فأرشفوا عىل العرص صالة جنتهم بعد إىل الفتية فراحوا ذلك، قبل يكن محلته أبوهم محًال مل فيهـا هلـك
لبعض بعضهم وقال وبغوا طغوا إىل الفضل نظروا فلام أبيهم حياة مثله يف يعاينوا مل فاضل ورزق ثمرة
أحدًا نعطي ال أن بيننـا فيام ونتعاقد نتعاهـد فهلموا عقله وخـرف ذهب قد شـيخًا كبـريًا أبانـا كان أن
من يستقبل فيام الصنعة نستأنف ثم أموالنا وتكثر حتى نسـتغني هذا شـيئًا عامنا يف املسـلمني من فقراء
أمل أوسطهم تعاىل: ﴿قال اهللا قال الذي وهو اخلامس أربعة وسخط منهم بذلك فريض املقبلة، السـنني

تسبحون﴾. لوال لكم أقل
أبيكم منهاج وكونوا عىل اهللا اتقوا أوسـطهم: هلم عقًال فقال أكربهم وكان سـنًّا القوم أصغر وكان
يف معهم دخل قتلـه يريدون أهنم فلام أيقـن األخ مربحًا رضبًا به فرضبـوه فبطشـوا تسـلموا وتغنمـوا،
ولو أصبحوا إذا أن يرصموه بـاهللا حلفوا ثم منازهلم إىل فراحوا طائـع ألمرهم غــري مشـورهتم كارهـًا
أرشفوا عليه، كانوا الذي الرزق وبني ذلك بينهم وحال الذنب بذلك اهللا اهللا، فابتالهم شاء يقولوا إن
عىل اغدو ان مصبحني تنادوا أصبح القوم فلام كالرصيم، وأصبحت فاحرتقت صاعقة عليها فأنزل اهللا
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أحد يسـمع ال لكي بعضًا بعضهم يتسـارون (أي يتخافتون وهو فانطلقوا صارمني، كنتم إن حرثكـم
يرصموها أن أنفسـهم ويف قادرين، َحْرٍد عىل وغدوا مسـكني عليكم اليوم يدخلنها ال فقالوا: غريهم)
لضالون ءإنا هبم قالوا: قد حّل وعاينوا ما رأوها ونقمته، فلام اهللا هبم من سطوات حل قد ما يعلمون وال
أقل أمل فقال أوسطهم: شيئًا يظلمهم ومل منهم كان بذنب الرزق ذلك اهللا فحرمهم حمرومون، نحن بل
يتالومـون، ويلومون بعض عىل بعضهم فأقبـل ظاملني إنـا كنا ربنا سـبحان قالوا تسـبحون لوال لكـم
راغبون، ربنا إىل إنا منها يبدلنا خريًا أن ربنا عسى طاغني كنا ويلنا إنا يا وقالوا: عليه عزموا فيام أنفسهم

لو كانوا يعلمون.(١١١) أكرب اآلخرة ولعذاب العذاب كذلك وجّل: عّز اهللا فقال
«َحَيوان» تسمى بسـتان وجنة أخرى وهبهم اهللا حقيقية، تابوا توبة ملا قال: بن مسـعود اهللا عبد عن

جدًا.(١١٢) كبرية عنبها حبات ومثمرة وكانت كثرية أشجار هبا كانت والتي

اجلنة) أصحاب قصة (هناية
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للنعم كفراهنم وعاقبة سبأ قوم قصة
خصبة مشتبكة ذات بساتني قراهم وكانت اليمن يسكنون كانوا حيث يف القرآن سبأ قوم ذكر جاء
وهناهم تعاىل اهللا عىل ومتردوا باملعـايص وبغوا وعملوا طغوا وملا كثرية الفواكه وكانت بعضهـا ببعـض
عىل جنتهم فأبدل شـديدًا عقابًا اهللا عاقبهم دعائهم، يقبلوا فلم األنبياء ودعاهم ينتهوا فلم الصاحلون
(١٩)، وهنا إىل اآلية اآلية (١٥) من سبأ سـورة القرآن يف القصة يف هذه ذكر قاحلة، وقد جاء صحراء

القصة: إىل نظركم نلفت
أسفارنا بني باعد رّبنا وجّل: ﴿فقالوا عّز اهللا قول الصادق$ عن اهللا عبد أبا رجل سأل قال سدير:

ممّزٍق﴾. كل ومّزقناهم أحاديث فجعلناهم أنفسهم وظلموا
ظاهرة، وأموال جارية، بعض، وأهنـار إىل بعضهم ينظر متصلة قـرى كانت هلم قوم فقـال: هؤالء
قراهم، وأخرب فغـرق العـرم(١١٣) سـيل عليهم اهللا فأرسـل بأنفسـهم، ما وغّريوا اهللا بأنعـم فكفـروا
سـدر من مخط وأثل(١١٤) ويشء أكل ذوايت جنتـني جناهتم مكان وأبدهلـم بأمواهلم، وذهـب ديارهـم،

الكفور﴾.(١١٥) نجازي إال بام كفروا وهل جزيناهم ﴿وذلك وجّل: عّز اهللا قال ثم قليل،

العظيم مأرب سّد اجلرذ هدم
عليهام وسـليامن حكومة داود بعد عظمتهـا ظهرت والتي بتمدهنا العظيـم تتميـز بالد سـبأ كانـت

العظيم. العظيمة وملكهم السالم
العظيم «مأرب»(١١٦) سـّد ببناء سـبأ فقام قوم بينهام، املطر والسـيول ماء جيتمع جبالن هناك وكان
لزرعهم وبسـاتينهم، وكانت حاجتهم قدر السـّد من فتحوا املياه احتاجوا إىل فإذا اجلبلني بني وسـّدوا
واملكتل متيش املرأة أن النعـم من كثرة خصبة وكان وكانـت األثامر سـبأ عظيمة وكثرية بالد يف اجلنـان
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شيئًا. بيدها متّس أن غري رأسها فتمتيلء بالفواكه من عىل (السلة)
يشكروا أن من بدالً ولكنهم ببعض(١١٧)، بعضها مشتبكة خصبة بساتني كثرية ذات قراهم وكانت
وقامت جمتمعهم الطبقات يف اهللا تعاىل، فتكونت عىل ومتردوا وطغوا باملعايص عملوا جالله، جـّل اهللا
يف وجّل عّز اهللا قـال كام يقولون كانوا أهنـم حتى الضعفاء، اآلخريـن واسـتثامر باسـتضعاف األقوياء
ليتطاولوا مفاوز وبني الشـام بينهم جيعل أن اهللا سـألوا حيث أسـفارنا﴾(١١٨)، بني ﴿رّبنا باعد القرآن:

األزواد. وتزود الرواحل بركوب الفقراء عىل فيها
وقنواهتم، ومن مياههـم فخربت السـّد(١١٩) ونّقبت اجلرذ سـّدهم عىل وبعث عليهـم اهللا فغضـب
وبّدل أمواهلم وذهـب ديارهم وخّرب قراهـم وغرق السـّد، فحّطم عظيم سـيل جاءهم جهـة أخرى
ديارهم يف البوم والغربان وظّلت الطيور فهاجرت وسـدر(١٢٠)، وأثل مخط أكل من جنات إىل جناهتم

اخلربة.
الكفور﴾.(١٢١) إال نجازي وهل كفروا جزيناهم بام ﴿ذلك القرآن: ويقول

نبّيًا عرش ثالثة بدعوة االهتامم عدم
من هلم: ﴿كلوا يقولون سبحانه اهللا إىل قرية نبي يدعوهم كل يف قرية عرشة كانت ثالث إهنا وقيل
واستغفروه نعمه من يزدكم له واشكروا هذه اجلنان يف اهللا رزقكم مما كلوا له﴾، واشـكروا ربكم رزق
يشء بسـبخة، وليس فيها وليسـت النبات خترج عذبة، نزهة أرضها خمصبة طيبة يغفـر لكـم فهذه بلدة

املوذية. اهلوام من
وتعاىل عليهم تبارك اهللا أرسل لذلك نتيجًة طغياهنم، عىل وزادوا أنبيائهم بنصائح يعتنوا مل ولكنهم

السدر.(١٢٢) من ويشء وأثل مخط أكل ذواتا جنتني عىل جنتيهام فبّدل وسيل العرم اجلرذ

سبأ قوم أوضاع
يرى خادمي أخـاف أن حتى املأدم مـن أصابعي أللعق إّين قـال: أنه الصـادق$ عـن االمام نقـل
أهل وهم النعمة عليهـم إن قومًا أفرغت االرساف)، (لـرتك كذلك ذلك جشـع، وليس من ذلـك أن
حتى صبياهنم بـه ينجون فجعلوا مـخ احلنطة فجعلوه خبـزًا هجاء إىل فعمدوا سـبأ) قوم الثرثار(هـم
اتقوا وحيكم هلا، فقال: بصبي ذلك تفعل وهي امرأة عىل صالح رجل فمّر قال: جبل، ذلك من اجتمع

نعمة. من بكم ما ال تغريوا اهللا
اجلوع. نخاف ال فإنا جيري املبارك) (املاء ثرثارنا مادام أما ختوفنا باجلوع؟ كأنك فقالت:
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قال: االرض، ونبـت السـامء عنهم قطر وحبس الثرثـار وضعـف هلم اهللا عـّز وجّل فأسـف قـال:
بامليزان.(١٢٣) بينهم ليقسم كان فإن اجلبل، إىل ذلك احتاجوا ثم فأكلوه، أيدهيم يف ما إىل فاحتاجوا

عليهم.(١٢٤) والقحط اهلالك ونزول بالنعم سبأ قوم كفر عن ومتعددة كثرية روايات جاءت وقد
النحل: سورة من ١١٣ و ١١٢ اآلية ونقرأ يف

اهللا بأنعم فكفـرت مكاٍن كّل من رغـدًا مطمئنـًة يأتيها رزقها كانـت آمنًة قريـًة مثـًال اهللاُ ﴿ورضب
فكّذبـوه فأخذهم منهم رسـوٌل ولقد جاءهم كانـوا يصنعـون، بام واخلوف لبـاس اجلـوع اهللا فأذاقهـا

ظاملون﴾. وهم العذاُب
وإلكامل قصة قوم سبأ سـبأ، يف قـوم نزلت السـابقـة اآلية أن املفســرين بعض قول حسـب وعىل

اآلتية: القصة إىل نظركم نلفت
يشء من وفيه املنديل يف يـده يمسـح أن يكره الباقر$) (االمام أيب كان االمام الصـادق$: قـال
من يقع أجد اليسـري فإين قال: فيمصهـا، صبي جانبه يكـون إىل أو أن يمصهـا، إال لـه تعظيـًام الطعـام
حتى عليهم وسـع قد اهللا كان كان قبلكم ممن أهل قرية إن قال: ثم فيضحك اخلـادم، فأتفقـده اخلـوان
من علينا ألني كان به نسـتنجي فجعلناه من هذا النقي إىل يشء عمدنا لو بعضهم لبعض: فقال طغوا،

احلجارة.
إال اهللا خلقه شيئًا فلم تدع هلم اجلراد من أصغر دوابًا أرضهم عىل فعلوا ذلك بعث اهللا قال$: فلام
القرية وهي فأكلوه به، الذي كانوا يستنجون عىل أقبلوا إىل أن اجلهد فبلغ هبم غريه، أو شجر من أكلته

يصنعون﴾.(١٢٥) ﴿بام كانوا إىل قوله: قرية كانت آمنة مطمئنة﴾ مثًال اهللا ﴿رضب اهللا تعاىل: قال التي

سبأ) قوم قصة (هناية
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واملغرور املؤمن االخوين قصة
واآلخر «متليخا» يسـمى له ولدان، أحدمها إرسائيل بني يف ملـك يعيش كان القديمـة العصـور يف

طائلة. ثروة وترك هلم امللك وتوىف «ُفطُرس»(١٢٦)،
الفقراء ومساعدة الصاحلة وباالعامل واحلساب، القيامة بيوم يفكر ودائًام مؤمنًا رجًال متليخا وكان
بأمور وال جالله جـّل يعتني باهللا وال وشـهواته، الدنيا هيوي كان رجًال ولكـن ُفطـُرس واملحتاجـني،

الدنيا.(١٢٧) زينة يف فقط يفّكر وكان واملعاد، الدين
،(٤٤) اآليـة وحتى (٣٢) اآليـة مـن يف سـورة الكهـف القـرآن يف األخويـن هذيـن وجـاء ذكـر

السيئ. واالنسان الطيب االنسان من كنموذجني
اآلخرة، واسـتغّلها إىل للصعود سـلًام أبيه ثـروة متليخا واّختذ اإلرث، مـن نصيبهـام كالمهـا فأخـذ
شـهواته إرضاء يف ثروة أبيه يسـتغل ُفطرس ولكن كان املحتاجني، حوائج تأمني يف أحسـن اسـتغالل

والفقراء.(١٢٨) للمحتاجني شيئًا يعطي أمواله وال وزيادة
عّز اهللا قال وكام وماء، وزروع نخل كثريتا الثامر، وفيهام عظيامن، بسـتانان كبريان واشـرتى بأمواله

زرعًا﴾.(١٢٩) بينهام وجعلنا بنخٍل وحففنامها أعناب من القرآن: ﴿جعلنا ألحدمها جنتني يف وجّل
إىل بالنعم سـيكون غارقًا ألنه وأحسـن أخيه من أفضل أنه أعتقد ربه فطرس أن يشـكر من وبدالً

الصاحلة. األعامل يف الباقي ورصف بالقليل لنفسه اكتفى متليخا ولكن األبد،
إىل الباطلة أعامله إلخراجه من ويسـعى ويرمحه ينصحه كان متليخا ولكن حيتقر أخاه فطرس فكان

جالله. جّل اهللا
﴿ما وقال: بسـتانه ثم دخل نفرًا﴾، وأعزُّ ماالً منك أكثر له: ﴿أنا وقال أخيـه، عىل فطرس فافتخر

منقلبًا﴾.(١٣٠) منها ألجدن خريًا ريب رددت إىل ولئن الساعة قائمة أظن وما أبدًا، هذه تبيد أن أظن
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بالزينة متليخا هيني وكان يف الدنيا، عنده ما اآلخـرة يف له أنه سيكون وتصـّور بنفسه مغرورًا فكان
الظاهرية. الدنيوية

والرؤوفة احلكيمة املؤمن نصائح األخ
﴿أكفرت فيه ويقول له: هو مما خيرجه أن حيـاول كان لذا احلالة هبذه أخيه يتـأمل لرؤية متليخـا وكان
إذ ولوال أحدًا، بريب أرشك وال رّيب اهللا لكنا هـو رجًال، سـواك من نطفة ثم ثم تراب خلقك من بالـذي

وولدًا﴾.(١٣١) ماال منك أقل أنا ترن إن باهللا إال قوة ال ما شاء اهللا قلت جنتك دخلت

قاحلة صحراء البستان وتبديله إىل احرتاق
حقوقهم الفقراء إعطاء وعدم غفلة، عليه من كان ما عىل واستمر متليخا، فطرس بنصائح هيتم فلم

شهواته. إرضاء عىل وداوم
املباين وخّربت املياه وجّفت البساتني وأحرقهام، عىل صاعقة أرسل ظلامء ليلة عليه ويف اهللا فغضب

البساتني.(١٣٢) بجانب كانت التي
إىل وجدها حمرتقة وحتولت اىل بسـاتينه وصل وحينام كعادته، بسـتانه إىل ذهب فطرس أصبح فلـام

مكاهنا. والغراب وجاءت البوم وقد طارت الطيور خربت، واملباين قد قاحلة صحراء
ما يقّلب كّفيه عىل فأخـذ أخيه، لنصائح سـامعه لعدم وندم أخاه، حديث صحة انتبـه إىل حينـذاك

أحدًا﴾. أرشك برّيب ليتني مل ﴿يا وقال: عروشها عىل خاوية وهي أنفق فيها
وخٌري ثوابًا خٌري هو احلّق الواليُة هللا هنالك منترصًا، وما كان اهللا دون من ينرصونه تكن له فئة ﴿ومل

عقبًا﴾.(١٣٣)
يستغّلها حّتى ثروة وال أموال لديه فليس اآلخرة إىل للصعود فرصته ضّيع بعدما الندم يفيد ال نعم،

والفقراء. املجتمع منفعة حاجات يف
عن اهللا ابتعد الـذي وعاقبة املغرور آخرته الدنيا وبـاع احلياة اشـرتى زينة من عاقبة هي هـذه نعـم
يف وجهه ماء حفظ املؤمن ولكن النفسية، إال بشهواته هيتم يكن مل والذي والقيامة واحلساب وجّل عّز

القيامة. ويوم اهللا إىل وتوّجهه واآلخرة النتباهه الدنيا

واملغرور) املؤمن األخوين قصة (هناية
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وماروت هاروت قصة
عجيبة. بصورة أهل بابل بني السحر راج سليامن$ عرص وخاصة بعد القديمة العصور يف

املنطقة سـنني، وتشـمل آالف مخسـة بنيت منذ التي املـدن التارخيية القديمة من هي بابـل ومدينـة
حتى جدًا كبرية وكانت عظيمـة وعريقة حضارة ذات وكانت الدجلة، وهنر الفرات هنـر الواسـعة بني

ببالد بابل. سّميت
واملباين املدن لتلك باقيـة آثار وهناك عظيمة ومعابد وقصـور وقالع عالية، كبرية مـدن فيهـا وكان

احلارض. الوقت حتى
ألعامهلم املـاء وينثرون الطالسـم يسـتخدمون وكانوا أهـل بابـل، كثـريًا بني رائـج السـحر وكان

العجيبة...(١٣٤)
بأن وأمر بابل الكتب وأوراق السـحرة من أهل مجيع مجع قد سـليامن$ أن التاريخ من ويسـتفاد

إلبطال السحر). واملهمة املفيدة املطالب حيفظ حتى ذلك (وكان خاص مكان يف حيفظ
السحر. عىل يقيض حتى ذلك وفعل سليامن$

وتعليم بنرش وبدأوا الكتب واألوراق تلك إىل من املنافقني قوم توصل وفاة سليامن$ بعد ولكن
السحر.

به يبطلوا حتـى نفسـه السـحر الناس يتعلـم أن مــن بـد ال كان وأرضاره السـحر عـىل وللقضـاء
أرضاره.(١٣٥)

السـحر حتـى يعلام الناس االنسـان هيئة ملكـني عىل ومـاروت» «هـاروت وجـّل عـّز اهللا فبعـث
يقوالن فكانا فقـط السـحر إلبطال بعثا وألهنام كيدهم، به ويبطلوا السـحرة، سـحر من به ويتحـرزوا

العلم). هذا من تسيئوا االستفادة ال أن (ويعنيان تكفر» فال فتنٌة نحن «إّنام للناس:
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جّل اهللا حّذرهم وزوجه، وقـد املرء بني يفرقـون فكانوا السـحر اسـتخدام يسـيئون كانوا ولكنهم
أعامهلم.(١٣٦) عاقبة من بشدة جالله

وماروت هاروت الرضا$: وأما االمام كام قال وماروت هاروت وجود فلسفة هي وكانت هذه
أحدًا علام وما به كيدهـم، ويبطلوا السـحرة، من سـحر به ليتحرزوا السـحر الناس علام ملكني فكانـا
وجعلوا منه، باالحـرتاز أمروا ملا باسـتعامهلم قوم فكفر تكفر، فال إنام نحن فتنة لـه: قاال مـن ذلـك إال
اهللا» بإذن إال أحد مـن به بضارين هم «وما وجـّل: عّز اهللا قال وزوجه، املرء يعرفونه بـني بـام يفرقـون

بعلمه.(١٣٧) يعني

وماروت) هاروت قصة (هناية
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تّبع قوم قصة
للملك، كام لقب وُتّبع اليمن ملوك اسم والتبايعة «تبايعة»، ومجعها بـ«ُتّبع» اليمن يسمى ملك كان

إيران. مرص وكرسى مللك مللك وفرعون الروم، مللك وقيرص الرتك مللك خاقان يقال
وذات عظيمة، وجيوش عظيمة حضارة اليمن ذات كانت يف من امللوك التي سلسلة كانت التبايعة

طواغيت. اآلخر وبعض الصاحلني من بعضهم وكان قدرة عظيمة،
قومه ولكن الروايات، يف جاء ملا طبقًا صاحلًا كان والذي كرب» أبو «أسـعد أحدهم وكان يسـمى

وقد هلكوا. الّضالني من كان
رايته. وجعلها حتت بلدان كثرية بجيشه وقد فتح قوي ملك وكان أسعد

ومكة: املدينة فتحه قصة إىل نظركم نلفت وهنا
اليهود علامء وبعث إىل لفتحها، وحارصها املدينة إىل فتوحاته إحدى كرب) يف أبو (أسعد ُتّبع جاء

العرب. دين ويبقى هيودي أي يبقى فيها ال حتى وأهلها، املدينة أنه سيهلك
هـذا احلرم من من خيرج نبي مهاجر هـي امللك! أهيا «شـامول»: اليهود ويسـمى قـال أعلـم علامء

داره وقراره. تكون الزمان، يف آخر قريش
بعض أمر أسـعد ثم املدينة، عن وانرصف ذلك عن ُتّبع أوصاف النبـيملسو هيلع هللا ىلص، فتناهى بعض ذكر ثـم
وينرصونه املوعـود، النبي يظهـر حتى املدينة يف يبقـوا بـأن معه كانوا واخلـزرج الذيـن األوس قبيلـة

بذلك. أبنائهم ويوصون
أنا أما النبي، خيرج هذا حتى هنا ها كونوا واخلزرج: لـألوس قال إن تبعًا الصادق$: االمام قـال

معه.(١٣٨) خلدمته وخلرجت أدركته لو
حتت شفاعته.(١٣٩) فليجعله من أمته وأنه إيامنه وإسالمه، فيه يذكر النبيملسو هيلع هللا ىلص كتاب إىل وكتب



٨٢
اجلزء اخلامس القرآنية: القصص

أسلم.(١٤٠) ُتّبعًا فإنه كان قد تسّبوا ال قال: أنه النبيملسو هيلع هللا ىلص عن وروي
مّكة أن خيّرب العلامء، وأراد من رجل آالف معه أربعة كان مكة وصل إىل فلام يفتح مكة أن أراد ثم
عجزت األطباء عنه، منتنًا مـاء وفمه وأذنيه وأنفه عن عينيه وفتح بالصدام، اهللا أهلها، فأخـذه ويقتـل

ساموي،وتفرقوا. أمر هذا وقالوا:
خال فلام له الوزير فاسـتأذن بنيته عاجلته، األمري صدق إن إليه وأرس إىل وزيره عامل جاء أمسـى فلام

البيت أمرًا؟ هذا يف نويت أنت هل له: قال به
واآلخرة. خري الدنيا ولك ذلك من تب العامل: فقال وكذا، كذا قال:

الكعبة عىل وخلع اخلليل$، وبإبراهيم باهللا، فآمن احلال، يف فعويف نويت كنت مما قـد تبت فقـال:
الكعبة.(١٤١) كسا من أول وهو أثواب، سبعة

والدة الرسولملسو هيلع هللا ىلص.(١٤٢) قبل اخلامسة للميالد السنة يف وكساء الكعبة الفتح هذا وحصل
من الضالني كانـوا قومه ولكن الدينية، املقّدسـات رجـًال حيرتم ُتّبع (أسـعد) كان كل حال وعـىل
اآلية يقول يف كام عّز وجّل اهللا أهلكهم لذا والقدرة، القوة وكسـبهم فتوحاهتم لكثرة الغرور وأصاهبم

من سورة الدخان: (٣٧)
جمرمني﴾. كانوا إّهنم أهلكناهم من قبلهم والذين ُتّبٍع أم قوم خٌري ﴿أهم

بالرسـل مع املكّذبني ضمن ُتّبع من قوم وتعاىل تبارك اهللا ذكر أيضا «ق» من سـورة (١٤) اآلية ويف
بعذاب شديد. أهلكوا والذين شعيب) قوم من (قسم األيكة أصحاب

لغرورهم نتيجـًة ولكن قدرة وأصحـاب كانوا أقوياء وأشـداء ُتّبـع الذين قوم قصة وكانـت هـذه
الذين قريش مرشكي يتصور ال لـذا وأهلكهم، قوهتم وقدرهتم وحّطم بغضبـه، شـملهم اهللا وذنوهبم
قوم أصاب ما سيصيبهم وإال قوهتم وإظهار خمالفة اإلسالم أهنم يستطيعون قوم ُتّبع، من أضعف هم

ُتّبع.
رجًال قائدهم ويكـون وضالني فاسـدين قوم وجود النادر من أنه إال ّتبـع قوم قصة وبالرغـم مـن

ويعاقبوا عىل أفعاهلم. هيلكوا ثم صاحلًا،

تبع) قوم قصة (هناية
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األخدود أصحاب قصة
الشـهادة حادثة ٨) بخصوص اآلية ٤ اىل اآليـة (من مخس آيات سـورة الـربوج يف يف القرآن جـاء
بقصة املعروفة القصـة وهـي اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ظهور قبل حصلت والتـي املؤمنـني، للمسـيحيني املؤملـة
جهة أخرى والفداء ومـن اإليثار تعلمنـا والتي قصتهم إىل نظركـم نلفت وهنـا األخـدود، أصحـاب

الظاملني: عاقبة تعلمنا
اجلنايات املرعبة هي حرق وإحدى هـذه الوحشـية، باجلنايات ميلء اليهود تاريخ أن قبل مـن قلنـا

األخاديد. يف بنجران املسيحيني املؤمنني من ألفًا عرشون

توضيـح
ودعا يوسف وقد هتّود، اليمن، وسمي نفسه عىل ملكًا وكان محري ملك من من آخر كان نواس ذو
وأقام اليهودية عىل اليمن وسـائر قبائل محري معه فاجتمعت اليهودية دين وسـائر الناس إىل محري قبيلة

ملكه زمانًا. يف
دين عـىل قوم بقايـا اليمـن، مـن وهـي قريـة سـبعون فيهـا والـتــي بـنـجــران، كــان ولـكــن

النرصانّية.
اليمن أهل مجيع جيعل أن وأراد الدنيا حتت إمرته جيعل أن يريد وكان وظامل طاغوت كان نواس ذو

باليهودية. يدينون
القرص إىل وصل ملا نواس، إىل قرص ذي وذهب صنعاء إىل نجران من رجل جاء ويف هذه األجواء،

للملك. رسالة وأمحل من نجران أتيت للحارس: لقد قال
من امللك حتى خيرج ذلك فاصرب ترص عىل كنت إن ولكن بامللك، اللقاء يمكنك ال احلارس: فقال
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به. وستلتقي القرص
ما نـواس: ذو قال له ثـم بالدخول لـه فسـمح بخـرب القـادم من نجران امللـك الـوزيــر وأخـبــر

األمر؟
بقية إىل يرسي أن املمكن ومـن نجران، يف عقباه حيمد ال ما حدث وقـد نجران، أنـا من النجـراين:

كله. العامل إىل اليمن بل مدن
حدث؟ ماذا نواس: ذو

اليهود بعض وحتى األوثان، عّباد آمن به وقد بالنرصانية، يسمى دين جديد نجران النجراين: دخل
نجران. هلكت مل تنرصنا فإن بالنرصانية، يؤمنوا مل الذين اليهود بتعذيب الدين، وقاموا هبذا آمنوا

عىل وحيملهم إليهـم يسـري أن نجران، إىل املسـيحية نفـوذ علل حتقـق يف بعدمـا نـواس، فقـرر ذو
وحارصوها. نجران إىل جيشه وسار به فجّهز اليهودية،

فيهـا، ولكنهم والدخول اليهودية عليهم ديـن عـرض ديـن النرصانية ثم هبا عىل كان مـن فجمـع
احلطب فيها ومجع هلم خدودًا فخّد نـواس من اليهودية والدخول فيها فغضب ذو عليـه وامتنعوا أبـوا

النار. فيه وأشعل

اليمن طاغوت أخاديد
من النرصانّية، ومل يبق وخلت نجران بالنار فأحرقهم املسـيحيني، حيرق بأن جنوده نواس فأمر ذو

اليهود.(١٤٣) إال فيها
اليهودية بـني وخّريوهم املسـيحيني مجعوا وجنـوده نواس ذا أن إبراهيـم: بن تفسـري عـيل يف جـاء
قتل ومنهم من أحرق بالنـار مـن فمنهم القتل، واختـاروا دينهم يرتكـوا ومل قاوموا والنـار، ولكنهـم

ألفًا.(١٤٤) بالنار عرشين وأحرق قتل من عدد فبلغ مثلة، هبم كل وُمّثل بالسيف
ويقول: ﴿قتل يف القرآن املؤمنني املسـيحيني ومقاومة اليهود قسـاوة قصة إىل وجّل عّز اهللا ويشـري
وما شـهوٌد، يفعلون باملؤمنني ما عىل وهم عليها قعوٌد، هم إذ الوقـود، النار ذات األخـدود، أصحـاب

احلميد﴾.(١٤٥) العزيز يؤمنوا باهللا أن منهم إال نقموا
اإلسـالم) (قبل ظهور دينهم يف اسـتقاموا الذين املؤمنني املسـيحيني تعاىل اهللا مدح الرتتيب وهبذا
شديد عذاب من وحّذر أعدائهم لطاغوت اليهود، االستسالم عىل اهللا سبيل وفضلوا وقتلوا وقاوموا
األعداء من هيابوا وال الظاملني يقاوموا حتى التارخيي وعّلم املسـلمني هذا الدرس واآلخرة، الدنيا يف

وال يستسلموا هلم.
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اليهود، النار هم ابتدع أخاديد من أول أن كتب: البعض أن هـو إليه أن نتوجه الذي جيب والـيشء
أعّدوا الذين واألملانيني هتلر يـد عىل احلارض القرن يف وأحرقوا البالء هبذا ابتلوا الذين أنفسـهم وهـم

دنيويًا. وعوقبوا وأحرقوا نار من أخاديد هلم

النجراين املؤمن املسيحيني قائد شهادة
نواس سـيطر ذو أن وبعد النرصانية، دعاهم إىل الذي نجران، وهو أهل من ثامر بن اهللا عبـد كــان
كبرية غري يف يده فشـّجه شـّجة بعصا شـديد رضبه جدال وبعد عبـد اهللا، أمر بإحضـار نجـران، عـىل

فقتله.
خرب من خربة وحفر نجران من أهل جاء رجل اخلطاب، بن عمر يف زمان أنه كان العجائب ومن
رأسه، يف رضبة عىل يده واضعًا قاعدًا، منها حتته دفن الثامر اهللا بن عبد فوجدوا حاجته، لبعض نجران
فأمسـكت دمها، عليها، ردها يدها أرسـلت تثعبت دمًا، وإذا يده عنها أخرت فإذا بيده، عليها ممسـكًا
عمر إليهم فكتب خيربه بأمـره، اخلطاب بن عمر فكتب فيه إىل اهللا» «ريب فيـه: مكتوب خاتـم يـده ويف

عليه، ففعلوا.(١٤٦) الذي كان عليه الدفن حاله، وردوا عىل أقروه أن عنه:
يتحلل. ومل السنني ملئات جسمه بقى الذي الشهيد اجلليل مقام تبني احلادثة هذه

نواس ذي ملك القضاء عىل
نار، أخاديد من يف الذي أحرق املسيحيني الظامل نواس عىل ذي وجّل عّز اهللا قىض كيف نرى وهنا

وجنوده. وملكه وعرشه تاجه عىل قيض وكيف
ثـعـلبان، ذو دوس لـه: يقال سـبأ، من رجـل مـنـهـم أفلت نواس مجيع النرصانيني ذو أحـرق ملـا
قيـرص ملك الروم، أتى حتى ذلك، عىل وجهـه فمىض فأعـجـزهــم، الرمل فـسـلك له، فـرس عـىل
سـأكتب ولكنّي بالدك منّا، بعدت له: منهم، فقال بام بلغ وجنوده، وأخربه نواس ذي عىل فاسـتنرصه
والطلب بنرصه يأمـره إليه وكتب بـالدك، إىل أقرب وهو الديـن، هذا عىل فإنـه احلبشـة ملك إىل لـك

بثأره.
منهم رجًال عليهم وأمر احلبشة، من سبعني ألفًا معه فبعث بكتاب قيرص، عىل النجايش دوس فقدم
ومعه دوس اليمن، نزل بساحل حتى البحر أرياط فركب األرشم، أبرهة جنده ومعه يف أرياط، له يقال
نواس ذو التقوا اهنزم فلـام اليمن، قبائل من أطاعه ومن محري، يف نواس ذو وسـار إليـه - ذو ثعلبـان -
فخاض به، فدخل رضبـه ثم البحر، يف فرسـه وجه وبقومه نزل به ما ذو نـواس رأى فلـام وأصحابـه،
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اليمن أرياط ودخل بـه، العهد آخر فيه، وكان غمـره، فأدخله إىل به أفىض حتى البحر، ضحضـاح بـه
فملكها.(١٤٧)

وجنوده. نواس ذي عىل الرتتيب قيض وهبذا

األخدود) أصحاب قصة (هناية
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داود$ حياة قصة
وقد عظيم، واسعة وملك حكومة يملك كان والذي واملرسـلني األنبياء كبار أحد هو من داود$

القرآن. يف مرة املبارك ستة عرش اسمه جاء
تسعة يعقوب وبني وبينه يعقوب$ نسل من وهو والشـام، مرص بني واقعة أرض يف داود$ ولد

«إيشا». هو ووالده أجداد
سنة.(١٤٨) أربعني ملكه مدة وكانت مائة سنة، عّمر

الحقًا. قصته ستأيت والتي اجلّبار جالوت لقتله وذلك إرسائيل بني بني اشتهر وقد
تقع ربه إذا ناجى كان صوته مثل أحدًا ومل يعط اهللا أصغرهم، داود$ وكان أبناء، كان إليشا عرش
قليل أزرق قصريًا وكان بأعناقهـا، يؤخذ حتى وتدنـو تسـمعه والوحش يف حمرابه، وهو عليه الطيـور
وأعطوه داود إرسائيل بنو أتى ُقتِل طالوت وملا طالوت، جيش يف قائدًا شـجاعًا ومؤمنًا وكان الشـعر،

ملكًا.(١٤٩) نبّيًا اهللا جعله ملك فلام عليهم، وملكوه طالوت خزائن

لداود$ عظيمة خصال عرشة
خلصاله، بذكـره ص سـورة من ٢٠ ١٧ إىل اآلية يف اآليـة يف القـرآن داود$ وجـّل اهللا عـّز مـدح

هي: اخلصال خمالفيه، وهذه أمام كداود$ ويتحمل ويقاوم يصرب حتى نبيهملسو هيلع هللا ىلص وأوىص
(الصرب) ما يقولون﴾ عىل ﴿اصرب -١
(العبودية) داود﴾ عبدنا ﴿واذكر -٢

واجلسمية) املعنوية (القدرة األيد﴾ ﴿ذا -٣
وجّل) عّز اهللا الدائم إىل أّواب﴾ (الرجوع ﴿إّنه -٤
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معه) اجلبال (تسخري واإلرشاق﴾ بالعّيش ُيسّبحن معه اجلبال سّخرنا ﴿إّنا -٥
الّطري) (وتسبيح حمشورًة﴾ ﴿والّطري -٦

أّواٌب﴾ له ﴿كّل -٧
امللك) (مقام ملكه﴾ ﴿وشددنا -٨

احلكمة) (مقام احلكمة﴾ ﴿وآتيناه -٩
املخاطبة) (مقام اخلطاب﴾.(١٥٠) ﴿وفصل -١٠

أّواٌب﴾.(١٥١) إّنه العبد نعم لداود سليامن ﴿ووهبنا يف القرآن: قال كام العبد﴾ بـ﴿نعم اهللا ووصفه
األرض﴾.(١٥٢) خليفًة يف جعلناك إنا داود ﴿يا قال: حيث خليفته بأن جعله وصفه وأيضا

علًام﴾.(١٥٣) وسليامن داود ﴿ولقد آتينا القرآن: يف نقرأ كام واحلكمة فضيلة العلم آتاه وأيضا
زبورًا﴾.(١٥٤) ﴿وآتينا داود قال: حيث الزبور آتاه بأن يف القرآن مدحه اهللا وأيضًا

العهدين، كتاب يف الزبـور مزامري ويوجد أخالقيـة، وأمور الزبـور عىل نصائـح ومناجاة وحيتـوى
ومناجاة. وأدعية نصائح ويشمل «مزمور»، بـ فصل كل ويسمى فصل، ١٥٠ عىل وحيتوي

بينهام وقضاؤه داود$ عىل دخول خصامن
ففزع بني يديه، ملكان وقعدا عليه فدخل وجّل، عّز اهللا يـتعبد وكان حمرابه يف داود$ كان يوم ذات
ختف ال دخلتام: كيف حتى يسـأل جماال يعطيانه ومل فورًا يكن عاديًا، فقـاال دخوهلـام مل ألن منهـام داود
له أخي هذا الرصاط إّن سواء واهدنا إىل وال تشطط باحلق بيننا بعض فاحكم عىل بعضنا بغى خصامن

وقهرين). ظلمني (أي اخلطاب يف اكفلنيها وعزين نعجة واحدة فقال ويل نعجة تسع وتسعون
له: فيقول عليه، ومل يسأل املّدعي نعاجه نعجتك إىل بسؤال ظلمك لقد واسـتعجل داود$ وقال:

تقول؟ ما
احلكم. كيفية يف أنه كان خطيئة صحيحًا إال كان حكمه أنه من وبالرغم

ليله يومًا ساجدًا يبكي أربعني وبقى واسـتغفر ربه فتاب األوىل وترك يف احلكم اسـتعجل أنه فانتبه
وهناره.

