تأليف
الباحث االسالمي /معروف عبد املجيد

Å

Q
للمركز كلمة

والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا محمد وآله الطاهرين املعصومني.
السالم عىل الحسني وعىل عيل بن الحسني وعىل أوالد الحسني وعىل أصحاب الحسني
هذا هو اإلصدار الثاين من بواكري إصدارات مركز اإلمام احلسني للبحوث

والدراسات القرآنية بعد كتاب (علوم القرآن) ذلك املنهج التعليمي املتميز الذي يعد

جتربة نموذجية للكتابة والتأليف يف حقل التعليم الواسع الذي تنطلق منه األجيال
نحو اآلفاق املستقبلية مسلحة بالعلم واملعرفة.

ويشكل كتاب (تلك الرسل) خطوة رائدة وفريدة عىل طريق العناية بقصص

األنبياء ،كام يمثل حلقة وصل بني حماوالت املايض وانجازات احلارض التي بذلت
جهد ًا علمي ًا يف سبيل التعاطي األديب مع القصص القرآين ،ذلك اجلدول املتدفق

باجلاذبية واحليوية والعذوبة واجلامل ،دون التخيل عن اهلدف األساس ،وهو ﴿ َل َقدْ
ِ
ِ
ب ٌة أِّلُ ْو يِل الأْ َ ْل َب ِ
َ
اب﴾ يوسف 111 :تاركني املزيد من اإلشارات
كان فيِ َق َصص ِه ْم ع رْ َ
والتوضيحات إىل كلمة املؤلف التي سلط فيها الضوء عىل املنهج واألسلوب.

تلك الرسل
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ونحن إذ نضع هذا الكتاب بني يدي القارئ الكريم ،فإننا نأمل أن نكون قد أضفنا

صفحة جديدة إىل سفر املعارف القرآنية والنبوية ،وكلنا طموح يف األفضل واألكمل،
واثقني أن املتأمل يف هذا الكتاب لن حيرمنا من رأيه ورؤيته.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ،وإليك املصري
منك املدد ،وإليك التوسل ،وأنت من وراء القصد

						
						

معروف عبد املجيد

مركز اإلمام احلسني
للبحوث والدراسات القرآنية

							

قم املقدسة

,
وللمؤلف كلمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،سيدنا حممد وآله

الطاهرين املعصومني.

منذ صدر اإلسالم األول ،ونزول الوحي اإلهلي ،وارشاقة األرض بنور رهبا،

واغتسال اإلنسان من أدرانه املرتاكمة بعطر اهلداية امللكوتية ،والقرآن الكريم يفتح لنا

كل يوم بابا من أبواب إبداعه وإعجازه .إن ثراء القرآن وغناه ال حد له ،وإن جالله
ومجاله ال نظري له ،وإن رواءه وهباءه الند له ،وها هي كنوزه املعرفية تتفجر يف كل حني

وآن بالصدفات والآللئ ،منها ما يطفوا عىل أمواج بحر آياته الزاهر ،ومنها ما ال يناله
إال الغواصون من ذوي اللب واللباب ،ومنها ما ال يدركه إال الراسخون يف العلم،

ومنها ما قد استأثر اهلل بعلمه وغيبه فال يطلع عىل غيبه أحدا إال من ارتىض من رسول.
وبمرور احلقب واألزمان أخذت الدراسات القرآنية ختطوا اخلطوة تلو األخرى

إىل األمام حتى باتت هلا مكاسب واسعة من الكشوفات والفتوح ،وغدا هلا شأن

وأي شأن ،فتعدّ دت يف أقسامها ومعارفها وعناوينها وأسامئها ،وشقت طريقها إىل

مقاعد الدرس والتحصيل يف املدارس واملعاهد واجلامعات واألكاديميات واحلوزات
العلمية ،ومازالت إىل يومنا هذا حتقق النجاح إثر النجاح وتسجل االنجاز بعد

االنجاز.

وعىل تكثر اآلفاق العلمية واملعرفية واألدبية يف نصوص القرآن البليغة ،فان أفق

تلك الرسل
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القصص القرآين يبقى له من االتساع الفني والعمق املعريف والتفرد األسلويب والتميز

املنهجي ما جيعل املتأمل يقف أمامه مشدوها من روعة التعبري ،وجزالة األسلوب،
ومتانة الصياغة ،ورشاقة الكلمة ،وحالوة املشهد ،وفخامة املضمون ،وانسيابية

اجلملة ،وسحر البيان ،ووق��ع التأثري ،وس��وى ذلك مما يدخل يف باب التحدي

واإلعجاز.

إن الباحث يف هذا احلقل األخرض املزدهر من حقول القرآن املجيد املزدانة باألقاحي

والرياحني وياسمني العطر الفياح ،وهو حقل القصص ،لن ُيعدم العديد من التجارب

واألقالم التي أورقت إبداعاهتا وتكللت فروعها بالثامر اليانعة ،وهي بال شك متثل
سبقا أدبيا ومعرفيا نشهد له بالتقدير واالحرتام ،ما عدا حزمة من املالحظات:

1ـ افتقار البعض إىل اخلالقية األدبية ،وقواعد العمل الفني ،وأساليب اإلبداع

القصيص ،واالقتصار عىل املعلومة جمردة من مجالية التعبري.

2ـ تكرار ما سبق من صياغات وتركيبات ونصوص ،كشأن العديد من املفرسين

الذين اكتفوا بإعادة آراء السابقني ،دون إضافة أو رؤية.

3ـ نفوذ اإلرسائيليات إىل قلب الشكل واملحتوى القصيص ،والسيام يف بعض

قصص أنبياء بني إرسائيل ،والقصص املروي بآيات النص املتشابه وحتى املحكم يف

بعض األحيان.

4ـ سيطرة اخلرافات عىل بعض املشاهد املصنوعة للقصة القرآنية دون التنبه

خلطورة ذلك.

5ـ إغفال أصل عصمة األنبياء أحيانا ،وتصوير السفراء اإلهليني وكأهنم كسائر

أنواع البرش ،وعدم االلتفات إىل مايعتور بعض القصص القرآين من شبهات عقائدية

وللمؤلف كلمته
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جراء ذلك.
6ـ الوقوع يف حبائل املذهبية والطائفية ،وهو ما أفقد التجربة الصدق واملصداقية

يف كثري من األحيان.

وهذا كله ما حاولنا اجتيازه وتفاديه والبعد عنه يف جتربتنا هذه املوسومة بـ (تلك

الرسل) ،وذلك عىل النحو التايل:

1ـ اعتامد أسلوب احلوار كملمح من مالمح اجلاذبية يف العمل األديب والفني.
2ـ حتري السالسة والسهولة يف اختيار الكلمة وصياغة اجلملة وتتبع احلدث

وتكامل املشهد وعذوبة األسلوب.

3ـ حل الكثري من املعضالت الفقهية والعقائدية والرد عىل العديد من الشبهات

بام يضمن للنص القرآين كام له ومتامه ومصداقيته من حيث عدم التناقض والتعارض

وأنه وحي السامء وكالم اهلل املنزل عىل نبيه وخاتم رسله (حممد)^ .

4ـ ختيرّ النص القرآين أساسا للصياغة واحلوار حيث أنه بلغ من احلالوة والطالوة
والفصاحة والبالغة والتهذيب واألناقة ما يعلو وال ُيعىل عليه.

5ـ اشتقاق أسامء القصص من النص القرآين حتري ًا للكامل والدقة والنسق التعبريي

الفائق.

6ـ االعتامد عىل آراء املفرسين العظام من مدرسة أهل البيت( نظرا ألهنم اغرتفوا

من نبع الوالية وبحر النبوة الزاخر ،فال أورع ،وال أمجل ،وال أهدى.

7ـ احرتام آراء املدارس األخرى ،وعدم إغفاهلا أو جتاهلها ،طاملا كانت تتالءم مع

َهدْ ي وإرشادات الثقلني األكربين :الكتاب ،والعرتة.

تلك الرسل
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8ـ االقتصار عىل قصص األنبياء الوارد ذكرهم يف القرآن الكريم ،مع كثرة عدد من

مل ُيذكروا فيه ،ما عدا قصة (أشعيا) التي جاءت يف مطاوي قصص أنبياء بني إرسائيل،
وفيها ما فيها من مجال الوحي وروعة اإلحياء.

9ـ عدم االنطالق يف التصوير والتامدي يف اخليال ،حفاظا عىل عقالنية النص

القرآين وواقعيته.

10ـ متهيد الطريق أمام رواد اإلبداع الفني ،ومناشدهتم إلخراج هذا القصص

احلسن يف أعامل درامية مصورة.

11ـ الرغبة يف اإلفصاح عن أن هذا العمل خرج إىل النور يف حلقات إذاعية متثيلية

القت رواجا واستحسانا لدى مجهور الكلمة املسموعة.

12ـ استخدام كلمة (إح��االت) بدال من كلمة (مصادر) و(مراجع) تنكبا عن

التقليدية وعدوال عن النمطية.

ونحن إ ْذ نقدم هذا العمل املتواضع للمكتبة القرآنية واألدبية ،فإننا ال نبغي به

سوى وجه الكريم املتعال الذي تعجز عن إدراك كنهه العقول ،وتضيع يف جلج أنواره
االفهام ،بغري ادعاء للكامل الذي مل يتدثر به سوى الكامل وذوي الكامل من أهل
الرفعة الربانية والعصمة اإلهلية ،راجني القبول والعفو واملغفرة.

ِ
ِ ِ
ِ
اب الن َِّار﴾البقرة201:
﴿ر َّبنَا َءاتنَا فيِ الدُّ ْن َيا َح َسنَ ًة َوفيِ الآْ خ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
َ

								

املؤلف

جاعل يف األرض خليفة
إين ٌ
 تُرى كيف كانت بداية األمر اإلهلي يف خلق اإلنسان؟
 وما هي احلكمة الربانية يف خلقه؟

ُ
األول آدم باخلليفة؟
ونبي البرشية
 وملاذا ُسمي اإلنسان األولُّ ،
 وما معنى خالفة اإلنسان يف األرض؟

 إن التساؤالت كثرية حول هذه الظاهرة الفريدة ،فاإلنسان ّتواق بطبعه للبحث

عن جذوره وأصوله.

ونتبني عنارص
 فلنعد إ َذن للمشهد األول لنستطلع معامل هذا احلدث اخلطري،
َ

احلوار األول بشأن خلق اإلنسان.

وليكن دليلنا القرآن الكريم.

  

﴿ وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلمال َِئك َِة إِنيِّ ج ِ
اع ٌل فيِ األَ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلو ْا َأتجَ ْ َع ُل فِ َيها َم ْن
َ
َ ُّ
َ
َ
ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال إِنيِّ َأ ْع َل ُم َما الَ

َت ْع َل ُم َ
ون﴾ البقرة30 :

  

 يبدو أن أول صفة أطلقها اهلل عىل اإلنسان هي أن يكون >خليفة<
فعمن تقرر أن ينوب اإلنسان؟
ّ

 هنا تتضح احلكمة يف األمر اإلهلي ،فاحلكمة من خلق آدم ،وهو أبو

تلك الرسل
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البرش ،أن يكون خليفة يف األرض ملن تقدّ مه من اجلان ،ومل يكن املقصو ُد من خلقه أن
يكون يف اجلنة.

 وربام قيل أيض ًا بأن اخلالفة هنا تعني خالفة اإلنسان هلل عىل األرض.
 نعم ،وهذا ما رآه بعض املفرسين.
 ولذلك تعجب املالئكة ،وقالوا :أجتعل فيها من ُيفسد فيها و َيسفك الدماء!
 واملفروض إن االستخالف يكون لعامرة األرض وإصالحها.

 فسؤال املالئكة كان هبدف استكشاف ما خفي عليهم من احلكمة التي غلبت

تلك املفاسد واستخبار ما يزيح ُشبههم.

 ولكن ملاذا ُسمي آد ُم هبذا االسم؟
 قيل :ألنه ُخلق من أديم األرض.

اسم األرض الرابعة أديم ،وفيها ُخلق آدم ،فلذلك قيل من أديم
 وقيل أيضا بأن َ

األرض.

 وال ننسى حواء ،وهي ا لنصف اآلخر للرجل.
 بل هي األم واألخت والزوجة واالبنة.
 فلامذا ُسميت حوا ُء بحواء؟

ُ سميت حواء ألهنا من حي ،يعني آد َم.

 فإذا علمنا بأن اسم آدم مشتق أيضا من األُدم بمعنى األلفة واالتفاق..

 التضحت حينئذ طبيع ُة اإلنسان ،ومدى حاجة املرأة والرجل أحدُ مها لآلخر،

اين جاعل يف االرض خليفة
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لتكامل العنرص البرشي يف الذات والصفات واملودة.

  

 فلامذا خلق اهلل آدم من الطني ،وخلق حواء من آدم؟

َ
وتكون مه ُة النساء يف الرجال!..
مه ُة الرجال يف األرض
لكي تكون ّ
أهذا جمرد استنباط؟!

 كال ،كال ،لكنه حديث ُيروى عن اإلمام الصادق.

ولكن كيف خلق اهلل حواء من آدم؟ إهنم يقولون بأنه تعاىل خلقها من ضلع من

أضالع آدم!..

كذبوا !..وكأنه َع َجز أن خيلقها من غري ضلعه!
فكيف إذن خلقها؟

 قال رسول اهلل^  :إن اهلل تبارك وتعاىل قبض قبضة من طني بيمينه ،وكلتا

يديه يمني ،فخلق منها آدم ،و َف َضلت من الطني فضلة فخلق منها حواء(.)1

 فامذا يقولون إذن يف الروايات التي تنص عىل أن اهلل تعاىل خلق حواء من ضل ٍع

من أضالع آدم ،وهو الضلع األيرس؟

 قالوا إنه حممول عىل التأويل ،واملراد به هو أن الطينة التي قررها اهلل سبحانه

لذلك الضلع خلق منها حواء ،وليس أهنا ُخلقت منه بعد خلقه ،فانه يلزم من ذلك

(((تفسري العيايش :ج ،1ص.216 :

تلك الرسل

............................................................................................................

16

مذهب القائلني بنكاح املحارم)1( !..
بعضه بعضا ،فيقوى بذلك
أن يكون آدم ينكح ُ
ُ

ُ

  

فهل تعلم ملاذا ُسميت املرأة مرأة ،والنسا ُء نساء ًا..؟
 يرسين االستامع للجواب منك!..

2
وسميت النساء
قالواُ :سميت املرأة مرأة ألهنا ُخلقت من املرء( ) يعنى من آدمُ .
نس غري حواء)3( !..
نساء ًا ألنه مل يكن آلدم ُأ ٌ

  

وتبقى حكمة اهلل البالغة التي يعجز اإلنسان عن إدراكها.

 فقد خلق آدم من غري أب وأم ،وعيسى من غري أب ،ول ُيع َلم أنه

َ
وجيعل من ذريته أنبياء ًا وعبادا صاحلني وأئم ًة مهديني
قادر عىل أن خيلق خلقا بيده
ِ
أرضه إلصالحها بعد ما جرى فيها من الفساد.
جيعلهم خلفاء يف
 وهو ما مل يكن يعلمه املالئكة.
 فقال هلم جل وعال :إين أعلم ما ال تعلمون.

  

(((النور املبني يف قصص األنبياء و املرسلني (للجزائري) ،ص28 :
(((الربهان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص.10 :
(((املحاسن ،ج ،2ص( 336 :بترصف).

اين جاعل يف االرض خليفة

.................................................................................
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من طني الزب ،وق��دّ ر له حياته ودوره عىل األرض،

وخاطب مالئكته قائالً :إين جاعل يف األرض خليفة.

 وكان حوار اخلالق جل وعال مع املالئكة عىل النحو الذي أسلفنا.
 وكانت مشيئة اهلل هي النافذة ،وهو الذي يقول لليشء كن فيكون.

 فكان آدم ،وارتسمت احللقة األوىل من سلسلة احلياة البرشية.
أمر
 وأخذ تاريخ اإلنسان يكتبه بنفسه اإلنسان ،ليس جربا ،وال تفويضا ،لكنه ٌ
بني األمرين
ِ ِ
ِ
ِ
ْب َوك َ
َان ِم َن
اس ُجدُ و ْا ألَ َد َم َف َس َجدُ و ْا إِالَّ إِ ْبل َ
َ
اس َتك رَ َ
يس َأ َبى َو ْ
﴿وإِ ْذ ُق ْلنَا ل ْل َمالَئكَة ْ
ا ْلكَافِ ِري َن﴾ البقرة .34
ويسقط القناع عن وجه إبليس لدى االختبار اإلهلي األول أمام آدم أب

اإلنسانية ونبيها األول.

 فلم يكن من املالئكة ،ومل يكن إلبليس أن يكون منها.
 وكان اهلل يعلم انه ليس منها.

 فعن مجيل بن دراج ،عن أيب عبد اهلل ،قال:
سألته عن إبليس أكان من املالئكة وهل كان ييل من أمر السامء شيئا؟
 فقال أبو عبد اهلل :مل يكن من املالئكة ،ومل يكن ييل من أمر السامء شيئا .كان من

اجلن ،وكان مع املالئكة ،وكانت املالئكة تراه أنه منها ،وكان اهلل يعلم أنه ليس منها،

تلك الرسل
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فلام ُامر بالسجود ،كان منه الذي كان (.)1

  

 وكان إبليس أول من قاس فأخطأ القياس.
ويقول ابن عباس:
إبليس ،فأخطأ القياس ،فمن قاس الدين من رأيه قرنه اهلل
 أول من قاس
ُ

بإبليس.

 ولكن  ...أيكون السجود لغري اهلل؟
 كال بالطبع.
فلامذا أمر اهللُ املالئكة بالسجود آلدم؟

ٍ
ٍ
عبادة،
باتفاق إن ذلك السجو َد آلدم مل يكن سجو َد
يقول علام ُء اإلسالم

وإال حلصل الرشك.

 فامذا إذ ًا كان هذا السجود؟

 قيل بأن ذلك السجود كان هلل تعاىل ،وكان آدمِ قبلة .وقيل مرويا عن أيب

عبد اهلل بأن السجود كان تعظي ًام آلدموتكرم ًة له ،وهو يف احلقيقة عباد ٌة هلل

تعاىل لكونه بأمره( ،)2فهو هلل جل وعال ،وهو األظهر من األخبار.

  

(((تفسري العيايش :ج ،2ص328 :ح>36
(((بحار األنوار (ط  -بريوت) ،ج ،11ص.140 :

اين جاعل يف االرض خليفة

.................................................................................
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 وهناك مشهد من مشاهد السجود ورد يف كتاب >فضائل الشيعة<

 تقصد تلك الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق طاب ثراه بإسناده عن أيب سعيد

اخلدري؟

 نعم ،أحسنت.

 فلنفتح هذا الكتاب اذ ًا.
 علينا بالكتاب.

 عن أيب سعيد اخلدري قال:

 كنا جلوسا مع رسول اهلل^

إ ْذ أقبل إليه رجل فقال:

كنت ِم َن
َكب َت َأ ْم َ
 يا رسول اهلل ،أخربين عن قول اهلل عز وجل إلبليس ﴿ َأ ْست رَ ْ
ني﴾ ص 75 :فمن هم يا رسول اهلل الذين هم أعال من املالئكة؟
ا ْل َعالِ َ
 فقال رسول اهلل^  :أنا وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،كنا يف رسادق

العرش نس ّبح وتس ّبح املالئكة بتسبيحنا قبل أن خلق اهلل عز وجل آدم بألفي عام.
 ثم ماذا؟

 يقول نبي اإلسالم^ :فلام خلق اهلل عز وجل آدم ،أمر املالئكة أن يسجدوا

له ،ومل يأمرنا بالسجود ،فسجدت املالئكة كلهم إال إبليس ،فقال اهلل تبارك وتعاىل له:
ني﴾ ص 75 :من هؤالء اخلمسة املكتوبة أسامئهم يف
َكب َت َأ ْم َ
كنت ِم َن ا ْل َعالِ َ
﴿ َأ ْست رَ ْ
رسادق العرش..؟()1

(((فضائل الشيعة ،ص.8 :

  

تلك الرسل
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إبليس هذا
 سبحان اهلل يا صديقي .ومع كل هذا االستكبار فقد سمى مجاع ٌة
َ

بسيد املوحدين ،كام ينقل املرحوم السيد نعمة اهلل اجلزائري!..

 أستغفر اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،وكيف يكون هذا املستكرب اللعني سيد

املوحدين وهو املخالف رصاحة ألمر اهلل الواحد األحد؟

ُ يروى بأن تلك اجلامعة شكروا إلبليس إباءه عن السجود آلدم! ()1

 ياهلم من مغالني ،وما دليلهم عىل ذلك؟

فسم ْوه بذلك سيدَ املوحدين.
 زعموا بأنه أراد اختصاص السجود باهلل تعاىلَّ ،
 بئس هذا من استدالل!..

 فعىل إبليس وعليهم لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني.

  

 و ُيروى أيضا يف هذا الباب أن االستكبار كان معصية إبليس األوىل.

 فقد قال إبليس :يا رب اعفني من السجود آلدم وأنا أعبدك عبادة مل يعبدك

إياها ملك مقرب وال نبي مرسل.

 فقال اهلل تعاىل ال حاجة يل إىل عبادتك ،إنام أريد أن ُاعبد من حيث أريد ال من

حيث تريد ،فأبى إبليس اللعني أن يسجد آلدم.)2( 

 فأمره املوىل سبحانه قائال :اخرج منها فانك رجيم.
(((النور املبني يف قصص األنبياء و املرسلني (للجزائري) ،ص34 :
(((تفسري القمي :ج ،1ص.42 :

اين جاعل يف االرض خليفة
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اللعني قائال :كيف يا رب وأنت العدل الذي ال جتور ،فهل بطل
إبليس
 فأصبح
ُ
ُ

ثواب عميل؟
ُ

 فقال تعاىل :كال ،ولكن سلني من أمر الدنيا ماشئت ثوابا لعملك ُاعطك.
 فكان َ
أول ما سأل البقا ُء إىل يوم الدين.
 فأعطاه اهلل ذلك.

 فقال اللعني :سلطني عىل ُولد آدم
 قال تعاىل :سلطتك

 فقال اللعنيِ :
أجرين فيهم جمرى الدم يف العروق؟
 قال تعاىل :فقد أجريتك.
يروين
 فطلب اللعني :وال يولد هلم واحد وإال ُولد يل اثنان ،وأراه��م وال ْ

وأتصور هلم يف كل صورة شئت.
 قال تعاىل :فقد أعطيتك

 فقال إبليس اللعني :يا رب زدين
فأجابه املوىل سبحانه :قد جعلت لك ولذريتك صدورهم أوطانا.
 فعندئذ قال اللعني :يا رب حسبى ،ثم قال :فبعزتك ألغوينهم أمجعني ،إال

عبادك منهم املخ َلصني(.)1

(((تفسري القمي :ج ،1ص.42 :

  

تلك الرسل
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 إنّا هلل وإنّا إليه راجعون .فامذا كان موقف آدم من هذه البلية التي ا ُبتيل هبا

وولده من بعده؟
هو ُ

  

 اختلف العلامء حول َجن ِّة آدم.

 وهل كانت يف األرض أم يف السامء.

ِ
واجلزاء أم سواها.
 وهل هي جن ُة اخللد
 فذهب بعضهم إىل أهنا جنة اخللد ،وأن اخل��روج منها ممكن بعد الدخول

واالستقرار.

 وذهب البعض إىل أهنا كانت ُبستان ًا من بساتني الدنيا يف األرض ،وأن اهلبوط
َ
﴿اهبِ ُطو ْا ِمصرْ ًا﴾ البقرة. 61:
يعني
االنتقال من أرض إىل أرض كقوله تعاىلْ :
 وأ ّي ًاكان األمر ،فقد خرج منها آدم مع زوجه حواء.

  

َّ
والتذ بنعيمها؟ .وملاذا خرجت
 فلامذا خرج آدم ،من اجلنة وقد عاش فيها

معه حواء؟

 لذنب ارتكباه.

 هب أن حواء قد ارتكبت ذنب ًا ،فهل من املمكن أن يرتكب آد ُم ذنب ًا هو

َبي؟
اآلخر وهو ن ٌّ
ُ

ص َءا َد ُم َر َّب ُه َف َغ َو ٰى﴾.
 إن القرآن يرصح بذلك ،فيقولَ :
﴿و َع ىَ ٰ

اين جاعل يف االرض خليفة
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 وهل تصدر املعصي ُة من األنبياء(؟

 كال ،ولكنهم قالوا بأن ذنب آدم كان َ
األوىل.
ترك ْ
 فكيف وقع ذلك؟

 دعنا نتتبع ذلك يف آيات القرآن الكريم.
عني الصواب.
 نعم ،فهذا ُ

  

نت َو َز ْو ُجك الجْ َنَّ َة﴾
 قال
اسك ْن َأ َ
َ
تعاىل﴿:و ُق ْلنَا َيا َءا َد ُم ْ
﴿وكلاَ ِمن َْها َر َغد ًا َح ْي ُث ِش ْئ ُتماَ ﴾ .البقرة.35 :
َ 

﴿ولاَ َت ْق َر َبا َهـ ِٰذ ِه َّ
ني﴾.
الش َج َر َة َفتَكونَا ِم َن ال َّظالمِِ َ
َ 

الش ْي َط ُ
َ ﴿ ف َأ َزلهَّ ُماَ َّ
ان َعن َْها َف َأ ْخ َر َج ُهماَ ممِ َّا كانَا فِ ِيه﴾.
َاع إِلىَ ٰ ِح ٍ
كم فيِ الأْ َ ْر ِ
كم لِ َب ْع ٍ
ني﴾
ض ُم ْس َت َق ٌّر َو َمت ٌ
َ 
ض عَدُ ٌّو َو َل ْ
﴿و ُق ْلنَا ْاهبِ ُطو ْا َب ْع ُض ْ
البقرة.36 :

  

 ياللعجب! فكيف دخل الشيطان اجلنة؟
 لقد اختلفوا يف كيفية وصول إبليس إىل آدم وحواء حتى وسوس هلَام وهو الذي

ُأخرج من اجلنة حني أبى السجود ومها يف اجلنة.
 فامذا قالوا؟

الدنو
 قال البعض إن آدم كان خيرج إىل باب اجلنة وإبليس مل يكن ممنوعا من
ّ

تلك الرسل
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منه ،فكان يكلمه ،وكان هذا بعد خروج إبليس من اجلنة وقبل هبوطه إىل األرض(.)1
 وقالوا إن إبليس دخل يف ِشدْ ِق احلية وخاطب آدم وحواء من ِشدقها.
 وهل هناك من يقتنع بمثل هذا؟!

 ال أعتقد ،ولكن دعنا نعد إىل قول املعصوم. 
 فامذا قال؟

 قال أبو عبد اهلل:ملا خرج آدم من اجلنة نزل عليه جربائيل.
 فهل حدّ ثه يف هذا األمر؟

َ
خلقك بيده ون َف َخ فيك من روحه وأسجد لك
 نعم ،وقال له :يا آدم أليس اهلل
املالئكة ،وزوجك حواء َأ َم َت ْه ،وأسكنك اجلنة وأباحها لك مشا َف َهة ألاّ تأكل من
الشجرة ،فأكلت منها وعصيت اهلل؟
 فبامذا أجابه آدم؟

 قال له :إن إبليس حلف يل باهلل إنه يل ناصح ،فام ظننت ّ
أن أحدا من خلق اهلل
حيلف باهلل كاذب ًا(.)2
 ياله من شيطان ملعون!

قول األما ِم املعصوم هذا ُ
 نعم يا صديقي ،ويؤكد َ
قول اهلل تعاىل حكاي ًة عن هذا

احلادث :وقاسمهام إين لكام ملن الناصحني.

  

(((بحار األنوار (ط  -بريوت) ،ج ،11ص193 :
(((تفسري القمي :ج ،1ص225 :

اين جاعل يف االرض خليفة
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 ونعود اآلن يا أخي إىل تلك الشجرة التي كانت سببا يف تغرير إبليس بآدم

وحواء ،فامذا كانت؟

 قالوا :شجر ُة التني  ..أو احلنطة
 وقالوا :الكرمة  ..أو السنبلة
 وقيل شجرة الكافور  ..أو احلسد
 وقيل شجرة علم اخلري والرش.
 وقالوا أيضا :إهنا شجرة اخللد
رصح القرآن الكريم عىل لسان إبليس يف
 ولعل ذلك هو الصحيح ،حيث ّ
﴿ه ْل َأ ُد ُّلك َعلىَ ٰ َش َج َر ِة الخْ ُ ْل ِد َو ُم ْلك لاَّ َي ْبلىَ ٰ  !﴾..طه120 :
خطابه آلدم وحواءَ :

  

 وهناك رواية أخرى تنري لنا طريق املعرفة حول أصل هذه الشجرة.
 فدعنا ننقلها لزيادة الفائدة
 جاء يف معاين األخبار ،باسناده إىل اهلروى ،قال:

 قلت للرضا يا ابن رسول اهلل ،أخربين عن الشجرة التي أكل منها آدم

وحواء ،ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها ،فمنهم من يروي أهنا احلنطة ،ومنهم من
يروي أهنا ِ
العنب ،ومنهم من يروى أهنا شجر ُة احلسد.
 فقال :كل ذلك حق.

 فقلت :فام معنى هذه الوجوه عىل اختالفها؟

تلك الرسل
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 فقال :يا أبا الصلت ،إن شجرة اجلن ِّة ِ
حتم ُل أنواع ًا ،وليست كشجرة الدنيا.

 وإن آدم ملا أكرمه اهلل تعاىل بأسجاد مالئكته وإدخاله اجلنة قال يف نفسه:

هل خلق اهلل برشا أفضل مني؟

َ ف َع ِل َم اهللُ عز وجل ما وقع يف نفسه.

 فناداه :ارفع رأسك يا آدم ،فانظر إىل ساق العرش.
 فرفع آدم رأسه فنظر إىل ِ
ساق عرش الرمحان.
ُ

عيل بن أيب طالب أمري
 فوجد عليه مكتوبا :ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهللّ ،

املؤمنني ،وزوجه فاطمة سيدة نساء العاملني ،واحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة.
رب ،من هؤالء؟
 فقال آدم :يا ّ

 فقال عز وجل :من ذريتك ،وهم خري منك ومن مجيع خلقي ،ولوالهم ما

خلقتك وال خلقت اجلنة والنار وال السامء واألرض ،فاياك أن تنظر إليهم بعني احلسد
وتتمنى منزلتهم(.)1

 فلام متنى آدم منزلتهم تسلط الشيطان عليه حتى أكل من الشجرة التي نهُ ي

عنها ،وتسلط عىل حواء لنظرها إىل فاطمة& بعني احلسد حتى أكلت من الشجرة كام

أكل منها آدم.

 فأخرجهام اهلل عز وجل من جنته وأهبطهام عن جواره إىل األرض.

  

(((معاين األخبار ،النص ،ص125 -124:

اين جاعل يف االرض خليفة
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 ورد عن اإلمام الصادق أنه قال :لقد طاف آدم بالبيت مائة عام ما

ينظر إىل وجه حواء.

 ولقد بكى عىل اجلنة حتى صار عىل خديه مثل النهرين العظيمني من الدموع.
 ولقد قام عىل باب الكعبة ،ثيا ُب ُه جلو ُد االبل والبقر.

 فقال اللهم أقلني عثريت واغفر ىل ذنبي وأعدين إىل الدار التي أخرجتني منها.
وغفرت لك ذنبك ،وسأعيدُ ك إىل الدار
 فقال اهلل عز وجل :قد أقلتك عثرتك،
ُ

التي أخرجتك منها.

  

 ولعل هذا يدل عىل أن اجلنة التي ُأخرج منها آدم هي جنة اخللد ،ألهنا

التي سيعود إليها ،وأهنا كانت برزخية عىل ما يقول البعض.

ٍ
ِ
ٍ
حممد وآله^،
منزلة
نظر إىل
 وكذلك ما أسلفناه من روايات تَدُ ُّل عىل أنه َ

ورآهم مكتوبني عىل أركان العرش.

 فان العرش سقف جنة اخللد كام جاء يف احلديث الرشيف.

  

النبي ُ
وآل بيته( .
 وأما الكلامت التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه .فهي ّ

أمته ّن_ يف(الكلامت) التي ابتىل اهلل هبا إبراهيم _أي أمتهن إىل
 ومعنى ُ

القائم إثني عرش إمام ًا .كام يقول االمام الصادق.
 وقيل بأن هذه الكلامت هي :ر َّبنا ظلمنا أنفسنا.

تلك الرسل
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 وورد أيض ًا أهنا :سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعاىل َجدك.
 وثمة أيضا آرا ٌء أخرى.

 ولكن اجلمع بني هذه الروايات يدل عىل أن األصل هو ما ورد عن السادة

األطهار من أهل البيت من أهنا أسامئهم

  

ٍ
 فام ُ
مكان من األرض..؟
شأن اهلبوط إذ ًا ..وأين َه َب َط آد ُم وحوا ُء .ويف أي
 هناك العديد من الروايات أيض ًا يف هذا األمر.
 فقد قيل بأهنام هبطا يف اهلند.
 وقيل بأن آدم هبط عىل الصفا ،وحواء نزلت عىل املروة.

 وقيل أيض ًا بأن آدم هبط عىل جبل رسنديب ،بينام هبطت حوا ُء يف جدة.

 ولكنهام عاشا يف مكة بجوار البيت احلرام بعد أن بناه اهلل هلام ..ومن هناك كانت

بداية األجيال.

 وبداية الشقاء يف األرض بعد التن ُّع ِم يف اجلنان.

  

 وهناك رواية جامعة لقصة اخللق والسجود واالسكان يف اجلنة واملعصية

والتوبة واهلبوط.

 وهي عن االمام أيب عبد اهلل.
 فعن عبد اهلل بن سنان قال:

اين جاعل يف االرض خليفة

.................................................................................

29

ُ سئل أبو عبد اهلل وأنا حارض:

 كم لبث آدم وزجته يف اجلنة حتى ُأخرجا منها؟

روح ُه بعد زوال الشمس من يوم اجلمعة.
تبار َك وتعاىل نفخ يف آدم َ
 فقال :إن اهلل َ
 ثم برأ زوجته من فضل طينته.

أسجدَ له مالئك َت ُه يف نفس اليوم.
 ثم َ

 فام استقر آدم وزوجته يف اجلنة إال ست ساعات من ذلك اليوم..
 حتى َع َصيا اهلل.

وصريا بفناء اجلنة حتى
 فأخرجهام اهلل منها بعد غروب الشمس وما باتا فيهاُ ،
أصبحا.
 فبدت هلام سوآتهُ ُام

 فطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنة

 فنادامها رهبام :أمل أهنكام عن تلكام الشجرة؟!
 فاستحييا من رهبام وخضعا

 وقاال :ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا(.)1

ض عَدُ ٌّو َو َلك ُْم فيِ األَ ْر ِ
﴿اهبِ ُطو ْا َب ْع ُضك ُْم لِ َب ْع ٍ
ض ُم ْس َت َق ٌّر
 فقال جل جاللهْ :
َاع إِلىَ ِح ٍ
ني﴾ البقرة.36 :
َو َمت ٌ
ت َفتَاب َع َلي ِه إِ َّنه هو التَّواب ِ
كل ٍ
ِ
ِ ِ
يم﴾ البقرة.37 :
الرح ُ
َ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ
َ ﴿ ف َت َل َّق ٰى َءا َد ُم من َّر ِّبه ماَ

  

(((تفسري العيايش :ج ،2ص.11 :
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 وعند ذلك نخر إبليس نخرته الثانية.

 فقد ُروي أن إبليس اللعني َّ
أربع رناتَ :أ َّولهُ ُ َن يو َم ُل ِعن..
رن َ
 والثانية حني ُأهبط إىل األرض

حني ُبعث حممد^
 والثالث ُة َ

عىل فرتة من الرسل.

 والرابعة حني ُأنزلت أ ٌّم الكتاب
وروي أنه نخر نخرتني:
ُ 

 حني أكل آد ُم وحواء من الشجرة
 وحني ُأهبطا من اجلنة.

 فام الفرق بني الرنة والنخري؟
النخري هو الصوت من األنف
 قالوا بأن الرنة هي الصوت والصياح ،وإن
َ

واألول للحزن والثاين للفرح.

  

 وعىل قدر فرح إبليس ،كان حزن آدم.

 فبعد هبوطه من اجلنة إىل األرض ظل آدم يبكي فصار َّأول البكائني.
 وهلذا يقال :البكاؤون مخسة.

 آدم ،ويعقوب ،ويوسف ،وفاطمة بنت حممد^ ،وعيل بن احلسني.
 فأما آدم فبكى للجنة حتى صار يف خديه مثل األودية.
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 ولكن اهلل َر ِح َم آدم وحواء وتاب عليهام فأهبط هلام جربائيل بخيمة من

خيام اجلنة فرضهبا مكان البيت وأنزل آ َد َم من الصفا وحوا َء من املروة ،ومجع بينهام يف
اخليمة كام ورد يف املأثور.

 ثم أمرمها اهلل تبارك وتعاىل باحلرث والزرع.
 وطرح إىل آدم َغرسا من غروس اجلنة
إبليس اللعني :يا آدم ،ما
 فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان ،فقال له
ُ

الغرس الذي مل أكن أعر ُف ُه يف األرض ،وقد كنت هبا قبلك؟ ائذن يل أن آكل منه
هذا
ُ

شيئا.

 فأبى آدم أن يطعمه()1

 فانرصف اللعني إىل حواء.
 فقالت له :إن آدم عهد أال أطعمك من هذا الغرس ألنه من اجلنة ،وال ينبغي

لك أن تأكل منه.

 وكام وسوس الشيطان هلام يف اجلنة ،ابتدأ يوسوس عىل األرض بعد اهلبوط.
 وبدأ الرصاع بني الشيطان واالنسان.
 فالشيطان يز ّين ،واالنسان هيتدى أو يضل.

 ويعمل إبليس جاهدا عىل فرض سلطانه عىل البرش ..فيغوي الكثريين
 إال عباد اهلل املخ َل َصني.

(((الكايف (ط  -اإلسالمية) ،ج ،6ص393 :
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 وبعد احلرث والزرع ،يكون النسل واالنجاب

  

زوج آدم من حواءَ ،و ُولد له عدة
 يقول البعض بأن اهلل تبارك وتعاىل ،بعد أن ّ

بطون ،أمره أن يزوج بناته من بنيه.

 ولكن البعض اآلخر يعرتضون عىل ذلك قائلني بأنه يلزم عليه أن يكون اهلل عز

وجل جعل صفوة خلقه وأنبيائه من زواج االخوة باألخوات ،وهو حرام.

 فيرُ د عليهم بأن ذلك مل يكن حرام ًا ألن الرشيعة كانت تقتضيه بسبب الرضورة.
ويتساءلون يف الوقت ذاته :إ َذن ..فكيف كان النسل البرشي؟

فزوجها آد ُم
 فيقال هلم بأن اهلل تعاىل أنزل حوراء من اجلنة اسمها (نزلة) ّ

من شيث ،ثم أنزل حوراء أخرى اسمها (منزلة) فزوجها من يافث وكالمها ابنا

وولد ليافث جارية فأمر اهلل عز وجل آدم ،حني أدركا،
فولد لشيث غالمُ ،
آدمُ ،

فولد الصفوة من النبينّ واملرسلني
يزوج َ
بنت يافث من ابن شيث ،ففعل ذلك ُ
أن ّ

  

 وهناك أيضا من يرى بأن ابني آدم ،ومها هابيل وقابيل ،قد زوجهام آدم

بأمر من اهلل تعاىل ،بجاريتني من اجلن ،أو بحوريتني من اجلنة.

 وكل هذا ،يا عزيزي ،لدفع شبهة زواج االخوة باالخوات؟!
 نعم أحسنت.
 ولكن هذا ترتتب عليه شبهة أخرى.
 وما هي؟

اين جاعل يف االرض خليفة
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كم
 عدم صفاء اجلنس البرشي ،وخمالفة قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َا الن ُ
َّاس ا َّت ُقو ْا َر َّب ُ
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْهماَ ِر َجاالًَ كثِري ًا َونِ َسا ًء﴾
ا َّلذي َخ َل َقكم ِّمن َّن ْف ٍ َ
النساء.1 :

 فام العمل إذن لدفع كل هذا الشبهات؟
 دعنا َن ُعد إىل األثر والتفسري.

  

 جاء يف كتاب (اخلرائج) عن الثاميل قال :سمعت عيل بن احلسني حيدّ ث

رجال من قريش.

 فقال لهّ :ملا تاب اهلل عىل آدم ،واقع حواء ،ومل يكن غشيها منذ ُخلقت إال يف

األرض.

حل َرم ،حيث كانا يعيشان يف مكة ،وإذا أراد أن يغشى
 وكان آدم يع ّظم ا َ

حواء خرج من احلرم وغشيها يف ّ
احلل ثم يغتسالن ويعودان إىل فناء البيت.

فولد آلدم من حواء عرشون ولد ًا ذكرا وعرشون أنثى ،ويف كل بطن َولدٌ
ُ 

وأنثى ،فأمره اهلل تعاىل أن يزوج الولد من هذا البطن من األنثى من البطن اآلخر،

وكذلك األنثى من هذا البطن من الولد من البطن اآلخر.

لعيل بن احلسني متسائال :فأولدامها؟
 فقال ال ُقريش ّ
 فأجابه :نعم

 فقال القريش متعجب ًا :فهذا من فعل بعض امللحدين اليوم يف بعض بقاع

األرض؟
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عيل بن احلسني :أليس اهلل خلق زوج آدم منه ثم أحلها له؟
 فقال له ّ
 فأجابه :نعم.

 فقال االمام :فكان ذلك رشيع ًة من رشائعهم ،ثم أنزل اهلل التحريم بعد
ذلك.

  

 وليس هذا بالرأي املرفوض متام ًا عىل عالته!
 وهلذا فقد أخذ به بعض املفرسين.

 ولك ّن الكثريين يقولون بأهنا رواية ضعيفة متن ًا وسند ًا ،وأهنا ختالف ما عليه
عامة املسلمني ،وأهنا مرسلة وتتعارض مع الروايات األخرى الواردة عن آل البيت(
السجاد.
والتي تنص عىل التحريم ،وأهنا مدسوسة عىل االمام
ّ
 فكيف يحُ ل االشكال إذ ًا..؟

 أن زواج قابيل من حورية وزواج هابيل من جن َّية ،كام يقولون ،ال يتناىف مع
قوله تعاىل
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها﴾ النساء1 :
كم ا َّلذي َخ َل َقكم ِّمن َّن ْف ٍ َ
﴿ا َّت ُقو ْا َر َّب ُ
فالنفس الواحدة هي آدم  وزوجها هي حواء.
﴿و َب َّث ِمن ُْهماَ ِر َجاالًَ كثِري ًا َونِ َسا ًء﴾؟
 فامذا يقولون يف لفظ املثنى يف قوله تعاىل َ
النساء1 :
 يقولون إن هابيل وقابيل كانا من آدم وحواء ،فأن يتزوجا من حورية أو جنية
الزواج باألخوات.
ال ُيطع ُن يف صفاء اجلنس البرشي وهو ما يدفع شبهة ّ
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 ويبقى علينا اآلن أن نبني ملاذا وكيف قتل قابيل أخاه هابيل ،وماذا عن احلادثة

االوىل من نوعها يف تاريخ البرشية.

 نعم يا عزيزي ،لقد ورد يف املأثور وعند بعض املفرسين أن السبب كان حقدَ

وحسدَ قابيل ألخيه هابيل الذي أوىص له أبوه بأمر من اهلل تعاىل.

 أحسنت ،وهذا أوج ُه عند العقالء من أن يكون قد قتله بسبب امرأة!

 امرأة ؟! إهنا إرسائيليات أرادوا هبا تدليس تاريخ الوالية والوصية وأهنا كانت

منذ آدم إىل اخلاتم^ ،وذلك لغايات معروفة!
 رائع! فكيف قتل قابيل أخاه هابيل؟

 مل يكن يدري كيف يقتله حتى أتاه إبليس اللعني فع ّلمه ،وقال له :ضع رأسه

بني حجرين ثم اشدَ ْخه!

 ولكنه واجه مشكلة أخرى ،وهي كيف يدفنه!

  

 واهلل يا أخي لقد كان قابيل غني ًا عن كل هذه املشاكل!
 ولكنه احلسد من جهة ،والشيطان من أخرى!
التصوير القرآين هلذه القصة املؤملة عندما يقول:
 فام امجل
َ
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي َءا َد َم بِـالحْ َ ِّق﴾
َ 
﴿ إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبان ًا﴾

َ ﴿ ف ُت ُق ِّب َل ِم ْن َأ َح ِدهمِ َ ا َولمَ ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن األَ َخ ِر﴾
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َ ﴿ ق َال ألَ ْق ُت َلن ََّك﴾

ني﴾ املائدة27 :
َ ﴿ ق َال إِ َّنماَ َي َت َق َّب ُل اهللُ ِم َن المُْت َِّق َ

  

 وحياول هابيل املظلوم دفع القتل عن نفسه وهداية أخيه الظامل .فيخاطبه يف

كالم متواصل:

اس ٍ
طت إِ يَل يدَ ك لِ َت ْق ُت َلنِي ما َأ َن ْا بِب ِ
ِ
ط َي ِد َي إِ َل ْيك لأِ َ ْق ُت َلك﴾.
َ
َ ﴿ لئن َب َس َ َّ َ
َ
ني﴾ املائدة.28 :
﴿ إِنيِّ َأ َخ ُ
اف اللهََّ َر َّب ا ْل َعالمَِ َ
َكون ِم ْن َأ ْص َح ِ
﴿ إِنيِّ ُأ ِريدُ َأن َت ُبو َء بِإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِمك َفت َ
اب الن َِّار﴾
ني﴾ املائدة..29 :
﴿و َذ ٰلِك َج َزا ُء ال َّظالمِِ َ
َ 
 ولكن قابيل رفض النصيحة وأبى اهلداية.
 وبعد صمت مل يطل ،اختذ قراره النهائي.
َ ﴿ ف َط َّو َع ْت َل ُه َن ْف ُس ُه َقت َْل َأ ِخ ِيه َف َق َت َل ُه﴾

َ ﴿ ف َأ ْص َب َح ِم َن الخْ َاسرِ ِ ي َن﴾ املائدة.30 :

  

 ووقف قابيل مدهوشا أمام جثة اخيه املقتول ال يدري ماذا يفعل هبا.
 فبعث اهلل غراب ًا يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه.

فأواري سوأة أخي!
 قال يا ويلتا أ َع َجزت أن أكون مثل هذا الغراب
َ
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 فأصبح من النادمني!
 والت حني مندم!
 ألنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأنام قتل الناس مجيعا.
 ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيع ًا.

  

 لقد قلت يا صديقي آنفا بأن سبب قتل قابيل ألخيه هابيل هو حسده عىل

الوصية ،فهل لديك دليل عىل ذلك؟ مع أن البعض يقول بأسباب أخرى..؟

 نعم يا أخي ،فقد ورد يف (اخلصال) عن الصدوق عن أبيه بسند صحيح ينتهي

إىل االمام الصادق أنه قال :ملا أوىص آدم إىل هابيل حسده قابيل فقتله.
 فامذا صار من أمر الوصية؟ هل دفعها آدم حينئذ إىل قابيل؟
 كال بالطبع يا عزيزي ،فالوصية ال تُدفع إىل ٍ
أيد ملوثة بالدم.
 إذن ..ماذا حدث؟

 يقول االمام الصادق :وهب اهلل آلدم ولد ًا وهو املسمى (هبة اهلل)

وهو(شيث) وأمره أن يويص إليه.

 فلامذا مل يقتله قابيل حسد ًا هو اآلخر؟
 أحسنت ،هذا سؤال يف حمله .وقد كان ما توقعته أنت عىل وشك احلدوث!
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 فهل قتل ُ
قابيل هب َة اهلل أيض ًا؟!

 كال ،فلقد أمر اهلل تعاىل آدم أن يكتم الوصية كام ورد عن الصادق.
 وهل ظل األمر خافيا عىل قابيل؟
 يبدو يا صديقي أن األمر مل يدم طويالً.
 إذن ،فقد علم به قابيل!
علمت أن أباك قد أوىص إليك ،فان أظهرت ذلك
 نعم ،فقال ألخيه حمذرا :قد
ُ

قتلت أخاك!
أو نطقت بيشء منه ألقتلنك كام ُ

  

 ولكن ،يا أخي ،ما هو دخل القربان يف الوصية؟
 سؤال رائع!
 وجوا ُبه؟!

 جوابه عن رسول اهلل^
أوحى إىل آدم أن يدفع الوصية إىل هابيل.

حيث قال يف حديث مسند :إن اهلل تبارك وتعاىل

 يبدو أنه كان االب َن األكرب؟

 ال يا صديقي ،ليس هكذا .بل كان االب َن األصغر .وكان قابيل أكرب منه.
 فاملوضوع ليس بالسن إذن؟
 أحسنت! بل باالستحقاق.
 ولذلك غضب قابيل!
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 نعم ،وقال :أنا أوىل بالكرامة.
 وكان البد من حسم القضية.

 وهو كذلك .حيث أمرمها آدم بوحي من اهلل تعاىل أن يقربا قربانا ،ففعال،

فقبل اهلل قربان هابيل ،فحسده قابيل ،فقتله!

  

 فدعنا نواصل إذن ما تبقى من أيام آدم.

 نعم يا أخي .يبدو أنه ظل يقوم بدوره كخليفة يف األرض حتى اختاره

اهلل إىل جواره.

 أهكذا ؟! لقد اخترصت التاريخ يف كلمة!
 مل أخترصه أنا ،ولكن اخترصه املؤرخون!
 والسبب؟
 السبب يعود إىل عدم توفر املعلومات الكافية والصحيحة حول ما تبقى من

كنبي حيمل رسالة ،وكإنسان حيمل
عمر آدم ،سوى أنه ظل يواصل حياته ّ

رسالة أخرى.

  

 فهات ما عندك اآلن عن وفاته.
 ليس لدي الكثري .وأما القليل الذي استخلصته من الروايات ومن اآلثار

التارخيية فهو أن آدم مرض عرشة أيام باحلمى ،وأن وفاته كانت يوم اجلمعة

تلك الرسل
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ألحد عرش يوم ًا خلت من املحرم.
 فكم كانت سنوات عمره؟

 قالو يف رواية عن رسول اهلل^
 فأين ُدفن آدم ؟

إنه عاش تسعامئة وثالثني سنة.

 ذكر السيد ابن طاوس يف (سعد السعود) بأن دفنه كان يف غار جبل أيب

قبيس ووجهه إىل الكعبة.

عيل بن أيب طالب يف النجف األرشف؟!
 فكيف يزار مع ّ
 هذا ما سوف أوافيك بخربه بعد قليل.

  

 كيل أ ُذ ٌن صاغية لسامع ذلك اخلرب.

 ورد عن االمام الصادق أنه قال :إن اهلل تبارك وتعاىل أوحى إىل نوح

وهو يف السفينة أن يطوف بالبيت( )1أسبوع ًا.
 وما دخل هذا فيام نحن فيه؟

 استمع يا صديقي إىل بقية اخلرب .فلقد طاف نوح بالبيت أسبوع ًا ،ثم نزل

يف املاء إىل ركبتيه بأمر من اهلل تعاىل ،فاستخرج تابوت ًا فيه جسد آدم فحمله يف

جوف السفينة(.)2

(((كامل الزيارات ،النص ،ص( .38 :بترصف)
(((الغارات (ط  -احلديثة) ،ج ،2ص( .853 :بترصف)
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 إىل أين؟!
الغري.
 إىل باب الكوفة .ثم أخذ التابوت ودفنه يف
ّ

  

 أحسنت يا أخي عىل هذا التوفيق يف مجع الروايات .ولكن أخربين عن قصة

اجلريدة التي توضع فوق قرب امليت وأحيان ًا معه.

 قالوا بأن آدم ملا حرضته الوفاة قال لولده :إين كنت آنس بالنخلة يف

حيايت ،وأرجو األنس هبا بعد وفايت ،فاختذوا منها جريد ًا وش ّقوه نصفني وضعوه

معي .ففعل ُولده ذلك ،وفعلته األنبياء بعده ،ثم اندرس ذلك يف اجلاهلية ،فأحياه

النبي^

وفعله ،فصارت سنّ ًة متبعة(.)1

  

 إنا هلل وإنا إليه راجعون .فامذا كان موقف إبليس اللعني وهو كان السبب يف

مأساة آدم ؟

 جاء يف األثر أنه ملا مات آدم شمت به إبليس وقابيل ،فاجتمعا يف األرض،

وجعل إبليس وقابيل املعازف واملالهي شامت ًة بآدم ،فام كان يف األرض من هذا

الرضب ،فانام هو اب ُن ذاك!

  

 ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم! فامذا كان موقف زوجه حواء؟
 يبدو أهنا كانت تأنس به كام كان يأنس هبا.
(((هتذيب األحكام (حتقيق خرسان) ،ج ،1ص326 :

تلك الرسل
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 نعم ،فلقد شاركته مصريه ك َّله!
 حتى باملوت!
 أي أهنا ماتت معه؟
 كال يا عزيزي .ولكن بعده بسنة ،حيث ورد يف األثر أن حواء مابقيت بعد

آدم إال سنة ،ثم مرضت مخسة عرش يوما ،ثم توفيت ،ودفنت إىل جواره.
 وهكذا مصري االنسان!
 نعم يا أخي ..من تراب إىل تراب!

  

ِ
ِ
ِ
ِ
اي ف َ
ف
ال َخ ْو ٌ
دى َف َم ْن تَبِ َع ُهدَ َ
ُ ﴿ ق ْلنَا ْاهبِ ُطو ْا من َْها جمَ يع ًا َفإِ َّما َيأت َينَّك ُْم منِّي ُه ً
َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يحَ ْ َز ُنو َن﴾ البقرة.38 :

  

 وتتوالد األجيال جيال بعد جيل.
 وتُبعث الرسل واألنبياء الواحدُ تلو اآلخر.
 ويتقدم ركب البرشية نحو األمام.
 وهو ال خيلو أبدا من آدم وحواء.
 وال من هابيل وال من قابيل
 وال من قربان هذا وقربان ذاك.

ني﴾ املائدة 27 :معيار ًا للعطاء وميزانا
 ويبقى قوله تعاىل ﴿إِ َّنماَ َي َت َق َّب ُل اللهَُّ ِم َن المُْت َِّق َ
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واذكر يف الكتاب إدريس

﴿وا ْذ ُك� ْ�ر فيِ ا ْل ِكت ِ
يس إِ َّن ُه ك َ
َان ِصدِّ يق ًا نَبِ ًّيا.
َاب إِ ْد ِر َ
 قال تعاىل يف كتابه املجيد َ
ِ
العيل العظيم.
َو َر َف ْعنَا ُه َمكَان ًا َعل ًّيا﴾ مريم 57-56 :صدق اهلل ُ
نسب
 فهل
ادريس؟
ُ
َ
تعرف ،ياصديقي ،ما هو ُ

 نعم ،قالوا إنه جدّ أب نوح .فهل تعرف أنت ،يا عزيزي ،ملاذا سمي

بادريس!

ُ ربام يكون عند ِ
جواب سؤالِك فلقد
أمني االسالم الشيخ الطربيس ،رمح ُه اهلل،
ُ
ِ
َ
لكثرة َد ْر ِسه الكتُب.
مي بادريس
قال إنه ُس ّ

 وهل كانت الكتب والكتابة معروفة يف ذلك العهد املتقدم من تاريخ االنسان؟

وحكمه .عىل أهنم قالوا أيض ًا بأن
كتب اهللِ
 إن املقصو َد بالكتب هنا هو ُ
ُ
إدريس كان َ
أول من ّ
ُ
تاريخ الكتابة من هناك وليس
خط بالقلم ،فيمكن أن يبدأ
َ
ِ
ٍ
للكتابة والنقوش.
بعض املؤرخني
من
تاريخ آخر كام َيرى ُ

  

 ويبدو أيضا ،يا أخي ،أن ادريس كان عىل معرفة بمهن وعلوم كثرية.
 مثالً..

 قيل بأنه كان خياطاَ ،
وأول من خاط الثياب.

ِ
ِ
واحلساب
لم النجوم
 رائع .أما أنا فلقد
ُ
قرأت بأن اهللَ سبحانه وتعاىل علم ُّه ع َ

واهليئة.
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 هذا صحيح .وكان َ
ذلك من معجزاته.

 ولذلك رفعه اهلل مكان ًا عل ّيا ،كام ورد يف اآلية الرشيفة.

 أحسنت .أي منحه اهلل مكانا رفيع الشأن وحمال سامقا ومرتبة رفيعة .وكل

ذلك برساالت اهلل.

تفسريات أخرى.
 وهناك أيض ًا
ٌ
 وما هي؟

ِ
السامء السادسة .وورد عن ابن عباس وجماهد أنه ُرفع كام
 قيل إنه ُرفع إىل

حي إىل اآلن مل ْ َي ُم ْت.
ُر َ
فع عيسى سال ُم اهلل عليه .وهو ٌ

 هذه ،يا صديقي ،تفسريات ناظرة إىل رفعة املكان ال إىل رفعة املكانة.

 نعم .وهذا ال يتناىف كثري ًا مع الرأي األول .فاملراد ِ
تكريم اهللِ تعاىل
بكل ذلك
ُ

له.

  

 أخربين اآلن يا صديقي ،كيف كانت احليا ُة أيام ادريس ،وكيف صار

نبي ًا ،وما الذي حدث بينه وبني قومه؟
 لذلك قص ٌة طويل ٌة وعجيبة!..
 كيف؟

نتصفحها مع ًا.
 إليك هبذه الوريقات من التاريخ ،ودعنا
ْ
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 يحُ كى أنه كان هناك ملك جبار.
وذهب يف نزهة
ذات يوم
ركب َ
َ
 وأنه َ

 فمر بأرض خرضاء نارضة لرجل من املؤمنني.
 فسأل أحدَ أعوانِه :ملن هذه األرض؟
 فأخربه بصاحبها.
عيل به يف احلال
 فقال امللكَّ :

 فلماّ أحرضوه ،قال له امللك :امنحني أرضك هذه.
أحوج إليها.
 فقال له الرجل :عيايل
ُ
 فقال امللك :إذن..فبعني إياها.

 فأجابه الرجل :إهنا ُ
كل ما عندي ،ومنها نَقتات.

 فغضب امللك غضب ًا شديدا ،وأراد انتزاعها بالقوة .ولكن أحد أتباعه احلكامء

أوصاه بأال يفعل ذلك

ِ
 فانرصف ُ
األرض
هم سوى تلك
امللك إىل داره ،وهو مغمو ٌم ُيفكر .وليس له ٌ

اخلرضاء النارضة!..

  

 وهنا يأيت دور املرأة!..

ِ
للمرأة وا ُمل ْل ِك وتدبريه يا صديقي؟
 املرأة؟ وما
 أمل تسمع بقول من قال :واء كل رجل امرأة؟!
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 منذ ذلك الوقت؟

 بل منذ آد َم!

 فلنعدْ مر ًة أخرى إىل صفحات التاريخ.
 نعم ،يا عزيزي ،فلقد كانت للملك امرأة تشري عليه.

بسبب غضبه وحزنه وأنه م بقتل الرجل واستالب ِ
ِ
أرضه ،نهَ ْت ُه
علمت
ْ
يهَ ّ ُ
 فلماّ
عن ذلك قائَل ًة :أتقتله ِ
بغري ُحجتة؟!
 فقال هلا وهل من حجة؟

ٍ
كمة!
أمره ،و ُأشري عليك أيضا بحجة محُ َ
 فقالت :أنا أكفيك َ

  

قتل ِ
أصحاب َيرون َ
كل من ليس عىل دين امللك.
 وكان للمرأة
ٌ
فبعثت إىل قو ٍم منهم ،فأتوها.

ْ

 فأمرهتم أن يشهدوا عىل ذلك الرجل املؤمن صاحب األرض بأنه قد برئ من

دين امللك ،وأن يكون ذلك يف حمكمة أمام امللك.
 فأطاعوا املرأة ،وشهدوا عليه.
 فقتله امللك ،وأخذ أرضه.

 ومتت حيلة املرأة ،فزاد إعجاب امللك هبا.
 ومل يدر بخلدمها أن اهلل هلام لباملرصاد !..
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 نعم ،يا صديقي إن ر َبك لباملرصاد.
 فلقد غضب اهلل للمؤمن الشهيد.

 وعندئذ أوحى إىل إدريس ،قائالً :اذهب إىل عبدي هذا ،وقل لهَ :أما
َرضيت أن َقتلت عبدي املؤمن حتى أخذت أرضه ،وأحوجت عياله ِمن بعده؟
 وقال اهلل تعاىل الدريس انقل إىل عبدي هذا هتديدي وانتقامي وقل

له عىل لساين :أما وعزيت وجاليل ألنتقم ّن له منك يف اآلجل ،وألسلبنك ملكك يف
غرك ِحلمي عنك!
العاجل ،وألخر َب َّن مدينتك ،وألطعمن الكالب حلم امرأتك ،فقد ّ

  

ربه إىل ذلك ِ
برسالة ِ
ِ
امللك الطاغية
 وذهب إدريس
 فامذا كان موقف امللك؟

ُ
َ
امللوك ،ودأ بهُ م الغطرسة!
امللوك هم
 إن
 أمل خيش هذا التهديد االهلي اخلطري؟!

 كال ،بل ازدا َد ارصار ًا واستكبار ًاَ ،
ادريس لئال أ ُقتلك!
وقال الدريسُ :اخرج يا
ُ
 سبحان اهلل ،وكذلك يفعل امللوك!
 بل زوجات امللوك!
 املرأة مرة أخرى؟!

قالت له امرأتُه :ال هيولنَّك أمر إدريس ورسال ُة إهله ،فأنا
 نعم ،يا عزيزي ،فلقد َ
ُ
أرسل إليه من َيقت ُله ،فت َبطل رسا َل ُة إلهِ ه.
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وافق امللك؟
 وهل َ
 بالطبع يا صديقي ،كام وافقها من قبل .وقال هلا :افعيل!

  

 لقد قلت يا صديقي اآلن ب��أن زوج��ة امللك احتالت مع زوجها لقتل

إدريس ،فامذا كانت خطة تلك املرأة اآلثمة؟

ِ
امللك اجلبار أربعني رج� ً
لا إىل
 نعم يا عزيزي ،فلقد بعثت ام��رأ ُة ذل��ك

إدريس ليقتلوه.
 وهل قتلوه؟

 كال ،ألهنم أتوه فلم جيدوه.

 فلعل إدريس علم باملؤامرة؟

نفر من أصحابه املؤمنني ،فخرج من تلك القرية مع بعض
 نعم ،أخربه بأمره ٌ
أصحابه واختذوا هلم ً
خمبأ بالقرب منها.

 فامذا كان من أمر إدريس فلربام َع َثر عليه ُ
رجال امللك ،وقتلو ُه وأصحا َب ُه؟!
 كال يا عزيزي ،أمل تقرأ قو َل ُه تعاىل :كتب اهلل ألَغلب َّن أنا ورسيل؟ فلقد ناجى

رب تو َّعدين اجلبار بالقتل ،ومجعت امرأ ُت ُه
إدريس ر َّبه يف السحر ،وقال :يا ّ
رجاالً لقتيل .فنجني من القوم الظاملني.
 وهل استجاب اهلل دعاءه؟

 بالتأكيد ،يا أخي ،ودعنا نتابع معا باقي القصة ونستجمع أطرافها من أوراق التاريخ.
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 نعم ،يا صديقي ،فإليك هبذه القصاصة التارخيية.

أن اخرج بعيد ًا من ِ
قرية عبدي وخ ّلني وإياه،
 انظر! أوحى اهللُ تعاىل إىل إدريس ْ ُ
َف َو ِع َّزيت ألُن َِف َذ َّن فيه أمري.
 فقال ادريس :يا ربّ ،
إن يل حاجة!
 فقال اهلل تعاىل :سلها تُع َطها.

 فقال إدريس أسألك أالّ تمَ طِر السامء عىل أهل هذه القرية وما حوهلا حتى
أسألك ذلك.
 فأجاب اهلل تعاىل ُس ْؤ َل ُه قائالً :إين أعطيتك ما سألت.

  

 وشاع خرب إدريس يف القرى بام سأل اهللَ تعاىل.
كهف يف ِ
ٍ
ِ
اجلبال يع ُبدُ ربه ويناجيه.
أحد
وتنحى إىل
َّ 
 ووكل اهلل به ملكا يأتيه بطعامه ورشابه.

 فامذا حدث مع امللك؟ وهل ن َّف َذ اهللُ فيه أمره؟

وخرب قريته ،وأطعم الكالب حلم امرأته
 نعم .فلقد سلب اهلل ُملكه ،وقتلهّ ،
غضبا لذلك املؤمن الذي سلبوه أرضه.
 فالبد أن القوم اتعظوا من هذا االنتقام االهلي ،وعادوا إىل رهبم!

 كال ،يا صديقي ،فلقد ظهر يف تلك القرية ملك جبار آخر ،وسار بسرية سلفه!
 ال حول وال قوة إال باهلل .إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها!..
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 فهل تدري ماذا حدث بعد ذلك.
 ال ،أخربين ،فكيل آ ُذ ٌن صاغية.

 ظل القوم عرشين سنة مل متطر عليهم السامء.
شك أن َ
 ال ّ
هبم!
احلال قد اشتدت ّ
 نعم ،حتى ارشفوا عىل اهلالك!
 فياليتهم عادوا عن غ ِّيهم!

 وهل كان أمامهم سبيل غري ذلك!

 يبدو أهنم تذكروا إدريس

وأنى هلم به وقد خفي
 نعم ،ولكن بعد عرشين عام ًا من اجلدب وسوء احلالّ .
عنهم أمره!
ِ
ِ
أحداث هذه القصة املثرية ،فهال قصصت يل
معرفة
 لقد شوقتني يا صديقي إىل
ماذا حدث؟

 بالطبع يا أخي .فلقد قال أهل تلك القرية إن الذي نزل بنا كان بسبب سؤال
ادريس ربه أالّ ُيمطر السامء علينا .ولن يرتفع عنا هذا البالء إال إذا سأله رفعه .ولكن
أين لنا به اآلن وقد َخ ِفي عنا!
 فامذا فعلوا واحلال هذه؟

 اجتمع أمرهم عىل أن يتوبوا إىل اهلل ،ويسألوه أن ُيمطر السام َء عليهم .فلبسوا
املسوح ،وح َث ْوا عىل رؤوسهم الرتاب ،وتوجهوا إىل اهلل تعاىل باالستغفار والدعاء،
وظلوا عىل ذلك زمانا يستغفرون اهلل ويترضعون إليه.
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 أخربين اآلن يا صديقي ،هل قبل اهللُ توبتهم مع كل ما عكفوا عليه من آثام؟!
 إن اهلل غفار الذنوب يا عزيزي .فقد قبل توبتهم ،وأوىص إىل إدري��س إن

أهل قريتك قد تابوا إ ّيل ،وأنا اهلل الرمحن الرحيمُ ،
أقبل التوبة ،وأغفر الذنوب ،وقد

رمحتهم ،ومل يمنعني من إجابة دعائهم إال سؤالك يل بأن أحبس الغيث عنهم .فسلني
يا إدريس.

 فامذا كان ِ
النبي؟
ف
موق ُ
َ
إدريس ّ

ّ 
إن إدريس يا أخي كان قد تر ّبى تربية اهلية ،ونشأ عىل حب اخلري وطاعة

اهلل عز وجل ،ومل يكن قلبه ممن يمتلئ بالكراهية والضغينة عىل ظامليه.

 نعم ،ولنا يف األنبياء أسو ٌة حسنة ،وهم حاملو رساالت املحبة والسالم.
 وهكذا كان يا أخي.

  

 فعلينا بالعودة اآلن إىل أوراق التاريخ.
 صدقت .فقد عفا إدريس عن قومه بعفو اهلل عنهم ،وعاد إىل قريته ،وقد أمن

مكر أهلها ،بعد عرشين عام ًا من احلياة يف اخلفاء ،فغمرهم اهلل برمحته ،وفتح عليهم
أبواب السامء باملطر ،فارتووا ،واخرضت األرض ،وأزهرت البساتني ،وأرشق عىل
تلك القرية صبح جديد.

  

تواب رحيم ،وهو أرحم الرامحني .فكيف سارت
 احلمدُ هلل عىل نعامئه إنه
ٌ

األمور مع إدريس بعد ذلك؟
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وص ُلح
 مشى يف قومه بالنصيحة واملوعظة احلسنة ،فآمن برسالته الكثريون َ

الناس يف زمانه.

 سبحان مغري األحوال .لقد قرأت يف حديث ُيروى عن رسول اهلل^

أنزل عىل إدريس ثالثني صحيفة.

أن اهلل

 هذا صحيح يا أخي .بل إن السيد ابن طاووس (رض) قد ذكر بعض ما جاء

فيها.

 فه ً
ذكرت لنا شيئ ًا من ذلك؟
ال
َ
 بكل رسور .فمن ذلك :كأنك باملوت وقد نزل ،فاشتدت أنينك ،وعرق

جبينك ،وتقلصت شفتاك ،وانكرس لسانك ،ويبس ريقك ،ونوديت فلم تسمع،
ورصت جيفة بني أهلك .إن فيك لعربة لغريك ،فاعترب يف معاين املوت(.)1
 إنا هلل وإنا إليه راجعون ،وكفى باملوت واعظا.

  

 وعاش إدريس ثالثامئة عام كام يقولون.
أمر اهلل وأتاه اليقني.
 حتى بلغه ُ
 فل َّبى نداء ربه.

 فأكرمه اهلل ،ورفعه مكانا َعل َّيا.

 وهو الذي كان يس ّبح النهار ويصومه ،ويقوم الليل ،ويبيت حيثام َجنّه الليل.
(((النور املبني يف قصص األنبياء و املرسلني (للجزائري) :ص.66 :

واذكر يف الكتاب إدريس
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ِ
ِ
العمل الصالح ُ
ألهل األرض.
 وكان يص َعدُ له من
مثل ما يصعدُ
 فسالم اهلل عليه ،ون ْع َم العقبى واملنزلة.

 وما أمج َل ُه يا أخي العزيز أن نختتم هذه القصة بكال ٍم لالمام الصادق
النبي.
حول ادريس ّ
 وال يقول الصادق إال صدقا.

دخلت الكوفة ِ
فأت مسجدَ السهلةِّ ،
فصل فيه واسأل اهلل حاج ًة
 قال :إذا
َ

بيت إدريس الذي كان خييط فيه ويصيل فيه.
لدينك ودنياك فان مسجد السهلة ُ

أحب قىض له حوائجه ورف َع ُه يوم القيامة مكانا عل ّي ًا إىل درجة
ومن دعا اهلل فيه بام
َّ
إدريس ،و ُأجري من مكروه الدنيا ،ومكائد أعدائه(.)1

(((قصص األنبياء عليهم السالم (للراوندي) :ص.80 :

سالم عىل نوح يف العاملني

والسذاجة وهم
 كان الناس بعد آدم يعيشون أم ًة واحدة حياة البساطة ّ

عىل الفطرة االنسانية.

 فام لبثت أن فشت فيهم روح االستكبار ،وأخذ بعضهم يعلو عىل بعض.
 بل إن بعضهم اختذ البعض اآلخر أرباب ًا يعبدوهنم من دون اهلل.

 ومن هنا كانت النواة األصلية للوثنية والرشك التي أخذت تتنامى وتتكاثر عىل

مر العصور.

  

 وكان إدريس قد اجتهد يف هداية قومه بعد آدم.
 إال أن الوثنية ،واالختالف ،واستعباد القوي للضعيف كانت قد فعلت فعلها

يف املجتمع البرشي.

 فشاع الفساد يف األرض ،وأعرض الناس عن دين التوحيد ،وعن سنّة العدل

االهلي ،واقبلوا عىل عبادة األصنام.

 وقد ذكر اهلل بعض هذه االصنام يف القرآن الكريم ،ومنها سمى اهلل تعاىل :و ّد ًا،

َ
َ
ويعوق ،و َنسرْ ً ا.
ويغوث،
وسواع ًا،
ُ

 فبعث اهلل نوح ًا وأرسله إىل الناس بالكتاب والرشيعة يدعوهم إىل توحيد

اهلل سبحانه ،واملساواةَ ،
وخ ْل ِع األنداد.

 وابتدأ نوح يدعو قومه إىل توحيد اهلل ،ورفض الرشكاء ،واالسالم هلل،

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإىل الصالة ،والعدالة ،وألاّ يقربوا الفواحش
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واملنكرات ،وإىل صدق احلديث ،والوفاء بالعهد ،كام تنص عىل ذلك آيات القرآن

الكريم.

  

 ومن خصائص نوح ،أنه ُ
أول من ُحكي عنه يف القرآن الكريم التسمي ُة

باسم اهلل يف األمور اهلامة.

﴿و َق َال ْار َك ُبو ْا فِ َيها بِ ْس ِم اهللِ مجَ ْ َر َاها
 وذلك يف سورة هود يف قوله تعاىلَ :
ِ
يم﴾هود.41:
َو ُم ْر َس َ
ور َرح ٌ
اها إِ َّن َربيِّ َل َغ ُف ٌ

  

ُ
أصدق
 فدعنا إذن ،يا عزيزي ،نتتبع قص َة نوح يف القرآن الكريم الذي هو

احلديث.

 إهنا مفصلة يف ست من سور القرآن الكريم وهي :األعراف ،وهود ،واملؤمنون،

والشعراء ،والقمر ،ونوح .ومجعها شاق كام ترى.

ٍ
مخس
 نعم ،ولكنها جاءت أكثر تفصيال يف سورة هود ،وامتدت عىل مدى

وعرشين آية.

 فلتكن لنا وقفة إذن ،يا صديقي ،عند سورة هود ،لنستقي املعرفة من نبع العلم

واملعرفة.

  

سالم عىل نوح يف العاملني
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 قال تعاىلَ :و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا نُوح ًا إِلىَ َق ْو ِم ِه إين لكم نذير مبني ألاّ تعبدوا إال اهلل إين

عذاب يو ٍم أليم
أخاف عليكم
َ

 فامذا كان موقف قومه من هذا االنذار الشديد؟
 إنَربى له املأل باملعارضة والتنديد والتكذيب.
 وهي عادة املستكربين يف كل زمان ومكان.

ُ
القرآنَ ﴿ :ف َق َال المَْلأَ ُ ا َّل ِذي َن ك َف ُرو ْا ِمن ِق ْو ِم ِه َما ن ََراك إِلاَّ َبشرَ ًا ِّم ْث َلنَا َو َما
 يقول
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّكم
كم َع َل ْينَا من َف ْض ٍل َب ْل َن ُظن ْ
الر ْأ ِي َو َما ن ََر ٰى َل ْ
ن ََراك ا َّت َب َعك إِلاَّ ا َّلذي َن ُه ْم َأ َراذ ُلنَا َباد َي َّ
ِ
ني﴾االعراف. 66:
كاذبِ َ
 ولكن نوح ًا جاد هلم باحلق.

كنت َعلىَ بين ٍَة من ر وءاتَانيِ رحمْ َ ًة من ِع ِ
ند ِه
 نعمَ ﴿ :ق َال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْيت ُْم إِن ُ
ِّ ْ
َ
ٰ َ ِّ ِّ َّ بيِّ َ َ َ
وها َو َأنت ُْم لهَ َا ِ
كار ُه َ
ون﴾هود.2
كم َ
كم َأ ُن ْل ِز ُم ُ
َف ُع ِّم َي ْت َع َل ْي ْ
 واستمر نوح يف دعوة قومه إىل اهلدى وجمادلتهم باحلق والربهان.

جر َي إِالَّ َعلىَ اهللِ َو َما َأ َن ْا بِ َط ِ
 فتابع يقول﴿ :و َيا َق ْو ِم الَ َأ ْس َئ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َماالً إِ ْن َأ ِ
ار ِد
ال ُقو ْا ر ِم و ِ
ِ
لكنِّي َأ َراك ُْم َق ْوم ًا تجَ ْ َه ُل َ
ون .هود29:
ا َّلذي َن َءا َمنُو ْا إِنهَّ ُ ْم ُم َ َ بهِّ ْ َ
ال ت ََذك َُّر َ
َ و َيا َق ْو ِم َم ْن َينْصرُ ُ نيِ ِم َن اهللِ إِ ْن َط َر ْدتهُ ُ ْم َأ َف َ
ون .هود30:
ِ
ِ ِ
ول إِنيِّ َم َل ٌك َوالَ
ب َوالَ َأ ُق ُ
َ والَ َأ ُق ُ
ول َلك ُْم عنْدي َخ َزائ ُن اهللِ َوالَ َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
َأ ُق ُ
ول لِ َّل ِذي َن ت َْز َد ِري َأ ْع ُينُك ُْم َل ْن ُي ْؤتِ َي ُه ُم اهللُ َخيرْ ًا اهللُ َأ ْع َل ُم بِماَ فيِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم إِنيِّ إِذ ًا لمَِ َن
ني﴾هود. 31:
ال َّظالمِِ َ
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 ياله من تصوير رائق! فامذا فعل قو ُم نوح أمام هذه احلجج الداحضة

واألدلة الراشدة ،وهل خضعوا لدعوة احلق ودليل الصدق؟

 كال ،يا صديقي ،لقد اعتربوا كل هذا االرشاد القويم جدالً كثري ًا ﴿و َقا ُلو ْا َيا
نُوح َقدْ جاد ْل َتنَا َف َأ ْك َثر َت ِجدَ ا َلنَا َف ْأتِنَا بِ ت َِعدُ نَا إِ ْن ُكن َْت ِمن الص ِ
ني﴾ هود32 :
اد ِق َ
َ َّ
َ َ
ُ
ماَ
ْ
 يا هلا من ضاللة! لقد استعجلوا اهلالك يا أخي!

 ألهنم مل يعتقدوا به .ولك ّن نوح ًا كان ما زال مشفق ًا عليهم من عذاب

اهلل ،وإن كان قد ّ
حذرهم منه.

 فامذا فعل معهم ،وبامذا ر ّد عليهم واحلال هذه؟!

َ ﴿ ق َال إِ َّنماَ َيأتِيك ُْم بِ ِه اهللُ إِ ْن َشا َء َو َما َأ ْنت ُْم بِ ُم ْع ِج ِزي َن﴾ .

  

 البد ،يا صديقي ،أن قوم نوح كانت هلم حجج يف جمادلته .وإال فكيف

يثبتون عىل موقفهم املناهض هذا؟!

 صدقت ،يا أخي ،لقد تش ّبثوا بالكثري من احلجج ،ولكنها كانت مجيع ًا واهية!
 فامذا كانت حججهم يف رفض دعوته؟

نوح باحلقيقة سافرة ﴿ َف َق َال المَْلأَ ُ ا َّل ِذي َن ك َف ُرو ْا ِمن َق ْو ِم ِه َما َه َذا
 واجههم ُ
كم َو َل ْو َشا َء اللهَُّ لأَ َ َنز َل َملاَ ِئك ًة َّما َس ِم ْعنَا بهِ َ ـ َٰذا فيِ
كم ُي ِريدُ َأن َي َت َف َّض َل َع َل ْي ْ
إِلاَّ َبشرَ ٌ ِّم ْث ُل ْ
ني﴾املؤمنون.24:
َءا َب ِائنَا الأْ َ َّولِ َ
 يا هلا من مغالطة جدلية ،فهل كانوا قد سمعوا بأن اهلل أنزل مالئكة ُر ُس ً
ال يف

آبائهم األولني؟!
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 فهذه حج ُة العاجز يا صديقي!

  

 وظل نوح يدعو قومه لي ً
ال وهنار ًا.
َ ﴿ ف َل ْم َي ِز ْد ُه ْم ُد َع ِائي إِلاَّ فِ َرار ًا﴾نوح.6:
 واهتموه بالكذب واجلنون.

 وكان كلام دعاهم إىل االيامن ليغفر اهلل هلم جعلوا اصابعهم يف آذاهنم ،واستغشوا

وأرصوا واستكربوا استكبارا
ثياهبم،
ّ

 فام كان من أمر نوح إال أن دعاهم جهارا.

ويستمر نوح يف حكاية قصته بنفسه خماطب ًا ر ّبه عز وجل ،فيقول( :ثم اين

ّ

أعلنت هلم وأرسرت هلم ارسارا.

ِ
َ��ان َغ�� َّف��ار ًاُ ،ي� ْ�ر ِس� ِ
�م إِ َّن��� ُه ك َ
�س�َم�اَ َء َع َل ْيك ُْم
َ ﴿ ف� ُق� ْل� ُ
�ل ال� َّ
اس � َت � ْغ��ف� ُ�رو ْا َر َّب � ُك� ْ
�ت ْ
ِمدْ َرار ًا﴾نوح11-10:
﴿و ُيم ِد ْدكُم بِ َأم َو ٍ
ني َويجَ ْ َع ْل َلك ُْم َأنهْ َار ًا﴾نوح.12:
ال َو َبنِ َ
ْ ْ
ْ َ 

َ ﴿ ما َلك ُْم الَ ت َْر ُج َ
ون هللِ َو َقار ًاَ ،و َقدْ َخ َل َقك ُْم َأ ْط َوار ًا﴾نوح.14-13:

ف َخ َل َق اهللُ سبع س و ٍ
ات طِ َباق ًاَ ،و َج َع َل ا ْل َق َم َر فِ ِيه َّن نُور ًاَ ،و َج َع َل
َ ﴿ ألمَ ْ ت ََرو ْا َك ْي َ
َ ْ َ َ ماَ َ
َّ
الش ْم َس سرِ َ اج ًا﴾نوح.16-15:
�ع��ي��دُ ُك� ِ
ض َن�ب��ات� ًا ُث��م ي� ِ
﴿ واهللُ َأ ْن �ب � َت � ُك� ِ
�م
َّ ُ
�م م�� َن األَ ْر ِ َ
َ
َ
ْ
ْ
�م ف��ي� َ�ه��اَ ،ويخُ ْ � ِ�ر ُج � ُك� ْ
إِ ْخ َراج ًا﴾نوح.17-16:
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﴿واهللُ َج َع َل َلك ُُم األَ ْر َض بِ َساط ًا ،لِت َْس ُلكُو ْا ِمن َْها ُس ُب ً
ال فِ َجاجا﴾نوح. 18-17:
َ 
 ومع كل ذلك ،فقد استبدّ هبم الضالل.

 قالوا :لئن مل تنته يا نوح لتكونن من املرجومني.

ِ
كذب ِ
ونَ ،فـا ْفت َْح َب ْينِي َو َب ْين َُه ْم َفتْح ًا
 فنادى نوح ربهَ ﴿ :ق َال َر ِّب إِ َّن َق ْومي َّ ُ
ني ﴾الشعراء.118-117:
َون َِّجنِي َو َمن َّم ِعي ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
 وكانت أبواب السامء مفتوحة ،فنزل الوحي االهلي.

 وأوحي إىل نوح أنّه ﴿ َل ْن ُي ْؤ ِم َن ِم ْن َق ْو ِم َك إِالَّ َم ْن َقدْ آ َم َن َف َ
ال َت ْبت َِئ ْس بِماَ كَانُو ْا
َي ْف َع ُل َ
ون﴾هود.36:
 فلام علم نوح هبذه احلقيقة ،وكان قد اشتد إيذاء قومه له ،فانه دعا عليهم.

﴿ر ِّب لاَ ت ََذ ْر َعلىَ الأْ َ ْر ِ
ض ِم َن ا ْلكافِ ِري َن َد َّيار ًا ،إِنَّك إِن ت ََذ ْر ُه ْم
 وقال ٌ
نوح َّ
ُي ِض ُّلو ْا ِع َبا َدك َولاَ َي ِلدُ و ْا إِلاَّ َف ِ
اجر ًا ك َّفار ًا﴾نوح. 27:
 فظهرت ِ
بواد ُر االنتقام االهلي!!..

  

 ملا أوحى اهلل تعاىل إىل نوح بأنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن ،فانه

أقبل عىل الدعاء عليهم.

﴿ر ِّب الَ ت ََذ ْر َعلىَ األَ ْر ِ
ض ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن َد َّيارا﴾نوح.26:
 فقالَ :
 فأعقم اهلل أصالب الرجال وأرحام النساء.
 ولبثوا أربعني سنة ال يولد هلم.
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 وأصاهبم القحط يف هذه السنني حتى هلكت أمواهلم وأصاهبم اجلَهد والبالء.
ِ
كم إِ َّن ُه َ
كان َغ َّفار ًا﴾نوح.10:
﴿اس َت ْغف ُرو ْا َر َّب ْ
 فقال هلم نوحْ :

 فلم يؤمنوا ،وقالوا﴿ :الَ ت ََذ ُر َّن آلهِ َ َتك ُْم َوالَ ت ََذ ُر َّن َود ًا َوالَ ُس َواع ًا َوالَ َي ُغ َ
وث

َو َي ُع َ
وق َو َنسرْ ًا﴾نوح.23:

 ولكن نوح ًا كان قلبه ما زال متعلق ًا باألمل يف هدايتهم.

﴿ولاَ تخُ َاطِ ْبنِي فيِ ا َّل ِذي َن َظ َل ُمو ْا إِنهَّ ُم ُّم ْغ َر ُق َ
ون﴾
 فقال له اهلل تعاىلَ :
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنَا َو َو ْح ِينَا﴾هود.37:
﴿و ْ
 وأمره بصناعة السفينة قائالًَ :

  

 وأخذ نوح يصنع الفلك.
مر عليه مأل من قومه سخروا منه ،حيث كان يصنعها عىل بسيط
 وكان كلام ّ

األرض من غري ماء.

 فريد عليهم قائالً﴿:إِ ْن ت َْس َخ ُرو ْا ِمنَّا َفإِنَّا ن َْس َخ ُر ِمنْك ُْم َكماَ ت َْس َخ ُر َ
ون﴾ هود.38:
 ومضت سنوات عديدة ،ونوح يكمل صناعة الفلك ،وهو الذي كان

نجار ًا ،بينام مل يكف عن الدعوة واإلنذار.

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ف َت ْع َل ُم َ
اب
 وكان يقول لقومهَ ﴿ :ف َس ْو َ
ون َم ْن َيأتيه َع َذ ٌ
اب يخُ ِْزيه َويحَ ُّل َع َل ْيه َع َذ ٌ
ِ
يم﴾ هود.39:
ُمق ٌ
 وجعل اهلل تعاىل عالمة نزول العذاب ان يفور املاء من التنور.
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 ومتت صناعة الفلك.
 وجاء أمر اهلل.
 وفار التنور.
 وأبرقت السامء وأرعدت.
 واهنمر املطر من السامء
وتفجر من األرض.

ّ
 وجرت السيول.
 واشتد الطوفان.
 وظل املاء يرتفع إىل قلل اجلبال حتى كاد يغطيها

 فأمر اهلل تعاىل نوح ًا بركوب السفينة ،وقال﴿ :احمْ ِ ْل فِ َيها ِم ْن ك ٍُّل َز ْو َجينْ ِ
ا ْثنَينْ ِ َو َأ ْه َل َك إِالَّ َم ْن َس َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل َو َم ْن آ َم َن﴾ هود.40:
 وكان مل يؤمن مع نوح سوى قليل من قومه
فنجى اهلل املؤمنني ،وأغرق الظاملني.
ّ 

  

 وركب نوح السفينة هو ومن معه من املؤمنني.

ِ
ِ
يم﴾.
يها بِ ْس ِم اهللِ مجَ ْ َر َاها َو ُم ْر َس َ
﴿ار َك ُبو ْا ف َ
ور َرح ٌ
اها إِ َّن َربيِّ َل َغ ُف ٌ
 وقال هلمْ :
هود.41:
 وراحت السفينة جتري هبم يف موج كاجلبال.
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 وارتفعت السفينة عىل املاء الذي كان يعلو منهمرا من أبواب السامء ومن عيون
األرض املتفجرة ،وقد التقى املاء عىل أمر قد ُق ِدر.
 وأخذ الظاملون يغوصون إىل األعامق وقد أغرقهم اهلل بعذابه.

  

 وعندما ثار العذاب ،واشتد اهلول ،أخذ نوح ينظر حوله باحث ًا عن أهله.
 فوجد امرأته هتوي إىل األعامق وقد سبق عليها القول.
 ورأى ابنه يف معزل يبحث عن سبيل للنجاة.

َب َم َعنَا َوالَ َت ُك ْن
 فناداه نوح وقلبه يشفق عليه من الغرقَ ﴿ :يا ُبن ََّي ْارك ْ
َم َع ا ْلكَافِ ِري َن﴾ هود.42:
 فأجابه وقد أضله الكرب والغرور :سآوي إىل جبل يعصمني من املاء.

 فقال له نوح وهو ما زال يرجو نجاته﴿ :الَ َع ِ
اص َم ا ْل َي ْو َم ِم ْن َأ ْم ِر اهللِ إِالَّ
َم ْن َر ِح َم﴾ هود.43:
النبوة
 ولك َّن االب َن مل يلتفت إىل حكمة ّ
﴿و َح َال َب ْين َُهماَ المَْ ْو ُج﴾.
َ 
َ ﴿ ف َ
ني﴾ هود.43:
كان ِم َن المُْ ْغ َر ِق َ
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واغتم نوح ،وحزن حزنا شديدا

ّ

 فنادى ر َّبه من حزنه قائ ً
كم
﴿ر ِّب إِ َّن ا ْبنِي ِم ْن َأ ْهليِ َوإِ َّن َوعْدَ ك الحْ َ ُّق َو َأ َ
نت َأ ْح ُ
ال َ
الحْ ِ
ني﴾ هود.45:
اكم َ
َ
 فأنت ال جتور يف حكمك ،وال جتهل يف قضائك ،فام الذي جرى عىل ابني؟!

وقد وعدتني بنجاة أهيل

 فأخذته العناية االهلية ،وحالت بينه وبني الترصيح بالسؤال يف نجاة ابنه ،وهو

ٌ
سؤال ملا ليس له به علم.

ُوح إِ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن َأ ْه ِل َك إِ َّن ُه َع َم ٌل َغيرْ ُ َصالِ ٍح
 وأوحى اهلل تعاىل إليه قائالَ ﴿ :يا ن ُ
ِ
ِ ِ
ُون ِمن الجْ ِ
َف َ
ني﴾ هود.46 :
اه ِل َ
ال ت َْس َئ ْل ِن َما َل ْي َس َل َك بِه ع ْل ٌم إِنيِّ َأع ُظ َك َأ ْن َتك َ َ َ

﴿ر ِّب إِنيِّ َأ ُعو ُذ بِ َك
 فانكشف األمر لنوح ،والتجأ إىل ربه تعاىل قائالًَ :
َأ ْن َأ ْس َئ َل َك َما َل ْي َس يِل بِ ِه ِع ْل ٌم َوإِالَّ َت ْغ ِف ْر يِل َوت َْرحمَ ْنِي َأ ُك ْن ِم َن الخْ َاسرِ ِ ي َن﴾ هود.47 :

 ومل يكن نوح يعلم من ابنه إبطان الكفر كام كان يعلم من امرأته ،ولو كان
علم بذلك ملا أحزنه أمره ،وهو القائلَ :ر ِّب الَ ت ََذ ْر َعلىَ األَ ْر ِ
ض ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن َد َّيار ًا.

  

وعم الطوفان مجيع البسيطة.
ّ 

 فلم ُي ِبق عىل يشء إال وأغرقه

 واستمر الطوفان مائة ومخسني يوم ًا بلياليها.
 وقيل ستة أشهر.
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 وقد شاع أمر ُه يف تاريخ األمم السابقة.

 فتحدثت عنه نصوص التوراة ،وال سيام يف سفر التكوين.
 وهي كام عادة حتريفها تطفح باخلرافات واألساطري.
 كام ورد يف أخبار الكلدانيني.
 وهو شبيه بام ورد يف التوراة.

 وروى االغريق أيض ًا خربا عن الطوفان أورده أفالطون نقال عن الكهنة

املرصيني.

 وورد خربه أيض ًا عن قدماء الفرس.
 ويف الرتاث اهلندي.

 وهو ما يمكن االستدالل به عىل ّأن الطوفان كان عاما ،كام أن رسالة نوح

كانت عامة.

  

 ويبقى املاء مسيطرا عىل البسيطة ،فال حرث ،وال نسل ،وال حياة.
وتغر ُب عن املاء.
 وكانت الشمس تُرشق عىل املاءُ ،
ّ
وكان األرض كانت تستعد حلياة جديدة.


 فام هي إال هنيهة من عمر التاريخ حتى بلعت األرض ماءها ،وأقلعت السامء،

وغيض املا ُء ،وقيض األمر.

اجلودي.
 وعندئذ ،استوت سفين ُة نوح عىل
ّ
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 وقيل ُبعد ًا للقوم الظاملني.

 وأرشق فجر جديد من حياة االنسان.

  

ٍ

َ
وأوحي إىل نوح أن اهبط إىل األرض ﴿بِ َسلاَ ٍم ِّمنَّا َو َبركات َع َل ْيك َو َعلىَ ٰ
ُأ َم ٍم ممِّ َّن َّم َعك﴾
ِ
يم﴾ .هود.4 :
﴿و ُأ َم ٌم َسن َُم ِّت ُع ُه ْم ُث َّم َي َم ُّس ُهم ِّمنَّا َع َذ ٌ
َ 
اب َأل ٌ
نوح رسال َة السامءِ ،آم ً
ال يف السالم والربكة.
 فأدرك ٌ
 وحذرا أيض ًا من غد البرشية.

  

 فأين كان جبل اجلودي هذا ،يا صديقي ،الذي استوت عليه سفينة نوح؟
مي يف التوراة
 ذكروا أنه يف جبال تصل بني املوصل وجبال أرمينية ،وأنه ُس ّ

باسم (أراراط)

 ولكني سمعت بأنه جبل يف اجلزيرة .وسمعت أيض ًا بأنه يف النجف األرشف .
 ربام يكون األمر كذلك .غري أن الدراسات التارخيية واحلفريات األثرية مل تقل

الكلمة االخرية بعد.

  

 فامذا فعل نوح بعد نزوله من السفينة؟

 عند نزوله مع من معه ،أخذوا يعبدون اهلل بالتوحيد ،ويستأنفون حياهتم
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باحلرث والنسل ،وبناء القرى واملدن.
 يا له من رجل قوي صابر.

ِ
سادة األنبياء واملرسلني.
 نعم ،يا أخي ،وهلذا فانه أول أويل العزم
 فهل كانت رسالتُه عام ًة أو خاص ًة؟

 لقد كانت عامة ،يا صديقي ،بعثه اهلل إىل عامة البرش بكتاب ورشيعة ،فكتابه

أول الكتب الساموية املشتملة عىل رشائع اهلل ،ورشيعتُه أول الرشائع االهلية.

  

 يقال ،يا أخي ،بأن نوح ًا هو األب الثاين للبرشية ،فكيف ذلك؟

 هذا صحيح ،وجوابه واضح ،فنوح هو األب الثاين للنسل احلارض من

االنسان ،إليه ينتهي نسبه ،واجلميع ذريته.
 وما الدليل عىل ذلك؟

 قوله تعاىل :وجع ْلنَا ُذري َته هم ا ْلب ِ
ني
اق َ
ِّ َّ ُ ُ ُ َ
َ َ َ

  

بعض صفاته ما دام األمر كذلك؟
 فهال َذك َْر َت لنا َ

خصه
 بالتأكيد ،يا صديقي ،فألحي ُلك عىل القرآن.انظر سورة الصافات ،لقد ّ

اهلل تعاىل بسالم مل يشاركه فيه أحد غريه ،حيث يقول( :سالم عىل نوح يف العاملني) .
 ثم ماذا؟
 اصطفاه عىل العاملني ،كام يف سورة آل عمران.
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وعدّ ه من املحسنني ،كام يف األنعام.

وسامه عبد ًا شكور ًا ،كام يف اإلرساء.
وسامه عبد ًا صاحل ًا ،كام يف التحريم.

عمر
 فهال َق َصصت لنا شيئ ًا عن عمر نوح ،فلقد جاء يف التاريخ أنه ّ

طويال.

 بكل رسور ،يا أخي ،ولكن بعد حلظات نفتح فيها دفرت التاريخ.

  

 فهاهي أمامك صفحات التاريخ.

 نعم .يقص البعض بأنه عمر تسع ٍ
امئة ومخسني عام ًا.
َ
ّ
َّ

ومخسامئة سنة.
عمر نحو ألف
َ
 ويروي البعض اآلخر أيضا أنه ّ

 وهناك أقوال أخرى .ولكن القرآن يقولَ ( :و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا نُوح ًا إِلىَ َق ْو ِم ِه َف َلبِ َث
ني َعام ًا َف َأ َخ َذ ُه ُم ال ُّطو َف ُ
ان َو ُه ْم َظا ُلمِ َ
ون) .
فِ ِيه ْم َأ ْل َ
ف َسن ٍَة إِالَّ خمَ ْ ِس َ
 فهذه مدة دعوته كام هو واضح ،وليس َ
جممل عمره.

 القرآن ،كام ترى ،وهو الكتاب الصحيح ،حدد عمره عىل وجه الدقة ،وذلك

طبعا إذا عرفنا الفرق بني السنة والعام ،فتأمل حسابيا يف ذلك..

  

 ما دمنا نتصفح التاريخ ،يا صديقي ،فدعني أخربك خربا عن العثور عىل سفينة

نوح.

سالم عىل نوح يف العاملني

.....................................................................................

71

 إنه ال شك خرب مثري.

 نعم يقال بأن جمموعة من علامء اآلثارعثروا يف بعض ُق َل ِل (أراراط) يف رشقي
ٍ
ٍ
ِ
ِ
قديمة تعود
سفينة
قطعات متالشية من
القياس أهنا
أخشاب ُيعطي
قطعات
تركيا ،عىل
ٌ
ُ
إىل الفني ومخسامئة عام قبل امليالد.
 ثم ماذا؟
القطع عثروا عليها عىل ارتفاع  14000قدم من اجلبل املذكور ،ثم
 هذه
ُ
أخذوها إىل سان فرانسيسكو للتحقق من أمرها.
 لقد قرأت هذ اخلرب نفسه ،ولكن بصيغ وتعبريات خمتلفة .وأيا كان األمر ،فان

العامل بأمجعه يف شغف بالغ ملعرفة حقيقة مثل هذا املوضوع.

 أال ترى بأن علام َء اآلثار املسلمني أوىل من غريهم يف هذا املضامر.
 صدقت ،وهو ما رغبت عن الترصيح به.

  

 بقي عندي سؤال أخري ،فهال أجبت عنه مما بني يديك من األوراق.
 وما هو؟

ذنب سائر احليوانات التي
 هب أن قوم نوحُ أغرقوا بذنوهبم ،فام هو ُ

كانت عىل األرض والتي أهلكها الطوفان؟!

 سؤال وجيه .وجوابه عند علامء العقيدة.
 فامذا يقولون؟
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 يقولون بأن هذا ِمن أسقط االعرتاض! فام ُّ
كل هالك ،ولو كان عا ّم ًاُ ،يعترب

عقوبة وانتقام ًا!..

 وما هو دليلهم عىل ذلك؟

 دليلهم احل� ِ
�واد ُ
اآلالف واآلالف كالزالزل والسيول
ث العام ُة التي تهُ ِلك
َ
واألوبئة ،وهي كثري ُة الوقوع .فليست ك ُّلها عقوبة ،وإن هلل حكمة فيام يقيض ويقدّ ر.
 سبحان اهلل ،واحلمد له عىل قضائه وقدره ..

  

 وبدأ التاريخ دورة جديدة.
 واخضرَّ ت األرض وأزهرت.
 وانطلق االنسان يشق طريقه نحو مستقبل حضاري أفضل.
ِ
ب من ماضيه.
 آخذ ًا الع رَ َ

 وعىل رأسها مجيع ًا عربة الطوفان.
 وأن اهلالك هو مصري الظاملني واملرشكني.

قر بينهم أركان العدل.
 ويعمل نوح يف قومه باخلري والصالح و ُي ّ
 حتى ُيوافيه األجل املحتوم.

ني
﴿ر ِّب ا ْغ ِف ْر يِل َولِ َوالِدَ َّي َو َلمِ ْن َد َخ َل َب ْيتِ َي ُم ْؤ ِمن ًا َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
 فيكون آخر دعائه َ
والمُْ ْؤ ِمن ِ
ني إِالَّ َت َبارا﴾ نوح. 28 :
َات َوالَ ت َِز ِد ال َّظالمِِ َ
َ

ياهو ُد  ..ما جئتنا بب ّينة ..

الشمس عىل مدينة َإرم.
 أرشقت
ُ

 فانعكست أشعتها عىل أعمدة املدينة املرصعة بالدر والياقوت.
ِ
املنيع يناطِح السحاب.
 وشمخ حصنُها ُ
 وتألقت قصورها يف جالل الرشوق.

ِ
 وكانت قصور ًا مع ّلقة وحتت ّ
والياقوت
الز َب ْر َجد
كل قرص منها أعمد ٌة من َّ

واألحجار الكريمة .

غرف مبنية من الذهب والفضة واللؤلؤ.
الغرف
 وفوق كل قرص
ٌ
ُ
غرف ،وفوق َ
باب من أبواب هذه القصور مصاريع من ٍ
 وعىل كل ٍ
عود ط ّيب ن ُّضدت عليه
ُ

اليواقيت.

 وقد ُفرشت القصور باللؤلؤ وبنادق املسك والزعفران()1

آالف األعالم احلريرية اخلفاقة.
 ورفرفت عىل احلصن والقصور
ُ
 وضجت الشوارع واألزق��ة باملارة والعابرين ،بينام أخذت نسائم الصباح

تتالعب باألشجار اخلرضاء املثمرة وقد جرت من حتتها األهنار.

  

ِِ
 وخرج ُ
مرصعة بالذهب
امللك شدّ ا ُد ب ُن عاد يف زينته وقد اعتىل عرب ًة فاخر ًة ّ
كب امللكي يف ُأبهَّ َ ٍة وعظمة.
الر ُ
والآليلء ،حت ُّف ُه احلاشية ،ويرتامى خلفه َّ
(((كامل الدين و متام النعمة :ج ،2ص.552 :

تلك الرسل

............................................................................................................

74

 بينام كان أهايل إرم ِ
ذات العامد مصطفني عىل جانبي الشوارع يقدّ مون الوالء
َ

ملليكهم وحي ّيون الركب امللكي الذي تنبعث من جوانبه فواح ًة رائح ُة األطايب وشذى

العطور.

ِ
ٍ
الفرقة امللكية يف
رتيب عىل إيقا ِع موسيقى
الركب امللكي يف نظا ٍم
 وانطلق
ُ
ِ
طريق ِه إىل مع َب ِد َإرم املحفوف بالزروع والنخيل.

  

 وعندما استقر الركب امللكي يف معبد إرم ِ
ذات العامد ،التي مل يخُ لق مث ُلها يف
َ

البالد ،واصطفت مجوع الناس كل حسب فئته داخل املعرب وخارجه ،وقد برزوا

بأجسادهم الطويلة..

ِ
ِ
 تقدّ م ِ
شداد ِ
ِ
قدميه ،و َقدَّ َم َل ُه
األرض بني
بن عادَ ،ف َق َّب َل
كاه ُن القرص إىل امللك
أسمى آيات التبجيل ،ثم سأله أن يرشع متكرم ًا بافتتاح ِ
مراسم تَقديم القرابني.
 فاقرتب امللك من املذبح ،وقدم أضحية إلله املطر.
 و ُأضحي ًة إلله الرزق.

 وأضحية إلله الشفاء والصحة.
الس َفر.
 وأخرى إلله َّ

 ثم تبعه الكهنة ،ثم احلاشية ،ثم اجلمهور.

  

أل منهمكني يف ِ
ٍ
 وبينام كان امل ُ
بصوت قاد ٍم من بعيد
أداء الشعائر الوثنية ،وإذا

يشق َ
عنان السامء..
ُّ
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 وتردد الصدى يف ردهات املعبد لرجل يقولَ ﴿ :يا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ و ْا اهللَ َما َلك ُْم ِم ْن
إِ َل ٍه َغيرْ ُ ُه إِ ْن َأ ْنت ُْم إِالَّ ُم ْفترَ ُ َ
ون﴾ هود.50 :
اجلموع من غفلتها.
 فانتبهت
ُ
 وحدّ قت بالنذير القادم.

ِ
مواص َل ِة
اجلمع الوثني وهو حي ّثه عىل
مطمئن ًا
 وإذا برجل من احلرس يقول
َ
َ

طقوسه:

 ما عليكم هبذا املزارع املسكني ،فام هو إال سفيه جمنون!
صوت آخر من بني اجلموع املحتشدة قائالً :إنه ألخونا هود!
فارتفع

ٌ
َ
 وعندئذ تزايد اهلمس واهلمهمة ،ثم تصاعد الضجيج.

  

 ويف هذه األثناء ،خرج ٌ
رجل من بني أفراد احلاشية ،واتجّ ه إىل هود قاطع ًا

طريقه ،وقال له:

 ماذا تبغي يا أخا عاد؟ إن كنت تريد ماالً أغنيناك ،وإن كنت تريد أجر ًا آجرناك!

 فقال هودَ ﴿ :يا َق ْو ِم الَ َأ ْس َئ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا إِ ْن َأ ْج ِر َي إِالَّ َعلىَ ا َّل ِذي َف َط َرنيِ
ال َت ْع ِق ُل َ
َأ َف َ
ون﴾؟! هود51 :
 فقالت له رشذمة من األراذل :أفال تعقل أنت ،وقد س ّفهت آهلتنا؟

ٍ
 وقالت أخرى :أما ترى ما نحن فيه من ٍ
ونعمة ونعيم فهل هذا من فعل
قوة
ُ

إهلك أم من أفعال آهلتنا؟!
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اس َت ْغ ِف ُرو ْا َر َّبك ُْم
 فقال هلم هود بلسان الناصح املشفق الواعظَ ﴿ :يا َق ْو ِم ْ
ِ ِ
ني﴾
السماَ َء َع َل ْيك ُْم ِمدْ َرار ًا َو َي ِز ْدك ُْم ُق َّو ًة إِلىَ ُق َّوتِك ُْم َوالَ َتت ََو َّلو ْا مجُ ْ ِر ِم َ
ُث َّم تُو ُبو ْا إِ َل ْيه ُي ْرس ِل َّ

هود. 52 :

فعارض ُه القو ُم قائلنيَ ﴿ :يا ُهو ُد َما ِج ْئ َتنَا بِ َب ِّين ٍَة َو َما ن َْح ُن بِت ِ
َار ِكي آلهِ َتِنَا َع ْن َق ْولِ َك

َ
ني﴾ هود.53 :
َو َما ن َْح ُن َل َك بِ ُم ْؤ ِمنِ َ

  

 وواصل هو ٌد رسالته إىل قومه الكافرين غري عابئ بالتهم التي أخذو

يصبوهنا عليه بوحي من الكهنة وامللك.

تنفع ،لقد بعثني اهللُ إليكم
ترض وال ُ
 فقال هلم اتركوا آهلتكم هذه التي ال ُّ
ِ
برسالة التوحيد ،وهذا قويل لكم ،فامذا تقولون؟
 فأجابه القوم ساخرين وقد دبروا له الكيد :إن نراك إال اعرتاك بعض آهلتنا

بسوء.

 فقال هود﴿ :إِنيِّ ُأ ْش ِهدُ اهللَ َو ْاش َهدُ و ْا َأنيِّ َب ِري ٌء ممِ َّا تُشرْ ِ ك َ
ُون ِ م ْن ُدونِ ِه
َف ِكيدُ ونيِ جمَ ِيع ًا ُثم الَ ُتنْظِر ِ
ون﴾ هود.55-54 :
ُ
َّ
 وغرت النعمة قوم عاد حتى غريوا ما بأنفسهم
 فاستأصلت فيهم الوثنية وجتذرت.
 وأطاعوا طغاتهَ م املستكربين.

 و َع َص ْوا أخاهم هود ًا ،وبالغوا يف التنكيل به.

 بينام استمر يدعوهم إىل احلق و ُيرشدهم إىل عبادة اهلل ،ورفض األوثان،
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والعلم بالعدل والرمحة.

ِ
 فبالغ يف وعظهم ِّ
ِ
وإيضاح السبيل أمامهم،
الطريق
وبث النصيحة فيهم ،وإنارة

حتى َق َط َع عليهم العذر.

 فقابلوه باإلباء واالمتناع.
 وواجهوه باجلحد واالنكار.

 ومل يؤمن به إال رشذم ٌة قليلون.
 وأرص مجهورهم عىل البغي والعناد.

  

 ويف ذلك اليوم ،بالغ شدّ اد بن ٍ
عاد ُ
امللك يف متجيد األوثان كيد ًا هلود. 
ُ ُ
 فتأجحت النريان يف املحارق.

 وسالت دما ُء القرابني حتى أغرقت املذابح.

 وتصاعدت األبخرة واألدخنة ،فاختلطت بأريج املدينة ذات العامد املصقولة.
 وانتهت ِ
مراس ُم الوالء املاجنة.

 فعاد امللك حت ّفه حاشيته وقد اشتد غضبه عىل نبي اهلل.
وغره ما هو فيه من نعمة ورخاء.
َّ 

 فأضمر النكال لرسول التوحيد االهلي
 وبالغ يف تبجيل آهلته األوثان.
 وبلغ امللك أبواب قرصه املرصعة باجلواهر والآليلء.
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تاج ُه الذهبي ما زال يلتمع حتت أشعة الشمس.
 وكان ُ

 وكانت األهنار ما زالت جتري من حتت املدينة األسطورة! ..

  

ِ
ِ
 عاد امللك شدا ُد ب ُن عاد إىل ِ
القرابني آلهلته
مدينة ارم بعدَ تقدي ِم
قرص ِه يف

األوثان.

 وكانت رائحة البخور وأدخنة املحارق ما زالت تتصاعد من املعبد الكبري

حيث الردهة الفسيحة بأعمدهتا املصقولة وقد نُصبت يف أرجائها األصنام.

ِ
طقوس الكفر
األحقاف يف ذلك اليوم عيدها السنوي الكبري غارقة يف
 وعاشت
ُ

والرشك.

 وبينام كانت مجوع الناس منهمكة يف الصخب واملجون يف مدينة إرم إذ أقبل

عليهم هو ٌد من جديد.

  

 ولكن القوم مل يعريوا اهتامما ألخيهم النبي ،بل ازدادوا عبث ًا إمعانا يف التنكيل

به والسخرية منه.

 فصعد هود عىل صخرة عالية يف ركن من أركان امليدان الكبري ،ورفع يده

داعيا قومه إىل االصغاء ملا يقول.
 فلم يأبه به أحدٌ .

 فانربى مجاعة منهم قائلني:
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 وما عليكم لو أصغيتم إىل أخيكم هود؟!
 وما زالوا هبم حتى توقف الصخب والضجيج.

 فرفع هو ٌد صوته قائالً :يا قومي لقد جئتكم نذير ًا أالَّ تعبدوا إال اهلل.

 فتصدى له أحدهم ،وقال :يا هودَ ﴿ ،أ ِج ْئ َتنَا لِت َْأفِكنَا َع ْن َءالهِ َتِنَا﴾؟ األحقاف22 :

ِ
ِ
الواحد الذي يرض وينفع ،وحييي
بعبادة االله
 فأجابه هود :بل جئ ُتكُم

ويميت ،ويعطي ويمنع ،وما آهلتكم إال أصنام وأوثان ال حول هلا وال قوة.

 فعارضه آخر بالقول :ياله من ضالل يا هود! أفتأمرنا أن نتخىل عن عبادة آهلتنا

عىل كثرهتا ونعبد إهلك عىل وحدته وانفراده ،فهل هذا إال اإلفك املبني؟!

 إن اهلي هو الواحد األحد ،الفرد الصمد ،ال يرشك يف حكمه أحدا ،وهو

خالقكم وبارئ احلبة والنسمة وفاطر الساموات واألرض.

 فأجابوه بصوت واحد :دعك من إهلك هذا يا هود ،وعد إىل عبادة آهلتنا علها

ترصف عنك ما اعرتاك منها من سوء.

 فقال هلم هود متعجب ًا :أفأدعوكم إىل اهلدى وتدعونني إىل الضالل؟
أأدعوكم إىل ِ
اجلنة وتدعونني إىل النار؟
 فتولوا عنه قائلني :ما نحن بتاركي آهلتنا إىل إهلك هذا ،فامذا بوسعه أن يفعل؟

 فأجاهبم م ِ
اب َي ْو ٍم َعظِي ٍم﴾ الشعراء.135 :
شفق ًا﴿ :إِنيِّ َأ َخ ُ
كم َع َذ َ
اف َع َل ْي ْ
ُ

 فسخروا منه ،وانرصفوا إىل ما هم فيه من هلو ولعب وصخب وضوضاء.
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 ويف َغ ِ
مرة الضجة الصاخبة مل يملك هود إال أن خياطب قومه بالقول:
َاصيتِها إِ َّن ر َعلىَ صرِ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اط
﴿إِنيِّ ت ََوك ْل ُت َعلىَ اهللِ َربيِّ َو َر ِّبكم َّما من َدا َّبة إِلاَّ ُه َو َءاخ ٌذ بِن َ َ
َ بيِّ ٰ َ
ُّم ْست َِقي ٍم﴾ هود.56 :

 وعندئذ خرج رجل عمالق من بني اجلموع احلاشدة ،واجته إىل هود

بخطى واثقة ،فتوقفت الضوضاء ،وصمت القوم بانتظار ما ستسفر عنه املواجهة.

 فرفع العمالق قبضته يف وجه هود مهدد ًا ،وهو يقول :يا هود لقد أمعنت

يف ختويفنا وهتديدنا ،فأتنا بام تعدنا إن كنت من الصادقني.

 فضجت األصوات من هنا وهناك :بىل يا هود ،فأتنا بام تعدنا إن كنت من

الصادقني!

 فأجاهبم هود بلسان الوحي﴿ :إِ َّنماَ ا ْل ِع ْل ُم ِعندَ اهللِ َو ُأ َب ِّل ُغكم َّما ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه
اكم َق ْوم ًا تجَ ْ َه ُل َ
ون﴾ األحقاف.23 :
َو َلكنِّي َأ َر ْ

  

ومرت األيا ُم وتعاقب الزمان.
ّ 
 حتى جاء أمر اهلل.

املطر عن قوم عاد سبع سنني حتى أجدبوا وذهب
 وكانت بداي ُت ُه أن َح َب َس اهللُ َ

خيرْ ُ ُهم.

 واستمر هود يدعوهم فلم يؤمنوا.
ذات يوم
 حتى كان َ
 فرأوا سحابة مقبلة ،ففرحوا باملطر.
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 وسخروا من هود قائلني :لقد َغ َل َب ْت آهلتُنا إهلك!..

 فقال هلم:إهنا ريح فيها عذاب أليم كام أوحي إ ّيل من ريب .

﴿ه َذا َع ِ
ار ٌض ممُّ ْطِ ُرنَا﴾ األحقاف.24 :
 فانكروا قوله معرضنيَ :

 فاستدرك عليهم هود بقوله :بل هو ما استعجلتم به ،ريح فيها عذاب أليم،

تدمر كل يشء بأمر رهبا.

  

 ونزل العذاب بقوم عاد يف يوم نحس مستمر.
 حيث أرسل اهلل عليهم رحيا رصرص ًا عاتية.

 واستمرت الريح يف أيام نحسات ،وتواصلت سبع ليال وثامنية أيا ٍم حسوم ًا.
 فرتى القوم فيها رصعى كأهنم أعجاز نخل خاوية.
 وكانت الرياح العقيم تنزع الناس كأهنم أعجاز نخل منقعر.
 فأصبحوا ال ُيرى إال مساكنهم.

 وكذلك جيزي اهللُ القوم املجرمني.
ونجى اهلل هود والذين آمنوا معه برمحة منه.
ّ 

  

 ومالبثت ان هدأت العاصفة.
 وعادت احلياة من جديد.

ِ
لعباد ِه األخيار.
 وأورث اهلل األحقاف
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 ومرت آالف األعوام.

 حتى كان ذات يوم أن خرج ٌ
رجل يف طلب إبل له قد شرَ َ َدت.

 فبينام هو يف صحارى عدن يف الفلوات إذ وقع نظره عىل مدينة عليها حصن.
 وحول ذلك احلصن قصور كثري ٌة وأعال ٌم طِوال.
 فعقل ناقتهّ ،
وسل سيفه ،ودخل من باب احلصن.

 فاذا هو ببابني عظيمني مل َي َر يف الدنيا أعظم منهام وال أطول.

  

 وفتح الرجل أحد البابني ،ودخل.

 فاذا هو بمدينة مل ير الراؤون مثلها قط.

ٍ
بقصور معلقة حتتها أعمدة من الزبرجد والياقوت.
 وإذا هو
 وقد ُفرشت هذه القصور بالؤلؤ واملسك والزعفران.
 ففزع مما رأى حيث كانت القصور خالية.
 فانطلق يف شوارع املدينة.

 فاذا هو بأشجار عتيقة قد أثمرت ،ومن حتتها أهنار جتري.

 فقال هذه هي اجلن ُة التي وعد اهلل هبا عباده املؤمنني ،فاحلمد هلل الذي أدخلني

اجلنة وأسكنني غرفها الفسيحة!..

  

يا هود  ..ما جئتنا ببينة ..
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 ونيس األعرايب إبله.
 ومحل عىل ناقته ما استطاع من لؤلؤ وياقوت.
 وعاد إىل األمري وقص عليه اخلرب.

ُ
والرجل عنده.
واستوض َح ُه األمر،
خواصه
 فاستدعى األمري أحد
َ
ّ

 فقال له :أما املدينة فهي إرم ذات العامد ،التي مل يخُ لق مث ُلها يف البالد .وأما

صاحبها فهو شداد بن عاد الذي بناها.

 وإن يف الكتب َّ
أن رج ً
ال يدخلها ويرى ما فيها ثم خيرج فيحدث الناس بام رأى،

فال ُيصدَّ ق ،وسيدخلها أهل الدّ ين يف آخر الزمان.
 فقال األمري :فهذا هو الرجل)1( !!..

(((كامل الدين و متام النعمة :ج ،2ص552 :

رسل من ربه؟!
أتعلمون أنّ صالحاً ُم ٌ

ُ يروى ،أن ثمود كانوا قوم ًا من العرب العاربة .وكانوا يسكنون وادي القرى

بني يثرب والشام.

 وقد نشأت ثمود بعد عاد ،وكانت هلم حضارة عظيمة ومدنية متقدمة.

 كام أن اهلل استخلفهم يف األرض فراحوا يعمروهنا ،ويتخذون من سهوهلا
قصور ًا ،وينحتون من اجلبال بيوت ًا آمنني.
 وكانوا يعتمدون يف حياهتم عىل الزراعة ،وذلك باجراء العيون ،وإنشاء اجلنّات

والنخيل ،واحلرث.

 وأما نظام احلكم يف ثمود ،فقد كان ديكتاتوري ًا ،حيث كانت السيادة لسادهتم

ومشاخيهم ،فتسلطوا عىل املستضعفني واستعبدوا الناس ،واستأثروا باملال والثروة.

  

 وكانت لثمود مدينة كربى هي عاصمتهم.

 وهناك يف تلك املدينة ،كان التقدم قد بلغ أوجه ،والرخا ُء قد جاوز ذروته.
 وكان الفساد قد شاع.

 فقد كان يف املدينة تسعة رهط يفسدون يف األرض وال ُيصلحون.
 فطغوا يف األرض ،وعبدوا األصنام.
 وكانت سبعني صن ًام.

 وبقدر ما كانت تأتيهم النعمة ،كانوا ُيفرطون يف الرشك والعتو والفساد.
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 وكان صالح ب ُن ثمود ،الذي يعود نسبه إىل سام بن نوح ،يف السادسة

عرشة من عمره.

ومرجو ًا يف قومه.
 وكان حسن الصيت والسمعة
ّ

ِ
أصنام ِهم ُيقدّ مون هلا األضاحي
 ويف أحد األيام كان القوم حمتشدين حول

والقرابني.

 وإذا بالفتى صالح وقد أقبل عليهم وأخذ يدعوهم إىل نبذ أصنامهم وعبادة

اهلل الواحد.

 فناداهم قائالًَ ﴿ :يا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ و ْا اهللَ َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغيرْ ُ ُه ُه َو َأن َْش َأك ُْم ِم َن األَ ْر ِ
ض
ِ
ِ
ِ
يب مجُ ِ يب﴾هود. 61 :
اس َت ْغف ُرو ُه ُث َّم تُو ُبو ْا إِ َل ْيه إِ َّن َربيِّ َق ِر ٌ
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َ
يها َف ْ
َو ْ
 فكذبوه وأنكروا عليه دعوته ،وقالوا له:

َ ﴿ يا َصالِ ُح َقدْ ُكن َْت فِينَا َم ْر ُج ًّوا َق ْب َل َه َذا﴾!..
اؤنَا﴾!..
َ ﴿ أ َتن َْهانَا َأ ْن َن ْع ُبدَ َما َي ْع ُبدُ آ َب ُ

﴿وإِ َّننَا َل ِفي َش ٍّك ممِ َّا تَدْ ُعونَا إِ َل ْي ِه ُم ِر ٍ
يب﴾ هود!62 :
َ 

  

 وظل صالح يواصل دعوته حتى بلغ العرشين بعد املائة من عمره.
 فلم يجُ ِ ْب ُه قو ُم ُه بخري

 سوى عدد من املستضعفني قليل.

 فأنكر عليهم املستكربون إيامهنم بدعوة صالح وتوعدوهم بالويل والثبور.

أن صاحل ًا ُم ٌ
رسل من ربه؟!
أتعلمون ّ
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 فزادهم إيامنا عىل إيامهنم.
 إىل أن جاء يوم املناظرة.

  

 ويف ذلك اليوم احتشد الناس يف ساحة املدينة العظيمة يتقدمهم سادة وشيوخ

ثمود.

ست عرشة سنة،
 فقال هلم صالح( :يا قوم إين قد ٌبعثت إليكم وأنا ابن َّ

وقد َب َل ْغ ُت عرشين ومائ َة سنة ،أفال تؤمنون)(. )1

 فأجابوه قائلني :يا صالح ،إنا بام أرسلت به لكافرون ،وال سبيل الغوائنا

ورصفنا عام يعبد آباؤنا.

فحاجهم صالح وقال :فأنا أعرض عليكم أمرين.

ّ
 إما أن تسألوين ،فأسأل إهلي حتى جييبكم فيام تسألون.

سألت آهلتكم ،فان أجابتني فيام ُ
أسأل خرجت عنكم .
 وإما
ُ
 فقالوا :لقد أنصفت فيام تعرض يا صالح.
 ورضبوا فيام بينهم موعد ًا للمواجهة.

  

(((تفسري العيايش :ج ،2ص(20 :بترصف).
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 ويف اليوم املوعود ،خرج قوم ثمود بأصنامهم ،ثم قربوا طعامهم ورشاهبم،

حتى إذا فرغوا ،دعوا صاحلا ،وقالوا يا صالح سل.
 فدعاهم صالح لالتيان بكبري أصنامهم..
 فدلوه عليه.
اسم ُه؟
 فسأهلم صالح :ما ُ
 فأخربوه باسمه.

ِ
باسم ِه
 فناداه صالح
كبري األصنام.
 فلم يجُ ب ُ

 فوقعوا يف احلرية والدهشة!..

  

 ولكن قوم ثمود أرصوا واستكربوا ،ومل يتقبلوا اهلزيمة.
غري ُه.
 فعرضوا عىل صالح أن ينادي َ
 فناداه باسمه.
 فلم يجُ ب!..

 ومن صنم إىل آخر ،حتى بلغ الصنم السبعني ،فلم ِ
حير هو اآلخر جواب ًا.
 ف ُبهت القو ُم ،وحاروا يف أمر أصنامهم.

  

أن صاحل ًا ُم ٌ
رسل من ربه؟!
أتعلمون ّ
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 وملا رأى صالح ما وقع فيه قومه ،قال هلم( :لقد دعوت آهلتكم واحد ًا

واحدا ،فلم يجُ بني منهم أحد ،فاسألوين حتى أدعو إهلي فيجيبكم الساعة إن شاء) (.)1
 فرفضوا ما قال صالح ،وبالغوا يف العناد.

تنح اآلن عنا وعن آهلتنا.
 وقالوا لنبيهم :يا صالحَّ ،
فتنحى عنهم وعن أصنامهم.
ّ 

 وراحت ثمود تسعى من جديد الستدراك األمر وتاليف الفضيحة املشهودة!

  

 واقرتب وقت الزوال.
 فتشاور كرباء ثمود فيام بينهم ،حتى توصلوا إىل قرار أخري.
 فرموا بتلك البسط التي بسطوها.
 وقذفوا بعيدا بآنية الطعام والرشاب.
 وعىل الرتاب أخذوا يتمرغون أمام األصنام ،ويقدمون القرابني ،ويسألوهنا

بحقها وحق ملكوهتا وقدرهتا أن جتيب.

 حتى إذا ُأهنكوا ،واستوىل عليهم التعب الشديد ،وظنوا أن آهلتم قد استجابت

دعوهتم ،وأهنا ال شك مشفقة عليهم ،فاهنم اصطفوا أمامها يف ال ُقدَّ اس األخري.
 وألقوا عىل أصنامهم حجتهم األخرية.

 فقالوا حمرضني :اسمعي وعي أيتها اآلهلة ،يا من عبدناك نحن وآباؤنا ،لئن مل
(((تفسري العيايش :ج ،2ص21 :
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تجُ بن صاحل ًا ل ُت ْف َض ُح ّن!!

 وقدم كبري الكهنة القربان العظيم ،ثم سأل القوم أن يدعوا صاحلا.

  

 ول َّبى صالح الدعوة يف احلال.

�وات بتمجيد اآلهلة واكتساب رضا
 فأقبل عىل اجلموع وقد تعالت األص� ُ

األوثان.

 وخرج سادة ثمود فاستقبلوا صاحلا ،وقالوا:
 هيا يا صالحَ ،ف َس ْل آهلتنا اآلن.

 وتوجه نبي اهلل إىل كبري األصنام من جديد ،وصاح فيه( :ما اسمك يا هذا؟)

ُّ

 وأضاف صمت الوثن صمتا آخر إىل صمت احلشود التي حبست أنفاسها يف

صدورها بانتظار اجلواب الذي لن يأيت أبدا!.

  

 وملا فشل قوم صالح وهم ثمود يف مناظرهتم وحماججتهم لصالح

وعجزت أصنامهم عن جواب نبي اهلل فإهنم ُأسقط يف أيدهيم ووج��دوا أنفسهم
مضطرين إىل اخليار الثاين.

يدعو اهلل فيجيبهم إن شاء اهلل تعاىل.
 وهو أن يسألوا صاحل ًا أمر ًا حتى
ُ
 وكان النهار قد أرشف عىل االنتهاء.

 فقال هلم صالح :يا قوم قد ذهب النهار ،وال أرى آهلتكم تجُ يبني،

أن صاحل ًا ُم ٌ
رسل من ربه؟!
أتعلمون ّ
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فاسألوين حتى أدعو إهلي ،فيجيبكم الساعة.

 فقبل القوم مرغمني خوف ًا من الفضيحة ،وصدورهم تنبض باألمل يف عجز إله

صالح كام عجزت آهلتهم.

  

 وانتدبت ثمود سبعني رج ً
ال من كربائها.
 وقالوا :فإنّا نسألك يا صالح.

 فقال هلم :وهل يرىض بكم ُ
كل هؤالء القوم!
 فأجابوه :نعم.
 فقال هلم :سلوين إذن.
 فقالوا :نحن نسألك ،فان أجابك ربك تابعناك واتّبعك مجيع قريتنا.
 فوافق صالح وقال :فسلوين ما شئتم.
 فقالوا :انطلق بنا إىل هذا اجلبل.
 فانطلق معهم.
 وكانت آماهلم ما زالت معقودة عىل الوهم الوثني.

وحي السامء.
 بينام كان صالح يتقدم بثقة إىل األمام حيدوه
ُ

  

 ووصلوا إىل قمة اجلبل.
 وكانت هناك صخرة تُعظمها ثمود ،وتدين هلا بالعبادة ،وتذبح هلا يف كل رأس

تلك الرسل

............................................................................................................

92

سنة ،وجتتمع حوهلا.
 فقالوا :يا صالح ادع ربك وسله أن يخُ رج لنا الساعة من بطن هذه الصخرة

الصامء ناقة محرا َء وبرا َء عُشرَ َ اء!..

 فقال هلم صالح بلسان النبي املؤيد بروح ال ُقدُ س :سألتموين شيئ ًا يعظم

ُ
وهيون عىل ريب.
عيل
ّ

 وتوجه إىل اهلل القادر بالسؤال.
 بينام وقف القوم ،وقد توزعهم اليأس واألمل!..

  

 وفجأة ..انصدع اجلبل صدعا كادت تطري منه العقول ،وانشقت الصخرة،
ِ
املخاض.
واضطربت كام تضطرب احلامل عند
ٍ
برأس قد َط َلع من ذلِك الصدع.
 وإذا
 ثم تبعته رقبة.
 فام استتمت الرقبة حتى اجرت الفم.
 ثم خرج سائر اجلسد.
 واستوت الناقة بأوصافها قائمة عىل األرض.
 واستوىل الذهول عىل مشايخ ثمود!..

  

 وعىل عظم اإلعجاز عظم عناد القوم!..

أن صاحل ًا ُم ٌ
رسل من ربه؟!
أتعلمون ّ
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 فقالوا مفنّدين :يا صالح ،ما أرسع أن أجابك ربك!

 فقال صالح :بيده امللك وهو عىل كل يشء قدير وما ذلك عىل اهلل بعزيز.
 ومل خيضع القوم للحقيقة السافرة ،فسألوا صاحلا سؤاالً آخر.

 فام هو هذا السؤال ،يا صديقي ،وقد جاء احلق وزهق الباطل؟!

 قالوا :يا صالح ،فاسأل ر َّبك أن يخُ ِرج لنا الساعة فصيل الناقة!..
 يا هلا من نفوس سقيمة!

 ولكن اهلل يأبى إال أن يقيم حجته عىل املنكرين ومرىض النفوس.
 فامذا كان من األمر إذن يا عزيزي؟

يدب حوهلا!..
 مل متض حلظات حتى رمت الناقة بالفصيل ،فراح ّ

  

 وتوجه صالح إىل الرجال السبعني،
وقال هلم :أبقي يشء؟

 فقالوا :ال.

 فقال :ولكن اهلل أوحى إيل بأن يكون هلذه الناقة شرِ ٌب ولكم شرِ ُب يوم معلوم.
 فقالوا :لك ذلك ،فانطلق بنا إىل قومنا حتى نخربهم بام رأيناه ،ويشهدوا الناقة

وفصيلها ،فيؤمنوا بك وبإهلك.

 فعادوا منحدرين من اجلبل ،والشمس تتحسس طريقها ،وتدق باب الغروب.
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 وتقدم صالح بناقته وفصيلها الرجال السبعني يف طريق العودة.