أي فرد حق يضيع حتى ال احلكـم يسـتعجلوا يف القضاة أن ال الدرس عّلم وهبذا لـه(١٥٥) اهللا فغفـر
املجتمع. أفراد من

عىل داود$ دخال اخلصامن كانا ملكان أن قال: أنه الرضا$ االمام عن نقلت التي للرواية وطبقًا
الغرور من نوع احلالة هي (هذه منه هو أعلم اهللا خلقًا خلق ما داود$ أنه وقد ظن االنسان، عىل هيئة
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املدعي ومل يسـأل احلكم داود$ يف وعجل خيتصامن امللـكان عّز وجّل إليه اهللا فبعـث لـألوىل) وتـرك
وقام وتاب فانتبه خلطئه ما يقول ويسـأله عليه املدعي عىل يقبل ومل ذلك عىل عادلني) (شـاهدين البّينة

منه.(١٥٦) أعلم هو أنه هناك من وأدرك نفسه بإصالح

بأرملة داود$ وزواج السنن نسخ
أبدًا، وأول من بعده تتـزوج قتل ال بعلها أو مات كانت املـرأة إذا داود$ أيام وحتـى آدم$ منـذ
عدهتا وانقضت قتل ملا أوريا بامرأة فتـزوج داود$، بعلها قتل بامرأة يتزوج أن له وجّل عـّز أبـاح اهللا
والتي داود$ عىل جيوز ال ما ونسبوا اإلشاعات بنرش فبدأوا أوريا، قبل من الناس عىل ذلك فشّق(١٥٧)

ذكرها. من املرء ويستحي التوراة جاءت يف

لداود$ وجّل عّز عطايا اهللا
لداود$ منحها كبـرية إهلية عطايا ثالثة سـبأ من سـورة (١١ و ١٠) اآليتان وجّل يف عـّز اهللا ذكـر
جبال الكثرية) يا واملادية املعنوية داود$ مواهـب عىل (داللة منّا فضًال داود آتينا ﴿ولقد قـال: حيـث

الّرسد﴾. يف وقّدر اعمل سابغاٍت أن احلديد، له وألنّا والّطري أّويب معه
الثالثة هي: العطايا وهذه

وجل. عّز هللا تسبيحه داود$ عند مع يسّبح اجلبال أن اهللا أمر -١
جالله. جّل هللا تسبيحه داود$ عند يسّبح مع الّطري أمر -٢

دروعًا مناسبًا. ليصنع احلديد له وأالن -٣
يسبحن معه. والطيور اجلبال كانت داود$ يسّبح ملا فكان

أغلبه هو (والـذي الزبور يقرأ كان الصحـراء إىل داود$ خـرج إذا الصادق$: أنـه قـال االمـام
إال أجابه.(١٥٨) وال طائر ال يبق جبل وال حجر الزبور قرأ وكان إذا مناجاة)

أعطي وقد وجّل، عّز اهللا جتـاه مشـاعر من حيتوهيم كان ما مع داود$ مناجاة من يتأثـرون فكانـوا
والوحش حمرابه، يف وهو عليه ألجله تقع الطيور كانت ما القراءة ترجيع ولذة طيب النغم من داود$

صوته.(١٥٩) طيب من استغرقها قد ملا منهم وال تنفر فتدخل بني الناس تسمعه،

داود$ زهد
حياته، وزاهد يف ببسـاطة يعيش كان أنـه واسـع إال وملك كان لداود$ حكومة أنه مـن بالرغـم
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بداود$ شـئت ثلثت وقال: إن خطبه إحدى يف عّيل$ املؤمنني أمري ذكره وقد كسـب يده من ويأكل
أّيكم جللسـائه: ويقول بيده، اخلوص سـفائف يعمل كان فلقد اجلنة، أهـل وقارئ املزامـري، صاحـب

ثمنها.(١٦٠) من الشعري قرص ويأكل بيعها؟ يكفيني

الدروع داود$ صنع
املال بيت من تأكل أنك لوال العبد إىل داود$: إنك نعم اهللا تعاىل أوحى الصادق$: االمـام قـال
داود، لعبدي لن أن احلديـد: إىل تعاىل اهللا فأوحى أربعني يومـًا داود$ فبكى شـيئًا، بيـدك تعمـل وال
ثالث مائة بيده فعمل$ درعًا فيبيعها بألف درهـم، كل يـوم له احلديد، فكان يعمل تعـاىل اهللا فـأالن

املال.(١٦١) بيت عن واستغنى ألفًا، وستني مائة بثالث فباعها درعًا وستني
جدًا وكان ثقيًال احلديدي اللباس حينام يدخلون القتال يلبسون كان املقاتلون العرص قبل هذا نعم
ويف املقاتلني، هبا حيفظ دفاعية بوسـيلة يفكر بدأ داود$، عند والدفاع اجلهاد مسـألة وألمهية ومتعبًا،
احلديد اهللا له فأالن الطلب، هذا وجّل عّز من اهللا لذا طلـب االستعامل، ولينة سهلة تكون الوقت نفس

الدروع. صنع يف االهلية املوهبة هذه من واستفاد كالطني
كالطني، احلديد له اهللا لـني وقد يرسد الدرع وهو داود$ عىل لقـامن$ دخل أن: الروايـة يف جـاء

أنت. احلرب نعم لبوس وقال: لبسها، أمتها احلكمة فسكت، فلام فأدركته يسأله أن فأراد
فاعله. وقليل الصمت حكمة لقامن: فقال

حكيًام.(١٦٢) بحق ما سميت داود$: له فقال
حلقات من الـدرع داود$ يصنع لقـامن$ املثنوي: ملـا رأى كتاب يف جـالل الدين موالنـا قـال
يصل ضوءه أفضل لإلنسـان، ويف السـكوت والصرب نفسـه: يف فقال يسـأله أن وأراد تعّجب حديدية

مقصده. إىل أرسع االنسان
لقامن$: قال أنـت، احلرب لبوس للقـامن: نعم داود الـدرع قال ولبس عمله داود$ أهنـى وملـا

للهموم.(١٦٣) ومزيل جيد، وملجأ صالح صاحب فالصرب

قايض أفضل اختبار
فجاء وأفسدته، وقضمته بالليل آخر لرجل غنم فيه ونفشت كرم له كان رجل إرسائيل بني كان يف

الغنم. صاحب فاستعدى عىل داود$ الكرم إىل صاحب
حكم الغنم قيمة نفس هي الذي أكله الغنم الـزرع قيمة أن وعلم يف املسـألة داود$ حتقق وبعدما
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الكرم. صاحب عىل وقال: يدفع الغنم
اهللا. نبي يا هذا غّري ألبيه: صغريًا فقال وكان ابن داود$ حارضًا سليامن$ وكان

ذاك؟ وما قال
الكرم صاحب إىل الغنم ويدفع كان، كام يعود حتى عليه الغنم فيقوم إىل صاحب الكرم يدفع قال:

صاحبه ماله. منهام إىل واحد كل دفع ثم كان، كام الكرم إذا عاد حتى منها فيصيب
اإلجـراء كان حكم  مسـألة يف ولكـن احلكـم يف خيتلفـا ومل وعـادالً صحيحـًا كالمهـا  كان حكـم
وكان كام كانت، الغنـم وصاحب الكرم صاحب حياة رجعـت مدة وبعد وتدرجيـي، أدق سـليامن$

املسألة.(١٦٤) هذه حكمه يف قد فّهم سليامن تعاىل وكان اهللا جالله، اهللا جّل من سليامن$ حكم
هو سـليامن$ إرسائيل أن بني يعرف أراد أن داود$ ألن احلكم وهذا احلادثة كانت هذه وأيضـا
مكّملة والتي هي القصة التالية إىل نلفـت نظركم وإليضاح املطلب احلكم، يف خيتلفا بعـده، ومل وصيـه

االمام الصادق$: نقلت عن وقد القصة لتلك

يف األرض داود$ وحكومة خالفة
املوضوع وهذا واحلكومة، امللك وهبهام وجّل عّز اهللا أن سليامن$ وابنه داود$ خصوصّيات من
تصبح الدين أيضا بدون والسياسة الدين، ساعد هي والسياسة السياسة، عن ال ينفصل الدين يبني أن

خمّربًا. عامًال
داود وقد رأى لذلك، املناسـبة الفرصة حينام جيدوا عىل تشـكيل احلكومة يقدمون كانوا واألنبيـاء
امللك تعـاىل احلكومـة فوهبهام اهللا لتشـكيل مناسـبة أن الفرصـة والظروف السـالم عليهـام وسـليامن

واحلكومة.
النّـاس األرض فاحكـم بـني يف جعلنـاك خليفـًة إّنـا داود يف القـرآن: ﴿يـا اهللا سـبحانه قـال لـذا

باحلّق﴾.(١٦٥)
اخلطاب﴾.(١٦٦) وفصل ملكه وآتيناه احلكمة ﴿وشددنا قال: وأيضًا

قبل). من قصصه ذكرنا (وقد أوسع بصورة داود$ بعد احلكم (١٦٧)
وورث سليامن$

داود$ بسبب لشاب طويل عمٌر
ويطيل اجللـوس عنده يكثر اهليئة شـاب رث جاءه بيته، بـاب جالسـًا عند داود$ كان ذات يـوم
الشـاب، فقال النظر(١٦٨) إىل املوت ملك وأحّد عليه فسـلم املوت ملك أتاه إذ عنده، فجلس الصمت
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هذا. إىل نظرت داود$:
هل شـاب يا فقال: داود فرمحه املوضع، يف هذا أيام سـبعة إىل روحه إين أمرت بقبض نعم، فقال:

امرأة؟ لك
قط. تزوجت وما ال قال:

فقل له: بني إرسائيل يف القدر كان عظيم رجًال فالنًا فأت داود$: قال
فإذا عندها، إليه وكن حتتاج ما النفقة من وخذ الليلة، وتدخلها ابنتك، تزوجني أن يأمرك داود إن

املوضع. هذا يف فوافني أيام سبعة مضت
ثم أيام، سـبعة عندها وأقام عليه، ابنته وأدخلوها الرجل فزّوجه داود$ برسـالة الشـاب فمىض

كنت فيه؟ ما رأيت كيف شاب يا داود$: له الثامن، فقال داود يوم واىف
كنت فيه. أعظم مما وال رسور قط يف نعمة كنت قال: ما

فكن إىل منزلك انرصف قال: طال فلام روحه، يقبض أن وداود ينتظر فجلس اجلس داود$: قال
ثم عنده، وجلس الثامـن يوم وافاه ثـم الشـاب فمىض ههنا، فوافني الثامن يوم كان فـإذا أهلـك، مـع
حدثتني بأنك ألسـت داود: فقال داود$ إىل املوت ملك فجاء وجلس، أتاه ثم آخر انرصف أسـبوعًا

أيام؟ سبعة الشاب إىل أمرت بقبض روح هذا
وثامنية. وثامنية ثامنية مضت فقد فقال: قال: بىل،

سنة.(١٦٩) يف أجله ثالثني فأّخر برمحتك له تعاىل رمحه اهللا إن داود يا قال:

اجلنة يف داود$ قرينة
اجلنة، يف أهنـا قرينتك وأعلمها بّرشها باجلنة، أوس خالدة بنـت داود$: إن إىل تعـاىل اهللا أوحـى

يشء؟ نزل يف هل وقالت: فخرجت عليها، الباب فقرع فانطلق إليها
هو؟ وما قالت: نعم، قال:

وافق اسـم يكون أو قالت: باجلنة، أبرشك اجلنة وأن يف قرينتي أنك وأخربين أوحى إيل اهللا إن قال:
اسمي؟

وصفتني به، قال ما نفيس من ما أعرف واهللا وال أكذبك، ما اهللا نبي يا هي، قالت: إنك ألنت قال:
هو؟ ورسيرتك ما ضمريك عن أخربيني داود$:

يب رض نزل وما كان، كائنًا مـا يب نزل قط وجع يصبني مل أنه أخـربك به، فسـأخربك هذا أما قالـت:
العافية إىل عني اهللا عني حتى حيولـه اهللا كشـفه ومل أسـأل عليه صربت إال كان ما وجوع كائنًا وحاجـة
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ومحدته. عليها اهللا وشكرت هبا بدالً، أطلب والسعة، ومل
وهذا القصة: هلذه نقله الصادق$ بعد اهللا عبـد أبو قال ثم بلغت، ما بلغت فقـال داود$: فبهـذا

الذي ارتضاه للصاحلني.(١٧٠) اهللا دين

وإحسانه اهللا تعاىل لعدالة نموذج
يوم كل تشـرتي داود$، وكانت يف عهد تعيش كانت وأعمى سـيدة فقرية أن يف الروايات: جـاء
حياة تعيش املكسب تبيعها وهبذا ثم خيوط لفافات هبام والقطن وتعمل الصوف من بامهلا القليل كمية
ورسق منها الغراب جـاء وجهد، بتعب لفافة أمتّت أن وبعـد يوم ذات أطفاهلا، معاش بسـيطة وتوّفـر
حتى اجليس داود$: هلا فقال عدالة اهللا؟ له: أين داود$ وقالت إىل وذهبت فاغتمت املرأة اللفافـة،

أحكم فيك.
الّركاب إن فنذر فيها، ثقب لوجود أن تغرق البحر فكادت يف تبحر سفينة كانت أخرى جهة ومن
تلك من يأخذ اللفافة أن الغراب اهللا سـبحانه للفقري، فأمر دينار جالله يدفعون ألف جـّل اهللا نّجاهـم
اللفافة من فاستفادوا هبا الثقب، وسـّدوا اللفافة الّركاب فأخذ هلم، ويرميها السـفينة إىل هبا ويأيت املرأة

ونجوا.
وقـّصـوا ديـنـار الـف وأعـطـوه نـذرهـم، ألداء داود$ أتـوا السـاحل إىل وحـيـنـمــا وصلوا
وجّل، وأعطاها عّز اهللا وإحسـان وعدالة حكمة لـتـلـك املرأة داود$ جرى هلم، فـبـّيــن مـا عـليـه
تبارك اهللا مـن وأحسـن أعدل هو من ليـس هناك أنه وّرست وأدركت جـدًا ففرحـت دينـار، األلـف

وتعاىل.(١٧١)

عقوبة عمل احلرام
نفسـها يف اهللا عّز وجّل فألقى عىل نفسـها، رجل يسـتكرهها يأتيها داود$ عهد عىل امـرأة كانـت

يأتيهم. من أهلك وعند تأتيني مرة إال إنك ال فقالت له:
إىل يؤت مل إيل مـا أتى اهللا يا نبي فقـال: داود$ به فأتـى رجًال، أهله عند فوجـد أهلـه إىل فذهـب

أحد.
قال: وما ذاك؟

عند أهيل. الرجل هذا قال: وجدت
تدان.(١٧٢) تدين كام له: قل داود: وجّل إىل اهللا عّز فأوحى
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إرسائيل بني علامء من عامل مئة شهادة
إليه: ال وتعاىل اهللا تبارك فأوحـى داود$ به فأعجب عابد إرسائيل بنـي يف كان داود$، عهـد يف

فإنه مراء. أمره من يشء يعجبك
صاحبكم. ادفنوا الرجل، فقال: مات له: داود فقيل فأتى الرجل فامت

حيرضه؟ مل كيف وقالوا: إرسائيل، فأنكرت ذلك بنو
مخسـون قام عليه صلوا فلام خـريًا، إال يعلمون منه مـا باهللا فشـهدوا رجًال مخسـون قام فلام ُغسـل
أن تشهد منعك ما داود$: إىل وجّل عّز اهللا أوحى دفنوه فلام خريًا، إال ما يعلمون باهللا رجًال فشهدوا

فالنًا؟
أمره. من عليه أطلعتني الذي قال:

خريًا، إال يعلمون مـا يل فشـهدوا والرهبان، األحبار من قوم ولكن شـهده لكذلك كان إنـه قـال:
فيه.(١٧٣) علمي له وغفرت عليه، شهادهتم فأجزت

الناس ويعامل يراعي وكان ذنوبه، يظهر مل العابد ألن وجـّل كانت عّز اهللا مغفرة أن املحتمل (مـن
جيب أنه للناس بعبادته أمامهم يبني وكان عنه، للعفو سببًا رضاهم اهللا جعل بطريقة واألحبار والعلامء

الذنوب). وارتكاب وعدم عصيانه وإطاعته اهللا عبادة

السبت أصحاب عذاب
بإختصار جـاءت والتي السـبت، أصحـاب قصـة هـي القرآن يف اجلميلـة القصـص مـن إحـدى
االهلي القانون يراعـوا مل الذين عن وحتكـي ،(١٦٥) اآلية إىل (١٦٣) اآليـة من األعـراف ســورة يف
والقصة خاسـئني، قردة إىل ينهوهم ومل سـكتوا الذين مع تعاىل حّوهلم اهللا وجّل وكيف اهللا عّز وعصوا
هناهم وقد األمحر، البحر سـاحل عىل تقع والتي «إيله» مدينة يسـكنون قومًا داود$ عهد هي: كان يف
بيضًا وتأيت السبت يوم باألمان حتس احليتان فكانت السـبت، يوم يف السـمك اصطياد عن وأنبياؤه اهللا

تأيت. األخرى ال األيام ويف كثرهتا، من املاء يرى ال حتى سامنًا
حياض، إىل تؤدي طرقًا وعملوا أخاديد فخدوا حّرم اهللا، ما ألنفسهم هبا حيلة ليحّلوا إىل فتوسلوا
احليتان بالرجوع، فجاءت إذا مهت اخلـروج هلا يتهيأ الطرق وال تلك من فيها الدخول يتهيـأ للحيتـان
كانت احلياض والغدران، فلام يف وحصلـت يف األخاديد فدخلت هلا اهللا أمان عىل جارية يـوم السـبت
يف ليلتها تقدر، فبقيت فلم صائدها فرامت الرجوع من إىل اللجج لتأمن منها بالرجوع ّمهت اليوم عشية
فكانوا هلا، املكان ملنع االمتناع عن وعجزها فيه األحد بال اصطياد السرتسـاهلا أخذها يوم مكان يتهيأ
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بل اهللا وكذب أعداء األحد، يف اصطدنا وإنام السـبت، يف ما اصطدنا ويقولون: األحد، يأخذوهنا يوم
وتنعموا وثراؤهم ماهلم من ذلك السـبت حتى كثر(١٧٤) يوم عملوها التي بأخاديدهم هلا آخذين كانوا

ألفًا. وثامنني نيفًا املدينة يف وكانوا به، أيدهيم بالنساء وغريهن التساع
فعلهم عليهم وفرقة أنكـروا ألفـًا)، سـبعني (وكانوا هبذا عملـوا فرقة ثالث فـرق: النـاس فصـار
الثالثة والفرقة وحّذروهم، بأسـه وشـديد انتقامه من اهللا وخّوفوهم عذاب من وزجروهم ووعظوهم

للناهني: يقولون وكانوا سكتوا
شديدًا﴾.(١٧٥) عذابًا معّذهبم أو اهللا مهلكهم قومًا تعظون ﴿مل

ننهي فنحن املنكر، عن باملعروف والنهي األمر كلفنا إذ ربكم معذرة إىل منّا هلم القول هذا فأجابوا:
عقوبتها. يّتقون وحيذروا لعلهم ونعظهم وكراهتنا لفعلهم، هلم خمالفتنا رّبنا ليعلم املنكر عن

فاعتزلتهم عصياهنـم، عىل بيشء واسـتمروا يفد املنكر مل الناهني عن أن حديـث احلديث: خمتـرص
هبم ينزل أن نكـره إّنا وقالوا: مـن قريتهم أخرى قريبة قرية إىل وخرجـوا تسـاكنهم ومل الناهية الفرقـة
ال خيرج مغلقًا املدينة وبقي بـاب قردة كلهم اهللا فمسـخهم ليلة خالهلم، فأمسـوا يف ونحن اهللا عـذاب
فأطلعوا البلد حيطان وركبـوا القرى فقصدوهم أحد، وتسـامع بذلك عليهم يدخل أحـد، وال منهـم

مجيعًا. هلكوا أيام ثالثة وبعد قردة، كلهم عليهم فإذا
الفرقة نجـت ولكن السـاكتة، الفرقة وأيضـا العاصيـة الفرقـة هلكت الصـادق$: االمـام قـال

الناهية.
واملفاسد. العصيان عىل ويسكت ال هيتم من جزاء هذا نعم

األعمى واحليلة بالتقليد احليوانات معروفة القردة من مجيع أن هي إليها التوجه جيب التي والنقطة
األعمى وحمو بسـبب تقليدهـا بالذنوب كان وتلّطخـت ذّلت لالسـتعامر أّمـة وكل إرادة، هلـا وليـس
وجود األسـود هو اليوم هذا إىل والسـاكتني السـبت أصحاب جّر الذي السـبب احلقيقة ويف إرادهتا،

وحيلتهم. إرادهتم ضعف وهي أال فيهم القردة صفات
اهللا، تعيص تعلـم أهنا أهنا كانت من بالرغم كالقردة احليلة عن طريق العصيان يف جمموعة فدخلت
هلم: وقال باطنهم يف مـا وجّل عّز اهللا برز وهكذا إرادهتـا، سـكتت كالقردة لضعف أخرى وجمموعـة

خاسئني﴾.(١٧٦) قردًة ﴿كونوا
رجاهلم كلهم فإذا عليهم فأطلعوا «إيلة» بلدة حيطان القرى أهل وعال تسنم االمام السجاد$: قال
يقول وخلطاءهم، وقراباهتم معارفهم هؤالء الناظرون يعرف بعض يف بعضهم قردة يموج ونسـائهم
ثالثة أيام، كذلك زالوا فام نعم، أن برأسه عينه ويؤمي فتدمع فالن؟ فالن؟ أنت أنت لبعضهم: املطلع
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من ترون الذين وأما أيام، بعد ثالثة وما بقي مسخ إىل البحر، فجرفتهم ورحيًا مطرًا اهللا عليهم بعث ثم
من نسلها.(١٧٧) وال بأعياهنا هي ال فإنام هي أشباهها، بصورها املصورات هذه

اجلنة يف قرين داود$ خصوصّيات
تبارك اهللا فأوحى منازيل، اجلنة ونظريي يف بقرينـي يف أخربين يا رب النبي$: داود قـال يـوم ذات

يونس. أبا متى ذلك إن إليه: وتعاىل
مها فإذا أتيا موضعه، حتى عليهام السـالم ابنه وسـليامن هو فخرج له، فأذن زيارته يف اهللا فاسـتأذن
هلام فقال احلطابني، فسأال عنه يف اطلباه هلام: فقيل عنه فسأال السوق، يف هلام: هو فقيل سعف، من ببيت

جيئ. اآلن الناس: نحن ننتظره، من مجاعة
اهللا ومحد احلطب عنه فألقى فقام إليه الناس حطب، من رأسـه وقر وعىل أقبل إذا ينتظرانه فجلسـا
فقال: عليه، فسـلام بعضهم، من حتى باعه آخر وزاده بطيب؟ فسـاومه واحد طيبًا يشـرتي من وقال:
وأوقدها، نارًا أجج لـه، ثم نقري يف وعجنه ثم طحنه كان معه بام واشـرتى طعامًا املنزل، إىل انطلقـا بنـا
يف النقري فوضعها خبيزته، نضجت وقد قام ثم يتحدث، وجلس معهام النار تلك العجني يف جعـل ثـم

ماء. مال مطهرة جنبه إىل ووضع ملحًا، عليها وفلقها وذر
احلمد اهللا، قال: ازدردها(١٧٨) فلام اهللا، قال: بسـم إىل فيه رفعها فلام لقمة وأخذ ركبتيه وجلس عىل

قال: فلام وضعه اهللا، اسم فذكر منه فرشب املاء أخذ ثم ذلك بأخرى وأخرى، فعل ثم
وسمعي صححت برصي قد أوليتنـي؟ ما مثل وأوليته عليه أنعمت الذي ذا من رب هللا، يا احلمد
اشرتاه من إيل وسقت رزقًا، يل جعلته حلفظه أهتم ومل أغرسـه مل شـجر إىل ذهبت وبدين وقويتنـي حتى
عىل به أقوى بشهوة آكله وجعلتنـي فأنضجته، النار يل وسخرت أزرعه، مل طعامًا بثمنه فاشرتيت منـي

طاعتك فلك احلمد.
هذا.(١٧٩) من هللا أشكر قط عبدًا أر مل فإين بنا فانرصف قم بني يا داود$: قال بكى، ثم

وعال جّل داود$ مع اهللا حديث
أراك وحدانًا؟ مايل إىل داود$: وتعاىل تبارك اهللا أوحى

وهجروين فيك. الناس هجرت قال:
ساكتًا؟ أراك فاميل قال:

أسكتتني. خشيتك قال:
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نصبًا(١٨٠)؟ أراك فاميل قال:
أنصبني. حبك قال:

أفدتك؟(١٨١) وقد فقريًا أراك فاميل قال:
أفقرين. القيام بحقك قال:

متذلًال؟ أراك فاميل قال:
سيدي. يا لك وحق ذلك ذللني، يوصف ال الذي عظيم جاللك قال:

النـاس وخالقهم خالـط تلقاين، يـوم ما حتـب منـي، فلك بالفضـل فابـرش جـّل جاللـه: قـال اهللا
القيامة.(١٨٣) يوم تريد مني ما تنل يف أعامهلم وزايلهم(١٨٢) بأخالقهم،

يف اخللوة العبادة من مقامًا أعىل الناس هداية
وحدانيًا؟ أراك مايل يا داود اهللا إليه: فأوحى منفردًا، داود$ مصحرًا خرج يوم ذات

وبينك خلقك. بيني لقائك، وحال إىل مني إهلي اشتد الشوق فقال:
محيدًا. اللوح يف أثبتك آبق بعبد إن تأتني فإنك إليهم ارجع إليه: اهللا فأوحى

جّل جالله.(١٨٤) اهللا إىل وهيدهيم يدعوهم قومه إىل وعاد تبارك وتعاىل داود$ فأطاع

داود$ وقضية من قضايا اآلخرة
داود يا إليه: اهللا فأوحى اآلخرة، ربه أن يريه قضية من قضايا سأل إن داود$ الباقر$: االمام قال

غريي. يقيض به ألحد أن ينبغي خلقي وال من عليه أحدًا مل أطلع سألتني الذي إن
فقال: لقد جربائيل فأتاه اآلخـرة، قضايا من قضية يريه أن اهللا فسـأل عاد أن ذلك فلم يمنعه قـال:
يطلع مل سـألت الذي إن داود يا عليهم، اهللا صلوات من أنبيائه قبلك نبي ما سـأله ربك شـيئًا سـألت
ما وأعطاك دعوتك تعاىل أجاب اهللا فقد غريه، به يقيض أن ألحد ينبغي وال خلقـه، من أحدًا عليـه اهللا

اآلخرة. من قضايا فيهام القضية غدًا عليك يردان خصمني أول إن سألت،
عنب، من الشـاب عنقود ومع بشـاب متعلق شـيخ أتاه يف جملس القضاء وجلس أصبح داود فلام

بغري إذين. منه وأكل وخرب كرمي، بستاين، دخل الشاب هذا إن اهللا يا نبي الشيخ: فقال
تقول؟ داود للشاب: ما فقال

اآلخرة قضايا كشـفت لك مـن داود إن يا إليه: تعاىل اهللا فأوحى فعل ذلـك، قد بأنه الشـاب فأقـّر
اقتحم هذا الشـيخ إن داود يا قومك، هبا يرض قلبك، ومل حيتملهـا مل والغالم الشـيخ هبا بني فقضيـت
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جانب يف فدفنها درهم، ألف أربعني منه وأخذ بستانه، وغصبه فقتله، بسـتانه يف الشـاب هذا والد عىل
موضع يف حيفر أن ومره البستان إليه وادفع عنق الشيخ، يرضب أن ومره سيفًا الشاب فادفع إىل بستانه

ماله. ويأخذ البستان من كذا
أوحى ما عىل اخلرب، وأمـىض القضية أصحابه وأخربهـم علـامء وجـمع ذلك، مـن داود$ ففـزع

إليه.(١٨٥) اهللا

للبّينات باهللا إضافة احللف
كيف ربه القضـاء، فقال: إىل شـكا األنبياء من نبّيًا إن عـيل$: يف كتاب الصادق$: قـال االمـام

به. حيلفون إىل اسمي وأضفهم بالبينات بينهم اقض فقال: أذين؟ ومل تسمع عيني مل تر أقيض بام
به. أقيض حتى عندك احلق كام هو رب أرين يا قال: داود$ وقال: إن

إن رجل، فقال: عـىل يسـتعدي رجل فجاءه فعل، حتى ربه عىل فألح ذلـك، تطيق إنـك ال فقـال:
داود فأمر مالـه، وأخذ هذا أبا قتل هذا املسـتعدي داود: إن وجـّل إىل عّز اهللا فأوحى مـايل، أخـذ هـذا
داود$ بلغ حتـى وحتدثوا النـاس فتعجب عليه، املسـتعدي إىل فدفعه مالـه فأخذ فقتـل باملسـتعدي
احكم إليه أنت اهللا عـّز وجّل أوحى ثم يرفع ذلك ففعل، أن ربه فدعـا ما كره، ذلك عليـه من ودخـل

به.(١٨٦) حيلفون اسمي إىل بالبينات، وأضفهم بينهم

داود$ وحكم أمري املؤمنني$
فقال يسكتونه، قوم وحوله يبكي وهو شاب فاستقبله املسـجد دخل عيل$ الباقر$: قال االمام

أبكاك؟ ما عيل$:
بأيب خرجوا النفر هي، إن هــؤالء أدري ما عـيل بقضية ما قىض رشحيًا املؤمنني إن أمــري فقـال: يا
فقالوا: ما ترك عن ماله فسألتهم مات، فقالوا: عنه فسـألتهم أيب، يرجع ومل فرجعوا يف سـفرهم معهم

كثري. مال ومعه خرج أيب املؤمنني أن يا أمري علمت فاستحلفهم، وقد رشيح إىل فقدمتهم ماالً،
إىل رشيح. معهم والفتى مجيعًا فردهم ارجعوا، املؤمنني$: أمري هلم فقال

هؤالء؟ بني قضيت كيف رشيح فقال له: يا
ومل فرجعوا معهم سفر وأبوه خرجوا يف النفر أهنم هؤالء عىل الفتى هذا املؤمنني اّدعى أمري يا قال:
لك هل للفتى: شيئًا، فقلت خلف ما فقالوا: ماله عن وسألتهم مات، فقالوا: فسألتهم عنه أبوه، يرجع

ال، فاستحلفتهم. قال: تدعي؟ ما عىل بينة
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مثل هذا؟ يف رشيح هيهات! هكذا حتكم يا فقال$ لرشيح:
املؤمنني؟ أمري يا هذا كان كيف فقال:

يا قنرب النبي$، داود إال قبـيل خلق حكم به ما فيه بحكم ألحكمن واهللا رشيـح يا عـيل$: فقـال
اخلميس(١٨٧). رشطة يل ادع

إىل وجوههم املؤمنـني$ أمري نظر الرشطـة، ثم من رجًال منهم واحد بـكل هبم فـوكل فدعاهـم،
إين إذًا جلاهل. الفتى؟ هذا بأب صنعتم ما أعلم ال تقولون؟ أتقولون إين ماذا فقال:

من أسـاطني أسـطوانة منهم عىل واحد كل وأقيم بينهم ففّرق رؤوسـهم، وغّطوا فّرقوهم قال: ثم
ودواتًا. هات صحيفة فقال: كاتبه، أيب رافع بن اهللا بعبيـد دعا ثم ورؤوسهم مغطاة بثياهبم، املسجد

للناس: قال ثم فكّربوا، كّربت إذا أنا فقال: إليه، واجتمع الناس القضاء جملس يف عيل$ وجلـس
وما إقراره اكتب لعبيد اهللا: قال ثم وجهه، عن فكشـف يديه بني فأجلسـه منهم بواحد ثم دعا افرجوا،

معكم؟ الفتى هذا وأبو منازلكم من يوم خرجتم أي يف له: قال ثم بالسؤال، عليه أقبل يقول، ثم
شهر؟ أي فقال: ويف وكذا، كذا يوم يف الرجل: فقال

مات أبو هذا الفتى؟ حني سفركم بلغتم من وإىل أين وكذا، قال: كذا شهر قال: يف
مات؟ منزل أي قال: ويف موضع كذا وكذا، يف قال:
مرضه؟ كان وما قال: فالن، فالن ابن يف منزل قال:

يومًا مرض؟ كم قال: وكذا، قال: كذا
غسـله؟ ومن وأين غسـله؟ ومن مات؟ يوم أي ويف يمرضه؟ كان فمن قال: يومًا، وكذا كذا قال:

نزل قربه؟ ومن صىل عليه؟ ومن كفنتموه؟ وبام كفنه؟
أن يشـكوا ومل الباقون أولئك فارتـاب معه، الناس وكـّرب عّيل$ كّرب مـا يريد عن مجيع سـأله فلـام
بآخر ثـم دعا احلبس، إىل ينطلقوا به وأن رأسـه يغطى أن فأمـر عليهم وعىل نفسـه، أقّر قـد صاحبهـم

صنعتم؟ ال أعلم ما زعمت أين قال: كال، وجهه، ثم عن يديه وكشف فأجلسه بني
بواحد دعا ثـم فأقّر، لقتله، كارهـًا كنت ولقد من القـوم، واحد أنـا إال ما املؤمنني أمـري يـا فقـال:
املال فألزمهم فأقّر أيضًا السـجن إىل أمر به كان الذي رّد املال، ثم وأخذ بالقتل يقّر وكلهم واحـد بعـد

والدم.
داود$؟ حكم كان وكيف املؤمنني يا أمري وقال رشيح:

غالمًا فقال منهم فدعا الديـن، مات بعضهم: وينادون يلعبون بغلمة مـّر داود النبي$ إن فقـال:
ما اسمك؟ غالم يا له:
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الدين. اسمي مات فقال:
االسم؟ هبذا سامك من داود: فقال له

هذا؟ ابنك اسم ما امرأة يا فقال: أمه، قال: أمي، فانطلق إىل
االسم؟ هبذا سامه ومن هلا: فقال الدين، مات قالت:

كان ذلك؟ وكيف قال: قالت: أبوه،
القوم ومل ينرصف بطني، فانرصف يف محل الصبـي وهذا ومعه قوم له يف سـفر خرج أباه إن قالـت:

ماله؟ أين قلت: مات، فقالوا: عنه، فسألتهم زوجي
بوصية؟ فقلت: أوصاكم ماالً، خيلف مل قالوا:

فقال: فسـميته، الدين، فسـميه مات أو أنثى ذكر من ولد ولدت حبىل، فام أنك زعم نعم، فقالـوا:
زوجك؟ مع خرجوا كانوا الذين القوم أتعرفني

أموات؟ هم أم فأحياء نعم، قال: قالت:
هبذا بينهم منازهلم فحكم من فاستخرجهم معها مىض إليهم، ثم بنا فانطلقي قال: بل أحياء، قالت:

الدين.(١٨٨) ابنك عاش سمي للمرأة: قال ثم والدم، املال عليهم فثبت احلكم

عرفة جبل عىل داود$
أطراف عىل بالعبادة واملناجاة واشـتغلوا وقفوا املوقف بعرفة والناس عىل عرفة الوقـوف يـوم كان

عرفة. جبل
وكثرهتم، الناس إىل نظـر بعرفة املوقف وقف ملا إن داود$ قـال: عـن االمام الصادق$ أنه نقـل
صعدت مل ربك: لك يقـول داود يا له: فقال جربئيل أتـاه نسـكه قىض فلام يدعو، فأقبل فصعـد اجلبـل

من صوت؟! صوت عيل ظننت أنه خيفى اجلبل؟
صخرة فإذا الـرب، يف صباحًا أربعني املاء مسـرية يف بـه فرسـب(١٨٩) جدة إىل إىل البحر مـىض به ثـم
قعر الصخرة يف هذه بطن يف هذه أنا أسمع صوت ربك: لك يا داود يقول فقال: فيها دودة، فإذا ففلقها

صوت؟!(١٩٠) من صوت عيل فظننت أنه خيفى البحر، هذا

لداود$ اهللا أوحى فيام
مناجاته: لداود$ أثناء اهللا أوحى فيام وكان

وأجعل الفاسقني، الدار من أخيل قليل فعن فتنعم، فتلذذ، وبمناجايت وبذكري فافرح، يب داود «يا
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الظاملني».(١٩١) عىل لعنتـي
وكام فيها، دخل من تضيق رمحتـي عىل كذلك ال فيها عىل من جلس الشمس تضيق داود كام ال «يا
يوم منـي الناس أقرب أن وكام املتطـريون، الفتنة من ينجو ال كذلك ال يتطري منها من الطـرية تـرض ال

املتكربون».(١٩٢) يوم القيامة منـي الناس كذلك أبعد املتواضعون القيامة
طاعتـي، عىل عيل أن أعينه حقًا كان إال فيطيعنـي بطاعتـي آمره منهم عبد من ليس قومك أنه «بلغ
توكل عيل وإن كفيته، وإن اسـتكفاين عصمته، يب وإن اعتصم أجبته دعـاين أعطيته، وإن فـإن سـألنـي

دونه».(١٩٣) كدت خلقي كاده مجيع وإن حفظته،
الغـش وأبطنـوا للدنيـا، العمـل وأظهـروا بالقلـوب، وتباغضـوا باأللسـن، حتابـوا العبـاد «إن

والدغل».(١٩٤)
اعتمد بحبيب وثق ومن فعله، وريض قولـه قبل بحبيب آنس ومن قوله، صدق حبيبًا أحـب «مـن
وزياريت للمطيعني، وجنتـي للذاكرين، ذكري إليه، يا داود السـري يف جّد حبيب إىل اشـتاق عليه، ومن

للمحبني».(١٩٥) خاصة وأنا للمشتاقني،
باحلسـنة ليأتيني عبادي من العبد إن داود$: إىل وجـّل عـّز أوحى اهللا الصـادق$: االمـام قـال

تلك احلسنة؟ وما رب يا قال: اجلنة، فأدخله
رجاؤه ال ينقطع أن عرفـك ملن حقٌّ داود$: فقال قال: بتمرة، ولـو كربته املؤمن عن يفـرج قـال:

منك.(١٩٦)
داود$: ذكره إىل اهللا جّل وأوحى

منـي اسـمع داود يا اجلنة، وهو حيبنـي أدخلته من أتاين أقول، واحلق أقول ما منـي «يا داود اسـمع
حافظيه، وأنسيتها له، غفرهتا هبا عصاين املعايص التـي من مستحي وهو من أتاين أقول، واحلق أقول ما

اجلنة». أدخلته واحدة أتاين بحسنة من أقول، واحلق أقول منـي ما اسمع داود يا
احلسنة؟ هذه وما رب يا داود: قال

رجاءه يقطـع أن عرفـك ينبغـي ملن ال لذلـك إهلي داود: فقـال مسـلم، عبـد عن فـرج مـن قـال:
منك.(١٩٧)

أحببك فكيف أحبك أنا نعم رب يا قال: خلقي، إىل وحببني لداود$: أحبني وجّل عّز اهللا وقـال
خلقك؟ إىل

أحبوين.(١٩٨) ذلك هلم ذكرت إذا فإنك أيادي عندهم اذكر قال:
منك. نعمة إياك وشكري شكرك حّق أشكرك إهلي قال: شكري، حّق اشكرين إليه: وأوحى اهللا
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شكرتني. اآلن فقال:
وصفوتك، أنبيائك أب يشـكرك حّق شـكرك وقد جعلتـه آدم وكيف كان رب يـا وقـال داود$:

مالئكتك؟ له وأسجدت
شكري.(١٩٩) حّق اعرتافه بذلك فكان عندي من ذلك أن عرف إنه فقال:

سليامن$ وفيام وعظ داود$
الضحك كثرة فإن إياك وكثرة الضحك، بنـي قال لسليامن: يا داود$ إن االمام الصادق$: قال
عىل طول الندامـة فإن خـري، من إال يا بنــي عليك بطول الصمـت القيامـة، يوم العبـد حقـريًا تـرتك
كان فضة من الكالم كان أن لو بنـي يـا مرات، الكالم كثرة عىل الندامة من خري واحدة مـرة الصمـت

للصمت أن يكون من ذهب.(٢٠٠) ينبغي
األخوان بني العداوة وهييج قليل فإن نفعه واهلزل إياك يا بنـي سليامن: البنه مواعظه يف وأيضا جاء
يشء، كل يغلبان فإهنـام وطاعته اهللا بتقوى وعليـك صاحبه، يسـتخف الغضب فإن والغضب وإيـاك
واقطع برآء، بالناس وإن كانوا يورث سوء الظن ذلك يشء فإن غري أهلك من عىل الغرية وكثرة وإياك
من القول، منه يعتذر وما وإياك احلارض، والطمع فهو الفقر وإياك الغنـي، فإنه هو الناس عن طمعك
أمسـك خريًا من يومك يكـون اسـتطعت أن وإن االحسـان، والزم ولسـانك الصدق وعـود نفسـك
غضبت وإذا الدين، يف متاره عىل عـامل، وال ترد وال السـفهاء، جتالس وال مودٍع، صالة وصّل فافعـل،

يشء.(٢٠١) كل فإهنا واسعة وسعت اهللا رمحة وارج مكانك، من وحتول باألرض نفسك فالصق

داود$ آل حكمة
تفيق عن وأنـت ال تتكلـم باهلدى كيف آدم ابـن يا آل داود: حكمـة يف االمـام الصـادق$: قـال
تزل مل عارفًا وبعظمته عاملًا باهللا كنت فلو اهللا ناسـيًا، ولعظمة قاسـيًا، قلبك آدم أصبح يا ابن الردى؟!