 فلام قطعوا شوط ًا ،نظر صالح إليهم ،فاذا هبم وقد ارتد منهم أربعة

وستون رجالً.

 فأنكر صالح أمرهم ،وقال هلم :أفهذه املوعدة؟!
 فأجابوه :لقد و ّفينا ،فهال كنت قد و ّفيت؟!
 فسأهلم :فامذا تعنون؟!
حر يا صالح وليست املعجزة!
الس ُ
 فأجابوه إنه ّ

 فأعرض عنهم صالح وسار متقدما الركب.

  

الستة الباقون حول صالح وقالوا:
 وملا مشى القوم شوط ًا آخر ،ثبت ّ

فاحلق ما رأيناه.
دعك من هؤالء اجلاحدين،
ُ

 حتى إذا بلغوا مشارف املدينة ،نظر صالح فإذا بواحد من الستة وقد

ارتاب ،ثم أخذ يتقهقر وقد ارتد ،والتحق بجمع املنكرين.
 ومل يلبث القو ُم قلي ً
ال حتى دخلوا املدينة العاتية.

  

 وخرج املستكربون الستجالء األمر.
وعلوا.
أنفس ُهم ،ظلام
َّ
 فلام شاهدوا الناقة وفصيلها جحدوا هبا واستيقنتها ُ

 فقال هلم صالح :قد جاءتكم بينة من ربكم ،هذه ناقة اهلل لكم آية،

أن صاحل ًا ُم ٌ
رسل من ربه؟!
أتعلمون ّ
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فذروها تأكل يف أرض اهلل وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
 فاهتموه بالسحر.
 فواجههم قائالً :أرأيتم إن كنت عىل بينة من ريب ،وآتاين منه رمحة ،فمن ينرصين

من اهلل إن عصيته ،فام تزيدونني غري ختسري.

 فتبجحوا عليه بامللك والسلطة وما هم فيه من نعمة ورخاء.

 فذكرهم صالح بذلك ،وحذرهم من الفساد ،وقال :واذكروا إذ جعلكم
خلفاء من بعد ٍ
عاد وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا قصور ًا وتنحتون من اجلبال

بيوت ًا ،فاذكروا آالء اهلل وال تعثوا يف األرض مفسدين!

 فأعرضت ثمو ُد عن دعوة أخيهم صالح وأقاموا عىل رشكهم وعنادهم،
وانطلقوا يلومون املستضعفني الذين آمنوا بالرسالة.
 قال املأل الذين استكربوا للذين استضعفوا ملن آمن منهم :أتعلمون أن صاحلا

ُمرسل من ربه؟!

 قالوا :إنا بام ُأرسل به مؤمنون.

 فقال الذين استكربوا :إنّا بالذي آمنتم به كافرون!..
السنّ ُة التارخيي ُة يف التكامل!..
 وعندئذ ..أخذت ُّ

  

 ملا عاد صالح إىل قومه بالناقة العرشاء التي أخرجها له اهلل من الصخرة

الصامء يف حماججته معهم ،فان قلوهبم املقفلة مل تنفتح أمام املعجزة اإلهلية الكربى
 ولكنهم استمروا يف جحودهم واستهزائهم.

تلك الرسل
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 فأنبأهم صالح بوحي السامء حول الناقة -املعجزة.

 وقال هلم :إن اهلل جعل هذه الناقة هلا رشب يوم ولكم رشب يوم معلوم.

 فكانت الناقة إذا جاء يو ُمها رشبت املاء ،ثم رشبوا هم من لبنها ،فال يبقى

صغري وال كبري إال وقد ارتوى.

 فاذا كان الغد رشبوا هم من املاء ومل ترشب الناقة وفصيلها.
 واستمر احلال عىل ذلك زمان ًا ،حتى كانت الفاجعة!..

  

 فذات ليلة ليالء ،وقد خيم الظالم عىل املدينة ،اجتمع شيوخ ثمود يف دار كبري

هلم وتشاوروا يف أمر الناقة.

 فقال أحدهم :خذوها إىل مكان بعيد حتى تبطل حج ُة صالح ونستعيد مكانتنا

األوىل.

 وقال آخر :بل احبسوها يف مكان حصني فيكون لنا املاء كله وال يستعيل علينا

صالح بناقته تلك.

الرأي ما رأيتم أهيا القوم ،بل اعقروها واسرتحيوا منها ُ
ختل
 وقال ثالث :بئس
ُ

لكم األرض وما فيها.

  

واستقر رأهيم عىل عقر الناقة ،فباتوا وقد بيتوا أمرا.
 وبعدما قلبوا األمور،
ّ
 ولك ّن األمر عظم عليهم واحتاروا فيمن يعقر الناقة.

أن صاحل ًا ُم ٌ
رسل من ربه؟!
أتعلمون ّ
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 وكان كل منهم يعتذر إىل اآلخر.
 فام كان من كربائهم إال أن جعلوا جع ً
ال ملن يذبح ناقة اهلل التي جعلها هلم آية.
 وعندئذ برز هلم رجل أمحر أشقر أزرق ،يقال له (قدّ ار) ،وكان ولد زنا ال ُيعرف

له أب ،كام كان من أشقى األشقياء
 وقال هلم :أنا أقو ُم بعقرها.

 فكانت له اجلائزة الكربى عىل أن ييل هذا األمر.

  

ديار ثمود قامت ًة حتت الشمس الغائمة لوم ضبايب حزين.
 وبدت ُ
 وكان شرِ ْ ُب الناقة يف ذلك اليوم.

 فخرجت يتبعها فصي ُلها لرتد املاء.
 فلام رشبت وقفلت عائدة إىل مستقرها كمن هلا (قدار) يف طريقها.
 وسارت الناقة ختطو إىل األمام برأسها املرفوع حانية عىل فصيلها الذي أخذ

الرقيق تارة أخرى.
وتلح ُس بدنه
يتمسح يف جنبيها ،وهي تداعبه تارة،
َ
َ
 وفجأة ،خرج الشقي من خمبأه.
 فحسبته الناقة عابر طريق.
 فأعرضت عنه مواصلة سريها.
 فاعرتضها بسيفه املسلول ورضهبا عىل إحدى قوائمها.
 فلم تفعل الرضبة شيئ ًا.
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 فثنى هلا رضبة أخرى أشد من األوىل
 فرغت الناقة ،وارتعد بدهنا ،وخرت عىل األرض عىل جنبها.
 و ُدهش فصيلها ،وراح يتفحص أمه بفمه ورأسه ،وكأنه يستنهضها.
 ولك ّن الذبيحة كانت تلفظ أنفاسها األخرية غارقة يف دمها املطلول.

  

 وعندئذ أقبل قوم صالح يتناسلون من كل حدب وصوب وقد جردوا سيوفهم

ورفعوا أسلحتهم.

 فخاف الفصيل ووىل هاربا من أمام وجوههم وهو يتلفت بني احلني واآلخر

متفقد ًا أ َّمه العائمة يف بحرية الدماء.

 وتوافدت مجوع القوم ،فالتجأ الفصيل اليتيم إىل جبل يعصمه من الذبح ،ورغا

ثالث مرات متوجها إىل السامء.

 فانشغل القوم عنه ،وقصدوا الناقة ،فلم يبق منهم أحد إال رشك يف قتلها.
 حتى إذا شهقت شهقتها األخرية ،ذبحوها من الوريد إىل الوريد.
 واقتسم األشقياء حلم ناقة صالح ،فلم يبق منهم صغري وال كبري إال أكل من

حلمها!..

  

أن صاحل ًا ُم ٌ
رسل من ربه؟!
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 وارجتت السامء إثر وقوع الفاجعة ،وتناهى اخلرب إىل نبي اهلل صالح

فاستعظم اجلريمة النكراء ،وأقبل عىل قومه اآلثمني.

 فعاتبهم قائالً( :يا قوم ،ما الذي دعاكم إىل ما صنعتم؟ أعصيتم أمر ربكم؟).
 فسخروا منه واستهزأوا به.

 فقال هلم صالح( :يا قوم ،إين رسول ربكم إليكم ،وهو يقول لكم :إن

تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم) .
 فلم يرتدعوا وازدادوا بغي ًا وعتوا.

 فعنفهم صالح ،وقال( :لقد قتلتم ناقة بعثها اهلل حجة عليكم ،ومل يكن

لكم فيها رضر ،بل كانت عظيمة املنفعة عليكم ،وإن اهلل مرسل عذابه عليكم بعد

ثالثة أيام إن مل تتوبوا إليه وتستغفروه) .

 فقالوا له معاندين :يا صالح ائتنا بام تعدنا إن كنت من الصادقني!..

  

 وأوحى اهلل إىل صالح ،فكلم قومه قائالً :ياقوم ،إنكم تصبحون غد ًا

ووجوهكم مصفرة.

 ويف اليوم الثاين تصري وجوهكم حممرة.
 وأما اليوم الثالث فتصبح وجوهكم مسودة .
 فلام أن كان اليوم األول ،أصبحوا ووجوههم مصفرة ،فمشى بعضهم إىل

بعض ،وقالوا :قد جاءكم ما قال صالح!
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 فقال العتاة فيهم :ال نسمع قول صالح وال نقبله وإن كان عظيام.
 وملا أن كان اليوم الثاين أصبحوا ووجوههم حممرة ،فمشى بعضهم إىل بعض،

فقالوا :قد جاءكم ما قال لكم صالح!..

 فأرص العتاة قائلني :لو ُأهلكنا مجيع ًا ما سمعنا قول صالح وال تركنا آهلتنا التي

كان يعبدها آباؤنا.

 حتى إذا كان اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسودة ،فأوجسوا خيفة،

ومشى بعضهم إىل بعض ،فقالوا :لقد جاءكم ما وعدكم به صالح!
 فقال العتاة منهم :أتانا ما قال لنا صالح!
 ومع ذلك ،فلم يؤوبوا إىل اهلل ،وسلكوا طريق اهلالك!..

  

 وحل ليل العذاب املوعود.
 فلام انتصف الليل ،كانوا قد حتنطوا وتكفنوا ،واستعدوا للموت ،ومتتعوا يف

غري مكذوب.
دارهم ثالثة أيام ثم أتاهم
ٌ
عذاب ُ
 فأخذهتم الصاعقة وهم ينظرون

 وصاح هبم جربائيل صيحة تقطعت هبا قلوهبمُ ،
وخرقت منها أسام ُعهم،
فامتوا مجيعا يف َط ِ
رفة عني وأصبحوا يف دارهم جاثمني
 ومكروا مكرا ومكر اهلل مكرا ،وهم ال يشعرون

 فتوىل عنهم صالح ،وقال :يا قوم لقد أبلغتكم رسال َة ريب ،ونصحت

أن صاحل ًا ُم ٌ
رسل من ربه؟!
أتعلمون ّ
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لكم ،ولكن ال حتبون الناصحني.
ونجى اهلل الذين آمنوا وكانوا يتقون.
ّ 

كفرو ْا َربهَّ ُ ْم
 ونادى منادي االله وقد ص ّبت السامء عليهم اللعنةَ ﴿ :ألاَ إِ َّن َث ُمو َد ُ
َألاَ ُب ْعد ًا ِّل َث ُمو َد﴾!! هود68 :

اهيم كان أ ّمة
إنّ إبر َ

 اجتمع املنجمون يف مدينة (بابل) واصطفوا أمام مليكهم (نمرود) وقد تربع

عىل أريكته املطهمة يف قرصه املشيد احلافل بمظاهر األهبة والفخامة.

 واستدعى نمرو ُد وزيره ومنجمه (آزر) ليمثل بني يديه ،ويخُربه بام يراه يف

حساب النجوم.

 فقال آزر:

ال يأيت يف هذا الزمان ،فينسخ هذا الدين ،ويدعو إىل ٍ
 أرى يا سيدي أن َر ُج ً
دين

آخر.

 وكان (نمرود بن كنعان) وثني ًا ،وطاغية جبارا ،فاهتم لألمر.
أي البالد يكون؟
آزر قائالً :ويف ِّ
 فسأل َ
الوزير املنجم :يف هذه البالد.
 فأجاب
ُ

 فسأله نمرو ُد متوجس ًا :فهل ُولد أم مل يولد بعد؟
 فقال آزر :مل خيرج بعد إىل الدنيا.

 فحزم نمرود أمره ،وأصدر قراره قائالً:
 فلنفرق من هذه اللحظة بني الرجال والنساء.
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 وفشى اخلرب رسيع ًا يف املدينة.
وعم اهللع والرعب بابل ،وقد رشع رجال نمرود يف تنفيذ األمر امللكي.
ّ 
 ومل يكن األمر يسري ًا بالطبع ،بل كان حيتاج إىل تدابري إستثنائية.

 ولكن إرادة الطواغيت ترسي ،ولو عىل رقاب العباد ..ما داموا حيكمون

باحلديد والنار ،وإن كانت عني اهلل ال تنام.

 فجعل جنود نمرود الرجال يف جانب من اململكة ،والنساء يف جانب آخر.
 ومل تكن هناك من حيلة للشعب املغلوب عىل أمره سوى الرضوخ أمام حد

السيف وسياط اجلالدين.

 وتغري شكل احلياة يف مملكة نمرود.
 ولكن الشمس كانت تطلع وتغرب كام هو دأهبا يف كل زمان.

  

 وذات صباح مرشق ،غادرت امرأة منزهلا ،وسارت يف نقاهبا متجهة إىل ٍ
غار

خارج املدينة.

 وكانت وكأهنا تعرف هذا الغار.

 حتى إذا وقفت عىل بابه ،فاهنا تلفتت يمين ًا ويسارا ،ثم إذا اطمأنت ،من عدم

وجود العيون واملراقبني ،دخلت الغار ،وأغلقت بابه خلفها بأحد األحجار.

 ومل متكث السيدة سوى زمن يسري ،حتى وضعت طف ً
ال وسي ًام وديع ًا ،أسمته

إبراهيم.

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فقمطته ،وأرضعته ،ثم تركته وحيد ًا داخل الغار ،وسدت بابه باحلجارة،

وقفلت عائدة إىل منزهلا.

  

 وكان نمرود الطاغية قد وكل بكل امرأة حامل من يذبح وليدها إذا كان ذكر ًا.
 وظل الوليد ابراهيم بمنأى عن الذبح يف الغار املهجور.
 وأجرى اهلل له لبنا من إهبامه.
 وكانت أ ُمه تأتيه بني الفينة واألخرى ،فيدهشها األمر.

يشب غريه يف شهر.
 حيث كان طفلها يشب يف الغار كل يوم كام ّ
 حتى بلغ الثالثة عرشة من عمره.

  

 ويف يوم من األيام ،زارته أمه كعادهتا.
عز عليها أن تفارقه.
 فلام متلت حسن وجهه ومجالهّ ،
 ولكنها تذكرت اخلطر املحدق ،فنهضت مذمعة العودة.
 فلام أرادت مفارقة ابنها ،فانه تشبث هبا ،وقال :يا أمي أخرجينيُ ،
وخذيني

معك إىل منزلنا يف املدينة.

 فانفطر قلب االُم حزنا وعطف ًا ،فضمته إىل صدرها احلنون الدايفء ،وسالت

دموعها فبللت رأسه امللقى عىل صدرها.

 فألح االبن قائال :يا أمي لو عدت يب معك إىل املدينة!..
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 فكفكفت األم دموعها ،ومسحت شعره بأناملها الرقيقة.
 وقالت :با بني إن امللك إذا علم بأنك ولدت يف هذا الزمان قتلك!
 فقال إبراهيم :ومل يا أماه؟!
 فأجابت :ألنه ال يعبد اهلل ،وقد أخربوه بأن رج ً
ال يأيت يف هذا الزمان ومعه دي ٌن
آخر ينسخ به دين امللك ،فأمر بقتل كل ذكر يولد.
 وغرق إبراهيم يف تأمالته ،بينام فارقته أمه يف الغار ،وعادت إىل املدينة.

  

 ومرت األيام عىل هذه احلال ،والصبي إبراهيم ينمو ويشب حتى صار فتى.
 إىل أن أخذته أمه معها إىل دارها ذات يوم.
فالتف حوله إخوته وقد أدهشهم أمره.

َّ
 فلام علموا أنه أخوهم ،رقوا له ،وأنسوا به ،وقد زرع اهلل حبه يف قلوهبم.
 وكان (تارخ) والد إبراهيم قد فارق احلياة.
 فلم يره إبراهيم ،ومل ير إبراهيم ،وقد محلت به أمه دون أن يظهر أثر حلملها،

وقد أصبح اليوم شاب ًا فت ّي ًا.

  

 وذات مساء...
 كان إبراهيم جالسا بني اخوته.
 فجاء عمه آزر ،لزيارهتم.

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فلام رآه عجب ألمره ،وسأل أمه قائالً:
 من هذا الفتى؟
 فأجابت :إنه ابني.
 فقال :وكيف ولدتيه؟
 فقالت :محلت به قبل وفاة أبيه.

 فاستفرس مندهش ًا :وكيف بقي يف سلطان امللك ،وامللك يقتل كل من يولد من

الذكور؟

 فأجابت األم :أودعته الغار حتى شب.

 فنظر آزر إىل إبراهيم ،فمأل اهللُ قلبه به ُح ّب ًا.
 ولكنه مالبث أن قال ألم إبراهيم:

 وحيك ،إن امللك إذا علم هبذا قتله ،ونزلت منزلتنا عنده!..
 فقالت أم إبراهيم :ال عليك ،إن امللك إذا مل يشعر به بقي لنا ،وإن شعر به

كفيتك االحتجاج عنه.

 فأخفى الوزير املنجم أمره عىل امللك!

  

 وكان آزر مقرب ًا من نمرود ،وكان يتخذ له األصنام ،ويأمر بصنعها ،ثم يدفعها

إىل أوالده وأوالد أخيه فيبيعوها للناس.

 فو َّد إرشاك إبراهيم يف بيع األصنام.
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 حتى إذا كان ذات يومَ ،دفع آزر إىل ابن أخيه إبراهيم بعدد من األصنام ليبيعها

الناس.

 فلم يرفض إبراهيم.

 وعندما تسلم االصنام ،علق يف عنق كل منها خيط ًا ،ثم أخذ جيرها عىل األرض،

وهو ينادي :من يشرتي مااليرضه وال ينفعه!

 وانترش اخلرب يف املدينة ،وشاع بني أهلها.
 فبعث آزر من أحرضه غاضب ًا وقال:
 مل فعلت هذا يا إبراهيم؟
 فتوجه إبراهيم إىل األصنام قائالً :تكلمي!
 فلم تنطق األصنام!
 فأسقط يف يد آزر ،وهنى إبراهيم عن ذلك.
 ولكن إبراهيم مل يستجب..
 فعند ذلك أمر عمه آزر ـ وهو وزير امللك ـ بحبسه ومنعه من اخلروج.
 حتى كان يوم املهرجان

  

 ظل الناس يف مدينة بابل أياما عديدة يتجهزون ويعدون العدة ليوم املهرجان،

وهو عيدهم السنوي األكرب.

 فغصت املدينة بمظاهر الصخب والزينة وعمتها مشاهد الفرح.

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 وكان من عادهتم االحتفال هبذا اليوم خارج املدينة ،حيث ُيكبون عىل إقامة

املراسم والطقوس الوثنية.

 وك��ان إبراهيم

واالستهزاء هبا!

حمبوس ًا بأمر من عمه آزر بجرم النيل من األصنام

ّ 
فرق له قلب عمه يف يوم العيد ،وأطلق رساحه من احلبس ،ليخرج مع القوم

ويشاركهم أفراحهم يف يوم املهرجان.

 ولكن إبراهيم كره اخلروج معهم وفضل البقاء يف املدينة.
 فوكله عمه ببيت األصنام.

  

 فلام ذهبوا ،وخال إبراهيم بأصنامهم ،فانه َع َمدَ إىل طعا ٍم وأدخله إىل بيت

األصنام.

 فكان يدين الطعام من الصنم ،ويقول له :كل ،وتكلم!
الصنم يأكل أو ينطق.
 فلم يكن
ُ

 وعندئذ كان إبراهيم يأخذ القدوم فيكرس يدي الصنم ورجليه ،ثم ينتقل

إىل صنم آخر.

 حتى فعل ذلك بجميع األصنام.

 فلام فرغ من أمرهم ،أخذ القدوم وعلقه يف عنق كبريهم ،وكان قائ ًام يف الصدر.
 ثم جلس يف االنتظار.

  

تلك الرسل

............................................................................................................

110

 وعادت اجلموع إىل املدينة ،يتقدمها نمرود يف ركبه امللكي املجلل بأسباب

األهبة والعظمة.

 وتوجهوا إىل بيت األصنام الختتام الطقوس.
 فلام نظروا إىل األصنام وجدوها مجيعها حمطمة ،وعىل رأسها الصنم األكرب وقد

علق القدوم يف رقبته!

وصاح قائالً:
 فاشتاط نمرود غضب ًا،
َ

ني﴾..؟ األنبياء59 :
َ ﴿ من َف َع َل َه َذا بِ َئالهِ َتِنَا إِ َّن ُه لمَِ َن ال َّظالمِِ َ

 فأجاب عدة من املأل قائلني :سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.

 وكان إبراهيم قائ ًام يف ركن قيص من بيت األصنام يراقب األحداث عن

كثب.

فجره اجلالوزة حتى مثلوا به أمام نمرود
ّ 

 فسأله كبري الكهنة :أأنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم؟

 فأجاب :بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون!..
 وعندئذ ازداد نمرود حنقا والتهب صدره غيظ ًا.
 فأعرض عن إبراهيم ،وقال :ائتوين بآزر!
 ثم غادر بيت األصنام إىل قرصه.

  

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 ومثل آزر بني يدي نمرود اجلبار
 فصاح به نمرود غاضب ًا:

 مل خنتني وكتمت هذا الولد عني؟
 فأجاب آزر وقد طأطأ برأسه:

 إن هذا ملن َع ِ
مل أمه أهيا امللك!..
 فقال نمرود :ولكنه يعيش حتت إمرتك ويف كنفك!

 فأجاب آزر :صدقت أهيا امللك .ولكن أمه ذكرت أهنا تقوم بحجته.

 فاستدعى نمرود أم إبراهيم يف احلال ،وقد خيم التوتر والتوجس عىل قرص

بابل!..

  

 ومل يكد يميض سوى اليسري من الوقت ،حتى كانت أم إبراهيم ماثلة بني يدي

نمرود.

 فسأهلا نمرود حانق ًا :ما محلك عىل كتامن أمر هذا الغالم حتى فعل بآهلتنا ما

فعل؟

 فأجابت :أهيا امللك! نظر ًا مني لرعيتك!
 فتساءل نمرود يف دهشة :وكيف ذلك؟

 فأجابت أم إبراهيم :ألين رأيتك تقتل أوالد رعيتك ،فكاد يذهب النسل،

فقلت إن كان هذا الذي يطلبه امللك دفعته إليه ليقتله ،ويكف عن أوالد الناس.
ُ
 فسأهلا نمرود وقد نفذ صربه:

تلك الرسل
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 وإن مل يكن؟!

 فأجابت أم إبراهيم :وإن مل يكن بقي لنا ولدنا وقد ظفرت به اآلن ،فشأنك به.
وصب اهتاممه عىل إبراهيم وقد أدرك
 فكف نمرود عن أوالد الناس،
ّ

أن األمر قد فاته!

 ثم أمر بحبسه حتى يرى فيه رأيه!..

  

 ومجع نمرود وزراءه ومستشاريه وكبار رجال البالط.
 واستشارهم يف أمر إبراهيم.
 ومل يكن القوم عىل يشء من احلنكة والرشد.

 فقالوا لنمرود﴿ :حر ُقوه وان و ْا ءالهِ تَكم إِن كنتُم َف ِ
ني﴾!
اع ِل َ
ْ
َ ِّ ُ َ صرُ ُ َ َ ْ

 ومل يقولوا له كام قال أصحاب فرعون يف أمر موسى :أرجه وأخاه.
 وأعجب نمرود بمشورة رجاله ،وظن أن فيها اخلالص من إبراهيم.
 فأمر باعداد العدة حلرق حمطم األصنام!..

  

 انطلقت األعداد الغفرية جتمع احلطب وتكدسه يف ساحة أعدت خصيص ًا هلذا

األمر عىل مبعدة من املدينة.

 حتى إذا جاء نمرود ليشهد املكان ذات يوم وجده مهيبا ومريعا ،فانتفخ عجب ًا

وخيالء ًا ،وتضاعف أمله يف اخلالص من إبراهيم واستتباب األمور يف مملكته كام

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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كانت يف السابق.
 وقرر أن يشهد األمر بنفسه.
 وعندئذ أمر جالوزته وجنوده باقامة بناء عظيم مرتفع حتى يرشف منه عىل

النار ويرى كيف تلتهم إبراهيم.

 وملا كان األمر مهوال ،فقد احتاروا يف كيفية إلقاء إبراهيم يف النريان وقد التهبت

وارتفعت ألسنتها املحرقة.

 فألقى إبليس الفكرة يف روع نمرود.
 ويف احلال ،التفت نمرود إىل زبانيته ،وأمرهم باختاذ املنجنيق ل ُيلقوا بإبراهيم يف

حرها!..
النار ،فال يرضهم ُّ

  

 واستمر العمل قائام عىل قدم وساق ،حتى شيدوا منصة عالية لنمرود ورجاله،

وفرغوا من تصنيع املنجنيق.

 ثم أشعلوا النريان يف احلطب ،فارتفعت ألسنة اللهب إىل عنان السامء ،وامتدت

احلرارة حتى كان الطائر حيرتق من مسرية فرسخ!

 وكان آزر ما زال حينو عىل ابن أخيه ويشفق عليه من احلرق.
 فكان يزوره خلسة ،وخيربه بأمر النريان التي أعدوها حلرقه ويدعوه للرجوع

عام هو عليه.

 بينام كان إبراهيم يدعوه لعبادة الواحد األحد ،املنجي الصمد ،ووعده

باالستغفار له إن هو عاد عن عبادة األصنام.

تلك الرسل
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 فلم يكن من أمر آزر إال أن متسك بآهلته وقد تيقن من ذهاب إبراهيم رمادا يف

أجيج النريان املستعرة.

 فلام تبني ألبراهيم أن عمه عدو هلل تربأ منه.

  

 وجاء اليوم املوعود.

 فأتوا بإبراهيم من حمبسه ،وقيدوا يديه وقدميه ،ووضعوه يف املنجنيق ليقذفوا به

إىل النريان عند إشارة من يد نمرود.

 وجلس نمرود يف أهبى حلله حيفه رجال البالط امللكي وقد اعتىل سدة يف

املنصة الشاهقة!

 واصطف اجلنود ،واحتشدت اجلامهري ،ودقت الطبول ،وبدأت مراسم احلرق.
 ووقف اجلميع وقد حبسوا أنفاسهم يف صدورهم بانتظار إشارة امللك!!

  

 وألقى نمرود نظرة متعالية عىل اجلمع الغفري ،من فوق منصته املرتفعة.
 وأعجبه أن كل هذه احلشود تأمتر بأمره وتنتهى بنهيه.

 وزاده عجبا وخيالء ًا أنه لو شاء ملا أحرق هذا الفتي إبراهيم ،وألبقى عىل حياته
فعاش طول عمره عبد إحسانه وربيب نعامئه كام سو ّلت له نفسه.
 ولكن مشيئته كانت جهنمية ،فلم تأب إال حرق الفتى والتخلص منه وعودة

امللك إىل هدوء البال ورخاء العيش.

 وانتفخ كربياء ًا وقد ظن أن كل ذلك بامكانه!

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فقال بغطرسة:

حرقوه وانرصوا آهلتكم.
ّ 

 وألقى إليهم بإشارة البدء.

  

 وتعالت الصيحات من كل جانب.
 وارتفع الرصاخ والعويل.

 واشتد الضجيج والعجيج.

 وأخذ اجلالوزة إبراهيم فوضعوه يف املنجنيق.

 ثم مالبثوا إال أن أطلقوه ل ُيلقي بالفتى يف النريان.

 فازداد النحيب ،وتفاقمت الضوضاء ،وعلت اجللبة!

  

 وهنالك ضج املأل األعىل.

 فقالت املالئكة :يا رب ،خليلك إبراهيم يحُ رق!
 فقال اهللُ عز وجل :أما أنه إذا دعاين كفيت ُه.

 فدعا إبراهيم ر ّبه جلت قدرته بسورة االخالص.

 وقال :يا أهلل ،يا واحد ،يا أحد ،يا صمد ،يا من مل يلد ومل ُيولد ،ومل يكن له كفوا

أحد ،نجني من النار برمحتك.

 فلام كان يف اهلواء حيمله املنجنيق إىل أخدود النار ،التقى معه جربائيل.

تلك الرسل
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 فقال له :يا إبراهيم ،هل َ
لك إ َّيل من حاجة؟

 فقال إبراهيم :أ ّما إليك فال ،وأما إىل رب العاملني فنعم.
 فأوحى اهلل إىل النار( :كوين بردا وسالما عىل إبراهيم) .

  

 و ْأتمَ َرت النار بأمر رهبا فكانت بردا وسالما.

 حتى اصطكت أسنان إبراهيم من الربد!

 فنزل جربائيل

حوهلام.

معه ،وجلس حيدثه وسط النريان وقد نبت النرجس

ٍ
روضة خرضاء وحواليه أشجار
 ونظر نمرود ،ماذا بإبراهيم وقد جلس يف
ِ
الزهور والنباتات مما ال يوجد يف الفصول األربعة.
وأنواع من
نرضة،
ٌ
 وجربائيل قد جلس بجواره عىل هيئة شيخ يسامره.
 فاندهش نمرو ُد ..أيام دهشة!

 ولكنه متيز غيظا ،واستشاط غضبا!
 فرتك منصته املشيدة حانقا ،وهو يقول آلزر:
 ما أكرم ابن أخيك هذا عىل ربه!!

 ثم غادر املكان وقد ُأسقط يف يده!

 فأرادوا به كيد ًا فجعلناهم األسفلني!

  

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 واحتشدت اجلموع حول إبراهيم ،بني حائر ومندهش ،ومكذب ومصدق.
 ولكن احلقيقة كانت سافرة للعيان.

 وكانت املعجزة االهلي ُة جتسيد ًا لنور احلقيقة.
 ورغم قوة االعجاز ،وانبالج احلق سافرا بال حجب وال أستار ،فقد ازداد

القوم غ ّي ًا وضالال.

 وراحوا يف ضاللتهم يعمهون.
 وهذا هو ديدن املستكربين.

  

 وذات يوم..
 استدعى نمرود إبراهيم ليلقي عليه حجته بزعمه ،وقد حالت السامء بينه وبني

النريان.

حاجه نمرود يف ربه ،وقال:
 فلام جيء بإبراهيمَّ ،
 من ر ُبك يا إبراهيم؟

يت﴾.
﴿ربيِّ َ ا َّل ِذي يحُ ْ ِيـي َو ُي ِم ُ
 فأجاب إبراهيمَ :

يت﴾ البقرة.258 :
 فقال نمرود ُمكابر ًاَ ﴿ :أ َن ْا ُأ ْح ِيـي َو ُأ ِم ُ
 فسأله إبراهيم :وكيف ذلك؟
 فأجاب نمرود:

أعمد إىل رجلني ممن قد وجب عليهام القتل ،فأطلق واحدا وأقتل واحد ًا ،فأكون

تلك الرسل
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أمت وأحييت.

 فلام قال ذلك ،مل يمهله إبراهيم ،وأراد أن ير ّد عليه حجته ،وقد أدرك

املناورة.

س ِمن المَْشرْ ِ ِق َف ْأ ِ
ت بهِ َ ا ِم َن المَْ ْغ ِر ِ
 فقال لنمرود ُمفاجئا﴿ :اللهََّ َي ْأتيِ بِ َّ
ب﴾!..
ـالش ْم ِ َ
َ ﴿ ف ُب ِه َت ا َّل ِذي ك َف َر﴾!..
ني﴾! البقرة.258 :
﴿واللهَُّ لاَ يهَ ْ ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالمِِ َ
َ 

  

 وأخىل نمرود سبيل إبراهيم حتى جيد وسيلة أخرى ملحاججته أو القضاء عليه.
 فكان إبراهيم يدعو قومه إىل التوحيد ،ف ُيقبلون عىل عبادة األوثان.

 وكان يراهم مقبلني عىل عبادة األصنام ،فيقول هلمَ ﴿ :ما َذا َت ْع ُبدُ َ
ون َ أ ِئ ْفك ًا
ون اهللِ ت ُِريدُ َ
َءالهِ َ ًة ُد َ
ني﴾..؟الصافات.87-5:
ون َ فماَ َظنُّكم بِ َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ

 كام كان يقول لعمه آزرَ ﴿ :أ َتت ِ
َّخ ُذ َأ ْصنَام ًا َءالهِ َ ًة إِنيِّ َأ َراك َو َق ْو َمك فيِ َضلاَ ٍل
ُّمبِ ٍ
ني﴾ .األنعام.74 :
 وأخذ إبراهيم يواصل دعوته رغم جحود القوم ،فأراه اهلل ملكوت الساموات

األرض ،وليكون من املوقنني.
 وذات مساء..

 ج َّن عىل إبراهيم الليل.

  

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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ِ
كوكب ًا﴾
َ ﴿ ف َلماَّ َج َّن َع َل ْيه ال َّل ْي ُل َر َأ ٰى ْ
َ ﴿ ق َال َهـ َٰذا َربيِّ ﴾!

ِ
ني﴾! األنعام76 :
ب ا ْل َئافِ ِل َ
َ ﴿ ف َلماَّ َأ َف َل َق َال لاَ ُأح ُّ
َ ﴿ ف َلماَّ َر َأ ٰى ا ْل َق َم َر َب ِ
ازغ ًا﴾.
َ ﴿ ق َال َهـ َٰذا َربيِّ ﴾!

َ ﴿ ف َلماَّ َأ َف َل﴾
ني﴾ األنعام.77 :
الضا ِّل َ
َ ﴿ ق َال َل ِئن لمَّ ْ يهَ ْ ِدنيِ َربيِّ ألكو َن َّن ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الش ْم َس َب ِ
َ ﴿ ف َلماَّ َر َأ ٰى َّ
از َغ ًة﴾
كب﴾!
َ ﴿ ق َال َهـ َٰذا َربيِّ َهـ َٰذا َأ رَ ُ
َ ﴿ ف َلماَّ َأ َف َل ْت﴾..

َ ﴿ ق َال َيا َق ْو ِم إِنيِّ َب ِري ٌء ممِّ َّا تُشرْ ِ َ
كون﴾! األنعام78 :

﴿ إِنيِّ وجه ُت وج ِهي لِ َّل ِذي َف َطر الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر َض َحنِيف ًا َو َما َأ َن� ْا ِم َن
َ َّ ماَ َ
َ َّ ْ
َ ْ َ
كني﴾ األنعام.79 :
المُْشرْ ِ َ
الرصاع ضاريا بني احلق والباطل
 واستمر
ُ

  

 فعارض الناس إبراهيم وحاجه قومه
َ ﴿ أتحُ َ اجونيِّ فيِ اهللِ و َقدْ َهدَ ِ
ان﴾؟!
َ
ُّ

تلك الرسل

............................................................................................................

120

وخوفوه بأصنامهم
ّ 

ِ
اف ما تُشرْ ِ َ ِ
كون بِه إِلاَّ َأن َي َشا َء َربيِّ َش ْيئ ًا َوس َع َربيِّ
 فرد عليهم قائالًَ :
﴿ولاَ َأ َخ ُ َ
ٍ ِ
َّ
كر َ
ون﴾ األنعام.80 :
كل شيَ ْ ء ع ْل ًام َأفَلاَ َتت ََذ ُ
 وملا حاجه قومه بالباطل ،فان إبراهيم حاجهم باحلق

اف َما َأشرْ َ كت ُْم َولاَ تخَ َا ُف َ
َّكم
ف َأ َخ ُ
﴿وك ْي َ
 وقال هلم يف استدالل قويمَ :
ون َأن ْ
ِ
كم ُس ْل َطان ًا َف َأ ُّي ا ْل َف ِري َقينْ ِ َأ َح ُّق بالأْ َ ْم ِن إِن كنت ُْم
َأشرْ َ كتُم بِـاهللِ َما لمَ ْ ُين َِّز ْل بِه َع َل ْي ْ
َت ْع َل ُم َ
ون﴾؟!  .األنعام.81 :
ِ 
ِ
يم َعلىَ ٰ َق ْو ِم ِه﴾..
﴿وت ْلك ُح َّج ُتنَا َءا َت ْين َ
َ
َاها إِ ْب َراه َ

ٍ
ِ
يم﴾ األنعام..83 :
كيم َعل ٌ
﴿ ن َْر َف ُع َد َر َجات َّمن ن ََّشا ُء إِ َّن َر َّبك َح ٌ

  

 وملا نازع نمرود إبراهيم يف اإلحياء ،وأقام إبراهيم عليه احلجة فبهت

الذي كفر..

 فانه توعده بالقتل إن مل حيي اهلل له امليت بحيث يشاهده أمامه!..
 وأتى جالوزة نمرود بإبراهيم.
 فقال له نمرود:

 يا إبراهيم ،إن مل حيي إهلك ميت ًا اآلن أمامي قتلتك!..

ف تحُ ْ ِى المَْ ْوت َٰى﴾..
﴿ر ِّب َأ ِرنيِ ك ْي َ
 وتوجه إبراهيم إىل اهلل قائالًَ :
 فقال له ربه وهو العامل بدقائق األمورَ ﴿ :أ َولمَ ْ ت ُْؤ ِمن﴾؟

إبراهيم كان ّأمة
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ّ
َ
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 قالَ ﴿ :بلىَ ٰ َو َلـكن ِّل َي ْط َم ِئ َّن َق ْلبِي﴾ .

ِ
اج َع ْل َعلىَ ك ُِّل َج َب ٍل ِمن ُْه َّن ُج ْزء ًا
 قالَ ﴿ :ف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة م َن ال َّطيرْ ِ َفصرُ ْ ُه َّن إِ َل ْي َك ُث َّم ْ
ِ
ِ
يم﴾ البقرة. 260 :
ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َيأتين ََك َس ْعي ًا َوا ْع َل ْم َأ َّن اهللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ

  

 وأخذ إبراهيم أربعة من الطري كام أمره ربه.
 وقيل بأهنا كانت طاووس ًا ونرسا وديكا وبطا.
 فالطاووس يريد به زينة الدنيا.
 والنرس يريد به طول األمل.
 والديك يريد به الشهوة.

 والبط يريد به احلرص والطمع.

 فذبحهن إبراهيم وعزل رؤوسهن ودق حلمهن يف اهلاون مع عظامهن

وريشهن حتى اختلطن.

 ثم جعله ّن عرشة أجزاء عىل عرشة جبال.

  

 وجلس نمرود اجلبار بني رجال حاشيته يف انتظار احلدث العظيم.
 وكان يظن ّ
بأن الغلبة ستكون له عىل إبراهيم هذه املرة.
 فجعل حيث إبراهيم عىل إمتام األمر

 بينام إبراهيم يقف متوجها إىل اهلل تعاىل سائ ً
ال إياه اللطف والكرامة.

تلك الرسل
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 ثم مل تكد متيض سوى برهة يسرية

 حتى نادى إبراهيم الطيور األربعة ،ودعاهن قائالً( :أئتني بإذن اهلل).
 وكان نمرود ما زال متعلقا بآمال االنتصار.

  

 وأتت حلظة االعجاز الفاصلة.
 فتطايرت األجزاء العرشة بعضها إىل بعض.
 اللحوم ،والريش ،والعظام.
 حتى استوت األبدان كام كانت

 وجاءت الطيور األربعة ترفرف وتسعى بني يدي إبراهيم.
 فاستولت الدهشة عىل نمرود وحاشيته.
 وأيقن باهلزيمة!..

 وعندئذ رصف إبراهيم وقد نجاه اهلل من القتل بعزته وحكمته.
 بينام راح نمرود يعمه يف الضالل مأخوذا بطغيانه وجربوته.

ٍ
خطة جديدة يتخلص هبا من إبراهيم ،وقد جحد باملعجزة
 وانثنى ُيفكر يف

وعلو ًا.
االهلية واستيقنتها نفسه ظلام
ّ

  

 واعتزهلم إبراهيم وما يعبدون من دون اهلل.
 بينام كان نمرود قد د ّبر له أمر ًا.

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فأمر رجاله بنفي إبراهيم من البالد.
 وأن خيرجوه بمن معه بعد جتريده من كافة أمواله.
 فانطلق اجلند إىل بيت إبراهيم.

ٍ
 واستولوا عىل مجيع ما عنده من ٍ
وماشية وعقار.
مال
 وأمروه باخلروج فور ًا من املدينة

  

 ووجد إبراهيم نفسه وجها لوجه أمام الطغاة الناهبني.
 فسأهلم عن سبب االستيالء عىل أمواله.

 فأجابوه بأنه مجعها من بالدهم ،فال حق له باخلروج هبا.

 فحاجهم إبراهيم قائال :فلو أخذتم ماشيتي ومايل فان حقي عليكم أن تردوا

عيل ما ذهب يف بالدكم من عمري!
 فبهت القوم من حجته.
 واختصموا إىل القضاء.

 قضاء الطاغية بالطبع !..

  

 ومثل نبي اهلل وخليله أمام قايض نمرود.

 فأقام إبراهيم احلجة عىل القايض أمام املأل.
 فقىض باحلق إلبراهيم.

تلك الرسل
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 فام كان من أمرهم إال أن خلوا سبيله وسبيل ماشيته وماله.

 فجعل خليل الرمحان يتجهز للرحيل عن مسقط رأسه ومرابع صباه وجمايل

شبابه.

  

 وخرج إبراهيم من مدينته تشيعه شوارعها ومنازهلا ،وقد هاجت يف

نفسه الذكريات.

 وانطلق إىل بيت املقدس ومعه نبي اهلل لوط ،وزوجته الوفية سارة،

وكانت بنت خالته.

 ومىض بني اجلبال والسهول والوديان يشق طريق هجرته إىل اهلل.
 حتى خرج من سلطان نمرود.

 فتنفس إبراهيم الصعداء وقد نجا من الطاغية.
 ولكنه ما لبث أن وجد نفسه يف سلطان طاغية آخر!..

  

 فبينام كان إبراهيم يسري بركبه النبوي ،اعرتضه رجال السلطان اجلديد،

وكان من الفراعنة.

 فأمره كبريهم بفتح متاعه ليأخذوا منه نصيب امللك.

 ففك إبراهيم متاعه إال هودجاَ ،ض َّن عليه بالفتح.
الرجل ِ
ُ
بفتحه.
 فأمره

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فأبى إبراهيم وقال له :خذ ما شئت من ذهب أو فضة ،ولكني ال أفتحه!
 فثارت وساوس الرجل ،وأبى إال فتحه!
 فوقف إبراهيم دونه.

 وعندئذ نحاه رجال امللك بالقوة ،وفتحوا ما أبى إبراهيم فتحه.

وهم باالمتناع ،لكنهم وقفوا دونه!..
 فغضب إبراهيم غضب ًا شديد ًاّ ،

  

 وملا فتح رجال الفرعون اهلودج راعهم ما فيه ..وتراجعوا إىل اخللف حائرين.
 فقد كانت بداخله سيدة فائقة احلسن واجلامل.

 وأخذ كبري رجال الفرعون بحسنها ،فسأل إبراهيم :ما هذه منك؟!
 فأجاب إبراهيم :هي حرمتي وابنة خالتي.
 فبعث رسوال إىل امللك ليعلمه باألمر.
 فبعث امللك رسوال من قبله ليأتوه باهلودج بمن فيه.
 وأقبل الرجال عىل محل اهلودج والذهاب به إىل امللك..
 فقال هلم إبراهيم :ال أفارق اهلودج.
 فحملوه مع اهلودج إىل امللك.
 فلام مثلوا بني يديه ،أمر إبراهيم بفتح اهلودج.

 فقال له إبراهيم :إن به حرمتي وابنة خالتي وأنا اضن هبا عىل الظهور

تلك الرسل
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أمام الغرباء.

 فغضب امللك عضب ًا شديد ًا ،وأمر رجاله بفتح اهلودج.
 فلام رأى سارة هبره حسنها وذهب بل ّبه مجاهلا اخلالب..
 فلم يملك إال أن مد يده إليها!..

 فأعرض إبراهيم بوجهه ،ودعا اهلل تعاىل قائالً( :اللهم احبس يده عن

حرمتي وابنة خالتي)

 فلم تصل يد امللك إليها ،ومل ترجع إليه.
 فاندهش امللك مما جرى ،وأدرك أن وراء ذلك رسا جيهله .وقد رأي اهللَ يف وجه

إبراهيم.

  

 وأراد امللك أن يكتشف رس إبراهيم ،وأن تعود يده إىل حالتها األوىل .وكانت

قد بلغته بعض أخباره.

 فقال إلبراهيم:
 البد وأن إهلك هو الذي فعل يب هذا!..

 فأجابه إبراهيم :بىل ،فاهلي غيور ويبغض احلرام.
 فقال له امللك:
 فادع إهلك أن يرد عىل يدي ،فان أجابك فاين ال أتعرض هلا ولك.

 فدعا إبراهيم قائالً( :إهلي ،رد عليه يده ليكف عن حرمتي) .

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فاستجاب اهلل تعاىل دعاء خليله إبراهيم ور ّد عىل امللك يده.

 بينام يشهد املأل يف املجلس امللكي ما جيري أمام أعينهم وقد أخذ العجب منهم

مأخذه!..

  

 ولكن امللك مل يتاملك نفسه مرة أخرى ،فأقبل عىل سارة ببرصه ،ثم عاد فمد

يده نحوها.

 فأعرض إبراهيم كراهية منه ،يف أن يرى ذلك.
 ودعا قائالً( :اللهم احبس يده عنها) .
 فجمدت يدُ امللك ومل تصل إليها.
 فقال امللك إلبراهيم:

 إن إهلك لغيور ،وإنك لغيور ،فادع إهلك لكي يرد عىل يدي ،فانه إن فعل مل

أعد أفعل.

 فاستدرك إبراهيم قائالً :أسأله ذلك عىل أنك إن عدت ال تسألني أن

أسأله مرة أخرى.

 فأجابه امللك :نعم ،ولك ذلك.

 فتوجه إبراهيم بالدعاء إىل اهلل ،وقال( :اللهم إن كان صادق ًا فر ّد عليه

يده) .

 وقبل اهللُ دعوة خليله ونبيه.

تلك الرسل
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 وملا رأى امللك ذلك ،وشاهد تلك املعجزة بعينيه ،فان إبراهيم عظم

عنده.

وقربه ،وكف عنه.
 فأكرمهّ ،
 وقال له:

 انطلق حيث شئت ولكن يل إليك حاجة.
 فقال له :ما حاجتك؟
 فأجاب امللك:
 حاجتي هي ،أن تأذن يل أن أقدم لزوجتك جارية قبطية مجيلة وعاقلة تكون هلا

خادما.

 فشكره إبراهيم وأذن له.
 فقدم امللك (هاجر) ووهبها لسارة.

 وأخذ إبراهيم يعدّ نفسه الستئناف سفره وهجرته.

  

 وخرج امللك يميش خلف إبراهيم إجالالً له وإعظام ًا ،حتى و ّد َعه.
 وعند الوداع ،س ّلم عىل إبراهيم وصافحه قائالً:

 أشهد أن إهلك حلليم كريم ،وأشهد لك بالفضل والكرامة ،وقد جعلني أرغب

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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يف دينك.

 فحياه إبراهيم وقدم له فروض االحرتام والتبجيل ،وواصل طريق اهلجرة.

 وقد انضم إىل ركبه مؤمن جديد ،حيث كانت (هاجر) ابنة للملك (اخناتون)

املوحد.
ّ

 وكانت قد وقعت يف سبي اهلكسوس عندما أغاروا عىل مرص!..

  

 وسار إبراهيم ،حتى وصل إىل بيت املقدس ،يف أعىل الشامات ،وهي

منطقة (حربون) آنذاك.

 وكان قد خ ّلف لوط ًا أدناها يف قرية ظاملة يأيت أهلوها الفاحشة ما سبقهم

هبا من أحد من العاملني ،وقيل بأهنا سدوم.

 وأمره أن حيذرهم وينذرهم باهلالك إن مل يكفوا عن فعلهم الشنيع.

 بينام استمر إبراهيم يف دعوة الناس إىل االيامن باهلل وتوحيده.

  

 وتعاقب الزمان عىل إبراهيم ،وهو يعيش يف فلسطني داعيا إىل اهلل

وحده..

 حتى صار شيخا وأتى عليه الكرب.
 وكان اهلل تعاىل مل يرزقه ذرية.

 حيث كانت امرأته سار ُة عاقر ًا.

تلك الرسل
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 ومع رغبة إبراهيم يف الولد ،فانه مل يتزوج عىل سارة ،إعظام ًا هلا وإكرام ًا،

ومعرفة بحقها .وكانت سارة سيدة جليلة عىل قدر من االيامن كبري.

 فشعرت بام خيتلج يف صدر إبراهيم وهي التي تدرك مكنونات قلبه

الكبري.

 فأتبعت سخاءها بسخاء عظيم جعلها تكرب أكثر فأكثر يف عني إبراهيم.
 إذ وهبته جاريتها هاجر ،زوجة له َع َّل اهلل تعاىل يرزقه الولد منها.
 فأكرب إبراهيم فعلها وهي ابنة خالته الوفية.

  

 ومل تكد متيض سوى شهور ،حتى وهب اهلل تعاىل ابن ًا إلبراهيم ،وأمره

بتسميته إسامعيل ،وكان بكره من هاجر.

 وعندئذ فقط حتققت دعوة إبراهيم عندما دعا ربه وهو يف سبيل اخلروج
ِ
ني﴾ الصافات. 100 :
الصالحِِ َ
ب يِل م َن َّ
﴿ر ِّب َه ْ
من بابل قائالًَ :
وقربت هاجر إليها ،وغمرهتا هي
 وفرحت سار ُة بفرح زوجها إبراهيمّ 

وولدها إسامعيل ،بألوان العناية والعطف والرعاية.

 ومل يكن هلا ،وهي املؤمنة الصابرة الوفية الكريمة أن حتسد هاجر ،أو تؤذي

إبراهيم ،أو أن متزقها مشاعر الغرية وهي السيدة اجلليلة العظيمة.

 بل إهنا سألت إبراهيم أن يتوجه إىل اهلل بالدعاء ،رجاء أن يرزقها الذرية

هي األخرى.

تشق طريقها إىل قلب سارة.
 ولكن يبدو أن الغرية كانت قد أخذت ُ

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فعندئذ أمر اهلل إبراهيم أن يأخذ ابنه إسامعيل وزوجه هاجر ،ويرحل هبام

إىل مكان بعيد.

املحرم.
 وكان هذا املكان واديا غري ذي زرع عند بيت اهلل ّ

  

 وملا أوحى اهلل سبحانه وتعاىل إىل إبراهيم بأن يرحل مع زوجه هاجر

املحرم.
وولده إسامعيل إىل بيته ّ

 فانه استعد للسفر ،وخرج من (ح�برون) قاصدا مكة املكرمة ،حتى

وافاها وعليه وعثاء السفر.

 فوضع رحله حمل البيت احلرام ،وكان وادي ًا غري ذي زرع وال ماء.
 ولكن كانت فيه بعض األشجار التي استظلوا حتتها.
 وكان إسامعيل ما زال طف ً
ال صغري ًا.

  

 وعندما أراد إبراهيم العودة إىل الشام ،واالنرصاف عن ذريته ،فانه ألقى عليهم

نظر ًة ملؤها الشفقة والعطف..

 وهو عىل وشك أن يرتكهم وحدهم يف موضع ليس فيه أنيس وال ماء وال زرع.
 وكان متيقن ًا أنه تعاىل سيكفيهم ،أليس اهلل بكاف عبده؟!

 فلام جهز رحله ،واستعد للمسري ،فانه التفت إىل زوجته هاجر ،وولده

إسامعيل ،ثم توجه إىل اهلل تعاىل بقلب سليم..

تلك الرسل
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 وأخذ يدعو ويقول﴿ :ربنَا إِنيِّ َأس َكن ُْت ِمن ُذريتِي بِو ٍ
اد َغيرْ ِ ِذي َز ْر ٍع ِعنْدَ َب ْيتِ َك
ْ ِّ َّ َ
َ َّ
ْ
َّاس تهَ ِوي إِ َلي ِهم وار ُز ْقهم ِمن ال َّثمر ِ
ِ ِ
ِ ِ
الص َ
ات
ال َة َف ْ
يمو ْا َّ
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ
اج َع ْل َأ ْفئدَ ًة م َن الن ِ ْ
المُْ َح َّر ِم َر َّبنَا ل ُيق ُ
َل َع َّل ُه ْم َي ْشك ُُر َ
ون﴾ .إبراهيم37 :

  

 وبقيت هاجر وحدها مع طفلها الصغري.

 فلام ارتفع النهار ،واشتدث حرارة الشمس ،عطش إسامعيل وطلب

املاء.

 فقامت هاجر تسري يف الوادي يف موضع املسعى ،ونادت( :هل يف الوادي من

أنيس؟) .

 و ّملا مل جيبها أحد فاهنا صعدت عىل الصفا تبحث عن املاء.
 وملع هلا الرساب يف الوادي ،فظنت أنه ماء .فنزلت يف بطن الوادي وسعت.
 وبلغت املسعى فغاب عنها إسامعيل.
 ثم ملع هلا الرساب يف موضع الصفا.
 فهبطت إىل الوادي تطلب املاء.
 فلام غاب عنها إسامعيل ،عادت حتى بلغت الصفا.
 فنظرت ،حتى فعلت ذلك سبع مرات.
 و ّملا تعثر عىل املاء!..

  

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فلام كان الشوط السابع ،وهي عىل املروة ،نظرت إىل إسامعيل نظرة األم الرؤوم.
 فاذا باملاء يتفجر حتت قدميه!..
 فدهشت هاجر ملا أبرصت عينا ينبع منها املاء الزالل.
 وملا كان املاء سائالً ،فاهنا مجعت حوله رم ً
ال وز ّمته حتى ال يترسب يف الوادي.
 وأخذت تغرف من املاء وتطفئ ظمأ وليدها الصغري.

  

 وعكفت الطيور والدواب عىل بئر زمزم ترتوي من مائها العذب الوفري.
 وكانت قبيلة (جرهم) تنزل يف عرفات.
 فلام شاهدت جممع الطيور ،تابعت األثر نحو مكة.

 فوجدت سيدة وصبي ًا نازلني يف ذلك املوضع يستظالن بشجرة ،وقد ظهر هلام

املاء.

 فأقبل مجع من القبيلة ،وقصدوا هاجر ،وسألوها وهم يف حرية من األمر.
 وقالوا :من ِ
أنت؟ وما شأنك؟ وما هو شأن هذا الصبي..؟!
 فأجابت :أنا أم ولد إبراهيم ،خليل الرمحان ،وهذا ابنُه.
 فقالوا هلا :أفتأذنني لنا أن نكون بالقرب منكم؟
 فأذنت هلم .
 فنزلوا بالقرب منهم ،وأنست هاجر وإسامعيل هبم.

 واستجاب اهلل دعاء خليله إبراهيم عندما ناجاه قائالً :فاجعل أفئدة من

تلك الرسل

............................................................................................................

الناس هتوي إليهم.

134

  

ُ
إسامعيل مبلغ الرجال.
 وبلغ

 وجاء إبراهيم ذات مرة ليزور زوجه وابنه.

ِ
يم َوإِ ْسماَ ِع َيل َأ ْن
 فلام كان يف مكة نزل عليه الوحي االهليَ :
﴿و َع ِهدْ نَا إِلىَ إِ ْب َراه َ
ني والر َّك ِع السج ِ
ِِ
ود﴾البقرة.125 :
َط ِّه َرا َب ْيتِ َي لِل َّط ِائ ِف َ
ُّ ُ
ني َوا ْل َعاكف َ َ ُّ
 وأمر اهللُ تعاىل إبراهيم واسامعيل ببناء الكعبة.

 فجعال يرفعان القواعد من البيت ومها يقوالن:
ْت ِ
ِ
ِ
يم﴾ .البقرة127 :
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
﴿ر َّبنَا َت َقـ َّب ْل منَّا إِن ََّك َأن َ َّ
َ 
ِ
ِ
ِ
ِ
ُب
اج َع ْلنَا ُم ْسل َمينْ ِ َل َك َوم ْن ُذ ِّر َيتـِنَا ُأ َّم ًة ُم ْسل َم ًة َل َك َو َأ ِرنَا َمنَاس َكنَا َوت ْ
﴿ر َّبنَا َو ْ
َ 
ْت التَّواب ِ
يم﴾ البقرة.12 :
الرح ُ
َع َليـْنَا إِن ََّك َأن َ َّ ُ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب
﴿ر َّبنَا َوا ْب َع ْث ف ِيه ْم َر ُسوالً من ُْه ْم َي ْت ُلو ْا َع َل ْي ِه ْم َءا َيات َك َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َ 
ِ
َوالحِْ ك َْم َة َو ُي َزك ِ
يم﴾ .البقرة.129 :
ِّيه ْم إِن ََّك َأن َ
ْت ا ْل َع ِز ُيز الحْ َك ُ
 وعندما أقيمت قواعد البيت ورفعها إبراهيم وإسامعيل‘ جعله اهلل مثابة للناس

وأمنا.

 ثم جاء النداء االهلي:
ِ ِ
ِ
يم ُم َصلىًّ ﴾ .البقرة125 :
َ 
﴿واتخَّ ُذو ْا م ْن َم َقا ِم إِ ْب َراه َ

  

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ

................................................................................................

135

 وتواصلت رسالة احلج قادمة من السامء

 فبعدما انتهى إبراهيم وولده إسامعيل من بناء البيت ،جاء الوحي االهلي من جديد:

﴿و َأ ِّذ ْن فيِ الن ِ
َّاس بِالحْ َ ِّج َيأت َ
ني ِم ْن ك ُِّل َف ٍّج َع ِم ٍيق﴾.
ُوك ِر َجاالً َو َعلىَ ك ُِّل َض ِام ٍر َيأتِ َ
َ 
احلج.27 :
 فباتت مكة املكرمة مهوى للقلوب ومنزال للعاشقني الربانيني.
 وهوت أفئدة من الناس إىل أهلها من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر.
 واكتملت املناسك..

 وتقبل اهلل دعاء إبراهيم عندما سأله قائالً:

﴿ رب اجع ْل ه َذا ب َلد ًا ء ِامن ًا وار ُز ْق َأه َله ِمن ال َّثمر ِ
ات َم ْن َءا َم َن ِمن ُْه ْم بِاهللِ
ْ ُ َ ََ
َ ْ
َ ِّ ْ َ َ َ َ
َوا ْل َي ْو ِم األَ ِخ ِر﴾ .البقرة.126 :

  

 ومما ورد يف الروايات هبذا الشأن أيض ًا.
 أن اهلل تعاىل عندما أمر إبراهيم ببناء البيت ،مل يكن يدري يف أية بقعة عىل وجه الدقة.

 فأوحى اهلل إليه ،بأن ذلك يكون يف البقعة التي أنزل اهلل فيها القبة عىل آدم

فأضاء هلا احلرم.

 فلم تزل القبة قائمة حتى كان طوفان نوح.
 فلام عم الطوفان األرض رفع اهلل تلك القبة قبل أن تغرق.
 فسميت بالبيت العتيق.
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 وعند رفع قواعد البيت من جديد

 ك��ان إبراهيم واسامعيل يأتيان باألحجار من ذي ُط��وى ،وق��د ح��دد هلام

جربائيل مكان البناء.

 حتى أمتا بناء الكعبة إىل تسعة أذرع

 ثم دل اهلل إبراهيم عىل موضع احلجر فاستخرجه ،وأمره بوضعه يف مكانه

الذي هو فيه اآلن.

 وكان احلجر الذي أنزله اهلل عىل آدم من اجلنة أشد بياضا من الثلج ،ثم تغري

مسته أيادي الكفار واملرشكني واخلطاة.
لونه إىل السواد عندما ّ

 ثم إذا اكتمل بناء البيت العتيق ،وع ّلم اهلل تعاىل نبيه إبراهيم املناسك،

وأمره بأن يؤذن يف الناس باحلج ،جاء وقت اإلبتالء الكبري!..

  

 فعندما انتهى إبراهيم بمعية ابنه اسامعيل من رفع قواعد البيت واألتيان
باملناسك وقد جعله اهلل للناس إمام ًا..
 فانه ذات ليلة كان ينام ناعم البال مطمئن القلب شاكر ًا اهلل عىل نعامئه..
 وإذا به يرى رؤيا يف منامه عجيبة!..

  

 فلقد أمر اهلل نبيه وخليله إبراهيم بذبح ولده الوحيد ،اسامعيل!..

 وملا كانت رؤيا األنبياء صادقة ،فان إبراهيم قام من نومه وقد عزم عىل

إطاعة األمر االهلي وذبح فلذة كبده.

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 إال أنه راح يفكر يف كيفية إخبار ولده بذلك.

 ثم ماذا سيقول ألمه هاجر ..وكيف سيقع عليها هذا اخلرب املؤمل!..
 وأنار اهلل قلب خليله ونبيه ،بأن د َّله عىل الطريق!..

  

 فذات صباح ،وقد بلغ معه ولد ُه اسامعيل السعي..

 قال له والده إبراهيم :يا بني إين أرى يف املنام أين أذبحك!..

 وألنه كان حكي ًام ورحي ًام فقد قال لولده وكأنه يستشريه ويرشكه يف األمر

والقرار :فانظر ماذا ترى!

 وكان إسامعيل شاب ًا مؤمن ًا ،ترعرع يف كنف الرسالة ،ويف ظالل النبوة،

واغتسل قلبه الطاهر بشذى الوحي االهلي.

 فقال لوالده وهو االبن املؤمن املطيع :يا ِ
أبت افعل ما تؤمر ،ستجدين إن شاء

اهلل من الصابرين!..

  

 وكانت كلامت اسامعيل ،املفعمة بالطاعة والرضوخ لألمر اإلهلي ،بلس ًام

جلراح إبراهيم الفاغرة.

 فاستسلام ألمر اهلل ورضيا به.

 وعزم
إبراهيم عىل تنفيذ ما رآه يف املنام.
ُ
 وعندئذ!!..

  

تلك الرسل
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 عندئذ أقبل شيخ كبري ،واقرتب من إبراهيم.. 
 وقال له :يا إبراهيم ..ماذا تريد من هذا الغالم؟!
 فأجابه إبراهيم :أريد أن أذبحه!

 فقال له :سبحان اهلل! أتذبح غالما مل يعص اهلل طرفة عني؟!
 فأجابه إبراهيم قائالً :إن اهلل أمرين بذلك.

 فاستدرك الشيخ قائالً :إن اهلل ينهاك عن ذلك ،وإنام أمرك به الشيطان!

 فصاح به إبراهيم وقد وقف عىل حقيقته :ويلك! ،إن الذي ب ّلغني هذا

املبلغ هو الذي أمرين به.

يلح عليه ويقول :يا إبراهيم ،إنك إمام ُيقتدى بك،
 فلم يدعه الشيخ ،بل أخذ ّ

وإنك إن ذبحته ذبح الناس أوالدهم!

 فأعرض عنه إبراهيم ،وأخ��ذ يعد العدة وهييئ املكان لذبح ولده

إسامعيل !..وإن هذا هلو البالء العظيم!..

  

 وأضجع إبراهيم ولده اسامعيل وت َّله للجبني.
 وأخرج ا ُملدية!..

 فقال له ابنه اسامعيل :يا أبت اشدد رباطي ووثاقي حتى ال أضطرب.

 واكفف عني ثيابك ،حتى ال ينتضح من دمي يشء ،فرتاه أمي .. ،فتشتدَّ

مصيبتها ويزداد حزهنا..

 واشحذ شفرتك..

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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عيل ،فان املوت شديد!..
 وأرسع من السكني عىل رقبتي ليكون أهون ّ

  

ّ 
فرق إبراهيم لولده ،وأكربه ،وقال له بلسان الوالد املبتىل :نعم العون

بني عىل أمر اهلل!
أنت يا ّ

 وأخذ إبراهيم املدية ووضعها عىل قفا ولده اسامعيل ،وقد كان
ساجد ًا..
 فقال له الذبيح :أال تشدّ وثاقي يا أبتاه؟!

الوثاق َ
َ
والذبح!
أمجع عليك
بني ،ال ُ
 فأجابه خليل الرمحان :كال يا ّ

  

 وذكر إبراهيم اسم اهلل عىل ذبيحته!
وجر املدية عىل رقبة إسامعيل!.. 
ّ 

 وقد رفع خليل الرمحان رأسه إىل السامء ،وهو يقول( :اللهم تقبل منا هذا

القليل) .

جر املدية املشحوذة عىل رقبة الذبيح املستسلم ألمر اهلل..
 فلام ّ
 فاذا باملدية تنقلب عىل اجلهة األخرى!
 فنظر إبراهيم.. 

 فرأى جربائيل ظاهرا أمامه وقد أبعدَ إسامعيل من حتت املدية
ووضع كبش ًا مكانه!..
 وعندئذ جاء الندا ُء من ميرسة مسجد اخليف:

تلك الرسل
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ِ
الر ْؤ َيا إِنَّا َ
ني﴾الصاف
كذ ٰلِك ن َْج ِزي المُْ ْح ِسنِ َ
يم َ قدْ َصدَّ ْق َت ُّ
َ ﴿ أ ْن َيا إِ ْب َراه ُ

ات.105-104:

  

 وأمر اهللُ تعاىل خليله إبراهيم ،بأن يذبح الكبش العظيم فداء لولده

إسامعيل. 

 وكان الكبش ذبح ًا عظي ًام قيل بأنه رتع يف رياض اجلنة أربعني عام ًا ،ثم أنزله

اهلل فدية إلسامعيل.

 وقيل بأنه كان ذلك الكبش الذي تقبله اهللُ تعاىل من هابيل ،عندما قربهُ ،قربان ًا.
 بل وقيل يف أمر الذبح غري ذلك.
 فامذا قيل يا صديقي؟

  

 قيل نق ً
ال عن االمام الرضا أن اهلل تعاىل ملا أمر إبراهيم بذبح الكبش

الذي أنزله عليه مكان ابنه اسامعيل ،فانه متنى أن يكون قد ذبح ابنه اسامعيل

وأنه مل يؤمر بذبح ذلك الكبش مكانه!
 يا هلا من ٍ
خلة ،يا صديقي ،ولكن ملاذا؟ وهل يتمنى إنسان ذبح ولده؟!

اعز ولده
 كال ،ولكن لريجع إىل قلبه مايرجع إىل قلب الوالد الذي يذبح ّ

بيده!»()1

 وما حكمة ذلك؟

(((عيون أخبار الرضا عليه السالم :ج ،1ص209 :

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 حكمته أن يستحق أرفع درجات أهل الثواب عىل املصائب!

 فياله من عزم صادق ،وبالء ُمبني ،استحق عليه إبراهيم ،أن يكون
للناس إمام ًا!..
 نعم ،يا عزيزي ،بل إنه قيل يف الذبيح أيض ًا كالم آخر!..
 كالم آخر..؟! فام هو؟

  

 زعمت طائفة أن الذبيح هو إسحاق وليس اسامعيل‘!
 وما دليلهم عىل ذلك؟

ِ
﴿و َبشرَّ ْ نَا ُه بِإِ ْس َح َ
ني﴾ الصافات.112 :
الصالحِِ َ
اق نَبِ ًّيا م َن َّ
 استدلوا بقوله تعاىلَ :
 ولكن ،ما وجه الداللة يف ذلك عىل أنه هو الذبيح؟
 قالوا :أي برشناه بنبوة إسحاق وصربه عىل الذبح.
 ولكنه بعيد ،يا صديقي ،والسياق ال يساعد عليه.
 نعم  ..هذا صحيح.

 فكيف ردوا عىل هذه الطائفة؟

 ردوا بقول الرسول^  :أنا ابن الذبيحني ،أي اسامعيل وعبد اهلل .ثم إن

اسحاق مل يولد إال بعد اسامعيل حيث برش اهلل به إبراهيم بعد

حادثة الذبح كام هو ظاهر من سياق آيات القرآن الكريم.

 أحسنت ،يا أخي ،فلعل هذا الزعم ،ورد أيض ًا عن طريق االرسائيليات!

تلك الرسل
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وزجت بأنفها فيه!!
 وعسى أن يكون كذلك ،فهل تركت االرسائيليات أمر ًا إال ّ
 ورغم ذلك يصدّ قها البعض !..

  

 وملا عاد إبراهيم إىل الشام مرة أخرى استقبلته سار ُة بلهفة شديدة حيث

كانت قد بقيت فرتة طويلة وحيدة بدونه.

يقص عليها بعض ما حدث عند بيت اهلل احلرام..
 فبينام كان إبراهيمّ ،
 إذا بنفر يمرون به ويلقون.

 فرد عليهم السالم ،واستضافهم.

 وملا رأى منهم هيئة حسنة وتوسم فيهم فضالً ،فانه أبى إال خدمتهم بنفسه.
 وكان خليل الرمحان صاحب ضيافة.
 فام لبث إن جاء بعجل سمني حنيذ.

 ولكنه عندما قربه إليهم ووضعه بني أيدهيم
 رأى أيدهيم ال تصل إليه.

 فنكرهم ،وأوجس منهم خيفة!..

  

 وكان سبب خوف إبراهيم من ضيفه

هم أحدُ هم بامرئ سوء ًا مل يأكل عنده.
 إهنم كانوا يف ذلك الزمان ،إذا ّ
عيل أذاه
 يقول :إذا أكرمت بطعامهٌ ،حرم ّ

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فخاف إبراهيم أن يريدوا به سوء ًا
 فاضطربت مفاصله

 وكانت امرأته سارة ،قائمة ِ
ختد ُمهم

ختاف يا إبراهيم؟! وأنت هنا
 فضحكت ،وقالت لزوجها إبراهيم :وملاذا ُ

ومعك أهلك وغلامنك!..

  

 وعندئذ ،حرس جربائيل العاممة عن وجهه حيث كانوا مالئكة ومنهم

جربائيل

 فعرفه إبراهيم.

 فقال جربائيل لسارة :أيتها الضاحكة ،أما أنك ستلدين غالما يقال له إسحاق،

ومن ورائه غالم يقال له يعقوب.

 فارتاعت سارة ،وأقبلت وقد صكّت وجهها.
ليِ
يب﴾! هود.72 :
 وقالتَ ﴿ :ء َألِدُ َو َأ َن ْا َع ُج ٌ
وز َو َهـ َٰذا َب ْع َش ْيخ ًا إِ َّن َهـ َٰذا َلشيَ ْ ٌء َع ِج ٌ
ني ِمن َأم ِر اهللِ رحمْ َ ُت اهللِ وبركا ُته َع َليكم َأه َل ا ْلبي ِ
ت إِ َّن ُه حمَ ِيدٌ
َ ََ ُ ْ ْ ْ َْ
َ
 فقالوا هلاَ ﴿ :أ َت ْع َجبِ َ ْ ْ

مجَّ ِ يدٌ ﴾ .هود.73 :

  

 فلام ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البرشى ،وقد تعرف عىل املالئكة املقربني.
كم َأيهُّ َا المُْ ْر َس ُل َ
ون﴾؟ احلجر57 :
 فانه خاطبهم قائالًَ ﴿ :فماَ َخ ْط ُب ْ
ني﴾ .احلجر58 :
َ ﴿ قا ُلو ْا إِنَّا ُأ ْر ِس ْلنَا إِلىَ ٰ َق ْو ٍم مجُّ ْ ِر ِم َ
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 فسأهلم :ومن هؤالء؟

َف إِنَّا ُأر ِس ْلنَا إِلىَ َقو ِم ُل ٍ
وط﴾ هود70 :
 فقالوا﴿ :لاَ تخَ ْ
ٰ ْ
ْ
 فأخذ إبراهيم جيادهلم يف قوم لوط
 فقال هلم﴿ :إِ َّن فِ َيها ُلوط ًا﴾

ِ
َت ِم َن ا ْل َغابِ ِري َن﴾.
يها َلنُن َِّج َينَّ ُه َو َأ ْه َل ُه إِلاَّ ا ْم َر َأ َت ُه كان ْ
 فأجابوه﴿ :ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِ َمن ف َ
العنكبوت32 :
 وألن إبراهيم كان حليام َّأواه ًا ُمنيب ًا ،فانه مازال جيادهلم يف قوم لوط.

ني﴾.
 وما زالوا هم يقولون ﴿إِنَّا ُم ْه ِلكو ْا َأ ْه ِل َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة إِ َّن َأ ْه َل َها كانُو ْا َظالمِِ َ

العنكبوت31 :

 ومل يقطع إبراهيم جداهلم إال أن قالوا له:

ِ
ِ
يم َأ ْع ِر ْض َع ْن َه َذا إِ َّن ُه َقدْ َجا َء َأ ْم ُر َر ِّبك َوإِنهَّ ُ ْم َءات ِيه ْم َع َذ ٌ
َ ﴿ يا إِ ْب َراه ُ
اب َغيرْ ُ
مرد ٍ
ود﴾ !!..هود76 :
َْ ُ

  

أمر اهلل تعاىل يف قوم لوط
 ونفذ ُ

 بينام استمر ابراهيم حيمل أعباء الرسالة ويدعو إىل التوحيد ويبلغ الوحي إىل العباد.

 حتى كان ذات يوم!..

  

 فذات يوم ،عاد إبراهيم إىل داره..

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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 فوجد هبا رجال حسن الصورة عىل هيئة مجيلة ما رآها من قبل.
 فقال له :من أنت يا هذا؟ وما خطبك؟
 فأجابه :أنا ملك املوت!

 فقال إبراهيم :سبحان اهلل! ومن الذي يكره زيارتك وأنت هبذه الصورة؟
 فقال له :يا خليل الرمحن ،إن اهلل تبارك وتعاىل إذا أراد بعبد خري ًا بعثني إليه يف

هذه الصورة ،وإذا أراد بعبد رش ًا بعثني إليه يف غري هذه الصورة!
 فسأله إبراهيم :أدا ٍع إذا أم ناعٍ؟

 فقال ملك املوت :بل نا ٍع يا إبراهيم ،فأجب!

  

 وكان ُ
خليل الرمحان ُمتشوقا إىل لقاء خليله.

 ولكنه قال مللك املوت :فهل رأيت خلي ً
ال يميت خليله؟
 فرجع ملك املوت حتى وقف بني يدي اهلل َّ
جل جال ُله.
 فقال :إهلي ،قد سمعت بام قال خليلك إبراهيم!..

 فقال اهللُ جل جالله :يا َ
ملك املوت ،اذهب إليه وقل له :وهل رأيت حبيب ًا يكره

لقاء حبيبه؟

 فعندئذ ..ل ّبى إبراهيم فقبض بالشام.
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 سالم عليكم أهل البيت ،إنه محيد جميد ،ولكن أما حتدثنا يا صديقي ،عن

صحف إبراهيم التي ورد ذكرها يف القرآن؟!

 نعم ،يا عزيزي ،فقد ورد يف بعض الروايات أن صحف إبراهيم كانت

أمثاالً كلها.

 فهل أوردت هذه الروايات ما جاء فيها؟
 نعم بعض ًا من ذلك!

 فهال قرأت شيئ ًا منه؟!
 بل تعال لنقرأه معا ..يا عزيزي!

  

 أهيا امللك املبتىل املغرور
 إين مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إىل بعض
 ولكن بعثتك لرتد عني دعوة املظلوم
 فاين ال أردها ،وإن كانت من كافر!

  

إبراهيم كان ّأمة
إن
ّ
َ
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ُ
ثالث ساعات
 وعىل العاقل ،مامل يكن معتال ،أن يكون له
 ساعة يناجي فيها ربه عز وجل
 وساعة حياسب فيها نفسه

 وساع ُة خيلو فيها بحظ نفسه من احلالل..
 فان هذه الساعة عون لتلك الساعات.

  

 وعىل العاقل أن يكون طالبا لثالث:
 مر ّم ٌة ملعاش

 أو تزود ملعاد
حمرم.
 أو تلذذ يف غري َّ

  

 وأرسع احلبيب إىل ِ
لقاء حبيبه
ُ
َ

 فلم يكن قد بقي له من أمل سوى ذلك اللقاء بعد أن أراه ملكوت السموات

واألرض ،وأحيا له املوتى ،وجعل النار عليه بردا وسالم ًا ،وابتاله بكلامت فأمتهن..
 وجعله للناس إمام ًا!..

 وعندما كان رسول االسالم حممد^

يف معراجه

ٍ
مر عىل ٍ
حتت شجرة ،وحوله أطفال..
شيخ
جالس َ
 فانه َّ

تلك الرسل
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 فقال رسول اهلل^  :من هذا الشيخ يا جربائيل؟
أبوك إبراهيم!
 فقال :هذا ُ

 قال :فمن هؤالء األطفال حوله؟

 فقال هؤالء أطفال املؤمنني حوله ُي ّ
غذهيم!

 فياله من كريم يف األرض وكريم يف السامء!!.
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أخ ِر ُجوا آل لوط من قريتكم

 كان لوط بن هاران بن تارخ من أقارب إبراهيم اخلليل.
 فقد قيل بأنه اب ُن أخيه.

 وقيل بأنه كان ابن خالته ،وإن سارة زوجة إبراهيم كانت أخته.

 وكان لوط ،من كلدان يف أرض بابل ،ومن السابقني األولني ممن آمن

بإبراهيم.

 فنجاه اهلل مع إبراهيم إىل األرض املقدسة ،إىل فلسطني.
 فنزل يف بعض قراها وتُدعى َسدوم

 وتزوج لوط من أهل هذه القرية ،واستقر هبا.
 وراح يزاول حياته.

  

 وكان أهل هذه القرية وما حوهلا يعبدون األصنام.
 وقيل بأهنا هي التي سامها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم باسم املؤتفكات.
 و ُيروى أهنم كانوا أشحاء عىل الطعام

 وسبب ذلك أن قراهم كانت عىل طريق السيارة
 فكانوا ينزلون عندهم فيضيفوهنم

 فلام كثر ذلك عليهم ضاقوا به ذرعا بخ ً
ال ولؤم ًا

تلك الرسل
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 ففكروا يف حيلة يتخلصون هبا من الضيوف السيارة.
 وكان إبليس خري معني هلم يف اكتشاف هذه احليلة الرهيبة!

  

 وكانت حيلة قوم (لوط) الشيطانية ،لدفع الضيوف عنهم بخ ً
ال وشح ًا ،أهنم

الضيف ،فضحوه من غري شهوة هبم(.)1
كانوا إذا نزل هبم
ُ

 فشاع أمرهم يف القرى والبالد حتى أخذ املارة يتحاشون االقرتاب منها.
ختلصوا من الضيوف!..
 وبذلك ّ

 ولكن الداء الوبيل كان قد متكن منهم.
 حتى أنه فشا بينهم ،فكانوا يأتون يف وادهيم املنكر والفاحشة بال ُمباالة.
 وكان داؤهم أهنم يأتون الرجال شهوة من دون النساء!

 وعندما كانت تضيق عليهم األمور ،فاهنم كانوا خيرجون إىل الطرق القريبة

والبعيدة ،فيقطعون السبيل ويغتصبون السيارة.

 ووصل احلال هبم إىل أهنم ال يستطيعون دفع هذا البالء عن أنفسهم.

َ
اجلعل واملال!..
 لدرجة أهنم صاروا يطلبونه من الرجال ،ويعطوهنم عليه

  

(((علل الرشائع ،ج ،2ص548 :

أخرجوا آل لوط من قريتكم
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 ومع تفاقم األمور وتدهور األوضاع..

 فان اهلل تعاىل أرسل إليهم نبيه لوط ًا.

 فذهب إليهم لوط

ُون ا ْل َف ِ
وقال هلم مستنكر ًا فعاهلمَ ﴿ :أت َْأت َ
اح َش َة َما

ني﴾..؟! األعراف80 :
َس َب َقكم بهِ َا ِم ْن َأ َح ٍد ِّمن ا ْل َعالمَِ َ

ون النِّس ِ
ُون الرج َال َشهو ًة من د ِ
اء َب ْل
ْ َ ِّ ُ
َّكم َلت َْأت َ ِّ َ
َ
 والمهم عىل هذا املنكر حمذرا﴿ :إِن ْ
َأنت ُْم َق ْو ٌم مُّسرْ ِ ُفون﴾ .األعراف81 :
 فسخروا منه ،واستهزأوا به ،وصموا آذاهنم عن سامع القول احلق ،وهددوه

بالرجم!

 ومل يكن يف تلك البالد كلها سوى بيت واحد من املؤمنني.

ِ
كم
 فـتآمر قوم لوط عىل نبي اهلل وعىل املؤمنني وقالواَ ﴿ :أ ْخ ِر ُج ُ
وهم ِّمن َق ْر َيت ْ
َاس َي َت َط َّه ُر َ
ون﴾! النمل56 :
إِنهَّ ُ ْم ُأن ٌ
 بل إهنم هدَّ دوا نبيهم قائلني :لئن مل تنته ،يا لوط ،لتكونن من املخرجني!

  

 ولك ّن لوط ًا مل يأبه بتهديدهم ،فاستمر يدعوهم إىل سبيل اهلل ومالزمة

سنّة الفطرة وترك الفحشاء ،ولبث يف دعوهتم ثالثني عاما.

 بينام هم يرصون عىل عمل اخلبائث ،حتى استقر هبم الطغيان ،وفشت بينهم

الفحشاء.

 حيث ازدادت األحوال سوء ًا ،فاكتفى الرجال بالرجال ،والنساء بالنساء!!
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 وبذلك استوجبوا غضب اجلبار ،فحق عليهم العذاب األليم!..

  

 ويف يوم من األيام ،كان لوط يف حقله يسقي زرعه.
فمر به أربعة نفر ،بدا أهنم ُغرباء
ّ 

 وس ّلموا عىل لوط فرد عليهم السالم.

 ولك ّن لوط ًا أجفل عندما طلبوا منه الضيافة

 وملا كان لوط رج ً
ال سخي ًا وكريام ونبيالً ،فانه مل يشأ أن يبخل عليهم

بضيافته.

 غري أنه كان خيشى قومه عىل ضيفه.
 فقال للرجال األربعة :إن أهل هذه القرية قوم سوء ،لعنهم اهلل ،فهم ينكحون

الرجال ،ويسلبون األموال!

 فقالوا :لقد ْ
أبطأنا ،فض ِّي ْفنا!..

 وأمام هذا االرصار ،فان لوط ًا يسء هبم ،وضاق هبم ذرع ًا ،وقال هذا يو ٌم
عصيب!

  

 وعاد لوط بضيوفه إىل داره يف تلك القرية الظاملة.

 وطلب من زوجته أن تُعدّ هلم طعام ًا ،وناشدها كتامن أمرهم.
رب الرجال ،كان قد طار يف القرية.
 ولك َّن خ َ
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 فجاء قو ُم لوط يهُ رعون إليه.

ني﴾؟! احلجر70 :
 فاصطفوا عىل الباب ،وقالو :يا لوطَ ﴿ ،أ َولمَ ْ َنن َْهك َع ِن ا ْل َعالمَِ َ

 وطلبوا منه أن يتخىل عن ضيوفه و ُي ْسلمهم إليهم ليقضوا منهم وطرهم!

ِ
كم َفا َّت ُقو ْا اللهََّ
 فامتنع لوط ،وقال هلمَ ﴿ :يا َق ْو ِم َهـ ُٰؤالَء َبنَاتيِ ُه َّن َأ ْط َه ُر َل ْ
ِ
ِ
ِ
نكم َر ُج ٌل َّر ِشيدٌ ﴾! هود78 :
َولاَ تخُ ُْزون فيِ َض ْيفي َأ َل ْي َس م ْ
 فقال قو ُمهَ ﴿ :ل َقدْ َع ِل ْم َت َما َلنَا فيِ َبنَاتِك ِم ْن َح ٍّق َوإِنَّك َل َت ْع َل ُم َما ن ُِريدُ ﴾! هود.79 :
 فام زال لوط يرفض طلبهم ويذب عن ضيفه.
 فحطموا باب داره وهامجوه وراودوه عن ضيفه!

ٍ
 ومل تكن
للوط عشري ٌة يمتنع هبا أو عصبة تصدهم عنه.

كم ُق َّو ًة َأ ْو َء ِاوي إِلىَ ٰ ُر ٍ
كن
 فقال هلم متحرس ًا وقد يئس منهمَ ﴿ :ل ْو َأ َّن يِل بِ ْ
َش ِد ٍ
يد﴾!! هود.0 :
 ولكنهم تدافعوا نحوه ،وطرحوه أرض ًا!..

  

 ويف تلك اللحظة احلاسمة..

الضيوف لوط ًا وقالواُ ﴿ :ل ُ
وط إِنَّا ُر ُس ُل َر ِّبك َلن َي ِص ُلو ْا إِ َل ْيك﴾.
 خاطب
ُ

هود.81 :

 فقذفهم جربائيل بكف من البطحاء ،ورضب هبا وجوههم ،فشاهت

وجوههم ،و ُطمست عيوهنم!
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 فخرجوا يتخبطون ،وقد و ّلوا األدبار!

  

 وأخرب املالئكة لوط ًا بأهنم قادمون لعذاب قومه الذي كثريا ما استعجلوه

به ،وإنه لعذاب غري مردود.

 وحتقق لوطِ من َموعده..

ِ
الص ْب ُح بِ َق ِر ٍ
يب﴾! هود.81 :
الص ْب ُح َأ َل ْي َس ُّ
 فقالوا﴿ :إِ َّن َم ْوعدَ ُه ُم ُّ

ِ ِ
ِ ِ
نكم َأ َحدٌ إِلاَّ
 ثم قالوا للوطَ ﴿ :ف َأسرْ ِ بِ َأ ْهلك بِق ْط ٍع ِّم َن ال َّل ْي ِل َولاَ َي ْلتَف ْت م ْ
ا ْم َر َأتَك إِ َّن ُه ُم ِصي ُب َها َما َأ َصابهَ ُ ْم﴾ .هود.81 :
 وأخربوه بأهنم سيهلكون القوم مصبحني!

  

 وخرج لوط بمن كان يف القرية من املؤمنني.
 ومل يكونوا سوى بيت واحد..
 واقرتب الوعدُ احلق ،وأصبح الصباح.
 وجاء أمر اهلل.
 فجعل عاليها سافلها..
 وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود،

ني بِب ِع ٍ
لمِِ
ِ ِ
ِ
يد﴾ .هود83 :
ُّ ﴿ م َس َّو َم ًة عندَ َر ِّبك َو َما ه َي م َن ال َّظا َ َ
كان َع ِ
ف َ
ني﴾! النمل69 :
َ ﴿ فان ُظ ُرو ْا ك ْي َ
اق َب ُة المُْ ْج ِر ِم َ
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﴿و ُلوط ًا َءا َت ْينَا ُه ُحك ًام َو ِع ْل ًام َون ََّج ْينَا ُه ِم َن ا ْل َق ْر َي ِة ا َّلتِي كانَت َّت ْع َم ُل الخْ َ َب ِائ َث إِنهَّ ُ ْم
َ 
كانُو ْا َقوم سو ٍء َف ِ
ني﴾ .األنبياء74 :
اس ِق َ
ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ني﴾ .األنبياء75 :
الصالحِِ َ
﴿و َأ ْد َخ ْلنَا ُه فيِ َرحمْ َتنَا إِ َّن ُه م َن َّ
َ 

اقتلوا يوسف..
 أزهر نور الصباح عىل أرض كنعان..

 وكان نبي اهلل يعقوب ما زال راكع ًا ساجد ًا يف خلواته ،يناجي املوىل

سبحانه وتعاىل.

 وعندئذ ،استأذنه يف الدخول ابنه يوسف ،وكان صبي ًا صغريا دون العارشة.
ِ
الناس وجها..
يوسف من أصبح
 وكان
ُ

شطر احلسن ،والنصف
 حتى يروى عن رسول اهلل^ قولهُ :أعطي يوسف َ

اآلخر لباقي الناس!..

  

 وكان يعقوب حيب يوسف حب ًا شديد ًا ،ويؤثره عىل باقي أوالده.

 فلام دخل عليه يف خلوته يف ذلك الوقت من الصباح الباكرّ ،
رق له ،واستقبله

ببشاشة.

 ونظر يعقوب إىل وجه يوسف اجلميل ،فوجده يفيض هباء ًا ،ورواء ًا،

وبراءة..

 فتبسم بحنان ،وضمه إىل صدره ،وهو يشكر اهلل عىل فيض نعمه الباهرة.
 ورأى
يعقوب
ُ

وهبجة.

ّ
أن وجه صغريه اجلميل يوسف ،يتألأل برشا وفرح ًا

 مما زاده إرشاقا وحسنا..
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 فسأله عن خربه ،وهو ال يرجو إال أن يسمع خري ًا..
 فكان ما تأمله نبي اهلل يعقوب.

  

 واختذ يوسف موضع ًا أمام والده النبي.
 وطأطأ رأسه توقري ًا ألبيه الشيخ.

يوسف ألبيه﴿ :يا َأب ِ
ت إِنيِّ َر َأ ْي ُت َأ َحدَ عَشرَ َ ك َْوكَب ًا َو َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر
 ثم قال
ُ
َ َ
ر َأ ْيت ُُهم يِل س ِ
اج ِدي َن﴾.
ْ َ
َ
 وشعر يعقوب بعظم شأن ابنه يوسف وتبدّ ت أمام بصريته آفاق هذه

الرؤيا املبهرة .

 وألنه كان طبينا باألمور ،فقد حذر ابنه بلغة الوالد املشفق احلنون :وقال﴿ :
الشي َط َ ِ
ِ
ِ
إلنْس ِ
ص ُر ْؤ َي َ
ان عَدُ ٌّو
اك َعلىَ إِ ْخ َوت َك َف َيكيدُ و ْا َل َك َك ْيدَ ًا إِ َّن َّ ْ
َيا ُبن ََّي الَ َت ْق ُص ْ
ان ل ِ َ

ني﴾
ُمبِ ٌ

 وأضفى يعقوب عىل حمبوبه الصغري قبسا من ألق نبوته..

﴿وك ََذلِ َك يجَ ْ تَبِ َ
يك َر ُّب َك َو ُي َع ِّل ُم َك ِم ْن
 فقال له وقد أدرك فحوى رسالة السامءَ :
اد ِ
يل األَح ِ
يث َو ُيتِم نِ ْعم َت ُه َع َل ْي َك َو َعلىَ ِ
ت َْأ ِو ِ
وب َكماَ َأتمَ َّ َها َعلىَ َأ َب َو ْي َك ِم ْن َق ْب ُل
آل َي ْع ُق َ
َ
ُّ َ
ِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َح َ
يم﴾.
يم َحك ٌ
اق إِ َّن َر َّب َك َعل ٌ
إِ ْب َراه َ
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 ووجد إخوة يوسف ،وكانوا أحد عرشّ ،
أن أباهم يؤثر يوسف عليهم فحسدوه.
ب إِلىَ ٰ َأبِينَا ِمنَّا َون َْح ُن ُع ْص َب ٌة﴾!
وس ُ
ف َو َأ ُخو ُه َأ َح ُّ
 وقالوا فيام بينهمَ ﴿ :ل ُي ُ
 إذ كان يعقوب يكن حب ًا ٍ
لولد صغري آخر له ُيسمى بنيامني.
ُّ ُ ّ
 وثارت حفيظتهم عىل أبيهم ..واستشاطوا غضب ًا وحنق ًا..
 حتى قالوا﴿ :إِ َّن َأ َبانَا َل ِفي َضلاَ ٍل ُّمبِ ٍ
ني﴾!!

  

 وتواعد األخوة األحد عرش عىل اللقاء ذات ليلة ليالء..
 واجتمعوا حتت جنح الظالم.
 وراحوا يتداولون أمر أخيهم الصغري..

ِ
لتصفيته والتخلص منه!..
 وجيهدون فكرهم للتوصل إىل خطة
 فلام قلبوا األمور عىل وجوهها وقد عجزوا عن العثور عىل تدبري حمكم..
 صاح كبريهم محُ نق ًا وقد أعيتهم احليلة..

ف﴾!..
وس َ
 وقال منهيا النقاش﴿ :ا ْق ُت ُلو ْا ُي ُ

  

 ونظر أبناء يعقوب أحدهم إىل اآلخر !..
 وكأهنم ُينكرون عىل أنفسهم قتل أخٍ صغري هلم بال ذنب ارتكبه ،سوى حسنه،

وحب أبيه له !..
ّ
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 ولكن احلسد كان يؤجج ناره يف صدورهم..
 فال جيدون حلاً إال قتله واخلالص منه .

 وظلت األفكار واملشاعر واألضغان والضامئر تتجاذهبم مجيعا وتتعاقب عليهم

أحدها بعد اآلخر..

 بينام هم ال يكادون يصلون إىل نتيجة حاسمة ،فيحزمون أمرهم ،وقد أعياهم

التدبري!..

  

األخوة وجدت طريقها شيئا ما إىل قلوهبم..
 وكأن مشاعر
ّ

يكم
كم َو ْج ُه َأبِ ْ
 فقال أحدهم بلهجة أكثر حنان ًا وشفقة﴿ :ا ْط َر ُحو ُه َأ ْرض ًا يخَ ُْل َل ْ
ني﴾!..
َوتَكونُو ْا ِمن َب ْع ِد ِه َق ْوم ًا َصالحِِ َ
 واستقبل إخوة يوسف هذا التدبري اجلديد بيشء من االرتياح.

 ووجدوا أن إبعاد يوسف عنهم ونفيه عن أبيه أقل وطأة من قتله..
 ولكنهم اختلفوا يف كيفية طرح يوسف أرضا ،وكيف سيخلو هلم وجه أبيهم

بعد هذا العمل املشني الذي سيحنق عليهم أباهم الذي عساه يكتشف أمرهم!..

 بل كيف سيكونون من بعده قوم ًا صاحلني ،وقد نفوا أخ ًا صغري ًا بريئ ًا هلم،
وخدعوا أب ًا نبي ًا هلم بام عنده من ح ٍ
ظوة يف السامء؟!
ُ
 فعادوا ،إىل تد ّب ِر أمرهم من جديد!!
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 وكان بنيامني شقيق يوسف من أمه راحيل.

 وكان أيضا حمسود ًا من إخوته لشدة حب ِ
أبيه له.
ُ

 سوى أنه كان داخ ً
ال يف زمرهتم ألمر يعلمه اهلل تعاىل..
 فلربام كان خائف ًا عىل نفسه منهم.

 ولربام ادخره اهلل هلذا املوقف من أجل نجاة أخيه يوسف من القتل!..
ِ
ب َي ْلت َِق ْط ُه
وس َ
ف َو َأ ْل ُقو ُه فيِ َغ َيا َبة الجْ ُ ِّ
 إذ مالبث أن قال :يا إخوتاه! ﴿لاَ َت ْق ُت ُلو ْا ُي ُ
بع ُض السيار ِة إِن كنتُم َف ِ
ني﴾!!
اع ِل َ
َْ
ْ
َّ َّ َ

  

 ويبدو أن هذا احلل راق إلخوة يوسف..
 فرجحوه عىل القتل أو الطرح أرضا..

 وقدّ روا أن فيه خالصهم من يوسف إىل أبد اآلبدين.
 وكان أمرا ً ُدبر بليل..

 فتعاهدوا عىل كتامنه!..

 وأعطى كل منهم موثق ًا عىل أالَّ ييش الواحد باآلخر طمع ًا يف نيل حب أبيهم.

 وكأهنم كانوا واثقني بأهنم لن ينالوا ذلك احلب من أبيهم إال إذا خال هلم
وجهه!!.
 وأن ذلك لن يكون إال بالتخلص من يوسف أ ّي ًا كان األمر!..

 ولك ْن أنَّى هلم بيوسف ،وأبوه ال يكاد يغفل عنه طرفة عني ،وال يفرط فيه

أبدا؟!
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 ففكروا يف حيلة.
 وكانت من تدبري إبليس!..
 فغدوا إىل أبيهم ،وقالوا له متوسلني:

ف وإِنَّا َله َلن ِ
َاص ُح َ
ون﴾؟ فنحن ال نريد به إال
ُ
وس َ َ
﴿ َيا َأ َبانَا َما َلك لاَ ت َْأ َمنَّا َعلىَ ٰ ُي ُ
يرسه ويرضيه!.
اخلري ،وال نبتغي إال ما ّ
 ثم أردفوا مستعطفني أباهم ،بام فيه إيثار للرمحة واملودة:
ِ
ب َوإِنَّا َل ُه لحَ َافِ ُظ َ
ون﴾.
َ ﴿ أ ْرس ْل ُه َم َعنَا َغد ًا َي ْرت َْع َو َي ْل َع ْ

 فأجاهبم أبوهم ،دون أن ينفي عن نفسه أنه ال يأمنهم عليه ،وقال﴿ :إِنيِّ
ْب َو َأنت ُْم َعنْ ُه َغافِ ُل َ
اف َأن َي ْأك َل ُه ِّ
ون﴾.
َل َي ْح ُزنُنِي َأن ت َْذ َه ُبو ْا بِ ِه َو َأ َخ ُ
الذئ ُ

 ولكنهم جتاهلوا ما قال أبوهم بعد أن كانوا قد مكروا به ،وقالوا وكأهنم

يطمئنونه:

ْب َون َْح ُن ُع ْص َب ٌة إِنَّا إِذ ًا لخَّ َاسرِ ُ َ
َ ﴿ ل ِئ ْن َأك َل ُه ِّ
ون﴾!
الذئ ُ

  

 ولكن حذر يعقوب عىل حبيبه يوسف مل يدفع عنه البالء.
ومتوقع
 فغلبت قدرة اهلل وقضاؤه ،ودفع بيوسف إىل إخوته وهو لذلك كار ٌه
ٌ
البالء من اهلل فيه.
 وحانت حلظة الفراق.
 فجاءوا وأخذوا يوسف من أبيهم ،وهم ال يكفون عن إظهار املودة والشفقة،
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وإبداء الطمأنينة بأهنم عصبة أقوياء.

 ولكنهم مالبثوا أن ابتعدوا بأخيهم حتى وجدوا أباهم يعقوب يف األثر وقد
حلقهم مرسع ًا.
 فانتزع يوسف من أيدهيم ،وضمه إليه ،واعتنقه ،وبكى ،ثم دفعه إليهم من

جديد.

 فانطلقوا به مرسعني خمافة أن ينتزعه منهم مرة أخرى وال خييل بينهم وبينه.
ُ
واحلزن يعترص ق ْل َبه!..
 بينام عاد يعقوب

  

 وظل إخوة يوسف يمعنون بالذهاب به يف الصحراء والرباري.
 حتى بلغوا غيضة من األشجار.

 وكأهنم تناسوا ما تعاهدوا عليه ،وأرادوا التخلص من أخيهم يف احلني

واللحظة.

 فتهامسوا فيام بينهم وقد اختلوا بعيدا وقالوا :دعونا نذبحه ونُلقه حتت إحدى

الذئب الليلة!..
هذه األشجار ،فيأكله
ُ

 فاستنكر أحدهم منهم ذلك وذكرهم باألتفاق.

ِ
ب َي ْلت َِق ْط ُه َب ْع ُض
وس َ
ف َو َأ ْل ُقو ُه فيِ َغ َيا َبة الجْ ُ ِّ
 وقال هلم من جديد﴿ :لاَ َت ْق ُت ُلو ْا ُي ُ
السيار ِة إِن كنتُم َف ِ
ني﴾.
اع ِل َ
ْ
َّ َّ َ
 فانطلقوا به إىل اجلب!!
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 فلام ذهبوا به ،وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابة اجلب.
 فاهنم أدلوا به يف تلك البئر ،وهم يظنون أنه يغرق فيها قبل أن تصل إليه أيدي

السيارة.

 فلام صار يوسف إىل قعر البئر أوحى اهلل إليه ﴿ َل ُتنَ ِّب َئن َُّه ْم بِ َأ ْم ِر ِه ْم َه َذا َو ُه ْم
الَ َي ْش ُع ُر َ
ون﴾.
 وعندئذ ناداهم يوسف من قعر اجلب.
 وقال هلم :اقرئوا يعقوب مني السالم!..
 فلام سمعوا كالمه ،قال بعضهم لبعض يف توجس:
نغادر هذا املكان حتى نعلم أنه قد مات!
 ال
ُ
 ولبثوا عىل مقربة منه سحابة النهار.

 فلام أوشك ُ
الليل عىل املجيء ،ويئسوا من يوسف ،فاهنم مهوا بالعودة مع

حلول الظالم ،وتركوا يوسف ملصريه املحتوم!

  

 وقبل الرجوع والدخول عىل أبيهم يعقوب.
 أخرج األخوة قميص يوسف وعليه دم كذب لطخوه به.
 وكانوا قد جردوا يوسف من قميصه ملا مهوا بإلقائه يف اجلب.

 فقال هلم مستعطفا متعجب ًا :يا إخويت أجتردوين من قمييص.؟!
ّ 
فسل أحدهم السكني عليه ،وقال :لئن مل تنزعه ألقتلنك!!
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 فنزعه ،وألقوه يف اجلب ،وتنحوا عنه.

 ثم ذبحوا جدي ًا ،وعمدوا إىل القميص فلطخوه بدمه ..فياهلا من حيلة ساذجة!..

  

 وكان الوقت عشاء ًا..
 فدخل إخوة يوسف عىل أبيهم وهم يبكون!
 فسأهلم يعقوب عام ُيبكيهم..

ف ِعندَ مت ِ
َاعنَا َف َأك َل ُه
وس َ
َ
 فأجابوا :يا أباناَ ﴿ .يا َأ َبانَا إِنَّا َذ َه ْبنَا ن َْستَبِ ُق َوت ََركنَا ُي ُ
ِّ
ْب﴾.
الذئ ُ
 وكأهنم كانوا يعلمون أن حيلتهم لن تنطيل عىل أبيهم.

نت بِم ْؤ ِم ٍن ِّلنَا و َلو كنَّا ص ِ
ني﴾.
اد ِق َ
َ
َ ْ
 فاستدركوا بالقولَ :
﴿و َما َأ َ ُ
ف ملطخ ًا بالدم!.
يوس َ
 وأبرزوا له قميص ُ

 فعجب يعقوب من هذا الذئب الذي كان رحيام بقميص يوسف دون

حلمه!..

ب جمَ ِ ٌيل َواللهَُّ المُْ ْس َت َع ُ
ان
كم َأ ْمر ًا َف َص رْ ٌ
كم َأن ُف ُس ْ
 وأجاهبم مستنكر ًاَ ﴿ :ب ْل َس َّو َل ْت َل ْ
َعلىَ ٰ َما ت َِص ُف َ
ون﴾!
 وكان يعقوب النبي يعلم من علم اهلل أن اهلل تعاىل ما كان ليطعم الذئب

حلم يوسف قبل أن يرى تأويل رؤياه الصادقة!..
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 وأناخ الليل بكالكله عىل أرض كنعان.
قضت اهلواجس مضاجعهم.
 وبات إخوة يوسف يف تلك الليلة ،وقد ّ

 بينام كان يوسف يف قاع البئر ،وقد جلس بجواره جربائيل ،وهو

يقول له :أحتب أن خترج؟!

 فأجابه يوسف :ذاك إىل إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
 فقاله له جربائيل :فان إله إبراهيم يقول لك قل:

( اللهم إين أسألك بأن لك احلمد كله ال إله إال أنت احلنان املنان بديع الساموات

واألرض ذو اجلالل واالكرام ،صل عىل حممد وآل حممد ،واجعل يل من أمري فرجا
وخمرجا ،وارزقني من حيث ال أحتسب) !.

 وكانت األنوار القدسية تتألأل يف غيابة اجلب ،ويوسفُ يسبح باسم رب

السامء واألرضني!..

  

 وأصبح الصباح.
 فاجتمع إخوة يوسف ،وقالوا فيام بينهم:
 انطلقوا بنا حتى ننظر ما حال يوسف ،أمات هو أم حي؟!
 فركبوا ،وأرسعوا يف طريقهم إىل اجلب ،وهم يتناجون يف أمر أخيهم ،ويفكرون

له يف حيلة أخرى فيام لو كان ما زال حي ًا!..
 وعندما أرشفوا عىل املكان!..
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 شاهدوا مجاعة من الناس عند اجلب!..
 فالتفت أحدهم إىل اآلخر..

جل ِ
ب ُمرسعني متعجلني!!
 واجتهوا نحو ا ُ

  

 وعندما انتهوا إليه ،وجدوا عنده سيار ًة قد أرسلوا واردهم فأدىل دلوه.
 فلام جذب دلوه ،إذا هو بغالم متعلق بالدلو ،فنادى أصحابه قائالً :يا ُبرشى،

هذا غالم!..

 وملا أخرجوه من البئر أقبل إليهم إخوة يوسف وقالوا:
 هذا عبد لنا سقط منا أمس يف هذا اجلب ،وجئنا اليوم لنخرجه.
 فانتزعوه منهم ،وتنحوا به ناحية ،وقد دبروا حيلة جديدة!..

  

 وأمسك به أحدهم ،وقال له ُمهد ِّد ًا:

تقر لنا بالعبودية أمام هذه السيارة فنبيعك هلم ،أو نقتلك!
 يا يوسف :إما أن ّ
 ووجد يوسف نفسه أمام خيارين عسريين ،وقد اشتد به األمر.
 فقال :ال تقتلوين يا إخويت ،وافعلوا يب ما شئتم!
 فعادوا به إىل السيارة!

  

تلك الرسل

............................................................................................................

168

 وقالوا للسيارة :من يشرتي هذا العبد؟
 فأبدى أحدُ هم رغبة يف رشائه.
 وظل إخوة يوسف يساومون عليه ،حتى باعوه بثمن بخس دراهم معدودة.
الز ِ
اه ِدي َن﴾!
﴿وكانُو ْا فِ ِيه ِم َن َّ
َ 

  

 وسارت السيارة بيوسف إىل مرص.
 وعرضوه للبيع.
 فاشرتاه عزيز مرص ملا شاهد يف وجهه من آثار النبل واجلالل واجلامل.
العزيز ألمرأتِه:
 وقال
ُ

كر ِمي م ْثواه َعسى َأن ين َفعنَا َأو َنت ِ
َ ﴿ أ ِ
َّخ َذ ُه َو َلد ًا﴾.
َ َ ُ َ ٰ َ َ ْ

  

 وكان هذا أول ما ظهر من لطف اهلل وعنايته بيوسف.
 فبينام أراد إخوته أن يتخلصوا منه ليخلو هلم وجه أبيهم..

 فان أباهم يعقوب ،اشتد ح ُبه حلبيبه وأثريه يوسف ،وأشاح بوجهه
عنهم.
 ومع أهنم أرادوا حرمانه من كرامة احلياة.
 فان اهلل سبحانه وتعاىل م َّن عليه باحلياة الكريمة ،وأبدله عن حياة الصحراء

واخليام بحياة احلرض والقصور.
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 وبينام أرادوا أن حيطوا من قدره بالعبودية.
وكرمه وأعزه ورفع من قدره ومكانته
 فان اهلل سبحانه وتعاىل َّ
فضله َّ
 وهكذا هو صنع اهلل العادل احلكيم!..

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف فيِ األَ ْر ِ
ض َولِنُ َع ِّل َم ُه ِم ْن ت َْأ ِو ِ
ب
وس َ
يل األَ َحاديث َواهللُ َغال ٌ
َ 
﴿وك ََذل َك َم َّكنَّا ل ُي ُ
َعلىَ َأم ِر ِه و ِ
لك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس الَ َي ْع َل ُم َ
ون﴾.
ْ َ
﴿ولمََّا َب َل َغ َأ ُشدَّ ُه﴾..
َ 

َ ﴿ ءا َت ْينَا ُه ُحك ًام َو ِع ْل ًام﴾..

﴿و َ
ني﴾.
كذ ٰلِك ن َْج ِزي المُْ ْح ِسنِ َ
َ 

يوسف يف بيت عزيز مرص ،وهو يكرب ،وتزكو نفسه ،ويصفو
 فعاش
ُ

قلبه ،ويشتغل بربه.

الهم له إال فيه
 حتى تو ّله يف حبه ،وأخلص له ،فصار
ّ

 فاجتباه اهللُ تعاىل ،وأخلصه لنفسه ،وتواله بعنايته ولطفه وفضله.
 لكن ال حب بال نصب وعناء!!..

  

 فمع مرور األيام.

 كان يوسف يزداد ُحسن ًا وهبا ًء ،ويزدا ُد أيض ًا ورع ًا وتقوى ،وإخالص ًا

للمحبوب الذي ال حمبوب سواه.

 بينام كانت امرأة العزيز تراقبه عن قرب
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 فام كان من أمرها إال أن َ
عش ْقتُه حتى شغفها ُح ّبا!..

 ولكنها كانت ختفي مشاعرها ،وتعالج َو َل َه قلبها ،خوف ًا من أن تُفتضح فيه.
 فلكل ٍ
بيئة تقاليدُ ها.

 وتقاليد القصور تقيض بسيادهتا وعبودية يوسف.
 بينام اقتضت تقاليد احلب أن يكون يوسف مليكها واحلاكم عىل فؤادها!..
 وظلت األيام تتواىل
 حتى مل َي ُعدْ بمقدور إمرأة العزيز كبح مجاح مشاعرها الف ّياضة ،وإطفاء هلب
عواطفها احلارقة!..
 واستبدت هبا رغبة الوصال..
 وكيف ال  ..وهي السيدة املهيبة التي تأمر فتُطاع..؟!

  

 وتالعبت النسائم العليلة ب��أوراق األشجار اخل�ضراء ذات عرص من أيام

الصيف ،يف قرص العزيز ،املرتاقص عىل ضفاف النيل.
 فالتهبت النريان بني جوانح املرأة العاشقة.
ٍ
باشارة من إصبعها
 فدعت إليها املحبوب
 وهي ال تدري بأنه ال عبودية يف احلب!

﴿و َر َاو َد ْت ُه ا َّلتِي ُه َو فيِ َب ْيتِ َها َعن َّن ْف ِس ِه﴾!..
َ 
ِ
اب﴾..
﴿و َغ َّل َقت الأْ َ ْب َو َ
َ 
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﴿ه ْي َت َلك﴾!..
 وقالت َ

 ووقف يوسف أمام األمتحان العصيب.
 ويا له من ابتالء!
 وهل االبتالء باحلب إال أشد وأقسى من األبتالء باملوت!!

  

 ودعته امرأة العزيز إىل نفسها!..
 بينام كان عطرها يعبق خلف األبواب املغلقة.

 وكان ُ
كل يش ُمعدّ ًا يف انتظار اللحظة احلاسمة التي طاملا انتظرهتا بشوق

وحرارة!

 فاقرتبت منه!..
 وابتعد عنها!..
 ومتايلت يف خفة ودالل!..
 فهرب منها!..
 وظنت املرأة اللعوب أن فتاها يالطفها!..
 فأمعنت يف اجلاذبية واإلغراء!
 وداعبت نسائم الشامل الستائر املغلقة..
تعزف أحلاهنا العذبة ،بني الشاطئني الزاهرين.
 بينام أمواج النهر الساحر
ُ
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 واختلط النسيم بالشذى.

 مع ٍ
رذاذ من املاء املنبعث من أمواج النيل.
 فأمتأل املكان بالسحر والنشوة واألريج..
ترتقب جواب املعشوق..
 وكانت العاشقة
ُ

وتقرب هلا البعيد ،وتُغرهيا باخليال املستحيل!!
 ونفسها األ ّمارة متنيها وتسول هلاّ ،

  

 وكانت الظروف مهيأة لبلوغ مسعاها ،وقد التهبت جوانحها بنريان الرغبة

املتأججة.

حانت
 وظنت امرأة العزيز أن حلظة الوصال قد
ْ
 وأهنا مع احلظ عىل موعد..
تأمر وتنهى
 وهي سيدة القرص التي ُ

 سوى أن آماهلا العظيمة قد اهنارت يف حلظة واحدة.
 وقد جاءها اجلواب قاطع ًا ،وخميب ًا لكل رجاء.
 عندما أجاهبا يوسف قائالً:

اي إِ َّن ُه الَ ُي ْف ِل ُح ال َّظا ُلمِ َ
ون﴾.
َ ﴿ م َعا َذ اهللِ إِ َّن ُه َربيِّ َأ ْح َس َن َم ْث َو َ

  

اقتلوا يوسف
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 ولكن امرأة العزيز تشبثت ببقايا أملها.
 فأمعنت يف مراودة يوسف.

 ومل يعد هيمها يشء من األمر وقد انزاح الستار عن ضعفها وهتافتها.

فهمت ب ُيوسف
َّ 

 وهم هبا يوسف لوال أن رأى برهان ربه.
اهلمني!
 وشتّان ما بني ّ

 وظنت امرأة العزيز أن يوسف قد منعه اخلوف عنها.
 فقالت له وكأهنا تهُ دّ ُى من روعه :ال ختف!
 وألقت بنفسها عليه يف مودة ودالل

 فأفلت منها يوسف هاربا إىل الباب ففتحه.
 فأرسعت خلفه ،وحلقت به.
 واستبقا الباب ،فجذبته من مالبسه.
 وقدّ ت قميصه من دبر.
 وألفيا سيدها لدى الباب.
 وتفاقم األمر
 واشتدت األزمة!!
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 ومل تكن املفاجأة لتُفقد املرأة جأشها
 فاستيقظت فيها حاس ُة األنثى

ربئة نفسها:
 وبادرت زوجها متخذة موقف اهلجوم يف التو ،وقالت له م ّ
 ما جزاء من أراد بأهلك سو ًء إال أن يسجن ،أو عذاب أليم؟!
 واستولت الدهشة عىل العزيز فلم يحُ ْ ِر جواب ًا.

 فتقدم يوسف وقال له بثقة وطمأنينة دافعا التهمة عن نفسه:
ِ 
﴿ه َي َر َاو َدتْنِي َعن َّن ْفسيِ ﴾!
 وأرصت املرأة عىل التهمة.

 وأرص يوسف عىل الرباءة.

 فأفاض اهلل عنايته عىل عبده وصف ّيه يوسف
 وهو القائل يف حقه:

ف َعنْه السوء وا ْل َفح َشاء إِ َّنه ِمن ِعب ِ
ِ ِ
ني﴾.
ادنَا المُْ ْخ َل ِص َ
﴿ ك ََذل َك لنَصرْ ِ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ْ َ

  

 ففي هذه اللحظة احلرجة واحلاسمة.
 تبدت معامل احلقيقة ،وشهد شاهد من أهلها.
 وقيل بأنه كان صبي ًا يف املهد.

 فأنطقه اهلل تعاىل ،لفصل القضاء.
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َان َق ِميصه ُقدَّ ِمن ُقب ٍل َفصدَ َق ْت وهو ِمن ا ْلك ِ
 فقال :يا أهيا امللك ﴿إِ ْن ك َ
ني﴾ .
َاذبِ َ
َ ُ َ َ
ْ ُ َ
ُ ُ
َان َق ِميصه ُقدَّ ِمن دب ٍر َفك ََذب ْت وهو ِمن الص ِ
﴿وإِ ْن ك َ
ني﴾.
اد ِق َ
َ َ ُ َ َ َّ
ْ ُُ
ُ ُ
َ 
 فازدادت دهشة العزيز من هذه اآلية االهلية.

  

عزيز مرص إىل قميص يوسف.
 ونظر ُ
 فرآه ٌقدَّ من دبر!

 فلام رأى قميصه ٌقدّ من دبر ،قال وهو اخلبري بخبايا النساء خماطب ًا زوجته:
ِ
ِ
ِ
يم﴾!
﴿ إِ َّن ُه من ك ْيدك َّن إِ َّن ك ْيدَ ك َّن َعظ ٌ

يوسف الصعداء ،وقلبه يلهج بالثناء االهلي.
 فتنفس
ُ
 بينام نكّست امرأة العزيز رأسها وقد آملتها اهلزيمة ،وسيطر عليها احلياء.
ِ
حلنكة..
 وأرا َد العزيز إهناء املوقف بيشء من احللم وا ُ
 فقال ليوسف:

ِ
بكتامن األمر.
وأمر َه
وس ُ
ف َأ ْع ِر ْض َع ْن َهـ َٰذا﴾َ ،
ُ ﴿ ي ُ
ِ
امرأته قائالً:
 ثم التفت إىل

﴿ اس َت ْغ ِف ِري لِ َذنبِك إِنَّك ِ
ني﴾.
كنت ِم َن الخْ َاطِ ِئ َ
ْ

  

تلك الرسل

............................................................................................................

176

 وشاع اخلرب بني الناس.

ٍ
وتعجب..
بدهشة
 فاستقبلوه
ّ

 وزادوا فيه وأضافوا إليه حتى أصبح حديث الساعة.
 وبات املوضوع املفضل يف املجالس.
 وال سيام جمالس النساء.
 فتناقلته املدينة.

ِ ِ
ِ
َاها َعن َّن ْف ِس ِه َقدْ َش َغ َف َها ُح ّب ًا﴾.
﴿و َق َال ن ْس َو ٌة فيِ المَْدينَة ا ْم َر َأ ُة ا ْل َع ِز ِيز ت َُر ِاو ُد َفت َ
َ 
تشف:
 وس َّفه النسوة فعلها وموقفها ،حتى قلن يف
ّ
﴿ إِنَّا َلن ََر َاها فيِ َضلاَ ٍل ُّمبِ ٍ
ني﴾!!

  

 ووجدت امرأ ُة العزيز ،أن الكيدَ ال يبطل إال بالكيد ،وأن املكر ال يصلح إال

باملكر.

َ ﴿ ف َلماَّ َس ِم َع ْت بِ َم ِ
كر ِه َّن َأ ْر َس َل ْت إِ َل ْي ِه َّن﴾.
﴿و َأ ْعتَدَ ْت لهَ ُ َّن ُمتَّكئ ًا﴾.
َ 

 وأعدت هل ّن طعام ًا وفاكهة.

كل و ِ
احدَ ٍة ِّمن ُْه َّن ِسكين ًا﴾!!.
﴿و َءات ْ
َت َّ َ
َ 
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 وملا أحكمت امرأة العزيز أمرها ودبرت حيلتها

 ورأت بأن املجلس صار مه ّي ًأ إللقاء احلجة عىل النسوة والعثور عىل ذريعة

تدفع هبا اللوم عن نفسها.

توجهت إىل يوسف يف احلال
 فاهنا
ّ
﴿ و َقا َل ِ
ت ْ
اخ ُر ْج َع َل ْي ِه َّن﴾!!
َ

  

 وأطاع يوسف أمر سيدة القرص
 وخرج عىل النسوة حماطا هبالة من البهاء واجلالل واجلامل والفتنة املهيبة..
 وأطبق الصمت املدهش عىل جملس النسوة.
كب َن ُه َو َق َّط ْع َن َأ ْي ِديهَ ُ َّن﴾.
َ ﴿ ف َلماَّ َر َأ ْينَ ُه َأ رَ ْ

 وانبهرن بسطوة اجلامل األهلي املتأللئ
 فانطلق لساهنن مفصحا بعد اهلمهمة.

اش للِهَِّ َما َهـ َٰذا َبشرَ ًا إِ ْن َهـ َٰذا إِلاَّ َم َلك ِ
﴿و ُق ْل َن َح َ
يم﴾.
َ 
كر ٌ
 وكان املكان ما زال مشع ًا بنور اجلامل امللكويت.

 بينام دخل يوسف من باب ،وخرج من باب آخر!
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 وتنفست أمرأة العزيز الصعداء
مكرها مكر النسوة الثرثارات.
 وقد غلب ُ

 فلام وجدت أن الفرصة قد سنحت لدفع اللوم
َ ﴿ قا َل ْت َف َذلِك َّن ا َّل ِذي لمُْ ُتنَّنِي فِ ِيه﴾

 ومل ترتدد يف اإلفصاح عن احلقيقة وقد أصاب النسوة ما أصاهبا من هليب

الشوق ،فأضافت:

ِ ِ
ـاس َت ْع َص َم﴾.
َ 
﴿و َل َقدْ َر َاود ُّت ُه َعن َّن ْفسه َف ْ

 ولكنها شمخت بأنفها يف حماولة الستعادة كرامتها املهدورة رغم اعرتافها

السافر..

َ
التوسل بسلطاهنا وإظهار أهنا ما زالت سيدة القرص ،وصاحبة األمر
 وأرادت

والنهي. ،

 فقالت متوعدة:

﴿ و َل ِئن لمَّ ي ْفع ْل ما ءامره َليسجنَن و َليكون ًا من الص ِ
اغ ِري َن﴾!..
ِّ َ َّ
ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ
َ
 فتأزمت األحداث من جديد بعد هذا التطور اخلطري!..

  

 وخرج النسوة من عندها ،فأرسلت كل واحدة منهن إىل يوسف رس ًا من

صاحبتها تسأله الزيارة.

عليهن يوسف.
 فأبى َّ
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ب إِ يَ َّل ممِ َّا َيدْ ُعونَنِي إِ َل ْي ِه﴾.
الس ْج ُن َأ َح ُّ
﴿ر ِّب ِّ
 وقال مناجيا ربه سبحانه َ
ف َعنِّي َكيدَ ُهن َأصب إِ َلي ِهن و َأ ُكن ِمن الجْ ِ
ني﴾.
﴿وإِالَّ َتصرْ ِ ْ
اه ِل َ
َ 
ْ َّ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َ
ف َعنْ ُه َك ْيدَ ُه َّن﴾..
اب َل ُه َر ُّب ُه َفصرَ َ َ
است ََج َ
َ ﴿ ف ْ
﴿ إِ َّنه هو ِ
ِ
يم﴾.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
ُ ُ َ َّ

  

 وانترشت الشائعات يف املدينة
تذهب بكرامة العزيز وبيته.
 حتى كادت
ُ
 فقرر إسكات هذه األراجيف.
األمر عىل وجوهه
 و َق ّْل َ
ب َ

ُ ثم بدَ ا لهَ م ِمن بع ِد ما ر َأوا اآلي ِ
ات َل َيسجنُنَّ ُه َحتَّى ِح ٍ
ني.
َّ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ
يوسف إىل السجن
 وا ُقتيد
ُ

 فقال له بعض النسوة يف البالط:
 ه َّ
وقضيت حاجتَها!
أطعت موالتك،
كنت قد
َ
َ
ال َ
 فاهنا املظلومة وأنت الظامل!..

يوسف مما يدعونَه إليه !..فأوكله اهلل إىل
أحب إىل
 ولكن السج ُن كان
َ
َّ

رغبته.
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 وقبع يوسف خلف القضبان.
 وعادت به ذاكرتُه إىل املايض.

 فمن حنان أبيه يعقوب ،إىل البئر ،وغيابة اجلب ،إىل االسرتقاق ،إىل

البحبوحة يف بيت العزيز..

ِ
النسوة ،وكيدُ ُهن عظيم.
 إىل كيد
 ثم أخري ًا إىل حمنة السجن.

 فتوجه إىل ربه تعاىل بالدعاء واملناجاة ،شاكر ًا له أفضاله يف السرّ ِاء والرضاء.

 ووجد يوسف يف خلوة السجن ضالته يف االختالء مع ربه ،فحلق يف

روحه يف سبحات امللكوت األعىل.
ورفرفت ُ
أجواء العشق األهليَ ،
 وكان وصال األحبة.

  

ِ
باحلبيب..
يوسف خلوته

واستطاب
ُ
َ

 ولكن يبدو أهنا مل ت ُطل ،فجاء من ن ّغص عليه وحدتَه
الس ْج َن َف َت َي َ
ان﴾.
َ 
﴿و َد َخ َل َم َع ُه ِّ

ٍ
واحد منهام رؤيا ،جلبت عليهام احلري َة
 حتى كان ذات صباح وقد رأى كل

والدهش َة

قص ما رأياه يف املنام.
 فلجآ إىل صاحبهام يف السجن وأخذا يف ِّ
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حق اجلرية
وفتح ص��دره ملشاعرمها وقد أدى هلام َّ

 فلام أذن هلام بالكالم
 قال أحدمها:

َ ﴿ أ َحدُ همُ َ ا إِنيِّ َأ َرانيِ َأ ْعصرِ ُ خمَ ْر ًا﴾.
 وقال اآلخر:

﴿ إِنيِّ َأ َرانيِ َأحمْ ِ ُل َف ْو َق َر ْأسيِ ُخ ْبز ًا ت َْأ ُ
كل ال َّطيرْ ُ ِمنْ ُه﴾.
 وملا توسام فيه احلكمة واالحسان قاال له:
ني﴾!..
َ ﴿ ن ِّب ْئنَا بِت َْأ ِو ِيل ِه إِنَّا ن ََراك ِم َن المُْ ْح ِسنِ َ

  

 وصمت يوسف برهة شأنه يف ذلك شأن احلكيم الذي يتدبر األمور.

 ثم قال هلام ممُ ّهدا﴿ :لاَ َي ْأتِيكماَ َط َعا ٌم ت ُْر َز َقانِ ِه إِلاَّ َن َّب ْأ ُتكماَ بِت َْأ ِو ِيل ِه َق ْب َل َأن َي ْأتِ َيكماَ ﴾!..
 فتفحص الفتيان وجهه وقد أمل ّ هبام العجب والدهشة.

ٍ
وعطف ليزيل عنهام ما اعرتامها من العجب.
يوسف عليهام بشفقة
 فأقبل
ُ
 وقالَ ﴿ :ذلِكماَ ممِ َّا َع َّل َمنِي َربيِّ ﴾!

يوسفِ من الفرصة.
ظهر ،وكأهنام وثن َّيينْ  ،فقد أفاد
ُ
 وملا َ

 وعقب قائال :إين تركت ملة قوم ال يؤمنون باهلل ،وهم باآلخرة هم كافرون.
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 وأصاخ الفتيان سمعهام للفكر اجلديد.

ِ
ِ
ِ
يم َوإِ ْس َح َ
اق
 فواصل يوسف كالمه ،وقالَ :
﴿وا َّت َب ْع ُت م َّل َة َءا َباءي إِ ْب َراه َ
وب َما َ
كان َلنَا َأن نُّشرْ ِ ك بِـاهللِ ِمن شيَ ْ ٍء﴾.
َو َي ْع ُق َ
يوسف أن يبينّ هلام ،بأن مر َّد ذلك ليس إليه ،وال إىل الناس بل إىل
 وأراد
ُ
العناية اإلهلية.

َّاس َو َلـك َّن َأك َث َر الن ِ
 فقالَ ﴿ :ذ ٰلِك ِمن َف ْض ِل اهللِ َع َل ْينَا َو َعلىَ الن ِ
كر َ
ون﴾!
َّاس لاَ َي ْش ُ

  

 وأورقت أعوا ُد املنرب الرسايل يف جدب السجن..
 وجتىل نور الوحدانية..

 فخاطب يوسف صاحبيه متسائالً:

ون َخ َأ ِم اللهَُّ ا ْلو ِ
ِ
احدُ ا ْل َق َّه ُار﴾؟!
َ
الس ْج ِن َء َأ ْر َب ٌ
 وقال هلامَ ﴿ :يا َصاح َب ِي ِّ
اب ُّم َت َف ِّر ُق َ يرْ ٌ
 ومل يأته اجلواب!..

 ففنّد هلام أحدوثة الرشك وأسطورة اآلباء..

ِِ
 وقال﴿ :ما َتعبدُ َ ِ
اؤكم َّما َأ َنز َل اللهَُّ بهِ َا
وها َأنت ُْم َو َءا َب ُ
ون من ُدونه إِلاَّ َأ ْسماَ ًء َس َّم ْيت ُُم َ
َ ُْ
ِمن س ْل َط ٍ
ان﴾.
ُ
 واستنكر حكم سالطني اجلور.

ِ
كم إِلاَّ للِهَِّ َأ َم َر َألاَّ َت ْع ُبدُ و ْا إِلاَّ إِ َّيا ُه﴾.
 فأوضح﴿ :إِن الحْ ُ ُ
 ثم أكّد حقيقة احلقائق.
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 وختم رسالته الساموية بالقول:
َ ﴿ ذ ٰلِك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َلـك َّن َأك َث َر الن ِ
َّاس لاَ َي ْع َل ُم َ
ون﴾!..

  

 نظر الفتيان ٌ
كل منهام إىل صاحبه

 وكأهنام نسيا ما كانا بصدده من الرؤيا.

 واستعادا كالم يوسف الصديق.

 فتفتحت أمام قلوهبام آفاق رحبة جديدة من الوعي.

 وعلام أن يوسف سليل كوكبة من األنبياء واملرسلني.

 وأن م ّلة آبائه وم ّلته هي الدين القيم
وشأن من يعبدون أصنام ًا وأوثان ًا ال ترض وال تنفع من ِ
ِ
دون
 وحارا يف شأهنام
ُ
اهلل.
 وثارت ثائرهتام عىل السلطان

 وعىل الطغاة املستعبدين لألحرار.

 أفلم يقل هلام هذا العبد الصالح اآلن:
ِ 
إن احلكم إال هلل!..

 ولكنهام ما لبثا أن عادا من سفر احلقيقة إىل أرض الرؤى واألحالم..
 فشنَّفا أسامعهام من جديد يف انتظار التأويل.
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 وبعد أن أعلمهام يوسف أنه عليم بتأويل الرؤيا ،وأنه من املوحدين

واملؤمنني باهلل كآبائه األنبياء ،وأن ذلك هو الدين القيم ،فانه أخذ بتعبري الرؤيا..
 فقال لألول الذي رأى أنه يعرص مخر ًا..

 إنه سينجو من احلبس ،ويسقى ر ّبه ومليكه مخر ًا.

 وقال للثاين الذي رأى أنه حيمل فوق ِ
رأسه خبزا تأكل الطري منه..
 إنه س ُيصلب ،فتأكل الطري من رأسه

 فجحد الفتى الثاين ،وقال :ولكني مل أر ذلك؟

 فحسم يوسف األمر قائالًُ ﴿ :قضيِ الأْ َمر ا َّل ِذي فِ ِيه تَس َت ْفتِي ِ
ان﴾!
ْ َ
َ ُْ

  

وعلمه من تأويل األحاديث.
 وحتقق تأويل يوسف ،وهو الذي اجتباه ر ُبه
َّ
 فام لبث أن جاء رجال امللك وأطلقوا رساح الفتى األول.

كرنيِ ِعندَ َر ِّبك﴾!
هم باخلروح مو ّدع ًا يوسف ،قال له﴿ :ا ْذ ْ
 وعندما َّ
الشي َط ُ ِ
كر َر ِّب ِه﴾!..
نسا ُه َّ ْ
ان ذ َ
َ ﴿ ف َأ َ
ني﴾!!
الس ْج ِن بِ ْض َع ِسنِ َ
َ ﴿ ف َلبِ َث فيِ ِّ

  

 وبعد زمن..
 جاء رجال امللك مرة أخرى.
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 واستدعوا الفتى الثاين الذي رأى بأنه حيمل فوق رأسه خبزا تأكل الطري منه..
 واقتادوه إىل مصريه املحتوم..
 وحوكم بتهمة الس َعي يف دس السم للملك يف طعامه.
 فقد كان خباز ًا للملك

 وأما األول فقد كان صاحب الرشاب..
 وكان مسجونا بنفس التهمة..
 ولكنه ُب ّرئ منها..