وحدك؟!(٢٠٢) فيه وانفرادك حلدك تذكر ال كيف وحيك راجيًا، وملوعده خائفًا منه
حافظًا شـأنه، عىل مقبًال بزمانه، يكون عارفـًا عـىل العاقل أن داود$: آل يف حكمة أيضـا: وقـال

للسانه.(٢٠٣)
 

للصديقني للمذنبني وإنذار بشارة
لداود$: وجّل عّز اهللا اهللا الصادق$: قال عبد أبا قال
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الصديقني؟ وأنذر املذنبني أبرش كيف قال: وأنذر الصديقني، املذنبني، داود بّرش يا
يعجبوا بأعامهلم ال أن الصديقني وأنذر الذنب، التوبة وأعفو عن أقبل املذنبني أّين بّرش داود يا قال:

هلك.(٢٠٤) إال للحساب أنصبه عبد ليس فإنه

داود$ وحكم (عج) حممد آل قائم
الناس بني حكم السـالم وعليهم آل حممد عليه قام قائـم الصـادق$: إذا اهللا عبد أبا االمـام قـال

بعلمه.(٢٠٥) فيحكم تعاىل اهللا يلهمه بينة، حيتاج إىل ال داود$، بحكم

انتهاء عمر داود$
تغلق األبواب جارية له ملكه أربعني سنة، وكانت وكانت مدة سنة، مائة توىف ملا داود$ عمر كان
أدخلك من فقالت: رجـًال، الدار يف فرأت ليلة عبادته، فأغلقتهـا إىل ويقوم باملفاتيـح وتأتيـه ليلـة كل

الدار؟
املوت؟ فهال ملـك أنت فقال: قولـه داود$ فسـمع إذن، بغري امللوك عـىل أدخل الذي أنـا قـال:

للموت؟ فأستعد إيل أرسلت
كثريًا. إليك أرسلنا قد قال:

من كان رسولك؟ قال:
وجارك ومعارفك؟ وأخوك أين أبوك قال:

ماتوا. قال:
وعلمه ملكه سـليامن ورث مات فلام قبضه، ثم ماتوا، كام متوت بأنك رسـيل إليك فهم كانوا قال:

دوهنم.(٢٠٦) سليامن فورثه ولدًا، عرش تسعة له وكان ونبوته،

داود$) حياة قصص (هناية





صالح$ حياة قصة
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صالح$ حياة قصة
عرشة إحدى املبارك اسـمه جاء صالح$ والذي هو يف القرآن اسـمه جاء الذي األنبياء أحد مـن
عبيد بن هو «صالح نسـبه أن وذكر البعض ثمود، قبيلة من بن نوح سـام نسـل من وهو القرآن، يف مرة

نوح». بن سام بن ارم بن جابر بن «صالح باسم ذكره اآلخر والبعض ثمود» جابر بن بن
األرشف النجف يف قربه سـنة، ويوجد وثامنني مئتان وعاش العربية يتكلم باللغة صالـح$ وكان

إبراهيم$.(٢٠٧) ومقام األسود احلجر بني الكعبة بجانب أو
األعامل وإىل وعـال جّل إىل اهللا ليًال وهنـارًا قومه قوم ثمود، ودعـا هلدايـة وجّل اهللا عـّز بعثـه وقـد

شديدًا.(٢٠٨) عذابًا عليهم اهللا أنزل يطيعوه حتى مل ولكنهم الصاحلة،
األصنام ضد السـالم والـذي قام عليهام وهود نوح بعد اهللا بعثه التي الثالث النبـي هو صالـح$

طويلة.(٢٠٩) لسنوات وقاومهم االصنام، عّباد وضد
عرشين بلغ حتى فيهم عرشة فلبث إىل قومه وهو ابن ست بعث صاحلًا الروايات أن وطبقًا لبعض

خري.(٢١٠) إىل ال جييبونه سنة ومئة

إىل حياة قوم ثمود نظرة
يف والشام) مكة (بني القرى وادي ظهروا بعد قوم عاد وسكنوا وقد العرب، من أمة ثمود قوم كان
خمتلفة، قبائل من تتكون وكانت احلايل)، الوقت إىل موجودة آثارها زالت بعض ال (والتي ِحجر مدينة

والضالل. إال االنحراف حياهتم يف يشاهد وال والطغيان، يف الفساد والظلم غارقني وكانوا
جبلية صخرية قطع مـن مبانيهم يبنون ومدن وديار قويـة، وكانوا متقدمة حضـارة لدهيم وكانـت
لذا سّموا واسعة مادية وسائل مدينة ِحجر يف وكان األخطار، من حلفظهم قوية عظيمة، وبنوا مالجئ
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من ينحتون ﴿وكانـوا القرآن: يقـول بيوهتم، وكام بناء يف هيتمون كثـريًا وكانـوا اِحلجـر»، «بأصحـاب
بيوتًا آمنني﴾.(٢١١) اجلبال

كانوا أهنم حتـى متقدمة حضـارة وكان لدهيم اجلبـال، يف يعيشـون كانوا أهنم ويبـني هـذا املطلب
باملقدار والسـيل والـزالزل، ولكن الريح من وحيفروهنا لبنـاء بيوهتم وليكونوا آمنني ينحتـون اجلبـال
والقبلية الطائفية احلكومة وكانت هيتمون باألمور املعنوية، يكونوا مل دنياهم بأمور هيتمون كانوا الذي
كام به األرض ويتباهون يف يفسدون كانوا األساس هذا وعىل حتكمهم، التي هي العنرصي والتعصب

ُيصلحون﴾.(٢١٢) وال يف األرض ُيفسدون رهٍط تسعُة املدينة ﴿وكان يف وقال: القرآن وصفهم
ُعّزى، «الت، هي الكبرية أصنامهم وكانت وعدة معابد لألصنام، صنم سـبعني ثمود وكان لقوم

وقيس». (منات)، ُهَبل منوت
املعابد سـّموا وقد وهنارًا، ليًال بشـدة، ويعبدوهنا بالذات االصنام هـذه حيرتمون ثمـود قـوم وكان
األمر هذا تم خمالفة فيها موتاه، وإذا أو يدفن املعابد تلك يمتلك أن شخص ألي يكن حيق ومل باسمها،

االمر.(٢١٣) هلذا املخالفني يلعنان ومنوت ُهَبل إن له: يقولون كانوا
وكان صاحب عقل القبيلـة، نفس من كان والذي صالـح$ املخلص عبده ذكره جـّل فبعـث اهللا
الذّلة مـن وخيرجهم هلم الطريـق يبـني وجعلـه نبّيًا حتى حسـنة، واسـع وأخالق وتـام وحلم كامـل

والقبيل وأنواع الفساد. العنرصي والتعصب األوثان وعبادة والضياع

الرحيمة والرؤوفة املنطقية صالح$ دعوات من مقاطع
براجمه نامذج عن إىل نظركم نلفت ونصيحتهم، وهنا هداية قومه يف طرق عّدة صالح$ وقـد اّختـذ

لقومه: قال حيث القرآن يف كام جاء التبليغية
رّب عىل إال أجـري إن أجٍر من عليـه أسـألكم وما وأطيعون، اهللا فاّتقوا أمـٌني، رسـوٌل ﴿إّين لكـم
من وتنحتون هضيـٌم، طلعها ونخٍل وزروٍع وعيـوٍن، يف جناٍت آمنني، هاهنـا ما يف أترتكـون العاملـني،
وال األرض يف يفسـدون الذين املرسفني، أمر وال تطيعـوا وأطيعون، فاّتقـوا اهللا بيوتـًا فارهني، اجلبـال

يصلحون﴾.(٢١٤)
أيضًا: وقال

فاسـتغفروه، ثم فيها واسـتعمركم األرض أنشـأكم من هو غريه إلٍه من لكم ما اهللا اعبدوا قوم ﴿يا
آباؤنا ما يعُبُد نعبد أتنهانا أن هذا فينا مرجّوًا قبل قد كنت يا صالح قالوا جميٌب، قريٌب رّيب إّن توبوا إليه
فمن رمحًة منه رّيب وآتاين بينٍة من عىل كنُت قوم أرأيتم إن قال يا إليه ُمريٍب، تدعونا مما شـكٍّ لفي وإّننا
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ختسٍري﴾.(٢١٥) غري تزيدونني فام عصيته إن من اهللا ينرصين
ترمحون﴾.(٢١٦) اهللا لعلكم تستغفرون لوال احلسنة بالّسّيئة قبل تستعجلون مل قوم ﴿يا

اعبدوا ﴿أن اجلملة هذه يف العظيم النبي هذا ودعوة رسالة تلخيص من املمكن أنه احلديث خمترص
اهللا﴾.(٣١٧)

حمّبة صالح$ قومه بكل دعا وقد تعليامت رسل اهللا، كل ولب عصارة هي وجّل عّز عبادة اهللا نعم
طغيان بكل رّدوا نحوه، ولكنهم جيذهبم وأن بالقرابـة أن يشـعرهم أراد «يا قوم» وبتعبري ورمحة ورأفة
وبال حياء وبـكل وقاحة بشـدة وخالفوه الرحيمة، وإرشـاداته واملنطقية الرؤوفة صالح دعوة وعنـاد

الرؤوفة. دعوته عن وصّدوا
رؤيتهم بعد آمنوا منهـم قّلة الروايات أن لبعـض وطبقًا قّلة، منهم وآمـن قومه أغلبية خالفـه وقـد
سـحر وقالوا: رجًال وسـتون أربعة منهم ارتّد ثم البداية سـبعني رجًال يف ناقة صالح، فكانوا ملعجـزة
السـتة ارتاب من ثم إال السـتة مكّذبني كالم القوم ورجعوا فكثر رأينا، احلق ما وقالوا: السـتة وثبت

الناقة.(٢١٨) عقروا الذين مع فكان واحد
آالف شخص.(٢١٩) أربعة هم العذاب من ونجوا بصالح$ آمنوا الذين أن البعض وكتب

صالح$ دعوة أمام الشديدة ثمود قوم فعل رّدة
امتنعوا عن ثمود قوم ولكن السـنني لعرشات والتوحيد عّز وجّل إىل اهللا ثمود قوم صالح$ دعـا

وخالفوه. واهتموه بشدة وعاندوه صالح$
كّذاٌب هو بل بيننا من عليه الّذكر أُءلقي وُسُعٍر، لفي ضالٍل إّنا إذًا نّتبعه منّا واحدًا وقالوًا: ﴿أبرشًا

أٌرش﴾.(٢٢٠)
وأخربهم الشـديد، االهلي من العذاب وحّذرهم رؤوفة ورحيمة بنصائح قومه صالح$ ونصـح
طغياهنم، ألن من غفلتهم ويكفـوا عن يقوموا وأن وينجون عليهـم العذاب ينزل أن قبل يؤمنـوا بـأن
لتعاسـتهم سـببًا وجعلوهم وكّذبوهم أصحابه مع فتنة اعتربوه ولكنهم الضاللـة أسـاس هو الغـرور

األبدية. والسعادة الربكة هم أهنم من بالرغم
قوٌم تفتنون﴾.(٢٢١) أنتم بل اهللا ﴿طائركم عند صالح$: هلم قال

غفلتهم من واملستحقني الالئقني يقوم اإلنذار إليهم، وهبذا بعث كبري امتحان إهلي هذا احلقيقة ويف
وعال. ّجل اهللا وإىل التكامل إىل مسريهم يتجهون وبإصالح

يف وكانوا يفسدون جمموعات، تسعة إىل انقسموا أهنم حّد ثمود الشـديدة إىل فعل قوم رّدة ووصل
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شـهدنا ما لولّيه لنقولّن ثم وأهله لنُبّيتنّه باهللا ﴿تقاسـموا لبعض: بعضهم األرض وال يصلحون وقالوا
وإّنا لصادقون﴾.(٢٢٢) أهله مهلك
أهله. وقتل لقتله ّخطة ودّبروا

األعداء خّطة إبطال
للعبادة، عليه يـرتدد صالح$ وكان غار، جبًال فيه مدينـة ِحجر بجانب كان أنه التاريـخ: يف جـاء

باملناجاة. ويشتغل فيه ليًال إليه وأحيانًا يذهب
إذا جاء صخرة حتى وراء وخيتبئـون اجلبل إىل ّرسًا أن يذهبـوا بالقتل هّددوه الذين األعـداء فقـرر
مقتله عن سـألوهم بيوهتم، وإن ينرصفوا إىل ثم أهله منزله ويقتلـون إىل ثـم يذهبون صالـح$ قتلوه

هلم بذلك. علم ال بأنه شهدوا
كمينًا واّختـذوا اجلبل يف اختبئـوا حيث ملـا بصـورة عجيبة، خطتهم أبطـل جاللـه اهللا جـّل ولكـن

فقتلتهم. كبرية عليهم صخرة لصالح$، سقطت
ال وهم مكرًا مكرًا ومكرنـا ﴿ومكـروا ويقول: القرآن يف املطلـب هـذا إىل وجــّل عـّز اهللا ويشـري

يشعرون﴾.(٢٢٣)

الناقة وقصة قومه مع لصالح$ حديث آخر
مائة ملدة وبقى يـوم، عن يومًا يف خمالفته قومه يزيـدون كان ولكـن يف دعوته، صالـح$ واسـتمر
يف وبدأ سنة يف سـن الست عرش وهو بعث والذي وهيدهيم وجّل ويرشـدهم عّز اهللا يدعوهم إىل سـنة

بأذّيته. قاموا بل القليل) (إال فقط مل يؤمنوا دعوته، ولكنهم
وأنا ابن سـت عرش قد بعثت إليكم إين قوم لنجاهتم: يا منه خطوة كآخـر صالح$ هلم حتـى قـال
حتى شئتم فاسألوين إن (إلمتام احلّجة): أمرين عليكم أعرض وأنا سنة ومائة عرشين بلغت وقد سنة
أسـأهلا بالذي أجابتني فإن آهلتكم (أصنامكم) سـألت شـئتم وإن فيام تسـألوين، فيجيبكم إهلي أسـأل

سئمتكم وسئمتموين. عنكم فقد خرجت
ظهرهم إىل بأصنامهم فخرجوا فيه، خيرجون الذي اليوم عىل فتواعدوا صالح أنصفت يا فقالوا: قد

سل. يا صالح فقالوا: دعوه أن فرغوا فلام ورشبوا، فأكلوا طعامهم ورشاهبم قربوا ثم
فقال باسـمه فلـم جيب، باسـمه، فناداه فأخربوه اسـم هذا؟ ما أصنامهم فقال: كبري صالـح فدعـا

ال جييب؟ له ما صالح:
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واحد منهم! جيبه فلم فدعاها كلها بأسامئها غريه، ادع له: فقالوا
أدعو إهلي فيجيبكم حتى فاسألوين منهم واحد جيبني فلم دعوت أصنامكم قد قد ترون قوم فقال: يا
عنا تنح صالح يا فقالوا: جتب، فلم جتبن صاحلًا؟ ال ما بالكن هلا: فقالوا عىل أصنامهم الساعة، فأقبلوا
هلا: وقالوا الرتاب يف ومترغوا اآلنية وبتلك بسـطوها، البسـط التي بتلك فرموا قليًال، وأصنامنا ودعنا

جتبه. فلم فسأهلا فعاد فسلها، تعال صالح يا فقالوا: دعوه ثم لنفضحن، اليوم صاحلًا جتبن مل لئن
وتكلمه باجلواب. جتيبه صالح أن أراد إنام فقالوا:

حتى أدعو إهلي فيجيبكم آهلتكم جتيبني، فاسألوين أرى وال النهار ذهب قد هوذا ترون يا قوم فقال:
نحن صالح يا فقالوا: منهم إليهم واملنظور وعظامئهم كربائهم من رجًال له سـبعون فانتدب السـاعة،

نسألك.
بكم؟ يرضون هؤالء قال: فكل

اتبعناك ربك أجابـك فإن نسـألك نحن صالح قالوا: يا أجبنـاك، هؤالء أجابـوك فإن نعـم قالـوا:
أهل قريتنا. مجيع وتابعك وأجبناك

شئتم. سلوين ما صالح: هلم فقال
عنده. نسألك حتى منه قريب - هذا اجلبل - وجبل انطلق بنا إىل فقالوا:

هذا من خيرج لنا السـاعة أن ربك اسـأل يا صالح إىل اجلبل قالوا: انتهوا فلام معه وانطلقوا فانطلق
ميل. جنبيها بني العارش) الشهر يف حاملة (أي وبراء عرشاء شقراء ناقة محراء اجلبل

كادت صدعًا فانصدع اجلبل اهللا ذلك فسـأل عىل رّيب، وهيون شـيئًا يعظم عيل سـألتموين قد قال:
إال يعجلهم مل املخاض ثم تضطرب املرأة عند كام اجلبل واضطرب صوته، سمعوا ملا العقول تطري منه
ثم سائر جسدها خرج ثم حتى اجرتت رقبتها استتمت فلام الصدع، ذلك عليهم من طلع قد ورأسها
لنا خيرج أن فسله ربك! ما أجابك أرسع ما صالح يا قالوا: ذلك رأوا فلام قائمة، األرض عىل استوت

يشء؟ أبقي قوم يا فقال: حوهلا، فدّب به فرمت ذلك تعاىل فسأل اهللا فصيلها،
الرجل إليهم السبعون يبلغ بك، فرجعوا فلم ويؤمنوا رأينا نخربهم ما قومنا إىل بنا انطلق ال قالوا:
القوم كالم فكثر رأينا، ما احلق وقالوا: الستة وثبت سحر، وقالوا: رجًال أربعة وستون منهم حتى ارتّد

عقرها.(٢٢٤) فيمن فكان «ُقدار») (ويسمى واحد الستة من ارتاب ثم الستة إال مكّذبني ورجعوا

العظيمة صالح$ معجزة العجيبة، الناقة
من عجائب هي حياهتا وكيفية خلق هذه الناقة وأوصافها مرات، إن سبع الناقة ذكر القرآن يف جاء
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أنت اُملسّحرين، ما أنت من ﴿إّنام وقاحة لصالح$: قالوا بكل ثمود أن قوم احلديث وخمترص اخللقة،
الّصادقني﴾.(٢٢٥) من بآيٍة إن ُكنت فأت مثلنا بٌرش إال

عىل ودليل آية املعجزة هي وهذه معجزة املعاند وقال: لـدي قومه صالح$ عىل قلنـا، اقرتح وكـام
فيجيبكم. إهلي أسال فاسألوين حتى شئتم إن وأعرض عليكم، صدقي،

عنده. نسألك حتى اجلبل هذا إىل بنا ثمود: انطلق انتدهبم قوم نفر سبعني كانوا والذين فقالوا
عرشاء. محراء شقراء اجلبل ناقة هذا من لنا خيرج سله أن قالوا: اجلبل إىل انتهوا فلام

وخرج منه وفاجأهم اجلبل تصدع حلظات يف ثم وجّل اهللا عّز بسؤاهلم وطلب من صالح$ فقبل
وصفوها. التي املواصفات بنفس عظيمة ناقة

فخرجت ويذبحون هلا، يعّظموهنا ثمود قوم التي كان الصخرة من خرجت الناقة أن البعض: كتب
أن وكادوا منه فزعوا دويًا شـديدًا له سـمعوا اجلبل تصدع وملا صالح$، نبيه تعاىل وبشـفاعة اهللا بإذن

األرض. عىل قائًام ثم استوت جسدها ساير خرج ثم جترت، الناقة وهي رأس فطلع منه، يموتوا
رّبك صالح$ قالوا: ادع لنا معجزة اإلستجابة وظهور يف الرسعة مل يتوقعوا والذين رأوا ذلك فلام

لنا فصيلتها. خيرج
حوهلا. فدّب عّز وجّل فرمت به اهللا فسأل

كاملة.(٢٢٦) بصورة نبّوته صدق معجزة قومه أشهد الرتتيب، وهبذا
إىل ويدعوهنم صالـح$، ليخربوهـم بمعجزة القوم إىل رجـل إيامهنم، وذهبـوا السـبعون فأظهر

عىل إيامهنم.(٢٢٧) مخسة وبقى ثم ارتاب واحد رجًال، وستون ارتّد منهم أربعة ولكن االيامن
لذا سعى بصالح$، يؤمنون وجتعلهم الناس، قلوب منها كل خصائص جتذب صالح لناقة وكان

املعجزة. هذه عىل للقضاء املخالفون
أّن املاء واصطرب، ونّبئهم فارتقبهم هلم ُمرسـلوا النّاقة فتنًة ﴿إّنا صالح$: إىل سـبحانه اهللا وأوحى

حمتٌرض﴾.(٢٢٨) رشٍب بينهم كّل قسمٌة
هلا. ويوم الناقة فيوٌم هلم وبني بينهم وقّسم املاء

من رّبكم هذه بّينٌة جاءتكم قد غريه إلٍه من لكم ما اهللا اعبدوا قوم ﴿يا ثمود: صالح$ لقوم وقال
أليٌم﴾.(٢٢٩) فيأخذكم عذاٌب بسوٍء متّسوها اهللا وال أرض يف تأكل فذروها لكم آيًة اهللا ناقُة

لغرورهم الكبـرية املعجزة االهليـة هـذه حتمل وجـود - القّلـة عدا مـا - ثمود قـوم فلـم يسـتطع
هلم. ويوم الناقة حتت ترصف واحد ليوٍم جيعلوا املاء أن يرضوا ومل منها يف ضيق وطغياهنم، وكانوا

ترشب وجعل الناقة لصالح$ هذه العني فّجر وتعاىل سـبحانه اهللا ألن ذلك يف احلّق هلم يكن ومل
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عّز اهللا فّجرها هي التــي األرض نبعت يف قال: أنه أول عـني أمري املؤمنـني$ أنه عن جاء كـام منهـا،
معلوم.(٢٣٠) رشب يوم رشب ولكم هلا فقال: لصالح وجّل

إال كبري وال صغري فال يبقـى فيحلبوهنا، اليوم ذلـك املاء رشبت رشهبا إذا كان يـوم الناقـة فكانـت
اليوم ومل ذلـك فرشبوا منه مائهم إىل غـدوا وأصبحوا الليـل كان فـإذا ذلك، لبنهـا يومهـم مـن رشب

اليوم.(٢٣١) ذلك الناقة ترشب
مباركة. كانت بل رضر أي للناقة مل يكن لذا

وكّرر صالح$ صالح$ بمخالفـة بدأوا أصنامهم عـن ومحايًة رهبم، يشـكروا ومل ولكنهـم عتوا
عظيم، عذاب عليكم سينزل وإال متّسوها بسوء وال معجزة إهلية، هي الناقة هذه ان هلم: وقال حتذيراته
وال معلوٍم، رشب يوٍم ولكم رشٌب هلا هذه ناقٌة ﴿قال يف القرآن: جـاء يقتلوها، كام أن قـّرروا ولكنهـم

فعقـروها فأصبحوا نادمني﴾.(٢٣٢) عظيٍم، يوٍم بسوٍء فيأخذكم عذاب متّسوها

الطغاة يد عىل الناقة قتل
ناقة قتل عـىل قرروا ثمود مرشكـي قوم أن القرآن يف جـاءت املتعـددة(٢٣٣) التي اآليات مـن نفهـم

القرار اإلجرامي. هذا بإجراء ثم قاموا صالح$
ستبعث صالح$ العجيبة، معجزة والتي هي الناقة وجود يرون أن املغرورون وكان املسـتكربون
رجلها عصب يقطعوا أن قرروا أجدادهم، لذا من دين يتربون ثم بصالح$، كثرية مجاعات إيامن عىل

سقوطها. يقتلوهنا بعد ثم
له: «يا وقالوا صالـح$ جاءوا وعنيفة، ثم شـديدة ورضبوها رضبات الناقة تبعوا وقاحـة وبـكل

من املرسلني».(٢٣٤) كنت إن بام تعدنا ائتنا صالح
ورواية الصادق$ االمـام حديث عن لكم ننقل وهنا الناقة، قتـل كيفية يف بسـيط اختالف وجـاء

أخرى.
قتلها ييل الذي وقالوا: مـن ذا واجتمعوا اآلخـر البعض إىل ثمود قـوم مرشكي بعـض فمشـى -١
شقى ُقدار يقال له أب، له يعرف زنا ال ولد أزرق أشقر أمحر فجاءهم رجل ما أحب؟ جعال له ونجعل
حتى تركها ترده كانت الذى املاء إىل توجهت الناقة فلام جعال، فجعلوا له عليهم مشئوم االشقياء، من
ضـربة فرضهبا شيئًا، يعمل فلم رضبة بالسيف فرضهبا يف طريقه هلا فقعد راجعة، وأقبلت املاء رشبت
فرغا(٢٣٥) ثالث اجلبل صعد إىل حـتى حينها، وهربت فصيلها، عىل األرض إىل فخّرت فقتلها، أخرى
بينهم، فلم حلمها فيام رضبته واقتسـموا يف رشكه إال أحد يبق فلم صالح قوم وأقبل السـامء إىل مرات
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فقال: صالح أقبل إليهم ذلك رأى فلام إال أكل منها، كبري صغري وال يبق
أعصيتم ربكم؟ إىل ما صنعتم دعاكم ما قوم يا

حجة اهللا إليهم بعثها ناقة وقتلوا إن قومك قد طغوا وبغوا صالح$: وتعاىل إىل تبارك اهللا فأوحى
عذابى.(٢٣٦) إليكم مرسل إنى هلم: املنفعة فقل أعظم هلم وكان رضر، منها يكن عليهم ومل عليهم،

أقبل فلام ملكت ثمودا، قد كانت ملكاء هلا يقال امرأة أن الناقة سبب عقرهم كان كعب: وقال -٢
ُقدار معشوقة وكانت هلا «ُقّطام» يقال المرأة فقالت حسـدته إليه الرئاسـة وصارت صالح الناس عىل
معهام جيتمعان ومصدع ُقدار معشوقة «مصدع» وكان هلا «قبال» كانت يقال أخرى والمرأة بن سالف
إن وقوال هلام: تطيعامها فال ومصدع قدار الليلة أتاكام هلام ملكاء: إن فقالت اخلمـر، ويرشبون ليلـة كل
هذه هلام قالتا أتيامها الناقة فلام تعقـرا حتى نطيعكام فنحن ال وألجل صالح ألجل الناقة حزينـة امللكـة

عقرها. وراء من نحن نكون فقاال: املقالة،
قدار هلا كمن وقد املاء عن صدرت حني الناقة فرصدوا السـبعة وأصحاهبام ومصدع قدار فانطلق
فرماها بسـهم مصدع عىل فمّرت أخـرى، أصل مصـدع يف هلا وكمن طريقهـا، عىل يف أصـل صخـرة
ثم فأسـفرت لقدار الناس أحسـن من كانت وأمرت ابنتها و عنيزة وخرجت سـاقها، عضلة فانتظم به
طعن ثم واحدة حتذر سقبها، رغاة ورغت فخرت عرقوهبا فكشف بالسيف الناقة عىل فشد زمرته(٢٣٧)
هاربًا وّىل بأمه ما فعل الفصيل رأى فلام حلمها وطبخوه، واقتسموا البلدة أهل وخرج فنحرها لبتها يف
عقرها إنام إليه يعتذرون صالح فخرجوا وأقبل القوم، قلوب تقطع منه رغاء رغا ثم جبًال صعـد حتـى
عنكم يرفع أن فعسـى فإن أدركتموه فصيلها؟ تدركون هـل انظروا صالح: فقال وال ذنـب لنا، فـالن

العذاب.
يف متتعوا فقال هلم صالح: االربعاء، ليلة الناقة عقروا وكانوا جيدوه، فلم اجلبل يف يطلبونه فخرجوا

نازل بكم.(٢٣٨) العذاب فإن أيام الدنيا ثالثة حملتكم يف يف يعني داركم

ثمود لقوم يف كمني االهلي العذاب
العذاب إلينا وقالوا: ابعـث وقاحة وقلة حياء أتـوا صالح$ وبـكل الكبرية، اجلناية هبـذه فقامـوا

وعدتنا. الذي
هم فإن أيام، إىل ثالثـة عذايب مرسـل عليكم إّين هلم: قل أن: صالح$ وجـّل إىل عـّز اهللا فأوحـى
اليوم يف عذايب عليهم بعث ومل يرجعوا مل يتوبوا هم وإن عنهم، وصددت قبلت توبتهم ورجعـوا تابـوا

الثالث.
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ورجعتم إن أنتم تبتم يقول لكم: وهـو إليكم ربكم رسـول إين قوم يا صالح$ فقال هلم: فأتاهـم
عليكم. وتبت لكم غفرت واستغفرتم

من كنت إن تعدنـا بـام صالـح ائتنا يـا وقالوا: وأخبـث كانـوا ما ذلـك كانوا أعتـى هلـم قـال فلـام
الصادقني.

واليوم الثالث حممرة، الثاين وجوهكم واليوم مصفرة، ووجوهكم غدا تصبحون إنكم قوم يا قال:
وجوهكم مسودة.