وحكم عىل اخلباز باملوت
ُ 
 فقتلوه ،وصلبوه..

 وظلت الطري ُ
تأكل من رأسه حتى أنزلوه عن خشبته!
 وهو تأويل نبي اهلل يوسف.

  

 ومىض عام إثر عام..

 ويوسف يقبع يف ظالم سجن امللك.
 ويدعو اهلل تعاىل بالفرج.
 ويستعني بالصرب والصالة عىل حمنته!
باحلب!
 وهو السجني الربيء املمتحن
ّ
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 وكان كلام تذكر أباه يعقوب بكى عىل فراقه ،وح َّن إليه.
 وهو يف كل ذلك ،ممتثل ألمر اهلل وحكمته
 حتى أمىض اهلل قضاءه وقدره!

  

 فلام مضت مد ُة يوسف يف السجن حسب التقدير االهلي..
 أذن اهلل له يف دعاء الفرج الذي أهلمه إياه.
 فوضع خده عىل الرتاب.
 وقال( :اللهم إن كانت ذنويب قد أخلقت وجهي عندك ،فاين أتوجه إليك بوجه

آبائي الصاحلني إبراهيم وإسامعيل واسحاق ويعقوب) .
ففرج اهلل عنه
ّ 

 ولكن  ..كان البد لألمور أن تسري وجتري بمس ِّبباهتا!..

  

 فذات ليلة..
 رأى امللك رؤيا هالته وأقلقته
 فاستدعى املأل من وزرائه وحكامئه وكهنته
 فهبوا إليه مرسعني

 وسجدوا بني يديه ُمعربين عن الولاِ ِء والطاعة واالخالص.
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 فأمرهم امللك بالصمت واإلنصات!..

  

 وقال ُ
امللك:

اف وسبع سنْبال ٍ
ِ
ٍ ِ ٍ
َت ُخضرْ ٍ َو ُأ َخ َر
﴿ إِنيِّ َأ َرى َس ْب َع َب َق َرات سماَ ن َيأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ع َج ٌ َ َ ْ َ ُ ُ
يابِس ٍ
ات﴾!
َ َ
 فشنف املأل أسامعهم..

 فأمرهم امللك مستطرد ًا  ...وقال:

ِ
ب َ
ون﴾!..
َ ﴿ يا َأيهُّ َا المَْلأَ ُ َأ ْفتُونيِ فيِ ُر ْؤ َي َ
اي إِن كنت ُْم ل ُّلر ْؤ َيا َت ْع رُ ُ
 وخيم الصمت عىل احلارضين!

  

الصمت إىل مههمة!
 وحتول
ُ
 واهلمهمة إىل ضجيج!
ُ
وامللك ينتظر تعبري رؤياه.

 وبعد أخذ ورد ،وجدل وشورى
الضج ُة..
 هدأت
َّ

وعم السكون املكان
ّ 
كبري الوزراء
 فقام ُ
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 واستأذن امللك يف الكالم
 فأذن له
 فقال بعد تقديم فروض الوالء :أهيا امللك ،هذه أضغاث أحالم ،وما نحن

بتأويل األحالم بعاملني !

 فثارت ثائرة امللك ،وقد اشتدت به احلال ،وتفاقم عليه اخلطب!..

  

رشف عىل أمر الرشاب.
 وكان الساقي حارض ًا يف جملس امللك وهو ُي ُ
سمع برؤيا امللك..
 فلام َ

 ا ّدكر صاحبه يف السجن الذي ّأول له رؤياه..

 والذي قال له لدى خروجه :اذكرين عند ربك!
 فعاتب نفسه عىل إمهال الوصية ونسيان العهد.
 وكيف أنه مل يذكر يوسف عند ربه.

 وهاهو يدّ كر بعد ٍ
أمة بلغت بضع سنني لبثها يوسف يف السجن.
 فلام رأى الساقي أن الفرصة قد حانت
طلب الكالم.
 فانه َ

 وقالَ ﴿ :أ َن ْا ُأ َنب ُئكم بِت َْأ ِو ِيل ِه َف َأر ِس ُل ِ
ون﴾!
ِّ
ْ
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 وأرشق وجه امللك بالرجاء
 ورفت عىل شفتيه ابتسامة األمل
فقربه منه قائالً :ما شأنك يا ساقي امللك أفصح عن أمرك!
ّ 

 فتقدم الساقي ،وقص عىل امللك ما كان من أمر رؤياه هو واخلباز ،وكيف َع رّب
هلام يوسف الرؤيا فكانت كفلق الصبح!..
فتعجب امللك..

ّ

 وتذكر هو اآلخر يوسف.

 وكيف أنه بدا له من ِ
بعد ما رأى اآليات أن يسجنه حتى حني.
 وحتول البصيص إىل طاقة من األمل
 فأمر امللك الساقي بالتوجه إىل يوسف يف احلال!..

  

 ووصل ساقي امللك إىل السجن عىل جناح الرسعة.
 ويف حلظات كان بجوار يوسف.

 فأخذ يسأله عن حاله ،ويالطفه ،معتذر ًا عن النسيان.
وهون يوسف عليه األمر ،ثم سأله عن سبب عودته إىل السجن بعد النجاة.
ّ 
 فاستجمع الساقي حواسه ،وراح يستعيد له رؤيا امللك.
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 وقال الساقي:

ف َأ ا الصدِّ ُيق َأ ْفتِنَا فيِ سب ِع ب َقر ٍ
اف َو َس ْب ِع
ات ِسماَ ٍن َيأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
وس ُ يهُّ َ ِّ
َ ْ َ َ
ُ ﴿ ي ُ
سنْبال ٍ
َت ُخضرْ ٍ و ُأ َخر يابِس ٍ
ات َل َعليِّ َأ ْر ِج ُع إِلىَ الن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾.
ُ ُ
َ َ َ َ

  

 وتأمل يوسف هنيهة..

 ثم قال مؤوالً الرؤيا﴿ :ت َْز َر ُع َ
ني َدأب ًا َفماَ َح َصدْ ت ُْم َف َذ ُرو ُه فيِ ُسنْ ُب ِل ِه
ون َس ْب َع ِسنِ َ
إِالَّ َق ِلي ً
ال ممِ َّا ت َْأ ُك ُلون﴾.
 فسيطرت الدهشة عىل ساقي امللك ،ولكنه أصاغ إىل باقي التعبري.
 فاستطرد يوسف يقولُ ﴿ :ث َّم َيأتيِ ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َس ْب ٌع ِشدَ ا ٌد َيأ ُك ْل َن َما
ال ممِ َّا تحُ ْ ِصن َ
َقدَّ ْمت ُْم لهَ ُ َّن إِالَّ َق ِلي ً
ُون﴾.

 وكان الساقي ينظر إىل وجه يوسف متأم ً
ال انبعاث الضياء.
 فاستمر يوسف قائالًُ ﴿ :ث َّم َيأتيِ ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َعا ٌم فِ ِيه ُي َغ ُ
َّاس َوفِ ِيه
اث الن ُ
َي ْعصرِ ُ َ
ون﴾.

  

 انطلق الساقي يف التو واللحظة عائد ًا إىل امللك.

سمع ما أفتى به يوسف ،أعجبه ذلك ،وقال:
 فلام
َ
 ائتوين به.

وبعث رسوالً إىل ُيو ُس َ ِ
َ
رض ُه.

ف لي ُح َ
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 فلام جاءه الرسول..

 أبى يوسف اخلروج والذهاب إىل امللك!..

ِ
ـاس َأ ْل ُه َما َب ُال الن ِّْس َو ِة ا َّلـٰتِي َق َّط ْع َن َأ ْي ِديهَ ُ َّن
﴿ارج ْع إِلىَ ٰ َر ِّبك َف ْ
 وقال لرسول امللكْ :
ِ ِ
ِ
يم﴾.
إِ َّن َربيِّ بِك ْيده َّن َعل ٌ
 وأدرك ُ
امللك فحوى الرسالة.
ِ
باحضار النِسوة!..
 فأمر

  

 وأحرضوا النسوة.
 فنظر إليهن امللك يف مالمة ،وقال:

ف َعن َّن ْف ِس ِه﴾؟!
وس َ
َ ﴿ ما َخ ْط ُبك َّن إِ ْذ َر َاود ُّت َّن ُي ُ
 فأجبن مجيع ًا وقلن:

اش للِهَِّ ما ع ِلمنَا ع َلي ِه ِمن س ٍ
﴿ح َ
وء﴾.
َ َ ْ َ ْ
َ 
ُ

ّ
وكأن امرأة العزيز كانت تتحني الفرصة لتسوق اعرتافها من جديد.

 وهذه املرة ... ،أمام زوجها العزيز..
 فقالت:

﴿اآلن حصحص الحْ ُّق َأ َن ْا راود ُته َعن َن ْف ِس ِه وإِ َّنه لمَِن الص ِ
ني﴾!

اد ِق َ
َ ُ َ َّ
َ َ ْ ُ ْ
َ َ ْ َ َ َ
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 وكان اعرتاف النسوة ،ومن بينهن امرأة العزيز ،الشهادة األخرية بربائة يوسف

الصديق.

ِ
احلال قائالً:
 فرصفه ّن امللك ،وأصدر أمره يف
﴿ ا ْئتُونيِ بِ ِه َأ ْست ْ
َخ ِل ْص ُه لِنَ ْفسيِ ﴾!

  

يوسف ُمعزز ًا مكرم ًا إىل قرص امللك.
 وجاء
ُ

ني﴾
ني َأ ِم ٌ
 فلام حرض ،وك ّلمه ،قال له امللك﴿ :إِن ََّك ا ْل َي ْو َم َلدَ ْينَا َم ِك ٌ
ف بعدَ البالء والتمحيص.
ليوس َ
 وشاء اهللُ أن ُيمكن ُ
 وملا كانت الفرصة مواتية..

يوسف
 فان
َ

ِ
يم﴾.
َعل ٌ

﴿اج َع ْلنِي َعلىَ َخ َز ِائ ِن األَ ْر ِ
ض إِنيِّ َح ِف ٌ
يظ
قال للملك:
ْ

ورحب بطلب يوسف.
 فدخل الرسور عىل امللكّ ،

  

 وأخذ يوسف يرعى أمور مرص يف السنوات املخص َبة.

 وهو يضع املشاريع من أجل إجادة الزرع ،وتوسيع رقعة األرايض املزروعة،

الري والسقي.
وحتسني نظام ّ

وقت احلصاد.
 حتى إذا حان ُ
 مجع الغالل والطعام واألغذية وحفظها يف املخازن باحلزم والتدبري.
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 بينام كانت البالد متهيئة بفضل علم يوسف وحكمته وحنكته الستقبال

األعوام املجدبة.

  

 وانقطع الغيث.
 وغارت املياه.
 وتشققت األرض
 ومل تعد الزروع تنبت أو خترض..
 فأجدبت البالد..
يوسف عىل تنفيذ مشاريعه..
 وعندها أقبل
ُ
 فوضع األرزاق..
وقس ُم الطعام بني الناس.
ّ 

 وهو يف ِ
يستضئ بنور الوحي اإلهلي ،وجيري باملشيئة الربانية
كل ذلك
ُ
 فلم يؤثر اجلدب عىل أرض مرص ،ونجا أهلها من املخمصة!..

  

 ويف تلك السنوات..

 كان يوسف قد اعتىل رسير العزة وا ُمللك.
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 ومرص تعيش عهدها الذهبي يف ِ
ظل عدله ونزاهته وحكمته..
 وتنعم باألمان واإليامن والطمأنينة

قضبان السجن طريق يوسف إىل شرُ فة ا ُمل ِ
ُ
لك بإذن اهلل.
 فكانت
 وعال ذكره ،وذاع صيته ،واستتبت له األمور..
رغم الساعني إىل إمخاد ذكره وإنسائه من القلوب.
 وذلك َ

ِ
ِ
ف فيِ األَ ْر ِ
ض َي َت َب َّو ُأ ِمن َْها َح ْي ُث َي َشا ُء﴾..
وس َ
َ 
﴿وك ََذل َك َمكنَّا ل ُي ُ
ِ
ِ
ِ
ني﴾
يع َأ ْج َر المُْ ْح ِسنِ َ
يب بِ َرحمْ َتنَا َم ْن ن ََشا ُء َوالَ نُض ُ
﴿ نُص ُ
﴿وألَ ْج ُر األَ ِخ َر ِة َخيرْ ٌ لِ َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َوكَانُو ْا َي َّت ُق َ
ون﴾.
َ 

  

ّ
وألن التاريخ ُسنن ،واحلياة ُد َول..


حق أن تدور الدوائر عىل الظاملني..
 فقد ّ
 وحانت حلظة اجلزاء..
 فكيف جرت األقدار اإلهلية عىل أبناء يعقوب وإخوة يوسف؟!

  

 استتبت األمور ليوسف.

ُ
األحوال يف مرص رغم سنوات القحط واجلفاف.
 واستقرت

 وكان يوسف ما زال مستمرا يف تطبيق سياسته االقتصادية احلكيمة،
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التي أنقذت البالد من خطر اجلدب.

 ويف هذه األثناء ،أطل املايض ِ
برأسه من نافذة األحداث.

  

 فذات يوم..

ف﴾..
وس َ
َ 
﴿جا َء إِ ْخ َو ُة ُي ُ
َ ﴿ فدَ َخ ُلو ْا َع َل ْي ِه﴾
َ ﴿ ف َع َر َف ُه ْم﴾.

نكر َ
ون﴾!..
َ 
﴿و ُه ْم َل ُه ُم ُ

 فلم يعرفوه يف هذه احلال ،حيث حتفه مظاهر ا ُمللك والعظمة.
 وهم الذين تصوروا أنه اآلن خامل الذكر بني صفوف الرقيق ،وقد باعوه بثمن

بخس.

 فلم يفصح هلم عن نفسه.
 وترك األحداث تأخذ جمراها الطبيعي.

  

 ومن عىل رسير اململكة..

 سأهلم يوسف عن أنفسهم وشأهنم وماذا يبغون.
 فأجابوا بأهنم أبنا ُء يعقوب.

 وأهنم أحد عرش أخ ًا بقي أصغرهم عند أبيهم ليأنس به فهو ال يدعه يفارقه قط!..
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 ومل يذكروا له شيئ ًا عن أخيهم امل َغ ّيب!

 ولكن املشيئة االهلية أبت إال ظهور احلقيقة وسطوع الشمس الغائبة!..

  

وخص يوسف إخوته بالسخاء واألكرام

َّ
 وزاد يف إكرامهم.

 وأعطاهم ما أرادوا من ٍ
مرية وزاد.
 حتى إذا تأهبوا للرحيل

يوسف بعد أن جهزهم بجهازهم.
 مجعهم
ُ
يكم﴾
 وقال هلم﴿ :ا ْئتُونيِ بِ َأخٍ َّلكم ِّم ْن َأبِ ْ

 فتعجبوا هلذا الطلب ،وسألوه عن السبب!

ٍ
خيصه أبوه بعطفه
 فأجاهبم بأنه يف
شوق لرؤية أخيهم الصغري هذا ،وملاذا ُ

ورعايته.

 فامنعوا يف األمر وقد أدركوا أن أباهم يعقوب لن يفرط يف أخيهم الصغري
 وهو الذي ما فتئ يكابد فراق حمبوبه يوسف!..

  

ِ
جلب رضاهم
يوسف يف
 واجتهد
ُ

ني﴾؟!
يكم َألاَ ت ََر ْو َن َأنيِّ ُأوفيِ ا ْلك ْي َل َو َأ َن ْا َخيرْ ُ المُْ ِنزلِ َ
 فقال هلمَ ﴿ :أبِ ْ

وذكرهم باكرامه إياهم ،وكيف أنزهلم منزالً حممودا وأفاض عليهم من عنايته.

ّ
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 ولكنهم أعلموه باستحالة األمر.

 فام كان من يوسف إال أن استخد َم حيلته األخرية.
 فقال هلم منهي ًا النقاشَ ﴿ :فإِن لمَّ ت َْأتُونيِ بِ ِه فَلاَ كي َل َلكم ِع ِ
ندي ولاَ َت ْقرب ِ
ون﴾.
َُ
َ
ْ
ْ
ْ

  

 ووجد إخوة يوسف أنفسهم يف أزمة!

 حيث منعهم امللك منذ اآلن من العودة إليه لإلمتيار.
 فتشاوروا فيام بينهم..

 ثم ما لبثوا أن قالواَ ﴿ :قا ُلو ْا سنُر ِاود َعنْه َأباه وإِنَّا َل َف ِ
اع ُل َ
ون﴾.
َ َ ُ ُ َ ُ َ
ف عهدهم بذلك.
يوس َ
 وأعطوا ُ

  

 وعندما خرجوا من عند يوسف
يوسف فتيانَه.
 نادى
ُ

﴿اج َع ُلو ْا بِ َضا َعت َُه ْم فيِ ِر َحالهِِ ْم َل َع َّل ُه ْم َي ْع ِر ُفونهَ َا إِ َذا ان َق َل ُبو ْا إِلىَ ٰ َأ ْه ِل ِه ْم
 وقال هلمْ :
َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون﴾.
 وكان ما أرا َد يوسف.

 وما تشاءون إال أن يشاء اهلل!..
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 وهتادت القافلة عائدة من أرض مرص إىل أرض كنعان.
 واأليام تعقب األيام.
 واللياىل تتبع الليايل.
 وإخوة يوسف العرشة حيدون إبلهم نحو اخليام املأهولة بالعشق الساموي وهي

تكابد فراق األحبة!!..

  

 ووصل إخوة يوسف إىل أرض كنعان.

 فلام رجعوا إىل أبيهم سلموا عليه بصوت ضعيف واهلم ٍ
باد عىل وجوههم.
 فسأهلم يعقوب عن شأهنم

 فقصوا عليه ما جرى بينهم وبني عزيز مرص وحدثوه بام طلبه منهم.

 وقالواَ ﴿ :يا َأ َبانَا ُمنِ َع ِمنَّا ا ْل َك ْي ُل َف َأ ْر ِس ْل َم َعنَا َأ َخانَا َن ْكت َْل َوإِنَّا َل ُه لحَ َافِ ُظ َ
ون﴾.
 فامتنع أبوهم عن ذلك..

ِ
ِ
ُكم َعلىَ ٰ َأ ِخ ِيه ِمن َق ْب ُل َفاللهَُّ َخيرْ ٌ َحافِظ ًا
 وقال
َ
ُكم َع َل ْيه إِلاَّ كماَ َأمنت ْ
هلم﴿ه ْل َءا َمن ْ
ني﴾.
الراحمِ ِ َ
َو ُه َو َأ ْر َح ُم َّ

  

 وانرصف الفتية إلنزال متاعهم
﴿ولمََّا َفت َُحو ْا َمتَا َع ُه ْم﴾
َ 

﴿و َجدُ و ْا بِ َضا َعت َُه ْم ُر َّد ْت إِ َل ْي ِه ْم﴾
َ 
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 فعادوا إىل أبيهم ُمرسعني والفرح ُة تطفح عىل وجوههم واألمل حيدو خطاهم.
 وعندما استفرس يعقوب عن اخلرب.

َ ﴿ قا ُلو ْا َيا َأ َبانَا َما َن ْب ِغي َهـ ِٰذ ِه بِ َضا َع ُتنَا ُر َّد ْت إِ َل ْينَا َون َِم ُري َأ ْه َلنَا َون َْح َف ُظ َأ َخانَا
َون َْز َدا ُد ك ْي َل َب ِع ٍري َذ ٰلِك ك ْي ٌل َي ِس ٌري﴾!..
 وشعر يعقوب وكأن دفقة نور تتهادى يف طريقها إىل قلبه املحزون.

  

 وملا وجد أبناء يعقوب أن بضاعتهم ُردت إليهم ،أرصوا عىل أبيهم ،بارسال

أخيهم الصغري بنيامني معهم ،إىل مرص.
 ويعقوب يأبى!..

 ولكنهم أحلّوا يف الطلب وقد أعيدت إليهم أموالهُ م.

 فقال هلم أبوهمَ ﴿ :لن ُأر ِس َله معكم حتَّى ت ُْؤت ِ
ُون َم ْوثِق ًا ِّم َن اهللِ َلت َْأ ُتنَّنِي بِ ِه إِلاَّ َأن
ْ ْ ُ ََ ْ َ ٰ
يحُ َ َ
كم﴾.
اط بِ ْ
 وقبل األبناء هبذا الرشط وآتوه موثقهم
 فلام آتوه موثقهم.

 أوكل يعقوب األمر إىل اهلل تعاىل بعد إحراز األسباب الطبيعية.
ول َو ٌ
 وقال ألبنائه﴿ :اللهَُّ َعلىَ ٰ َما َن ُق ُ
كيل﴾!..

  

تلك الرسل

............................................................................................................

200

 ومضت بضع ُة شهور
 واحتاج آل يعقوب إىل املرية والطعام
 فاستأذن األبناء أباهم للرحيل إىل مرص
 ومعهم أخوهم بنيامني حسب العهد واالتفاق.

نبي اهلل يعقوب
 وأذن هلم ُ

 فلام هتيأوا للرحيل وتأهبوا للسفر

 مجعهم أبوهم وكان قد بات شيخا كبري ًا
 فنصحهم ،وأوصاهم

اب و ِ
ِ
ِ
اح ٍد َوا ْد ُخ ُلو ْا ِم ْن َأ ْب َو ٍ
اب ُم َت َف ِّر َق ٍة﴾
 وقالَ ﴿ :يا َبن َّي الَ تَدْ ُخ ُلو ْا م ْن َب ٍ َ
﴿و َما ُأ ْغنِي َعنْك ُْم ِم َن اهللِ ِم ْن شيَ ْ ٍء﴾
َ 
﴿ إِ ِن الحْ ُك ُْم إِالَّ هللِ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت َو َع َل ْي ِه َف ْل َيت ََوك ِ
َّل المُْت ََو ِّك ُل َ
ون﴾.
 ثم حتركت القافلة نحو أرض مرص
 وخلفها جتري األقدار!..

  

 عادت قافلة أبناء يعقوب ملرص من جديد لتكتال ومتتار.

 وكان معهم يف هذه املرة ،أخوهم األصغر ،بنيامني ،تلبي ًة لرغبة عزيز مرص،

وقد راودوا عنه أباه.
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 ولكنهم كانوا قد آتوه موثقهم عىل أن يعودوا به إليه إال أن حياط هبم.

  

ٍ
متفرقة كام أمرهم أبوهم.
 ودخل أبناء يعقوب املدينة من أبواب
ِ
وه ْم﴾
﴿ولمََّا َد َخ ُلو ْا م ْن َح ْي ُث َأ َم َر ُه ْم َأ ُب ُ
َ 

ٍ
ِ
ِ
﴿ ما ك َ ِ
اج ًة فيِ َن ْف ِ
اها﴾.
وب َق َض َ
س َي ْع ُق َ
َان ُي ْغني َعن ُْه ْم م َن اهللِ م ْن شيَ ْ ء إِالَّ َح َ
َ
﴿وإِ َّن ُه َل ُذو ِع ْل ٍم َلمِا َع َّل ْمنَا ُه﴾..
َ 
﴿ و ِ
لك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس الَ َي ْع َل ُم َ
ون﴾.
َ

  

 وملا دخلوا عىل يوسف آوى إليه أخاه بنيامني
وعرفه بنفسه
ّ 

 وقال :إين أنا أخوك يوسف.
 ثم أخربه بام يريدُ أن يفعل وأرس إليه بمكيدته.

ال َت ْبت َِئ ْس بِماَ كَانُو ْا َي ْع َم ُل َ
 وط ّيب خاطره قائالًَ ﴿ :ف َ
ون﴾.

  

 وخرج عليهم يوسف.
 وأمر هلم بطعام.
 ثم قال هلم:
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 ليجلس كل بنى أ ٍم عىل مائدة.
 فجلسوا.

 وبقي بنيامني قائ ًام

 فسأله يوسف :مالك مل جتلس؟!

 فأجاب بنيامني :ليس يل فيهم اب ُن أم!..
 فقال له يوسف :فام كان لك اب ُن أم؟
 فقال بنيامني :بىل.

 فسأله يوسف :فأين هو!

 فأجاب :زعم هؤالء ّ
أن الذئب أكله!

  

األمر عىل يوسف
 واشتد ُ

 ولكن حكمته أبت عليه إال ِ
احللم.
ّ

 فقال لبنيامني :إذن ..فاجلس عىل مائديت

 فتهامس إخوة يوسف فيام بينهم وقد أدهشهم ما حدث لبنيامني..
 وأخذوا يقولون:

فضل اهلل بنيامني علينا ،حتى أن امللك أجلسه معه عىل مائدته!..
 لقد ّ
 وكان هذا َّأو َل الكيد!!
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 وأمىض إخوة يوسف أياما عنده.
يكرمهم ويسخو عليهم..
 وهو
ُ
حيسن ضيافتهم..
و ُ

 فلام عزموا عىل الرحيل..
 جهزهم يوسف باملتاع وأوىف هلم الكيل

 واهنمك أبنا ُء يعقوب يف االستعداد للسفر.

  

 ويف األثناء..

 وملا جهزهم يوسف بجهازهم.
 جعل السقاية يف رحل أخيه بنيامني
 وإخوته ال يدرون بذلك.
 وانقشعت جحافل الظالم
نور الفجر..
 وتألق ُ

 فنهض أبناء يعقوب وحزموا آخر متاعهم
 ثم أخذت القافلة يف احلركة من أرض مرص عائدة إىل أرض كنعان..
مسه مكروه!..
 وبنيامني عائد إىل أبيه دون أن َي َّ
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 ومل تكد القافلة تقطع سوى مسافة قصرية.
 حتى سمعوا صوت ًا ينادي.

 وإذا بمؤذن يؤذن فيهم قائالً:
َ ﴿ أ َّيت َُها ا ْل ِعري إِ َّنك ُْم َل َس ِ
ار ُق َ
ون﴾
ُ
 فتوقف الركب..

 وتساءل االخوة فيام بينهم وهم ال يدرون بام يقول املؤذن..
َ ﴿ قا ُلو ْا َو َأ ْق َب ُلو ْا َع َل ْي ِهم َّما َذا َت ْف ِقدُ َ
ون﴾؟
ِ
اع المَْ ِلك﴾
َ ﴿ قا ُلو ْا َن ْفقدُ ُص َو َ
 وذهبوا هبم إىل يوسف.

  

 و َم ُث َل أبنا ُء يعقوب أما َم امللك.

 فقال هلم :إننا نفقد صواعنا ،لمِ
ِ ِ
ِ
ِ حمِ
ٌ
وكفيل
يم﴾
َ
﴿و َن َجا َء بِه ْ ُل َبع ٍري َو َأ َن ْا بِه َزع ٌ
لكم به.
 فردوا عليه قائلني :أهيا امللك﴿ ،تَاللهَِّ َل َقدْ َع ِل ْمتُم َّما ِج ْئنَا لِنُ ْف ِسدَ فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َو َما
كنَّا َس ِ
ني﴾!..
ار ِق َ
 فسأهلم يوسفَ ﴿ :قا ُلو ْا َف ج َز ُاؤه إِن كنتُم ِ
ني﴾؟!
كاذبِ َ
ماَ َ ُ
ْ
 فقالوا بطمأنينة كاملة:

ني﴾
﴿ج َز ُاؤ ُه َم ْن ُو ِجدَ فيِ َر ْح ِل ِه َف ُه َو َج َز ُاؤ ُه ك ََذلِ َك ن َْج ِزي ال َّظالمِِ َ
َ 
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باقامة احل ِ
ِ
جة َ
قبل إنزال اجلزاء..
 وعندئذ أخذ يوسف
ُ
 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامني.
السقاية.
 وكلام فتّش وعاء ًا ،مل جيد به ّ
 فينتقل إىل وعاء اآلخر.

 واستمر التفتيش عىل هذا املنوال ،وهم يستنكرون األمر ،ويدفعون عن أنفسهم

التهمة ،ويزدادون ثق ًة واطمئنان ًا!..

 ولكن الوقت مل يطل حتى وصل الدور إىل وعاء بنيامني.
 وهنا عقدت الدهشة ألسنتَهم
 حيث استخرج السقاية من وعاء أخيه األصغر بنيامني.

  

 وتعقدت األمور..

 واشتدت البلوى بأبناء يعقوب
 وأقبلوا عىل بنيامني ،يلومونه و ُيو ّبخونه

 فلم يأبه هبم يوسف

 وأمر بالقبض عىل بنيامني تنفيذ ًا للجزاء.
ِ
َِ 
ف﴾..
وس َ
﴿كذلك كدْ نَا ل ُي ُ

أخ َذ َأ َخا ُه فيِ ِد ِ
﴿ ما ك َ
َان لِ َي ُ
ين المَْ ِل ِك إِالَّ َأ ْن َي َشا َء اهللُ﴾..
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ِ ِ
ٍ
ِ
يم﴾!..
﴿ ن َْر َف ُع َد َر َجات َم ْن ن ََشا ُء َو َف ْو َق ك ُِّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ

  

 وملا تم القبض عىل بنيامني
 استاء إخوته منه وغضبوا عليه
 وارتدوا إىل مايض الزمان

 فقالوا منددين بأخيهم﴿ :إِن َيسرْ ِ ْق َف َقدْ سرَ َ َق َأ ٌخ َّل ُه ِمن َق ْب ُل﴾.

 إذ كانت عمة له ،عىل ما قيل ،قد نسبت إليه الرسقة بحيلة منها ُحب ًا له ،لتستأثر

به عندَ ها.

 فلام سمع يوسف منهم ذلك وقد ذكّروه بتلك احلادثة وهم ال يدرون..
 فانه أرسها يف ِ
نفسه ومل ُي ْبدها هلم.
ّ

َ ﴿ ق َال َأنت ُْم شرَ ٌّ َّمكان ًا َواللهَُّ َأ ْع َل ُم بِماَ ت َِص ُف َ
ون﴾!

  

 وانتحى إخوة يوسف جانب ًا.
 وأخذوا يتشاورون فيام بينهم بحثا عن حل هلذه املشكلة اخلطرية.

 واهلُّم يتجاذهبم بني أخيهم املقبوض عليه ،وأبيهم الذي آتوه موثِق ًا من اهلل!..
 فتوصلوا إىل قرار ظنّوه ُم ْرضيا للعزيز!!.
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 واستمع يوسف إىل ما يقولون
 فقالوا له:

َ ﴿ يا َأيهُّ َا ا ْل َع ِز ُيز إِ َّن َل ُه َأب ًا َش ْيخ ًا كَبِري ًا َف ُخ ْذ َأ َحدَ نَا َمكَا َن ُه إِنَّا ن ََر َ
ني﴾!..
اك ِم َن المُْ ْح ِسنِ َ
 ورفض يوسف هذا األقرتاح بقاطعية تامة

َأخ َذ إِالَّ َم ْن َو َجدْ نَا َمتَا َعنَا ِعنْدَ ُه إِنَّا إِذ ًا َل َظا ُلمِ َ
 وقال هلمَ ﴿ :م َعا َذ اهللِ َأ ْن ن ُ
ون﴾!
 وما زال إخوة يوسف جياد لونه يف أخيهم بنيامني ،حتى يئسوا منه.

  

َ ﴿ ف َل اس َت ْي َأسو ْا ِمنْ ُه َخ َل ُصو ْا ن ِ
َج ّي ًا﴾..
ماَّ ْ ُ
 واحتدم النقاش بينهم.

 ووجدوا أهنم ال حميص هلم عن العودة إىل أبيهم.
 وعندئذ..
كبريهم:
 قال ُ

َ ﴿ ألمَ َت ْع َل ُمو ْا َأ َّن َأ َباك ُْم َقدْ َأ َخ َذ َع َل ْيك ُْم َم ْوثِق ًا ِم َن اهللِ َو ِم ْن َق ْب ُل َما َف َّر ْطت ُْم فيِ
ْ
ف﴾؟
وس َ
ُي ُ
 فأجابوا :بىل.

 فأوضح موقفه ُمستدرك ًا:

َ ﴿ ف َلن َأبرح األَر َض حتَّى يأ َذ َن يِل َأبيِ َأو يحَ كُم اهللُ يِل وهو َخ الحْ ِ
ني﴾!
اك ِم َ
َ َ
َ ُ َ يرْ ُ َ
ْ ْ َ
ْ َْ َ ْ
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ُ فأسقط يف أيدهيم ،وقالوا:
 لقد كان من العسري علينا ،أن نرجع إىل أبينا بدون أخينا بنيامني ،فكيف نرجع

اآلن إليه بدونك أيض ًا ،وماذا ُ
نقول له؟
 فقال هلم:

﴿ار ِج ُعو ْا إِلىَ َأبِيك ُْم َف ُقو ُلو ْا َيا َأ َبانَا إِ َّن ا ْبن ََك سرَ َ َق َو َما َش ِهدْ نَا إِالَّ بِماَ َع ِل ْمنَا َو َما
ْ 
ُكنَّا لِ ْل َغ ْي ِ
ني﴾.
ب َحافِظِ َ
 فاحتجوا عليه قائلني:

 ربام ال ُيصدّ ُق أبونا ما نقول!

 فقال هلم :إذا مل يصدق فسوقوا إليه األدلة ،وقولوا له:

﴿ وس َئ ِل ا ْل َقري َة ا َّلتِي ُكنَّا فِيها وا ْل ِعري ا َّلتِي َأ ْقب ْلنَا فِيها وإِنَّا َلص ِ
اد ُق َ
ون﴾.
َ
َ َ
َ
َْ
َ ْ
َ َ َ

  

رب يف مرص.
 وبقي أخوهم األك ُ

 ومل يتخل هلم يوسف عن أخيهم األصغر.
اهلم ،ويتالعب بمشاعرهم القلق.
 فغادروا إىل كنعان يمزقهم ّ

 وط��ال عليهم الطريق حتى بلغوا كنعان ،وأرشف���وا عىل منازل أبيهم

يعقوب.
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 وقبل أن يفتحوا متاعهم
 توجهوا إىل أبيهم
وقصوا عليه ما كان..
ّ 

 فنطق يعقوب بلسان الوحي.

ب جمَ ِ ٌيل َع َسى اهللُ َأ ْن َيأتِ َينِي بهِ ِ ْم جمَ ِيع ًا
 و َق َالَ ﴿ :ب ْل َس َّو َل ْت َلك ُْم َأ ْن ُف ُسك ُْم َأ ْمر ًا َف َص رْ ٌ
ِ
ِ
يم﴾.
يم الحْ َك ُ
إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َعل ُ
ُ
احلزن
 وثقل عليه
 فأشاح بوجهه
﴿وت ََولىَّ ٰ َعن ُْه ْم﴾
َ 

ف﴾.
وس َ
َ 
﴿و َق َال َيا َأ َس َف ٰى َعلىَ ٰ ُي ُ

ِ
ِ
ِ
يم﴾!
َ 
﴿وا ْب َي َّض ْت َع ْينَا ُه م َن الحْ ُ ْزن َف ُه َو كظ ٌ

  

 وملا وجد أبناء يعقوب أباهم يف هذه احلالة املؤملة..
ّ 
وأن ذكرى يوسف تؤرق باله..
 قالوا له الئمني:

ُون َح َرض ًا َأ ْو َتك َ
ف َحتَّى َتك َ
ني﴾!
وس َ
ُون ِم َن الهْ َالِ ِك َ
﴿ تَاهللِ َت ْفت َُؤا ت َْذك ُُر ُي ُ
 فأجاهبم قائالً﴿ :إِ َّنماَ َأ ْشكُو ْا َب ِّثي َو ُح ْزنيِ إِلىَ اهللِ﴾.
 وكشف هلم طرف ًا عن عامل الغيب اإلهلي.
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﴿و َأ ْع َل ُم ِم َن اهللِ َما الَ َت ْع َل ُم َ
ون﴾!
 فاستطرد يقولَ :

  

 وكان يوسف ما زال ُيد ّبر أمور الرعية يف مرص.
 وذات يوم.
ِ
يب ليشرتي طعام ًا منه.
َ قد َم عليه أعرا ٌّ
 فباعه يوسف ما أراد

 وملا فرغ ،قال له :أين منز ُلك؟

 فأجابه األعرايب :يف نواحي كنعان

 فقال له يوسف :إذا مررت بالوادي الذي يقطنه يعقوب فقف ِ
وناد :يا

يعقوب! يا يعقوب!

 فقال األعريب:

 وهل عندك رسالة إليه؟

 فأجابه يوسف :نعم .فعندما تُناديه ،سيخرج إليك رجل عظيم ،مجيل حسن.
 فاستفرس األعرايب:
 فامذا أقول له؟

 قال له :لقيت رج ً
ال بمرص ،وهو ُيقرئُك السالم ،ويقول لك :إن وديعتك عند

اهلل عز وجل لن تضيع!
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 وسار األعرايب..
 فلام انتهى إىل الوادي ،نادى قائالً:
( يا يعقوب! يا يعقوب!)

عظيم اجلسم ،مجيل الوجه ،يتّقي احلائط
 فخرج إليه شيخ أعمى ،طويل القامة،
ُ
ِ
بيده!
 فأبلغه األعرايب رسالة يوسف

يعقوبَ م ّ
 فسقط
غشي ًا عليه
ُ
يب الدهشة!
 بينام انتابت األعرا َّ

  

 وبعد ساعة..

 أفاق يعقوب من غشيته..
 وكان األعرايب ما زال حارض ًا

 فقال له يعقوب وقد أراد مكافأتَه:
 يا أعرايب! ألك حاجة إىل اهلل تعاىل؟
 فأجاب األعرايب :بىل.

 فسأله يعقوب :فام هي ؟

 فقال األعرايب :إين رجل كثري املال ،ويل ابن ُة عم هي زوجتي ،ومل ُيولد يل منها
رزقني ولد ًا.
حب أن تدعو اهلل أن َي ُ
ولد ،وإين ُأ ُ

تلك الرسل

............................................................................................................

212

 فدعا له يعقوب بام أراد.

 ويروى مرفوع ًا إىل األمام الصادق.. 

يب أربعة بطون ،يف كل بطن أثنان!
 أن اهلل رزق األعرا ّ
 وكُل هذا بفضل دعاء يعقوب ا ُملستجاب.

  

 وكان يعقوب يعلم أن ابنه املحبوب يوسف مل َي ُمت.
 وأن اهلل سيظهره له بعد غيبته.

 ولذلك كان يقول لبنيه :إين أعلم من اهلل ما ال تعلمون.

 وتفتحت أبواب الرجاء أمام نبي اهلل يعقوب ،فنادى أبناءه ،وقال هلم:
ِ
ِ
ف َو َأ ِخ ِيه َوالَ َت ْا ْي َئ ُسو ْا ِم ْن َر ْو ِح اهللِ إِ َّن ُه الَ
وس َ
َ ﴿ يا َبن َّي ا ْذ َه ُبو ْا َفت ََح َّس ُسو ْا م ْن ُي ُ
َي ْا ْي َئ ُس ِم ْن َر ْو ِح اهللِ إِالَّ ا ْل َق ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون﴾!
 فساروا إىل مرص من جديد!

  

 وما زالوا حتى دخلوا مرة أخرى عىل يوسف

َ ﴿ ف َلماَّ َد َخ ُلو ْا َع َل ْي ِه َقا ُلو ْا َيا َأيهُّ َا ا ْل َع ِز ُيز َم َّسنَا َو َأ ْه َلنَا الضرُّ ُّ َو ِج ْئنَا بِبِ َضا َع ٍة ُّم ْز َج ٍاة
َف َأو ِ
ني﴾.
ف َلنَا ا ْلك ْي َل َوت ََصدَّ ْق َع َل ْينَا إِ َّن اللهََّ يجَ ْ ِزي المُْت ََصدِّ ِق َ
ْ

 وعندئذ ،ح ّقت كلمة اهلل تعاىل ليعزن يوسف ،ولريفعن من قدره
وليضعفن من قدر الباغني واحلاسدين.
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 وأراد يوسف أن يعرفهم بنفسه..
 وكان حكيام عاقالً..
 فمهد هلم الستقبال املفاجأة

ف و َأ ِخ ِيه إِ ْذ َأ ْنتُم ج ِ
ِ
اه ُل َ
ون﴾؟
 ثم قالَ :
ْ َ
وس َ َ
﴿ه ْل َعل ْمت ُْم َما َف َع ْلت ُْم بِ ُي ُ
الستار عن احلقيقة..
ورفع
ُ
ُ 

 فأدرك االخوة واقع األمر..
 وألهنم مل يكونوا واثقني مما تصوروه..

ف﴾؟!
وس ُ
 فاهنم أقبلوا عىل يوسف متسائلنيَ ﴿ :أ ِئن ََّك ألَن َ
ْت ُي ُ
ف َو َه َذا َأ ِخي َقدْ َم َّن اهللُ َع َل ْينَا﴾.
وس ُ
 فأجاهبم قائالًَ ﴿ :أ َن ْا ُي ُ
 وأراد أن ُيبرصهم بعاقبة التقوى والصرب..

ِ
ني﴾.
يع َأ ْج َر المُْ ْح ِسنِ َ
ب َفإِ َّن اهللَ الَ ُيض ُ
 فقال مستدرك ًا﴿ :إِ َّن ُه َم ْن َيت َِّق َو َي ْص رِ ْ

  

 ونظر إخوة يوسف كل منهم إىل اآلخر يف تعجب ودهشة..
 ومل يكن هلم سوى االقرار باحلق..
 فالتفتوا إىل يوسف أخيهم قائلني:

ني﴾!..
﴿ تَاهللِ َل َقدْ آ َث َر َك اهللُ َع َل ْينَا َوإِ ْن ُكنَّا لخَ َاطِ ِئ َ
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 وجتلت أخالق النبوة ..وهي التي ال تعرف سوى العفو واملغفرة والتسا ُمح..
 فط ّيب يوسف من خاطرهم ،وأطمعهم يف الرمحة اإلهلية..

ِ
ني﴾.
الراحمِ ِ َ
 وقال هلم﴿ :الَ َت ْث ِر َ
يب َع َل ْيك ُُم ا ْل َي ْو َم َي ْغف ُر اهللُ َلك ُْم َو ُه َو َأ ْر َح ُم َّ

 وأراد اهلل تعاىل أن تتحقق مشيئته احلكيمة ،وأن تتحول رؤيا نبيه يوسف

إىل حقيقة ظاهرة.

النور إىل عيني نبيه
 وآن األوان ليجزي اهلل الصابرين بصربهم ،ويعود
ُ
يعقوب.
 وكانت املعجزة..

 فخاطب يوسف إخوته بعطف ومودة.

 وقال هلم﴿ :ا ْذهبو ْا بِ َق ِميصيِ ه َذا َف َأ ْل ُقوه َعلىَ وج ِه َأبيِ ي ِ
أت َب ِصري ًا﴾.
َ
َ
َ ْ
ُ
َُ
النبوية..
 ثم أراد أن َي ُل َّم الشمل حتى تعم النعمة اإلهلية العائلة ّ
ني﴾!..
﴿وأتُونيِ بِ َأ ْه ِلك ُْم َأجمْ َ ِع َ
 فقال هلمَ :

  

 وأرسعت القافلة بالعودة إىل كنعان.

 وكان يعقوب بانتظار نسيم األحباب
 وحترك الركب.
 وملا فصلت العري..
 رفرفت العناية اإلهلية عىل منازل يعقوب.
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 فاشتم رائحة املحبوب عىل البعد..
 وملا مل يستطع كتامن فرحته بقرب اللقاء..

 فانه قال ملن عنده من بنيه مبرش ًا :إين ألجد ريح يوسف ،لوال أن تفندون!

  

احلب من الفند؟!
 فمتى خال ُّ

َ و َمن ِم َن املحبني نجا من اللوم؟!

 وهل يرتك عاذل لعاشق فرص ًة لوصال؟!
 فأنكر األبناء عىل أبيهم شوقه املتلهف للقاء حمبوبه وفلذة كبده..
 واهتموه بأنه مل يسل عن حب يوسف رغم أن الذئب أكله كام زعموا..
 فأقسموا له بلسان العاذل احلاسد ا ُملليم..

 وقالوا له﴿ :تَاهللِ إِن ََّك َل ِفي َضالَلِ َك ا ْل َق ِدي ِم﴾!..

  

 ولكن متى أخطأ األنبياء يف حدسهم وهو يقني!! ويف نبوءهتم وهي وحي؟!
 إذ مالبث أن ه ّلت البرشى..
 وأتى البشري..
البشري ألقى قميص يوسف عىل وجه يعقوب..
 فلام أن جاء
ُ
 فارتد بصري ًا ..يف طرفة عني!..

تلك الرسل
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 وعندئذ التفت يعقوب إىل ابنائه..
 ومتىل وجوههم التي احتجبت عنه زمنا..

كم إِنيِّ َأ ْع َل ُم ِم َن اهللِ َما لاَ َت ْع َل ُم َ
ون﴾؟!
 ثم قال هلم ُمعاتباَ ﴿ :ق َال َألمَ ْ َأ ُقل َّل ْ
 فيالقميص املحبوب!!

حب..
برص ا ُمل ّ
 ذهب به ُ
 وبه  ..عاد إليه!!

  

جراء الصدمة!..
 واستيقظ إخوة يوسف ّ
 وملا جت ّلت معامل احلقيقة.

 فاهنم استعطفوا أباهم واسرتمحوه..

ني﴾.
اس َت ْغ ِف ْر َلنَا ُذنُو َبنَا إِنَّا كنَّا َخاطِ ِئ َ
 وقالواَ ﴿ :يا َأ َبانَا ْ

ف َأس َت ْغ ِفر َلكُم ر إِ َّنه هو ا ْل َغ ُفور ِ
يم﴾
﴿س ْو َ ْ ُ ْ َ بيِّ ُ ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
 فرق هلم أبوهم قائالًَ :
 وأخرهم إىل السحر من ليلة اجلمعة.

 وكان يوسف قد بادر إىل العفو عنهم ألن قلب الشاب أرق من قلب

الشيخ

 كام أن جناية أبناء يعقوب عىل أبيهم ،إنام كانت بجنايتهم عىل أخيهم يوسف
 فبادر يوسف إىل العفو عن حقه..

اقتلوا يوسف
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 بينام أخر يعقوب العفو..

 ألن عفوه إنام كان عن ِ
حق غريه
 ويف احلالتني.
 فان الوحي هو نرباس األنبياء!..

  

يعقوب وأهله حيزمون متاعهم للرحيل.
 وأخذ
ُ

 وكان يوسف وأخوه بانتظار وصول الركب النبوي إىل مرص.
 ثم مالبثت أن سارت القافلة حيدوها شوق اللقاء..
 وانطوى طريق البعاد
 كام انطوى زمان الفراق..
 حتى الحت سهول مرص اخلرضاء..
 فغردت األطيار..
 وتراقصت األزهار..
 وكانت أمواج النيل ما زالت تنساب نحو األبدية..
 وهي هتدهدُ ألق احلضارة ،وزهو التاريخ!..
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 ووصل ركب يعقوب ،إىل أرض ِمرص..
 فاستقبلته ببشاشة وترحاب

 ودخل الركب النبوي القادم من كنعان عىل يوسف ،ويف مقدمته أبوه.
ف َء َاو ٰى إِ َل ْي ِه َأ َب َو ْي ِه﴾..
وس َ
َ ﴿ ف َلماَّ َد َخ ُلو ْا َعلىَ ٰ ُي ُ
ني﴾!..
﴿و َق َال ا ْد ُخ ُلو ْا ِمصرْ َ إِن َشا َء اللهَُّ َء ِامنِ َ
َ 

  

 وآن أوان تأويل الرؤيا النبوية..

 فرفع يوسف أبويه عىل العرش

سجدا ..أحد عرش كوكب ًا ،والشمس والقمر.
وخروا له ّ
ّ 
ٍ
وعندئذ ..وقد غدا احللم حقيقة..


 خاطب يوسف أباه يعقوب.. 
ِ
اي ِم ْن َق ْب ُل َقدْ َج َع َل َها َربيِّ َحق ًا﴾
 وقالَ ﴿ :يا َأ َبت َه َذا ت َْأ ِو ُيل ُر ْؤ َي َ

 ثم عدد له طرفا من النعم والفضائل التي من هبا عليه املوىل سبحانه..
ِ ِ
الس ْج ِن َو َجا َء بِك ُْم ِم َن ا ْل َبدْ ِو ِم ْن َب ْع ِد َأ ْن
 فقالَ :
﴿و َقدْ َأ ْح َس َن بيِ إِ ْذ َأ ْخ َر َجني م َن ِّ
الش ْي َط ُ
ن ََز َغ َّ
ان َب ْينِي َو َبينْ َ إِ ْخ َوتيِ ﴾.
 وواصل حديثه النبوي مقر ًا باللطف االهلي واحلكمة الربانية..
ِ
كيم﴾.
 فام لبث أن قال﴿ :إِ َّن َربيِّ َلطِ ٌ
يم الحْ َ ُ
يف لمَِّا َي َشا ُء إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َعل ُ
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 ويف تلك اللحظات املتأللئة بنور السامء..

 رفع يوسف وجهه إىل امللكوت األعىل
 وناجى ربه شاكر ًا أنعمه وأفضاله

اد ِ
يل األَح ِ
﴿ر ِّب َقدْ َءا َت ْيتَنِي ِم َن المُْ ْل ِك َو َع َّل ْمتَنِي ِم ْن ت َْأ ِو ِ
يث َفاطِ َر
َ
 وقالَ :
الس و ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض﴾.
َّ ماَ َ
 وأقر ملواله بالوالية ،ولنفسه بالعبودية احلقة..

ْت ولِيي فيِ الدُّ ْنيا و ِ
اآلخ َر ِة﴾.
َ َ
 فتوجه إىل مواله قائالًَ ﴿ :أن َ َ ِّ

يوسف أن أتبع ُ
الشكر واإلقرار بالدعاء..
 ومل يلبث
ُ
 وكان دعاؤه بحسن العاقبة..
 وااللتحاق باجلمع الصالح..

ِ ِ
ِ
ِ
ني﴾.
الصالحِِ َ
 فدعا ربه قائالً﴿ :ت ََو َّفني ُم ْسل ًام َو َألحْ ْقني بِ َّ

  

 واجتمع شمل األحبة ..والتأمت جراح الفراق.
 وتوهجت يف أفق التاريخ أشعة من حكم اهلل ورشيعته السامية.
 فكان يعقوب هو حجة اهلل يف أرضه

 بينام كان ا ُمللك ليوسف

 وأمىض يعقوب حولني يف مرص
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 حتى إذا وافاه األجل ،التحق بالرفيق األعىل ملب ّي ًا نداء خالقه.
 فحمله ولده يوسف يف تابوت إىل أرض الشام.
 ودفنه يف بيت املقدس

 فكان يوسف احلجة من بعده.

  

 وذات يوم أطل املايض بوجهه من رشفة الذكريات.
 وجاءت زليخا تدق أبواب يوسف
 فحال احلرس بينها وبينه.
العزيز قد رحل عن هذه الدنيا.
زوجها
ُ
 وكان ُ

 ولكنّها كانت مازالت ترفل يف حلل النعمة وا ُمللك وجالبيب البهاء.
 فسألتهم :وملاذا؟!
 فأجابوا قائلني:

 أيتها السيدة ،إنّا نكره أن ن ِ
ُقدم بك عليه ملا كان منك إليه!
ُ
 فلام كانت تعرفه حق املعرفة..

شعاع العقيدة يف قلبها:
 فقد احتجت عليهم قائلة ،وقد انسال
ُ
 إين ال أخاف ممن خياف اهلل!

 فأدخلوها عىل يوسف.
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 فرحب هبا وأكرمها وأحسن وفادهتا.
 وبدا الشحوب عىل وجهها يف املجلس اجلليل.

 فسأهلا يوسف :يا زليخا ..مايل أراك قد تغري لونك؟!
قر ًة باحلقيقة:
 فأجابت ُم ّ

 احلمد هلل الذي جعل امللوك بمعصيتهم عبيد ًا ،وجعل العبيد بطاعتهم ملوك ًا!..
 ثم ترقرقت عيناها بالدموع..
ّ 
قلب يوسف!..
فرق هلا ُ

  

 وانقضت بره ٌة كانت األطول من الدهر.
صمت أبلغ من الكالم..
 وخيم
ٌ

 فعاتبها يوسف يف ٍ
لطف منه..

 وقال هلا :يا زليخا ..ما الذي دعاك إىل ما كان ِ
منك يف السابق؟!
 فأجابت واحللم يتورد يف عينيها الباكيتني:
 وقالتُ :ح ْس ُن وجهك يا يوسف!

  

 وأطرق نبي اهلل يوسف.. 
 ثم محل زليخا عىل أثري الوحي من املايض إىل ألق املستقبل ،وقال هلا :فكيف لو
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وأسمح مني ك ّف ًا؟!
رأيتي نب ّي ًا ٌيقال له حممد ،يكون يف آخر الزمان ،أحس ُن مني ُخلق ًا،
ُ
 فأجابتُ :أ ُّقر له كام أقررت لك!

 فسأهلا :أحق ًا ما تقولني؟ فأجابت :علمت بأين صدقت.
 فسأهلا يوسف :وكيف ذلك؟

 فأجابت زليخا :ألنك حني ذكرته وقع حبه يف قلبي!

  

ورفعت األستار..
ُ 

 واهنتك حجاب الغيب عن عامل األرسار
 وأزهرت شجرة احلب عىل حافة عرش املحبوب
 وجتىل عامل الروح..
ذرات املادة  ..ثم تالشى الظالم.
 وانكدرت
ُ
الوضاء.
 وراح كل يشء يدور يف فلك النور ّ
نور عىل نور ،هيدي اهلل لنوره من يشاء
ٌ 
 وكان وجه اهلل ،وال يشء سواه.
 فأوحى اهلل إىل يوسف:

 إهنا قد صدقت ،وإين أحببتها حلبها حممد ًا صىل اهلل عليه وآله.
 وتألقت مشاعر القلوب ذائبة يف أشعة التوحيد..

اقتلوا يوسف
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 فال أنا ..وال أنت ..وال يشء إال هو..
 إذ ال إله إال هو!..

 فأمرا هللُ تبارك وتعاىل يوسف بالزواج من زليخا!..

  

 وعاش يوسف يف ظل النعمة االليهة..

ِ
البالد والعباد..
 وهو ُيسبغ من عدله وحكمه عىل
 فلقد كان من املخ َلصني..
 وكان صدّ يق ًا..

 وكان من املحسنني..

 وقد اجتباه اهللُ وجعله نبي ًا.
 فسار يف الناس بنور النبوة.
 وأرشقت أرض مرص بنور رهبا.
 وعمها اخلري والرخاء.
 حتى كان ذات صباح.

  

 فاستيقظت مرص لتجد هنار ًا بال رشوق.
 وني ً
ال بال فيضان
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 وحدائق بال شذى ،وأوراق ًا بال ندى.

 فام من يشء إال ويذرف الدموع حرس ًة وكمد ًا.
 فأقبلت عىل حبيبها ونبيها تلقي عليه النظرة األخرية ،وقد أتم اهللُ نعمته عليه

وتوفاه ُم ْسلام وأحلقه بالصاحلني.

 واجتمع الناس ُّ
كل حيب أن يدفن يوسف يف حملته ملا كانوا يرجون من

بركاته وفضله!..

 حتى حكم أشياخ القوم بأن يدفنوه يف هنر النيل..
 فيمر عليه املاء..

 ثم ُ
يصل إىل مجيع مرص ،فيكونون فيه رشكاء ،ويف بركته سواء.
 فوضعوه يف تابوت من رخام.
 ودفنوه يف النهر اخلالد املتموج باألزلية..
 فكان قرب يوسف يف النيل

 إىل أن محله موسى معه حني اخلروج من أرض مرص!..

َ ﴿ ذلِك ِمن َأنب ِ
بن ِ
اء ا ْل َغ ْي ِ
كنت َلدَ يهْ ِ ْم إِ ْذ َأجمْ َ ُعو ْا َأ ْم َر ُه ْم َو ُه ْم
ُوح ِيه إِ َل ْيك َو َما َ
ْ َ
كر َ
ون﴾!!
َي ْم ُ

واذكر عبدنا أيوب

 كان أيوب نبي ًا من أنبياء بني ارسائيل.

أيوب بن آموص بن دارح بن روم بن عيص بن اسحاق بن
 وهو ،كام ُيروى،
ُ

ابراهيم.

 وكانت أمه من ولد نبي اهلل لوط ابن هاران
 وكان يقيم يف بلدة من بالد الشام.
 وكان له فيها من أصناف املال من اإلبل والبقر واخليل والغنم.
 وكان بر ًا ،تقي ًا ،رحي ًام.

 وكان حيرتز من الشيطان ويتقي كيده

نفر ٌ
قليل من الذين آمنوا به وصدقوه.
 وكان معه ٌ
 ويقال بأهنم مل يكونوا سوى ثالثة.

 اثنان من بلدته ،وواحد من أهل اليمن.

  

 ويروى بأن جلربائيل بني يدي اهلل مقاما ليس ألحد سواه من املالئكة يف

القربة والفضيلة.

 وأن جربائيل هو الذي يتلقى الكالم.
 فاذا ذكر اهلل تعاىل عبد ًا له باخلري والثناء

 تل ّقاه جربائيل
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 ثم ل ّقاه ميكائيل وحوله املالئكة املقربون حا ّفني من حول العرش.
قربني.
 فاذا شاع ذلك يف املالئكة ا ُمل َّ

 شاعت الصلوات عىل ذلك العبد من أهل الساموات.
 فاذا صلت عليه املالئك ُة يف الساموات.

 هبطت مالئكة الساموات بالصالة إىل مالئكة األرض.

  

ب عن يشء من الساموات.
 ويقال بأن
إبليس لعنه اهلل ،كان ال يحُ َج ُ
َ
 وكان يقف فيهن حيثام أراد.

َ
وصل إىل آدم ،حني أخرج ُه من اجلنة.
 حتى أنه

 فلم ْ
يزل عىل ذلك َيصعد وهيبط حتى رفع اهلل تعاىل عيسى إىل السامء

الرابعة.

يصعدُ يف ثالث.
فحجب
ابليس اللعني عنها ،وكان َ
ُ
ُ 

 فلام بعث اهلل حممد ًا^ ُحجب إبليس اللعني عن الساموات مجيع ًا ،فهو
وجنوده حمجوبون عنها حتى تقوم الساعة.
شهاب مبني.
السمع ،فأتب َعه
 إال من اسرتق
ٌ
َ

  

واذكر عبدنا أيوب

................................................................................................

227

قواما..
 وملا كان نبي اهلل أيوب عابد ًا زاهد ًا صوام ًا ّ
ِ
الصالة.
ذكره اهلل تعاىل باخلري وأثنى عليه بطيب الثناء وعظي ِم َ
 فقد َ

 وعندئذ سمع إبليس اللعني جتاوب املالئكة بالصالة عىل أيوب.
البغي واحلسد..
 فأدركه
ُ

 فصعد رسيع ًا حتى وقف من السامء موقف ًا كان يقفه..
 وقال :يا إهلي..

نظرت يف أمر عبدك أيوب..
 لقد
ُ

فشكرك
 فوجد ْت ُه عبدا أنعمت عليه
َ
 وعافيته فحمدك..

 ثم مل تجُ رب ُه بشدة وال بالء..

َّ
ليكفرن بك وسوف لن يذكرك!..
 وأنا لك زعيم لئن رضبتَه ببالء
اللعني ضحكتَه الشيطانية!!
 ثم ضحك
ُ

  

 وكان يف قدر اهلل ومشيئته األزلية أن يدحر عدوه إبليس وينرص أولياءه

املخلصني وأنبياءه املرسلني.

 فقال اهللُ تعاىل إلبليس اللعني :انطلق فقد سلطتُك عىل ِ
مال ايوب عبدي.
فانقض عدو اهلل حتى وقع إىل األرض وله هبا ضجيج وعجيج!..

ّ
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عفاريت الشياطني و ُعظام َءهم.
اللعني
 ودعا إبليس
َ
ُ
 وخاطبهم قائالً:

 ماذا عندَ كم من البطش واملعرفة والقوة؟
 فأجابوه يف خيالء:

الكثري مما لو ِشئنا لقل ْبنا األرض عىل َمن فيها!..
 لدينا
ُ
 فقال هلم اللعني متبجح ًا متبخرت ًا:

لطت عىل ِ
مال أيوب ،وهي املصيب ُة الفادحة ،والفتن ُة القاصم ُة التي
 فاين قد ُس ُ

رب عليها الرجال !..فامذا أنتم فاعلون؟!
ال َيص ُ

 فتقافز جنود الشيطان فرحا ورسور ًا!..

  

 ويف احلال..
 برز عفريت من الشياطني ،وقال:

شئت لتحولت إعصار ًا من نار وأحرق َ
كل يشء
 لقد ُأ
عطيت من القوة ما إذا ُ
ُ

أتى عليه!..
َ

 فقال له إبليس:

ِ
ورعاتهِ ا!..
 فأت اإل َب َل ُ
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 وانطلق الشيطان اجلبار يؤم اإلبل
 وقد وضعت رؤوسها يف مراعيها..

ِ
ِ
 ونفخ فيها من ِ
اخلبيثة..
الرشيرة
روحه
السموم..
 وإذا بإعصار من نار يفور من حتت األرض وهيب بأرواح َّ
 وال يدنو من ٍ
يشء إال واحرتق!..

 فلم يزل حيرق االبل ورعاهتا ومراعيها حتى أتى عىل آخرها!..

  

ِ
ِ
املح ِرتق.
الشامت إىل
إبليس اللعني نظر َة
 ونظر
اليباب ُ
ُ
 وألسنة النريان ترتفع إىل السامء..

ِ
للكيد من نبي اهلل أيوب.
 فوجد أن فرصته حانت
 ويف حلظة!.

ُ
الشيطان بصورة الراعي!..
 متثل

 ثم انطلق إىل أيوب
 فوجدَ ه قائ ًام ُيصيل..

 فطار لبه ،وطاش صوابه ،واشتعل هليب حقده وغضبه!..
مشاعره السوداء ،التي تنضح بغضا ًء وكراهية..
 ولكنه كتم
َ
 فاقرتب من أيوب وهو يف صورة را ٍع من رعاة إبله.
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أحر ِمن اجلمر يتحني الفرصة!
 ووقف عىل ّ
 حتى إذا سنحت له..

 نادى بأعىل ِ
واجلزع..
اهللع
َ
صوته ُمظهر ًا َ
 وقال :يا أيوب ..با أيوب!..
نبي اهلل أيوب.
 فأجابه ُ
 وقال له :ماذا بك؟!

اللعني بالكارثة!..
ربه
ُ
 فأخ َ

 ولكن ..عىل طريقته الشيطانية!!..

  

ٍ
ُ
ضحكة صفراء بغيضة ،وقال
رتت شفتاه عن
 فتقدم منه
الشيطان الرجيم ،واف ّ

له ُمبكّت ًا:

( يا أي��وب! هل ت��دري م��اذا صنع ربك بإبلك ورعاهتا وهو ال��ذي اخرتته

وعبدته؟!)

 ثم أطلق ضحكته الساخرة!!

  

 وحوقل نبي اهلل ،واسرتجع ،ثم قال البليس اللعني دون أن يلتفت إليه:
 إنه اهلل ريب يفعل ما يشاء ،وإهنا مال ُه أعارين إياها ،وهو أوىل هبا ،إذا شا َء ترك،

وإن شاء نزع.
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 فأسقط يف يد اللعني ،وقال:

ِ
أيوب وقد َفن َْت عن آخرها؟
 أفهكذا ال تكرتث بأموالك يا ُ
 فأجابه أيوب بنفس مطمئنة:

وطنت نفيس ومايل عىل الفناء
 لقد
ُ
 ففاجأه اللعني قائالً:

 وإن ربك أرسل عليها نار ًا من السامء فاحرتقت مجيعها!

  

 وحتفز إبليس اللعني منتظر ًا رد فعل نبي اهلل الصابر..

ِ
للمشيئة االهلية ،دق باب ًا آخر للمال َمة ،وقال:
اخلضوع
 فلام أحس منه
َ
والناس يا أيوب ..والناس؟!

ُ

نبي اهلل :وما ُ
شأن الناس؟
 فأجابه ُ
 فقال اللعني متشفي ًا:

أصبت! أفتدري ماذا يقولون؟
 أراك قد َ
 فقال أيوب غري عابئ:
 وماذا يقولون؟
 فأجاب عدو اهلل:

 إهنم يقولون :ما كان أيوب َيعبدُ شيئ ًا ،وإنه ضال ،وما كان إِلاّ يف غرور!
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 فقال أيوب:

 ما َّ
ضل من عبد الواحد األحد الفرد الصمد ،الذي يحُ يي ويميت ،و ُيعطي

القادر عىل كل يشء.
ويمنع ،وهو
ُ
 فصاح اللعني حمنق ًا:

 فهاهم يقولون :لو كان إله أيوب قادر ًا عىل أن يصنع شيئ ًا ملنع ول َّيه!
 ثم أطلق اللعني نعرة أخرى!!

  

ِ
وعدوه
نبي اهلل عن عدو اهللِ
 وأحجم ُ
 ف ُفجع امللعون!..

 ولكنه مل يكف عن الوسوسة!
 فقال أليوب:

 بل إن ربك فعل بك ما فعل ل ُيشمت بك عدوك ويفجع بك صديقك!
 فتهيأ أيوب للصالة من جديد ،وأخذ يقول:

خرجت من بطن ِأمي ،وعريان ًا
( احلمد هلل حني أعطاين وحني نزع مني ،عريانا
ُ
أعود يف تراب ،و ُعريان ًا ُأحرش إىل اهلل تعاىل) .
 ودخل نبي اهلل يف الصالة عارج ًا إىل ربه الرحيم.
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ِ
بعدو اهلل إبليس ،ووقعت به اهلزيمة.
اخلزي
 وأمل
ُ

 فرجع إىل أصحابه وجنوده خاسئ ًا ذلي ً
ال حمسور ًا.
ِ
ونص ِ
ب حبائله..
أرص عىل مواصلة كيده ْ
 ولكنه َّ
 فقال جلنوده:

ِ
القوة ،فإين مل ُأكلم قل َبه!
 ويلكم! ماذا عندكم من
 فانربى عفريت من عظامئهم قائالً:

صحت صيحة بصوت ال يسمعه ذو روح إال
( عندي من القوة ما إذا شئت
ُ

نفسه!
خرجت ُ

 ففرح اجلبار اللعني ،وأمره قائالً:

 إذ ًاِ ..
فأت غنم أيوب ورعاهتا قبل أن ختمد نار مصيبتِه األوىل!..

  

 وانطلق العفريت اجلبار يف التو

 حتى إذا توسط الغنم صاح صيح ًة عظيمة رهيبة..
 فامتت الغنم عن آخرها ،ومات رعاهتا.

ِ
سيده منتفخ األوداج متبخرت ًا ،وفرح َا مرسور ًا
 ثم عاد إىل
 فاستقبله إبليس اللعني بحفاوة ،وراح يستعد للجولة القادمة ،وهو الوسواس

اخلنّاس!
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عدو اهلل بكبري رعاة الغنم..
 ويف هذه املرة ،متثل ُ
 حتى إذا جاء أيوب.. 

 فانه وجده ما زال قائ ًام ُيصيل

 فتملكه الغيظ ،وسيطر عليه احلنق
 ولكنه استجمع قواه الشيطانية الرشيرة
 وصاح قائ ً
ال بصوة كبري رعاة الغنم:
( يا أيوب! يا أيوب!)

اللعني بانتظار نبي اهلل الذي مل يأبه به حيث كان مشغوال بمناجاة ربه.
 ووقف
ُ
اللعني يزرع املكان جيئة وذهاب ًا كاملتقلب عىل جمَ ْ ِر النريان..
 فأخذ
ُ
 حتى إذا فرغ أيوب من صالته

 عاجله قائ ً
صاحب املصيبة:
ال بلسان املهموم ،وكأنه
ُ

 يا أيوب! أما تكف عن تلك الصالة التي شغلتك عن مالك؟!
أيوب غري عابئ:
 فسأله ُ
 فامذا وراءك؟

اللعني ،وقال:
 فأقبل عليه
ُ
 غنمك يا أيوب! غنمك ورعاهتا! لقد جاء الدور عليها بعد ما حدث إلبلك

ورعاهتا!
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نبي اهلل مستفرس ًا:
 فسأله ُ

 وماذا جرى عليها هي األخرى؟!
عدو اهلل بزهو االنتصار ،وقال:
 فشعر ُ
 لقد فنت عن آخرها!..

 ثم َ
مال اللعني برأسه ،وأصاخ بأذنيهُ ،متحرقا لسامع اجلواب!

  

 فقال أيوب:
 ال ينبغي لك أن تفرح حني أعارك اهلل ،وال جتزع حني أخذ عاريته.
 فتمزق الشيطان غيظا ،ثم مالبث أن عاد إىل جنوده خاسئ ًا مثبور ًا.

  

 ومجع عدو اهلل أولياءه من عظامء الشياطني والعفاريت.
 وقال هلم ونار الغيظ تُلهب صدره:

 لقد عجزت يف هذه املرة أيض ًا ،ومل أستطع أن أكلم قلب أيوب ،فامذا عندكم

من قوة؟!

 فانربى كبري من العفاريت قائالً:

لت رحي ًا عاصف ًا تنسف كل يشء،
شئت
لتحو ْ
 عندي من القوة يا سيدي ما إذا ُ
ّ
فآيت عىل كُل ما عنده حتى ال ُأبقي له شيئ ًا.
 فأمره اللعني قائالً:
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 فعج ْل بام عندك من قوة ،و ْأ ِ
ت احلرث والزرع يف التو واللحظة!..
ّ

  

 وأطاع العفريت أمر سيده اللعني

 وانقض بكل ما أويت من قوة عىل حرث أيوب ومزارعه.
الزراع والفالحون حتى هبت ريح عاصف فنسفت كل يشء من
 فلم يشعر ّ

ذلك حتى كأنه مل يكن.

 وعندئذ خرج إبليس اللعني متمث ً
ال بكبري الفالحني ،وانطلق فرح ًا مرسور ًا يؤم

أيوب

 فوجده قائام يصيل.

َ
يكمل صالته ويفرغ من مناجاته.
عدو اهلل حتى
 ومل يمهله ُ

 فام زال يناديه متفجعا بصوت كبري املزارعني ،واستمر خيربه بام حدث لزرعه

وحرثه.

 ولك ّن أيوب كان حملق ًا يف عامل امللكوت بعيد ًا عن عامل امللك.

كف عن وسوسته ،وانتظر فراغ أيوب من
 فام كان من إبليس اللعني إال أن ّ

صالته.

 ووقف يراقبه وهو يتميز من الغيظ!..

  

واذكر عبدنا أيوب

................................................................................................

237

 وفرغ نبي اهلل أيوب من صالته.

 ومل حيفل بالوسواس اخلنّاس ،وكأنه مل يره.

فهم عدو اهلل باالقرتاب منه ،فبادره أيوب قائالً:
ّ 
 هات ما عندك يا هذا ،فامذا حدث هذه املرة؟
الزراع:
 فقال له إبليس املتمثل بكبري ّ

 حرثك يا أيوب! حرثك! ه ّبت عليه ريح عاصف فجعلته قاع ًا صفصفا!..
 فأشاح عنه أيوب بوجهه ،وقال:

 احلمد هلل حني أعطى وحني نزع ،عاري ٌة له واسرتدها ،واهلل أوىل يب وبام أعطاين).
 فرجع عدو اهلل خاسئ ًا للمرة الثالثة

 وكأن الريح العاتية حني هبت مل تعصف إال به!..

  

 ولك ّن الرشير انقلب إىل شياطينه وأخذ حيزم أمره ويدبر كيده من جديد.
 فقرر يف هذه املرة أن يصيب كل ما لدى أيوب ماالً فامال.
مر عىل آخره باهلالك.
 وما زال كذلك حتى ّ

 وكان أيوب يقابل كل ذلك بالرضا واخلضوع ملواله ،وهو حيمد اهلل

ويشكره عىل البالء.

ومكره!..
ربه حيل َة عدو اهلل
َ
 فأعجز ص ُ
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 وملا رأى إبليس اللعني أنه مل ينجح يف يشء مع أيوب.. 
 صعد رسيع ًا إىل موقفه من السامء.
رب العاملني:
 وقال خماطب ًا َّ

ِ
وولد ِه فأنت معطيه املال.
 إهلي ..إن أيوب عبدك يرى أنك ما دمت متتعه بنفسه

فهل أنت مسلطي عىل ولده ،فاهنا وعزتك وجاللك هلي الفتنة املضلة واملصيبة التي

ال يقوى عليها صرب الرجال!

 فأجابه املوىل سبحانه وتعاىل ،وقال له انطلق ،فقد سلطتك عىل ولده!..

  

 وهبط عدو اهلل منقض ًا كلمح الربق

 حتى جاء بني أيوب يف دورهم ومنازهلم.
 فلم يزل يزلزل هبم حتى هتدمت قواعدها.
 ثم جعل يناطح اجلدران بعضها ببعض ويرميهم باحلجارة.

 حتى إذا م ّثل هبم َ
كل ُمثلة رفع هبم دورهم ومنازهلم وقلبها.
 فصاروا منك ّبني وقد زهقت أرواحهم مجيع ًا!..

  

 وكان أيوب قد اختار لبنيه معلام يعلمهم احلكمة واملعرفة.
 وكان أثري ًا عنده.

 فتمثل إبليس اللعني بذلك املعلم.
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 ثم انطلق إىل أيوب وهو جريح تسيل دماؤه.
 وكان نبي اهلل قائ ًام يصيل.
 فلام فرغ من نجواه..
 ابتدره اللعني قائالً:

 يا أيوب ،لو رأيت بنيك كيف ُعذبوا ،وكيف ُقلبوا عىل رؤوسهم ،وكيف

سالت دماؤهم وخرجت أدمغتهم من أنوفهم)1(»!..

 فصمت أيوب ومل جيبه بيشء.

يلح باملصيبة ويقول:
 ولكن إبليس اللعني جعل ّ

 ولو رأيت يا أيوب كيف ُشقت بطوهنم ،وتناثرت أمعاؤهم ،لتق ّطع قل ُبك!..

  

 ومل يزل اللعني يكرر ذلك وهو يظهر احلرسة واهلم واحلزن حتى رق قلب

أيوب.
َ

 فلام ّ
رق نبي اهلل لولده وذريته وأخذته الشفقة هبم.

 فانه أخذ قبضة من الرتاب ووضعها عىل رأسه حزن ًا وكمد ًا..
 وحينها ..حانت الفرصة للشيطان املريد!..

  

(((بحار األنوار (ط  -بريوت) ،ج ،12ص360 :
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 وملا بدا ذلك من نبي اهلل أيوب يف حلظة رقة وجزع.
 فان إبليس اللعني اغتنم هذه الفرصة بعد أن كان قد يئس من صرب أيوب.
 وصعد رسيع ًا إىل موقفه املعتاد من السامء.

 وهو يتاميل فرح ًا ورسور ًا بالذي كان من جزع أيوب

  

 ولك ّن فرحة اللعني مل تدم

 حيث كان أيوب قد رجع إىل ربه فتاب واستغفر
 وكان قرناؤه من املالئكة قد صعدوا بتوبته.
 فبدروا إبليس إىل اهلل تعاىل

 فوقف إبليس خاسئ ًا ذلي ً
ال

 ولكنه مل يرتاجع عن كيده أليوب
رب الساموات واألرض قائالً:
 فخاطب َّ

هون عىل أيوب ماذهب منه أنك متعته بنفسه! فهل أنت مسلطي
 يا إهلي ..إنام ّ

عىل جسده؟ فانك إن ابتليته يف جسده ظهر كذب عبوديته لك ،وكفر بك!..

 فقال اهلل عز وجل :انطلق ..فقد سلطتك عىل جسده ،ولكن ليس لك سلطان

عىل لسانه ،وال عىل قلبه ،وال عىل عقله!..
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وانقض عدو اهلل مرسع ًا نحو أيوب.

ّ
 فوجده ساجد ًا.

 فضحك يف نفسه وقال( :وإهنا آلخر سجدة منك يا أيوب)!..
 ثم أتاه يف موضع يف وجهه..
 ونفخ فيه نفخة شيطانية ملتهبة

 فاشتعل جسد نبي اهلل أيوب
 حتى صار قرحة واحدة
 ووقعت فيه حكّة ال يملك نفسه عنها.
 فلم يزل ّ
حيك بدنه حتى تقطع حلمه وتغري وتناثر..

 بينام كان عدو اهلل إبليس يراقب املصيبة وهو يتقافز هبجة ورسور ًا.

  

 واشتد البالء بجسد أيوب
 فشمت به أهل قريته من األعداء واملرشكني..
 ومحلوه إىل خارج القرية وهم يلومونه عىل ما كان منه من العبودية إلهله الواحد.
 وأخذوا يعيرّ ونه بإهله هذا

 ويسخرون منه ومن ربه ،وهم يقولون:

ونجاك من هذا البالء
 يا أيوب! لو كان إهلك هذا قادر ًا لشفاك ّ
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 ومنهم أيض ًا من يقول:
 يا أيوب! أما لو كان إهلك هذا حيبك ،ملا تسلط عليك وعىل أبنائك وأموالك،

فهال عدت إىل ما نعبد وما كان يعبد آباؤنا..؟!

 ولكن أيوب كان دائم التسبيح والتحميد والتبجيل لربه الكريم الذي

إذا شاء أعطى وإذا شاء منع!..

  

 ورفض أهل القرية أيوب.. 
 ووضعوه مهم ً
ال يف عريش خارج القرية.

موطنا نفسه عىل بالء ربه وشامتة أعدائه!..
 فبقي أيوب وحده يف خلوته ّ
 ولك ّن شخص ًا واحد ًا فقط مل يقاطعه حني قاطعه الناس..
 ومل جيفه حني جفاه الناس..

 ومل يشمت به حني شمت الناس.
 ومل هيمله حني أمهله الناس..
بنت أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن
 وهي زوجته وامرأته رمحة ُ

إبراهيم
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 وذات يوم..

 عادت (رمحة) إىل زوجها أيوب بحاجة له من القرية..
 فوجدت عنده ثالث ًة من أصحابه

انفض اجلميع عنه..
 ففرحت فرح ًا شديد ًا حيث كانت تؤملها وحدة أيوب وقد ّ
 سوى أن فرحتها مل تلبث أن تبدلت إىل غصة وحزن!..
 فوقفت تراقب اجلميع مشدوهة!..

  

 كان أصحاب أيوب يرصخون فيه تارة ويصيحون!..
 وتارة يلومونه ،ويعنّفون

 وتارة أخرى يتهمونه ،ويرفضون!..

 بينام كان أيوب يصغي منصت ًا ودموعه حترق أهدابه الذابلة!..

 وكان من بينهم شاب أخذته الشفقة بأيوب يف موقفه الكسري ذاك.
 فالم اآلخرين عىل ما كان منهم وما عريوا به أيوب.. 

 واستمر اجلدل والنقاش بني األصحاب دون أن يفارقوا دين أيوب.
 ولك ّن لومهم كان عنيف ًا!..

 فأشاح عنهم أيوب بوجهه ،وقال هلم معرض ًا:
عيل من مصيبتي!..
 قوموا عني ،فألنتم أشد ّ
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 وتوجه أيوب إىل ربه ،وجعل يناجيه قائالً:

أذنبت وماذا أخطأت حتى ّ
عيل غضبك!..
( إهلي ..ليتني أعلم ماذا
ُ
حل ّ
 إهلي ..ملاذا رصفت وجهك الكريم عني!..

املوت أمجل يب دار ًا وقرار ًا.
 إهلي ..لو كنت قد أحلقتني بآبائي لكان
ُ
أسأت فبيدك
أحسنت فاملن لك يا موالي ،وإن
 إهلي ..إنني عبدك الذليل ،فان
ُ
ُ

عقوبتي..

 إهلي ..تقطعت أصابعي ،وتساقط حلم رأيس ،وورم لساين ،وتقطعت أمعائي

يف بطني ،وهلك أوالدي ،وم ّلني أهيل ،وع ّقني أرحامي ،وتنكرت يل معاريف!..

 إهلي وإن سلطانك هو الذي أسقمني وأنحل جسدي ..فلك العتبى حتى

ترىض! )..

 وكانت (رمحة) جتلس غري بعيد ،وهي تبكي بصوت العاجز املفجوع ،واملشفق

الذي ال يملك حوال وال قوة.

 بينام كان إبليس اللعني يراقب املوقف عن قرب ،فجزع من صرب أيوب

وقد وجده ال يفرت عن ذكر اهلل والثناء عليه رغم ما أجراه عليه من عظيم البالء.

 فانقلب مذموم ًا مدحور ًا وهو ال يدري ماذا يفعل مع هذا العبد الصابر

املنيب!..
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رب أيوب مجيع حيل إبليس اللعني ،ور ّد عليه كل مكائده!..
 أعيا ص ُ
 فكلام جاءه بحيلة ،وتسلط عليه ببالء وجده صابر ًا شاكر ًا.

 فرصخ اللعني رصخة مجع فيها جنوده من أقطار األرض جزع ًا من صرب أيوب
النبي ،واحلزن يمزق كل كيانه ،واهلم يلقي بأطنابه عىل قلبه املكلوم الغارق يف
مستنقع الرشور واآلثام!..

  

 واجتمع جنود الشيطان يف طرفة عني..

 فلام وجدوا سيدهم حزين ًا مهموم ًا ،سألوه عام يقلقه ويضجره..
 فأجاهبم وقد نفد صربه:

 لقد أعياين هذا العبد الذي سألت اهلل أن يسلطني عليه وعىل ماله ،فلم يزدد إال
صرب ًا وثناء ًا عىل اهلل!..
 فأجابوه قائلني:

 لقد جئنا بكل ما لدينا من سلطان وقوة ،وهاهو أيوب يف حالة ال يحُ سد عليها.
 فرصخ فيهم اللعني :لقد افتُضحت وريب ،فاستغثت بكم لتغيثوين عليه!..
 فوجل جنود الشيطان رهبة من سيدهم اجلبار ،ولكن كبريهم قال له:
 فأين مكرك ،وأين علمك الذي أهلكت به من مىض..؟!
 فأجابه إبليس اللعني:

عيل ،وإال هلكتم أمجعني!..
 بطل ذلك كله يف أمر أيوب ،فهيا أشريوا ّ
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 وأخذ جنود إبليس ُيعملون فكرهم الرشير!..

 وبعد ساعة ،كانوا قد أحكموا حيلة شيطانية جديدة.
 فاقبل كبري منهم وقال لسيده:

 أرأيت آدم حني أخرجته من اجلنة؟
 فأجاب امللعون :نعم..
 فقال الشيطان املارد:
 فمن أين أتيته؟!

 فالتمعت عينا إبليس اللعني ،وأجاب:
 من قبل امرأته.

 فصاح جنود إبليس مجيع ًا قائلني:
ِ 
فأت أيوب من قبل امرأته ،فانه ال يوجد من يقربه غريها!..

  

 ومل ُيضع عدو اهلل حلظة من وقته بعد ما رأى من صواب املشورة الشيطانية..
 فانطلق حتى أتى (رمحة) وهي تبكي لوعة وأملا بالقرب من زوجها أيوب.
 فتمثل هلا اللعني يف صورة شيخ كبري ،وقال هلا:
 أين بعلك يا أمة اهلل؟!

 فأجابت :هو ذاك حيك قروحه ،ويرتدد الدود يف جسده ،وقد أهلك اهلل ماله

وولده.
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 فلام سمع اللعني منها ذلك ،طمع منها يف كلمة جزع ينفذ خالهلا إىل أيوب!
 فأخذ يوسوس هلا ،ويذكّرها بام كانت فيه من النعيم واملال وراحة البال.

 وملا وجدها وقد اشتد بكاؤها ،راح اللعني يشدد من وسوسته هلا ،فذكّرها
بجامل أيوب وشبابه ،وما كانت فيه من طيب عيش وحسن حال.
 ثم تظاهر اللعني برتكها وحدها بعد أن وسوس هلا بأن ما هم فيه من الرض ال
ينقطع عنهم أبد ًا!..

  

 ورصخت (رمحة) ،ثم شهقت شهقة متحرسة كادت تذهب بنفسها
 فعاد إليها إبليس اللعني ،وقال هلا:

 أفام تريدين أن يربأ زوجك ويعود إليكام ما كنتام فيه من نعيم ورخاء..؟!
 ونظرت إليه (رمحة) نظرة املتلهف
 فعلم منها اجلزع!..

 فأعاد عليها سؤاله موسوسا هلا باألمل..

 فأجابت بحرسة اليائس :نعم! ولكن كيف يكون ذلك..؟

 فأجاهبا اللعني بابتسامة خادعة ،ومهس هلا قائالً:
ِ
يسم اهلل عليه ،لعويف مما به من البالء ،وعاد إليه
 لو أن صاحبك أكل ذبح ًا ومل ّ
ماله وولده!..
 ثم ابتعد عنا متخفي ًا!..
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 وانطلقت (رمحة) إىل زوجها أيوب وهي ترصخ!..
 ثم أخربته بام قال هلا الشيخ العجوز ،وأحلت عليه بان يفعل ذلك!
 فعلم أيوب بحيلة إبليس اللعني

 وغضب عىل زوجته غضب ًا شديد ًا ،وأقسم ليرضبنّها مائة جلدة إن عافاه اهلل!..
 فلام ُدهشت (رمحة) من موقف أيوب ،فانه أخربها قائالً:
 لقد أتاك عدو اهلل ليفتنك عن دينك!..

 وانكفأت (رمحة) تبكي بمرارة ..ثم انطلقت لتبحث عام يسدّ رمقهام من طعام
 وعند ذلك ناجى أيوب ربه قائالً:

ني﴾ !..األنبياء83 :
َ ﴿ أنيِّ َم َّسنِ َي الضرُّ ُّ َو َأ َ
الراحمِ ِ َ
نت َأ ْر َح ُم َّ

  

 وجعلت (رمحة) ترتدد يف الطرقات بحث ًا عن لقمة عيش.
 ومىض وقت طويل دون أن يشفق عليها أحد.
 فعادت إىل زوجها وقد أضناها اهلم والعناء.
 وملا وصلت إىل املكان الذي كان به العريش ،مل جتد العريش ومل جتد زوجها

أيوب!..

 فاستولت عليها احلرية ،وأخذت جتدّ يف البحث هنا وهناك.
 فرأت رج ً
ال مجيل املنظر صبوح الوجه ،جيلس هناك يف حلة هبية.
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 فهابته ،وخافت أن تسأله عن أيوب!..
 وجلست تنوح عىل أيوب وتندب حظها وتتحرس عىل بعلها.
حللة ،وقال هلا:
 فدعاها صاحب ا ُ
 ماذا ِ
بك يا أمة اهلل!..

 فأجابته :أبحث عن زوجي املبتىل الصابر!..
 فسأهلا :فهل تعرفيه إذا رأيتيه؟
 فأجابت :لقد كان أشبه خلق اهلل بك عندما كان سلي ًام معاىف!..
 فقال هلا :فأنا أيوب الذي طلبت مني أن أطيع إبليس ،فقد عصيته وأطعت اهلل،

عيل صحتي وشبايب ومايل وولدي!..
ودعوت اهلل تعاىل ،فرد ّ

  

 ونظرت (رمحة) فاذا هبا يف حياهتا األوىل ،وقد ر ّد اهلل عليها وعىل بعلها أيوب ما

كانا فيه من نعيم ورخاء!..

 بينام كان الوحي ما زال جملج ً
ال يف السامء بقول اهلل تعاىل:

ب َو َع َذ ٍ
ان بِن ُْص ٍ
الش ْي َط ُ
وب إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َأنيِّ َم َّسنِ َي َّ
اب﴾ .ص41 :
﴿ وا ْذك ُْر َع ْبدَ نَا َأ ُّي َ
﴿ارك ُْض بِ ِر ْج ِل َك َه َذا ُم ْغت ََس ٌل َب ِ
اب﴾ .ص42 :
ار ٌد َوشرَ َ ٌ
ْ 
ول األَ ْل َب ِ
﴿و َو َه ْبنَا َل ُه َأ ْه َل ُه َو ِم ْث َل ُه ْم َم َع ُه ْم َرحمْ َ ًة ِمنَّا َو ِذك َْرى ألُ يِ
اب﴾ ص.43 :
َ 
﴿و ُخ ْذ بِ َي ِد َك ِض ْغث ًا َفاضرْ ِ ْب بِ ِه َوالَ تحَ ْ ن َْث إِنَّا َو َجدْ نَا ُه َصابِر ًا نِ ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه
َ 
َأ َّواب﴾ .ص.44 :

لنخرج ّنك َياشُ َعيب

 كان أهل مدين أمة تعيش يف شبه اجلزيرة العربية قبل امليالد بنحو ألفي عام.
 وكان حيكمهم ملك جبار فاجر مستكرب وال يطيقه حتى ملوك عرصه.
 ومع أهنم كانوا يف سعة من العيش الرغيد.
 إال أهنم كانوا يعبدون األصنام
 ورغم رخص األسعار وانخفاضها.

 إال أهنم كانوا يط ّففون الكيل وينقصون امليزان ويبخسون الناس أشياءهم.
 ومع أهنم كانوا بخري ويعيشون يف أمن واطمئنان ورفاهية.
 إال أهنم عاثوا يف األرض الفساد
 ومع ما كانوا فيه من نعمة ورخاء وسعة يف الرزق..
 إال أن ملكهم الطاغية أمرهم باحتكار الطعام!..

  

 وكان شعيب رج ً
ال من أهل مدين
 وكان يتسم بحسن اخللق ورجاحة العقل ،ويتميز بالفضيلة واحلكمة وااليامن..
 وكان من أحفاد خليل اهلل إبراهيم.

 فأرسله اهلل إىل مدين ليأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر ويدعوهم إىل

عبادة اهلل الواحد.

تلك الرسل

............................................................................................................

252

سمى بخطيب
 وملا كان شعيب خطيبا حمنك ًا متحدث ًا َّ
مفوها حتى أنه ل ُي َّ

األنبياء..

 فانه انطلق إىل قومه مب ّلغ ًا رسالة ربه.

  

 ودعا
شعيب قومه قائالً:
ٌ

َ ﴿ يا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ و ْا اهللَ َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغيرْ ُ ُه﴾ .األعراف84 :

 وبعد أن دعاهم إىل التوحيد ونبذ الرشك ورفض الوثنية ،أخذ ينهاهم عن

املنكر فقال هلم مواص ً
ال دعوته:

﴿والَ َتنْ ُق ُصو ْا المِْ ْك َي َال َوالمِْ َيز َ
ان إِنيِّ َأ َراك ُْم بِ َخيرْ ٍ ﴾ .األعراف84:
َ 

 ثم أنذرهم بالعذاب إن هم أرصوا عىل أباطيلهم الفاسدة ،فقال:
اف َع َليكُم َع َذاب يو ٍم محُ ِ ٍ
يط﴾ .األعراف84:
َ َْ
َ 
﴿وإِنيِّ َأ َخ ُ ْ ْ

  

 وواصل شعيب دعوته ،آمر ًا قومه باملعروف ،ناهي ًا إياهم عن املنكر،

فقال:

﴿ ويا َقو ِم َأو ُفو ْا المِْ ْكي َال والمِْ َيز َ ِ ِ
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم َوالَ َت ْع َثو ْا
ان بِا ْلق ْسط َوالَ َت ْب َخ ُسو ْا الن َ
َ َ
ََ ْ ْ
فيِ األَ ْر ِ
ض ُم ْف ِس ِدي َن﴾ .هود85 :
 وتناول نبي اهلل شعيب يف دعوته إىل قومه مظاهر الفساد االجتامعي،

فخاطبهم بقوله:

لنخرجنّك َي ُ
اش َعيب
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اط ت ِ
﴿ والَ َت ْقعدُ و ْا بِك ُِّل صرِ ٍ
ون َع ْن َسبِ ِ
ون َوت َُصدُّ َ
ُوعدُ َ
يل اهللِ َم ْن َءا َم َن بِ ِه
ُ
َ
َ
َو َت ْب ُغونهَ َا ِع َوجا﴾ .األعراف86 :
 ورأى شعيب أن يذكرهم بإحدى النعم االهلية الكربى عليهم ،فقال:

َان َع ِ
فك َ
ُ��رو ْا إِ ْذ ُكنْت ُْم َق ِلي ً
اق َب ُة المُْ ْف ِس ِدي َن﴾.
ال َف َك َّث َرك ُْم َوا ْن ُظ ُرو ْا َك ْي َ
َ 
﴿وا ْذك ُ
األعراف86 :
نبي اهلل حجته عىل قومه من أهل مدين بقوله:
 ثم أهنى ّ

ني وما َأ َن ْا َع َليكُم بِح ِف ٍ
ِِ
ِ
يظ﴾ .هود86 :
ْ ْ َ
َ ﴿ بق َّي ُت اهللِ َخيرْ ٌ َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤمن َ َ َ

  

 وسخر أهل مدين من دعوة شعيب.
 وأخذوا يف حماججته وجمادلته ،فقالوا له:

الت َ
ب َأ َص َ
اؤنَا َأ ْو َأ ْن َن ْف َع َل فيِ َأ ْم َوالِنَا َما
ُك ت َْأ ُم ُر َك َأ ْن نَترْ ُ َك َما َي ْع ُبدُ َءا َب ُ
َ ﴿ يا ُش َع ْي ُ
ِ
الر ِشيدُ ﴾ .هود87 :
اؤا إِن ََّك ألَن َ
ن ََش ُ
يم َّ
ْت الحْ َل ُ
 وكام أنكروا عليه حجته ،رد عليهم شعيب حجتهم ،فقام خطيب ًا فيهم،

وقال:

َ ﴿ يا َق ْو ِم َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن ُكن ُْت َعلىَ َب ِّين ٍَة ِم ْن َربيِّ َو َر َز َقنِي ِمنْ ُه ِر ْز َق ًا َح َسنَ ًا َو َما ُأ ِريدُ َأ ْن
ُأ َخالِ َفك ُْم إِلىَ َما َأنهْ َاك ُْم َعنْ ُه﴾ .هود88 :

 فثاروا يف وجهه ،وقابلوا موعظته باالستهزاء واالستنكار .ولك ّن شعيب ًا

أوضح هلم هدفه من دعوته قائالً:
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﴿ إِ ْن ُأ ِريدُ إِالَّ ِ
اس َت َط ْع ُت َو َما ت َْوفِ ِيقي إِالَّ بِاهللِ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت َوإِ َل ْي ِه
اإل ْصال ََح َما ْ

ُأنِيب﴾ .هود88 :

وصموا آذاهن��م عن دعوة أخيهم
 ولكن القوم لبثوا يف ضالهلم يعمهون،
ّ
شعيب.

  

 وشاع اخلرب يف املدينة.
 فخيش امللك اجلبار من أن جتد دعوة شعيب طريقها يف أوساط القوم.
 فأرسل إليه بالقدوم عليه ،عساه يقنعه برأيه ويثنيه عن دعوته ،وجيعله يكف

عن موعظة الناس.

  

 وقدم شعيب إىل امللك الطاغية.
 وكان امللك يرتبع عىل عرشه حتوطه فنون األهبة والعظمة ،وحوله حشمه

وبالطه.

 وثار يف روعه أن سلطانه وعظمة ملكه ستكون سبب ًا يف التأثري عىل شعيب.
 فلام دخل عليه شعيب ،بادره امللك قائ ً
ال يف عظمة وجربوت:

 يا شعيب! سمعنا أنك قدمت بدين جديد ،وأنك تريد أن تصدنا عام كام يعبد

آباؤنا.

 فأجابه شعيب :بىل ،وإنه لدين التوحيد والعبودية هلل الواحد األحد ونبذ عبادة
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األوثان التي ال جتدي نفع ًا وال فتيال.

 فضحك امللك ،وسأل شعيب ًا قائالً:

 أتريد هبا ملك ًا وسلطان ًا يا شعيب ،ومالك من عزة وال سابقة يف امللك؟! .
 فأجابه شعيب:

 أهيا امللك ،إن العزة هلل مجيع ًا ،وما أريد إال اإلصالح ال ا ُمللك والسلطان.
 فسأله امللك:
 إذا كان األمر كذلك ،فامذا تقول يف ُصنعنا ،أهو صالح أم فساد؟ وهل أنت
ٍ
راض أم ساخط؟
 فأجاب شعيب بحول اهلل ،والوحي جيري عىل لسانه:
 لقد أوحى اهلل إ ّيل بأن امللك إذا صنع ما صنعت ،يقال له ٌ
ملك فاجر!
 فغضب امللك وثارت ثائرته وأمر بإخراج شعيب يف احلال!..

  

 وبالغ أهل مدين يف رفض دعوة نبي اهلل شعيب.

 حتى أهنم انتدبوا من بينهم فرق ًا ومجاعات تقطع الطريق عىل كل من يقصد

شعيب ًا لإليامن به.

 وكانوا خيوفوهنم بالقتل وسلب األموال والذراري.

 ويتهمون شعيب ًا بالشقاق والضالل والضعف.

 بينام كان شعيب مازال يتحدى الصعاب ،ويتصدى لألباطيل الزائفة،

تلك الرسل
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وهو يقول:

َ ﴿ ما ت َْوفِ ِيقي إِالَّ بِاهللِ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت َوإِ َل ْي ِه ُأنِيب﴾ .هود88 :

  

 وواصل
شعيب دعوته رغم غضب امللك اجلبار وجلاجة قومه.
ٌ
 وكانوا كلام زادوا إنكار ًا زادهم شعيب وعظ ًا وإرشاد ًا

 فلام بالغوا يف ضالهلم واستهزائهم ،فان شعيب ًا حذرهم من عواقب

أعامهلم وذكرهم باألمم املاضية ،وقال هلم:

ُوح َأو َقوم ه ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ود
اب َق ْو َم ن ٍ ْ ْ َ ُ
َ ﴿ يا َق ْو ِم الَ يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم ش َقاقي َأ ْن ُيصي َبك ُْم م ْث ُل َما َأ َص َ
وط ِمنْكُم بِب ِع ٍ
َأو َقوم صالِ ٍح وما َقوم ُل ٍ
يد﴾ .هود89 :
ْ َ
ْ ْ َ َ
َ َ ْ ُ
 ودعاهم إىل االستغفار والتوبة ،قائالً:

ِ
ِ
ِ
يم َو ُدو ٌد﴾ .هود90 :
َ 
اس َت ْغف ُرو ْا َر َّبك ُْم ُث َّم تُو ُبو ْا إِ َل ْيه إِ َّن َربيِّ َرح ٌ
﴿و ْ

  

 وبدالً من أن ّ
ترق قلوب أهل مدين لنصائح أخيهم شعيب.. 
 فاهنم هددوه باألخراج هو ومن آمن معه ،وقالوا له:

ب َوا َّل ِذي َن َءا َمنُو ْا َم َع َك ِم ْن َق ْر َيتِنَا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن فيِ ِم َّلتِنَا﴾.
َ ﴿ لن ُْخ ِر َجن ََّك َيا ُش َع ْي ُ
األعراف88 :
 فثبت قلب شعيب وازداد املؤمنون إيامنا غري آهبني بالتهديد والوعيد.
 ثم مالبثت أن تصاعدت وترية األحداث

لنخرجنّك َي ُ
اش َعيب

............................................................................................

 فاجتمع أهل مدين عىل شعيب

بالرجم هذه املرة وقالوا:

257

وقابلوا دعوته بالتجاهل والتهديد

اك فِينَا َض ِعيف ًا َو َل ْو الَ َر ْه ُط َك َل َرجمَ ْن َ
ول َوإِنَّا َلن ََر َ
ب َما َن ْف َق ُه كَثِ َري ًا ممِ َّا َت ُق ُ
َاك
َ ﴿ يا ُش َع ْي ُ
ْت َع َل ْينَا بِ َع ِز ٍيز﴾ .هود91 :
َو َما َأن َ
 فأجاهبم شعيب بشفقة وحكمة وقال:

َ ﴿ يا َق ْو ِم َأ َر ْهطِي َأ َع ُّز َع َل ْيك ُْم ِم َن اهللِ َواتخَّ َْذتمُ ُو ُه َو َرا َءك ُْم ظِ ْه ِر ًّيا إِ َّن َربيِّ بِماَ ت ْع َم ُل َ
ون
محُ ِ ٌ
يط﴾ .هود92 :
 ثم ألقى عليهم حجته األخرية قائالً:

ِ ِ
ف َت ْع َل ُم َ
اب يخُ ِْز ِيه
﴿و َيا َق ْو ِم ا ْع َم ُلو ْا َعلىَ َمكَانَتِك ُْم إِنيِّ َع ِام ٌل َس ْو َ
ون َم ْن َيأتيه َع َذ ٌ
َ 
ِ
ِ
ِ
يب﴾ .هود93 :
َو َم ْن ُه َو كَاذ ٌب َو ْارتَق ُبو ْا إِنيِّ َم َعك ُْم َرق ٌ

  

 ولكن أهل مدين مل يعودوا عن فسقهم وكفرهم واهتموا شعيب ًا بأنه

مسحور ،وأنه كاذب.

 فلام يئس شعيب من إيامهنم ،دعا ربه قائالً:

ني﴾ .األعراف89 :
﴿ر َّبنَا ا ْفت َْح َب ْينَنَا َو َبينْ َ َق ْو ِمنَا بِالحْ َ ِّق َو َأن َ
ْت َخيرْ ُ ا ْل َفاتحِ ِ َ
َ 
 فجاء أمر اهلل.

احلر والغيم حتى صار ماؤهم محي ًام.
 وأرسل اهلل عليهم ّ
 فانطلقوا إىل أيكة هلم..
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 فرفع اهلل سبحانه هلم سحابة سوداء
 فاجتمعوا يف ظلها..

 فأرسل اهلل عليهم نار ًا منها فأحرقتهم وأخذهم عذاب يوم الظلة..
 ثم أخذهتم الصيحة والرجفة فأصبحوا يف ديارهم جاثمني ،كأن مل يغنوا فيها!
 أال ُب ْعد ًا ملدين كام بعدت ثمود.

ونجى اهلل شعيبا والذين آمنو معه برمحة منه ،وهو الذي ينرص رسله والذين

ّ

آمنوا يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة.

  

 وتولىّ
شعيب عن قومه الظاملني الذين أخذهم العذاب.
ٌ
 وأخذ يقول غري ٍ
أس عليهم وال آسف:

َ ( ل َقدْ َأب َل ْغ ُتكُم ِرساالَ ِ
اسى َعلىَ َق ْو ٍم كَافِ ِري َن) .
ت َربيِّ َون ََص ْح ُت َلك ُْم َف َك ْي َ
ْ
ف َء َ
ْ َ
 والتجأ شعيب إىل ربه ذائب ًا يف حبه

 وظل يبكي من حب اهلل عز وجل حتى عمي ثالث مرات واهلل يرد عليه برصه..
 فلام كانت الرابعة.
 أوحى اهلل تعاىل إليه:
 يا شعيب! إىل متى يكون هذا منك؟ إن كان خوفا من النار فقد أجرتك ،وان

كان شوق ًا إىل اجلنة فقد أبحتك!
 فقال شعيب:

لنخرجنّك َي ُ
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 إهلي وسيدي ،إنك تعلم أين ما بكيت خوفا من نارك وال شوقا ً إىل جنتك،

ولكن ُعقد حبك يف قلبي ،فلست أصرب أو أراك.
 فأوحى اهلل تعاىل إليه:

 أما إذا كان هكذا ،فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران!..

  

 وحتقق الوعد االهلي.

 فأخدم اهلل تعاىل حبيبه شعيب ًا كليمه موسى عرش سنوات.

 حتى كان ما كان من أمر موسى
زوجه إياها..
شعيب التي كان قد ّ

يف طريق عودته إىل مرص مع ابنة

 ولك ّن شعيب ًا كان ما زال يبكي شوق ًا إىل رؤية اهلل ولقائه ..حيث كان

بكَّاء ًا..

 فقبضه اهلل إليه بعد مائتني واثنتني وأربعني سنة عاشها يف ظالل احلب االهلي

والرسالة الساموية.

 فكان
شعيب رابع األنبياء اخلمسة الذين بعثهم اهلل تعاىل من العرب،
ٌ

وهم :هود ،وصالح ،واسامعيل ،وشعيب ،وخاتم األنبياء واملرسلني حممد^ .

 وعسى أن يكون ذلك سبب ًا يف أن كتبة التوراة اليهودية مل ُيسموه نبي ًا وال رسوالً،
بل أطلقوا عليه اسم (رعوئيل كاه ُن ِمدْ َيان) !..

  

تلك الرسل
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 ومضت القرون واألزمان..
 حتى كان زمان هشام بن عبد امللك..

ال يسمى ( َ
 فأرسل رج ً
سهل ب َن سعيد) ومعه مجاعة ليحفروا له بئر ًا يف رصافة

عبد امللك.

 فأخذوا حيفرون وحيفرون ،ومل يظهر هلم ماء..
مهوا بمغادرة املكان..
 حتى إذا ّ
 ظهرت هلم مججمة..
 فاحتفروا ما حوهلا..
 وإذا هم برجل طويل قائم عىل صخرة وعليه ثياب بيضاء..
 وكانت كفه اليمنى عىل رأسه عىل موضع رضبة فيها..
 فنحوا يده عن مكاهنا..
 فسالت الدماء..
 ثم ردوها إىل ماكانت عليه
 فسدّ ت اجلرح

 فعجبوا لذلك عجبا شديد ًا!!..
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 ويف هذه األثناء..
 نظر أحدهم إىل ثياب الرجل البيضاء.
 وإذا بني طياهتا كتاب مكتوب فيه:

ُ
 أنا شعيب بن صالح،
النبي إىل قومه ،فرضبوين
رسول رسول اهلل شعيب ّ

عيل الرتاب ،وحبسوين يف هذا احلفر إىل أن يبعثني اهلل
وطرحوين يف هذا اجلب ،وهالوا َّ

وأخاصمهم يو َم القيامة!!..
َ

ذروين أقتل موىس ..
 أمر فرعون مرص بأن يأتوه بالكاهن األكرب لينبئه عام يكون يف مستقبل األيام

كعادته كل عام.

القرص املشيدُ عىل ضفاف النيل يتألق كجوهرة حتت أشعة الشمس
 وكان
ُ
املرشقة.
وتفور حوله العيون ،وجتري من حتته
 بينام حتفه البساتني واملزارع اخلرضاء،
ُ

األهنار والينابيع.

 وكان املشهد أشبه بحلم يف يوم ربيعي زها باأللوان الوردية البهيجة..
 سوى أن السامء مل تكن صافية عىل ما يرام!..

  

 وانطلق البخور الكهنويت من حمارق املعبد الكبري يف قرص الفرعون.
 ودخل الكاهن األكرب يف حلته الرسمية يتبعه الكهنة والكتبة واملنجمون وعلامء

الفلك والسحرة حماطني بمظاهر األهبة واجلالل.

تنساب يف أرجاء املعبد يف إيقاع هادئ حتت ِ
ألق
 بينام كانت أصوات املوسيقى
ُ

األضواء اخلافتة.

 والطقوس جتري بدقة ونظام
 والقرابني تُقدم للفرعون_ اإلله!..
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املطهم بالذهب واجلواهر واليواقيت وقد وضع
 وجلس الفرعون عىل عرشه ّ

عىل رأسه تاجه العظيم متكئ ًا عىل مسند ا ُمللك.
 وعىل يمينِ ِه و ُّيل عهده..

جتلس زوجته املحبوبة وابنتُه األثرية.
 بينام عىل يساره ُ

ِ
احلرس الفرعوين..
 وخلفه متثال حوروس ورجاله بمالبس
 وعىل مقربة منه جيلس كاتبه وأمامه لفافة من ورق الربدي.

  

 وجاء الكاه ُن األكرب..

 واقرتب من عرش الفرعون..
 فق ّبل األرض بني قدميه وقدم له فروض الطاعة والوالء والعبودية..
 ثم استوى واقف ًا يف انتظار األمر الفرعوين.

وعم الصمت وخيم السكون وتشنفت اآلذان
ّ 
 فقال الفرعون:

 أهيا الكاهن! أخربين بخرب النجوم وارفع ستار الغيب عن أنباء املستقبل.
 وندّ ت عن الكاهن رعشة ،وارجتفت جوارحه ،وبدا عليه التمهل وكأنه يؤثر

الصمت.

 فابتسم الفرعون وقد أعجبه خضوع الكاهن وتذ ُّلـ ُله يف حرضته..
 فقال له مادح ًا:
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 يا كاهن مرص األكرب ،وقديس النيل واهب احلياة! حتدث وإنك ملن املقربني.
 فاستجمع الكاهن حواسه ،ثم قال بصوت متهدج وكأنه خيرج من أعامق

األرض منبعث ًا يف أقطار الفضاء:

 أهيا الفرعون العظيم ،يا نفحة الشمس ،وواهب األنفاس لشعب مرص وعبيدك

األوفياء! يا من جيري النيل بأمرك ،وترشق الشمس بكربيائك ،وخترض الرباعم بلطف

عظمتك! عندي من خرب النجوم ما قد تأباه عزتك!!

 فبدى التوجس عىل مالمح الفرعون ،ثم قال:
 حتدث وال ختف ،فام أنت سوى ٍ
خمرب ال مد ّبر!
 فقال الكاهن:

 دام ظلك أهيا املليك العظيم! يولد يف بني ارسائيل غالم جياهر بعدائك ويسلبك

ملكك ،وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه!!

  

 وخرج األمر امللكي يف احلال..
 فأمر فرعون بقتل كل غالم يولد يف بني إرسائيل.
 وانطلق اجلالوزة جيوبون الشوارع ويقتحمون املنازل.
 فقتلوا كافة الغلامن من بني ارسائيل
 وذبحوا كل من كان يولد منهم
 حتى أهنم كانوا يعذبون النساء فيضعن محلهن ،ثم يذبحون املواليد أمام عيون

تلك الرسل
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األمهات واآلباء.

 فأرسع املوت يف بني إرسائيل
 وعمهم اهللع واخلوف..

 وظل األمر الفرعوين قيد التنفيذ عىل مدى أعوام طويلة..
 حتى ظن الفرعون أنه قىض عىل غريمه..
 فعاد إليه هدوء البال.

 وارتد يتقلب مرسور ًا يف النعمة والرخاء

  

 حتى كان ذات صباح..

 فخرجت امرأة فرعون بوصيفاهتا وجوارهيا ليغتسلن يف مياه النيل..
 وأثناء ذلك..

 إذا بتابوت مقبل ترضب به األمواج نحو الشاطئ
 فأصبن بالدهشة والعجب..

 ورحن يتصاحين ويرتاشقن باملياه..
 وأطرقت امرأة فرعون هنيهة..

 ثم أمرت بانتشال التابوت من املاء..

 وإذا بطفل صغري وديع ينظر إليها هبدوء وبني عينيه هالة من النور!..
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 ومحلت امرأة فرعون الطفل الصغري بحنان إىل القرص وقد وقع حبه يف قلبها
 وسارت إىل زوجها وقد ضمت الرضيع إىل صدرها وكأنه وليدها..
 فلام وقع عليه نظر الفرعون..
 داخله احلذر ،وصاح قائالً:
 اقتلوه !..فانه من العربيني!!

  

 وتقدم أحد احلرس ليذبح الرضيع بشفرته..
 فشهقت امرأة فرعون ،وأقبلت عىل زوجها..
 واستعطفته قائلة:

 قر ُة ٍ
عني يل ولك ،ال تقتلوه ،عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا!..
 ورق فرعون المرأته..

 فرفع يده آمر ًا احلراس باالبتعاد عن الطفل.
 ثم أشاح عنه بوجهه ،وانرصف إىل شأنه.

  

 وفرحت آسية فرحة غامرة ،وسرُ ت أيام رسور!..
 ومحلت الطفل برسعة إىل وصيفتها..

 وأوكلت إليها أمر إرضاعه والعناية به.
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 ثم داعبت الطفل الذي كان يمص إهبامه جوع ًا ،وقالت له:

 ال عليك يا صغريي! سآيت لك باملراضع مجيع ًا حتى تصري شاب ًا فتي ًا يف طرفة

عني!..

 بينام كانت كلامت اهلل املنقوشة عىل عرش القدرة تقول:

َ ﴿ فا ْل َت َق َط ُه َء ُال فِ ْر َع ْو َن لِ َيك َ
ُون لهَ ُ ْم عَدُ ًّوا َو َح َزن ًا إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َو َها َم َ
ان َو ُجنُو َدهمُ َ ا
ني﴾ .القصص8 :
كَانُو ْا َخاطِ ِئ َ

  

 وجاءت وصيفة آسية زوجة فرعون بخرب مرضعة من مراضع القرص لرتضع

الوليد الذي انتُشل تو ًا من مياه النيل.

 وكانت األوامر امللكية قد صدرت برضورة إيالء العناية الفائقة هلذا الرضيع.
 وألهنم مل يكونوا قد أعدّ وا له اسام مسبق ًا كعادة مواليد القصور..
 فاهنم أطلقوا عليه اسم (موسى)

 ومل يكن هذا اسام بال مسمى بالطبع .
 فامذا يعني إذ ًا..؟

 قيل بأنه اسم مركب من لفظني باهلريوغليفية ،األول (مو) ويعني املاء ،والثاين

(سى) ويعني الشجر ،حيث ُوجد التابوت الذي كان به بني الشجر عىل وجه املاء.
 ولربام قيل أيض ًا غري ذلك!

 نعم يا صديقي ،فكلمة (موشيه) تعني باللغة العربية (املخ َّلص) و(املخ ِّلص)
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أي اسم مفعول واسم فاعل يف آن واحد ..ويقال بأن سبب ذلك هو أن زوجة فرعون

انتشلته من املاء وخلصته من الغرق!..

  

 ولكن ،يا صديقي ،سيبقى إشكال عىل هذه التسمية عند ذلك!
 وما هو؟

 لربام قيل كيف أطلقوا عليه اسام عربي ًا يف قرص فرعون وهم كانوا حيتقرون

العربيني ويسوموهنم سوء العذاب؟

ُ
اللفظ يف اهلريوغلفية نفس اللفظ يف العربية
 إشكال وجيه حقا .ولكن ربام وافق

كام هو واضح من املعنى.

 وربام تدخلت العناية االهلية أيض ًا يف ذلك األمر وهم ال يعلمون باحلقيقة!..
 ومل ال؟ وقد قال اهلل تعاىل هبذا الشأن:

ت امر َأ ُت فِر َعو َن ُقر ُت َع ٍ يِل و َل َك الَ َت ْق ُت ُلوه َعسى َأ ْن ينْ َفعنَا َأو َنت ِ
ِ
َّخ َذ ُه
َ َ ْ
َ
َ 
ُ َ
ينْ
ْ ْ َّ
﴿و َقا َل ْ َ
َو َلد ًا َو ُه ْم الَ َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ القصص9 :

  

 فدعنا اآلن ،يا عزيزي ،نلقي نظرة عىل موسى وهو يف مهده يمص إصبعه

استدرار ًا للحليب!

 نعم يا أخي .جاءوا له بخري مرضعة يف القرص فلم يرضع منها!..
 ثم...؟!
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 ثم جاءوا له بمرضعة ثانية وثالثة ،فكان موسى يرفض املراضع واحدة تلو

األخرى ،مما أوجد أزمة حمرية يف قرص الفرعون!
 وعندئذ..؟!

 وعنئذ إذا بفتاة عىل باب القرص بعد أن شاع اخلرب يف املدينة ،وهي تقول هلم:

هل أدلكم عىل أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟!
 فهل قبلوا هبذا العرض؟!

 وهل كان أمامهم خيار آخر وهم احلريصون عىل حياة الوليد لكي يكون قرة

عني لفرعون وامرئته!!

  

َ ﴿ ف َر َد ْدنَا ُه إِىل ُأ ِّم ِه ك َْي َت َق َّر َع ْين َُها َوالَ تحَ ْ َز َن﴾ .القصص13 :

﴿ ولِ َتع َلم َأ َّن وعْدَ اهللِ ح ٌّق و ِ
لك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم الَ َي ْع َل ُم َ
ون﴾ .القصص13 :
َ َ
َ ْ َ َ

 ولكن يا صديقي من كانت أمه؟ وكيف حدث هذا التسلسل العجيب يف هذه

القصة املدهشة؟

 نعم ،يا عزيزي ،أمه كانت تسمى (يوخابيد) عىل ما قيل وكانت من بني

إرسائيل .فلام محلت بطفلها مل يظهر عليها أثر احلمل ،وبذلك مل يبقر رجال فرعون
بطنها ويذبحوا جنينها!
 فلام وضعته؟!
 ملا وضعته أوحى اهلل إليها أن أرضعيه ،فاذا خفت عليه فألقيه يف اليم وال ختايف

وال حتزين إنا را ّدوه إليك وجاعلوه من املرسلني.
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 فياللتدبري االهلي!!
 إهنا مشيئة اهلل يا أخي ،ويف ذلك قصة أخرى فريدة!..
 فام هي هذه القصة..؟

 انتظر قلي ً
ال ألق ّلب بعض األوراق!..

  

 هل وجدهتا يا عزيزي..؟
السيرَ .
 نعم ،يا صديقي وجدهتا ،فاقرأ معي ما كُتب يف كُتب ّ

 ملا اقرتب ميالد موسى

 كانت ألمه قابلة مصافية هلا من املرصيني
 فلام رضهبا ال ّطلق..

 أرسلت إليها فجاءهتا وقامت عىل أمرها حتى ُولد موسى.
 فلام خرج من بطن أمه هاهلا نور بني عينيه)1(»!..

 فارتعدت مفاصل القابلة ،ودخل حبه يف قلبها ،فعزمت عىل أال خترب بأمره

قرص الفرعون!..

  

 ولكن ..عندما خرجت القابلة أبرصها بعض العيون!..
 فسألوها..
(((تفسري كنز الدقائق و بحر الغرائب :ج ،10ص(35 :بترصف).
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 فأنكرت!..
 فجاءوا ليدخلوا عىل أم موسى.
 فأرسعت أخته إىل أمها وأخربهتا بأن احلرس بالباب!..

 فطاش عقلها ،ووضعته جانب ًا وهي ال تدري ماذا تفعل!..
 وكان احلرس قد أقتحموا الدار!..

  

 بحث احلرس هنا وهناك
 وجدّ وا يف العثور عىل الوليد ليذبحوه كام أمر الفرعون.
 وبعد بحث دقيق.
 عثروا عىل خرقة ملفوفة..
 فتأهبوا لذبح الطفل الصغري..
 وعندما فتحوا تلك اخلرقة..
 مل جيدوا هبا شيئ ًا..

 فخرجوا مرسعني ،ونجا موسى من الذبح بأمر اهلل وعنايته!..

  

 وأرضعته أمه حتى رسى الدفء بينهام ثم وضعته بعناية يف التابوت وألقته يف

اليم نزوالً عىل األمر االهلي.
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 فحملته األمواج بعيد ًا ،بعيدا ،إىل القدر املرسوم.
 بينام وقفت أمه وحيدة عىل الشاطئ وهي تنظر حزينة إىل كبدها فوق األمواج

اجلارية.

 ولكنها كانت حريصة عىل معرفة مصريه..فقالت ألخته ُق ّصيه!..

 فمشت أخته تتعقبه متخفية بني األشجار واحلشائش وأوراق الربدي.
 حتى ألقاه اليم إىل الساحل
 والتقطه آل فرعون

 فبرصت به أخته عن ُجن ٍ
ُب وهم ال يشعرون.
 وكان ما كان!..

فحرم اهلل عليه املراضع
ّ 

تقر عينها وال حتزن!..
 ثم رده اهلل إىل أمه كي ّ

  

 امتنع موسى عن املراضع مجيعا ورفض املرضعات واحدة بعد األخرى.

ٍ
الرضيع الذي
يموت
حرية شديدة ،وهال ُآل فرعون أن
قرص فرعون يف
َ
ُ
 فوقع ُ

شاءوا أن يتخذوه ولدا.

 وكلام حاولوا حماولة جديدة الرضاع الطفل باءت بالفشل.

تقف عىل ِ
ربهم أهنا
 فبينام هم عىل هذه احلال ،وإذا بصب ّي ٍة يافعة ُ
باب القرص وخت ُ

تعرف امرأة ترضعه.
ُ
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 ومع أن آل فرعون كانوا عىل حذر شديد ،إال أهنم أرادوا أن يتداركوا أمر

الرضيع بكافة الوسائل (ولكن أك َثرهم ال يعلمون) !..

  

 عادت الصب ّية بامرأة زعمت هلم بأهنا سرتضعه وترعاه وتشفق عليه وتكفله.
 فلام سألوها عن اسمها ،قالت:
 اسمي (يوخابيد) .

 فأظهروا امتعاض ًا شديد ًا عندما علموا أهنا من العربيني ،وحالوا بينها وبني

الطفل.

 ولكن بكاء الطفل اجلائع ارتفع يف مهده بقوة مما أقلق القوم.

ِ
ِ
بقبول املرضعة اجلديدة حتى لو كانت
الوصيفات
 فجاءت آسي ُة ،وأمرت

عربانية.

 فتلقفته (يوخابيد) وضمته بحنان إىل صدرها.

ِ
صدرها وقد
احلليب برشاهة من
يمتص
 وشعر موسى بدفء بدن أمه ،فأخذ
َ
ُ
هد َأ وكف عن البكاء.

األمر بر ّمته وينرصفون إىل
وعمت القرص فرح ٌة شديدة جعلت القو َم يتناسون َ
ّ 
ِ
بالطفل الرضيع!..
العناية
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 ومضت شهور وأعوام

ِ
 وموسى يشب يف ِ
للتقاليد امللكية.
قرص فرعون مراعيا
 حتى بلغ أشدَ ُه واستوى شاب ًا فت ّي ًا.

 فلام بلغ أشده ،واستوى ،آتاه اهلل حكام وعل ًام.
 وكذلك جيزي اهللُ املحسنني.
 حتى أن فرعون مرص كان يوكل إليه الكثري من األعامل السياسية والعسكرية

والعمرانية.

ِ
ِ
 كام كان يرشك ُه يف ِ
لوالية العهد وخالفته يف
إدارة البالد أحيان ًا ،إعداد ًا له
أمور
ِ
ِ
أفكاره الدينية.
بعض
ينكر عليه َ
أمره ،وإن كان ُ
!..

 فكان موسى يركب مراكب فرعون ،وكانوا يدعونه (موسى بن فرعون)

  
 وذات يوم..
 ركب فرعون..
وركب موسى معه يف أثره.

َ

 فأدركه املقيل يف مدينة (منف) العاصمة شامل مرص عىل ضفاف النيل.

ِ
احلر شديد ًا وقد هجع ُ
ُ
األسواق أبوابهَ ا
للقيلولة ،وأغلقت
أهل املدينة
 وكان ُ

الشوارع وقت الظهرية.
وخلت
ُ
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 فلام دخل موسى عىل هذه احلال.
 وجد فيها رجلني يقتتالن
 هذا من شيعته من بني إرسائيل
 وهذا من عدوه من ِ
آل فرعون

 وكان الثاين خباز ًا لفرعون عىل ما قيل.
وعمت اجللبة والضوضاء.
 وكان النزاع قد اشتد فيام بينهام ،وارتفعت أصواهتامّ ،

  

 واقرتب موسى من الرجلني.
 فاستغاثه الذي من شيعته عىل الذي من عدوه.
 وسأهلام موسى عن خطبهام

ِ
 فقال له الذي من شيعته:إن هذا ُ
بعبادة الفرعون ،وأنا أقول بعبادة اهلل
يقول

َ
أمسك يب ليسلمني إىل القرص.
الواحد ،وقد
 فقال موسى للذي من عدوه:

ُ
دليلك عىل ما تقول به من دينِك؟
 ما

 فأجاب الفرعوينّ :
إن فرعون هو ريب فهو يرزقني ويطعمني ويسقيني.
 فسأله موسى:

َ
 ومن الذي ُ
ويطعمه ويسقيه؟!
فرعون
يرزق
ُ

ذروين أقتل موسى ......................................................................................... ....

277

 فلم يحُ ْ ِر الفرعوين جواب ًا ،وانكر عىل موسى كالمه.

الذهاب بالذي هو من شيعة موسى إىل فرعون ليعاقبه عىل دينه.
 وأراد
َ
 وتدخل موسى ليستخلصه منه.

 فنازعه القبطي وقد أمسك بزمام العرباين.
 فوكزه موسى ،وكان شديدَ القوة والبأس فقىض عليه ،وقتله ،وهو ال يريدُ قتله!

  

القبطي
 وهرول العرباين بعيد ًا ،ثم مالبث أن اختفى عن األنظار ،وقد لفظ
ّ
أنفاسه األخرية!..
 فوقف موسى أمام القتيل مدهوش ًا ،وغارق ًا يف بحر من الفكر والتأمل.
 ثم ما لبث أن قال مستنكر ًا األقتتال يف سبيل الباطل كام فعل القبطي:
عدو ُّ
مضل مبني:
 هذا من عمل الشيطان ،إنه ٌ
 ثم توجه إىل اهلل قائالً:

ِ
عيون
( رب إين ظلمت نفيس بدخويل هذه املدينة ،فاغفر يل ،واسرتين عن
القوم ،فام كان هذا إال يف ِ
سبيلك).
الشكر قد وجب عليه بام آتاه اهلل من قوة يف
 وعندئذ شعر موسى بأن
َ

احلق فناجى ربه قائالً:

﴿ر ِّب بِماَ َأ ْن َع ْم َت َعليَ َّ َف َل ْن َأ َ
ني﴾ القصص17 :
كون َظ ِهري ًا ِّل ْل ُم ْج ِر ِم َ
َ 
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ُ
األقباط احلادث
 انترش اخلرب يف املدينة واستنكر
 فتوجه مأل منهم إىل القرص خارج املدينة ،وقالوا لفرعون:

ال من ِ
 إن بني إرسائيل قد قتلوا رج ً
آل فرعون ،فخذ لنا بحقنا.
 وسأهلم فرعون عن السبب ،فقالوا:

يقول ِ
ُ
 ألن صاحبنا كان ُ
فيقول بإله سواك!..
بدين فرعون ،وأما اآلخر

 فغضب فرعون غضب ًا شديد ًا ،وأصدر أوامره يف احلال ،وصاح يف رجاله:
 ائتوين ِ
بقاتل ِه فور ًا ألقتص منه!..

  

 وركب احلرس يف شوارع املدينة
 وانبثت العيون
 وأخذ الرجال يتتبعون األخبار
 فبينام هم جيولون
 إذا برجلني يقتتالن مرة أخرى
 أحدُ مها عرباين

 واآلخر من ِ
آل فرعون..

 وإذا بموسى وقد َ
أقبل يف هذه اللحظة أيض ًا

 وكان قد أصبح يف املدينة خائف ًا يتقرب ،ومل يعد إىل القرص بعد ما وقع باألمس.

ذروين أقتل موسى ......................................................................................... ....

279

ِ
باألمس يسترصخه!
 فاذا الذي استنرصه
 وقد بلغ النزاع أشدّ ُه بني الرجلني!!..

  

 ومل يكن موسى بالذي تأخذه يف احلق لومة الئم..
 فاقرتب من الرجلني..
 ولكنه الم الذي من شيعته عىل إثارة األجواء يف ظروف غري مواتية ،وقال له:
 إنك لغوي مبني!..

  

 وأراد موسى البطش بالذي هو عدو هلام.

 فظن الذي هو من شيعته أن موسى يريد البطش به عقاب ًا له عىل ما

استنكره منه قبل حلظات.

 وخاف أن يقتله بوكزة تقيض عليه
 فتعجل األمر خماف ًة وظن ًا.

 وخاطب موسى قائالً:

 يا موسى ،أتريد أن تقتلني كام قتلت نفس ًا باألمس؟!

 ونظر إليه موسى بعجب ودهشة وقد أفشى نبأ احلادث أمام رجال

الفرعون.

ِ
االشارة التي مل تكن غامضة وال مبهمة.
 ولك ّن العرباين مل يكتف هبذه
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 فأزم املوقف خماطب ًا موسى:

 إن تريدُ إال أن تكون جبار ًا يف األرض وما تريد أن تكون من املصلحني!..

  

 ومل يكن يتوقع رجال فرعون أن يكون القاتل الذي يبحثون عنه هو موسى.
 وكانت ملوسى هيب ٌة ومكانة عظيمة بصفته ابن ًا لفرعون كام هو شائع.
 فحالت هيبته بينهم وبني إلقاء القبض عليه.

 واغتنم موسى هذه الفرصة وأرسع بمغادرة املكان..
 بينام عادوا هم إىل قرص فرعون ومعهم العرباين كشاهد عيان عىل اجلريمة!..

  

 وملا حتقق فرعون من اخلرب غضب غضب ًا شديد ًا
العرباين الذي سيسلبه ملكه!..
 وجال يف خاطره أن يكون موسى هو ذلك
ّ
 وعادت به الذاكرة إىل نبوءة الكاهن

 فاستولت عليه اهلواجس من جديد.
 فصاح يف رجاله قائالً:
 اطلبوه يف املخابئ والطرق ،واذبحوه عىل الفور ،وأتوين برأسه حتى لو كان

رأس ولدي موسى!..
َ
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 وكان من بني آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيامنه إ ْذ كان عىل تقية من دين

إبراهيم اخلليل.

 و ُيقال بأنه كان خازن فرعون.
 فلام سمع بام قاله فرعون.

 اخترص طريق ًا ليسبق الذباحني إىل موسى وقد توارى يف بعض نواحي املدينة.
 وجاء من أقىص املدينة يسعى حتى وصل إليه يف خمبئه ،فقال له:

ِ
اخرج إِنيِّ َلك ِمن الن ِ
وس ٰى إِ َّن المَْلأَ َ َي ْأتمَ ِ ُر َ
ني﴾!..
َّاص ِح َ
َ
ون بِك ل َي ْق ُت ُلوك َف ْ ُ ْ
َ ﴿ يا ُم َ

القصص20 :

  

 ومل ُيضع موسى وقته يف املدينة..

ِ
ِ
ب﴾ القصص21 :
َ ﴿ ف َخ َر َج من َْها َخائف ًا َيترَ َ َّق ُ
 وكان يقول لدى خروجه مناجي ًا ربه:

ني﴾  .القصص21 :
﴿ر ِّب ن َِّجنِي ِم َن ا ْل َق ْو ِم ال َّظالمِِ َ
َ 
 وختيرّ موسى طريق مدين.
 وشعر بأن فيه نجاته وهداه..

 فلام توجه تلقاء مدين ،قال راجي ًا ربه:

ِ ِ
السبِ ِ
يل﴾  .القصص22 :
َ ﴿ ع َسى َربيِّ َأ ْن يهَ ْد َيني َس َوا َء َّ
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 وانطلق موسى يرضب يف الصحاري والقفار دون زاد وال راحلة..
 وهو يتلفت خلفه حذر ًا من أن يلحق به القوم ،وينظر يمين ًا ويسار ًا.
 وكلام قطع وادي ًا واجه مرتفع ًا من اجلبال فيصعد ..وهيبط.
 و ُي ْسلمه سهل إىل َوعر
ووعر إىل سهل

ٌ
 وهنار إىل ليل

 وليل إىل هنار.
 واستمر به احلال عىل ذلك عدة أيام
 ومل يكن طعامه سوى أعشاب األرض وأوراق الشجر وبقل الصحراء.
 فسقط مغشي ًا عليه من التعب!.