ما جاءكم قد وقالوا: بعض إىل بعضهم فمشـى ووجوههم مصفرة، أصبحوا يوم أول كان أن فلام
صالح. لكم قال

أصبحت الثاين اليوم كان فلام عظيام، كان وإن قوله نقبل وال صالح قوم نسمع ال منهم: العتاة فقال
صالح. لكم قال ما جاءكم قد قوم يا فقالوا: بعض إىل بعضهم حممرة فمشى وجوههم

يعبدوهنا، آباؤنا التي كان آهلتنا تركنا وال قول صالـح سـمعنا ما مجيعا أهلكنا لو منهم: العتاة فقـال
بعض مل بعضهم يمـيش مسـودة ووجوههم أصبحوا الثالـث اليـوم كان فلـام يرجعـوا، ومل ومل يتوبـوا

صالح. لكم قال ما أتاكم قوم يا فقالوا:
هبم فرصخ جربئيل$ أتاهـم الليل نصف كان فلام صالـح، لنا قال ما أتانا قد منهـم: فقـال العتـاة
الثالثة تلك كانوا يف وقد أكبادهم، وصدعت قلوهبم، وفلقت أسامعهم، الرصخة تلك خرقت رصخة
صغريهم وكبريهم عني طرفة يف فامتوا أمجعـني هبم نازل العذاب أن وعلمـوا وتكفنوا حتنطوا قـد أيـام
أمجيعن، ثم موتى ومضاجهم ديارهم يف فأصبحوا إال أهلكه اهللا، شئ وال راعية ناعقة وال هلم فلم يبق

مجيعًا.(٢٣٩) فأحرقتهم السامء النار من الصيحة مع عليهم اهللا أرسل

واملؤمنني صالح$ نجاة
كان العـذاب ألن رماد، وبّدهلـم إىل والكفـار املعاندين مجيـع الشـديد عـىل االهلي قـىض العـذاب

أحدًا. منهم يبق ومل فطغاهم والزلزلة، بالصاعقة مصاحبًا
كانوا أهنـم الروايات لبعـض وطبقًا قّلـة، كانـوا والذين املؤمنـني(٢٤٠) نجا مـع ولكـن صالـح$
اليمن يف حرضموت إىل القرى وادي من ثمـود قوم هالك بعد هاجروا والذين شـخص، آالف أربعـة

هبا. وعاشوا وسكنوها
يف االسـالم عسـكر مع إىل تبوك ملا حترك وآله عليه اهللا الرسـول صىل أن الروايات بعض وجاء يف
يف ويسرتحيوا يتوقفوا أن العسكر وأراد بالد قوم ثمود، إىل مسريهم السنة التاسعة من اهلجرة، وصلوا يف
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االهلي.(٢٤١) العذاب عليهم فيها أنزل التي ثمود قوم بالد هلم: هنا وقال منعهم ولكنهملسو هيلع هللا ىلص املكان هذا

اجلميع؟ ملاذا نزل العذاب عىل
أن الذي من بالرغم واملؤمنون - صالح عدا ما وامرأة - رجل وكبري، صغري اجلميع من أهلك ملاذا
عّز اهللا ينسـب وملاذا االرض؟ عىل سـقطت ملا قتلها البعض يف واحد وعاونه شـخص الناقة كان قتل

الشمس «فعقروها»؟ من سورة (١٤) اآلية يف قال حيث واحد فرد وليس جمموعة إىل القتل وجّل
قال كام فيها، رشيكًا يعترب واجلريمة باجلناية يرىض والذي العظيمة هبذه اجلناية رضـوا اجلميـع ألن
عىل العذاب ولكن أنـزل اهللا واحد، شـخص صالح ناقة قتل خطبه: إحـدى يف عّيل$ املؤمنـني أمـري

األمر.(٢٤٢) هذا عىل رضوا ألهنم اجلميع

واآلخرين األّولني أشقى
وقال: عّيل$ إىل الرسولملسو هيلع هللا ىلص التفت يوم ذات

هذا.(٢٤٣) هذه من من خيضُب اآلخرين وأشقى النّاقة، عاقُر أشقى األّولني عيلُّ يا
اآلخرين.(٢٤٤) أشقى املرادي ملجم ابن ويعني

مظلومّية ظلموا كانوا يتذكرون ّملا اهللا عليها واألئمة# سـالم الزهراء فاطمة أن اآلخر: واملطلب
قوم ثمود الشـديد عىل كام نزل العذاب االهلي األعداء عـىل العذاب إنزال يطلبون وكانـوا صالـح$

مجيعًا. وأهلكهم
إىل به وذهبوا منزلـه، من عيل$ وأخرجـوا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول توىف ملا الرواية: نذكر هـذه وكنمـوذج
خلوا فقالت: القرب إىل انتهت حتى البيت من عليها اهللا سـالم الزهراء فاطمة للبيعة، خرجت املسـجد
قميص رسـول شـعري وألضعن عنه ألنرشن ختلوا مل لئن باحلق حممـدًا بعث فوالذي عمـي عـن ابن

ولدي.(٢٤٥) اهللا من عىل ناقة صالح بأكرم فام (وألعنكم) اهللا عىل رأيس وألرصخن إىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص
عىل العذاب وينزل صالح$، سألعنكم ناقة لقتلهم ثمود قوم مجيع عىل العذاب نزل كام أنه وتعني

صالح. ناقة من بأقل فأوالدي ليسوا احلّد، جتاوزتم إن مجيعكم

صالح$) حياة قصص (هناية
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أيوب$ حياة قصة
مرات.(٢٤٦) أربع األنبياء والصاحلني كأحد القرآن يف اسم أّيوب$ جاء

من إال أنه يستفاد (٢٤٧)
إبراهيم$ نسل من هو أّيوب$ أن الروايات بعض يف جاء أنه من وبالرغم

جممع يف الطربيس العالمة ذكر وقد نوح$ أو إبراهيم$ من نسـل أنه األنعام سـورة من (٤٨) اآلية
لذا إبراهيم$»(٢٤٨)، إسـحاق بـن بن عيصا بن روم بن رازج بن أموص بن «أّيوب بأنه: نسـبه البيـان
لوط$ نسـل من هو األم من جهة أخرى، جهـة ومن (٢٤٩)

اخلامـس ألّيوب$ هـو اجلّد إبراهيـم$
لوط$.(٢٥٠) ابنة كانت حيث

للناس وجّل عّز اهللا بعثه البلوغ وبعد يف الشـام، النقاط املعروفة «جابيه»، إحدى يف أّيوب$ ولد
سنة. ٩٣ ملدة وعاش وعدالته، تعاىل اهللا إىل عبادة األوثان والفساد عبادة من خيرجهم حتى

أشخاص. ثالثة إال به يؤمن مل ولكن سبحانه، اهللا وحدانّية إىل األرايض يف تلك وقد دعا الناس
أصعب يف خدمت أّيوب$ والتي «ُرمحـة» ورحيمة جدًا تسـمى رؤوفة مؤمنة، زوجة لديـه وكان

له. وفّية وكانت املواقف

اإلهلية النعم ووفور أّيوب$
يف للناس درسـًا أعطى واسـتقامته صربه أن قومه إال هداية يف يتوفـق أيـوب$ مل أن مـن بالرغـم

نجاهتم. إىل تؤّدي والتي النفس وتربية املقاومة واالستقامة
وقد طائلة ثروة وكان له بالرعي، الشـتغاله والغنم واخليل والبقر من اإلبل الكثري ألّيوب$ كان

واألوالد. والعبيد والبساتني املزارع من الكثري له فكان توسعة الزراعة سعى يف
األرامل يكفل باملساكني، بّرًا تقّيًا رحيًام فكان من التقوى والعدالة، أساس عىل كانت وكل مساعيه
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قد اهللا تعاىل، حلّق مؤّديـًا تعاىل، اهللا ألنعم شـاكرًا السـبيل، وكان ابن ويبلغ ويكرم الضيف، واأليتـام،
والتشاغل والسهو والغفلة الغرة من الغنى يصيب من أهل ما منه يصيب أن إبليس اهللا عدو من امتنع

الدنيا. من فيه بام هو تعاىل أمر اهللا من
وأربعة اإلبل من آالف ستة لديه وكان بنات، وثالثة أبناء سـبعة كان ألّيوب$ وكتب البعض أنه

وألف محار.(٢٥١) البقر من زوٍج وألف من الغنم، ألف عرش
دائًام كان إال أنه واملعنويـة املادية من اإلهلية النعـم بني أنواع وجوده برغم احلديـث أنه وبمختـرص

واإلنسانية. الدينية وظائفه مجيع ويؤّدي باملحتاجني وهيتم ويعبده، وجّل، عّز يشكر اهللا

اإلهلي واالمتحان أّيوب$
ولو الدنيا، مـن بام أعطيته إال النعمة هـذه شـكر يؤّد أّيوب مل إّن رّب يا فقـال: إبـلـيـس، فحسـده
شكر نعمة يؤّدي إليك ال أنه تعلم حتى دنياه عىل فسـّلطني أبدًا، نعمة شـكر إليك ما أّدى حرمته دنياه

أبدًا.
فازداد أعطبه، ولدًا إال ماالً وال لـه يبق فلم إبليس فانحدر ماله وولده، عىل سـلطتك قد له: فقيـل

قد فعلت. قال: رّب، يا زرعه عىل فسّلطني إبليس: فقال ومحدًا، شكرًا هللا أّيوب
غنمه، عىل سّلطني يا رّب فقال: ومحدًا، شكرًا هللا أّيوب فازداد فاحرتق، فيه فنفخ شياطينه مع فجاء
عىل بدنه، فسـّلط عىل سـّلطني رّب يا ومحدًا، فقال: هللا شـكرًا أّيوب فازداد فأهلكها غنمه عىل فسـّلطه

ويشكره.(٢٥٢) حيمد اهللا طويًال دهرًا ذلك يف فبقي بدنه
األربعاء من آخر يوم هبذه الصورة:كان وابتالءات أّيوب$ عن احلديث الروايات بعض يف وجاء
منها يشء. يبق وهنب بقرك ومل أحد منهم يبق وقال: قتل رقيقك ومل غلامنه من غالم فأتاه حمرم، شهر
السـامء وأحرقت من عظيمة ناٌر أّيوب! نزلت يا له: وقال ينتهي من حديثه أتاه غالٌم آخر أن وقبل

ورعائها. غنمك مجيع
إبلك وقتل رعائها. مجيع هنب وقال: ثالث أتاه غالٌم حديثه ينهي وقبل أن

مجيعًا. الطعام وماتوا يأكلون وهم أوالدك عىل السقف إهنار أّيوب! يا آخر وقال: رجل أتاه وهنا
خالق يا رّب! وقال: يا تعـاىل هللا سـجد وصرب وحتّمل وبكل مقاومة األخبار أّيوب كل هذه سـمع
أنت اهلي إليك، ُأحـرش الرتاب وعريانًا يف أعود أّمي وعريانـًا بطن من خرجت والنهـار عريانًا الليـل

به. ترىض ما لكل راٍض وأنا مني، أخذت الذي وأنت أعطيتني الذي
يكن مل أنه حّتى للغايـة وابتىل بمرٍض صعب السـاق، يف وجروح الرجل يف بـآالم أّيـوب$ ابتـيل
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وجّل وحيمده. عّز اهللا عرش سنة يشكر سبعة أو سبع الوضع هذا عىل وبقى يستطيع احلركة،
آالمه لسنني واستمرت «ُرمحة»، وهي وبقيت واحدة فقط وفّية له فرتكنه زوجات له أربعة وكانت

خفيًة.(٢٥٣) علنًا أو لسانه أو عىل قلبه يف الرىض عدم بتاتًا يظهر ومل رّبه، وشكر قاوم وصرب ولكنه

الوفّية أّيوب$ زوجة ُرمحة مساعي
فيها كان سنة والتي سبعة عرش سنوات أو سبع الطويلة املدة يف وشاكرًا صابرًا أّيوب$ كان وكام
أو...) بنت يعقوب بن يوسـف أو (بنت إفرائيم ُرمحة الوفية زوجته كانت شـديد، مريضًا ومبتيل ببالٍء
يأكله بام أّيوب$ إىل منازهلم وتصري يف النـاس خترج من املنزل وختدم وكانت وشـاكرة، أيضـا صابرة

محد.(٢٥٤) إذا تعاىل معه اهللا وحتمد ويرشبه

أّيوب$ بواسطة وإبطاهلا إبليس حيلة
وحامدًا شاكرًا البالءات وأشد أصعب يف وجده ولكنه طريقة، بأية أّيوب$ أن يغوي إبليس أراد
اجتمعوا إليه فلام أّيـوب$، صرب من جزعًا االرض أقطار من جنـوده فيها مجع فـرصخ رصخة لربـه،

قالوا: ما أحزنك؟
يزد فلم وال ولدًا ماالً أدع له فلم وولده، ماله عىل يسّلطني أن سألت اهللا الذي العبد هذا أعياين قال
إرسائيل بني كناسة ملقاة عىل قرحة وتركته جسده عىل سّلطت ثم اهللا تعاىل، عىل وثناء صربًا إال بذلك
علامك أين مكرك؟ عليه، فقالوا له: أين لتعينوين بكم بريب فاستغثت افتضحت فقد امرأته إال ال يقربه

مىض؟ من به أهلكت الذي
فأشريوا عّيل. أّيوب أمر كله يف ذلك بطل قال:

آتيته؟ من أين اجلنة من أخرجته حني آدم أرأيت عليك، نشري قالوا:
من قبل امرأته. قال:

فانطلق قال: أصبتم، يقربه غريها، أحد يعصيها وليس يستطيع أن فإنه ال امرأته قبل من فأته قالوا:
يا أمة اهللا؟ بعلك أين فقال: رجل صورة يف هلا فتمّثل تصدق، وهي امرأته أتى حتى

جزع كلمة يكون أن فلام سـمعها طمـع جسـده، يف الدواب ويرتدد قروحه حيك هـو ذلك قالـت:
من الّرض فيه هو وما أيوب وشبابه مجال وذكرها واملال، النعيم من فيه كانت ما فذكرها إليها فوسوس

أبدًا. عنهم ينقطع ال ذلك وأن
وال يذكر اسـم أيوب يل هذا بسـخلة فقال: ليذبح فأتاه قد جزعت أن علم رصخت فلام فرصخت
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فإنه يربء. وجّل اهللا عّز
الولد؟ املال؟ أين املاشـية؟ أين يرمحك؟ أين ربك؟ أال متى يعذبك حتى أّيوب يا ترصخ: فجاءت
وتردد بىل قد الذي احلسـن أين جسـمك الرماد؟ مثل وصار تغري قد احلسـن لونك أين الصديق؟ أين

واسرتح. السخلة هذه اذبح الدواب؟ فيه
والصحة؟ املال والولد فيه مـن كنا ما وأجبته، ويلك أرأيت فيك فنفـخ اهللا عدو أتاك أّيـوب: قـال

أعطانيه؟ من
به؟ متعنا فكم قال: اهللا، قالت:

البالء؟ هبذا تعاىل اهللا ابتالين كم فمذ ثامنني سنة، قال: قالت:
وأشهر. سنني سبع قالت: منذ

سـنة ثامنني به اهللا الذي ابتالنا البالء يف صربت إال ربك، أنصفت مـا عدلت وال قـال: ويلك واهللا
أذبح أن أمرتني حني جلدة مائة وجّل ألجلدنك عّز اهللا شـفاين لئن واهللا الرخاء ثامنني سـنة؟ كنا يف كام
فاعزيب هذا، يل قلت إذ بعد تأتينـي أذوق مما أن حرام عيل به أتيتني اهللا، طعامـك ورشابـك الذي لغـري

أراك. عني(٢٥٥) فال
خّر صديق وال رشاب وال طعام عنده وليس طردها قد امرأته أّيوب إىل فذهبت، فلام نظر فطردها

الرامحني﴾. أرحم ﴿وأنت فقال: ربه إىل ذلك رّد ثم مّسني الّرض﴾ ﴿رّب إّين ساجدًا فقال:
بالنعم.(٢٥٦) وأبدله البالء عنه ورفع اهللا دعاءه فاستجاب

مع ربه حديثه عند أّيوب$ أدب
إهلي يقل ومل الرامحني﴾(٢٥٧)، أرحم وأنت الّرضُّ مّسني إّين البالء قال: ﴿رّب أّيوب$ عىل اشتّد ملا

واإلشارة.(٢٥٨) بالكناية مقصده له بّني بل فارمحني، أمرضتني
كان بل رفع البالء، ربه يسـأل مل أنه وقاوم حّتى صرب أّيوب$ أخرى: أن يف رواية جـاء ملـا وطبقـًا

الطعام؟ لك أين من فسأهلا أّيوب$: الطعام ومعها ُرمحة أتته أن إىل له، بام ريض اهللا راضيًا
اشرتيت طعاما. وبامهلا بعت ذؤابتي فقالت:

أعطيتني الذي وأنت كل الباليا إهلي صربت يف وقال: وجّل عّز اهللا جدًا وسأل أيوب$ تأمل وهنا
فارمحني. الصرب، اهلي!

أبواب عليه فتح اهللا تعاىل وهنا ووجهه، عىل رأسه الرتاب وناثرًا التواضع حالة كان يف ربه سأل وملا
البالء.(٢٥٩) أبواب عليه وأغلق رمحته
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زوجته عقوبة يف أّيوب$ قسم عّلة
فدعته طبيب صورة يف ُرمحة لقى إبليس رواية أخرى تروي أن جاءت املطالب السابقة عىل عالوة

سواه. أريد جزاء ال شفيتني، أنت قال: برئ إذا أنه عىل فقال: أداويه أّيوب$، مداواة إىل
ليرضبنها.(٢٦٠) فحلف بذلك، أّيوب إىل فأشارت نعم، قالت:

صدره فضاق الرجوع يف فأبطـأت بعث زوجته لقضاء حاجة، أّيـوب$ أخرى أّن لروايـة وطبقـًا
القسم. بذلك وأقسم

جتد مل ولكنها عمـل، عن تبحث ومن البلـد املنـزل خرجت من أخـرى: أن ُرمحـة روايـة يف وجـاء
عليها امرأة، مـّرت ويف طريقها من أمرها، خجلة ويف حالة خاليـة بأيٍد ورجعت فاغتمـت أي عمـل،
حتى منها جزء اقطعي وطويلة، ذؤابـة مجيلة لديك بقصتها فقالت املرأة: فسـألتها عـن أمرها فأخربهتا

طعامًا لزوجك. أعطيك عنها وعوضًا ذؤابتي، إىل أضيفها
بعض املال. منها وأخذت وأعطتها ذؤابتها وقطعت بذلك ُرمحة فقبلت

القسم.(٢٦١) بذلك خاطئ، فأقسم لزوجته بنحو ما جرى أّيوب$ األعداء فأخرب
مائة أخذ وجـّل، عّز اهللا من وبأمٍر يّرب بيمينـه، وحتى عافيتـه، أّيوب$ ملا اسـرتّد حـال كل وعـىل

من يمينه.(٢٦٢) فخرج واحدة رضبة فرضهبا شمراخ
القسـم أجله، ولكن مسـألة عملت من ولـكل ما له لوفائها زوجتـه عـن يعفـو أن أّيـوب$ أراد
وبالرغم واحدة، رضبة شمراخ بامئة يرضهبا أن وأمره املشـكلة تعاىل هذه اهللا فحّل مشـكلة، أصبحت
مشـكلته حفظًا بذلك وحّل أمره وجّل عّز أن اهللا إال لقسـمه احلقيقي املصداق مل يكن العمل هـذا مـن

الرؤوفة. زوجته إلعفائه عن أخرى جهة ومن للقانون واحرتامًا

أّيوب$ عند األشد شامتة األعداء
كانـوا أصـحـاب له إىل أتى صربه إبليـس ورأى أّيوب$ بـالء طال ملا االمام الصـادق$: قـال

بليته. عن نسأله املبتيل العبد هذا إىل بنا مروا هلم: فقال يف اجلبال، رهبانًا
شاب فيهم وكان إليه، مشوا بعض ثم إىل بعضًا فقربوها بغاهلم نفرت منه فلام قربوا فركبوا وجاؤوه
ألمر إال البالء هبذا نبتيل نرى فال أخربتنا بذنبك لو أّيوب يا وقالوا: عىل أّيوب وقعدوا فسلموا حدث

به). يتشّمتون (وبذلك كنت ترسه
معي، يأكل ضعيف أو يتيم ومعـي إال قط طعامًا أكلت ما أّين رّيب إّنه ليعلم وعـّزة أّيـوب$: قـال

بدين. بأشدمها عىل أخذت إال طاعة أمران كالمها يل عرض وما
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فعند يسرته كان ما ربه عبادة أظهر من اهللا فعنفتموه حتى نبي إىل عمدتم لكم سـوءة الشـاب: فقال
أّيوب واسرتّد دعاءه اهللا فاسـتجاب وعذاب﴾(٢٦٣) بنصٍب الّشـيطان مّسـني ﴿أّين وقال: ربه دعا ذلك

األبواب االهلية. له وفتحت عافيته
عليك؟ مّر ما أشّد يشء أي تعاىل: اهللا عافاه ما بعد قيل أليوب$ وقال:

األعداء.(٢٦٤) شامتة قال:

له زوجته ورؤية أّيوب$ عن البالء رفع كيفية
برجلك ﴿اركض أّيوب$: إىل اهللا أوحى أن سـورة ص من (٤٣) و (٤٢) اآلية القرآن يف ونقرأ

ألويل األلباب﴾. وذكرى منّا رمحٌة معهم ومثلهم أهله له ورشاٌب، ووهبنا بارٌد مغتسٌل هذا
أّواب﴾. نعم العبد إّنه صابرًا وجدناه ﴿إّنا ص: سورة من ٤٤ يف اآلية جالله جّل اهللا وقال

سـقط، إال ظاهر دائه يشء من عليه يبـق منها فلم فنبعت عني فاغتسـل برجله أّيـوب$ فركـض
ما كان، وأفضل كان ما ومجاله أحسـن ومجاله شـبابه وعاد إليه سـقم أمل وكل كل عنه تعاىل فأذهب اهللا
صحيحًا وكسـا إال خرج فقام داء جوفه يف يبق فلم منها أخرى فرشب فنبعـت عني برجلـه رضب ثـم
حتى جلس فخرج له تعاىل اهللا أضعفه وقد ومال من أهل له كان يرى شيئًا مما فال يلتفت فجعل حلة،

مرشف. مكان عىل
من طردين إىل أرأيـت إن كان فقالت: تركته ملا زوجهـا تذّكرت زوجتـه ُرمحة أن للروايـات وطبقـًا
تلك وال ترى كناسـة إليه، فرجعت فال ألرجعن السـباع؟! جوعًا ويضيع فتأكله يموت أدعـه أكلـه؟
أيوب، عىل الكناسـة وتبكـي كانت حيث تطوف تغريت، فجعلـت األمـور وإذا كانت، التـي احلـال
ما فقال: فدعاها فأرسـل إليها أّيـوب$ عنه، فتسـأله تأتيه أن احللة صاحب وهابت ينظرها وأّيـوب

اهللا؟ أمة يا تريدين
به. فعل ماذا أم أدري أضاع ال الكناسة، عىل منبوذًا كان الذي املبتىل وقالت: أردت ذلك فبكت

منك؟ كان ما أّيوب$: هلا قال
رأيته؟ بعيل فهل فقالت: فبكت

رأيته؟ إذا تعرفينه وهل قال:
خلق أشـبه إّنه كان أما قالت: ثم هتابه، وهي إليه تنظر جعلت ثم عىل أحد ربه؟ خيفى وهل قالت:

كان صحيحًا. بك إذ اهللا
الشـيطان وعصيت اهللا تعاىل أطعـت وإّين إلبليـس، أذبح أن أمرتنـي أنـا أّيوب الـذي فـإّين قـال:
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ترين.(٢٦٥) ما عيل فرّد تعاىل اهللا ودعوت
زوجها. مع سعيدة وعاشت ُرمحة

تتغري وال النعم، بزوال يضّلون ال احلق رجال نعم هللا، واحلمد والشكر هللا الصرب نتيجة هذه هي نعم
أو صحة يف أو يف راحة أو بالء كانوا اهللا عّز وجّل سـواء مع دائم اتصال حالة ويكونـون يف أفكارهـم،
احلوادث يف ييأسون وال والرياح، العواصف تعّكره ال الذي كاملحيط الكبري أرواحهم وتكون مرض،
قصة أيوب$. من املستفاد الكبري الدرس هو هذا االهلية، االمتحانات من باستقامة وخيرجون املّرة،
مشـادة ويف تعبت، حتى زوجها خدمة اسـتمرت يف التاريـخ: أن ُرمحة من أخـرى يف ورقـة ونقـرأ

فارقيني. أّيوب: قال وبني أّيوب$، بينها لفظية
له ورّد اهللا به حتى لطف ربه، وشكر وصرب مظلومًا، أّيوب$ وحيدًا وأصبح ُرمحة، فافرتقت عنه

النعم. من أنواع ووهبه وشبابه، وعافيته صحته
وتصاحله، بزوجهـا املبتيل االلتقاء فيه وتوّد كانت تفّكـر أهنا إال ُرمحـة أّيوب$ ترك مـن وبالرغـم
فعـادت إىل منزل وشـبابه، عافيته اسـرتداد من له جـرى بام تعلم ال وهـي إليـه أن تذهـب فصممـت
وتعّجبت، تعرفه فلم والزهور، ومليئـة بالثامر وخمرضة جدًا مجيلة يف جنة يقف فرأت شـابًا أّيوب$،
ويكل فاعتنقته ورمحهـم، لطفهم وجّل أن اهللا عّز أّيـوب$ بإشـارة من عرفت حتى وقت يمـض ومل

ورمحته. لطفه رهبام شكرا شوق
وحياة حياته وأصبحـت الصاحلة، االمرأة تلك مـن صاحلني أّيوب$ أوالد وجّل عـّز اهللا فـرزق

وااليامن.(٢٦٦) واالستقامة والشكر الصرب درس لآلخرين يف زوجته

أّيوب$) حياة قصص (هناية
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الكفل$ ذو قصة
«ذو هو (٤٨ ص: ،٨٥ مرتـان (األنبيـاء: القـرآن يف املبـارك اسـمه الـذي جاء األنبيـاء أحـد مـن

الكفل»$.
وذكر بالصابر، عليهام السـالم وإدريس إسـامعيل مع األنبياء سـورة من (٨٥) اآليـة يف وقـد ذكر

ص. سورة من (٤٨) اآلية يف السالم عليهام واليسع إسامعيل مع باألخيار
اآليتني يف األنبياء مع اسمه ذكر جاء حيث نبي أنه واملعروف الكفل» فيمن هو «ذو وهناك خالف

املطلب. تؤيد هذا املذكورتني والتي
مقيًام بالشام، بشري)، وكان (أو أّيوب بن برش واسـمه أّيوب$ ابن أنه البعض، قول حسـب وعىل
شـعيبًا بعده بعث تعاىل اهللا وأن ابنـه عيـدان، أوىص إىل وأنـه وتسـعني سـنة، مخسـًا عمره مبلـغ وكان

نبّيًا.(٢٦٧)
٧٥ سنة.(٢٦٨) بلغ عمره البعض أنه وكتب

ذي الكفل عـن أسـأله اهلادي$ الثاين أيب جعفر إىل كتبـت قال: العظيم احلسـني عـن عبـد روي
مائة ذكره جّل اهللا تعاىل بعث عليه: وسـالمه اهللا صلوات فكتب من املرسـلني؟ كان اسـمه؟ وهل ما
منهم الكفل وإن ذي رجًال، عرش ثالثامئة وثالثة منهم املرسـلون نبّيًا، ألف وعرشين وأربعة نبي ألف
ومل داود، يقيض كـام كان الناس بني يقيض وكان داود$، بـن بعد سـليامن وكان عليهم، صلـوات اهللا
كتابه حيث عظمته يف جّلـت تعاىل ذكره اهللا الذي وهو عويديـًا اسـمه وكان وجّل، هللا عّز إال يغضـب

قال:
من األخيار﴾.(٢٦٩) الكفل وكل إسامعيل واليسع وذا ﴿واذكر

الكفل.(٢٧٠) يف ذي أخرى مطالب وروي
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الكفل ذي حياة يف ثالث خصال
يعمل كيف حيايت فأنظر الناس يف عىل يعمل رجًال أّين استخلفت لو قال: اليسع$ كرب ملا أنه روي
أسـتخلفه ثالثًا من يتقبل مني هلم: فقال الناس فجمع بعدي) من وصيي أجعله صاحلًا كان إذا (حتى
بأعصابه)، ويتحكم احلسـنة االخالق (يعني يراعي وال يغضب الليل ويقوم النهار يصوم أن بعـدي:
اليسـع إليه يلتفت فلم أنا، وقال: الفتى ذلك كذلك، فقام قال ثم إليه، يلتفت فلم أنا، فقال: فتى فقام

االنبياء. من وجّل عّز وجعله اهللا للمرة الثالثة، فاستخلفه، الفتى أخرى فقام ذلك قوله مرة فكرر
اخلصال الثالثة.(٢٧١) لتلك بذي الكفل لتكّفله وسمي الكفل، ذو هو الفتى وذلك

نعمة املوت
أّيوب بن بشــر الكفل ذو بعضهـم: وقال العرائـس: كتاب يف الثعلبـي املحـّدث املعـروف وقـال
أمرهم تعاىل اهللا إن ثم واتبعوه، وصدقوه فآمنوا به الروم، أبيه رسـوالً إىل أرض بعثه اهللا بعد الصـابر،
نكره ذلك املوت، ومع ونكـره احلياة قوم نحب إنا يا برش وقالوا: وضعفوا، ذلـك عن فكفـوا باجلهـاد
لنعبده ونجاهد إال إذا شـئنا وال يميتنا أعامرنـا يطيل أن تعاىل اهللا اهللا ورسـوله، فإن سـألت نعـيص أن

أعداءه.
وقال: ودعا قام وصىل ثم إنه شـططًا، عظيًام وكلفتموين سـألتموين لقد أّيوب$: بن هلم برش فقال
أعلم أنت ما سألوين قد قومي وإن نفيس، أملك إال أين ال تعلم وأنت أعداءك، أن نجاهد إهلي أمرتني

من عقوبتك. وبعفوك سخطك، فإين أعوذ برضاك من غريي، بجريرة تؤاخذين فال مني، به
فطولت سألوين، ما أعطيتهم وإين قد قومك، سمعت مقالة إين برش يا تعاىل إليه: وأوحى اهللا قال:

بذلك. مني هلم شاؤوا، فكن كفيًال إال إذا يموتون فال أعامرهم
بالدهم، ضاقت هبم حتى ونموا وكثروا توالدوا ثم إهنم الكفل، ذا فسـمي اهللا رسـالة برش فبلغهم
آجاهلم، إىل يردهم أن تعـاىل يدعو اهللا أن بـرشًا وتأذوا بكثرهتم، فسـألوا معيشـتهم، عليهم وتنغصـت
إىل ردهم ثم من اختيارهم ألنفسـهم؟ خري اختياري هلم قومك إن علم أما برش: تعـاىل إىل فأوحـى اهللا

بآجاهلم.(٢٧٢) فامتوا أعامرهم
ذكره. جّل اهللا عند من نعمة هو يف احلقيقة املوت أن اجلميع وفهم

الكفل ذي يف إغضاب الشيطان فشل
قيام الليل، صيام وهي دائًام بأن يلتزم هبا وتعهد بثالث صفات اّتصف ذي الكفل أن قبل من ذكرنا
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يغضب. و أال النهار
وخاصًة مشـؤومة وحوادث عىل سـوء اخللـق تبعث القبيحة التي الصفـات من صفـة والغضـب
الغضب أن للروايات وطبقًا واحلكم، القضاء صحـة عىل االنحراف وعدم يبعث القضاء يف الغضـب
من ألتباعه: إبليس قال اآلتية: القصة إىل وهنا لنتوجه العسـل، هيدر اخلل كام اإلنسـان أخالق يفسـد

ذا الكفل) يغضب جيعل (من له؟
تغضبه. لعلك إليه إبليس: فاذهب فقال أنا، األبيض: له يقال منهم واحد فقال

ينام الوقت الوحيد الذي (وكان أخذه مضجعه وقد ذي الكفل جاء األبيض إىل النهار انتصف فلام
إين مظلوم. وقال: فصاح الناس) بني للقضاء النهار أول يف ويقظته بالليل لقيامه الكفل فيه ذي

له: تعال. فقال: قل
بصاحبك. وايتني اذهب فقال: خامته، فأعطاه انرصف، ال فقال:

مظلوم، وإن إين فصـاح: هو مضجعه، أخذ التي تلك السـاعة جاء الغد إذا كان من حتـى فذهـب
خامتك. إىل يلتفت مل خصمي

ينم البارحة وال أمس. مل فإنه ينم، دعه وحيك احلاجب: فقال له
فذهب إليه، وختمه ودفعه كتابًا له فكتب وأعلمه احلاجـب فدخل مظلوم، ينام وأنا أدعه قـال: ال
يصيح يزل ومل أمرك، من يشء ما التفت إىل فصاح فقال: حني أخذ مضجعه جاء الغد من كان إذا حتى
اذهب وقال: لنضجت، عىل الشمس حلم بضعة فيه وضعت لو شديد احلر يوم يف بيده قام وأخذ حتى
يغضب، أن منه ويئـس يده يده من ذلـك انتزع فلام رأى األبيض حقك منـه، آخذ حتـى الظـامل إىل بنـا

البالء.(٢٧٣) عىل األنبياء# صرب األذى كام عىل ليصرب نبيه عىل قصته وعال جّل تعاىل اهللا فأنزل

الكفل$) ذو قصص (هناية





شعيب$ حياة قصـة
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شعيب$ حياة قصة
عّز اهللا بعثه وقد القـرآن، مرة يف عرشة إحدى اسـمه جاء أنبياء اهللا والذي أحد من هـو شـعيب$
األوثان عبـادة من اإلهلـي وينّجيهم والدين الوحدانيـة إىل ليدعوهم واأليكـة مدَين عـىل قـوم وجـّل

األخالقي. والفساد
املعروف املحّدث ولكن الرشيف نسبه يف املفرسون اختلف نسب شعيب$، سلسلة إىل وبالنسبة

إبراهيم.(٢٧٤) بن مدين بن نابت نسل من أنه نقل املسعودي
عبادهتم عالوًة عىل مدين قوم احلجاز، وكان يف هناية الشام من بالقرب يف معان مدين مدينة وتقع
املكائيل يف ينقصون وكانـوا والعطاء، يف التجارة واألخذ يغّشـون والفسـاد األخالقي كانوا األصنـام
حلبهم واملكر احليلة إىل يلجـأون والفضة، وكانوا يف الذهب وينقصـون الناس ويبخسـون واملوازيـن،

والثراء. للدنيا
أيضًا وقوم أيكة كانوا من مدين، بالقرب تقع وكانت وخمرضة عامرة قرية أيضًا كانت األيكة مدينة

بالفساد. غارقني مدين كقوم
إىل الفسـاد ويدعوهم من نبّيًا وخيرجهم مدين ليكون قوم بني من شـعيب$ وجّل اهللا عّز فاختار

والقسط.(٢٧٥) والصفاء التوحيد
نسل إبراهيم$، بل كان من أنه البعض قول حسب عىل العرب، ولكن أنبياء أحد شعيب$ كان

لوط$. بنت ابن كان

توضيح
كانوا باعوراء بن وبلعم عليهام اهللا صلوات وأيوب النبي شـعيبا أن الصدوق بسـنده الشـيخ روى
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بنات فزوجهم الشـام، إىل لوط$ ومع معه وهاجروا فنجا أحرق يوم إلبراهيم رهط، آمنوا ولـد مـن
أولئك الرهط.(٢٧٦) نسل من إبراهيم$ وبعد بني إرسائيل قبل كان نبي فكل لوط،

وأحاديث املفرسين والقرائن الروايات سنة، ويستفاد من واثنني وأربعني مائتني شـعيب$ عاش
عىل فنزل وطغوا مل يطيعوه وكالمها األيكة، وأصحاب مدين أهل إىل شـعيب أرسـل عّز وجّل اهللا أن

شديد.(٢٧٧) عذاب منهم كل
ورؤوفة، حكيمة وسـبل واالسـتدالل باملنطق العدالة وإىل عّز وجّل اهللا إىل قومه ودعا شـعيب$

األنبياء.(٢٧٨) خطيب شعيٌب كان قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول لدرجة أن وجاذب مجيل خطابه وكان

قومه هداية يف خطاب شعيب$ من مقاطع
لقومه: شعيب$ قال

أخاف وإّين بخٍري املكيال وامليزان إّين أراكـم تنقصـوا وال غريه إلٍه من لكـم اهللا ما اعبدوا قـوم ﴿يـا
يف تعثوا وال أشياءهم الناس تبخسوا وال بالقسط وامليزان املكيال أوفوا قوم يوٍم حميٍط، ويا عذاب عليكم

بحفيٍظ﴾.(٢٧٩) عليكم أنا وما مؤمنني كنتم إن لكم اهللا خٌري بقّيت مفســدين، األرض
إىل ما ُأريـُد أن أخالفكم وما حسـنًا رزقًا منه ورزقنـي رّيب من بينـٍة عىل كنُت إن أرءيتـم ﴿يـا قـوم
قوم ويا أنيب، وإليه توكّلـُت باهللا عليه توفيقي إال ومـا اسـتطعت ما اإلصالح إال ُأريد إن أهناكـم عنـه
منكم لوٍط قوم وما صالٍح قوم هوٍد أو قوم قوم نوٍح أو أصاب مثل ما يصيبكم أن جيرمنّكم شـقاقي ال

ودوٌد﴾.(٢٨٠) رحيٌم إّن رّيب توبوا إليه رّبكم ثم واستغفروا ببعيٍد،
قوم ويا حميٌط، تعملـون رّيب بام ظهرّيـًا إّن وراءكم واّختذمتوه اهللا مـن عليكم أعزُّ أرهطـي قـوم ﴿يـا
معكم إّين كاذٌب وارتقبوا هو ومن ُخيزيه من يأتيه عذاٌب تعلمون سوف إّين عامٌل مكانتكم اعملوا عىل

رقيٌب﴾.(٢٨١)

قوم شعيب عناد ووقاحة
واآلخرة، الدنيا سعادة ونيل الرحيمة واملنطقية لدعوة شعيب$ ويسـتجيبوا يطيعوا أن من وبدالً

اجلاهُل﴾.(٢٨٢) ألنت الّسفيُه رصاحة: ﴿إّنك بكل له وقالوا وعاندوه وقاحة بكل صّدوه
أموالنا يف نفعل أن أو آباؤنا يعبد نرتك ما أن تأمرك أصالتك شـعيب لشـعيب$: ﴿يا أيضًا وقالوا

الرشيد﴾.(٢٨٣) احلليم ألنت إنك نشاء ما
ضعيفًا﴾.(٢٨٤) لنراك فينا تقول وإّنا مما كثريًا نفقه ما شعيُب يا ﴿وقالوا
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بعزيٍز﴾.(٢٨٥) علينا أنت وما لرمجناك رهطك ﴿ولوال
وخالفوه. كّذبوه، الرتتيب وهبذا

وعنادهم األيكة أصحاب شعيب$ دعوة
سّميت لذا كثري، وشجر ذات ماء مدين وكانت من تقع بالقرب معروفة والتي مدينة كانت األيكة

باأليكة.
يف واالحتيال األصنام عبادة وكانت والغفلة بالغرور كانوا غارقني لذا ومرّفهني، أغنياء أهلها وكان

كقوم مدين. بينهم رائجة والرشاء البيع
اهللا فاتقوا أمـٌني، لكم رسـوٌل إّين ﴿أال تّتقون، هلـم: وقال دعاهم شـعيب$ أن القرآن وكـام قـال
من تكونوا وال الكيـل أوفوا رّب العاملـني، عىل إال أجـري إن أجٍر مـن أسـألكم عليه ومـا وأطيعـون،
مفسدين، األرض تعثوا يف أشـياءهم وال الناس تبخسوا وال وزنوا بالقسـطاس املسـتقيم، املخرسين،

األّولني﴾.(٢٨٦) واجلبّلة خلقكم الذي واّتقوا
ملن نظنّك وإن مثلنا بٌرش إال أنت وما اُملسّحرين، من أنت ﴿إّنام لشعيب$: وقالوا بالسحر فاهتموه

الّصادقني﴾.(٢٨٧) من كنت إن الّسامء من كسفًا فأسقط علينا الكاذبني،
القرآن: قال كام شديد عذاب عليهم ونزل فكّذبوه تعلمون﴾(٢٨٨)، بام أعلم ﴿رّيب شعيب$: فقال

عظيٍم﴾.(٢٨٩) يوٍم عذاب كان الّظّلة إّنه يوم عذاب فأخذهم ﴿فكّذبوه

األوثان عّباد شعيب$ عىل يد رسل رسل من شهادة ثالثة
درجة إىل شـديدة جـدًا لشـعيب$ كانت شـعيب قوم خمالفة أن الروايـات بعـض مـن ويسـتفاد
رسـل عن جاءت التي الروايات الثالثة نظركـم إىل نلفت وهنا إليهم ظلـًام، شـعيب رسـل قتلوا أهنم

شعيب$:
فحفرنا امللك، عبد رصافة يف أستخرج له بئرًا امللك عبد بن هشام بعثني سعيد: سهيل بن قال -١
عليه عـىل صخرة قائم رجل فإذا حوهلا مـا فحفرنا طويل رجل مججمـة لنا بدت ثم قامـة مائتـي منهـا
سـالت رأسـه عن يده برأسـه فكنا إذا نحينا رضبة موضع عىل عىل رأسـه وإذا كفه اليمنى بيض، ثياب
رسول رسول صالح بن شـعيب أنا مكتوب: ثوبه وإذا يف اجلرح، فسـدت عادت تركناها وإذا الدماء،
إىل فكتبنا الرتاب، إىل وهالوا اجلب هذا يف وطرحوين يب وأرضوا فرضبوين قومه إىل النبي شـعيب اهللا

آخر.(٢٩٠) مكان يف واحتفروا كان كام الرتاب عليه أعيدوا فكتب: رأيناه، بام هشام
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موضعًا فحفرنا لنا، إىل مزروع يل عم مع بإفريقية خرجت األفريقي: زياد بن عبـد الرمحن قـال -٢
مسجى(٢٩٢)، شيخ فيه فإذا األزج(٢٩١)، كهيئة بيت إىل انتهينا حتى يومنا عامة فحفرنا ترابًا هّشًا، فأصبنا
إىل أهل هذه النبي$ شعيب رسول االوزاعي حسـان بن سـنان أنا فإذا: فقرأهتا كتابة وإذا عند رأسـه
يوم وأخاصمهم اهللا يبعثنـي أن إىل احلفري هذا يف وحبسـوين فكذبوين باهللا البـالد، دعوهتـم إىل االيامن

القيامة.(٢٩٣)
صخرة إىل فانتهى حيفر فيه ففعلوا ببئر فأمر القرى بوادي مّر امللك عبد بن سـليامن أن ٣- وذكروا
ثم مكاهنا بدم، فمج يده رأسـه، فجذبت عىل يده واضع عليه قميصان، رجل فإذا حتتها فاسـتخرجت
رسـول شـعيب الغسـاين بن احلارث أنا فيه: كتاب معه فإذا الدم(٢٩٤)، فرقأ مكاهنا إىل تركت فرجعت