  

 وبعد ساعة فتح موسى عينيه
 ثم جلس متأم ً
ال ما حوله
 وكان قد ورد ماء مدين دون أن يراه.

﴿و َجدَ َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ِّم َن الن ِ
َّاس َي ْس ُق َ
ون﴾ القصص23 :
 وهنالك َ
﴿ ووجدَ ِمن دونهِ ِم امر َأ َت ِ ت َُذود ِ
ان﴾ القصص23 :
َ
َ َ َ
ُ ُ ْ َ ينْ
ّ 
هب لنجدهتام:
فرق حلاهلام ،وقال وقد ّ
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َ ﴿ ما َخ ْط ُبكماَ ﴾..؟! القصص23 :
َ ﴿ قا َلتَا﴾:

ِ
ِ
الر َعا ُء َو َأ ُبونَا َش ْي ٌخ كبِ ٌري﴾ !..القصص23 :
﴿ لاَ ن َْسقي َحت َّٰى ُي ْصد َر ِّ
 فأشفق موسى عليهام ،ودنا من البئر ،وقال ملن عىل املاء مقرتح ًا:
 أستسقي يل دلو ًا ،ولكم دلو ًا

 وكان الدلو يمده عرشة رجال
 فريض الرعاء بذلك مغتنمني الفرصة ،والفتاتان ترقبان.
َ ﴿ ف َس َق ٰى لهَ ُماَ ﴾

ُ ﴿ ث َّم ت ََولىَّ ٰ إِلىَ ال ِّظ ِّل﴾ القصص24 :
 فقال طالب ًا العون من رازق اخللق:

﴿ر ِّب إِنيِّ َلمِا َأن َْز ْل َت إِ يَ َّل ِم ْن َخيرْ ٍ َف ِق ٌري﴾  .القصص24 :
َ 
 ومل يكن يريد سوى رغيف من اخلبز يسدّ به رمقه

 حيث كانت خرضة البقل تبدو يف صفاق بطنه من ضعفه وهزاله وجوعه

الشديد!

  

الشيخ الكبري عىل غري عادهتام ّ
ِ
كل يوم.
 وعادت املرأتان مبكرتني إىل أبيهام
 فتعجب أبومها.

 وقال هلام مستفرس ًا:
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الرجوع هذا اليوم!..
 أرسعتام
َ

 فأخربتاه بخرب الفتى الغريب.

 ومل تكونا قد عرفتا موسى

 فشعر الشيخ الكبري بنور يشع يف قلبه ،فقال لواحدة منهن ،وكانت الكربى:
 اذهبي إليه فادعيه لنجز َيه أجر ما سقى لنا.
 ومل تكن هذه الفتاة سوى (صفورة) .

ٍ
 ومل يكن الشيخ الكبري سوى نبي اهلل
شعيب!..

  

 وبينام كان موسى جيلس يف ظالل إحدى األشجار بالقرب من البئر بعد

أن دعا ربه بإنزال اخلري..

 جاءته صفورة ،وهي البنت الكربى ،متشى عىل استيحاء.
 وكان موسى سابح ًا يف بحر أفكاره
 فقالت له:

﴿ إِ َّن َأبيِ َيدْ ُع َ
وك لِ َي ْج ِز َي َك َأ ْج َر َما َس َق ْي َت َلنَا﴾ القصص25 :

 فقام معها موسى

 وسارت الفتاة ،وهو يتبعها.
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 وهبت رياح خفيفة يف صحراء مدين عىل الطريق نحو منازل شعيب.
 وكانت الرياح قادمة من اخللف
 فقال موسى للفتاة:
 تأخري ،ودليني عىل الطريق.
 فأكربت الفتاة مروءته ونبله ونجابته
 وسارت خلفه وهي تدله عىل الطريق.

 حتى وصال إىل منزل نبي اهلل شعيب.

  

 واستقبل شعيب ضيفه بحفاوة بالغة.
 وجدّ يف إكرامه
 وسأله عن خربه
 فأنبأه بقصته.
 فلام قص عليه القصص.

 أثنى عليه شعيب وقال له مهدئ ًا روعه:

ني﴾ .القصص25 :
﴿ الَ تخَ ْ
َف ن ََج ْو َت ِم َن ا ْل َق ْو ِم ال َّظالمِِ َ
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 وذات مساء..
 انتحت صفورة بأبيها شعيب النبي.
ترسه بأمر!..
 وأرادت أن ّ

 ولكنها كانت ترتاجع حياء ًا وخج ً
ال ويمنعها احلياء من الكالم
 فالطفها شعيب ومهد هلا سبيل احلديث.
 حتى زال االضطراب عنها.

 فخفضت رأسها ،وقالت واحلياء قد أسدل عىل وجهها ستار ًا ظهرت محرته

عىل وجنتيها:

ِ
ِ
ني﴾القصص26 :
است َْأ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّي األَ ِم ُ
است َْأج ْر ُه إِ َّن َخيرْ َ َم ِن ْ
َ ﴿ يا َأ َبت ْ

  

 وابتسم شعيب ور ّبت عىل كتف ابنته بحنان.
 والفتاة خيفق قلبها بقوة ،ورضباته تشتد.
 فسأهلا مالطف ًا:

ِ
عرفت
 أ ّما قوتُه فقد عرفتيها بسقي الدلو وحده دون أن يعينه أحد ،فبم

أمانته..؟!

 فصمتت الفتاة حياء ًا ،ثم استجمعت قوهتا وأجابت:
 لقد كنت أسري أمامه فقال يل تأخري ،فأنا من قوم ال ينظرون أعقاب النساء،

فبهذا عرفت أمانته.
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 فأرشقت عىل ثغر شعيب ابتسامة عريضة ،وقد أدرك ما ترمي إليه ابنته

ودعا هلا باخلري والسعادة.

  

 وكان موسى جيلس يف حمرض شعيب ومها يتبادالن أطراف احلديث.
 حتى إذا سنحت الفرصة ،قال شعيب ملوسى:

﴿ إِنيِّ ُأ ِريدُ َأ ْن ُأن ِ
ْك َح َك إِ ْحدَ ى ا ْبنَت ََّي َها َتينْ ِ َعلىَ َأ ْن ت َْأ ُج َرنيِ َثماَنيِ َ ِح َج ٍج َفإِ ْن
َأتمْ َ ْم َت عَشرْ ًا َف ِم ْن عندك﴾ .القصص27 :
 ثم برشه باليرس ،قائ ً
ال شفق ًة عليه:

ِ
﴿وما ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ُش َّق َع َل ْي َك ست ِ
ني﴾ .القصص27 :
الصالحِِ َ
َجدُ نيِ إِ ْن َشا َء اهللُ م َن َّ
َ
َ َ 
 وهتلل وجه موسى بالبرش ،وغمرت قلبه الفرحة ،فأجاب بالقبول ،وقال:

ان َعليَ َّ َواهللُ َعلىَ َما َن ُق ُ
ال عُدْ َو َ
َ ﴿ ذلِ َك َب ْينِي َو َب ْين ََك َأ َّيماَ األَ َج َلينْ ِ َق َض ْي ُت َف َ
ول
َو ِك ٌيل﴾ القصص28 :
 وسطعت أنوار العرس النبوي!!..

  

 وعاش موسى مع ص ّفورة يف سعادة ووئام ،وهو يثابر عىل خدمة نبي اهلل

شعيب.

 ووجد يف الرعي أفق ًا مفتوح ًا عىل مجال الكون وعظمة خالقه.
 فكان ينعم بالتأمل والتفكر بني هدأة املراعي ،وانبساطة السهول ،وانفساحة
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املدى ،وروعة السامء ،وتألق النجوم.
 وكان يتنقل بني الربوع اخلرضاء ،والتالل املمرعة ،والينابيع الصافية ،والعيون

يسبح بحمد اهلل وشكره ،ويلهج فؤاده بذكره.
العذبة ،وهو
ّ

 حتى إذا ما صفت روحه ،واغتسل قلبه بندى الصباح املنسكب من رباب

العشق..

 فتح عينيه ،منتبه ًا من سبحات التجيل..

 فوجد أن عرش ًا من السنوات قد انقضت!.

  

أتم ما كان بينه وبني نبي اهلل شعيب.
 فلام قىض موسى األجل وقد َّ
 استأذنه يف العودة إىل مرص فأذن له حامد ًا شاكر ًا..

 وزوده من عنده باملتاع ،وساق له غنيامت ،وأجزل له العطاء.
 فلام أراد اخلروج بأهله ،سأل شعيب ًا عصا تكون معه

عيص األنبياء عند شعيب قد ورثها جمموع ًة يف بيت له.
 وكانت
ُّ
 فأذن ملوسى بدخول هذا البيت ،وقال له:

العيص
 ادخل يف هذا البيت ،وخذ عصا من بني تلك
ّ

وثبت إليه عصا إبراهيم وصارت يف كفه!..
 فلام دخل،
ْ
 فأخرجها وأراد الذهاب هبا.

 ونظر إليها شعيب فقال له:
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ُ ر ّدها ،وخذ غريها ،فر ّدها ..وأراد استبداهلا بأخرى.
 فوثبت إليه تلك العصا بعينها
 حتى فعل ذلك عدة مرات
 واملعجزة تتكرر كل مرة!..

 فلام رأى شعيب ذلك قال له:
 اذهب هبا ،فقد خصك اهلل هبذه العصا!..

  

عيص األنبياء السابقني،
 وخرج موسى بعصاه التي خصه اهلل هبا من
ّ

والتي كانت عند نبي اهلل شعيب.

 وسار يريد مرص ومعه أهل ُه ومتا ُعه.

 فلام صار يف مفازة ،أصاهبم برد شديد وريح عاتية ،وظلمة حالكة ،وقد ج ّن
الليل.
 ويف هذه احلالة ،آنس موسى من جانب الطور نار ًا.
 فقال ألهله:

﴿ ا ْم ُك ُثو ْا إِنيِّ آن َْس ُت نَار ًا َل َعليِّ َءاتِيك ُْم ِمن َْها بِ َخ رَ ٍب َأ ْو َج ْذ َو ٍة ِم َن الن َِّار َل َع َّلك ُْم
ت َْص َط ُل َ
ون﴾ القصص29 :
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 ومشى موسى نحو النار

النار عالي ًا.
 فاذا بشجرة تلتهب فيها ُ

 فتعجب موسى

 ولكنه أقبل إىل النار ليقتبس منها
 فأهوت إليه!
 ففزع ،وعدا ،وقفل راجعا
 فرجعت النار إىل الشجرة
 فالتفت إليها وقد عادت إىل مكاهنا

 فعاد موسى مرة ثانية ليقتبس منها.
 فأهوت نحوه!..
 فعدا ،وتركها.
 ثم التفت وقد رجعت النار إىل الشجرة.
 فعاد إليها للمرة الثالثة
 فأهوت نحوه.

 فعدا هذه املرة خائف ًا أيض ًا ،ولكنه مل يرجع إليها.
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 ووقف موسى مدهوش ًا مما رأى .

﴿..نودي ِمن َشاطِ ِئ ا ْلو ِ
ِ
اد األَ ْي َم ِن فيِ ا ْل ُب ْق َع ِة المُْ َب َارك َِة ِم َن َّ
الش َج َر ِة﴾.
 وعندئذ
َ
َ ْ
 وارتفع النداء قائالً:

ني﴾ القصص30 :
وسى إِنيِّ َأ َن ْا اهللُ َر ُّب ا ْل َعالمَِ َ
َ ﴿ يا ُم َ
 فصاح موسى متسائالً:
 وما دليلك عىل ذلك؟
 فجاءه النداء:

ِ ِ
ِ
وسى﴾؟ طه17 :
َ ﴿ ما ت ْل َك بِ َيمين َك َيا ُم َ
 فأجاب موسى:

ِ
اي َأت ََوك َُّؤا َع َل ْي َها َو َأ ُه ُّش بهِ َا َعلىَ َغن َِمي َو يِ َل فِ َيها َم َئ ِ
ار ُب ُأ ْخ َرى﴾
﴿ ه َي َع َص َ
طه18 :
 فأمره النداء:

ِ
وسى﴾ طه19 :
َ ﴿ أ ْلق َها َيا ُم َ
 فألقاها مطيع ًا األمر

 فاهتزت وصارت حية

َ ﴿ ف َلماَّ َر َأ َها تهَ ْت َُّز ك ََأنهَّ َا َج ٌّ
ان َولىَّ ُمدْ بِر ًا َولمَ ْ ُي َع ِّقب﴾
 ولك ّن النداء كان خلفه فجاءه قائالً:
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َف وخذها إِن ََّك ِمن ِ
ني﴾القصص31 :
وسى َأ ْقبِ ْل َوالَ تخَ ْ
اآلمنِ َ
َ
َ ﴿ يا ُم َ
 والتقط موسى العصا ،فوجدها قد عادت إىل سريهتا األوىل!..

  

 ومل يكد موسى يستجمع قواه بعدَ هذا الربهان –املعجزة..
 حتى جاءه النداء من جديد:

ٍ
َاح َك ِم َن
﴿اس ُل ْك َيدَ َك فيِ َج ْيبِ َك تخَ ُْر ْج َب ْي َضا َء ِم ْن َغيرْ ِ ُسوء َو ْ
اض ُم ْم إ َل ْي َك َجن َ
ْ 
الر ْهب﴾ القصص32 :
َّ
 ووضع موسى يده يف جيبه
 ثم أخرجها..
 فأضاءت له الدنيا!..

  

 ووقف موسى مبهور ًا باحلدث العظيم.
 وشعر بكل كيانه سابحا يف هالة من النور الساموي.
 فامتأل قلب ُه باليقني.

 وحينئذ زاده النداء طمأنينة ،وهو يعلو قائالً:

َان ِمن رب َك إِلىَ فِر َعو َن ومال َِئ ِه إِ م كَانُو ْا َقوم ًا َف ِ
َ ﴿ ف َذانِ َك بر َهان ِ
ني﴾.
اس ِق َ
ْ
ْ َ ِّ
نهَّ ُ ْ
ْ ْ َ َ
ُْ
القصص32 :
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 وأيقن موسى بأنه يف حمرض امللكوت األعىل.

ِ
سالف عهده مع فرعون وقومه.
 ولكن ذاكرته عادت به إىل
 فقال مك ِّل ًام املوىل سبحانه:

ِ
اف َأ ْن ي ْق ُت ُل ِ
ون﴾ القصص33 :
﴿ر ِّب إِنيِّ َق َت ْل ُت من ُْه ْم َن ْفس ًا َف َأ َخ ُ َ
َ 

 وأحب أن ُيرشك معه يف رسالته أخاه هارون ،فاستطرد بالقول:

﴿و َأ ِخي َه ُار ُ
اف َأ ْن
ون ُه َو َأ ْف َص ُح ِمنِّي لِ َسان ًا َف َأ ْر ِس ْل ُه َم ِعي ِر ْدء ًا ُي َصدِّ ُقنِي إِنيِّ َأ َخ ُ
َ 
يك َِّذب ِ
ون﴾ القصص34 :
ُ ُ
 فاستجاب اهلل تعاىل رغبة رسوله وكليمه وجاءه النداء:

ِ
ال َي ِص ُل َ
﴿سن َُشدُّ َع ُضدَ َك بِ َأ ِخ َ
يك َون َْج َع ُل َل ُكماَ ُس ْل َطان ًا َف َ
ون إِ َل ْي ُكماَ بِ َئا َياتنَا َأ ْن ُتماَ
َ 
َو َم ِن ا َّت َب َع ُكماَ ا ْل َغالِ ُب َ
ون﴾ .القصص35 :

  

 ولبس موسى نعليه ،وكان قد خلعهام بأمر ربه حيث كان بالواد املقدس

ُطوى.

 وعاد من الوادي حمم ً
ال بالبرشى ونعمة الرسالة..
 وما أعظمها من نعمة!..

 ومل ال؟ فقد ذهب يقتبس نار ًا ،وانرصف وهو نبي مرسل!..
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 وعاد الدفء إىل مفازة اجلبل
 وسكنت الريح
 وأضاء الليل بنور اإلله

 فتوكأ موسى عىل عصاه وقفل راجع ًا إىل أهله ،وقد ألقى اهلل عليه عبئ ًا ثقيالً.
 ونظر إىل عصاه ،فاذا هبا خرضاء ،حيث كانت من عوسج اجلنة.
 وهي التي وصلت إليه من آدم ،إىل إبراهيم ،إىل شعيب عليهم السالم ،ثم

صارت له برهان ًا ومعجزة.

  

 ويف طريق عودته إىل أهله

 كان لسان موسى يلهج بحب اهلل.
 وكان قد أخلص املحبة له ،وغسل قلبه عمن سواه.
 ولكنه عندما خلع نعليه بالواد املقدس الذي كلم فيه ربه..
حب آخر
 كان قد خلع معهام كل ّ

 وكان قد ّفرغ قلبه من حب األهل واملال.
 ومن ذكر الدارين.

 فتابعت القافلة النبوية طريقها إىل أرض مرص..

 وقد خرج منها موسى ذات يو ٍم خائف ًا يرتقب.
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 فعاد إليها نب ّي ًا مرسالً..

 وبدأ قلم القدرة واالصطفاء يكتب أقدار صفحة جديدة من حياة نبي اهلل

وكليمه موسى بن عمران.

  

 وعندما بعث اهلل موسى إىل فرعون وملئه.
 فانه أتى بابه واستأذن بالدخول عليه.
 فلم يأذنوا له .

 فرضب موسى بعصاه باب القرص ،فاصطكت األبواب مجيع ًا.
 وحينئذ أخربوا فرعون باألمر.
 فسأهلم عن شأن هذا الرجل
 فقالوا له:

ُ
رب العاملني
 إنه يزعم بأنه
رسول ِّ

الض ِ
فرعون حتى استلقى عىل قفاه من ِ
ُ
َ
حك ،وقال هلم ساخر ًا:
فضحك

شدة َ
 أدخلوه لنرى ما عنده!..

  

 وكان فرعون جيلس عىل عرشه حتوطه مظاهر األهبة والعظمة.
 فدخل عليه موسى ومعه أخوه هارون غري عابئني به.
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 وعندما سأله فرعون عن شأنه ،قال له:
ورب مجيع العاملني ،وأسألك
 إين أدعوك لعبادة اهلل الواحد الذي هو ريب ور ُبك ُ

أن تُرسل معي بني إرسائيل.

 وأدرك فرعون أن الذي أمامه هو موسى ،فقال له مغضب ًا:

ني﴾؟ الشعراء18 :
َ ﴿ ألمَ ْ ن َُر ِّبك فِينَا َولِيد ًا َو َلبِ ْث َت فِينَا ِم ْن ُع ُم ِرك ِسنِ َ
فأجابه موسى:
َ 
 بىل..

 فتابع فرعون حديثه قائالً:

نت ِم َن ا ْلكافِ ِري َن﴾ الشعراء 19 :بنعمتي؟
﴿و َف َع ْل َت َف ْع َلتَك ا َّلتِي َف َع ْل َت َو َأ َ
َ 
 فأجابه موسى ،وقال:

ني﴾ الشعراء 20 :عن سبيلك.
الضا ِّل َ
َ ﴿ ف َع ْلت َُها إِذ ًا َو َأنَا ِم َن َّ

ِ
ِ
ني﴾.
ب يِل َربيِّ ُحك ًام َو َج َع َلنِي ِم َن المُْ ْر َس ِل َ
ُكم َف َو َه َ
نكم لمََّا خ ْفت ْ
َ ﴿ ف َف َر ْر ُت م ْ
الشعراء21 :
 ثم عاد احلديث إىل بني إرسائيل مرة أخرى ،فقال فرعون متعالي ًا:
 إهنم عبيدي ،فكيف أرسلهم معك؟

 فقال موسى

﴿وتِ ْل َك نِ ْع َم ٌة تمَ ُن َُّها َعليَ َّ َأ ْن َع َّبدْ َت َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل﴾ الشعراء22 :
َ 
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 وظل موسى وفرعون يتجاوبان الكالم
ُ
جيادل ويعاند ويمتنع.
 وفرعون

 إىل أن سأل فرعون بتكرب واستهزاء:
رب العاملني:
 وما ُّ

 فأجاب موسى غري عابئ باستعالئه:

ض وما بينَه إِ ْن ُكنْتُم م ِ
ِ
ني﴾ الشعراء24 :
وقنِ َ
ْ ُ
السماَ َوات َواألَ ْر ِ َ َ َ ْ ُ ماَ
﴿ر ُّب َّ
َ 
 فالتفت فِرعون إىل َمن َحو َل ُه ،وقال هلم مستنكر ًا:
 أال تسمعون؟!

 فنظروا إىل موسى تعرو وجوههم الدهشة ،فقال هلم مؤكد ًا:
ِ
ني﴾ .الشعراء26 :
كم الأْ َ َّولِ َ
كم َو َر ُّب َءا َبائ ُ
﴿ر ُّب ْ
َ 

  

 وتعالت األصوات هنا وهناك..

ُ
فرعون أن النقاش انتهى لصاحله
 وظن
 فقال لقومه:

ِ
ِ
كم لمََ ْجن ٌ
ُون﴾! الشعراء27 :
كم ا َّلذي ُأ ْرس َل إِ َل ْي ْ
﴿ إِ َّن َر ُسو َل ُ

 فلم يأبه موسى للتهمة الكاذبة ،بل استمر يعدّ د صفات رب العاملني،

وقال:
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﴿ر ُّب ا َلمْشرْ ِ ِق َوالمَْ ْغ ِر ِ
ب َو َما َب ْين َُهماَ إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع ِق ُل َ
ون﴾! الشعراء28 :
َ 
 فاستشاط فرعون غضب ًا ،وقال ملوسى حمذر ًا:

ني﴾! الشعراء29 :
َ ﴿ ل ِئ ِن اتخَّ َْذ َت إِ َلـٰه ًا َغيرْ ِ ي لأَ َ ْج َع َلنَّك ِم َن المَْ ْس ُجونِ َ

  

 وأراد موسى أن يقيم احلجة عىل فرعون وملئه ،ويأيت هلم بالربهان عىل

مدّ عاه ،فخاطب فرعون بالقول:

َ ﴿ أ َو َل ْو ِج ْئت َُك بِشيَ ٍء ُمبِ ٍ
ني﴾ الشعراء30 :
ْ
 فاستجاب فرعون متحدّ ي ًا ،وقال:

كنت ِمن الص ِ
ِ ِ
ني﴾! الشعراء31 :
اد ِق َ
َ ﴿ ف ْأت بِه إِن َ َ َّ

 وتعلقت األنظار بموسى ،والقوم ينتظرون ما سيجئ به موسى!.. 

  

 وكان موسى يقف مع أخيه هارون يف مكان ُأخيل هلام يف القاعة
الفسيحة التي يعتيل فِر َع ُ
ون عرش ُه يف صدارهتا.
 فتهيأ موسى والناس يتطاولون برؤوسهم ليشاهدوا ماذا سيفعل
َ ﴿ ف َأ ْل َقى َع َصا ُه َفإِ َذا ِه َي ُث ْع َب ٌ
ني﴾ الشعراء32 :
ان ُمبِ ٌ

وفر هارب ًا!..
فعم اهللع واخلوف مجيع احلارضين ،ومل يبق أحد منهم إال َّ
ّ 
ِ
َ
نفسه!..
الرعب حتى أنه عجز عن متا ُل ِك
وداخل فرعون

ُ
 فتوجه بالرجاء إىل موسى قائالً:
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ِ
اع أالَّ كففتها عني.
والرض َ
 يا موسىُ ،أنشدُ َك اهللَ ِّ

 فنزع موسى يده ،فاذا هي بيضاء للناظرين ،فأخذ العىص.
 حتى إذا عادت حلالتها األوىل

ٍ
ِ
حرية من األمر..
القاعة وهم يف
الناس يعودون إىل
 أخذ ُ
 ووقفوا بانتظار ما سيفعله فرعون!

  

 وامتألت القاع ُة باحلضور من جديد
 وهدأ روع فرعون

وهم بتصديق موسى
َّ 

 فامل عىل وزيره هامان يداوله يف األمر.
ُ
هامان من أكرب الدهاة
 وكان

السحر هو وفرعون
 كام كان قد تعلم
َ
 حتى أهنام غلبا الناس بالسحر

 وادعى فرعون الربوبية بالسحر!..
 فأخذته العز ُة باإلثم..

 وقال لفرعون ُمنكر ًا عليه موقفه:

 بينام أنت إله تُعبد ،تُريدُ أن ت َِص َري تابع ًا هلذا العبد؟!
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 وكان فرعون عىل جربوته وادعائه الربوبية يستمع إىل وزيره هامان ويأخذ

برأيه.

واستكباره وقد تناسى ما حدث له منذ قليل.
 فعاو َد ُه ُطغيانه
ُ

 فانقلب عىل موسى بعد خضوعه له وقال ملن حوله من املأل:

ِ ِ
يمُ ،ي ِريدُ َأ ْن يخُ ِْر َجك ُْم ِم ْن َأ ْر ِضك ُْم بسحرهَ ،فماَ َذا ت َْأ ُم ُر َ
ون﴾؟!
﴿ إِ َّن َه َذا َل َساح ٌر َعل ٌ

الشعراء34 :

 وظ ّن املأل ّ
بأن ماجاء به موسى هو السحر ،فقالوا لفرعونَ ﴿ :أ ْر ِج ْه
كل َس َّح ٍ
َو َأ َخا ُه َوا ْب َع ْث فيِ المَْدَ ِائ ِن َحاشرِ ِ ي َن َ ي ْأتُوك بِ ِّ
ار َع ِلي ٍم﴾ .الشعراء36 :
 ورضب فرعون موعد ًا للفريقني.
ِ
هم يو َم الزين َة!..
 وكان موعدُ ُ

  

 كان للمرصيني القدماء عيد سنوي عظيم حيشدون فيه مرساهتم ويقبلون عىل

اللهو والرتف والقصف واللعب.

 وكان هذا العيد ،يسمى بيوم الزينة.
 ويف صباح ذلك اليوم ،مشى فرعون ووزيره هامان ،وعشريته وبالطه إىل

ساحة املراسم واالحتفاالت.

 وكانوا قد رضبوا له قبة مصقولة بالفوالذ الالمع ،تبلغ يف طوهلا سبعني ذراع ًا،

وهبي ،من الرياش واألثاث.
وتضم كل ثمني ّ
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 وأرشقت الشمس عىل مدينة رعمسيس حارضة الفرعون.
 فانعكست أشعتها ،عىل القبة املصقولة ،حتى أن الناس عجزوا عن التطلع

إليها بعيوهنم من التامع احلديد حتت وهج الشمس.

 وجلس فرعون يف أهبته وخيالئه ،حيوطه خاصته وحاشيته وملؤه ،وعىل رأسه

تاجه املرصع.

 ثم أعطى إشارته ،لبدء مراسم االحتفال العظيم.

  

 وكانت اجلامهري الغفرية قد احتشدت يف ساحة االحتفال بعد أن ظلت تتوافد

عىل املكان من كافة مدن وأنحاء مرص طوال األيام السابقة.

 وأما السحرة ،فكانوا قد تصدروا الساحة بمالبسهم اخلاصة ،وأدواهت��م

العيص واحلبال.
املعهودة ،ويف مقدمتها
ّ

 وكانوا ألف ساحر قد انتقاهم فرعون من خرية السحرة يف البالد.
 وقبل البدء..
 تقدم كبري السحرة من فرعون ،وأدى مراسم التقديس والتبجيل ،ثم سأله:

 لقد علمت يا مليكنا ومليك العباد ،بأنه ليس يف الدنيا من هو أسحر منا ،فان
غلبنا موسى ،فام عندك ؟ ِأئ َّن لنا لأَ َجر ًا إن كنّا نح ُن الغالبني؟
 فأجاب فرعون:

 ارشككم يف ملكي ،نعم وإنكم إذ ًا ملن املقربني.

تلك الرسل

............................................................................................................

 فاستطرد كبري السحرة:

302

 ولكن ،إذا َغ َل َبنَا موسى وأبطل سحرنا علمنا أن ما جاء به ليس بسحر فآمنا به

وصدّ قناه..

 فع ّقب فرعون قائالً:

 بل وصدقته أنا أيض ًا ،وآمنت به معكم؟

  

 وارتفع النهار..

 وبدأت املنازلة..

 فقال كبري السحرة ملوسى:
﴿ إِ َّما َأ ْن ُت ْل ِق َي َوإِ َّما َأ ْن َنك َ
ني﴾ .األعراف115 :
ُون ن َْح ُن المُْ ْل ِق َ
 فقال هلم موسى:

َ ﴿ أ ْل ُقو ْا َما َأنتُم ُّم ْل ُق َ
ون﴾ يونس80 :

 فألقوا حباهلم وعص ّيهم وقالوا:
﴿ بِ ِع َّز ِة فِ ْر َع ْو َن إِنَّا َلن َْح ُن ا ْل َغالِ ُب َ
ون﴾ الشعراء44 :
 فأقبلت حباهلم وعص ّيهم تسعى كأهنا احل َّيات

 فرتاجع الناس مذعورين ،وأخذ يطأ بعضهم بعض ًا من اخلوف والرعب.
 وشعر فرعون وقومه بنشوة االنتصار.
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 ووقف موسى مدْ هوش ًا أمام احل ّيات التي خ ّيل إليه من سحرهم أهنا

تسعى!..

 وأوجس يف نفسه خيفة موسى!..
السبق يف
 وظن فرعون ،أن احلجة قد متت له عىل موسى ،وأنه أحرز قصب َّ

هذه املنافسة!.

 وفجأةً ..سمع موسى نداء السامء يطمئنه ،وهيدّ ئ روعه ،ويأمره قائالً:

نت الأْ َ ْعلىَ ٰ َ و َأ ْل ِق َما فيِ َي ِمينِك َت ْل َق ْ
 يا موسى ﴿لاَ تخَ ْ
َف إِنَّك َأ َ
ف َما َصنَ ُعو ْا إِ َّنماَ
اح ٍر ولاَ ي ْف ِلح الس ِ
صنَعو ْا كيدُ س ِ
اح ُر َح ْي ُث َأت َٰى﴾ .طه.69-68 :
َ ُ ُ َّ
َ ُ ْ َ

  

حواسه.
 وهدأ روع موسى ،وشعر بالقوة ،واستجمع
َّ
 وألقى عصاه باسم اهلل قاصم اجلبارين.
 فذابت يف األرض مثل الرصاص.
رأسها ،وفتحت فاها.
 ثم طلع ُ

 ووضعت شدقها األعىل عىل رأس قبة فرعون..
 ثم دارت..

 فاذا هي تل َقف ما يأفكون!..
 وعادت مشاعر الرعب ،لتسيطر عىل اجلموع الغفرية.

 فاضطربت احلشود ،وتقهقرت ،وولت هاربة من هول الرؤية ،حتى ُقتل جراء
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وصبي!..
هذا احلادث عدد كبري من الناس ما بني رجل وامرأة
ّ

  

 ومل تكد عصا موسى تلقف حبال السحرة وعص ّيهم ،حتى دارت مر ًة

أخرى عىل قبة فرعون.

ُ
وهامان وزيره ،وشاب رأسهام من الفزع!.
 فأحدث يف ثيابه هو
 حتى أن موسى ،داخله اخلوف من جديد!.
 فجاءه النداء اإلهلي ُمث ّبت ًا:

 يا موسى ُ
َف َسن ُِعيدُ َها ِس َريتهَ َا الأْ ُولىَ ٰ ﴾ طه21 :
﴿خ ْذ َها َولاَ تخَ ْ

ولف عىل يده عباءة ،ثم أدخل يده يف
 فأقبل موسى نحو احلية العظيمة ّ

فمها.

 فاذا هي عصا ..كام كانت!.

  

 وقبل أن يعود اهلدوء للمكان
ُ أ ْل ِق َي السحرة ساجدين.
 وقالوا ّملا رأوا ذلك:

وسى َو َه ُار َ
ون﴾ الشعراء.48 – 47 :
﴿ آ َمنَّا بِ َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ
نيَ ،ر ِّب ُم َ

 فاستفاق فرعون عىل مرارة اهلزيمة التي حلقت به أمام عيون األشهاد.
 وغضب غضب ًا شديد ًا عىل السحرة.
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 فخاطبهم مستنكر ًا ومهدد ًا:

ِ
ف
الس ْح َر َف َل َس ْو َ
كم ِّ
كم ا َّلذي َع َّل َم ُ
كم إِ َّن ُه َلكبِ ُري ُ
َ ﴿ ق َال َءا َمنت ُْم َل ُه َق ْب َل َأ ْن َءا َذ َن َل ْ

َت ْع َل ُم َ
ون﴾ !..الشعراء49 :
 فقال له السحرة:

 لقد رأينا رج ً
ال ينظر إىل السامء ،ومل يبلغ سحرنا السامء!..
 فقال هلم فرعون:

ِ ٍ
ِ
ني﴾!..
َّكم َأجمْ َ ِع َ
كم َو َأ ْر ُج َلكم ِّم ْن خلاَ ف َولأَ ُ َص ِّل َبن ْ
 كذبتم﴿ !..لأَ ُ َق ِّط َع َّن َأ ْيد َي ْ
الشعراء49 :
 فأجابه السحرة قائلني:

﴿ لاَ َضيرْ َ إِنَّا إِلىَ ٰ َر ِّبنَا ُمن َق ِل ُب َ
ون  إِنَّا َن ْط َم ُع َأن َي ْغ ِف َر َلنَا َر ُّبنَا َخ َطا َيانَا َأن كنَّا َأ َّو َل
ني﴾ !..الشعراء51 -50 :
المُْ ْؤ ِمنِ َ

  

 وانتهت مراسم يوم الزينة..

مه ًا وغماّ ً  ،عىل فرعون وملئه.
 وقد تبدّ ل العيد ّ

 فجمع حاشيته وقومه ،وقفل عائد ًا إىل قرصه ،خم ّلف ًا وراءه قبته العالية التي

كادت تلقفها عصا موسى!..

 ومع كل ما حدث ،فقد أبى عليه استكباره االستسالم للحقيقة!..

 وكان مازال يقدم قومه نحو الرساب والضالل ،ومازال يستخ ّفهم قائالً:
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َ ﴿ أنَا َر ُّبك ُُم األَ ْعىل﴾ .النازعات24 :

  

 وبينام سجد السحرة.

 آمن مجع كبري من الناس بموسى.
 فقال هامان لفرعون:
 إن الناس قد آمنوا بموسى ،فانظر من دخل يف دينه فاحبسه.

 فحبس فرعون ّ
كل من آمن بموسى من بني ارسائيل ومن قومه.
 وأما السحرة..

وص ّلبهم يف جذوع النخل.
 فقتلهم ّ

  

 ووقعت فتنة كربى يف مرص سببت تزعزع ًا يف عرش فرعون

ني﴾.
 فقال هو وقومهَ ﴿ :ما َه َذا إِالَّ ِس ْح ٌر ُم ْفترَ َ ى َو َما َس ِم ْعنَا بهِ َ َذا فيِ آ َب ِائنَا األَ َّولِ َ
القصص36 :
 فأجاهبم موسى:

ُون َله َع ِ
ِ ِ ِ ِ
اق َب ُة الدَّ ِار إِ َّن ُه الَ ُي ْف ِل ُح
﴿ربيِّ َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َجا َء بِالهْ ُدَ ى م ْن عنْده َو َم ْن َتك ُ ُ
َ 
ال َّظا ُلمِ َ
ون﴾ .القصص37 :
 ولكن فرعون أرص عىل استكباره وقال لقومه:

َ ﴿ يا َأيهُّ َا المَْ ُ
أل َما َع ِل ْم ُت َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغيرْ ِ ي﴾  .القصص38 :
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 ثم بالغ يف عناده وطغيانه وكفره ،فأمر وزيره هامان قائالً:

ِ
ِ
ان َعلىَ ال ِّط ِ
َ ﴿ ف َأ ْو ِقدْ يِل َيا َها َم ُ
وسى َوإِنيِّ
ني َف ْ
اج َع ْل يِل صرَ ْ ح ًا َل َعليِّ َأ َّطل ُع إِلىَ إِ َله ُم َ
ألَ ُظنُّه ِمن ا ْلك ِ
ني﴾ .القصص38 :
َاذبِ َ
ُ َ
 فرشع هامان يف بناء الرصح املزعوم.

  

ُ
هامان خرية أهل مرص من املهندسني والبنائني والعامل.
 ومجع
 فعكفوا مدة طويلة عىل بناء الرصح الذي طلبه فرعون.

 حتى إذا تم البناء عىل أفضل ما يكون ،وبلغ يف اهلواء مكان ًا عالي ًا.
 ذهب فرعون وتربع عىل قمته ،ونادى يف الناس:
َ ﴿ أنَا َر ُّبك ُُم األَ ْعىل﴾  .النازعات24 :
 فافتتن به مجع من الناس

واستخف فرعون قومه ،فأطاعوه.

ّ

 ولكن اهلل بعث رياح ًا مزجمرة ،فأطاحت بالرصح ،وجعلته أنقاض ًا متهاوية!..

  

لج يف عتوه واستكباره.
 وكان فرعون كلام أتته آية ب ّينةّ ،

 وازداد إنكار ًا لدعوة موسى وأخيه هارون عليهام السالم.
 فجاء إليه موسى ذات يوم

 وقال له بعد أن رأى ثباته عىل الرشك:

تلك الرسل
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 أرسل معي بني إرسائيل ّ
وخل عنهم

 فرفض فرعون ،وتنكر ملوسى كعادته.
 فأنذره موسى بالبالء

 فسخر منه فرعون ،واستعجله بنزوله.
 فلم تكد متىض سوى فرتة وجيزة..

فخرب دورهم ومساكنهم ،حتى خرجوا إىل
 حتى أنزل اهلل عليهم الطوفان ّ

رب ّية ،ورضبوا فيها اخليام!..
ال ّ

  

 ومل يستطع فرعون بأوتاده مواجهة البالء االهلي العظيم!..
 فقال ملوسى مناشد ًا:

دع لنا ربك حتى يكف عنا الطوفان ،فأخليّ َ عن بني إرسائيل .
 يا موسىُ ،أ ُ
 فقبل موسى ودعا اهلل تعاىل فكف عنهم الطوفان.
وهم فِر َع ُ
ب بوعده وخييل عن بني إرسائيل.
ون أن َي رُ َّ
ّ 
 فوسوس له هامان قائالً:

 أخت�لي عن بني إرسائ��ي��ل؟! إن��ك إن خ ّليت عنهم غلبك موسى ،وأزال

ملكك!

 فقبل فرعون كالمه ،ومل خيل عن بني إرسائيل ،وعاد إىل طغيانه!..
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 ومر عام ،وفرعون مقيم عىل الصلف واجلربوت وإدعاء الربوبية!..
 فأرسل اهلل عليهم اجلراد ،فأكلت كل يشء هلم من النبات والزروع والشجر،

حتى كادت جترد شعرهم وحلاهم!..

 فلجأ إىل موسى مرة أخرى ،وقال له:
أخيل عن بني
 يا موسى ،أنشدك ربك ،فادعه أن يكف عنا اجل��راد ،حتى
َ

إرسائيل.

 ودعا موسى ربه ،فكف عنهم اجلراد.

 حتى إذا استقامت األمور لفرعون ،أخلف وعدَ ه ،ومل ّ
خيل عن بني إرسائيل!..

  

 ومضت سنة أخرى..
القمل يف السنة الثالثة.
 فأرسل اهلل عليهم ّ

 وسلطها عىل أجسامهم وزروعهم حتى استحوذ اهللع وأصابتهم املجاعة.
رب بالوعد.
 وتكرر ما كان يف السابق من الرجاء واملناشدة ،ثم عدم ال ّ
 فأرسل اهلل عليهم الضفادع..

 حتى كانت يف طعامهم ورشاهبم.
 بل وكانت خترج من أدبارهم وأنوفهم وآذاهنم.
 فجزعوا من ذلك جزعا شديد ًا

تنق بني أيدهيم ويف أعقاهبم ،فقالوا له
 فجاءوا إىل موسى والضفادع ّ

تلك الرسل
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متوسلني:
 أ ُدع ربك ،فل ُيذهب عنا الضفادع ،فانا نؤمن بك ،ونرسل معك بني إرسائيل.
 ودعا موسى ربه ،فأذهب عنهم الضفادع.

 ولكنهم أبوا أن خيلوا عن بني ارسائيل أو يؤمنوا بموسى!.. 

  

 واستيقظ أهل مرص ذات صباح..
 وهرعوا إىل النيل واهب احلياة..
 ولكنهم تقهقروا عنه مذعورين وقد هاهلم ما رأوا!..
 حيث كانت مياه النيل قد حتولت دم ًا بأمر اهلل!..

والعرباين يراه
 وكان ذلك من أكرب املعجزات ،حيث كان القبطي يراه دم ًا،
ُّ

ماء ًا!..

القبطي كان دم ًا!..
 بل إن العرباين إذا رشبه كان ماء ًا ،وإذا رشبه
ّ
 فكان القبطي يقول للعرباين:

 خذ املاء يف فمك وص َّبه يف فمي.

 فكان إذا صبه يف فمه حتول دم ًا!..

  

 ومع كل ذلك ،فقد تكرر ما حدث يف السابق من املناشدة.
 حتى إذا رفع اهلل عنهم البالء عادوا إىل الغدر واملراوغة.
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الرجز ،وهو الثلج األمحر
 فأرسل اهلل عليهم ِّ

 وكانوا مل يروه يف السابق ،فجزعوا منه جزع ًا شديد ًا ،وماتوا فيه ،وأصاهبم ما

مل يعهدوه من قبل.

 فقالوا ملوسى:

﴿ ا ْد ُع َلنَا َر َّبك بِماَ َع ِهدَ ِعندَ ك َل ِئن َ
الر ْج َز َلن ُْؤ ِمنَ َّن َلك َو َلن ُْر ِس َل َّن َم َعك
كش ْف َت َعنَّا ِّ
َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل﴾  .األعراف134 :
 فكشف اهلل عنهم الرجز..

 وعندئذ فقط ..مل يكن هلم إال أن خيلوا عن بني ارسائيل وهم كارهون!..

  

 ويف تلك األثناء ،حاول فرعون التخلص من موسى.
 حتى أنه قال لقومه رصاحة:
 ذروين أقتل موسى.

 ولك ّن عبد ًا صاحل ًا ورج ً
ال مؤمن ًا من آل فرعون ،هناهم عن ذلك قائالً:

ول ر اهللُ و َقدْ جاءكُم بِا ْلبين ِ
َ ﴿ أ َت ْق ُت ُل َ
ون َر ُج ً
َات ِم ْن َر ِّبك ُْم﴾ غافر28 :
َ َ َ ْ َ ِّ
ال َأ ْن َي ُق َ َ بيِّ َ
 فانتهي فرعون بأمر اهلل ،وظن أنه يستطيع مغالبة موسى.

  

 وكان مؤمن ِ
آل فرعون ،يكتم إيامنه.

 فلام ظهر موسى عىل السحرة ،أظهر إيامنه ،وانطلق يدعو الناس إىل
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التوحيد ويرشدهم إىل سبيل اخلري.

 ومن دعوته إىل قومه ،أنه قال هلم ناصح ًا:

ون َأه ِدكُم سبِ َيل الر َش ِ
﴿ يا َقو ِم اتَّبِع ِ
اد﴾ غافر38 :
ُ
َ ْ
َّ
ْ ْ َ

ِ ِ
َاع َوإِ َّن األَ ِخ َر َة ِه َي َد ُار ا ْل َق َر ِار﴾ .غافر39 :
﴿ يا َق ْو ِم إِ َّنماَ َهذه الحْ َ َيا ُة الدُّ ْن َيا َمت ٌ

َ ﴿ م ْن َع ِم َل َس ِّي َئ ًة َف َ
ال يجُ ْ َزى إِالَّ ِم ْث َل َها َو َم ْن َع ِم َل َصالحِ ًا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو
م ْؤ ِمن َف ُأ ِ
ون فِ َيها بِ َغيرْ ِ ِح َس ٍ
ون الجْ َنَّ َة ُي ْر َز ُق َ
ولئ َك َيدْ ُخ ُل َ
اب﴾ .غافر40 :
ُ ٌ
﴿و َيا َق ْو ِم َما يِل َأ ْد ُعوك ُْم إِلىَ الن ََّج ِاة َوتَدْ ُعونَنِي إِلىَ الن َِّار﴾
َ 
﴿ تَدْ ُعونَنِي ألَ ْك ُف َر بِاهللِ َو ُأشرْ ِ َك بِ ِه َما َل ْي َس يِل بِ ِه ِع ْل ٌم َو َأ َن ْا َأ ْد ُعوك ُْم إِلىَ ا ْل َع ِز ِيز
ا ْل َغ َّف ِ
ار﴾ .غافر41 :
﴿ الَ َج َر َم َأ َّنماَ تَدْ ُعونَنِي إِ َل ْي ِه َل ْي َس َل ُه َد ْع َو ٌة فيِ الدُّ ْن َيا َوالَ فيِ األَ ِخ َر ِة َو َأ َّن َم َر َّدنَا إِلىَ
اب الن َِّار﴾ .غافر43 :
اهللِ َو َأ َّن المُْسرْ ِ فِ َ
ني ُه ْم َأ ْص َح ُ

ول َلكُم و ُأ َفو ُض َأم ِري إِلىَ اهللِ إِ َّن اهللَ ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
َ ﴿ ف َست َْذك ُُر َ
اد﴾ .غافر44 :
َ ٌ َ
ون َما َأ ُق ُ ْ َ ِّ
ْ

  

ُ
سمى حزقيل.
 وكان هذا
الرجل الصالح ُي َّ
 وكان من بالط فرعون وآله.

 فلام علم فرعون بذلك ،غضب غضب ًا شديد ًا ،ملنزلته منه.
 فأمر باملجيء به
 فجاءوا به مكب ً
ال باحلديد.
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 فخريه فرعون بني العودة عن دينه أو اهلالك.

ُ
أمره إىل اهلل ،وظل ثابت ًا عىل عقيدته.
 ففوض
الرجل َ

 فأمر فرعون بتقطيعه ْإرب ًا ْإربا عله ينرصف عام هو فيه.

 فكان الرجل يزداد إيامن ًا يف مواجهة مكرهم وطغياهنم.
 وكانوا طامعني يف أن يفتنوه عن دينه

ِ
سيئات ما مكروا ،ولقي اهلل راضي ًا حمتسب ًا
 فوقاه اهللُ
 وحاق بآل فرعون سو ُء العذاب!..

  

 وكانت امرأة حزقيل ،ماشط ًة لبنات فرعون.
 وكانت تكتم إيامهنا هي األخرى مع أوالدها.
 وذات يوم..
 كانت متشط بنتا لفرعون..
 فوقع املشط من يدها..
 فقالت من فرط االيامن
 بسم اهلل..
 فقالت ابنة فرعون:
 أيب؟
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 فأجابتها
ورب أبيك.
 كال ،بل ريب ور ُبك ُ
 فأخربت البنت أباها

 فطاش صوا ُبه ،ودعا هبا وبأوالدها.
 فلام جاءت ،سأهلا:
 من ر ُبك؟
 فأجابت:

 اهلل ريب ور ُبك.

ُ
فأمحي حتى توهج بالنار.
فرعون بتنور من نحاس،
 فأمر
َ
ِ
ِ
أوالدها ،واحد ًا واحدا بالتنور.
بإلقاء
 ثم أمر
دور آخرهم ،وكان رضيع ًا
 حتى جاء ُ
 فلام مهوا بإلقائه..

 نطق الرضيع ،قائالً:
 يا أماه ..إنك عىل احلق.
 ف ُبهت فرعون ،وأمر بالقاء املرأة يف التنور مع ولدها!..

  

314

ذروين أقتل موسى ......................................................................................... ....

315

ِ
امرأة حزقيل..
 وبينام كان املالئكة يعرجون بروح
 عاينتهم آسي ُة امرأ ُة فرعون!..

 وكانت مؤمنة صادق ًة تعبد اهلل رس ًا.

 فزادت يقين ًا وإخالص ًا ّملا عاينت املالئكة ،وحلقت روحها يف عامل امللكوت

األعىل وهي جالسة يف قرص فرعون.
 وبينام هي عىل هذه احلالة..

 دخل عليها فرعون ،وأخربها بام فعل مع املرأة املؤمنة..
فكب ذلك عليها ،وهاهلا مابه من قسوة..
 رُ َ
 وقالت له مستنكرة:

 الويل لك يا فرعون! ما أجرأك عىل اهلل جل وعال!
 فدهش فرعون ،وقال هلا:
 لعلك اعرتاك اجلنون؟!
 فأفصحت آسية قائلة:

 بل آمنت باهلل ريب وربِك ِ
ورب العاملني.

  

ُ
جنون فرعون!..
وج ّن
ُ 

 وأقسم لتذوقن املوت ،أو تكفر َّن ِ
بإله موسى!..
َّ
َ

تلك الرسل
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 فقالت بنفس مطمئنة:
 إ ّما أن أكفر باهلل ،فال!..

 فكره فرعون ثباهتا عىل االيامن
نار غضبه عليها.
 وتوقدت ُ

 فأمر بأربعة أوتاد ،فمدت عىل احلصباء ،حتت حرارة الشمس امللتهبة.
بمد امرأته بني األوتاد األربعة!..
 ثم أمر ّ

 وأوعز جلالوزته بصب العذاب ص ّب ًا عليها.

  

 وكان موسى يعلم بايامهنا..
 فمر عليها وهي تكابد العذاب.
 فأشارت إليه باصبعها شاكية.

 فدعى اهلل موسى أن خيفف عنها
 فلم جتد للعذاب أمل ًا!..

 فتوجهت إىل اهلل بالدعاء ،وهي يف العذاب ،وقالت:
﴿ر ِّب ا ْب ِن يِل ِعنْدَ َك َب ْيت ًا فيِ الجْ َن َِّة﴾ التحريم11 :
َ 
 فأوحى اهلل إليها أن ارفعي رأسك.
 فرفعت رأسها ..واملالئكة تظللها.
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الدر والياقوت..
 فشاهدت البيت يف اجلنة وقد ُبني هلا من ّ
 فضحكت!

 ثم ظلت عىل هذه احلالة ،حتى عرجت املالئكة بروحها ،وقد عوضها اهلل عن
ٍ
بمنزل عنده يف جنان اخللود.
قصور فرعون وأهناره

  

 وبعد غلبة موسى يف يوم الزينة عىل فرعون.
 وبعد نزول العذاب آي ًة آي ًة عىل فرعون وقومه..

 اقتنع فرعون بأن خيليّ عن نبي ارسائيل ويرسلهم مع موسى نزوالً عىل

طلبه ،وإن كان كارها لذلك.

 وأوحى اهلل إىل موسى ،أن َأسرْ ِ بعبادي.
 ثم ن ّبأه بام سيكون من فرعون ،فقال:
﴿ إِنَّكم ُّم َّت َب ُع َ
ون﴾ .الشعراء52 :

 فجمع موسى بني ارسائيل ،وخرج من مرص ليقطع هبم البحر.

  

واستكباره.
 ولك ّن فرعون عاد إىل جربوته ،وغلب ُه طغيانه
ُ
َ ﴿ ف َأ ْر َس َل فِ ْر َع ْو ُن فيِ المَْدَ ِائ ِن َحاشرِ ِ ي َن﴾ .الشعراء53 :
 وقال مللئه ساخر ًا من موسى ومن بني إرسائيل:
﴿ إِ َّن َهـ ُٰؤلاَ ِء َلشرِ ْ ِذ َم ٌة َق ِلي ُل َ
ون﴾ الشعراء54 :

تلك الرسل
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﴿وإِنهَّ ُ ْم َلنَا َل َغ ِائ ُظ َ
ون﴾ الشعراء55 :
َ 
﴿ وإِنَّا لجَ ِميع ح ِ
اذ ُر َ
ون﴾ ..الشعراء56 :
َ ٌ َ
َ

 فأثار قومه ،وأ ّلبهم هبذه الكلامت الساخطة.

 ثم مجع جيش ًا عظي ًام وخرج به مرسع ًا ليلحق بموسى.

  

 وعندما كان موسى وقومه عىل مقربة من البحر..
 نظروا ..فاذا بجيش فرعون اجلرار قادم ًا يف أثرهم.
 فخاف أصحاب موسى.. 
 وغلبهم اجلزع ،فقالوا يائسني:

وس ٰى إِنَّا لمَُدْ َر َ
كون﴾ الشعراء61 :
 يا ﴿ ُم َ

 فأجاهبم قائالً:
َ ﴿ ك َّ
ال إِ َّن َم ِعي َربيِّ َس َي ْه ِدين﴾ الشعراء62 :
 فتقدم يوشع بن نون ،وقال ملوسى:
 يا رسول اهلل! ما أمرك ر ُّبك؟
 فأجابه موسى:
 بعبور البحر..

يوشع ب ُن َ
نون املا َء بفرسه!
 فاقتحم
ُ
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 واقرتب فرعون بفرسانه وخيله ،حتى كادوا أن يلحقوا بموسى وقومه.

 فأوحى اهلل إىل موسىَ ﴿ أ ِن اضرْ ِ ب ِّب َع َصاك ا ْل َب ْح َر﴾ .الشعراء63 :
 فرضبه..

َ ﴿ فان َف َل َق﴾!..

كان ُّ
َ ﴿ ف َ
كل فِ ْر ٍق كال َّط ْو ِد ا ْل َعظِي ِم﴾! الشعراء63 :
 وارتفع املاء..

 وبدت األرض يابس ًة قد طلعت عليها الشمس..
 فشقوا طريقهم نحو الشاطئ اآلخر!..

  

 وأقبل فرعون بجنوده..
 فلام انتهى إىل البحر ورأى ما رأى ،قال ألصحابه وقد أصابتهم الدهشة.
 أال تعلمون أن ربكم األعىل قد َف َرج لكم البحر؟!
 ولكن أحد ًا مل جيرؤ عىل دخول البحر

 وامتنعت اخليل هلول املاء املرتفع عىل اجلانبني..
 فأخذ فرعون يلكز فرسه بشدة حتى اقرتب به من الرمال يف قاع البحر املنفلق.
 فلام رأى الفرس الرمال.
 جتارس عىل السري ،واقتحم البحر بفرعون.
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 فاقتحم أصحابه خلفه.

 حتى إذا دخلوا مجيع ًا ،وكان آخر من دخل من أصحاب فرعون.
 وآخر من خرج من أصحاب موسى.
 أمر اهلل تعاىل الرياح..
 فرضبت البحر بعضه ببعض!..

  

 ويف حلظة واحدة..

ِ
َ
وجنوده كاجلبال..
فرعون
 أقبل املاء يقع عىل
 فارتفع الرصاخ والصهيل
 وأيقن فرعون بالغرق.
 حتى إذا رأى بأس السامء صاح قائالً:

﴿ آ َمن ُْت َأ َّن ُه الَ إِ َل َه إِالَّ ا َّل ِذي َءا َمن َْت بِ ِه َبنُو ْا إِسرْ َ ِائ َيل﴾ يونس90 :

 فأخذ جربائيل كف ًا من احلمأ فوضعها يف فيه لعلمه بكذبه ومكره ،وقال له:

﴿ آلآْ َن َو َقدْ َع َص ْي َت َق ْب ُل َو ُكن َْت ِم َن المُْ ْف ِس ِدي َن﴾ يونس91 :
ونجاه ببدنه ليكون ملن خلفه آية.
 فأغرقه اهللّ ،
 وأغرق معه مجيع جنوده..

ونجى موسى ومن معه أمجعني..
َّ 
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﴿ إِ َّن فيِ َذلِ َك آل َي ًة َو َما ك َ
ني﴾  ..الشعراء8 :
َان َأ ْك َث ُر ُه ْم ُم ْؤ ِمنِ َ
﴿ وإِ َّن رب َك لهَ و ا ْلع ِز ُيز ِ
يم﴾  ..الشعراء9 :
َ َ َّ ُ َ َ
الرح ُ
َّ

  

 وعندما كان فرعون يعالج سكرات املوت غرق ًا حتت األمواج.
 متثل له مشهد من املايض ،وقد قام أمامه جربائيل.
 ويف يده كتاب!..

  

 فذات يوم بعيد

 غار ماء النيل ،حتى عم اجلفاف وانترشت املجاعة.
 ففزع أهل مرص إىل فرعون وتوسلوا به قائلني:

 يا مليكناَ ..أ ْج ِر لنا النيل ،فقد أرشفنا عىل اهلالك..

 و ّملا كان فرعون يعلم أن ذلك ليس بامكانه ،فانه خادعهم قائالً:
ٍ
براض عنكم ،فلن َأ َد َع النيل جيري لكم!..
 لست

 فذهبوا ،وانتظروا زمن ًا ،حتى زاد عليهم اجلفاف ،فعادوا إىل فرعون قائلني:

َّ
لنتخذن إهل ًا
 أهيا امللك! لقد أوشكنا عىل املوت واهلالك ،ولئن مل تجُ ْ ِر لنا النيل
غريك!..
 فتدبر فرعون ،ثم قال هلم:
 اخرجوا إىل العراء!..
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 وخرج الناس مجيع ًا إىل العراء يتقدمهم فرعون..
 حتى إذا صاروا يف صحراء فسيحة..
تنحى عنهم بحيث ال يرونه وال يسمعون كالمه ،ثم ألصق خده بالرتاب،
ّ 

وأشار بس ّبابته ،وقال:

 اللهم إين خرجت إليك خروج العبد الذليل إىل سيده ،وإين أعلم أنك تعلم أنه
فاج ِره.
ال يقدر عىل إجرائه أحد غريكْ ،
 وأراد اهلل أن يفتن فرعون وقومه..
 فجرى النيل جريان ًا مل جير مثله!..
 فأتاهم الطاغية ،وقال هلم:
 إين قد أجريت النيل.
 فخروا له ُس َّجدَ ًا!..

  

 وعندما كان فرعون يف طريق العودة..
 عرض له جربائيل ،وقال له:

 أهيا امللك؟ أعنّي عىل عبد يل م ّلكته عىل عبيدي ،فعاداين!
 فقال له فرعون:
 بئس العبد عبدك! لو كان يل عليه سبيل ،ألغرقته يف البحر!..
 فطلب منه جربائيل أن يكتب ذلك يف كتاب وخيتمه بخامته.
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 حتى إذا كان يو ُم البحر ،وهو يقاوم الغرق..
 فان جربائيل أبرز له الكتاب قائالً:
 هذا ما حكمت به عىل نفسك!!

  

أنجى اهلل موسى ومن معه أمجعني.
 وملا َ
 ثم َ
أغرق اآلخرين.

 فان موسى سار ببني ارسائيل حتى نزلوا يف مفازة.
ِ
بالتعب واملشقة.
 فشعروا

 واعرتضوا عىل موسى قائلني:
 يا موسى! أهلكتنا ،وقتلتنا ،وأخرجتنا من العامرة إىل املفازة!

  

 ودعا موسى ربه.
 فظلل عليهم ال َغام َم ،وأنزل عليهم امل َّن والسلوى.
 فكانت جتيء غاممة بالنهار فتظلهم من الشمس.

 حتى إذا ج ّن الليل ،أنزل اهلل عليهم امل ّن والسلوى ،فيقع عىل النبات والشجر

واحلجر ،فيأكلونه.

 وبقي املاء..
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 فاستسقى موسى لقومه.
 فقال اهلل تعاىل:

﴿ اضرْ ِ ب ِّب َع َصاك الحْ َ َج َر﴾ البقرة60 :
 وكان معه حجر يضعه يف وسط اخليام
َ ﴿ فان َف َج َر ْت ِمنْ ُه ا ْثنَتَا عَشرْ َ َة َع ْين ًا﴾
 وكانوا اثني عرش سبط ًا

كل ُأن ٍ
َ ﴿ قدْ َع ِل َم ُّ
َاس َّمشرْ َ بهَ ُ ْم﴾ البقرة ،60 :دون مزامحة اآلخرين.

  

 وواعد اهلل موسى ثالثني ليلة ل ُينزل عليه التوراة واأللواح.
 وأمتها اهللُ تعاىل ٍ
بعرش ،فكان متام امليقات أربعني ليلة.

 واختار موسى من قومه سبعني رج ً
ال ليسمعوا تكليمه تعاىل إياه يف امليقات.
 فسمعوا.

 ولكنهم قالوا ملوسى:

َ ﴿ ل ْن ن ُْؤ ِم َن َل َك َحتَّى ن ََرى اهللَ َج ْه َرةً﴾ البقرة55 :

  

 فلام قالوا هذا القول العظيم
 بعث اهلل عليهم صاعقة ،فأخذهتم بظلمهم ،فامتوا يف احلال.
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 فقال موسى خماطب ًا ربه سبحانه:
رجعت إليهم ،وقالوا يل إنك ذهبت هبم
 يا رب ،ماذا أقول لبني ارسائيل إذا
ُ

فقتلتهم!

 فأحياهم اهلل بعد أن أخذهتم الصاعقة وهم ينظرون!

  

 ولك ّن بني ارسائيل ،ظلوا غارقني بظلمهم رغم هذه اآلية االهلية.
 فقالوا ملوسى:

وكنت تخُربنا كيف هو ،فنعرفه
تنظر إليه ألجابك،
َ
 إنك لو سألت اهللَ أن يريك ْ

حق معرفته.

 فقال هلم موسى:
يعرف بآياته!
 يا قوم إن اهلل ال ُيرى باألبصار ،وإنام
ُ
 فأجابوه معاندين مرة أخرى:
 لن نؤمن لك حتى تسأله

  

 وناجى موسى ربه قائالً:

ِ
بصالحهم.
 يا رب! لقد سمعت مقالة بني ارسائيل وأنت أعلم
 فأوحى اهلل إليه:
 يا موسى! اسألني ما سألوك ،فلن أؤاخذك بجهلهم
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 فعند ذلك قال موسى:

﴿ر ِّب َأ ِرنيِ َأن ُظ ْر إِ َل ْيك﴾ األعراف143 :
َ 
 فقال اهلل تعاىل:

ِ
َ ﴿ لن ت ََرانيِ َو َل ِ
ف ت ََرانيِ ﴾.
اس َت َق َّر َمكا َن ُه َف َس ْو َ
ـكن ان ُظ ْر إِلىَ الجْ َ َب ِل َفإِن ْ
 وجتىل اهلل تعاىل بنوره العظيم

 فلام جتىل للجبل بآية من آياته
﴿ج َع َل ُه َدك ًا﴾.
َ 

موس ٰى َص ِعق ًا﴾
َ 
﴿و َخ َّر َ
 فلام أفاق ،قال:

﴿س ْب َحانَك ُت ْب ُت إِ َل ْيك﴾ ،ورجعت إىل معرفتي بك عن جهل قومي
ُ 
 ثم أكد إيامنه قائالً:

ني﴾ األعراف143 :منهم ،بأنك ال تُرى باألبصار
﴿و َأ َن ْا َأ َّو ُل المُْ ْؤ ِمنِ َ
َ 

  

 ويف هذه األثناء..

 كان بنو إرسائيل الذين تركهم موسى خلفه ،قد دخلوا يف الرشك.

 وكان سبب ذلك أن موسىّ ملا واعده اهلل تعاىل أن ُينزل عليه التوراة

واأللواح إىل ثالثني يوم ًا
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 أخرب بني إرسائيل بذلك..

 وذهب إىل ميقات ربه خم ّلف ًا عليهم أخاه هارون.

 فلام مرت الثالثون يوم ًا ،ومل يرجع إليهم موسى قال بعضهم لبعض:
 إن موسى قد َ
كذب علينا ،وهرب منا!
 ووسوس هلم الشيطان ،فقال هلم:

احليل،
 إن موسى قد هرب ،ولن يرجع إليكم أب��د ًا ،فامجعوا ما لديكم من
ّ

واختذوها إهل ًا تعبدونه!

  

 وكان السامري عىل مقدمة موسى يوم أغرق اهلل فرعون وجنوده.

 فرأى جربائيل

الباق
 وكان عىل ما يشبه رُ

حافره عىل موض ِع من األرض حترك ذلك املوضع.
 فكان كلام وضع َ
 فنظر إليه السامري وكان من خيار أصحاب موسى.
الرتاب من ِ
حافر ُبراق جربائيل.
 فأخذ
َ
 وجعله يف صرُ ة.

 وظل عنده ،يفتخر به عىل بني ارسائيل.
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 وأطاع بنو ارسائيل إبليس..
 فجمعوا حل ّيهم ،ورضبوها ،وجعلوا منها عجالً!

 فجاء إبليس إىل السامري ووسوس له بوضع الرتاب الذي عنده يف جوف

العجل.

 وعندئذ حترك العجل ،وصار له ُخوار.
 ونبت عليه الشعر والوبر
 فسجد له بنو ارسائيل.

 وكان عدد الذين سجدوا له سبعني ألف ًا.
 ثم حتلقوا حوله ،وأخذوا يرقصون ،ويصخبون ويعربدون.
 وقد نسوا نبيهم الذي ذهب مليقات ربه!