وقتلوين.(٢٩٥) فكذبوين مدين أهل إىل شعيب

املغرور املذنب عقوبة الروح التعيسة
وكان بصحة جيدة ويتمتـع عظيمة جثة ذو وكان مغرورًا ومذنبـًا، رجـًال شـعيب$ عهـد كان يف
العقوبة يشء، إذن كل يف سـالمة وعافيـة وأنا يف يعاقبني، مل اهللا أن إال مذنب أنني بالرغـم مـن يقـول:

كذب. االهلية
باطنك ولكن ظاهريـًا سـليم فأنت أعاقبك، كم له: قل أن شـعـيب$ إىل وعال جـّل اهللا فأوحـى
وقابل واعي وقلب مبرصة وعٌني واعية إذن لـك قلب أعمى، لذا ليس ولك عليلة، أسـود ورسيرتك

واملرض؟ البالء هذا كل يكفيك أمل للنصيحة،
اهللا يل؟ فطلب شعيب$ من عىل عقابه الدليل ما إذن فقال: وجّل، عّز شعيب$ كالم اهللا فأبلغه
وغريها و... الزكاة الصوم، كالصالة، العبادة إىل يقوم ملا وقال: اهللا فأهلمه عىل ذلك، الدليل وجّل عّز
واجلوز األجوف أجوف، كاجلوز باطنهـا ولكن مجيل، ظاهر هلا إطاعتك روحّية، لـّذة فيها أي جيـد ال

أبدًا. تنبت ال يف األرض إذا زرعته
هللا.(٢٩٦) وتواضع فخشع املطلب ّرس إىل فانتبه تعاىل اهللا كالم شعيب فأبلغه

تعاىل هللا عشق شعيب$
برصه، عليه اهللا عّز وجّل فرّد حتى عمي، عّز وجّل اهللا حّب شعيب$ من اهللاملسو هيلع هللا ىلص: بكى رسول قال
أوحى الرابعة كانت فلام برصه، عليه فرّد اهللا عمي حتى بكى اهللا عليه برصه، ثم فرّد عمي بكى حتى ثم
وإن يكن آجرتك، فقد النار من خوفًا هذا إن يكن أبدًا منك؟ هذا؟ يكون متى شـعيب إىل يا اهللا إليه:
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أبحتك. فقد إىل اجلنة شوقًا
حبك عقد ولكن جنتك، إىل شوقًا وال من نارك، بكيت خوفًا ما أين إهلي وسيدي أنت تعلم فقال:

أراك(٢٩٧). أو فلست أصرب قلبي عىل
بن موسـى كليمي سـأخدمك هذا أجل فمن هكذا هذا كان إذا أمـا إليه: جاللـه جـّل فأوحـى اهللا

عمران.(٢٩٨)

بالصالة شعيب$ توصية
عن الفحشـاء ناهية الرش، رادعة عن الصالة إن صىل: إذا يقول كثري الصالة وكان شـعيب$ كان
وما السـلف دين برتك تأمرك الرش، وتنهي عن باخلري تأمر أهنـا التي تزعم أصالتك فقالـوا: واملنكـر،

الرشيد؟(٢٩٩) احلليم ألنت إنك أموالنا نشاء يف فعلنا ما نرتك وأن آباؤنا يعبد

شعيب$ قوم عىل إنزال العذاب
خالفوه قومه ولكن أغلـب النـاس بعض إيامن إىل وهنـارًا أّدت ليـًال ودعوته شـعيب$ مسـاعي

االهلي الشديد. العذاب واستحّقوا لغرورهم
ألفًا من أربعني ألف: مائة قومك أين معذب من النبي: اهللا إىل شـعيب أوحى الباقر$: االمام قال

من خيارهم. ألفًا وستني رشارهم،
األخيار؟ فام بال األرشار رب هؤالء يا فقال$:

لغضبي.(٣٠٠) ومل يغضبوا املعايص داهنوا أهل إليه: وجّل عّز اهللا فأوحى
وأخذت برمحة معه آمنـوا والذيـن ُشـعيبًا نّجينا أمــرنا جــاء ﴿وملا القرآن: يف ذكره جّل اهللا وقال

ملدين...﴾.(٣٠١) بعدًا أال فيها يغنوا مل كأن جاثمني، ديارهم يف فأصبحوا ظلموا الّصيحُة الذين
مدين والنوع عىل أهل العذاب من نوع نزل شـعيب$، قوم عىل نزل العذاب من نوعان أن وقيل

األيكة.(٣٠٢) أصحاب عىل نزل اآلخر
صيحة وأخذهتم مديـن أرض رجفت شـديدة رجفة أن هـي: مدين أهل وهـالك عـذاب وكيفيـة
اهللا تعاىل كام قال تلك الّديار، يكونوا ساكنني مل جاثمني، وكأهنم ديارهم يف وأصبحوا هبا فامتوا شديدة

جاثمني﴾.(٣٠٣) يف دارهم فأصبحوا الرجفة فأخذهتم ﴿فكّذبوه القرآن: يف
فخرجوا أيام، لسـبعة بيوهتم يف وهم حـّر أصاهبم أنه قيل: األيكـة أصحاب عـذاب إىل وبالنسـبة
غشيهم أخذهتم الصيحة فلام العذاب، فيها وجّل عّز اهللا بعث التي السـحابة قبل من الروح يلتمسـون
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فامتوا وهلكوا.(٣٠٤) نار من وصاعقة
﴿إّن النهاية: وجّل يف عّز اهللا قال حيث بالفساد واالنحراف وامللّوثني املعاندين هذه هي عاقبة نعم

مؤمنني﴾.(٣٠٥) أكثُرُهم كان وما آليًة ذلك يف
اهللا).(٣٠٦) رمحة (عن ثمود﴾ بعدت أيضًا: ﴿أال بعدًا ملدين كام وقال

شعيب$) حياة قصص (هناية



اشموئيل ظهور قصة
بعد موسى$ وطالوت وجالوت
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موسى$ بعد وجالوت وطالوت اشموئيل ظهور قصة
موسـى$ وّيص بن نون يوشـع بقيادة بنـي إرسائيل قام موسـى$ وفاة بعـد أنه سـابقًا قلنـا كـام
هذه واسـتمرت املقـدس واملدن األخرى بيت يفتحون حتـى وفلسـطني، الشـام يف العاملقة بمحاربـة

احلرب.
من و (٢٤٨) و (٢٤٧) اآلية (٢٤٦) يف والذي جاء ذكره موسـى$ بعد نبي لبني إرسائيل وكان
إستنادًا النبي إشـموئيل أنه اسـمه والذي يعتقد أغلب املفرسين يذكر «النبي» ومل بعنوان البقرة سـورة

الروايات. عىل
جلهاد بنائهم بإعادة وبدأ بني إرسائيل قيادة إرسائيل من بني أصله والذي كان إشـموئيل وقد توىل

األعداء.
إرسائيل بنـي وأحس خياف، شـجاع ال قائد حيتـاج إىل إرسائيل بنـي أن جيـش إشـموئيل فأحـّس

األعداء. يد عىل من ظلم ما لقوه ملا القائد هذا مثل إىل أنفسهم أهنم بحاجة
القرآن: يف جاء كام ظله يف حياربون األعداء شـجاع وملك هلم قائد وسـألوه يعّني إشـموئيل فأتوا

اهللا﴾. سبيل يف نقاتل ملكًا ﴿ابعث لنا
أال تقاتلوا القتال عليكـم كتب إن عسـيتم ﴿هل ضعفهم: كان يعرف والذي إشـموئيل هلم فقـال

(وجتبنوا)﴾.(٣٠٧)
إنني إليه: اهللا فأوحـى ربه إشـموئيل فسـأل األعداء، معه يطيعوه ويقاتلـوا بـأن وعـدوه ولكنهـم

بيده. الراية فاجعل ملكًا لك سأبعث
وأمجل وقته يف إرسائيل وأعلم بني طويـل القامـة والذي كان الالئـق «طالوت» وكان هـذا القائـد
مع والده وكان يسكن مشـهور، غري الوقت يف هذا شـجاعة، وكان وأقواهم وأمتهم وأعظمهم جسـًام
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الدواب ويعمل بالفالحة. ساحل النهر ويرعى عىل
عند النهر، بالبحث عنهم أصدقائه أحد مع طالوت فبدأ الصحراء، دوابه يف بعض ضّلت يوم ذات
طالوت لطالوت: صديق فقـال - إشـموئيل يسـكن هبا التي املدينة - «صوف» مدينة وصال إىل حتـى
موضع إىل يرشـدنا لعله إليه نذهب هيـا النبي يعيش هبا، وإشـموئيل صوف، مدينة بالقـرب مـن إننـا

دوابك.
عىل طالوت حتى إشـموئيل نظر وقع أن وما وجاءا إشـموئيل صوف ودخال فقبل طالوت بذلك
هذا أن وعلم نفـس اللحظة يف وعرفه إشـموئيل الشـعور، نفس طالوت بادله وكذلك به قلبـه ارتبـط

قائدًا. عّز وجّل ليكون اهللا بعثه الذي الشخص هو
إىل اآلن متجهة وهـي يف القرية إن دوابك إشـموئيل: له فقـال قصته إلشـموئيل، فـرشح طالوت

األعداء. من إرسائيل بني نجاة وهو إىل عمل أكرب وإّين أدعوك تقلق، وال بستان والدك،
بعث قد اهللا إن إرسائيل وقال: بني إىل إشـموئيل إشـموئيل، فعّرفه قبل بدعوة ثم طالوت فتعّجب

األعداء. جلهاد واستعدوا فاتبعوه ملكًا، طالوت لكم
ومل يكونوا  امللكية، والصفات آثـار يف ظاهر طالوت يروا مل ألهنم إطاعته يف إرسائيل بنـي فتهـاون
واجلسـم يف العلم بسـطة وزاده اصطفاه عليكم اهللا هلم: ﴿إن وقال إشـموئيل ولكن طمأهنم يعرفونه،

عليم﴾.(٣٠٨) واسع واهللا يشاء يؤيت ملكه من واهللا
التابوت(٣٠٩) يأتيكم أن ملكه آية ﴿إن إشموئيل: هلم ملكه فقال دليل وآية عىل إرسائيل بني فطلب
كنتم إن آلية لكم ذلك يف إن املالئكـة حتمله هارون وآل موسـى آل ترك ربكم وبقية مما من سـكينة فيـه

مؤمنني﴾.(٣١٠)
التابوت. إليهم وصل اهللا من وبإعجاز

أصنامهم بيت األصنـام فأصبحـت التابـوت أدخلـوه عىل األعـداء غلـب ملـا التاريـخ: يف وجـاء
ظهر وضعوه موضـع أعناقهم وكل يف وجـع فأخذهم املدينة من ووضعوه ناحيـة فأخرجـوه منكسـة
وحيملوه عىل أن يأتـوا به رأهيم عىل التابوت فأمجع بأن خيرجـوا عليهم ووباء، فأشـري بالء وموت فيـه
إىل بني الثورين فجاءت املالئكة وسـاقوا الثورين وأرسـلوا ذلك ففعلوا ثورين، إىل ويشـدوها عجلة

إرسائيل.
الثورين يسوقوا بأن عّز وجّل املالئكة اهللا أمر قد التابوت، هو وهذا إرسائيل: لبني إشموئيل فقال

إليكم.
اجلهاد.(٣١١) إىل فتبادروا بالنرص طالوت وقبلوه، وأيقنوا ملك علموا بصدق للتابوت، وبرؤيتهم
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طالوت بقيادة إرسائيل بني انتصار
بالسـري إىل وبدأوا للقتال، اجليـش وإعداد بتجهيـز إرسائيـل، فبدأ بني عىل ملـكًا طالـوت نصـب
املاء: وجود وعدم عطشهم بالرغم من هلم فقال إرسائيل، يمتحن بني أن مسـريهم أراد ويف األعداء،
يرشب ومن مل اهللا، من حزب فليس منه رشب املفازة، فمن هذه يف اهللا مبتليكم بنهٍر إن إرسائيل: يا بني
غرفة منهم يغرف كل واحد أن هلـم اهللا أطلق النهر وردوا فلام بيده، غرفة اغـرتف اهللا إال من مـن فهـو

منهم. قليال إال منه فرشبوا بيده
بمقدار غرفة رشبوا أو املاء يرشبوا مل الذين هم الذين يستطيعون اجلهاد وأدرك طالوت أن املؤمنني

واحدة. يد
وقلتهم األعداء كثـرة ورأوا جنـود جالوت إىل فلام نظروا النهـر، معه واملؤمنون طالـوت فجـاوز
فقالوا اآلخرة اهللا ويـوم بلقاء يعتقدون كانـوا ولكنهم وجنوده﴾ بجالوت لنا اليـوم طاقـة ﴿ال قالـوا:

الّصابرين﴾.(٣١٢) مع واهللاُ اهللا بإذن كثريٍة فئٍة غلبت قليلٍة فئٍة من قوية: ﴿كم بإرادة
جيوش صفوف هلـم ظهرت املقدمـة حتى حركتهـم وطالوت يف يف إرسائيل بنـي جنـود فاسـتمر
أفرغ ﴿رّبنا وقالـوا: رهبم ودعوا العظيم الصف ذلـك مقابل يف بني إرسائيل فوقـف جيش جالـوت،

الكافرين﴾.(٣١٣) القوم وانرصنا عىل أقدامنا وثّبت صربًا علينا
ذلك ويف الالئـق واملؤمن، امللك طالـوت بقيادة عالية بروحّيـة القليلـة بالقتال الفئة فبـدأت هـذه
داود$ رأى آنذاك، فلـام ومل يكن معروفـًا إرسائيـل، بني جيـش إىل انضـم قـد داود$ كان الوقـت
وبقتله وهلك، دابته عن ونكس فدمغه عينيه بني به فصك فرماه مقدافه يف فجعله احلجر أخذ جالوت

جالوت. وفّر جيش تراجع
إشموئيل عند عظيمة مكانة لداود$ وأصبح القليل، بجيشه جالوت طالوت غلب الرتتيب وهبذا

والنبّوة. امللك اهللا إرسائيل وأعطاه وبني

والدرع داود$
يسـتوي يقتله من جالوت إن إرسائيل (إشـموئيل): بني نبي إىل اهللا الصادق$: أوحى قال االمام
راعيًا إيشـا بن إيشـا، وكان داود اسـمه يعقوب$ الوي بن من ولد رجل موسـى$ وهو درع عليه
إىل جالوت بعث ومجعهم حلرب نبي إرسائيل إىل طالوت بعث فلام داود، أصغرهم عرشة بنني له وكان
درع موسى$، فألبسه الدرع، ولده من واحدًا واحدًا دعا فلام حرضوا ولدك، واحرض أن احرض إيشا

أحدًا؟ من ولدك خلفت هل إليشا: فقال عنه، قرص من عليه، ومنهم طال فمنهم من
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مقالع. ومعه دعي أقبل فلام به فجاء إليه فبعث راعيًا، الغنم يف تركته نعم أصغرهم قال:
شـديد خمالته، وكان يف فأخذها خذنـا، داود فقالت: يـا طريقه، يف صخـرات ثالث فنـاداه قـال:
ففصل طالوت عليه فاسـتوى موسـى درع إىل طالوت ألبسـه جاء فلام شـجاعًا، بدنه قويًا يف البطش،
جبهته ويف التاج، رأسـه وعىل الفيل، جالوت عىل جالوت وكان بحذاء فوقف داود$ باجلنود، فجاء
يف ميمنة فرمـى به حجرًا، األحجار تلـك من داود$ فأخذ يديـه، بني وجنوده نورهـا، يلمـع ياقوتـة
عليهم فوقع جالوت ميرسة يف به فرمى آخر حجرًا وأخذ عليهم فاهنزموا، يف اهلواء فوقع فمّر جالوت
مّيتًا، األرض عىل ووقع دماغه إىل ووصلت جبهته يف الياقوتة بحجر فصّكت ورمى جالوت فاهنزموا،

إرسائيل.(٣١٤) بني جيشه، وانترص فاهنزم

وجالوت) وطالوت إشموئيل$ قصص (هناية
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يوسف$ حياة قصة
الثانية السورة السور - إحدى وسميت القرآن، مرة يف (٢٧) يعقوب$ ابن اسم يوسف$ جاء
وعّرفت هنايتها، إىل من بدايتها يوسف$ عن قصة وحتكي آية (١١١) وهي يوسف$ بإسم - عرش

نقصُّ ﴿نحن من سـورة يوسـف: يف اآلية الثالثة نقرأ كام بأحسـن القصص، بالقرآن يوسـف$ قصة
هذا القرآن﴾. إليك أوحينا بام القصص أحسن عليك

أساس القرآن: إىل هذه القصة عىل ولنتوجه

يوسف$ رؤيا
عدا ما وكان أصغرهم بنيامني، يسـمى واحد أخ أمه من له وكان أخًا، عرش أحد ليوسـف$ كان
إّين ﴿يا أبت وقال له: أتى أبوه سـنني(٣١٥) تسـع عمره كان وملا لدى يعقوب$، بنيامني، وأكثرهم حّبًا

ساجدين﴾.(٣١٦) يل رأيتهم والقمر والشمس عرش كوكبًا أحد رأيُت
فيكيدوا عىل إخوتك رؤياك تقصص ال بني ﴿يا رؤياه: يعلم بتعبري كان والذي يعقوب$ له فقال
تأويـل األحاديث من جيتبيك ربُّـك وُيعّلمـك مبٌني، وكذلـك عـدوٌّ لإلنسـان الشـيطان إّن لـك كيـدًا
عليٌم رّبك إّن قبُل إبراهيـم وإسـحاق من عىل أبويـك كـام أمتّها يعقوب وعـىل آل عليك نعمتـه وُيتـمُّ

حكيٌم﴾.(٣١٧)
وجيّللونـه(٣١٨) فيعّظمونـه وإخوتـه أبـواه عليـه ويدخل مـرص سـيملك أنه الرؤيـا هـذه وتأويـل

هللا.(٣١٩) شكرًا له ويسجدون
ُهييج ال أن جيب كان يف أنفسهم، لذا بام لعلمه يوسـف$ يعلم أهنم سيحسـدون يعقوب$ فكان
رؤياه من يوسـف$ وجه يف خاصة وعظمة ميزة يعقوب$ شـاهد أخرى جهة ومن احلسـد، فيهم
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يستطيع يكن لذا مل مرشق، مستقبل له وسيكون نبّيًا سيكون هذا ولده أن يعلم وكان أخرى وإهلامات
إخوته. قبل من حسده إىل أّدى مما حمبته له، إخفاء

فازداد إخوته وأخربن يوسـف$ برؤيا سـمعن بعض نسـاء يعقوب أن الروايات، لبعض وطبقًا
منه. وقرروا أن يتخلصوا حسدهم

احلاسدين إخوة يوسف$ كيد
أّدت يوسـف$ احلسـنة ومميزاته صفات ولكن أوالده، بني يعدل كان يعقوب$ أن من وبالرغم
مثل لذا سـنني، تسـع وله - عدا بنيامني ما - إخوانه أصغر عليه آنذاك يوسـف وكان أكثر، حيبه أن إىل

أبويه. جهة حمّبًا من الولد كان هذا
جدًا عىل وحريص مراقـب كان بل حيسـدونه، حتى أوالده العدالة بـني يعقوب$ خيالـف مل لـذا
إخوانه، أمجل كان يوسـف$ أخرى جهة ومـن كيدًا، له يكيـدوا إخوته ال حتى رؤيا يوسـف كتـامن
حفظ يف يعقوب$ يقّرص مل لذا حيسدونه، حتى كافية الصفات هذه طلق املحيا، وكانت التامثل حسن

بينهم. العدالة ومراعاة
أحّب (بنيامني) وأخوه ﴿ليوسف وقالوا: بينهم فيام فتآمروا إخوته يف قلوب احلسـد اشـتعل ولكن
أبيكم وجه خيل لكم أرضًا اطرحوه أو اقتلوا يوسف ضالٍل مبني، لفي إّن أبانا عصبة ونحن منّا إىل أبينا

صاحلني﴾.(٣٢٠) قومًا بعده من وتكونوا
الّسّيارة بعض يلتقطه اُجلّب يف غيابت وألقوه يوسف تقتلوا ﴿ال أحدهم: فقال بعده من تتوبون أي

فاعلني﴾.(٣٢١) كنتم إن
يوسـف$ بقتل اقرتحوا ثـم بالضالل أباهـم يتهموا أن عـىل بـعـثـتـهــم احلسـد صفـة نعـم إن
الذي أن الروايـة يف وجـاء احلسـد، عقدة من أنـفـســهـم كبـرية ليفّرغوا جناية فعـل عـىل وصممـوا
قطع هو منا املطلـوب أن وقال: يـهـودا)، أو روبني (أو «الوي» هـو يوسـف$ قتل بعـدم نصحهـم
أعني عن بعيدًا ويأخذونه الّسّيارة بعض ويلتقطه يف اجلّب بل نرميه نقتله، فِلَم بيوسف$، عالقة أبينا

أبينا.
املناسب.(٣٢٢) الوقت اخلّطة يف هبذه يقوموا بأن وقرروا بفكرته، فقبلوا

اخلصـال األخرى وتكون عىل التـي تطغى واخلطرية القبيحة اخلصـال خصلة من احلسـد نعـم إن
احلسد، من قلوبنا أن نغسل جيب من الذنوب لالبتعاد عن الكثري لذا الكبرية، األخرى للذنوب مفتاحًا

املشئوم. اإلحساس ذلك



١٥٥

يوسف$ حياة قصة

أبيهم عند نفاق اإلخوان
ووقوفهم يوسف$ عىل رمحتهم وأظهروا بكل نفاق يعقوب$ أبيهم عند يوسف$ إخوة فجاء
تأمنا ال لك ما أبانا ﴿يا وقالوا: معهـم يوسـف$ بخروج وإقناعه معه باحلديث وبدأوا بجانـب احلق

حلافظون﴾. له وإّنا ويلعب يرتع غدًا معنا أرسله لناصحون، له وإّنا يوسف عىل
غافلون﴾. عنه وأنتم الذئب يأكله أن وأخاف به تذهبوا أن ليحزنني يعقوب$: ﴿إّين فقال

خلارسون﴾. إذًا إّنا الّذئب ونحن عصبٌة أكله ﴿لئن فقالوا:
حيني حتى يعّدون الدقائق وكانوا يوسـف، من اهللا يف للبلوى متوقع لذلك كاره وهو فدفعـه إليهم

رأيه. عن يرتاجع أباهم أن وقبل الصحراء إىل وقت خروجهم
سّلة وأعّد هلم حسـنًا، لباسًا وألبسـه يوسـف$ غّسـل يعقوب$ وجه حان وقت خروجهم فلام
يوسـف جاع وكلام األمانة، ختونوا هلم: ال وقال بيوسـف$ كثريًا وّصاهم ثم وأعطاهم مليئة بالطعام

عليه. الطعام وحافظوا ناولوه
وبكى إليـه واعتنقه فضّمه أيدهيم من فانتزعـه مرسعًا يعقوب$ حلقهـم منزهلم من خرجـوا فلـام
عن كثريًا ابتعـدوا إليهم، فلام يدفعه منهـم وال يأخذه أن خمافـة مرسعني به فانطلقـوا إليهـم، ودفعهـم
أن يسـتطيع يوسـف$ يكن ومل أخيهم يوسـف$، بانتقامهم من وبدأوا حسـدهم يعقوب$ ظهر

خّطتهم. لتنفيذ واستعدوا وطفولته بكائه يرمحوا ومل شيئًا، يفعل
فقال كبريهم: الليلة، الذئب فيأكله الشجرة هذه حتت ونلقيه نذبحه فقالوا: أشجار غيضة به أتوا ثم

فاعلني. كنتم الّسّيارة إن يلتقطه بعض غيابة اجلب يف ألقوه ولكن تقتلوا يوسف ال
وتوسـله وأتوا هيتموا بتّرضعه ومل وجعلوه عريانًا قميصه عنه أهنم نزعوا الروايات، لبعض وطبقًا
اقرأوا ناداهم: اجلّب قعـر يف صار ألقوه، فلام نصفها بلغ إذا حتـى البئر وجعلوا يدلونه يف إىل البئـر بـه

مني.(٣٢٣) السالم يعقوب
لسـاعات بجانب اجلّب إخوته عليها، وظّل فقام صخرة إىل آوى ثم فيه، فسـقط يف البئر ماء وكان
يزالوا مات، فلم أنه قد حتـى تعلموا ههنا من تزالوا ال بعضهم لبعض: غرقه وقال يتأكـدوا من حتـى

أبيهم.(٣٢٤) إىل ورجعوا آيسوا حتى بحرضته

يوسف$ ومناجاة وتوكل عربة، ضحكة
موضع هنـا ليس هيـودا: له فقـال يوسـف$ ضحـك يف البئـر، يوسـف$ ألقـوا ّملـا أنـه وروي

الضحك!
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أراكم ولكنني أقوياء، أخوة معادايت ألن يل يستطيع الذي من أفّكر يوم كنت قال يوسف$: ذات
عىل إال االنسـان يّتكل ال بأن وجّل عّز اهللا درس من باجلب، وهذا وألقيتموين عّيل تسـلّطوا الذين أنتم
إال أّتكل أال وهي هذه احلادثـة لعربة اعتربهتا من كان لرسوٍر بـل يكن ضحكي مل (لـذا ثنـاؤه جـّل اهللا

تعاىل).(٣٢٥) اهللا عىل
ابراهيم رب «يـا وقـال: وحده يشء وارتبط بـاهللا كل عـن انقطـع يف البئـر يوسـف$ وملـا ألقـي

وصغري». ضعفي ارحم ويعقوب واسحاق
وتعرُف مكاين ترى املكروبني، قد كرب عن مفّرج يا املسـتغيثني غوث يا املسـترصخني رصيخ «يا

يا رّيب». من أمري برمحتك يشٌء عليك خيفى وال حايل،
به  فلطف وجّل عّز اهللا عىل وتوّكل سـنه صغر مع املظلمة البئر أعامق يف وحيدًا يوسـف$ وظّل
تعاىل اهللا أوحى اهللا عىل لتوّكله ونتيجة ويسّلونه (٣٢٦)، حتى حيافظون عليه املالئكة إليه وبعث تعاىل اهللا

يشعرون﴾.(٣٢٧) ال وهم هذا بأمرهم ﴿لتنبئنّهم حتزن، ال أن إليه:
جربئيل عريانـًا فأتاه النار يف من ثيابه وقـذف النـار جّرد يف اخلليل إبراهيم ألقـي حـني أنـه وروي
مات فلام إسـحاق، ورثه مات فلام عنـد إبراهيم$ ذلك وكان إيـاه، فألبسـه اجلنة حرير من بقميـٍص
يف عنقه وعّلقه تعويذ القميص يف ذلك يعقوب$ جعل يوسـف$ شّب فلام يعقوب، ورثه إسـحاق
فأخرج منه التعويذ ذلك عليه وكان جربئيل جاءه عريانًا البئر يف ال يفارقه، فلام ألقي يوسف$ وكان

إياه. وألبسه القميص
بفلسطني يعقوب وكان مرص، من العري فصلت ملا رحيه وجد يعقوب القميص الذي أنه هو وروى:

يوسف.(٣٢٨) إّين ألجد ريح فقال:
أتـاه جربئيل$ اجلّب يف يوسـف، يوسـف أخوة طرح ملا أنه قال: الصـادق$ عـن االمام ونقـل

ههنا؟ تصنع ما غالم يا فدخل عليه فقال:
اجلب. يف ألقوين إخويت إن فقال:

منه؟ قال: فتحب أن خترج
أخرجني. شاء إن وجّل عّز قال: ذاك إىل اهللا

فقال لـه: وما اجلب مـن أخرجك حتـى الدعاء بـهـذا لـك: ادعني يقـول إن اهللا لـه: فقـال قـال:
الدعاء؟

اجلالل الّساموات واألرض ذو املنّاُن، بديُع إال أنت إله ال احلمُد لك إّين أسئلك بأن قل: اللهم قال:
وخمرجًا.(٣٢٩) فرجًا فيه أنا مما جتعل يل وأن حممٍد وآل عىل حممٍد ُتصّيل أن واإلكرام
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يعقوب$ ورّد األخوة كذب
أبيهم أمام يفضحوا ال وحتـى كنعان، إىل عادوا اجلـّب، يف يوسـف$ يوسـف، أخوة ألقى بعدما
وأن كالمهم صدق الدليل عىل عندهم يكون وبذلك غزال، أو جدي يوسـف$ بدم قميص لّطخوا

يوسف$. أكل قد الذئب
ومل ملـاذا خنتـم األمانة سـأهلم: أيـن اخاكم؟ أباهم رآهـم فلـام يبكـون عشـاءًا أبيهـم إىل فرجعـوا

منه؟ خفت ما حصل هل حتفظوهنا؟
أنت ﴿وما قميصه وهذا الذئب﴾ فأكله متاعنا عند يوسف وتركنا نستبق ذهبنا إّنا أبانا ﴿يا فقالوا:

صادقني﴾.(٣٣٠) كنّا ولو لنا بمؤمٍن
يعقوب$ رأى لذا ملـا أيضًا، مالبسـه يمّزق شـخص يأكل حينام الذئب أن مل يفكروا كّذبـوا وّملـا

القميص. يشق مل حني رفيقًا ذئبًا كان لقد اللهم قال: ممزق غري القميص
قتلوه. اللصوص أخطأنا لقد وقالوا: خلطأهم فانتبهوا

للقميص.(ملاذا احلاجة أشـد يف وهم قميصه يأخذون يقتله اللصوص وال كيف يعقوب$: فقال
الكذب؟) هذا كل

لكم سّولت ﴿بل يعقوب$: ما قال وكان احلّق أبيهم، عىل جواب لريّدوا لدهيم يكن ومل فاستحوا
أمرًا﴾.(٣٣١) أنفسكم

من البئر الّسّيارة يوسف$ إنقاذ
مل يوسف رّب ولكن فيها، أيام قضاها ليايل وثالث ثالثة البئر، يف مّرة املظلوم ليايل يوسف$ قىض
البئر وكان يفّكر من اخلروج حلظة كل يف يوسف$ ينتظر وكان روحية، بإهلامات يسّليه وكان ينساه،
من سيلبسـه وماذا به؟ القدر سـيفعل ماذا ينتظر وكان وجّل، عّز باهللا ارتباط قلبه يقطع ومل باملسـتقبل،

امتحان وبالء؟!
اجلّب من قريبـًا ونزلوا التجـارة، وأمـوال اإلبل ومعهـم مرص يريـدون مدين مـن جـاءت سـّيارة
دلوه فأدىل ذعر» بـن «مالك يقال له رجًال وكان املـاء هلم من يطلب فبعثـوا املـاء، لالسـرتاحة ورشب
وجهًا الناس أحسن من غالٌم هو إذا ونظر خرج فلام باحلبل فجّره يوسـف$ فتعّلق ليسـتقي، البئر يف
حتى يأخذونه وفرحوا به، وخّبئوه حوله واجتمعوا غالم﴾، هذا برشى ﴿يا وقال: صاحبـه إىل فعـدى

وتعّجبوا. جلامله هبتوا وقد ويبيعونه، مرص إىل
فأجاب الغريـب، الطفل هـذا إىل احسـنوا أحدهم: قال البئر مـن يوسـف$ أخرج ملـا أنـه روي
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غريبًا.(٣٣٢) ال يكون اهللا يكون مع اطمئنان: من بكل يوسف$
اثنى مرص يومئٍذ مسـرية وبني كنعان كان بني لألحاديث وطبقًا إىل مرص، كبضاعة فأخـذوه معهـم
وبكى قربها، وأتى البعري فنزل من قرب والدته «راحيل»، إىل يوسف$ وصل مسريهم ويف يومًا، عرش

مرص.(٣٣٣) إىل وساروا التحق بالّسّيارة ثم إخوته به فعل والوطن وما والده عن بفراقه وأخربها
فكان العبيد مـن عبدًا أصبح أنه إال البئر قعـر يف الوحدة وحشـة من نجاة يوسـف$ من بالرغـم

األسود؟ املستقبل سيحصل له يف ماذا يفّكر

القرص إىل والدخول اجلب النجاة من
يأيت أحد ال حتى ممكن وقت بأرسع يوسـف$ من يتخّلصوا أن أرادوا مرص دخلت الّسـّيارة وملا

معدودة. ودراهم بخس بثمٍن بيع، لذا باعوه بدون ويأخذه ويعرفه أقاربه
قرصه، إىل وأخـذه اشـرتاه يوسـف$ رأى وملا غالم الئق، مـرص آنـذاك يفّكر برشاء وكان عزيـز
نتخذه أو أن ينفعنا عسى مثواه أكرمي زليخا لزوجته قال قرصه أدخله وملا هبذه املعاملة، سعيدًا وكان

ولدًا.
مرص فرعون وكان اسم مرص، فرعون خليفة «طفري» وكان أو «قطفري» كان مرص عزيز اسم وقيل

«أبايب األول». «أبوفس» أو وليد» أو بن «رّيان
له ليس والذي ال الفائق مجاله من بالرغم قليل بثمن يوسف$ باعوا هذا السؤال ملاذا وهنا يطرح

به؟ يعتنوا مل ملاذا نظري،
الطريقة؟ هبذه الصديق$ يوسف يذّل ملاذا هذا املطلب؟ وّرس احلقيقية هي العّلة ما

األوىل. عمل ترك اخللقة وهو عقوبة جهاز دّقة وبّني األسئلة هذه اهللاملسو هيلع هللا ىلص عىل أجاب رسول
وقال: من بنفسه واغّرت بجامله، وعجب يف املرآة، مجاله شاهد يوسف$ يوم ذات الرسولملسو هيلع هللا ىلص: قال

لو كنت غالمًا؟ ما كان قيمتي يعلم
يتوجه وحتى التصورات، تلك مثل يتصور ال حتى القليلة القيمة يباع هبذه وجّل أن اهللا عـّز فـأراد

تعاىل. أمام اهللا ذاته عّز وجّل اخلالق وينكر اهللا إىل
قتل، إذا الصيد كلب قيمـة النقص، وهي والبخس: درمهًا، الرضـا$: كانت عرشين االمام قـال

درمهًا.(٣٣٤) عرشين قيمته كان
حياة تاريخ يف جديـد فصـل بدأ الواقع ويف هبـا واتصل أخـرى إىل طبقة يوسـف$ انتقـل وهنـا

املعرفة. ألصحاب ومواعظ حكم فيه والذي يوسف$
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حياته أخرى من صفحة يف يوسف$ عفة
والروحي آثار نموه اجلسـدي بدأت يوم عن ويومًا للقرص، الكوخ أصبح سـاكنا سـاكن يوسـف
بل فقط هو وليـس ووقاره، وحسـنه وعّفته ومعرفته مجالـه و لكامله مـرص عزيز تظهـر وتـربز، فهواه
وتعشـق وضع أصبحت هتوي أحسـن تعيش يف هلا ولد والتي يكن مل السـيدة التي هوته، امرأته حّتى

للحظة واحدة. من فكرها خيرج وال يوسف$،
ويف عمره مثـل يف لشـاب منه، كيف وتتعّجب وتفّكر فيـه وقامتـه طوله إىل زليخـا تنظـر وكانـت

خيون. وال وخجوالً؟ عفيفًا طاهرًا يكون عنفوان شبابه
أكثر ولكّن أمره عىل غالٌب واهللاُ األحاديث تأويل من ولنعّلمه يف األرض ليوسـف ﴿وكذلك مّكنا

يعلمون﴾.(٣٣٥) ال النّاس
أن شبابه، عنفوان يف وعفيفًا كامًال كان الذي يوسـف$ املحسـنني، ويسـتحق أجر يضّيع ال واهللا

وجّل. اهللا عّز منحه الذي النبوة ومقام لدين علم لديه يكون
املحسنني﴾.(٣٣٦) نجزي ﴿وكذلك

كل تراه يف منه شيئًا، وكانت تأخذ أن تستطع مل ولكنها وهنارًا، ليًال بيوسف$ تفكر زليخا وكانت
العّفة. يف حلظاته ملكًا

ورشفه وعفته ومناعته عىل عزته يـزال حمافظًا ولن يزل ومل كيدها من جدًا يوسـف$ حـذرًا وكان
نفسـها يف شـفاء غليلها املتوقد وما عىل واعتزمت الغرام هائج هاج هبا أن إىل السـامي ومقامه الرفيع
وعمل تنجيز دعوة اململوك إىل السيد دعوة ملزمة دعوة نفسها إىل ودعته القول فصارحته من الصبابة
له وبرزت نفسـها احلجاب عن فرفعت وأخذت العدة التامة، لألمر واحتاطت خمالفته، بعـدم جازمـة
لك، وقالت: هيت األبواب غلقت ثم عرصها، نساء فكانت أمجل غاية اجلامل، وهي عىل زينة أتّم عىل

يفلح الظاملون﴾. ال مثواي إنه أحسن رّيب إنه اهللا ﴿معاذ وقال: فأبى
روح عن النزاهة عن غايـة اإليامن قوة عن الكاشـفة واملحنة البالغة احلـرج املأزق هـذا إىل انظـروا
نفسها إىل اجلميلة سيدته وغضارة الفتوة تدعوه شبابه يف ريعان شاب والعصمة، النبّوة ودليل القدس
من شيطان والنجاة يطلب الفرار الباب شـطر وجهه يويل ثم لسـيده، الذمام ويمنعه رعاية دينه فيغلبه

غوايتها.
والعشق الشهوة وتبدلت زليخا فغضبت هاربًا، منها فأفلت عليه نفسها وألقت ختف، ال فقالت له:
يتغاىض عام أن عىل القـدرة اإلهلي يوسـف$ واالهلام اهللا ذكر أعطى هـذه اللحظة ويف الغضـب، إىل
االمام احلسـاس.(وكام قال املوقف يف هذا خيطئ ال أن عىل جدًا حريصًا وكان البـاب إىل يـراه ويـرسع
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ألقي فقالت: تعملني؟ ما يوسف: هلا هلا، فقال مالءة عليه فألقت بيتها يف صنم إىل قامت الصادق$:
يسـمع وال ال صنم من تسـتحيني أنت يوسـف: فقال منه، أسـتحيي فإين يرانا ال ثوبًا الصنم عىل هذا

ريب؟).(٣٣٧) من أنا أستحيي وال يبرص
فأفلت وانشـق القميص من خلفه قميصـه فجذبت زليخا فلحقتـه ففتحه البـاب فهـرب منهـا إىل
والتي تلك احلالة ورآمهـا يف مرص، عزيز شـاهدا حتى وحلقته القرص وخرج من ثيابه يف منهـا يوسـف

قصتها. سنذكر
من كان ألنه املخالـف للعّفة، العمل عن يبعده حتـى ثناؤه يوسـف$ جّل اهللا سـاعد هكذا نعم،

الكريم: القرآن يف قال كام املخلصني اهللا عباد
املخلصني﴾.(٣٣٨) عبادنا من ﴿إّنه

«ما املجاهُد عيل$: املؤمنني أمري قال حيث كبريًا جهادًا هذا امليدان يف جاهد يوسف$ وحقًا إن
املالئكة».(٣٣٩) من ملكًا يكون أن العفيف لكاد فعّف، قدر ممّن أجرًا بأعظم اهللا سبيل يف الشهيُد

العامل. هلذا الدروس وأعىل أعظم نفسه وقتل بجهاده وأعطى يوسف$

يوسف$ عفة شهادة الرضيع يف
فقالت له فبهـت تلك احلالة، يف مـرص عزيز رآمها زليخـا وحلقته القرص مـن يوسـف$ خرج ملـا

أليم﴾. عذاب يسجن أو إال أن سوءًا بأهلك أراد من جزاء زليخا: ﴿ما
أردت ما إطمئنـان: وبكل صادق بلحن يوسـف$ قال وهنا شـديدًا غضبًا مرص عزيـز وغضـب

عن نفسه. راود صاحبه املهد أّينا يف الصبي(٣٤٠) هذا نفيس فسل عن هي راودتني بل سوءًا بأهلك
القضية. هذه احكم يف عزيز مرص للصبي: فقال

فهو من قدامه مقدودًا فإن كان يوسـف قميص إىل انظر امللك أهيا وقال: املهد يف الصبي اهللا فأنطق
اقتص وما الصبي كالم امللك سـمع فلام راودته، التي فهي خلفه مقدودًا من كان وإن الـذي راودهـا؟

عظيٌم﴾. إن كيدكّن كيدكن من ﴿إنه هلا: من خلفه قال مقدودًا رآه فلام إليه فنظر بالقميص جاء
وال هذا عن اعرض له: وقال يوسف$ وّىص وزوجته احلادثة وحلفظ حيثية عزيز مرص هذه وبعد

واكتمه. أحدًا منك يسمعه
اخلاطئني﴾.(٣٤١) من كنت إنك لذنبك ﴿استغفري لزوجته: وقال

أو حتى يعاقبها، عليها يكن مسّلطًا أو مل يرد ولكنه مل زوجته يعاقب أن مرص عزيز جيب عىل وكان
املوضوع. هذا عن تغاىض لذا غيورًا، رجًال يكن مل
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مراحل أخطر ويف نفسـه، حفظ يوسـف$ الشـهوة، هيجان قمة ويف أصعـب املواقـف يف نعـم،
أجواء ويف اهللا﴾، ﴿معـاذ وتوسـالهتا قال: عاشـقة متزوجة امرأة وأمام حركات للعّفة املنـايف العمـل
يف وجعل صبي الالأخالقية، التهم من اهللا وحفظه وهرب، الغليظة الشهوة سلسلة قطع مساعدة متامًا

يوسف$. عّفة عىل ويشهد ويقيض املهد يتكلم

النساء اعرتاض عىل رّدها زليخا يف عدم حياء
املدينة، فوّبخن أثرياء نسوة كن من وصل إىل حتى املدينة وذاع، بغالمها يف عشـق زليخا خرب شـاع

ضالٍل مبني﴾.(٣٤٢) إنا لنراها يف ُحّبًا شغفها قد نفسه، عن فتاها ﴿امرأة العزيز تراود وقلن: زليخا
من (والاليت كن فدعتهـن النسـوة، تلك عىل وترد جتيب حتى ذكية خّطة ورسـمت ذلك، فبلغهـا
قالت ثم سـكينًا منهم واحـدة ثـم أتت كل وجملسـًا طعامـًا هلـم وهّيئـت قرصهـا، إىل األرشاف)(٣٤٣)

ليوسف: اخرج عليهن.
يف حّرة زليخا وكانت سيدته، إطاعة وجيب عليه غالم وهو الوضع مثل يف يوسـف يفعل حّقًا ماذا
﴿فلام املجلس، يوسف$ فدخل يمنعها، وال يف ترصفاهتا يتدخل ال يغري ال وزوجها الذي ترصفاهتا،

أيدهين﴾.(٣٤٤) وقّطعن أكربنه رأينه
ما هللا يعتني بالنسـوة، وقالت النسـوة: ﴿حاش ومل املجلس يف وعّفة حياء بكل يوسـف$ فوقف

كريٌم﴾.(٣٤٥) ملٌك إال إن هذا برشًا هذا
الوضع، ثم زليخا هلذا يوسف$، وفرحت هبتن جلامل قد والنسوة عاديًا، غري املجلس وضع كان
وهرب فاسـتعصم نفسـه عن أّين راودّته حّتى مل يميل إىل، الذي فيه﴾ ُملتنّني الذي ﴿فذلكّن هلن: قالت

ورفضني. منّي
عىل ما نادمة أهنا املجلس يف مل تقـل أهنا حيث وصلت، درجة أي إىل حيـاء زليخا قلة الحظـوا هنـا

وخيانتها.(٣٤٦) القبيح بعملها وأعلنت أقّرت بل معه فعلت

وتبليغاته السجن يف الربيء يوسف
النسـوة: حضور يف الغري مرشوعة، وقالت برغباهتا يوسـف$ اعتناء عدم من جدًا غضبت زليخا

الّصاغرين﴾.(٣٤٧) من وليكونًا لُيسجنّن آمره ما يفعل مل ﴿ولئن
بحبسه. فأمرت التهديد ووقاحتها، هذا كل أمام إليها نفسه ال يسّلم يوسف$ أن زليخا ورأت

الّسـجُن ﴿رّب كيدهن وقال: عنه أن يرصف ربه وعال ودعا اهللا جـّل يوسـف$ التجأ إىل ولكـن
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له رّبه فاستجاب اجلاهلني، إليهن وأكن من أصُب كيدُهّن عنّي ترصف وإال يدعونني إليه مما إّيل أحبُّ
كيدهّن﴾.(٣٤٨) عنه فرصف

النساء، كيد عنه ورصف اهللا تعاىل له فاستجاب احلرام، اقرتاف عىل السجن رّجح يوسف$ نعم،
الطاهر. املخلص عبده ينسى وال عليم سميع اهللا نعم إن

بل بالعدل مل يقـض ولكن املحّرمة، أفعاهلـا عن لتقلـع وُحتبس تعاقـب زليخا أن يقتـيض والعـدل
العّفة سبيل واختاذ النفسية الشهوات ضد جهاده وبجرم واسـتقامته، طهارته بجرم يوسـف$ حبس
عن له أفضل كان احلبـس أن عـن غفلوا ولكنهم وينـدم أعامله عن السـجن حّتـى يردعـه والطهـارة،

اإلجابة لطلب النساء.
يشتغل له، مسجدًا السجن وجعل السـجن، عذاب عىل صابرًا يف السـجن سـنوات وقىض فحبس
عّز اهللا ويدعوهـم إىل املسـجونني ويـهدي فريشـد لتبلغياته مركـزًا وجعلـه ومناجـاة اهللا، بـالـعبـادة

وجّل.
من باهللا نـرشك أن لنا كان ما ويعقـوب وإسـحاق آبائي إبراهيم مّلـة ﴿واّتبعـُت هلـم: يقـول وكان
يـا صاحبَي السـجن يشـكرون، ال الناس النـاس ولكن أكثـر وعـىل علينـا اهللا مـن فضـل ذلـك يشء
وآباؤكم أنتم سـّميتموها أسـامًء إال دونه من ما تعبدون القّهار، الواحُد اهللاُ أم خـٌري ءأربـاٌب متفرقـون
الناس أكثر القّيُم ولكن الّديـن ذلك إّياه إال تعبدوا أال أمر هللا إال احلكم سـلطاٍن إن من هبا اهللا أنـزل مـا

يعلمون﴾.(٣٤٩) ال
عّباد يدعو السـجن وكان يف السـجن، يف الفاسـد اجلّو تأثري حتت يوسـف$ مل يقع الرتتيب وهبذا

الّضالني. إلرشاد مركزًا السجن وجعل وجّل عّز اهللا عبادة إىل األصنام

سجينان رؤيا تعبري
الرؤيا تأويل علم اهللا أهلمـه أن إىل وطهارته وجّل عـّز لعبوديته هللا نتيجًة يوسـف$ ووصـل مقام
فتيني ادخل حبسـه يف يوم أن الواردة واألحاديث للروايات وطبقًا رؤياهم، السـجن يعرب ألهل فكان
رأى منهام كل لذا امللك، واآلخر ساقي خّباز أحدمها وكان رؤيا رأى قد منهام كل وكان السجن، معه
أمحل فوق أراين اآلخـر إّين وقال مخرًا أراين أعرص ﴿إّين أحدمهـا: منهـام، فقال كل عمل تناسـب رؤيـا

منه﴾.(٣٥٠) الّطري خبزًا تأكل رأيس
لذا بدأ واإلرشاد، للتبليغ ورآها مناسبًا الفرصة من اسـتفاد رؤيامها، هلام يوسـف$ يعّرب أن وقبل
ُترزقانه طعاٌم يأتيكام ﴿ال نبّوتـه: عىل تدّل والتي معجزته عن فأخربهم الرسـالة النبوة وتبليغ بوظيفـة
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يأتيكام﴾. قبل أن نّبأتكام بتأويله إال
عّلمني ممّا ﴿ذلكام قال: ثم وجّل عّز قبل اهللا بأنه نبّي ومبعوث من يوسف$ فّهمهام البيان، وهبذا
وإسـحاق إبراهيم آبائي مّلة كافرون، واّتبعُت هم وهم باآلخرة باهللا يؤمنون ال قوٍم مّلٍة تركُت إّين رّيب
ال الناس ولكن أكثر الناس وعىل اهللا علينا فضل من ذلك يشٍء مـن باهللا نرشك أن لنا كان مـا ويعقـوب

يشكرون﴾.(٣٥١)
سـيقول ماذا ليعرفا أكثر وتوّجها عقيدته، عىل واّطلعا يوسـف$ إىل أكثر توّجها البيانـات وهبـذه
العقيدة واملنطق وبّني الدليل وإظهار متانة بكل األصنام عّباد وهنا انتقد احلديث؟ هذا بعد يوسف$

احلّق. وهدف
فيصلب اآلخر وأّما مخرًا رّبـه فيسـقى أحدكام أّما السـجن صاحبَي ﴿يا وقال: رؤيامها، هلام ثم عّرب

تستفتيان﴾.(٣٥٢) الذي فيه قيض األمر رأسه من الّطري فتأكل
﴿قيض يوسـف$: فقال ذلك، أتصنع وكنُت شـيئًا أر مل إّين سـيعدم قال: له عّرب الذي أن وقيل:

تستفتيان﴾. فيه الذي األمر
وأعدم للملـك، سـاقيًا السـاقي وأصبـح فخـرج أّيـام، ثالثـة عّبـر يوسـف$ بعد مـا وحـدث

اآلخر.(٣٥٣)

وعقوبتها العجيبة يوسف$ زلة
مرشوعًا، ولكن هذا كان الطلـب وهذا طلبًا، يوسـف$ منه طلب اخلروج امللك وملا أراد سـاقي
اللحظـة نيس ربه، وجعل تلك ومن كالسـاقي، شـخص من لطلبه يوسـف$ عن مقام بعيد الطلـب
عّز اهللا أن يدعو جيب اهللا، كان عاقبه لألوىل الرتك هذا وبسـبب السـجن، لنجاته من واسـطة السـاقي
ماٍء وقال: يا خمّلص الشـجر مـن بني يف السـجن الكاظم$ جعفـر بن موسـى اإلمام دعا كـام وجـّل

وطني.
رّبك﴾.(٣٥٤) عند ﴿اذكرين وقال له: بالساقي واألرض وتوّسل نيس رّب السامء ولكنه

أخي من عجبت اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قـال حيث يوسـف$ عن صدرت كبرية زّلة كانـت الزّلـة هـذه
اخلالق.(٣٥٥) دون استغاث باملخلوق كيف يوسف

يتذكره ومل الّطيب صاحبه أنسـاه للشيطان واتباعه للخمر سـقيه يوسف$، طلب السـاقي ونيس
سنوات. سبع ملدة

يوسـف$ إّن قال: أنه الصادق$ عن االمام لرواية والغفلة، وطبقًا الوفاء عدم نتيجة هذه نعم،
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أحسـن جعلك من لك: السـالم ويقول العاملني يقرؤك رّب يوسـف إّن يا لـه: فقال جربئيـل$ أتـاه
خلقه؟

رب. يا أنت قال: ثم عىل األرض خّده ووضع قال: فصاح
أبيك دون إخوتك؟ إىل حّببك من لك: ويقول له: قال ثم

اجلّب من من أخرجك لك: ويقول قال: رب، أنت يا وقال: األرض خّده عىل ووضع فصاح قال:
باهللكة؟ وأيقنت فيها طرحت أن بعد

يف عقوبة لك جعل قد ربك فإّن رب، قال: يا أنت ثم قال: األرض عىل ووضع خـّده فصاح قـال:
سنني. السجن بضع يف فالبث بغريه، استغاثتك

عن زلته يوسف$ توبة
عن فورًا يوسـف$ تاب وأيضا ويسـتغفرون رهبم، فورًا يتوبون زّلوا إذا والعظام الكبار الرجال

األوىل. تركه
السـجن أهل به فتأذى احليطان، لبكائه بكى حتى كثـريًا بكى يوسـف$ أن أخرى لرواية وطبقـًا

حاالً. أسوأ يسكت الذي اليوم يف وكان يومًا، أن يبكي يومًا ويسكت عىل فصاحلهم
لرتكه كثريًا اغتـم فقد بعملهم، يفكرون وال يسـكتون الذين كاآلخريـن إن يوسـف$ ليس نعـم

لبكائه. احليطان بكت حتى األوىل وبكى
دعاء اهللا له يف وأذن انقضت املدة فلـام قال: الصادق$ االمام عن عقرقوقي شـعيب وبروايـة عن
أتوجه فإين عندك وجهـي أخلقت قد ذنويب إن كانت اللهـم قال: ثم األرض عـىل خده وضـع الفـرج

ويعقوب. وإسحاق وإسامعيل إبراهيم الصاحلني آبائي إليك بوجه
زادت من السـجن خروجه ومنذ عنه، وفّرج وتوكله ودعائه وبكائه آهاته إىل وتوجه اهللا به فلطف

مرص.(٣٥٦) أصبح عزيز حتى عن يوم يومًا عّزته

رؤيا امللك لتعبريه احلبس من يوسف$ خروج
وسبع سنبالٍت عجاٌف سبٌع يأكلهن بقراٍت سامٍن سبع يف منامه أّن ريان) بن (وليد مرص ملك رأى
وشوشـته وأقلقته هذه الرؤيا يف الفكرة أخذته وأصبـح منامه اسـتيقظ من فلام وآخر يابسـاٍت، خٍرض
رؤياه تأويل عن وسأهلم الرؤيا بتعبري علم له من وكل والسحرة الكهنة فدعا املنام هلذا منزعجًا وأصبح
يرتضيه منهم جوابًا أحٍد عند جيد فلم تعربون﴾، كنتم للرؤيـا إن رؤياي يف أفتوين أهيا املأل ﴿يـا وقـال:
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بعاملني﴾.(٣٥٧) األحالم بتأويل وما نحن أحالٍم ﴿أضغاُث قالوا: بل واقعه يشء من إىل هيتدوا ومل
فأشـار عىل السـجن يوسـف$ يف مع له ولرفيقه ما جرى إىل انتبه سـاقي امللك احلـني ذلـك ويف
أصاب وقد هلام، وقع ما له ولرفيقه عّرب الذي يوسـف$ إال العقدة هذه حيل ال بأنه اجلّبار مرص عزيز
إىل يرسـله أن منه وطلب امللك األمر عىل عـرض فلام واقعه، عىل يشـاهد األمـر وكأنه مـا عـربه وكان
برؤيا بيوسف$ أخربه التقى امللك إليه فلام أرسله يوسف، من فيه مراء ال الذي بالتعبري ليأيت السجن

امللك.
تأكلون، قليًال مما إال سنبله(٣٥٨) يف فذروه حصدتم فام دأبًا سـنني سبع ﴿تزرعون فقال يوسـف$:
فيه عاٌم ذلك بعد من يأيت ثم حتصنون، مما قليًال إال قّدمتم هلن ما يأكلن شداٌد سبٌع بعد ذلك ثم يأيت من

يعرصون﴾.(٣٥٩) وفيه الناس يغاث
حمبوبًا يوسـف$ أصبح مرص، خدمها ألهل التي وخدمته العظيمـة الرؤيا هلذه تعبـريه أثر وعـىل
يوسف$ خرج القادمة، األسطر يف سـنذكرها والتي السـجن من اخلروج مقدمات جدًا، ومع ظهور

مرص. وعزيز مرص يف األول الرجل مرص وأصبح يف حّساسة مكانة السجن وُسّلم من

براءته إلثبات الفرصة من يوسف$ استفادة
الصّديق بيان حسب مفّصل برشٍح بتأويل رؤياه إليه يوسف عاد إىل ورسوله للملك الساقي إن ثم
بلغه ملا ونظرًا الرؤيا، مع ويتفق مناسـبًا لكونه حّق أّنه وعلم كثريًا وّرس سـمعه ابتهر فلّام وتفسـريه له،
فقال الواقع، وطابق فيه صدق وقد له ولرفيقه، لرسـوله عرب وقد أمانته، من فيه يعهده وما صدقه من
يف السجن سـبب زّجه يعرف خيرج من السـجن حتى أن أبى يأتيه أن طلبه وأراده ائتوين به، فلام امللك:

عليم﴾.(٣٦٠) بكيدهّن رّيب إّن أيدهين قطعن الاليت النسوة بال ما فاسأله ربك إىل ﴿ارجع وقال:
عن زليخا وسأهلن فأحرضهن ومعهن يوسف$، قال وأخربه بام امللك إىل الفرعون فرجع رسول

نفسه﴾. عن إذ راودتّن يوسف خطبكن ﴿ما وقال: أم أنتن؟ جمرم هو يوسف$ هل شأن
سوء﴾. من علمنا عليه هللا ما قلن: ﴿حاشى

الّصادقني﴾.(٣٦١) ملن وإّنه نفسه عن راودته أنا احلق ﴿اآلن حصحص زليخا: وقالت
احلّساسة، أن يدافع اإلنسان املواقع يف جيب البرشية أنه وعّلم الفرصة هذه من يوسف$ فاستفاد

هبا. اهتم التهم التي عن حقه ويربء نفسه عن
ألمارٌة النفس إّن نفـيس أبرء وما كيد اخلائنني، هيـدي ال اهللا وأن بالغيب مل أخنـه أّين ليعلـم ﴿ذلـك

رحيم﴾.(٣٦٢) غفوٌر رّيب إّن رّيب رحم إال ما بالسوء
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من يوسف$ خرج وهكذا اآلثام، وبعيدًا عن طاهرًا يوسف$ كان أن مرص اجلميع وأهل وعلم
اجلانب. نقي الذيل، طاهر الرأس، مرفوع السجن

األرض صاحب خزائن يوسف$
السجن حتى من بإخراجه وأمر بشّدة، به فتعّلق يوسـف$ ودراية وعلم بطهارة مرص فعلم ملك

باإلخراج. وبّرشه يوسف$ أحدهم عند وأموره، فجاء أرساره أمني جيعله
درجات مقام حلظة يف كل ويـدرك معه يتحّدث وبـدأ وأجلسـه بجانبه، وباركه امللك إىل فأتـوا بـه
له وقال الدولـة يف احلّساسـة املقامات يدير يسـتحق أن بأنـه املئة يف مئة ثم علـم العلمـي يوسـف$

أمني﴾.(٣٦٣) مكٌني لدينا اليوم ﴿إّنك برصاحة:
وخيدم البرشية ينفع به أن يسـتطيع وقدرة مقام هيبه أن اهللا، هو من رجال والذي طلب يوسـف$

املجتمع.
الناس، وخدمة احلق كلمة إلعالء جيعله سـلًام الذي املقام ولكن املقام، يطلب اخلادم يوسـف نعم
سـنوات خصبة وسـبع سـبع الدقيقة ببصريته يرى أنه من وعىل الرغم صاحب اخلزائن، مقام واختار
من النـاس بتدابريه الذكيـة وينّجهم يسـاعد سـوف اخلزائن صاحب أصبح إن أنه إال جمدبـة سـنوات

عليم﴾. حفيٌظ إين األرض عىل خزائن للملك: ﴿اجعلني قال لذا ويعني املحتاجني، اهلالك
هلذا املنصب قبول يوسف$ وبعد يوسف$ عزيز مرص(٣٦٤)، وأصبح املنصب هذا امللك فأعطاه

والوفية والعادلة. الصادقة خلدمته بني أهل مرص حمبوبًا وأصبح الناس، بخدمة بدأ
ال واهللا مرص، عزيز مقـام إىل وصل اجلب يف واملرمي ليوسـف$، املقام هذا اهللا منح هكـذا نعـم،

الدنيوي. األجر من أفضل األجر األخروي أن وواضح دنيوي، أجر أجر املحسنني، وهذا يضّيع
يّتقون﴾.(٣٦٥) وكانوا آمنوا للذين اآلخرة خٌري ﴿وألجر

الدولة من إمكانّيات استفادة يوسف$
وصل إىل وهل صاحب اخلزائن يوسـف$ ملنصب إسـتالم مدة يف خمتلفة مطالب املفرسون روى
يف هذا عّباس ابن حديث نذكر وهنا املقـام، هذا يف ظّل سـنة كم امللك مقام إىل امللك وإن وصل مقـام
منصب اسـتالمه بعد يوسـف$ مسـاعي يبني والذي الرضا$ اإلمام حديث نذكر اخلصـوص ثـم

اخلزائن. صاحب
امللك بنفسه جيعل كل لكان اخلزائن، صاحب يكون أن يطلب مل يوسف$ لو كان عباس: ابن قال
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عىل ُجعل ملكًا واحدة ثم لسـنة اخلزائن كصاحب يوسـف$ وعمل ترصفه، حتت اململكة إمكانّيات
والدرر املزين بالذهب عـرش امللك عىل وأجلس باحلكومة، اخلاص السـيف ومحل منه، مـرص بطلٍب
يف له املتاحة اإلمكانّيات كل جعل أصبح ملكًا وحينام يشء، عىل كل يوسف$ نور وشّع والياقوت،
القرآن: قال كام رجاٍل ونسـاء، مرص من أهل قلوب حمبته يف دخلت حتى العدل وراعى املجتمـع نفـع

منها حيث يشاء﴾.(٣٦٦) ﴿يتبّوأ
الرضا$ رّبـه: عن خّوله يوسـف$ مما اسـتفاد الّرضا$ وكيف اإلمام حديث نتوجـه إىل وهنـا
فلام مضت اخلزائن، يف فكبسـه املخصبة السـنني السـبع يف فجمع الطعام مجع عىل يوسـف واقبل قال:
األوىل السـنة يف فباعهم الـطـعـام بـيــع يوسـف عـيل أقبل املجدبة وأقبلـت السـنون تلـك السـنون
وباعهم يوسف، ملكية يف صار إال درهم وال دينار حوهلا يبق بمرص وما لـم حتى والدنانري بالدراهم
ملكّية يف صـار إال جوهر وال حيل حوهلـا وما بمرص يبق لــم حتى باحلـيل واجلواهر الثانيـة السـنة يف
إال ماشـية وال دابة حوهلا وما بمرص يبق حتى مل واملوايش بالدواب الثالثة السـنة يف وباعهم يوسـف،
عبد حوهلا بمرص وما يبق حتى لــم واإلماء بالعبيد الرابعة السـنة يف وباعهم ملكّية يوسـف، يف صـار
بمرص يبق لـم حتى والعقار بالدور اخلامسة السنة وباعهم يف يـوسـف، مـلـكـيـة يف صار إال أمة وال
واألنـهـار باملـزارع السادسـة السـنة يف وباعهم يوسـف، ملكّية يف صار إال عقار وال حوهلـا دار ومـا
السـابعة السـنة يف يوسـف، وباعهم ملكّية يف صار مزرعة إال وال نـهر حوهلا بمـرص وما يبـق مل حتـى
أحرارهم عبد يوسـف، فملـك صار إال حّر وال عبد حـولـهــا ومـا بمـرص يبق مل حتـى برقـابـهــم
امللك هذا أعطى ما امللـك من اهللا أعطاه بملك وال سـمعنا رأينا ما وقال الناس: وعبيدهـم وأمواهلـم

وتـدبـريًا. وعلًام حكًام
برأيك، علينا أرش وأهلها، مرص ملك من رّيب خّولني فيام امللك ما ترى أهيا يوسف للملك: قال ثم

اهللا نّجاهم عىل يدي. عليهم ولكّن وباالً ليكون البالء من ومل أنجهم ألفسدهم، أصلحهم مل فإين
رأيك. الرأي امللك: له قال

إليهم ورددت مرص كلهـم، أهل أعتقـت إّين قد امللـك وأشـهدك أهيا اهللا أشـهد إّين يوسـف: قال
وال بسـرييت، إال تسـري ال أن عىل خامتك ورسيرك وتاجك امللك أهيا ورددت إليك أمواهلم وعبيدهم،

بحكمي. إال حتكم
ولوالك ما بحكمك، إال أحكـم وال بسـريتك إال أسـري وفخري ال لرشيف ذلك إّن امللك: لـه قـال
ال وحده اهللا إله إال ال أن أشـهد وأنا يرام، ما عزيزًا سـلطاين جعلت ولقد وال اهتديت له، عليه قويت

مكٌني أمني. لدينا فإنك ما وليتك عىل فأقم له رسول له، وأنك رشيك
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يوسف$ زهد
متلكه من مما بالرغم له: فقالوا السـنوات املجدبة، هذه يف الطعام من يشـبع مل يوسـف$ أن روي

حتى تشبع؟ تأكل ال ملاذا األرض خزائن
اجلياع.(٣٦٧) فأنسى أشبع أن أخاف يوسف$: فقال

يوسف$ عند يوسف إخوة حضور
ابتىل وأيضًا (فلسـطني) كنعان وأهل مرص أهل القحط أصاب املجدبة، السـبع السـنوات تلك يف
وكان كنعان، وصل حتى وإحسانه بعدالته ذاع صيت عزيز مرص البالء، وقد هبذا وأوالده يعقوب$

كنعان. به إىل الطعام ويرجعون وجيمعون مرص إىل خيرجون كنعان أهل
الطعام، وقلة العيش ضيق من الناس ما أصاب آل يعقوب أصاب قال: ملا أنه عباس عن ابن وروي
صالح رجٌل صاحبه وأن طّيب أنه يبـاع بمرص طعاٌم بلغني من بني لقد يا وقال هلم: يعقـوب بنيه مجـع
يعينه (حتى طلبه عىل بناءًا يعقوب$ عند بنيامني وبقى هتّيئوا منه طعامًا فحينئٍذ فاذهبوا إليه واشرتوا
عىل إخوته دخل فلام بنفسه، البيع يتوىل يوسـف$ وكان مرص، وردوا وسـاروا حتى املنزل) أعامل يف

منكرون﴾. له ﴿وهم وجّل: عّز حكى اهللا كام يعرفوه ومل يوسف$ عرفهم
يوسف$ رميهم حادثة سنة من ميض أربعني بعد يوسف$ عىل دخلوا أهنم عباس ابن عن وجاء
تغّري لذلك سنة، مخسني عمره يبلغ واآلن تسع سنوات يوسف$ عمر كان الوقت ويف ذلك اجلب، يف
املقتدر السـلطان إىل مقام قد وصل يوسـف$ أن للحظة يفّكرون مل يكونوا أخرى جهة ومن وجهه،

القيادة. عرش عىل وجالس
يعّرف حتى املناسبة الفرصة وانتظر مع إخوته وحتّدث بنفسه ملصالٍح معينة، يوسف$ ومل يعّرفهم

مرص. إىل يعقوب آل جميء رّتب ماهرة وبصورٍة نفسه، هلم
أن يرحلوا الكيل وقبل وأحسـن إليهم هبم فرّحب يوسـف$ قال: أنه إبراهيم بن عن عّيل وروي

أنتم؟ من هلم يوسف$: قال
أصابنا القحط وقـد الشـام نسـكن الرمحن، خليل إبراهيم بن إسـحاق يعقوب بن بنو نحن قالـوا:

الطعام. وجئناك نشرتي
بالدي. إىل جئتم امللوك لبعض جواسيس لعلكم يوسف$: قال

اهللا نبي فإنه عليك لكرمنا بأبينا تعلم ولو حرب أصحاب بجواسيس وال لسنا امللك أّهيا له: فقالوا
ملحزون. وإنه أنبيائه وابن
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عددكم مثل يف مأواه وهو ينظر إليكم واجلنة أنبيائـه وابن نبي اهللا وهو حزنه فام يوسـف: هلم فقـال
سفهكم وجهلكم. من قبل إّنام هو فلعل حزنه وقّوتكم

صغرينا كان ابن له كان ولكن قبلنا احلزن من وال أتاه سـفهاء وال بجهالء امللك، لسـنا أهيا فقالوا:
حزينًا. بعده يزل فلم الذئب فأكله الصيد إىل معنا يوسف، فخرج له يقال سنًّا

واحدة؟ وأٍم واحد أٍب من كلكم يوسف: هلم فقال
حيبس ومل كلكم ّرسحكـم أن عىل أباكم محل فـام هلم: فقال وأمهاتنا شـتى، واحد فقالـوا لـه: أبونا

إليه؟ ويسرتيح به يأنس منكم واحدًا
هو أصغرنا سنًّا. منّا واحدًا فعل فحبس قالوا: قد

بينكم؟ من اختاره هلم: ومل قال
يوسف$. إليه بعد أحب أوالده ألنه قالوا:

قولكم؟ صدق عىل الدليل ما يوسف$: فقال
لنا؟ يشهد حتى نأتيك من نعرفه، أحد يوجد عندنا هنا بالد بعيدة، وال إننا نسكن قالوا:

وسأرىض. قولكم يف صادقني كنتم إن أبيكم من لكم بأٍخ فأتوين يوسف: فقال
به؟ نأيت فكيف أنسى به، وقد لفراقه، سيحزن أبونا له: فقالوا

عن فأفرج بابنه، يرسـل إّيل له وقولوا أبيكم إىل وارجعـوا واحدًا منكم أحبـس إّين فقـال يوسـف:
أخاكم.

هذا وكان فحبس، به فأمر شـمعون عىل القرعة فخرجت يوسـف$ أمر عىل بناءًا بينهم فاقرتعوا
من إخوته أفضل والذي كان يوسف$ عند الوسيلة شمعون هبذه يبقى حتى اخللقة دروس من درس

مع يوسف$. حسٌن مايض له وكان يوسف$، إىل بالنسبة
وال عندي لكم فال كيل بأخيكم مل تأتوين إن يوسـف$: هلم فقال السـري، وعزموا عىل وّدعوه ثم

تقربون.
وجيربون أخوهم، وإحضار إليه عودهتم يضمن حتى ّرسًا بضاعتهم يرد إليهم بأن فأمر يوسف$
وكرمه لطفه وإحسانه ويدركون بيوسف$ الظن حيسـنون أو األمانة يرّدوا مرص حتى إىل عىل العودة

أخرى. مرًة إليه فيعودوا
يقنعون كيف يفّكـرون كانوا أخرى جهـة من ولكن فرحني، وهم الشـام إىل إخوة يوسـف فسـار
وبني يعقوب منزل بني (والذي كان الطويل الطريق هذا وطووا مرص، إىل ببنيامني يعقوب$ ويأتون

كنعان.(٣٦٨) ووصلوا إىل يومًا) عرشة اثنى يومئذ مسرية مرص
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يوسف$ عند بنيامني
يل ما بني يا هلم: فقال شمعون لغياب يعقوب$ انتبه وهنا عليه، وسّلموا يعقوب$ عىل ودخلوا

شمعون؟ خلييل صوت فيكم أسمع ال
شبيه لك كان وعلًام وإن مثله حكًام الناس ير مل ملكًا الناس أعظم عند من جئناك إّنا أبانا يا فقالوا:
بنيامني ترسل معنا حتى يصّدقنا ال أّنه امللك وزعم اّهتمنا خلقنا للبالء، بيٍت أهل ولكنا ليشبهك، فإنه
معنا أخانا فأرسل برصك وذهاب وعن بكائك إليك رسعة الشيب وعن حزنك عن ختربه منك برسالة
أبدًا يّرض لن إلينا أحسن والذي متاعهم) فتحوا (ملا بضاعتنا إلينا رّدت وجدنا لقد أبانا نكتل يا بنيامني

مرص. الذهاب إىل سنضطر أيام بعد الطعام انتهاء وبعد بنيامني، بأخينا
واسـرتداد أبنائه إرصار أنه رأى إال بيوسـف$ فعلوا ملا بأبنائه يعقوب$ عدم ثقة مـن وبالرغـم
السـفر، هذا يف بنيامني بأخذهم شـمعون، ريض وأرس سـلطان مـرص وعدالة البضاعـة وعلمـه بكرم

حيفظ بنيامني. أن اهللا وطلب من
الدقائق حيسـب يوسـف$ وكان مرص، حتى وردوا وخرجوا به أباهم بنيامني ووّدعـوا فأخـذوا

اخلرب. هبذا جدًا يوسف$ إخوته، وفرح بورود فبّرش بنيامني، أخاه حضور وينتظر
يوسـف$ فجّللهم بإحضاره، أمرتنا الذي أخانا هذا وقالوا: بنيامني مع يوسـف$ فدخلوا عىل
فجلسوا مائدة، عىل أم بني كل ليجلس الصادق$): االمام عن لرواية (طبقًا قال ثم بطعام، وأمر هلم

مل جتلس؟ لك يوسف: ما له فقال قائًام، وبقي بنيامني
أم. ابن يل فيهم ليس فقال:

من أم؟! أخ لك ليس ولكن يوسف$: فقال
الذئب أن أخوته) إىل هؤالء (إشارة زعم ولكن ويسـمى يوسـف، أمي من يل أخ بىل، قال بنيامني:

أكله.
عليه؟ حزنك يوسف: فام بلغ من قال

إليه مشـتاق أنا هذا احلّد (إىل إسـمه من إسـًام له اشـتققت ابنًا كلهم عرش يل اثنا ُولد بنيامني: فقال
لفراقه). ذكره وحزين يف ودومًا

بعده. من وشممت الولد النساء عانقت أراك قد يوسف: قال
األرض تثقل ذرية خيرج منك وجّل عّز اهللا تزوج لعل قال يل: صاحلًا وانه أبًا يل إن بنيامني: له فقال

بالتسبيح.
مائديت. عىل اجلس يوسف: له فقال



١٧١

يوسف$ حياة قصة

مائدته. عىل أجلسه معه قد امللك أن حّتى وأخاه يوسف اهللا فّضل إخوته: قد فقال
وال حتزن فال أكله قـد الذئب إخوتك بأن زعـم الذي أخيك أنا عن يابنيامـني! فقـال يوسـف$:

املايض.(٣٦٩) وانس تبتئس
نصحهم ذكرنا - كام مرص - به اىل وخرجوا بنيامني معهم وأخذوا أباهم يوسـف$ أخوة ملا أقنع
باٍب واحٍد مـن تدخلوا ال بنى ﴿يا هلـم: قال حيث درسـًا للبرشية وعّلم رؤوفة بنصيحـة يعقـوب$

متفرقة﴾.(٣٧٠) أبواٍب من وادخلوا
ألهنم واحلسد العني من حيفظهم أن أراد حيث أوالده، عىل رمحة يعقوب$ النصيحة وتظهر هذه

طويلة. أصحاب قامة كانوا

ببنيامني لالحتفاظ يوسف$ تأكيد
لذلك، سـبيل ممكنًا، وال ذلك يكن مل قانونيًا ولكن عنده، بنيامـني يبقى أن يوسـف$ يريـد وكان
والتي اخلطة تلك يف رشعية مشـكلة هناك أي يكن ومل بنيامني)، (بموافقة لذلك خطة بإعداد لـذا قـام

بنيامني). (وبرىض مهمة ملصالح دبرت
وكان بنيامني، رحل يف الصاع هـذا اجعلوا أن أعوانه بعض يوسـف$ بجهازهم أمر جهزوا فلـام
يوسـف بعث إليهم لالرحتال هنضـوا فلام يلتفتـوا، مل حيـث من رحله يف فجعلـوه ذهـب مـن الصـاع

لسارقون.(٣٧١) إنكم العري أيتها ينادي أمر مناديًا ثم وحبسهم
تفقدون؟ ماذا يوسف: أخوة فقال

زعيٌم﴾. وأنابه بعٌري به محل جاء وملن صواع امللك ﴿نفقد قالوا:
وما كنا سارقني﴾.(٣٧٢) يف األرض لنفسد جئنا ما علمتم لقد ﴿تاهللا قالوا:

إىل التي رجعنا هلا البضاعة لكم أعدنا حيث بأمانتنا علمتم أنكم علمتم» «لقد بقوهلم يعنون وكانوا
بسارقني. لسنا أننا وتدركون جيدًا ال يتلفوا مزروعاتكم حتى بعرينا فيه نغطي أننا وعلمتم كنعان،

كاذبني؟ إن كنتم جزائه فام يوسف$: فقال
الظاملني﴾.(٣٧٣) ﴿كذلك نجزي جزاءه فهو حبسه رحله يف وجد من جزاءه قالوا:

فأقبلوا وخجلوا يعقوب أبناء فاغتم أخيه، وعاء من استخرجها ثم أخيه، وعاء قبل بأوعيتهم فبدأ
الصاع؟ هذا أخذت متى وجوهنا وسّودت فضحتنا له: وقالوا غاضبني بنيامني أخيهم عىل

املرة األوىل. يف يف رحالكم البضاعة وضع الذي رحيل الصاع يف وضع هذا فقال:
يرسق فقد إن وقالوا له: عجيبة بتهمة يوسف واهتهموه إخوة يف وجود األّمارة النفس ظهرت وهنا
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تعاقبنا. فال منهام إننا لسنا يوسف) قبل(٣٧٤) (يسمى من له أخ رسق
عنهم عفا منهـم وأّدهبم ولكنـه لغضب عاديـًا رجـًال كان فلو إخوتـه، مقالـة يوسـف$ وسـمع
بام أعلم واهللا مكانًا ّرش ﴿أنتـم وقال: هلم يبدها ومل نفسـه يف عنهم وأّرسها وتغافل وتغـاىض بشـهامته

احلقيقي). بالسارق أعلم واهللا تّدعون (بام تصفون﴾
املحسنني﴾، من نراك إنا مكانه أحدنا كبريًا فخذ شيخًا أبًا له إّن العزيز أهيا ﴿يا ليوسف$: فقالوا

لظاملون﴾.(٣٧٥) إذًا إّنا عنده متاعنا وجدنا من إال نأخذ أن اهللا يوسف$: ﴿معاذ فقال
قد أباكم أن تعلموا أمل أو شـمعون): (الوي كبريهم قال أبيهم إىل االنـرصاف وأرادوا يئسـوا فلـام
حتى أرجع إليه فال أنا وأما فارجعوا إىل أبيكم يوسف، فّرطتم يف ما قبل اهللا ومن من عليكم موثقًا أخذ
علمنا بام إال شهدنا وما رسق ابنك إن أبانا يا احلاكمني، وقولوا له خري يل وهو أو حيكم اهللا أيب يل يأذن

لصادقون.(٣٧٦) وإّنا فيها أقبلنا التي كنّا فيها والعري التي القرية وسئل حافظني، للغيب كنا وما
قال بخرب أخيهم وأخربوه أتـوه فلام يف مرص، الوي أو شـمعون وبقى يف كنعان إىل أبيهم فرجعـوا
لكم أنفسـكم أمرًا سـّولت بل أبنائه األسـود: مايض من يعلم وما كان االنتظار هذا بعـد يعقـوب$

احلكيم.(٣٧٧) العليم هو إّنه الثالثة) (أبناءه هبم مجيعًا يأتيني أن اهللا عسى مجيٌل فصٌرب

إلخوته نفسه وتعريف يوسف يوسف$ إىل يعقوب$ كتاب
عن فراقه واآلن فراقه ليوسـف$ من عيناه وابيضت واغتم وحـزن جدًا عنهم يعقوب$ فتـوىل

له: قالوا حيث احلزن له عن أوالده هني أحزانه ومهومه، بالرغم من يف زاد بنيامني
اهلالكني﴾. من تكون أو حرضًا تكون حتى يوسف تذُكُر تفتؤ ﴿تاهللا

تعلمون﴾.(٣٧٨) ال اهللا ما من وأعلم اهللا إىل وحزين بّثي أشكو يعقوب$: ﴿إّنام فقال
يعرف يكن ولكنه مل حي يوسـف أن يوسـف$) (ورؤيا االهلام طريق عن وكان يعقوب$ يعلم

يوسفه.(٣٧٩) إىل ومتى سيصل هو أين
فهبط املوت، ملك عليه هيبط أن يف السـحر ربه يعقوب$ دعا قال: أنه الباقر$ االمام عن روي

أنت؟ له: من فقال صورة، وأحسن رائحة بأطيب املوت عليه ملك
عليك؟ ينزلني أن املوت، أليس سألت اهللا ملك أنا قال:

قال: نعم.
يا يعقوب؟ ما حاجتك قال:

تفاريقًا؟ أو تقبضها مجلة األرواح عن أخربين له: قال
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جمتمعة. عيل وتعرض متفرقة أعواين قال: تقبضها
روح االرواح يف عليـك عـرض هـل ويعقوب وإسـحاق إبراهيـم بإلـه فأسـألك يعقـوب: قـال

يوسف؟
وال يوسـف وأخيه فتحسسـوا من اذهبوا بني لولده: ﴿يا فقال حي، أنه علم ذلك فعنـد فقـال: ال،

الكافرون﴾.(٣٨٠) اهللا إال القوم روح من ييأس اهللا إنه ال روح من تيأسوا
مرص. إىل للسري واستعدوا أباهم األبناء فأطاع

مع وبعثه مرص عزيز إىل كتابًا كتب يعقوب$ الصادق$ أن عن االمام مفّصل نقل حلديٍث وطبقًا
خليل إبراهيم بن إسـحاق ابن اهللا إرسائيل يعقوب من الرحيم الرمحن فيه: بسـم اهللا إليه، وكتب أبنائه

مرص. إىل عزيز اهللا،
والرضاء، إّن جّدي إبراهيم الرساء ليبلونا عند اهللا من رسيعًا إلينا البالء يزل مل بيت أهل إّنا بعد: أما
اهللا أمر إسـحاق أيب وإن وسـالمًا، بردًا اهللا عليه وجعلها حيرتق فلم النـار يف الدنيا ملك نمـرود ألقـاه
الدنيا يف يكن مل ولد يل كان وإنـه عظيم، بكبٍش أن يذبحه فداه اهللا أراد فلام يذبحـه(٣٨١) بيـده أن جـدي
قميصه عىل إيل وجاءوا رجعوا ثم إخوته فأخرجوه فؤادي وثمرة قّرة عينـي منه، وكان إيل أحب أحـد
برصي، عليه البكاء كثرة من وذهـب ظهري، لذلك فاحدودب أكله، أن الذئب وزعموا كـذب، بـدم
طعامًا فرجعوا إيل وذكروا ليمتاروا لنا ما قبلك إىل مع إخوته فخرج به آنس كنت أمه أخ مـن لـه وكان
اشـتّد لفراقه الفاحشـة، وقد وال الرسقة بنا يليق ال بيٍت أهل حبسـته، وإّنا وقد صواع امللك رسق أنه
بتخلية عيل فمـن تتابعت عيل، مصائب مـع مصيبتي به وعظمـت ظهري، لذلك تقـّوس حتى حـزين
رساح وعجل لنا الكيل، وأوف يف السعر، واسـمح لنا لنا القمح وطّيب حبسـك، من وإطالقه سـبيله

إبراهيم.(٣٨٢) آل
مّسـنا العزيز أهيا امللك وقالوا له: ﴿يا يف دار يوسـف عىل فدخلوا مـرص أتوا حتى بكتابـه فسـاروا

املتصدقني﴾. جيزي إن اهللا علينا وتصدق الكيل لنا فأوف مزجاة وجئنا ببضاعة وأهلنا الرض
سـبيله ختلية يسـئلك أمره يف إليك أرسـله يعقوب أبينا بأخينا بنيامني، وهذا كتاب علينا وتصـدق

علينا. به فمّن
القميص دموعه بـل حتى وانتحب عينيه وبكى ووضعه عـىل وقّبله يوسـف كتـاب يعقوب فأخذ
بأي كيد أنتم جاهلون﴾، إذ وأخيه، فعلتم بيوسـف ﴿هل علمتم ما عليهم وقال: أقبل عليـه ثم الـذي

آل يعقوب؟ عن يف عنفوان شبابه يوسف وهو أبعدتم
ثناياه أبرصوا فلام (تبسـم يوسف$ دّقة بكل إليه وينظرون يوسـف$ إىل متوّجهني إخوته وكان
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يوسف﴾؟ ألنت ﴿إئنك وقالوا: رأسه) فعرفوه التاج عن ورفع املنظور وكانت كاللؤلؤ
ويصرب فإن يتق علينا إّنه من اهللا مّن قد أخي، (أّرش إىل بنيامني) وهذا فقال يوسف$: ﴿أنا يوسف

املحسنني﴾. يضّيع أجر ال اهللا
وقالوا: يوسف$ وبعّزة بخطئهم واعرتفوا معنويًا، فقراء أنفسهم من فعلتهم ورأوا خجلوا وهنا

خلاطئني﴾.(٣٨٣) كنّا وإن علينا اهللاُ آثرك لقد ﴿تاهللا

األعامل ونتيجة جزاء
االعامل: يف نتيجة مهمتني نشري إىل نقطتني وهنا

ألن ولكن مانـع، وليس بـه كتاٌب مـرشوع مـرص عزيـز إىل يعقـوب$ كتبـه الـذي الكتـاب -١
مرص بعزيز وتوّسـل تـرك األوىل وجّل، عـّز اهللا عىل باملئة مئـة أن يّتـكل وكان جيـب نبـي يعقـوب$
عىل جربئيل نزل بكتابه مرص نحو عنده من مىض ولد يعقوب ملا لرواية أنه وطبقًا بنيامني، عن لإلفراج

مرص؟ عزيز إىل هبا كتبت التي بمصائبك ابتالك من لك: رّبك يقول إّن يعقوب فقال له: يا يعقوب
يل. وأدبًا منك عقوبة هبا بلوتني أنت يعقوب: قال

غريي؟ أحد عنك عىل رصفها يقدر كان فهل اهللا: قال
ال. اللهم يعقوب: قال

بك إيل؟ ما وتشكو يب تستغث ومل غريي إىل حني شكوت مصائبك مني استحييت قال: أفام
إليك. وحزين بثي وأشكو إليك وأتوب إهلي أستغفرك يا يعقوب: فقال

يا كنت ولو أدبـك، يف الغاية وبولـدك اخلاطئني يعقوب يا بك بلغـت قد وتعاىل: تبـارك اهللا فقـال
بعد عنك لرصفتهـا إيل مـن ذنبك وتبت واسـتغفرت بك نزوهلا عنـد إيل مصائبـك شـكوت يعقـوب
اهللا اجلواد وأنـا رمحتي، من إىل القنوط فـرصت ذكري الشـيطان أنسـاك ولكن عليك، تقديـري إياهـا
يوسـف راد إليك أنا يعقوب عنـدي، يا فيام إىل التائبـني الراغبني عبادي املسـتغفرين أحـب الكريـم،
فطب ظهرك، لك ويقوم إليك برصك، وراد ودمك، وحلمك مالك من ذهب إليك ما ومعيـد وأخـاه،

فاقبل أديب.(٣٨٤) لك مني أدبًا كان بك فعلته الذي وإن وقر علينا، نفسًا،
عليك يقرء اهللا إن يعقوب يا فقال: يعقوب$ أتى جربئيل$ أن أنه قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن روي
فإن للمسـاكني، طعامًا اصنع لنرشهتام لك، ميتني كانا لو فوعزيت وليفرح قلبك ابرش ويقول: السـالم
فالن وأتاكم شاة ذبحتم ألنكم ظهرك؟ برصك وقّوست أذهبت تدري مل أو املساكني عبادي إيل أحب

شيئًا. تطعموه فلم صائم وهو املسكني
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مع املساكني فليتغد من أراد الغداء من فنادى: أال الغداء أمر مناديًا أراد إذا ذلك بعد يعقوب فكان
يعقوب.(٣٨٥) صائًام فليفطر مع كان من ينادي: مناديًا أمر صائًام كان وإذا يعقوب،

األمر وصل إخوته أّما والكامل، والشموخ العّزة اجلب يف املرمي يوسف$ منح العمل جزاء -٢
عاجز ومتمٍن بلسـاٍن يوسـف$ الصدقة من وطلبوا وحياء بكل خجلة بذنوهبم اعرتفـوا أن إىل هبـم

علينا﴾. ﴿وتصّدق وقالوا:
الشعري. حيصد بل القمح حيصد ال الشعري يزرع أعامهلم، والذي جزاء هذا كان

إخوته عن يوسف$ عفو
اعتذروا يوسـف$ وأيضا من اعتذروا بخطئهم، وأقّروا ليوسـف$، ظلمهم من اإلخوة ندم ملا
وقال عليه أوردوها تلك املصائب التي كل عن الرحيم وتغاىض يوسف وطلبوا العفو، يعقوب$ من

الرامحني﴾.(٣٨٦) أرحم وهو لكم اهللا يغفر اليوم عليكم تثريب ﴿ال فورًا:
خاطئني﴾.(٣٨٧) كنّا ذنوبنا إّنا لنا استغفر أبانا ﴿يا قالوا له: يعقوب$ أتوا وّملا

االمام سئل وقد هلم، أّخر االستغفار ولكنه لكم رّيب﴾(٣٨٨) استغفر ﴿سـوف يعقوب$: فأجاهبم
تثريب ﴿ال وقال: فورًا هلم اسـتغفر يوسـف$ ولكن هلم االسـتغفار يعقوب$ أّخر الصادق$: مل

الرامحني﴾؟ أرحم وهو لكم يغفر اهللا اليوم عليكم
ولد جناية وكانـت الشـيخ، قلب الشـاب أرق من قلب ألن وقـال: الصادق$ فأجاهبـم االمـام
العفو يوسف إىل فبادر يوسـف، عىل إنام كانت بجنايتهم يعقوب وجنايتهم عىل يوسـف، عىل يعقوب

اجلمعة.(٣٨٩) ليلة السحر فأّخرهم إىل غريه حق كان عن إنام عفوه ألن العفو يعقوب حّقه، وأّخر عن
التي املصائب تلك كل تغاضا عـن حيث والكرم، العفو هذين النبيني سـرية من أيضا نتعلـم وهنـا
لّذة يف العفو عنهـم وكام قالـوا: عفيا بل ولعنهم باالنتقـام يفّكرا أبـدًا مـن األخـوة ومل عليهـام وردت

االنتقام. توجد يف ال

يوسف$ ورحيه قميص
بصريًا يأت وجه أيب عىل فألقوه هذا بقمييص ﴿اذهبوا إلخوته: وقال قميصه فأعطاهم يوسـف$

أمجعني﴾.(٣٩٠) بأهلكم وأتوين
مرص وجد مـن عريهم وفصلـت بـكل شـوٍق ورسور كنعـان وسـاروا إىل القميـص فلـام أخـذوا

من أوالده: ملن بحرضته فقال يوسف ريح يعقوب$
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تفنّدون﴾.(٣٩١) أن لوال ريح يوسف ألجد ﴿إّين
ضاللـك لفـي إنـك العـايل: ﴿تـاهللا املقـام هلـذا ودرك فهـم لدهيـم يكـن مل والذيـن أبنائـه قالـوا

القديم﴾.(٣٩٢)
﴿أمل هلم: فارتد بصريًا، وقال يعقوب$ عىل وجه القميص وألقى جاء البشري كنعان، وصلوا إىل ملا

تعلمون﴾.(٣٩٣) ال ما اهللا من أعلُم إّين لكم أقل
بقميص يوسف$؟ يعقوب$ رّد برص كيف هنا والسؤال

برص يرد عيسـى$ كام كان دالئـل النبوة واملعجزة من نبـي أن يوسـف$ وهو واضـح اجلـواب
اهللا. أنبياء نبي من يوسف$ أن واآلخرين األخوة أدرك الكيفية وهبذه األعمى،

بعيد؟ يوسف$ من ريح يعقوب$ استشم كيف وأّما
(باالهلام) ويعنـي قـرب الوصال عن هـذا كناية بكالمه يعقـوب$ قصد إمـا أنه هـو: فاجلـواب
طريق ريح عـن يعقوب$ إىل يوسـف$ وصلت قميص ريح أن أو يوسـف$ قريبـًا، إىل سـيصل

اهللا تعاىل. بإذن الصبا

يوسف$ إىل وأبنائه يعقوب$ وسري يوسف$ تواضع
رجل حتملوا وسبعني ثالثة كانوا أهنم وقيل مرص، كنعان إىل من للسري وولده يعقوب$ فاسـتعد
عىل يوسف$ فلام دخلوا ومرسورين، فرحني وهم إىل مرص وصلوا تسعة أيام مرص، وبعد إىل وساروا
(األم بجانبه، فسجدوا وأجلسـهام امللك، رسير عىل وأمه(٣٩٤) أباه وعّزة، ورفع احرتام اسـتقبلهم بكل
صغريًا كان رؤياه ملا يوسـف$ فتذّكر له، وشـكرًا له إعظامًا مجيعًا له عرش) اإلحدى واألخوة واألب

حقًا﴾.(٣٩٥) رّيب جعلها قبُل قد هذا تأويل رؤياي من ﴿يا أبت وقال: أبيه إىل والتفت
مرص الواسعة، لبالد العظيم القائد وأصبح مهومه، عنه ورفع قّمة عّزته يوسـف$ يف أصبح وهنا
وقال: اهللا وشـكر بحديٍث قّيم رشع بل ومل يصبه الغرور، وجـّل عّز اهللا عن واحـدة للحظـة يغفـل ومل
إخويت بيني وبني الّشيطان نزغ أن بعد البدو من من وجاء بكم الّسجن من أخرجني إذ يب أحسن ﴿وقد
من تأويل األحاديث وعّلمتني امللـك من آتيتني قد رّب احلكيم، هـو العليم إّنه لطيـٌف ملا يشـاء رّيب إّن

بالّصاحلني﴾.(٣٩٦) وأحلقني توّفني مسلًام واآلخرة الّدنيا يف وّيل أنت واألرض الساموات فاطر
والنبي الرحيم القائد ظل ويف وجّل عّز اهللا ولطـف محاية ضوء يف ونعيم بأماٍن إرسائيـل آل فعـاش

بحياٍة جديدة. بدأوا وهبذا الرتتيب يوسف$،
سـنة بالقرب من عرشة سـبع ملدة وعاش ١٣٠ سـنة، يتجاوز ال وعمـره يعقـوب$ مرص دخـل
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قبور فلسـطني ودفن عند إىل تابوت يف يوسـف$ محله عىل وصّيته وبناءًا دار الدنيا، وّدع يوسـفه، ثم
ثالث أبيه وعاش بعد مـرص إىل عاد يوسـف$ ثم «حربون»، مدينة يف وإبراهيم) (إسـحاق آبائـه#

عند قبور آبائه. يدفن أن سنني، وأوىص وعرشة املائة يف سن الدنيا دار ووّدع وعرشين سنة،
يعقوب ملا دخل آل أنه «وهب» رواية عىل وبناءًا إرسائيل بني يف نبي رسـول أول يوسـف$ كان
ألف سـتامئة كانوا مرص من موسـى$ مع خرجوا وملا إنسـانًا، ثالثة وسـبعون كانوا مرص (إرسائيل)

رجًال. وسبعون وبضع ومخسامئة

وقربه حمّبة يوسف$
أن حيب كل عليه النـاس تشـاح ملا مات أنه حتى الناس بني وعزيزًا جـدًا وكان يوسـف$ حمبوبـًا
يصل إىل مجيع ثم عليه، املـاء فيمر النيل يدفنوه يف أن بركتـه، فرأوا من يرجون كانوا حملتـه ملا يف يدفـن
موسـى$ حني أن محله إىل النيل قربه يف فكان سـواء رشعًا بركته ويف رشكاء فيه فيكـون كلهم مـرص
عمل قد ودفنه حتى يكـون فلسـطني إىل وأخذه القرب مـن فأخرجه إرسائيل بنـي مع مـن مرص خـرج
وما إليك نوحيه الغيب أنباء من ﴿ذلك ويقول: رسولهملسو هيلع هللا ىلص وجّل عّز اهللا وخياطب يوسـف$، بوصّية

يمكرون﴾.(٣٩٧) وهم أمرهم أمجعوا إذ لدهيم كنت
األلباب..﴾.(٣٩٨) ألويل عربٌة قصصهم يف كان ﴿لقد

مصنوعة.(٣٩٩) وليست حقيقية القصص وهذه
حيتاجون (وكانوا إرسائيل بني عن املرتاكمة) الغيوم (بسبب احتبس القمر أنه هنا اللطيف واليشء
عظام يوسف من أخرج موسى$: أن إىل جالله جّل فأوحى اهللا إىل الشـام) مرص من للسـفر نوره إىل
موضعه، يعلم عمن موسـى فسـأل عظامه، أخرج إذا القمر بطلوع ووعده وصيته)، تنجز (حتى مرص
قرب أتعرفني موضع هلا: فقال عمياء، مقعدة بعجـوز فأيت إليها فبعث ههنا عجوز تعلم حمله، لـه: فقيـل

يوسف$؟
به؟ فأخربيني قال: نعم، قالت:

وجتعلني إيل برصي، وتعيد شبايب، وتعيد إيل رجيل، يل تطلق أربع خصال: تعطيني حتى ال قالت:
إنام فإنك سألت ما أعطها موسى يا إليه: جالله جّل اهللا فأوحى موسى، عىل ذلك فكرب اجلنة، يف معك
القمر طلع أخرجه مرمر، فلام صندوق النيل يف شـاطئ من فاسـتخرجه عليه فدلته ففعل عيل، تعطي

الشام.(٤٠٠) إىل الكتاب موتاهم أهل حيمل فلذلك الشام، إىل فحمله
والتي اخلليل قدس يف قـربه اآلن ويوجد آبائه#، قبور بجانب املشـهور) (عىل يوسـف$ فدفن
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املقدس. بيت عن أميال ستة تبعد
وصّية يوسـف$ سـنة ُنفّذت أربعامئة النتائج حيث بعد مرور هذه ُحسـن العمل من ينتج إنه نعم
عمياء عجوز العزم مثل موسـى$، وُلطف أنبيـاء أويل من نبي عىل يد السـابقة واحلوادث بالرتتيـب

لقرب يوسف$.(٤٠١) تعريفها بربكة كثرية بألطاف

وأيضا جزاء العمل
هلا دواء، ليس هبـا فإن رضب صوت، هلا ليس اهللا عصا إن القدم هذا املثل املعـروف: منـذ وقالـوا
اهللا وكرمه أنه مهام لطـف ومن اهللا، عصـا بصوت جيدًا االنسـان حيس أحيانا بأن القول جيـب ولكـن
طاهٍر، بكل اهللا بقلـٍب إىل إذا رجع بالعصـا، إال أنه من رضبه وبالرغم حّيـًا كان طاملا االنسـان أذنـب

النموذج: هذا لنتوجه إىل وهنا وجّل عّز رمحة اهللا دواء تأكيد سينال
السـتقبال جنوده مـع يوسـف$ ذهب قـال: أنه الصـادق$ االمـام عن جـاءت لروايـة طبقـًا
األوىل!)، ترك واحـدة (للحظة إليه فلم ينزل عّز امللـك، دخله يعقوب$ عليـه قدم فلـام يعقـوب$
فقال جو السامء، يف فصار سـاطع، نور راحتك، فخرج منها أبسـط يوسـف يا فقال: جربئيل$ فهبط

راحتي؟ من خرج الذي النور هذا ما جربئيل يا يوسف:
عقبك نبي.(٤٠٢) من يكون فال يعقوب إىل الشيخ تنزل مل ملا عقوبة عقبك من النبوة نزعت فقال:

الصايف عن فيض يف املرحوم وينقلهـا «النبّوة»، كتاب يف البيان جممع صاحـب يروهيا الرواية هـذه
أخرج ملا قال: االمام اهلادي$ يقـول: أن إبراهيم بن عىل تفسـري بنقٍل عن ثم الرشائع، وعلل الـكايف
الوي ولد يف وجعلها صلبه، النبـوة من حما من اهللا، بأمٍر يوسـف$ من صلب النبّوة نور جربئيـل$
اجلب﴾ غيابت يف وألقوه ﴿ال تقتلوا يوسف قال: يوسف قتل أرادوا ملا ألهنم وذلك يوسف$، أخي

ذلك.(٤٠٣) له اهللا فشكر
من موسـى وكان إبراهيم$، بن إسـحاق بن يعقوب بن الوي ولد من إرسائيل بني فـكان أنبيـاء

إبراهيم.(٤٠٤) بن إسحاق بن يعقوب بن واهيث بن الوي بن موسى بن عمران بن يصهر وهو ولده
الرواية: يف جاء وجـّل حتى عّز اهللا عند عال مقام إىل وتقواه اهللا مـن خلوفه يوسـف$ وصل نعـم
اخللق سائر عىل فضُل حسنه كان وقال: يوسـف$ رأى الثالثة إىل السـامء اهللاملسو هيلع هللا ىلص أعرج برسـول ملا أنه

النجوم.(٤٠٥) سائر البدر عىل ليلة القمر كفضل
سألت الناس، حتى واحتاجت العزيز اجلدبة افتقرت امرأة السنني يف وذلك العزيز مات ملا قيل أنه
يزالوا منه، فلم أستحيي فقالت: - العزيز سمي يوسف وكان - للعزيز قعدت لو يرضك ما هلا: فقالوا
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امللـوك عبيدًا جعل الذي وقالت: سـبحان فقامـت إليه موكبه يف يوسـف له، فأقبل قعـدت حتـى هبـا
بطاعتهم. ملوكًا والعبيد بمعصيتهم،

ورزق وتزوجها شباهبا عليها ورّد عليها شـباهبا اهللا يرد وسأل إليها أحسـن يوسـف$ فلام عرفها
األبناء.(٤٠٦) منها

الذي ما زليخا لزليخا: يا قـال يوسـف$ أن بالتايل: الزواج هذا سـبب ُبّني الروايات، بعض ويف
ما كان؟ إىل دعاك

يا يوسف. وجهك قالت: حسن
مني وأحسن مني وجهًا، أحسـن الزمان آخر حممدملسو هيلع هللا ىلص، يكون يف له: يقال نبّيًا رأيت كيف لو فقال:

كفًا. مني وأسمح خلقًا،
قالت: صدقت.

وجّل اهللا عّز يف قلبي، فأوحى وقع حبه ذكرته حني ألنك صدقت، قالت: علمت أين وكيف قال:
تبارك وتعاىل أن يتزوجها.(٤٠٧) اهللا فأمره حممدًا، حلبها أحببتها وقد صدقت، قد أهنا يوسف: إىل

يوسف$) حياة قصص (هناية





اهلوامش
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قصـــة حياة يونس$
.١٠٥٥ ص ،١٠ ج املعارف لفريد وجدي: دائرة ،١٨٤ ص ج٧، (١) تفسري اآللويس:

ص ٦٨٦. زاده: لعامد تاريخ االنبياء  (٢)
.٣٩٥ - ٣٩٣ ١٤، ص البحار: ج (٣)

سمك كبري احلوت أن العميد: يف علوم جاء وقد حوت، كانت أهنا السمكة الكبرية هذه يف جاءت مطالب  (٤)
من الغذاء، كبرية كميات جدًا، وتستوعب كبرية ومعدته طن، ثالثني وزنه ويبلغ مرت، ثالثني اىل يصل طوله
اهللا الرواية أن جاء يف وقد واحدة سـاعة من أكثر املاء يف البقاء يسـتطيع للتنفس وال املاء فوق دائام ويتحرك
(تفسـري منه» تقطع أية وصلة وال يونس عظام من عظم أي حتطم «ال احلوت أن: اىل ذلك أوحى وجّل عّز
االهلي االعجاز كان من احلـوت يف بطن بقاء يونس$ ننسـى أن نقـول أن وال ص ١٦٥) ،٢٦ ج الـرازي:

تفسريه طبيعيًا. يمكن وال
ص ٤٠٠. ج ١٤، البحار: ،١٤١ حتى من ١٣٩ اآليات الصافات سورة (٥) مضمون

ص ٣٩٨. ،١٤ البحار: ج (٦)
.٣٧ - ٣٥ ج٤، ص الربهان: (٧) تفسري

الشاة. ولد السخلة: مجع (٨)
قادها. خلف، عكس من السري عىل حثها املاشية: (٩) استاق

ص ٣٨٤. ،١٤ ج ٢٠٢، البحار: - ٢٠٠ ص (١٠) تفسري الربهان: ج٢،
و ٤٠٠. ٣٩١ ص ،١٤ البحار: ج ،٦٩٤ القمي: ص تفسري  (١١)

.٤٨ القلم:  (١٢)
.٩٨ يونس:  (١٣)

.٨٨ ٨٧ و (١٤) االنبياء:
ص ٣٨٤. ج١٤، (١٥) البحار:
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ص ٥٨١. ،٢ ج أصول الكايف:  (١٦)

إلياس$ حياة قصـــة
إلياسني. وإنام ياسني آل ليس املقصود عىل أن اآلية تدل هذه (١٧)

ص ٤٥٧). البيان: ج٨، (جممع ياسني بن فنحاص بن عيزار بن هارون» بن «إلياس هو: واسمه  (١٨)
ص ٢٢٧. الكايف: ج١، أصول  (١٩)

ص ٣٩٢. ،١٣ ج البحار: ،١٢٣-١٣٢ (٢٠) الصافات:
(٢١) الصافات: ١٢٨.

األساقفة. اجلاثليق: متقدم والشامس، االسقف بني كان من (٢٢) القس:
ص ٢٢٧. الكايف: ج١، أصول  (٢٣)

السـامء، يف واثنان األرض يف اثنان وهم: هذا يومنا إىل أحيـاء األنبياء أربعة من أن الروايـات لبعـض طبقـًا (٢٤)
ص ج١٣، (البحار: عليهام السالم واخلرض إلياس األرض السالم، ويف عيسى وإدريس عليهام السامء ففي

.(٤٠٢
حتت ذقنه. شيئًا يعمل وال وجهه، عىل عىل رأسه ويرد طرفها يلف العاممة أن االعتجار: هو  (٢٥)

يطوف سـبع حتى يدعه طوافه ومل فقطـع أي مرات، سـبع واالسـبوع: حيتسـب، ال حيث من به جـيء أي (٢٦)
مرات.

رد عىل وجهه. التي العاممة طرف أي  (٢٧)
هبا. عامل عنها وهو جتاهل أنه ملا رأى فضحك$ (٢٨)

إظهارها يكن يف مل أمورًا يكتم األحيان بعض يف كان فإنه دائًام، ما يعلمه يظهر مل يكن أنهملسو هيلع هللا ىلص اجلواب حاصل  (٢٩)
والوقت. الظرف مصلحة يقتضيها يكن مل مصلحة لألمة، أو

.٢٤٣-٢٤٥ ج١، ص الكايف: أصول (٣٠)
.١٢٣-١٢٧ الصافات: (٣١)

(٣٢) أي حلف.
إللياس. الكاتب فيحكي ذلك ليغرت بذلك خدعة (٣٣)

أنفسهم. فليحفظوا أي (٣٤)
حتى حلقهم. أي (٣٥)

.٣٩٣-٣٩٦ ص ج١٣، البحار: (٣٦)
.٣ املحّجة البيضاء: ج  (٣٧)
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ص ٢٨٦. ج١، الكاشاين: عباس سيد للعالمة املخازن  (٣٨)

اليسع$ حياة قصـــة
.٣٨ ص: سورة االنعام: ٦، (٣٩)

ص ٢٢٥. للخزائيل: القرآن (٤٠) أعالم
ص ٦٨١. زاده: لعامد االنبياء (٤١) قصص

ص ١٠٩. ج١، عن حبيب الّسري: اقتباسًا  (٤٢)

ُعَزير$ حياة قصـــة
الروايات جاء يف وأيضا بـ«إرميا» ترتبط أهنا يعتقد والبعض باخلرض$ ترتبط القصة هذه أن البعض (٤٣) يعتقد
تؤكد عديدة وروايات كان ُعزير، أنه هو واملعروف ولكن املشـهور (٣٦٢ ص ،١٤ (البحار: ج إرميا اسـم

.(٣٧٠ ٢، ص و ١ ج البيان: (جممع ذلك عىل
و ١٠٧ ص للطـربي: ١٢٣، دالئـل االمامة الـكايف: روضة الباقر$، روايـة مفصلة لإلمـام عـن اقتباسـًا  (٤٤)

.(١٠٨
(٤٥) البقرة: ٢٥٩.

ص٣٧٠. ،٢ و ١ ج البيان: جممع اقتباسًا عن (٤٦)
.٣٠ التوبة:  (٤٧)

ص ٣٧٤. ،١٤ ج (٤٨) البحار:

ص ٣٧٨. ،١٤ البحار: ج (٤٩)

قصـــة حياة لقامن$
.١٣ ١٢ و (٥٠) لقامن:

.١٩ - ١٦ و ١٣ (٥١) لقامن:
ص ٣١٥. ،٨ ج جممع البيان: - ٤٢٤ ص ،١٣ ج البحار:  (٥٢)
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النوبة -٢ مرص، يف تقع والتي السفلية النوبة -١ ومها: قسمني عىل وتنقسم أفريقيا يف تقع منطقة النوبة هي  (٥٣)
كلمة نوبة). األعالم: يف يف السودان (املنجد تقع العليا والتي

الشفة. مجع (٥٤) املشافر:
٦١ لعامد زاده: ص األنبياء تاريخ اقتباسًا عن البحرين: كلمة لقم، جممع - ٥١٥ ص ،١٢ ج البحار: سفينة (٥٥)

.٦٧٢ و ٦٥٥ و
ص ٤٢٥. ج ١٣، البحار: لنقل طبقًا (٥٦) مروج الّذهب،

ص ١٤٢. العددية: املواعظ  (٥٧)
ص ٧١٦). (أعالم القرآن اخلزائيل: «باران» كان ابنه اسم أن البعض (٥٨) كتب

.٤٠٨-٤٣٤ ص ،١٣ ج البحار: تلك النصائح يف من جزء آخر جتدون (٥٩)
ص ٣١٧. ،٨ ج البيان: كتاب جممع راجع الكثرية لقامن$ فضائل عن املزيد (٦٠) وملعرفة

ص ٣٣٠. ،٢٢ البحار: ج ،١٣٩ ص الطربيس: (٦١) احتجاج
ص ٣١٥. ،٨ البيان: ج جممع (٦٢) تفسري

حديث ٥٢٧١. العامل: ص ٢٤٢، كنز ،٧٠ ج (٦٣) البحار:
.٣١٨ ٣١٧ و ص ،٨ ج البيان: (٦٤) جممع

.١٩ -١٦ و لقامن: ١٣ (٦٥)
.٣١٦ - ص ٣١٥ ،٨ ج جممع البيان:  (٦٦)

و ٦٦٤. ٦٦٣ ص لعامد زاده: تاريخ األنبياء ،٤٣٣ ص ج١٣، (٦٧) البحار:
ص ٦٦٤. زاده: لعامد األنبياء (٦٨) تاريخ

و ٢٥١. ٢٥٠ ج١، ص جمموعة الوّرام:  (٦٩)
٢، ص٥١٥. ج البحار: سفينة لقامن، من سورة اآلية ١٢ ذيل والثعلبي، البيضاواي تفسري (٧٠)

ص ٣١٧. ،٨ جممع البيان: ج املخرج، احلش:  (٧١)
.٩٤ ج١، ص املريخاين: بخط املثنوي ديوان (٧٢)

ص ١٤٣. ج٢، املثنوي: ديوان  (٧٣)
ص ٣١٧. ،٨ ج جممع البيان: - ٤٢٤ ص ،١٣ ج البحار:  (٧٤)

ص ٤٣٣. ،١٣ ج البحار: نقًال عن طاووس، بن للسيد األبواب (٧٥) فتح
ص ٣١٧. ،٨ ج البيان: جممع  (٧٦)

ص ٤٣٣. ،١٣ ج (٧٧) البحار:
والبالء. املصيبة بك نزل الذي الصغري باليشء أي الصغري:  (٧٨)

ص ٤٢٧. ،١٣ ج (٧٩) البحار:

ص ٤١٤. ،١٣ ج (٨٠) البحار:
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ج١٣، ٤٢٢. (٨١) البحار:
احلق: ظهر. أجهد  (٨٢)

وعدم العجلة فيه. اجلواب، يف التأين عن كناية (٨٣)
العجز. العي: (٨٤)
أي تشاوروا. (٨٥)

الرمح. يف أسفل التي احلديدة (٨٦) الزج:
الليل كله ساروا القوم: من قوهلم: أدلج والدجلة يرحتلون، ثم السفر السرتاحة من عرس القوم: نزلوا من (٨٧)

وفتحها. الدال بضم الدجلة واالسم آخره، يف أو
و ٣٤٩. الكايف: ٣٤٨ روضة  (٨٨)

ص ٤٢٨. ،١٣ ج (٨٩) البحار:

.٤٢٥ ١٣، ص ج البحار:  (٩٠) 

ص ٤١٧. ،١٣ ج (٩١) البحار:
ص ٤١٧. ،١٣ ج ٢٧٨ - البحار: ص املخازن:  (٩٢)

املصعد. شاقة صعبة (٩٣)
ص ٤٣١. ،١٣ ج (٩٤) البحار:

وعدم احلرص منها، عالقة القلب قطع عن كناية أو عامرهتـا، يف مهك ترصف اتركهـا خرابًا وال أي (٩٥) أخرهبـا
عليها.

أي أرسع. وغريه: يف السري (٩٦) كمش
.١٣٤- ١٣٥ ص ج٢، أصول الكايف:  (٩٧)

ص ١٣٧. ملحمد العويف: احلكايات جوامع عن (٩٨) اقتباسًا
.٤١٢ - ص ٤١١ ،١٣ ج البحار: ،٥٠٨ - ٥٠٦ (٩٩) تفسري القمي:

بعد فقره. جربه تداركه من هلكة (١٠٠) نعشه:
والعوض. اخللف: البدل (١٠١)

.٤١٤ ج١٣، ص البحار:  (١٠٢)
بنيتهم تنقص «ينتقصـون» أي وقولـه للمذنبني، فيهـا املعد والعـذاب اآلخرة وأهـوال والنـرش احلـرش أي (١٠٣)

وخرياهتم. احلسنة أعامهلم من ينتقصون أو وقواهم،
تقر بـه إىل الدار خطوات كلهـا ينفد؟ وأنفاسـه أجل من كان لـه آخر دار مـن يوعـد ال يتهيـأ ملـا كيـف (١٠٤) أي

اآلخر.
.٤١٧ - ٤١٦ ص ج ١٣، البحار:  (١٠٥)

.٤٢٩ ١٣، ص ج البحار:  (١٠٦)
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شتمومها. إياهم بشتمك فإهنم (١٠٧)
للوراث. وتركه جيمعه أن ال حيسنه، فيام يرصف أمواله بأن جدير االنسان وأن املعروف، يف فعل (١٠٨) ترغيب

.٤٣١ - ٤٣٠ ص ج ١٣، البحار:  (١٠٩)
.٤٣٢ ١٣، ص ج البحار:  (١١٠)

توبتهم و اجلنة قصـــة أصحاب
.١٠٢ - ١٠١ ص ،٨٩ البحار: ج عن واقتباسًا ،٣٣ -١٦ القلم: عن سورة اقتباسًا  (١١١)

.٣٣٧ ١٠، ص ج البيان: (١١٢) جممع

سبأ قوم قصـــة
يشء. يصّده ال شديد سيل عظيم العرم: سيل (١١٣)

له. ثمر وال الطرفاء هو املّر البشع، واإلثل: هو الثمر اخلمط: (١١٤)
.٢٧٤ ج٢، ص الكايف: (١١٥) أصول

بني مأرب سّد ويقع مأرب، بسّد السـّد الذي ُبني فيها سـّمي لذا سـبأ، بالد يف إحدى القرى من مأرب كانت (١١٦)
من وارتفاعه قدم، ١٥٠ عرضه ويبلغ مرت ٨٠٠ يف حدود السّد طول ١٥٠ مرت، ويبلغ بينهام املسافة تبلغ جبلني
.(٣٨٠ ص البالغي: القرآن الصخور (علوم من عظيمة مباين أطراف السّد عىل ويوجد مرت، ١٩ إىل مرت ١٣

سبأ. سورة ١٨ من اآلية مضمون (١١٧)
.١٩ سبأ: (١١٨)

عظيًام كسّد سّدًا اجلرذ لتحّطم اهللا أرسل موت سليامن$، سـليامن وظهر عصا النمل عىل اهللا أرسـل نعم كام (١١٩)
ويشكروه. سبحانه اهللا أمام ويتواضعوا بالغرور ال يصيب العامل حتى وذلك مأرب،

.١٦ ١٥ و اآليات سبأ سورة مضمون  (١٢٠)
.١٧ سبأ: (١٢١)

.٣٨٦ ٨، ص (١٢٢) جممع البيان: ج
.٢٠٣ ، ص و ج٨٠ ،١٤٤ ص ج ١٤، ٥٨٦، البحار: الربقي: حماسن  (١٢٣)

.٩٢ ٩١ و ص ج٣، الثقلني: ونور البحار: ج ٨٠، ص ٢٠٢ - ٢٠٤ راجع اخلصوص (١٢٤) هبذا
العيايش. عن تفسري نقًال ،٩٢ - ج٣، ص ٩١ الثقلني: نور تفسري (١٢٥)
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واملغرور املؤمن األخوين قصــة
.٧١٤ للخزائيل: ص القرآن أعالم  (١٢٦)

.٤٦٨ ج٦، ص جممع البيان: تفسري عن اقتباسًا  (١٢٧)
.٤٦٨ ٦، ص ج البيان: جممع تفسري عن اقتباسًا  (١٢٨)

.٣٢ الكهف: (١٢٩)
.٣٦ - ٣٤ (١٣٠) الكهف:
.٤١ - ٣٧ (١٣١) الكهف:

.٤٧٢ ٦، ص ج البيان: عن جممع (١٣٢) اقتباسًا
.٤٤ - ٤٣ (١٣٣) الكهف:

وماروت هاروت قصـــة
.٣٢٦ ٣٢٥ و ص القصص: علوم البالغي، القرآن عن قصص (١٣٤) اقتباسًا

هو وأحيانًا السـحرة سحر السـحر إلبطال تعليم السـحر حرام، ولكن جيوز وتعليم والسـحر السـاحر (١٣٥) إن
يتوقف مل يكن ولكنه ليتبول مكان املعروفني يف العلامء من عامل جلس القديمة العصور يف انه قيل: واجب،
قد العامل وكان السحر، من هذا فعلم أن النافذة، من رأسـه أخرج قد شـخصًا فرأى حوله فنظر التبول، عن
النافذة، الساحر خارج رأس سـحره، وبقى فاستخدم السحرة، سـحر إلبطال وذلك قبل من السـحر تعّلم
أنت العامل: فقال اتركني، وقال: فصاح العامل، فعل هذا أن فعلم إىل العامل نظر ثم حتريكه، يسـتطيع يكن ومل

من السحر. كالمها ونجا سحرمها أبطال وهبذا الرتتيب حتى أتركك، اتركني
.١٠٢ اآلية البقرة سورة يف املطلب جاء هذا كام (١٣٦)

امللكان االهلني هذان و... عن االرسائيليـات من كثرية قصص خرافية جـاءت ،٣٢٣ ص ج ٥٦، البحـار: (١٣٧)
ذكرناها. والتي القرآن جاءت يف التي احلقيقية هي والقصة الصحة هلا من ال أساس والتي املعصومني

تّبع قوم قصـــة
.٢٢٣ ٢٥، ص ج البحار:  (١٣٨)

.١١٨ ٢٥، ص املعاين: ج روح تفسري (١٣٩)
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.٦٦ ٩، ص ج البيان: جممع  (١٤٠)
إسامعيل$ هو الكعبة كسا من أول أن الروايات لبعض وطبقًا تبع)، (كلمة ،١١٩ ص ج١، البحار: سفينة (١٤١)

أحوال إسامعيل$. رشح يف سابقًا ذكرنا كام
.٢٥٩ للخزائيل: ص القرآن أعالم  (١٤٢)

األخدود أصحاب قصـــة
.٣٧ - ٣٥ ص ،١ هشام: ج ابن ٢٨٩، سرية - ص ٢٨٣ البالغي: القرآن قصص عن اقتباسًا (١٤٣)

.٣٧ ١، ص ج ابن هشام: سرية ،٥٤٤ ص ،٥ ج الثقلني: نور (١٤٤) تفسري
الرواية التي هـي واألنسـب ولكـن املعروف األخدود قصـة أخـرى يف جـاءت مطالـب ،٨ - ٤ الـربوج: (١٤٥)

ذكرناها.
.٣٧ - ٣٦ ص ،١ ابن هشام: ج سرية  (١٤٦)
.٣٩ - ٣٨ ص ،١ ابن هشام: ج سرية  (١٤٧)

قصـــة حياة داود$
.١٥ ١٤ و ص ،١٤ ج البحار: ١، ص ٧٦ - ٧٨، ج األثري: ابن كامل (١٤٨)

.١٥ ١٤ و ص (١٤٩) البحار: ج ١٤،
.١٩ - ١٧ ص: وسورة ،١٨٣ ج ٢٦، ص تفسري فخر الرازي: عن اقتباسًا  (١٥٠)

.٣٠ سورة ص: (١٥١)

.٢٦ سورة ص: (١٥٢)
.١٥ النمل: سورة (١٥٣)

ص ١٣٣). ،٤ ج (البحار: من رمضان ٢٨ ليلة الكتاب يف نزل عليه ١٦٣، وقد النساء: ،٥٥ اإلرساء:  (١٥٤)
.٤٤٥ ج٤، ص نور الثقلني: تفسري ،٢٤ - ٢١ ص: وسورة  (١٥٥)

.٤٤٦ ج٤، ص نور الثقلني: لتفسري طبقًا أخبار الرضا$ عن عيون اقتباسًا  (١٥٦)
نفس املصدر. (١٥٧)

.١٥ ج١٤، ص البحار: - ٣٩٠ ج١٦، ص امليزان: تفسري (١٥٨)
.١٥ ١٤، ص ج (١٥٩) البحار:
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.١٦٠ خطبة البالغة: هنج (١٦٠)
.٣٨١ ٨، ص ج البيان: جممع تفسري  (١٦١)

.٣٨٢ ج٨، ص البيان: (١٦٢) جممع
املثنوي: الدفرت الثاين. ديوان  (١٦٣)

الباقر عليهام واالمام الصادق االمام عن نقًال األنبياء، سورة من اآلية ٧٨ ٥٧، ذيل ص ،٧ ج البيان: جممع (١٦٤)
جاءت طبقًا لرواية ولكن احلكم اختلفا يف أهنام هو ظاهر األمر من نفهم أننا نقول أن ننسـى وال - السـالم
نور ففهمها سليامن.(تفسـري يتناظران كانـا إنام حيكام قال: مل حيث يتناظـران كانا أهنام الباقـر$ االمام عـن

(٤٤٣ ص ،٣ ج الثقلني:
.٢٦ سورة ص: (١٦٥)
.٢٠ سورة ص: (١٦٦)

.١٦ النمل:  (١٦٧)
النظر إليه. يف بالغ النظر: أحد إليه  (١٦٨)

.٣٨ ١٤، ص ج (١٦٩) البحار:

.٣٩ ١٤، ص ج (١٧٠) البحار:
ثمرات احلياة. كتاب عن اقتباسًا (١٧١)
.٤٧١ الفقيه: ص ال حيرضه من (١٧٢)

.(٤٢ ١٤، ص (البحار: ج عمله من كنت أعلم ما له سرتت أي له: (١٧٣) وغفرت
يوم يأخذه ثم إىل الساحل خيطًا ويشده ذنبه يف يأخذ حوتًا ويربط منهم الرجل أن درجة إىل الشيطان غواهم (١٧٤)

.(٦٢ ص ،١٤ ج (البحار: األحد
.١٦٤ األعراف: (١٧٥)

.٥٧ - ٥٦ ص ،١٤ ج البحار: - ٤٩٣ ص ،٤ ج جممع البيان: - األعراف: ١٦٦ (١٧٦)
.٥٨ ١٤، ص ج (١٧٧) البحار:

أي بلعها. (١٧٨)
.٣١٢ ج١، ص القلوب للديلمي: إرشاد  (١٧٩)

نفسك فيها؟. العبادة متعبًا جمّدًا جمتهدًا يف مايل أراك املعنى: لعل (١٨٠)
أعطيتك. وقد أي (١٨١)

الرذيلة. اعامهلم الرديئة وأفعاهلم يف وفارقهم باينهم أي  (١٨٢)
.١١٨ الصدوق: ص (١٨٣) آمايل
.٤٥٠ الصدوق: ص (١٨٤) آمايل

.٣٦٢ ٣٦١ و ص ج٢، (١٨٥) فروع الكايف:
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.٣٥٩ ٢، ص ج الكايف: فروع عن ١١، نقًال ص ١٠ - ،١٤ ج البحار:  (١٨٦)
اعلموا ألهنم بذلك الوالة، سـموا أعوان من وطائفة للموت وتتهيأ احلرب تشـهد كتيبة أول هم الُرشطة: (١٨٧)
مقسـوم بخمسة ألنه به سـمي اجليش اخلميس: األول، لعله هنا منه واملراد هبا، يعرفون بعالمات أنفسـهم

والقلب. والساقة وامليمنة وامليرسة املقدمة أقسام:
.٣٢٢ حيرضه الفقيه: من ال (١٨٨)

إىل أسفله. سقط املاء: أي يف رسب اليشء (١٨٩)
.٢٢٤ ١، ص ج الكايف: فروع نقًال عن ص ١٦، ،١٤ ج البحار:  (١٩٠)

.١١٨ الصدوق: ص (١٩١) آمايل
.١٨٤ - ١٨٣ (١٩٢) آمايل الصدوق: ص

.٣٧ ١٤، ص ج (١٩٣) البحار:
نفس املصدر. (١٩٤)

.٧٤ - ٧٣ ص ،١ ج القلوب: (١٩٥) ارشاد
.١٧٤ عيون األخبار: - ١٠٦ األخبار: معاين (١٩٦)

.٦٥ الصدوق: ص آمايل  (١٩٧)

.٣٨ ١٤، ص ج (١٩٨) البحار:
.١٥٠ ١، ص ج القلوب: إرشاد  (١٩٩)

.٣٥ ١٤، ص ج (٢٠٠) البحار:

.٤٣ ١٤، ص ج (٢٠١) البحار:
.١٢٧ - ١٢٦ (٢٠٢) آمايل الصدوق: ص

.١١٦ ٢، ص الكايف: ج (٢٠٣) أصول

.٣١٤ ٢، ص الكايف: ج (٢٠٤) أصول
.٣٤٥ القلوب: ص إرشاد  (٢٠٥)

.٧٨ - ٧٦ ص ،١ األثري: ج كامل ابن (٢٠٦)

قصـــة حياة صالح$
ال ولكن قال: أقتله؟ احلسن: له قال املؤمنني$ أمري اهللا لعنه الفاسق ملجم ابن رضب ملا أنه الرواية: جاء يف (٢٠٧)
ج (البحار: وصالح هود يف قرب أخوي: كوفة) (ظهر الظهر هذا يف وإذا مت فادفنوين مت فاقتلوه، فإذا احبسه

ص ٣٧٩). ،١١
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.٢٥٨ - ٢٥٢ ص عامد زاده: تأليف األنبياء: تاريخ عن اقتباسًا  (٢٠٨)
.٣١٨ ١٠، ص امليزان: ج تفسري  (٢٠٩)

.٤٧ ج٢، ص الثقلني: تفسري نور - ٢٦٣ ص زاده: لعامد األنبياء (٢١٠) تاريخ
.٨٢ احلجر: (٢١١)
.٤٨ النمل: (٢١٢)

.١١٠ النّّجار: ص لعبد الوّهاب األنبياء (٢١٣) قصص
.١٥٢ - ١٤٣ الشعراء:  (٢١٤)

.٦٣ - ٦١ (٢١٥) هود:
.٤٦ النمل: (٢١٦)
.٤٥ النمل: (٢١٧)

من سـورة ٧٦ و ٧٥ اآليات يف بصالح$ البعض إيامن موضوع القرآن جاء يف ،١٨٦ ص الـكايف: (٢١٨) روضـة
باسـم املخالفني ذكر األعراف ويف سـورة هود، سـورة ٦٦ من اآلية ويف النمل، سـورة من و٤٥ األعراف،
نزل الذي العذاب أن حتكي هود سورة من ٦٦ واآلية املستضعفني، باسـم املؤمنني وذكر واملسـتكربين املأل

واملؤمنني. الصاحلني عدا ما اجلميع أهلك ثمود قوم عىل
.٣٢٧ ٧، ص (٢١٩) جممع البيان: ج

.٢٥ - ٢٤ (٢٢٠) القمر:
.٤٧ النمل:  (٢٢١)
.٤٩ النمل:  (٢٢٢)

ص ٤٩٧. ،١٥ املثايل: ج تفسري - ٥٠ النمل:  (٢٢٣)
.١٨٦ ١٨٥ و ص (٢٢٤) روضة الكايف:

.١٥٤ - ١٥٣ الشعراء:  (٢٢٥)
.٢٦٣ األنبياء: ص (٢٢٦) تاريخ

.٤٩ ٤٨ و ص ج٢، الثقلني: نور ١٨٦، تفسري الكايف: ص روضة عن (٢٢٧) اقتباسًا
.٢٨ ٢٧ و (٢٢٨) القمر:

.٧٣ األعراف: (٢٢٩)
.٦٣ ٤، ص ج الثقلني: نور تفسري (٢٣٠)

.١٨٣ ج٥، ص الثقلني: نور تفسري  (٢٣١)
.١٥٧ - ١٥٥ الشعراء:  (٢٣٢)

سورة الشمس. من ١٤ واآلية اإلرساء، سورة من ٥٩ واآلية األعراف من سورة ٧٧ (٢٣٣) كاآلية
.٧٧ األعراف: (٢٣٤)
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البعري: صّوت وضّج. رغا  (٢٣٥)
.١٨٣ ٥، ص ج الثقلني: نور تفسري  (٢٣٦)

وشجعهم. حضهم أي قد زمر حزبه الشيطان أال وإن حديث عيل$: يف  (٢٣٧)
.٣٩٢ ١١، ص ج البحار:  (٢٣٨)

.١٨٩ ١٨٨ و ص (٢٣٩) روضة الكايف:
.(٦٦ (هود: منّا﴾ برمحٍة معه آمنوا والذين صاحلًا أمرنا نّجينا جاء ﴿فلام (٢٤٠)

.٢٩٢ للخزائيل: ص القرآن أعالم  (٢٤١)
.٢٠١ خطبة البالغة: هنج (٢٤٢)

.٣٤٣ ص ٣٣٥ - ،٢ ج التنزيل: شواهد - ٣٩٣ ص ،١١ ج البحار: - ٥٨٧ ص ج٥، الثقلني: (٢٤٣) نور
.٤٧ ٤٣، ص ج (٢٤٤) البحار:
.٤٧ ٤٣، ص ج (٢٤٥) البحار:

قصـــة حياة أيوب$
.٤١ سورة ص: - ٨٣ األنبياء: - ٨٤ االنعام: - النساء: ١٦٣  (٢٤٦)

.٢٨٤ ١٢، ص ج البحار:  (٢٤٧)
.٣٣٠ ٤، ص (٢٤٨) جممع البيان: ج

ومن السادس، جّده يكون حيث إبراهيم$ إىل أنه يتصل نسـبه وجدنا موسى$ نسب إىل سلسـلة بالنسـبة  (٢٤٩)
األنبياء (تاريخ ظهر قبل موسى$ أّيوب$ أن التاريخ يف وجاء موسى$، قبل عاش أّيوب$ هذا، منطلق

ص ٤٥٣). لعامد زاده:
بنت أهنا اآلخـر البعض يوسـف$، وروى بـن إفرائيـم بنت هـي أّيوب$ أن ُرمحـة والـدة البعـض (٢٥٠) نقـل
ُرمحة (إرشاد بدالً عن رحيمة اسم بعض الروايات يف وجاء و ٣٥٣، ٣٥٢ ص ،١٢ ج البحار: يعقوب$،

.(٣٣٦ ١، ص القلوب: ج
.٤٥٤ ص٤٥٣ و زاده: لعامد األنبياء - تاريخ ٤٤٦ و ص٤٤٥ الثقيل: ج٣، نور تفسري عن اقتباسًا (٢٥١)

.٤٤٨ ٤٤٧ و ص ج ٣، الثقلني: نور تفسري الصادق$، االمام حديث اقتباسًا عن (٢٥٢)
.٣٦٠ ٤٥٥ و ص لعامد زاده: األنبياء تاريخ عن اقتباسًا  (٢٥٣)

.٣٥٤ ١٢، ص ج البحار:  (٢٥٤)

وغاب وخفى. بعد (٢٥٥) عزب:
.٣٦٩ - ٣٦٨ ١٢، ص - البحار: ج االنبياء سورة من (٨٣) اآلية مضمون  (٢٥٦)
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.٨٣ االنبياء: (٢٥٧)
.٤٣٠ ج١، ص القلوب للديلمي: إرشاد  (٢٥٨)

.٣٣٦ للديلمي: ص القلوب إرشاد  (٢٥٩)
.٣٤٠ ١٢، ص ج البحار:  (٢٦٠)

.٤٥٩ ٤٥٦ و زاده: ص لعامد األنبياء تاريخ  (٢٦١)
.٤٤ سورة ص: مضمون (٢٦٢)

.٤١ سورة ص: (٢٦٣)
.٣٥١ ١٢، ص ج البحار:  (٢٦٤)

.٣٧٠ - ٣٦٩ ص ج ١٢، البحار:  (٢٦٥)
.٢٠٩ - ٢٠٧ ص البالغي: القرآن قصص عن (٢٦٦) اقتباسًا

الكفل$ ذو قصـــة
.٣٧٤ ج ١٢، ص البحار: ،٢٤١ ص طاووس: بن للسيد سعد السعود  (٢٦٧)

.١١١ ١، ص الّسري: ج (٢٦٨) حبيب
.٤٠٥ ١٣، ص ج البحار: ،٤٨ ص: سورة  (٢٦٩)

.٦٠ ٥٩ و ص ،٧ ج البيان: جممع راجع املوضوع هذا بخصوص (٢٧٠)
.٤٠٥ - ٤٠٤ ص ،١٣ عن البحار: ج اقتباسًا  (٢٧١)

.٤٠٧ - ٤٠٦ ص ج ١٣، البحار:  (٢٧٢)

.٤٠٥ - ٤٠٤ ص ج ١٣، البحار:  (٢٧٣)

قصـــة حياة شعيب$
من إبراهيم$ نسـل من فهو إبراهيم»، لذا بن مدين بن نابت بن عيفا بن بن صفوان «شـعيب الرتتيب هبذا (٢٧٤)

.(٣٧٥ ١٢، ص ج (البحار: وإسحاق# إسامعيل جهة من نابت وليس جهة
.(٣٦ العنكبوت: ،٨٤ (هود: شعيبًا...﴾ أخاهم مدين ﴿وإىل (٢٧٥)

.٣٨٤ ١٢، ص ج البحار:  (٢٧٦)
.٣٨٧ ٣٨٣ و ص ج ١٢، البحار:  (٢٧٧)
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.٣٩٤ ج٢، ص الثقلني: نور تفسري  (٢٧٨)
.٨٦ - ٨٤ (٢٧٩) هود:
.٩٠ - ٨٨ (٢٨٠) هود:
.٩٣ - ٩٢ (٢٨١) هود:

.٣٩٢ ج٢، ص الثقلني: نور تفسري  (٢٨٢)
.٨٧ هود: (٢٨٣)

وطبقًا وأثرياء، مرّفهني ونحـن ونّتبعك نطيعك ضعيف فِلَم وإنسـاٌن اجلثة ضعيف شـعيب أنك يا ويعنون (٢٨٤)
مكائيلهم ويغلوا أسـعارهم، وينقصوا الطعام، عىل الناس حيبسـوا عامله بأن أمر امللك أن الروايات، لبعض
شعيب$ فنهى ويظهرها عّز وجّل هللا خمالفته يعلن الرتتيب وهبذا الناس أشـياءهم، ويبخسـوا وموازينهم،
العذاب وأتباعه امللك عىل جالله جّل اهللا من القرية فأرسـل امللك الفسـاد، فأخرجه هذا وقومه عن امللك

.(٣٨٦ ص ،١٢ ج (البحار:
.٩١ هود: (٢٨٥)

.١٨٤ - ١٧٧ الشعراء:  (٢٨٦)

.١٨٧ - ١٨٥ الشعراء:  (٢٨٧)
.١٨٨ الشعراء:  (٢٨٨)
.١٨٩ الشعراء:  (٢٨٩)

.٣٨٣ ١٢، ص ج البحار:  (٢٩٠)
يبنى طوالً. البيت االزج:  (٢٩١)

عليه ثوبًا. مّد (٢٩٢) سجى امليت:
.١٧٩ للكراجكي: ص الفوائد كنز  (٢٩٣)

وجف. انقطع أي  (٢٩٤)
.١٨٠ للكراجكي: ص الفوائد: كنز  (٢٩٥)

ملوالنا: الدفرت الثاين. املثنوي ديوان (٢٩٦)
حبيبًا. قبلتني أراك قد أو أبكي أزال ال بذلك: يعني عنه: اهللا ريض قال الصدوق (٢٩٧)

عمل موسـى$ أن قصة موسـى$ يف ذكرنا وكام ،٣٨١ ١٢، ص ج البحار: و ٣١، ٣٠ الرشايع: ص علل (٢٩٨)
سنوات. عنده ملدة عرش

.١٨٨ ج٥، ص جممع البيان: هود، سورة من ٨٧ اآلية مضمون  (٢٩٩)
.٥٦ ٥، ص ج الكايف: فروع  (٣٠٠)

.٩٥ - ٩٤ (٣٠١) هود:
.٣٨٣ ج١٢، ص البحار:  (٣٠٢)
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.٣٧ العنكبوت: (٣٠٣)
أن عذاب قالوا بعض املحققني أن نقول أن ننسى ٦٤، وال نور الثقلني: ج٤، ص تفسـري - ١٨٩ الشـعراء:  (٣٠٤)
والسـحابة املصاحبة الرجفة وكان واأليكة من قوم مدين كل عىل والذي نزل مرة واحدة كان شـعيب قوم

بالصاعقة والصيحة.
.١٩٠ الشعراء:  (٣٠٥)

.٩٥ هود: (٣٠٦)

اشموئيل ظهور قصـــة
بعد موسى$ وطالوت وجالوت

.٢٤٦ البقرة:  (٣٠٧)

.٢٤٧ البقرة:  (٣٠٨)
الكتاب. هذا السابقة من األجزاء موسى$ يف قصة من اجلزء األخري يف التابوت هلذا رشح جاء وقد (٣٠٩)

.٢٤٨ البقرة:  (٣١٠)
.٣٥٣ ٢، ص ج البيان: عن جممع (٣١١) اقتباسًا

.٢٤٩ البقرة:  (٣١٢)

.٢٥٠ البقرة:  (٣١٣)
جالوت وشّقه وخرج يف صدر وقع داود$ أن حجر الروايات وطبقًا لبعض ص٣٥٧، ،٢ ج البيان: جممع (٣١٤)

.(٢٣٧ ص ،١٩ املثايل: ج (التفسري األرض عىل من ظهره، فوقع

قصـــة حياة يوسف$
.٤١٠ الثقلني: ج٢، ص (٣١٥) نور

.٤ يوسف: (٣١٦)
.٦ و يوسف: ٥  (٣١٧)

من سورة يوسف. ١٠٠ اآلية يف املطلب كام جاء هذا (٣١٨)
.٤١٠ الثقلني: ج٢، ص (٣١٩) نور
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.٩ و يوسف: ٨  (٣٢٠)
.١٠ يوسف: (٣٢١)

يوسف$. سورة من ١٠ و ٩ اآلية ذيل الثقلني، ونور جامع اجلوامع الصايف، تفسري البيان، (٣٢٢) جممع
.٣٢٠ ٣، ص ج جامع: ٤١٣، تفسري ص ،٢ ج الثقلني: نور اقتباسًا عن  (٣٢٣)

نفس املصدر. (٣٢٤)
.٢١٤ اجلوامع: ص جامع تفسري  (٣٢٥)

.٢٤٨ ١، ص ج القلوب: حياة - ٣٢١ ص ،٣ ج جامع: (٣٢٦) تفسري
.١٥ يوسف: (٣٢٧)

.٢١٤ اجلوامع: ص جامع تفسري  (٣٢٨)
.٤١٦ ٤١٥ و ٢، ص ج نور الثقلني: تفسري  (٣٢٩)

.١٧ يوسف: (٣٣٠)
سورة يوسف. من ١٨ اآلية ذيل ٢١٨ البيان: ج٥، ص جممع عن اقتباسًا (٣٣١)

.٣٣ ١، ص ج وّرام: جمموعة  (٣٣٢)
.٤٥ - ٤٠ اإلرشاقي: تأليف يوسف، سورة تفسري (٣٣٣) اقتباسًا عن

.٣٢٦ ٣، ص ج جامع: تفسري عن (٣٣٤) اقتباسًا
.٢١ يوسف: (٣٣٥)
.٢٢ يوسف: (٣٣٦)

االمام السجاد$ (عيون أخبار رواها الرواية هذه وأيضًا سورة يوسـف، ٢٣ من اآلية ذيل الصايف، تفسـري (٣٣٧)
.(٤٥ ٢، ص الرضا: ج

.٢٤ يوسف: (٣٣٨)
.٤٧٤ حكمة البالغة: هنج (٣٣٩)

خرجت زليخا ملا عزيز مرص القرص مع عند جالسـًا كان رجًال القضية هذه حكم يف أن الذي البعض: قال (٣٤٠)
وهو الذي حكم كان طفًال رضيعًا أن واملعروف ولكن املشهور عم زليخا، ابن وهو يوسف القرص مع من
يوسف$ اسـتمد لذا شـاهدي، الطفل هذا أن مرص لعزيز بأن يقول يوسـف أهلم اهللا وأن زليخا، أخت ابن

ص ٢٢٦). ،١٢ ج (البحار: الطفل العون من
.(٢٩ إىل ٢٣ اآليات يوسف: (سورة ٢٥٠ ص ج١، القلوب: حياة (٣٤١)

.٣٠ يوسف: (٣٤٢)
٤- امرأة الـدواب، صاحب امـرأة -٣ اخلباز، امـرأة -٢ امللك، سـاقي امرأة -١ نسـوة: مخسـة هن قيـل: (٣٤٣)

.(٢٢٦ ص ج ١٢، (البحار: احلراس وامرأة رئيس -٥ صاحب السجن،
.٣١ يوسف: (٣٤٤)
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.٣١ يوسف: (٣٤٥)
سورة يوسف. من ٣٣ ٣٠ إىل اآليات ذيل جممع البيان: (٣٤٦)

.٣٢ يوسف: (٣٤٧)
.٣٤ - ٣٣ (٣٤٨) يوسف:
.٤٠ - ٣٨ (٣٤٩) يوسف:

.٣٦ يوسف: (٣٥٠)
.٣٨ - ٣٧ (٣٥١) يوسف:

.٤١ يوسف: (٣٥٢)
.٢٣٤ - ٢٣٢ ص ،٥ ج البيان: (٣٥٣) جممع

.٤٢ يوسف: (٣٥٤)
.٢٣٥ ٥، ص (٣٥٥) جممع البيان: ج
.٢٣٥ ٥، ص (٣٥٦) جممع البيان: ج

يوسف$. من سورة ٤٤ و ٤٣ اآليات (٣٥٧) مضمون
مرًة أخرى. ينمو أو تأكله احلرشات ال حتى ذلك من واهلدف (٣٥٨)

يف يقتصدوا أن املشـكلة وهو هذه احلل يف أعطاهم وأيضا الرؤيا عّرب يوسـف$ وهنا ،٤٩ - ٤٧ يوسـف: (٣٥٩)
ليوسف$ أن هذا بتدبريه والعلامء امللك سنبله، فعلم يف عن القوت فضل ما وخيزنوا السـبع اخلصب سـني

العلم. يف مقاٍم عال
.٥٠ يوسف: (٣٦٠)
.٥١ يوسف: (٣٦١)

.٥٣ - ٥٢ (٣٦٢) يوسف:
.٢٤٠ ٢٣٧ و البيان: ج٥، ص جممع ،٥٤ (٣٦٣) يوسف:

أن يوسـف سـتجد سـورة آيات يف دققت وإن امللك، كمقام ليس مرص» «عزيز مقام أن نقول أن ال ننسـى (٣٦٤)
الحقًا. سنذكر كام امللك، مقام إىل وصل ثم ومن حكم الوزير، يف هو مرص» «عزيز

.٥٧ يوسف: (٣٦٥)

.٥٦ يوسف: (٣٦٦)
.٢٤٤ ٢٤٣ و ص ج ٥، البيان: جممع عن (٣٦٧) اقتباسًا

٢٤٦ ٢٤٥ و ص ج٥، البيان: جممع تفسري (٣٦٨)
٢٥١و٢٥٢. ص ج٥، البيان: جممع عن اقتباسًا (٣٦٩)

.٦٧ يوسف: (٣٧٠)
الرسقة كانت وهتمة ياخلطة، كان يعلم بنيامني الرواية أن يف ٧٠) جاء يوسـف: (سـورة لسـارقون» «إّنكم (٣٧١)
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فيها إي إشـكال هناك يكن مل لـذا مهمة مصلحـة وذات كانت ظاهريـًا أهنا وبـام يوسـف، إلخـوة موّجهـه
مل يوسف أخوة الصادق$: إن أهنم سألوا االمام أخرى لرواية طبقًا ولكن (٢٥٢ ص ،٥ (جممع البيان: ج
رسقتم أنكم مراده كان تورية) (كان بل الصواع رسقة مراده يكن قال$: مل يوسف$؟ كذب يرسقوا، ملاذا

ص٣٦٢). ،٢ ج اجلامع: (تفسري أبيه من يوسف$
سورة يوسف. من ٧٣ - ٧١ مضمون اآليات  (٣٧٢)

.٧٥ يوسف: (٣٧٣)
يف اخلارج. وكرسه ورما به أمه من جلده صنًام رسق السابق غي ألنه ليوسف$ الرسقة نسبوا أهنم قيل:  (٣٧٤)

سورة يوسف. من ٧٩ - ٧٧ مضمون اآليات  (٣٧٥)

سورة يوسف. من ٨٢ - ٨٠ مضمون اآليات  (٣٧٦)
.٢٥٧ - ٢٥٣ ص ،٥ ج البيان: (٣٧٧) جممع

سورة يوسف. من ٨٦ - ٨٤ مضمون اآليات  (٣٧٨)
من أن يوسف$ يف هذه املدة بالرغم عىل يوسف وأوالده يعقوب$ يعثر كيف مل سؤال وهو هنا طرحنا لو (٣٧٩)
عند كان عبدًا مرص ورد ملا يوسف$ أن هو اجلواب بعيدة؟ ليست وكنعان مرص بني واملسافة مرص يف كان
لنموه مالحمه تغري بالناس، ومع يتصل مل السـنوات هذه ويف السـجن، يف الزمن من فرتة وقىض مرص، عزيز
مسـرية يومئذ ومرص منزل يعقوب$ بني وكان وسـائل تنقل رسيعة هناك تكن مل الزمن ذلك ويف مل ُيعرف،

الروايات. حسب بعض أيام تسعة يوما أو عرش إحدى
.٨٧ يوسف: (٣٨٠)

إسامعيل. وليس الذبيح هو إسحاق أن قول عىل بناءًا (٣٨١)
.٢٦١ ٥، ص (٣٨٢) جممع البيان: ج

.٩١ - ٨٨ اآليات يوسف سورة مضمون ،٣١٠ ص ج١، البهائي: الشيخ كشكول  (٣٨٣)
.٣١٤ ١٢، ص ج البحار:  (٣٨٤)

.٢٥٨ ٥، ص (٣٨٥) جممع البيان: ج
.٩٢ يوسف: (٣٨٦)
.٩٧ يوسف: (٣٨٧)
.٩٨ يوسف: (٣٨٨)

(كلمة قلب). ص٤٤٢ ،٢ ج البحار: (٣٨٩) سفينة
.٩٣ يوسف: (٣٩٠)
.٩٤ يوسف: (٣٩١)
.٩٥ يوسف: (٣٩٢)
.٩٦ يوسف: (٣٩٣)
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والتي كانت ميتة، كانت أهنا يقولون كانت حية، ولكن أكثر املفرسيـن يوسـف أم أن القرآن ظاهر يـدل من  (٣٩٤)
أماه. اخلالة أن ينادوا آنذاك العرب بني رائجًا وكان يوسف، خالة هي حّية

ال يا أبة يوسف$: بك إخوتك؟ فقال فعل ما أخربين بني يا يوسف$: يعقوب$ إىل قال ،١٠٠ (٣٩٥) يوسف:
حديث ويدل ويظهر (٤١٢ ص ج ١، البحار: (سـفينة يب، صنيع اهللا صنيع إخويت واسـأل عن عن تسـألني

العايل. ونظره وكرمه العظيمة روحه يوسف$ عىل
.١٠١ ١٠٠ و يوسف:  (٣٩٦)

.١٠٣ يوسف:  (٣٩٧)

.١١١ يوسف:  (٣٩٨)
.٢٦٦ - ٢٦٢ ص ،٥ ج البيان: (٣٩٩) جممع

.١٢٧ ج ١٣، ص ١٠٧، البحار: الّرشايع: ص (٤٠٠) علل
فعرفه الرجل اخليـام، برجٍل يسـكن يف الصحراء سـفره يف التقى اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول أن الروايات بعض جـاء يف  (٤٠١)
فأمر برعاهتا، شـاة مأيت اسـئلك فقال: حاجتك، سـّل له: االنرصاف قال الرسـولملسو هيلع هللا ىلص وملا أراد واسـتقبله،
بني إرسائيل عجوز يسـألني سـؤال أن الرجل هذا عىل كان ألصحابه: ما قال ثم بام سـأل، اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول له
هذه يف وجاء قصة العجوز، اهللاملسو هيلع هللا ىلص هلم رسـول فرشح إرسائيل؟ بني عجوز سـئلت وما فقالوا: ملوسـى$،
تكون -٣ موسـى تتزوج -٢ شـابًا، تصبح -١ هلا وهي: وقضيت حوائج طلبت ثالثة العجوز أن الروايـة

للدمريي). احليوان حياة (نقًال عن أيضا اجلنة يف زوجة موسى
.٣١٢ - ٣١١ ص ،٢ ج الكايف: أصول ،٢٦٤ ص ج٥، جممع البيان:  (٤٠٢)

.١٠ يوسف: (٤٠٣)
احلديث، الشخص هذا خيفى أنه بناءًا عىل وال يوسف، سـورة من ٩٩ اآلية ذيل ،٢٥٣ ص الصايف: تفسـري (٤٠٤)
لبعض وطبقًا سابقًا، قلنا كام روبني أو شمعون أو هيودا الوي وليس هو يوسف قتل من االخوة منع الذي

أحدهم. كان أنه الروايات
.٣٢٥ ١٨، ص ج البحار:  (٤٠٥)

.١٧٥ ١٧٤ و ص ،٥ ج الرشيعة: رياحني  (٤٠٦)
.١٩٣ ١٦، ص ج البحار:  (٤٠٧)
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