  

 وملا عبد بنو ارسائيل العجل وسجدوا له ،وقد ذهب موسى مليقات ربه.
 فان خليفته عليهم أخاه هارون أنكر عليهم ذلك.
 وقال هلم ناصح ًا وحمذر ًا من املعصية:

ِ
ِ
الرحمْ َ ُن َفاتَّبِ ُعونيِ َو َأطِي ُعو ْا َأ ْم ِري﴾طه90 :
﴿ إِ َّنماَ ُفتنْت ُْم بِه َوإِ َّن َر َّبك ُُم َّ
 فأجابه القوم قائلني:

َ ﴿ لن نَبح َع َلي ِه َع ِ
ِ
وسى﴾ طه91 :
اك ِف َ
ْ رْ َ َ ْ
ني َحتَّى َي ْرج َع إِ َل ْينَا ُم َ
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 وعندما استمر هارون يف هنيهم عن الرشك بعد التوحيد
 فاهنم مهوا به ليؤذوه
 حتى أنه هرب من بينهم لينجو من أذاهم
 بينام أقاموا هم عىل الرشك والعصيان.

  

 وتم امليقات أربعني يوم ًا

 فأنزل اهلل األلواح عىل موسى وفيها التوراة وكافة ما حيتاجون إليه من

األحكام والرشائع واملواعظ ،وفيها تبيان لكل يشء.

وهم بالرجوع إىل قومه
 فأخذها موسى فرح ًا مستبرش ًاّ ،
 وعند ذلك!..

 خاطبه املوىل سبحانه قائالً:

ِ
وسى﴾ طه83 :
َ 
﴿و َما َأ ْع َج َل َك َع ْن َق ْوم َك َيا ُم َ

 فقال

﴿ه ْم ُأوالَ ِء َعلىَ َأ َث ِري َو َع ِج ْل ُت إِ َل ْي َك َر ِّب لِترَ ْ ضىَ ﴾  .طه84 :
ُ 
 فأطلعه ربه عىل ما أحدثه قومه يف غيبته قائالً:

ِ
ِ
الس ِام ِر ُّي﴾ طه85 :
َ ﴿ فإِنَّا َقدْ َف َتنَّا َق ْو َم َك م ْن َب ْعد َك َو َأ َض َّل ُه ُم َّ
 فقال موسى مسلماّ ألمر ربه
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﴿ إِ ْن ِه َي إِالَّ فِ ْتنَت َُك ت ُِض ُّل بهِ َا َم ْن ت ََشا ُء َوتهَ ْ ِدي َم ْن ت ََشا ُء﴾ألعراف155 :

  

 وشعر موسى باألمل واملرارة.
غضبان ِ
َ
أسف ًا.
 فرجع إىل قومه

 حتى إذا اقرتب من خيامهم وعسكرهم
 أفزعه ماهم فيه من صخب وعربدة
 فقال هلم:

َ ﴿ يا َق ْو ِم َألمَ ْ َي ِعدْ ك ُْم َر ُّبك ُْم َو ْعد ًا َح َسن ًا َأ َف َط َال َع َل ْيك ُُم ا ْل َع ْهدُ َأ ْم َأ َر ْدت ُْم َأ ْن يحَ ِ َّل
ب ِم ْن َر ِّبك ُْم َف َأ ْخ َل ْفت ُْم َم ْو ِع ِدي﴾  .طه86 :
َع َل ْيك ُْم َغ َض ٌ
 فقال له بنو ارسائيل:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاها َفك ََذلِ َك
َ ﴿ ما َأ ْخ َل ْفنَا َم ْوعدَ َك بِ َم ْلكنَا َولكنَّا حمُِّ ْلنَا َأ ْو َزار ًا م ْن ِزينَة ا ْل َق ْو ِم َف َق َذ ْفن َ
الس ِام ِر ُّي﴾ طه87 :
َأ ْل َقى َّ

 وكان السامري قد أخرج ﴿لهَ ُ ْم ِع ْج ًَ
كم َوإِ َل ُه
ال َج َسد ًا َل ُه ُخ َو ٌار َف َقا ُلو ْا َه َذا إِ َلـ ُٰه ْ
وس ٰى﴾ طه88 :
ُم َ
 فوبخهم قائالً:

﴿ بِ ْئ َسماَ َخ َل ْفت ُُمونيِ ِم ْن َب ْع ِدي﴾ .األعراف150 :
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 وحتول موسى من قومه إىل أخيه هارون.

جيره إليه.
 وملا كان موسى غاضب ًا ،فانه ألقى األلواح ،وأخذ برأس أخيه ّ
وس ْورة الغضب حتفزه:
 وقال له َ

َ ﴿ يا َه ُار ُ
ون َما َمنَ َع َك إِ ْذ َر َأ ْيت َُه ْم َض ُّلو ْا َ أالَّ َتتَّبِ َع ِن َأ َف َع َص ْي َت َأ ْم ِري﴾ طه:

.93-92

 فقال له هارون موضح ًا:

يت َأ ْن َت ُق َ
ول َف َّر ْق َت َبينْ َ َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل
َ ﴿ ي ْبن َُؤ َّم الَ ت َْأ ُخ ْذ بِ ِل ْح َيتِي َوالَ بِ َرأسيِ إِنيِّ َخ ِش ُ
ب َق ْو يِل﴾ طه 94 :وإن القوم استضعفوين
َولمَ ْ ت َْر ُق ْ

  

 وعندما وقف موسى عىل حجة هارون‘.
 ووجد أن بني ارسائيل قد استضعفوه ومهوا به ليقتلوه
السامري قائالً:
 فانه عذره ،وأقبل عىل
ّ
َ ﴿ ما َخ ْط ُب َك َيا َس ِام ِر ُّي﴾ طه95 :
السامري:
 فقال
ّ

ُت بِ لمَ َي ْب و ْا بِ ِه َف َق َب ْض ُت َق ْب َض ًة ِم ْن َأ َث ِر الرس ِ
ول َفنَ َب ْذتهُ َا َوك ََذلِ َك
َّ ُ
ماَ ْ صرُ ُ
َ ﴿ بصرُ ْ
َس َّو َل ْت يِل َن ْفسيِ ﴾ طه96 :

 فقال له موسى

َ ﴿ فا ْذهب َفإِ َّن َل َك فيِ الحْ ي ِاة َأ ْن َت ُق َ ِ
اس َوإِ َّن َل َك َم ْو ِعد ًا َل ْن تخُ ْ َل َف ُه َوا ْن ُظ ْر
ول الَ م َس َ
ََ
َ ْ
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إِلىَ إِلهَ ِ َك ا َّل ِذي َظ ْل َت َع َلي ِه َع ِ
اكف ًا َلن َُح ِّر َقنَّ ُه ُث َّم َلنَن ِْس َفنَّ ُه فيِ ا ْل َي ِّم ن َْسف ًا﴾ .طه97 :
ْ

  

 وأخرج موسى عجل بني ارسائيل
اليم نسفا!..
 فأحرقه بالنار ،وألقاه يف البحر ،ونسفه يف ّ
 وقال لقومه:

﴿ إِ َّنماَ إِلهَ ُك ُُم اهللُ ا َّل ِذي الَ إِ َل َه إِالَّ ُه َو َو ِس َع ك َُّل شيَ ْ ٍء ِع ْلام﴾  .طه98 :

 وملا وجد السامري أن الناس مل يعودوا خيالطوه وال جيالسوه وال يؤاكلوه بأمر
اهلل حيث ال ِمساس

 وأن التضييق قد اشتد عليه بسبب دعاء موسى

 فانه خرج من بينهم ،وهام عىل وجهه يف الصحراء ،حتى صار عربة ،وقد

انتهت حياته مع الوحش والس ّباع!

  

اح﴾.
﴿ولمََّا َسك َ
ب َأ َخ َذ األَ ْل َو َ
وسى ا ْل َغ َض ُ
َ 
َت َع ْن ُم َ

ِ
دى َو َرحمْ َ ٌة لِ َّل ِذي َن ُه ْم لِ َربهِّ ِ ْم َي ْر َه ُب َ
ون﴾ األعراف154 :
﴿وفيِ ن ُْس َخت َها ُه ً
َ 
 ثم خاطب قومه الئ ًام:

﴿ يا َقو ِم إِ َّنكُم َظ َلمتُم َأ ْن ُفسكُم بِاتخِّ ِ
َاذك ُُم ا ْل ِع ْج َل َفتُو ُبو ْا إِلىَ َب ِ
ار ِئك ُْم َفا ْق ُت ُلو ْا
َ ْ
َ ْ
ْ ْ
ْ
َأ ْن ُف َسك ُْم﴾ .البقرة54 :
 فقالوا له وقد عرهتم الدهشة:
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 وكيف نقتل انفسنا؟!

 فقال هلم موسى:
 اغدوا ومع كل واحد منكم سكني أو حديدة أو سيف ،فاذا صعدت املنرب

فكونوا متلثمني ال يعرف أحد صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضا.
 فاستجابوا له

 واجتمع منهم سبعون ألف ًا ممن عبدوا العجل.

 فلام صىل هبم موسى وصعد املنرب أقبل بعضهم يقتل بعض ًا.
 وظلوا عىل هذه احلال حتى نزل جربائيل.
 فقال ملوسى:

 قل هلم أن يكفوا عن القتل فقد تاب اهلل عليهم.
 فتوقفوا

 وإذا بعدة آالف قد ُقتلوا من بينهم ممن عبدوا العجل.
 فعندئذ ،قال اهلل تعاىل:

َ ﴿ ذلِكُم َخ َلكُم ِعنْدَ ب ِار ِئكُم َفتَاب َع َليكُم إِ َّنه هو التَّواب ِ
يم﴾ البقرة54 :
َ
الرح ُ
ْ َ ْ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ
ْ يرْ ٌ ْ

  

 ووجد موسى وهارون‘ أن القوم قد ُقتل منهم عدد كبري..
 فبكيا ،وجزعا ،وترضعا

 واشتد األمر عىل موسى
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 ورثى لقومه رمحة هبم رغم ما صدر عنهم من االثم العظيم.
 فأوحى اهلل تعاىل إليه

 أما يرضيك أن ُأدخل القاتل واملقتول اجلنة!

 فكان من ُقتل منهم شهيد ًا ،ومن بقي منهم مك َّفر ًا عن ذنبه..

  

 وبعدما امتحن اهلل تعاىل بني ارسائيل بقتل أنفسهم تطهريا هلم من ذنوهبم حتى

يتوب عليهم..

 فقد توالت عليهم االختبارات االهلية فتنة هلم حتى يتبني اخلبيث من الطيب.
 ومن ذلك أمره تعاىل هلم بأن يذبحوا بقرة

  

 فقي ذلك الزمان..

 كان هناك رجل من علامء بني ارسائيل وخيارهم
 وكان له ابن عم فاسق يسء األخالق

 فتقدم األخري ليخطب امرأة ذات دين ومجال..
 فرفضت طلبه..

 ثم تقدم هلا ابن عمه الذي كان عامل ًا فاضالً..
 فأجابته
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 واشتدت الغرية بالفاسق ،فحسد ابن عمه ،وأراد التخلص منه
 فكمن له ،وقتله غيلة.

 ثم محله إىل موسى وقد بدت عليه عالمات احلزن واجلزع ،فقال له:
 يا نبي اهلل ،لقد ُقتل ابن عمي هذا ،وال أدري من قتله!
 فعظم ذلك عىل موسى نظر ًا ملنزلة القتيل

 ثم مالبث أن اجتمع بنو إرسائيل عند نبيهم وقد بكوا وضجوا
 وقالوا له بأمل ورجاء:
 ماذا ترى يا نبي اهلل؟!

  

 وصمت نبي اهلل موسى ،ثم قال هلم بحلم وطمأنينة:
﴿ إِ َّن اهللَ َيأ ُم ُرك ُْم َأ ْن ت َْذ َب ُحو ْا َب َق َرةً﴾

 فعجبوا ،ونظر أحدهم إىل اآلخر ،ثم قالوا ملوسى:

﴿ أتَـت ِ
َخ ُذنَا ُه ُزو ًا﴾؟! نأتيك يف قتيل لتقول لنا اذبحوا بقرة!
 فقال هلم موسى:

كون ِمن الجْ ِ
ني﴾! البقرة67 :
اه ِل َ
َ ﴿ أ ُعو ُذ بِـاللهَِّ َأ ْن َأ َ َ َ
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 وكان يف بني إرسائيل رجل له بقرة
 وكان له ابن بار عنده سلعة للبيع
 فجاء قوم يطلبون سلعته

 وكان مفتاح بيته حتت رأس أبيه
 وكان أبوه نائ ًام يف تلك الساعة

 فكره ابنه أن يوقظه وينغص عليه نومه
 فانرصف القوم ومل يشرتوا سلعته.

 مما أحزن االبن لذهاب هذه الفرصة!..

  

 وانتبه األب من نومه

 وكان مهت ًام بأمر تلك السلعة
 فسأل ابنه قائال:

بني ،ماذا صن ْعت يف سلعتك؟
 يا ّ
 فقص عليه ابنه ما حدث

 فحمد له ما فعل وأراد مكافأته
 فقال له:

عيل يا بني! قد جعلت لك هذه البقرة عوضا عام فاتك من ربح
 ما أشفقك ّ

سلعتك!
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 وكثر القيل والقال من بني ارسائيل وهم عند موسى ملا أمرهم اهلل تعاىل

بأن يذبحوا بقرة!

 وأكثروا من اجلدال
 فقالوا له:

﴿ ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َبـينِّ ْ َلنَا َما ِه َي﴾
 فقال هلم موسى:

ول إِنهَّ ا َب َق َر ٌة الَ َف ِ
ِ
ان َبينْ َ َذلِ َك َفا ْف َع ُلو ْا َما ت ُْؤ َم ُر َ
ار ٌض َوالَ بِك ٌْر َع َو ٌ
ون﴾
﴿ إ َّن ُه َي ُق ُ َ
البقرة68 :

 فام لبثوا أن قالوا ملوسى

﴿ ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َبينِّ ْ َلنَا َما َل ْونهُ َا﴾
 فأجاهبم نبي اهلل موسى:

ول إِ ا ب َقر ٌة ص ْفراء َف ِ
اق ٌع َل ْونهُ َا َتسرُ ُّ النَّاظِ ِري َن﴾ البقرة69 :
﴿ إِ َّن ُه َي ُق ُ نهَّ َ َ َ َ َ ُ

  

 وكان عىل بني ارسائيل أن يمتثلوا لألمر االهلي
 ولكنهم جلوا وعاندوا
 فقالوا ملوسى:

﴿ ا ْد ُع َلنَا َر َّب َك ُي َبينِّ ْ َلنَا َما ِه َي إِ َّن ا ْل َب َق َر ت ََشا َب َه َع َل ْينَا َوإِنَّا إِ ْن َشا َء اهللُ لمَُ ْهتَدُ َ
ون﴾
 فأجاهبم موسى بصربه النبوي:
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ول إِنهَّ َا َب َق َر ٌة الَ َذ ُل ٌ
﴿ إِ َّن ُه َي ُق ُ
ول تُثِ ُري األَ ْر َض َوالَ ت َْس ِقي الحْ َ ْر َ
ث ُم َس َّل َم ٌة الَ ِش َي َة

فِ َيها﴾

 فقالوا:

﴿ الآْ َن ِج ْئ َت بِالحْ َ ِّق﴾ البقرة71 :

 ووجد بنو إرسائيل أنه ال مفر هلم من ذبح البقرة..
 فذهبوا يبحثون عنها
 وكانت البقرة هي تلك التي وهبها األب الكريم لولده البار!

  

 وذهب بنو ارسائيل لرشاء البقرة ،وكان االبن قد علم بام حدث ،فقال هلم:
 ال أبيعها إال بملئ جوفها ذهب ًا!!

 وكان بنو إرسائيل من البخل بمكان ،فعادوا إىل موسى

وأخربوه باألمر.

 وملا كان موسى عىل علم بخصاهلم وطبائعهم..
 فانه أجاهبم قائالً:
 البد لكم من ذبحها بعينها!!
 وألهنم كانوا مرصين عىل معرفة القاتل
 فاهنم استسلموا للواقع

 و اشرتوها بملئ جلدها ذهب ًا!..

غاضبني،

ذروين أقتل موسى ......................................................................................... ....

وها َو َما كا ُدو ْا َي ْف َع ُل َ
ون﴾! البقرة71 :
َ ﴿ ف َذ َب ُح َ

 ولو أهنم كانوا قد عمدوا إىل أية بقرة فذبحوها ألجزأهتم..
 ولكنهم شددوا ،فشدد اهلل عليهم!..

  

 وجاء بنو ارسائيل بالبقرة املذبوحة إىل موسى ثم قالوا له:
 واآلن ما تأمر يا نبي اهلل؟!
 فقال هلم طاعة للوحي االهلي:
 ارضبوا القتيل ببعضها ،واسألوه عن قاتله .
 فأخذوا ذنب البقرة ،ورضبوه به ،ثم قالوا له:
 من قتلك يا هذا؟
 فأجاهبم وقد أحياه اهلل:
 قتلني ابن عمي الذي جاء يب إىل هنا!..
 وكان الوحي االهلي يتجاوب يف سامء العرش قائالً:

﴿ ك ََذلِ َك يحُ ْ ِي اهللُ المَْ ْوتَى َو ُي ِريك ُْم َءا َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ البقرة73 :

  

 ويروى أن موسى بعد ذلك سأل ربه قائالً:
 إن كان يف عبدك من هو أعلم منى فدلني عليه
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 فأجابه تعاىل:
 أعلم منك اخلرض

 فقال موسى
 وأين أطلبه
 فقال املوىل سبحانه
 عىل الساحل عند الصخرة لدى جممع البحرين

 فقال موسى
 وكيف يل به؟
 فقال تعاىل

 تأخذ حوتا يف مكتلك ،فحيث فقدته فهناك تلقاه .

  

 وأمر موسى وص ّيه يوشع بن نون أن يتزود حوتا ،وقال له:
 إن اهلل أمرين أن أتّبع رج ً
ال عند ملتقى البحرين وأتعلم منه.
 فخرجا ،وجدَّ ا يف السري ،وقال موسى لفتاه يوشع:

﴿ لاَ َأ ْب َر ُح َحت َّٰى َأ ْب ُل َغ مجَ ْ َم َع ا ْل َب ْح َر ْي ِن َأ ْو َأ ْمضيِ َ ُح ُقب ًا﴾ ..الكهف60 :
 وأخذا يسريان حتى بلغا جممع البحرين ،فجلسا يسرتحيان.

 وأخرج يوشع احلوت ،وغسله باملاء ووضعه عىل الصخرة.
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 وكان هناك رجل ،ولكنهام مل يعرفاه.
 فلام اسرتاحا ،مضيا ،ونسيا حوهتام.

َ ﴿ فاتخَّ ََذ َسبِي َل ُه فيِ ا ْل َب ْح ِر سرَ َ ب ًا﴾ .الكهف61 :

  

 وظل موسى وفتاه يسريان حتى جاوزا ملتقى البحرين بمسافة بعيدة.
 فقال موسى لفتاه وقد شعرا بالتعب

َ ﴿ ءاتِنَا َغدَ ا َءنَا َل َقدْ َل ِقينَا ِمن َس َف ِرنَا َه َذا ن ََصب ًا﴾ .الكهف62:

 وبحث يوشع عن احلوت فلم جيده ،فقال ملوسى متذكر ًا:

الش ْي َط ُ
وت َو َما َأن َْسانِي ُه إِالَّ َّ
ان َأ ْن
يت الحْ ُ َ
الص ْخ َر ِة َفإِنيِّ ن َِس ُ
َ ﴿ أ َر َء ْي َت إِ ْذ َأ َو ْينَا إِلىَ َّ
َأ ْذك َُر ُه َواتخَّ ََذ َسبِي َل ُه فيِ ا ْل َب ْح ِر َع َجب ًا﴾ .الكهف63 :
 فابتهج موسى وقال لفتاه
َ ﴿ ذلِ َك َما ُكنَّا َن ْبغِ﴾.

َ ﴿ ف ْارتَدَّ ا َعلىَ َءا َث ِ
ارهمِ َ ا َق َصص ًا﴾ .الكهف64 :

  

 وملا عادا إىل ذلك املكان عند الصخرة

 وجدا نفس الرجل الذي شاهداه سابق ًا ما زال هناك.
 ولكنه كان مستغرق ًا يف الصالة
 فجلسا حتى فرغ من صالته.
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 وقد تبني هلام أنه اخلرض

 وكان اخلرض عبد ًا من عباد اهلل الصاحلني
 بل وكان نبي ًا مرسالً..

 ووصفه املوىل سبحانه بقوله
﴿ آ َت ْينَا ُه َرحمْ َ ًة ِم ْن ِعن ِْدنَا َو َع َّل ْمنَا ُه ِم ْن َلدُ نَّا ِع ْلام﴾ الكهف65 :
 ويقال بأنه ما زال حي ًا حتى اآلن.

  

 وفرغ اخلرض من الصالة.
 فسلام عليه.

 فرد عليهام السالم.
 فتأكد هلام األمر

 حيث مل يكن يف تلك الديار من ُيقر بالتوحيد.

 فقال له موسى

﴿ه ْل َأتَّبِ ُع َك َعلىَ َأ ْن ُت َع ِّل َم ِن ممِ َّا ُع ِّل ْم َت ُر ْشدا﴾ الكهف66 :
َ 

 فأجابه اخلرض

ِ
ب َعلىَ َما لمَ ْ تحُ ِ ْط بِ ِه ُخ رْب ًا﴾؟!
يع َم ِع َي َص رْب ًاَ !..و َك ْي َ
﴿ إِن ََّك َل ْن ت َْستَط َ
ف ت َْص رِ ُ

الكهف.68-67 :

وكليمه مما سمع ،ولكنه قال له بتواضع جم:
 فتعجب نبي اهلل
ُ
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﴿ ست ِ
َجدُ نيِ إِ ْن َشا َء اهللُ َصابِر ًا َوالَ َأ ْعصيِ َل َك َأ ْمرا﴾ الكهف69 :
َ
 فوضع اخلرض رشط ًا لذلك ،قائالً:

ال ت َْس َئ ْلنِي َع ْن شيَ ْ ٍء َحتَّى ُأ ْح ِد َ
َ ﴿ فإِ ِن ا َّت َب ْعتَنِي َف َ
ث َل َك ِمنْ ُه ِذكْرا﴾ الكهف70 :

  

 فانطلقا ،وقد ريض موسى بالرشط .
 وبلغا ساحل البحر وقد جاءت سفينة تريد أن تعرب ،فقال أرباب السفينة وقد

وجدوا النفر الثالثة عىل الشاطئ:

 لنحمل هؤالء معنا ،إ ْذ يبدو عليهم أهنم قوم صاحلون.
 فركب اخلرض وموسى ومعهام يوشع.
 وأبحرت السفينة تشق عباب املاء.

  

 وبعد أن قطعت السفينة شوط ًا فوق األمواج..
 عمد اخلرض إىل قاعها فخرقها..

 فغضب موسى غضب ًا شديد ًا ،وخاطب
اخلرض منكر ًا عليه فعلته:
َ
َ ﴿ أ َخ َر ْقت ََها لِ ُت ْغ ِر َق َأ ْه َل َها َل َقدْ ِج ْئ َت َش ْيئ ًا إِ ْمرا﴾ الكهف71 :
 فذكّره
اخلرضقائالً:
ُ

ِ
يع َم ِع َي َص رْبا﴾ الكهف72 :
َ ﴿ ألمَ ْ َأ ُق ْل إِن ََّك َل ْن ت َْستَط َ
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 فاعتذر موسى تأدب ًا ،وقال:

﴿ الَ ت ِ
يت َوالَ ت ُْر ِه ْقنِي ِم ْن َأ ْم ِري ُعسرْ ا﴾ الكهف73 :
ُؤاخ ْذنيِ بِماَ ن َِس ُ

  

 وانطلقا مرة أخرى بعد النزول من السفينة.
 فاذا بصبية يلعبون وبينهم غالم حسن الوجه.
 فتأمله اخلرض ،ثم أخذه وقتله.

 فوثب عليه موسى وقد اشتد غضبه مرة أخرى.
 وقال للخرض معنف ًا:

َ ﴿ أ َق َت ْل َت َن ْفس ًا َز ِك َّي ًة بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ
س َل َقدْ ِج ْئ َت َش ْيئ ًا ُنكْرا﴾ الكهف74 :
 فأجابه اخلرض الئ ًام:

ِ
يع َم ِع َي َص رْبا﴾ الكهف.75 :
َ ﴿ ألمَ ْ َأ ُق ْل َل َك إِن ََّك َل ْن ت َْستَط َ

 فبلغ موسى منتهى العذر ،وقال وقد اشرتط عىل نفسه رشط ًا حاس ًام:

ٍ
ال تُص ِ
اح ْبنِي َقدْ َب َل ْغ َت ِم ْن َلدُ نيِّ ُع ْذرا﴾ .الكهف76 :
﴿ إِ ْن َس َأ ْلت َُك َع ْن شيَ ْء َب ْعدَ َها َف َ َ

  

 فانطلقا..
 حتى إذا أتيا أهل قرية استطعام أهلها.
فأبوا أن يض ّيفومها..
ْ 
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ينقض ،فأقامه اخلرض.
 فوجدا فيها جدار ًا يريد أن ّ
يستطع موسى صرب ًا ،وقال له:
 فلم
ْ

َ ﴿ ل ْو ِش ْئ َت الَتخَّ َْذ َت َع َل ْي ِه َأ ْجرا﴾ الكهف77 :
 فأجابه اخلرض قائالً:

﴿ه َذا فِ َر ُاق َب ْينِي َو َب ْينِ َك﴾ الكهف78 :
َ 

  

 وجلس موسى صامت ًا يف انتظار سامع تأويل ما مل يستطع عليه صرب ًا.
 وقد زاد قناعة أن ثمة من هو أعلم منه
 فأنبأه اخلرض نبأ السفينة قائالً:

َ ﴿ أما ِ
َت َلمِس ِ
ون فيِ ا ْل َب ْح ِر َف َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ِعي َب َها َوك َ
ني َي ْع َم ُل َ
َان َو َرا َء ُه ْم
اك َ
َّ َّ
السفينَ ُة َفكَان ْ َ
َم ِل ٌك َي ُ
أخ ُذ ك َُّل َس ِفين ٍَة َغ ْصبا﴾ الكهف79 :
 ثم أنبأه بخرب الغالم قائالً:

ال ُم َفك َ
﴿و َأ َّما ا ْل ُغ َ
َان َأ َب َوا ُه ُم ْؤ ِمنَينْ ِ َف َخ ِشينَا َأ ْن ُي ْر ِه َق ُهماَ ُط ْغ َيان ًا َو ُك ْفر ًاَ .ف َأ َر ْدنَا َأ ْن
َ 
ُي ْب ِدلهَ ُماَ َربهُّ ُماَ َخيرْ ًا ِمنْ ُه َزكَا ًة َو َأ ْق َر َب ُرحمْ ا﴾ الكهف 81 -80
 وبقي خرب اجلدار ،فقال له اخلرض:

ِ
َان تحَ ْ َت ُه َكن ٌْز لهَ ُماَ َوك َ
يمينْ ِ فيِ المَْ ِدين َِة َوك َ
﴿و َأ َّما الجِْ دَ ُار َفك َ
َان لِ ُغ َ
َان َأ ُبوهمُ َ ا
َ 
المَينْ ِ َيت َ
َصالحِ ًا َف َأ َرا َد َر ُّب َك َأ ْن َي ْب ُل َغا َأ ُشدَّ همُ َ ا َو َي ْست ْ
َنزهمُ َ ا َرحمْ َ ًة ِم ْن َر ِّب َك﴾ الكهف .82
َخ ِر َجا ك َ
 ثم ختم اخلرض حديثه بتواضع العلامء االهلينيُ ،مسند ًا علم ذلك كله إىل

تلك الرسل

............................................................................................................

346

اهلل تعاىل ،وقال مستطرد ًا:

﴿و َما َف َع ْل ُت ُه َع ْن َأ ْم ِري َذلِ َك ت َْأ ِو ُيل َما لمَ ْ ت َْسطِ ْع َع َل ْي ِه َص رْبا﴾الكهف .82
َ 
 وحانت ساعة الفراق ،فذهب كل منهام إىل حال سبيله..
 وفوق كل ذي علم عليم!..
 وإن يف قصصهم لعرب ًة ألويل األلباب .

  

 وكان اهلل سبحانه وتعاىل قد وعد موسى

املقدسة ،وهي فلسطني.

أن يورثه وقومه األرض

 وكان يسكنها قوم جبارون من أحفاد سام بن نوح.
 فلام حانت ساعة ذلك.

 أمر اهلل تعاىل نبيه موسى باملسري ،فقال موسى لقومه:

ِ
َب اهللُ َلك ُْم َوالَ ت َْرتَدُّ و ْا َعلىَ َأ ْد َب ِ
ارك ُْم
َ ﴿ يا َق ْو ِم ا ْد ُخ ُلو ْا األَ ْر َض المُْ َقدَّ َس َة ا َّلتي َكت َ
َف َتنْ َق ِل ُبو ْا َخاسرِ ِ ي َن﴾ .املائدة21 :
 فخاف بنو ارسائيل من قتال العاملقة ،وأرادوا الرجوع إىل مرص ،وقالوا:

َ
فتكون نساؤنا وأموالنا
 يا ليتنا متنا بأرض مرص ،وال ُيدخ ُلنا اهللُ إىل هذه األرض

غنيمة هلؤالء اجلبارين.
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 واشتدّ األمر عىل موسى ،فقال هلم مطمئن ًا وواعد ًا بالنرص االهلي:
 إن اهلل الذي فلق لكم البحر وأنجاكم من فرعون وجوره هو الذي ُيظهركم

عليهم .

 فرفضوا ،ومهوا باألنرصاف إىل مرص ،وقالوا ملوسى معاندين:

﴿ إِنَّا َلن نَدْ ُخ َلها حتَّى يخَ ْرجو ْا ِمنْها َفإِ ْن يخَ ْرجو ْا ِمنْها َفإِنَّا د ِ
اخ ُل َ
ون﴾ املائدة22 :
َ َ
ْ
َ
ُ ُ
َ
َ
ُ ُ
ويص موسى ،ومعه رجل آخر ،وخاطبا القوم
 فقام يوشع بن نون،
ُّ

قائلني:

اب َفإِ َذا َد َخ ْلت ُُمو ُه َفإِ َّنك ُْم َغالِ ُب َ
ون َو َعلىَ اهللِ َفت ََو َّك ُلو ْا إِ ْن ُكنْت ُْم
﴿ ا ْد ُخ ُلو ْا َع َل ْي ِه ُم ا ْل َب َ
ني﴾ املائدة. 23 :
ُم ْؤ ِمنِ َ
 ولك ّن بني ارسائيل مل يكونوا عىل درجة من االيامن تؤهلهم ل ُينجز اهلل وعده

هلم ،فقالوا ملوسى وقد سيطر عىل نفوسهم الذل واهلوان واخلوف:

ِ
ْت َو َر ُّب َك َف َقاتِ ً
اهنَا
ب َأن َ
ال إِنَّا َه ُ
وسى إِنَّا َل ْن نَدْ ُخ َل َها َأ َبد ًا َما َدا ُمو ْا ف َيها َفا ْذ َه ْ
َ ﴿ يا ُم َ

َق ِ
اعدُ َ
ون﴾  .املائدة24 :

  

 ومل جيرؤ بنو إرسائيل عىل األقرتاب من باب أرحيا.
 وقعدوا يصدون ويثبطون عن القتال.

 فخاطب موسى ربه قائ ً
ال واحلال هذه:

﴿ رب إِنيِّ الَ َأم ِل ُك إِالَّ َن ْفسيِ و َأ ِخي َفا ْفر ْق بينَنَا وب َ ا ْل َقو ِم ا ْل َف ِ
ني﴾ املائدة25 :
اس ِق َ
ْ
َ
َ ِّ
ُ َ ْ َ َ ينْ
ْ
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 فأراد اهلل سبحانه القضاء عىل بني ارسائيل واستبداهلم بخري منهم.

 فدعا موسى ربه بالصرب عليهم واملغفرة هلم وعدم أخذهم باملوبقات.
 فاستجاب اهلل تعاىل دعاءه ،ولكنه حرم عليهم دخول األرض املقدسة ،وقال

ملوسى مواسي ًا:

ِ
ون فيِ األَ ْر ِ
يه َ
ض َف َ
ال ت َْأ َس َعلىَ ا ْل َق ْو ِم
َ ﴿ فإِنهَّ َا محُ َ َّر َم ٌة َع َل ْي ِه ْم َأ ْر َب ِع َ
ني َسنَ ًة َيت ُ
ا ْل َف ِ
ني﴾ املائدة26 :
اس ِق َ

  

 ومتت حجة اهلل تعاىل عىل بني ارسائيل لفسقهم وعصياهنم.
 وظلوا تائهني يف األرض كام كتب اهلل.

 وانرصف موسى ملناجاة ربه والسعي يف إصالح بني ارسائيل.
 وكان الزمن يمر ،واألعوام ترتى

 حتى حانت ساعة هارون

 فأوحى اهلل إىل موسى بذلك
 فقال موسى هلارون‘.
 امض بنا إىل جبل طور سيناء
 فاذا ببيت عىل بابه شجرة عليها ثوبان

 ووقف هارون منتظر ًا ماذا سيحدث
 فقال له موسى:
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 ادخل البيت ،واطرح ثيابك ،والبس هاتني احللتني ،ونم عىل الرسير الذي

بالداخل!..

 ففعل هارون.
 وعندئذ ،قبضه اهلل إليه ،وارتفع البيت والشجرة!..

  

 وعاد موسى إىل بني ارسائيل فأخربهم بام حدث.
ّ 
فكذبوه ،واهتموه بقتل أخيه هارون!..
 فشكى موسى ذلك إىل ربه.

 فأمر اهلل تعاىل املالئكة ،فحملت الرسير وعليه هارون

والسامء حتى رآه بنو ارسائيل!..

 وعند ذلك فقط ،علموا بأنه مات!..

  

 ومضت مدة أخرى من الزمان

 وإذا موسى برجل حسن املنظر يقول له:
 السالم عليك يا كليم اهلل.
 فرد ،ثم سأله:
 من أنت؟
 فأجابه قائالً:

بني األرض

تلك الرسل
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 أنا ملك املوت ،جئت ألقبض روحك

 فقال له موسى

 ومن أين تقبض روحي؟
 فقال ملك املوت
 من فمك

 فقال له موسى حمتج ًا:
 كيف ،وقد تكلمت مع ريب جل جالله؟
 فقال ملك املوت:
 إذ ًا ..فمن يديك

 فقال موسى
 كيف وقد محلت هبام التوراة ؟
 فاستطرد ملك املوت قائالً:
 فمن رجليك

 فقال له موسى:
 كيف وقد وطأت هبام طور سيناء؟
 فقال له ملك املوت:
 فمن عينيك
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 فأجاب موسى:
 كيف ومل تزل إىل ريب ممدودة؟
 فقال ملك املوت باس ًام:
 فمن أذنيك

 فقال له موسى
 كيف وقد سمعت هبام كالم اهلل عز وجل؟!

  

 ووقف ملك املوت ينتظر الوحي االهلي ،فجاءه قائالً:
 ال تقبض روحه حتى يكون هو الذي يريد ذلك..

 فخرج ملك املوت من عند موسى

 فدعا موسى يوشع بن نون ،وأوىص إليه ،وأمره بكتامن أمره ،وبأن

يوىص بعده ملن يقوم باألمر.

 ثم غاب موسى عن قومه!..

  

 وعندما كان موسى يف غيبته ،مر برجل حيفر قرب ًا.
 فقال للرجل:
 أال أعينك عىل حفر هذا القرب؟

تلك الرسل
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 فريض الرجل بمساعدته

وسوى اللحد ،ثم اضطجع فيه لينظر
 فأعانه موسى عىل حفر القرب،
ّ

كيف هو!!

 فكُشف له الغطاء عن عامل غيب الرمحان ،فلم يلبث أن خاطب ربه قائالً:
رب ،اقبضني إليك!
 يا ّ

 ف ُقبضت روحه يف مكانه.

وسوى عليه
 وكان الذي حيفر القرب مالك ًا يف صورة آدمي ،فدفنه يف القرب،
ّ

الرتاب وهو يف أرض التيه.

 وعند ذلك صاح صائح من السامء:
 مات موسى كليم اهلل ،فأي نفس ال متوت!!

واذكر يف الكتاب اسامعيل..
اسمه اسامعيل.
 كان حلزقيل النبي ولدٌ صالح ُ

اسامعيل ِ
َ
َ
ُ
بن
غري
القرآن الكريم
 واسامعيل هذا ،الذي سماّ ه
صادق الوعد ،وهو ُ

ابراهيم.

 وقد بعث اهللُ اسامعيل بن حزقيل نبي ًا إىل ِ
قومه من بني ارسائيل
ّ
 فكان يأمرهم بالصالة والزكاة.

﴿و َ
كان ِعندَ َر ِّب ِه َم ْر ِض ّي ًا﴾ .مريم55 :
َ 

  

 وذات يوم.

 كان اسامعيل يسري يف إحدى الطرقات.

عابد من ِ
برجل صالح ٍ
ٍ
أعبد بني ارسائيل.
 فالتقى

 فسأله اسامعيل

 إىل أين يا صاحبي يف هذا الوقت من النهار؟
 فأجابه العابدُ
 إىل قرص امللك.

 فسأله اسامعيل
 وما حاجتُك بامللك؟

تلك الرسل
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 فقال العابد:
حوائج الناس اسعى هبا عنده.
 ليست يل به حاجة ،ولكنها
ُ

 و ّملا أراد اسامعيل جمالسته واحلديث إليه ،فان العابد وعده قائالً:
ابق هنا ،وال تربح ،حتى أرجع إليك من ِ
عند امللك.
َ 
َ

  

 وودع اسامعيل العابد الذي واصل طريقه نحو قرص امللك.
ُ
اسامعيل يف مكانه ال يربح.
 وبقي
 وحان وقت الزوال..

ُ
اسامعيل املكان.
يغادر
 ومل
ْ
 فج َّن الليل.

ُ
اسامعيل يف املكان..
 وظل
 وانقىض الليل..
 ومل يعدْ العابدُ من عند امللك!..

 واسامعيل ما زال قائ ًام يف نفس املكان!..

  

 ومضت أيا ٌم وأسابيع وشهور!..
 ومل يرجع العابد
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ُ
واسامعيل ال يغادر املكان

 واشتد اجلوع باسامعيل

يقتات عليه
 فأنبت اهللُ له عشب ًا
ُ
 وأخذ منه العطش مأخذه

يرشب منها
 فأجرى له اهللُ عين ًا
ُ
 وأجهدته حرارة الشمس
 فأظ َله اهللُ بالغامم!..

  

 وكان الناس يمرون باسامعيل فيعجبون من أمره..
 وربام سخروا منه
 ولعلهم اهتموه باجلنون عىل وترية غريه من أنبياء اهلل ورسله واملصطفني

األخيار..

ِ
يربح املكان..
 ولك ّن اسامعيل أبى إال الوفاء بوعده فلم ْ
 حتى مىض عليه احلول!..

 ويف صباح يو ٍم من األيام..

  

 نظر اسامعيل فاذا بموكب امللك قادم ًا من بعيد.
 ومل يمض سوى ٍ
وقت قصري حتى صار املوكب بمحاذاته.

تلك الرسل
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 وكان امللك خارج ًا للتنزه.
 وفجأة!..

 برز رجل كان يسري بجوار امللك يف مقدمة الركب
 وإذا به ذلك العابد!..

 فلام رأى اسامعيل ما زال يف مكانه مل يربح ،فانه صاح مندهشا:
 وإنك هلاهنا يا اسامعيل؟!
 فقال له اسامعيل:

تربح ،فلم أبرح!..
َ 
قلت ال ْ

فس ّمي اسامعيل صادق الوعد!..
ُ 

  

 وكان مع ِ
امللك أحدُ اجلبارين.

ِ
وصاح به:
بالكذب،
 فاهتم اسامعيل
َ
ِ
أنحاء الرب ِيةِ ،
فل َم تقول إنك مل تربح؟!
كنت ترتد ُد هنا وهناك يف
 لقد َ
ّ
 فأجابه اسامعيل مدافع ًا عن نفسه:

صالح ما أعطاك!!
نزع اهللُ
 إن َ
َ
كنت كاذب ًاَ ،
 فتناثرت أسنان اجلبار يف احلال!..
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 وأصيب اجلبار باهللع ،وشعر باخلجل أمام احلارضين..
 فالتفت إىل امللك قائالً:

كذبت عىل هذا ِ
العبد الصالح ،فاطلب منه أن يدعو ربه لري َد أسناين ،فانني
 لقد
ُ

ٌ
شيخ كبري!

 فضحك ُ
امللك ملا أمل َّ باجلبار ،ثم قال السامعيل:
ادع اهللَ لري َّد عليه أسنانَه
ُ 
 فأجابه اسامعيل:
لسوف أفعل.

َ
 فاستعجله امللك قائالً:
 الساعة ..اآلن!

 فقال اسامعيل
 كال!..

 فسأله ُ
امللك متعجب ًا:
 وملاذا ليس اآلن؟!

 فقال له اسامعيل:

َ
أفضل ما دعوتم اهللَ باألسحار.
للس َحر ،فان
 بل أؤخر ُه َّ
 وعندئذ ..حترك موكب امللك ،ومعه العابد.
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اجلبار يئ ُن ويتأو ُه ألسنانه املتساقطة.
 بينام
ُ

 ولك ّن العابد التفت إىل أسامعيل قائالً:

أرجع ،فامذا كنت فاع ً
ال يا اسامعيل؟!
 هبني مل
ْ
 فأجابه اسامعيل صادق الوعد:

املحرش من مكاين هذا!!..
ترجع ،لكان
 لو مل
ْ
ُ

  

 وواصل اسامعيل دعوته إىل قومه ،وظل يأمرهم بالصالة والزكاة.
 حتى كان ذات يوم..
 فاجتمع عليه القوم ليقتلوه!..

 ثم أخذوه وسلخوا فرو َة ِ
رأسه وجلدة وجهه!..

ووجه َ
ملك العذاب إىل اسامعيل وهو عىل
 فاشتد عليهم
غضب اهللّ ،
ُ

بني قومه.
هذه احلال َ

 فقال له ملك العذاب:

ِ
العزة إليك ألعذب قومك بأنواع العذاب إن
رب
 يا اسامعيل ،لقد وجهني ُ

شئت!

 فقال له اسامعيل:
 ال حاجة يل يف ذلك!
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 عندئذ ،أوحى اهلل تعاىل إىل إسامعيل
 ما حاجتك يا اسامعيل؟
 فقال اسامعيل:

ٍ
َ
وملحمد بالنبوة ،وألوصيائه
امليثاق لنفسك بالربوبية،
أخذت
يارب! إنك

َ
ّ
بالوالية ،وأخربت بام يفعل بآلِ ِه من ِ
بعد ِه
ُ
 فأمطرت السامء دم ًا!..

ِ
 وجتلىّ
الفضاء الالمتناهي!
رأس مقطوع يف
ٌ
 فقال اسامعيل صادق الوعد:

ُكر يب إىل الدنيا ألنتقم ممَ ن فعل يب ذلك ،كام وعدت
 حاجتى إليك يا ّ
رب ،أن ت ّ

صاحب هذا الرأس..
َ

ك��ر فيِ ا ْلكت ِ
َاب
 وكان صوت الوحي مازال يرتدد يف جنبات العرش َ
﴿وا ْذ ْ
كان ص ِ
ِ
كان َر ُسوالًَ نَّبِ ّي ًا َ و َ
اد َق ا ْل َو ْع ِد َو َ
كو ِة
ـالص َل ٰو ِة َو َّ
الز ٰ
كان َي ْأ ُم ُر َأ ْه َل ُه بِ َّ
إِ ْسماَ ع َيل إِ َّن ُه َ َ
َو َ
كان ِعندَ َر ِّب ِه َم ْر ِض ّي ًا﴾ مريم 55 -45

سالم عىل إلياسني..

 ازدانت مدين ُة ب ْعلبك بألوان الزينة والزخارف..

 وانطلق أه ُلها يف الصباح الباكر نحو املعبد الكبري ألداء الطقوس إلهلهم ب ْعل.

 وركب امللك يف مقدمتهم وبجواره زوجته حتوطهام مظاهر العظمة والسلطان.
 حتى إذا وصل الركب امللكي إىل املعبد أخذت املراسم الوثنية جتري ٍ
بدقة
ُ
ُ

وانتظام.

 بينام الصنم املعبود يقوم عىل قاعدة حجرية سوداء يف صدارة املعبد.
ِ
جنبات املعبد الكبري.
أصوات التقديس يف
 وتعالت
ُ

 والكهنة بمالبسهم امللونة يؤمون مراسم العبادة ويقدمون القرابني.

  

 وعندما كان القوم منهمكني يف ِ
أداء الطقوس
 دخل عليهم إلياس النبي.

 وكان من ولد هارون ،وقد بعثه اهلل إىل هذا السبط من بني ارسائيل

يوشع ب ُن نون الشام.
الذين سكنوا مدين َة بعلبك بعد أن دخل هبم
ُ
 فطغوا وبغوا ،وافتتنوا بعبادة صنم ُيدعى ( َب ْعل).

 وتركوا عبادة التوحيد ومل يذكروا نعم َة اهلل عليهم.
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 وعندما دخل عليهم إلياس املعبد ،مل يعريوه اهتامم ًا ،فناداهم قائالً:

ال َوت ََذ ُر َ
ون َأتَدْ ُع َ
﴿ يا قوم َأالَ َت َّت ُق َ
ون َب ْع ً
ني اهللَ َر َّبك ُْم َو َر َّب
ون َأ ْح َس َن الخْ َالِ ِق َ
ني﴾ الصافات.126-125 :
َءا َب ِائك ُُم األَ َّولِ َ
 ولكنهم َّ
كذبوه ،وسخروا منه ،وتوعدوه بالقتل إن مل يكف عن دعوته.

إلياس بعد أن يئس منهم بينام أقاموا هنارهم عىل الرشك والعربدة،
 فرتكهم ُ

يدفعهم إىل ذلك ُ
امللك الطاغية وامرأت ُه املاجنة!..

  

 وغاب امللك عن املدينة يف سفر له.

ِ
الناس باهلوى والضالل.
 وكان إذا غاب استخلف زوجته فتقيض بني
 وكان باملدينة رجل صالح له بستان وريف فوثبت عليه امرأ ُة امللك ،وقتلته،

واستولت عىل بستانه.

 فغضب اهلل لعبده الصالح ،وآىل عىل نفسه أن هيلك امللك وزوجته إن مل يتوبا

 وأخربمها
صدع باألمر االهلي ،فاشتد غيظ امللك
إلياس بذلك وقد
ُ
َ

مها بنبي اهلل لتعذيبه والتخلص منه.
وزوجته ،و ّ

يأكل من ِ
بضع سنني ُ
نبات األرض.
 فهرب منهمَ ،
وحلق باجلبل ،وبقي به َ

  

 وكان للملك ولد حيبه ويعتز به ويعدّ ه للحكم.
فأمرضه اهللُ مرض ًا شديد ًا.
َ 
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 فجاءوا له باألطباء من كل مكان.
 فلم ِ
يشف ِه دواء.

ليشفع له.
 فلجأوا إىل إهلهم بعل
َ
 فلم ينفعهم ذلك.

 فبعثوا الناس إىل اجلبل وسألوا إلياس أن هيبط إليهم ويشفع هلم.
إلياس من اجلبل.
 فنزل
ُ

 وبدالً من أن يشفع هلم خاطبهم قائالً:

 إن اهللَ أرسلني اليكم ،فاسمعوا رسال َة ِ
ربكم ،وإنه يقول :ارجعوا إىل امللك

َ
ولكنك تطلب
أرضهم وأنفعهم
فقولوا له ،إين أنا اهللُ ال إل َه إال أنا إل ُه بني ارسائيل ُ
الشفاع َة البنِك من ِ
غريي..

  

 وعاد الناس إىل امللك وأخربوه بام حدث
 فامتأل غيظ ًا ،واستشاط غضب ًا
 وصاح فيهم:

 ماالذي منعكم من ِ
قتل ِه فانه عدوي؟
 فأجابوه قائلني:

 لقد قذف يف قلوبنِا الرعب!..
 فاحتال امللك بخمسني رج ً
ال من قومه ،وأوصاهم قائالً:
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رت بكم ويمكنُّكم من نفسه
 اذهبوا إىل إلياس ،وأطمعو ُه بااليامن به ،فيغ ُ
 فانطلقوا إىل اجلبل ،ونادوا:

إبرز لنا ،فانا آمنّا بك!..
نبي اهللُ ،
 يا َ

 فطمع إلياس يف إيامهنم ،وقال:

 اللهم إن كانوا صاديقني فأذن يل بالنزول إليهم ،وإن كانوا كاذبني ِ
فارمهم بنار
تحُ ِر ُقهم.
 فام استتم إلياس كالمه ،حتى رماهم اهلل بالنار ،فاحرتقوا عن آخرهم!

  

املرض بابن امللك حتى مات.
 واشتد ُ
 فجزع امللك جزع ًا شديد ًا

قطرها ،فاشتد هبم القحط،
 ونزل البال ُء ببني إرسائيل ،وأمسكت عنهم السام ُء َ

وأرسع فيهم املوت.

 فلام علموا أن ذلك من غضب اهلل إللياس نبيه ،فزعوا إليه يف اجلبل،

وقالوا له:

نبت لنا
طوع يد ْيك ،فانزل إلينا ،وادع اهللَ أن
 نحن
يمطر علينا السام َء ،و ُي َ
ُ
َ

األرض.

 فرق هلم إلياس ونزل إليهم ،ودعا اهلل ،فجاءت سحابة وهطلت عليهم

باملطر.
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ِ
 وأقام
أظهرهم وهم صاحلون.
إلياس بني
ُ

 ثم مالبثوا أن أدركهم البطر والطغيان ،فجحدوا حقه ومتردوا عليه!
َ
فسلط اهللُ عليهم عدو ًا قصدَ هم ومل يشعروا به.


 فأحلق هبم اهلزيمة ،وقتل امللك وامرأته ،وألقامها يف بستان ذلك الرجل الصالح

الذي قتلته زوجة ذلك امللك ،بينام كان الوحي االهلي جيلجل يف السامء قائالً:

َ ﴿ فك ََّذ ُبو ُه َفإِنهَّ ُ ْم لمَُ ْحضرَ ُ َ
نيَ ،وت ََر ْكنَا َع َل ْي ِه فيِ األَ ِخ ِري َن﴾
ون ،إِالَّ ِع َبا َد اهللِ المُْ ْخ َل ِص َ
الصافات.129-127 :

  

إلياس إىل تلميذه اليسع.
ُ
 ووصىّ
 ورفعه اهلل من بني َأ ْظ ُه ِر بني ارسائيل

 ثم بعث إليهم اليسع رسوالً ،وأوحى إليه ،وأ ّيده.

ُ
الكوارث واملجاعات.
عم بني إرسائيل وأتت عليهم
 وكان البالء قد ّ
 فآمنوا باليسع وكانوا يعظمونه وهيتدون هبداه.
كب اليسع أوىص لذي الكفل.
 حتى إذا رُ

 فأقام يف بني ارسائيل وقد بعثه اهلل إليهم نبي ًا ،وكان ال يغضب إال هلل عز وجل.
أمرهم اهللُ باجلهاد ،وعادوا إىل
 ومع أهنم كانوا يطيعونه ،إال أهنم أ َب ْوا عندما َ
سريتهِ م األوىل.
 فأجرى اهلل تعاىل فيهم سنته التي قد خلت يف عباده ،وخرس هنالك املبطلون.
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 ولن جتد ِ
لسنة اهلل حتويالً.

  

 ومضت أعوام وأزمان

 وكان هنالك جبل شاهق له ُق ّلة عالية
صوت يقول:
فسمع من ُق ّلته
ٌ
ُ 

 اللهم اجعلني من األمة املرحومة املغفورة!
هاتف الوحي:
 فتجاوب معه
ُ

ني ،إِ َّنه ِمن ِعب ِ
ِ ِ
ِ
لي ِ
﴿س َ
ني﴾
ادنَا المُْ ْؤ ِمنِ َ
اس َ
ني ،إِنَّا ك ََذل َك ن َْج ِزي المُْ ْحسن َ ُ ْ َ
ال ٌم َعلىَ إِ ْ  َ
َ 

الصافات.133-130 :

ياشموئيل :ابعث لنا َملِكاً..

 انغمس بنو ارسائيل يف املعايص ،وعتوا عن أمر رهبم بعد نبيهم موسى.
 وكان اهلل يبعث إليهم النبي بعد اآلخر فيكذبونه ويؤذونه ،وربام قتلوه بغري

حق.

 فعاقبهم اهلل عىل ذلك وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب.
 وكان من ذلك أن قصدهم جالوت ُ
ملك الكنعانيني ،فظفر هبم ،ورضب

عليهم اجلزية ،وأخرجهم من ديارهم ،وسلب أمواهلم ،وسبى نساءهم وقتل ملكهم.
 ففزعوا إىل نبي هلم قائلني:

 يا نبي اهلل! ﴿ا ْب َع ْث َلنَا َم ِلك ًا ُّن َقاتِ ْل فيِ َسبِ ِ
يل اهللِ﴾ .البقرة246 :

  

نبي بني إرسائيل حينذاك ُيدعى شموئيل.
 وكان ُّ

 وكانت النبوة يف ذلك العهد يف بيت ،وامللك والسلطان يف بيت آخر.
 فقال هلم شموئيل وهو اخلبري بطباعهم:

ِ
ب َع َل ْيك ُُم ا ْل ِقت َُال َأالَّ ُت َقاتِ ُلوا﴾ البقرة246 :
َ 
﴿ه ْل َع َس ْيت ُْم إِ ْن كُت َ
 فأجابوه قائلني:

يل اهللِ َو َقدْ ُأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن ِد َي ِ
﴿و َما َلنَا َأالَّ ُن َقاتِ َل فيِ َسبِ ِ
ارنَا َو َأ ْبن َِائنَا﴾ البقرة246 :
َ 
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 وسأل شموئيل ربه أن يبعث ملك ًا إىل بني ارسائيل.
 فأوحى إليه أنه م ّلك عليهم طالوت.

 وكان طالوت هذا من أقوى بني ارسائيل واشجعهم وأعلمهم ،إال أنه كان

فقري ًا ،ومل يكن من بيت النبوة وال من بيت اململكة.
 فكان االختبار عسري ًا لبني ارسائيل.

 وأقبل شموئيل عىل بني ارسائيل يبرشهم بأن اهلل قد استجاب هلم ،وقال:
وت َم ِلك ًا﴾
﴿ إِ َّن اهللَ َقدْ َب َع َث َلك ُْم َطا ُل َ

 فغضب بنوا ارسائيل ،واحتجوا قائلني:

ُون َل ُه المُْ ْل ُك َع َل ْينَا َون َْح ُن َأ َح ُّق بِالمُْ ْل ِك ِمنْ ُه َولمَ ُي ْؤ َت س َع ًة ِم َن المَْ ِ
َ ﴿ أنَّى َيك ُ
ال﴾
َ
ْ

البقرة247 :

 فاحتج عليهم شموئيل هو اآلخر قائالً:

اص َط َفا ُه َع َل ْيك ُْم َو َزا َد ُه َب ْس َط ًة فيِ ا ْل ِع ْل ِم َوالجِْ ْس ِم َواهللُ ُي ْؤتيِ ُم ْل َك ُه َم ْن
﴿ إِ َّن اهللَ ْ
ِ
ِ
يم﴾ .البقرة247 :
َي َشا ُء َواهللُ َواس ٌع َعل ٌ

  

 ولك ّن بني ارسائيل كانوا قد شبوا عىل العناد ،ودأبوا عىل اخلالف ،فقالوا

لنبيهم:

 إذا كان حق ًا ما تقول ،فأرنا آي ًة ُمل ْلكه
 فأجاهبم شموئيل:

ياشموئيل :ابعث لنا َملِك ًا..
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ِ ممِ
﴿ إِ َّن آي َة م ْل ِك ِه َأ ْن يأتِيكُم التَّاب ُ ِ ِ ِ ِ
وسى
َ َ ُ ُ
وت فيه َسكينَ ٌة م ْن َر ِّبك ُْم َو َبق َّي ٌة َّا ت ََر َك ُآل ُم َ
َ ُ
َو ُآل َه ُار َ
ني﴾ .البقرة248 :
ون تحَ ْ ِم ُل ُه المَْال َِئ َك ُة إِ َّن فيِ َذلِ َك ألَ َي ًة َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
 فقبل بنو ارسائيل برشط أن يشاهدوا هذه اآلية قبل أن يرضوا بطالوت ملك ًا!

  

 وكان تابوت العهد عند بني ارسائيل يتوارثونه جي ً
ال بعد جيل.

 وكان يف هذا التابوت ألواح موسى ودرعه وما كان عنده من آيات النبوة.
يوشع وص َّيه قبل وفاته.
 وكان قد أودعه
َ

 وكان التابوت مصدر خري ونرص وعز ورشف لبني ارسائيل.
 فلام عملوا باملعايص ،واستخفوا به ،رفعه اهلل من بينهم.

  

 وحانت الساعة املوعودة.
 وإذا ببني ارسائيل يشاهدون املالئكة بني السامء واألرض ،وقد محلوا التابوت

وجاءوا به إليهم!..

 فلم يعد أمامهم ُبدٌّ من االنصياع لقول شموئيل النبي واخلروج مع
ملكهم طالوت لقتال جالوت!..

  

 وخرج طالوت بجنوده قاصد ًا األعداء.
 فلام فصل طالوت باجلنود قال هلم:
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﴿ إِ َّن اهللَ ُم ْبت َِـليك ُْم بِن ََه ٍر َف َم ْن شرَ ِ َب ِمنْ ُه َف َلـ ْي َس ِمنِّي َو َم ْن لمَ ْ َي ْط َع ْم ُه َفإِ َّن ُه ِمنِّي إِالَّ
ف ُغ ْر َف ًة بِ َي ِد ِه﴾ البقرة249 :
َم ِن ا ْغترَ َ َ
 وكان اهلل يريد امتحاهنم ومتحيص عزمهم عىل القتال ،حتى إذا القوا عدوهم

ثبتوا يف املواجهة.

 فظلوا يسريون يف الصحارى واملفازات ،وقد اشتد هبم العطش ،وهم يتحينون

ظهور املاء!..
َ

  

 والتمع املاء من بعيد.

 فظنه بنو إرسائيل رساب ًا!..
 حتى إذا اقرتبوا منه حتققوا بأنه هنر البالء.

 ورغم حتذير طالوت هلم ،فان شدة الظمأ أنستهم َ
كل يشء!..
 فتكالبوا عىل النهر ،ووردوا املاء من كل جانب!
 وأخذوا يع ّبون املاء بال رو ّية!
 فرشبوا منه إال قلي ً
ال منهم

 وكان الذين رشبوا ستني ألف ًا.
 وأما الذين مل يرشبوا فكانوا ثالثامئة وثالثة عرش رجالً!..

  

ياشموئيل :ابعث لنا َملِك ًا..
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 وملا هدأ الضجيج ،وتبينّ املوقف
 عرب طالوت النهر ببني ارسائيل

جالوت وجنو َده وقد برزوا أمامهم.
 فلام جاوزه هو الذين آمنوا معه ،وجدوا
َ
 فتقهقر الذين رشبوا من النهر ،وتقاعسوا عن القتال ،وقالوا لطالوت:
وت وجن ِ
ُود ِه﴾ البقرة249 :
﴿ الَ َطا َق َة َلنَا ا ْل َي ْو َم بِ َجا ُل َ َ ُ

 وأما الذين مل يرشبوا فقد التفوا حول طالوت وقد و ّطنوا أنفسهم عىل مالقاة

اهلل ،وقالوا:

ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
الصابِ ِري َن﴾ .البقرة249 :
﴿ ك َْم م ْن ف َئة َقلي َلة َغ َل َب ْت ف َئ ًة كَث َري ًة بِإِ ْذن اهللِ َواهللُ َم َع َّ
 فانطلق هبم طالوت راجي ًا نرص اهلل!

  

جلالوت وجنوده.
 وبرز طالوت ومن معه من مؤمني بني ارسئيل
َ
وار املعركة ،فدعوا اهلل قائلني:
 واشتد ُأ ُ

﴿ر َّبـنَا َأ ْف ِر ْغ َع َل ْينَا َص رْب ًا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوا ْنصرُ ْ نَا َعلىَ ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ .البقرة249 :
َ 

 وتوالت اهلجامت من كل جانب حتى كاد بنو ارسائيل ييأسون من النرص.
 ولك ّن أمل الفئة املؤمنة كان معقود ًا عىل وعد اهلل الذي لن يخُ لف وعده!..
 حتى إذا بلغت القلوب احلناجر..

 برز من بينهم فتى قوي شديد البأس ُيدعى داوود.
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 فقصد داوود جالوت الذي كان يتقدم جنوده وقد التمع عىل رأسه تاج اململكة

املرصع باألحجار واجلواهر.

 ووجه إليه داوود رضبة قاتلة ،فوقع عىل األرض رصيع ًا.
 فهزموهم باذن اهلل ،وفر جنود األعداء وقد فرقتهم اهلزيمة الساحقة.

طيور
 وعاد طالوت إىل شموئيل بجنوده املؤمنني حتلق فوق رؤوسهم
ُ
النرص البيضاء.
 حتى إذا مثلوا بني يدي نبي اهلل..

زوج طالوت ابنته من داوود الذي آتاه اهلل ا ُمللك واحلكمة وعلمه مما يشاء.
ّ 
 وكان العاقد هو شموئيل النبي.

وآتينا داوود زبوراً..

 ظل نبي اهلل شموئيل وامللك طالوت يف بني ارسائيل حقبة من الزمان،

داعي املوت عندما حانت ساعته.
حتى ل ّبى كل منهام
َ

 فأتى بنو إرسائيل إىل داوود ،وأعطوه خزائن طالوت ،وم ّلكوه عليهم.

 فلام جعله اهلل نبي ًا ،أنزل عليه الزبور ،وأمر اجلبال والطري أن يس ّبحن معه إذا س ّبح.

 وكان داوود حسن الصوت ،حتى أنه كان يقرأ الزبور فتدنوا الوحوش

حتى يأخذ بأعناقها.

 ورغم أنه كان ملك ًا إال أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار ،ويأكل من كسب يده.

 وكان من معجزاته أن اهلل أالن له احلديد ،فكان يتخذ منه الدروع.

 ويف عهد داوود مجع اهلل امللك والنبوة يف بيت واحد لبني إرسائيل بعد أن

كان كل منهام يف بيت لفرتة طويلة من الزمان.

 وبذلك دخل بنو ارسائيل يف عهد جديد.

  

 ويبدوا أن بني ارسائيل كانوا قد كفوا عن املعايص يف ذلك العهد..
 فكف اهلل عن ابتالئهم.
 حتى إذا استتبت هلم األمور..
 عادوا إىل املعايص من جديد..
 فسلط اهلل عليهم الطاعون.
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 فلام فشى بينهم ،خرج معهم داوود إىل موضع ببيت املقدس
 وكان يرى املالئكة تعرج منه إىل السامء

 فدعا اهلل سبحانه ليكشف عنهم الطاعون
 فاستجاب اهلل له.

 فأمرهم أن يتخذوا من ذلك املوضع مسجد ًا..

 فرشعوا يف بناء بيت املقدس الذي مل يتم بناؤه يف عهد داوود فأوىص إىل
ولده سليامن بامتامه.

  

 وم ّن اهلل تعاىل عىل داوود بالفضل الوفري والعلم الغزير وآتاه احلكمة وفصل اخلطاب.

 وجعله خليفة يف األرض.

 وأمره أن حيكم بني الناس باحلق.
 فاختربه بالفتنة واالبتالء..

 فعندما كان منقطع ًا للعبادة ذات يوم ،وقد أغلق كافة األبواب ليخلو إىل ربه..
 نظر فرأى اثنني يتسوران املحراب ويدخالن إليه!..
 ففزع داوود مما حدث.

 فاقرتبا منه ،وقاال له:
َف َخ ْصماَ ِن َب َغى َب ْع ُضنَا َعلىَ َب ْع ٍ
احك ُْم َب ْينَنَا بِالحْ َ ِّق َوالَ ت ُْشطِ ْط َو ْاه ِدنَا
﴿ الَ تخَ ْ
ض َف ْ
ِ
ِ
ِ
اط﴾ .ص.22 :
إلىَ َس َواء الصرِّ َ

  

وآتينا داوود زبور ًا..
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 ثم أخذ أحدمها يتحدث ،فقال:

ون َنعج ًة و يِل َنعج ٌة و ِ
ِ
ِ
ِ
احد ٌة َف َق َال َأك ِْف ْلنِ َيها َو َع َّزنيِ
﴿ إِ َّن َه َذا َأخي َل ُه ت ْس ٌع َوت ْس ُع َ ْ َ َ َ ْ َ َ
فيِ الخْ ِ َطاب﴾ ص.23 :
 فأرسع داوود قائ ً
ال دون أن يستمع إىل اآلخر:
ؤال َن ْع َجتِ َك إِلىَ نِ َع ِ
َ ﴿ ل َقدْ َظ َلم َك بِس ِ
اج ِه﴾ ص24 :
ُ
َ
 فابتسام ،وعرجا يف احلال.

 فعلم داوود أهنام كانا ملكني ،وفهم األمر ،وذكر خطيئته يف الترسع

باحلكم دون االستامع إىل حجة املدّ عى عليه!..

  

 و ّملا أدرك داوود أهنا كانت فتنة له من اهلل..
وخر راكعا ،وأناب إىل اهلل.
 فانه استغفر ربهّ ،

 وظل داوود يبكي ليله وهناره ال يفرت عن الركوع والسجود حتى انخرق

جبينه وسال الدم من عينيه.

 فناداه اهلل تعاىل :مالك يا داوود؟ أجائع فنشبعك؟ أو ظمأن فنسقيك؟ أم

ُع ُ
خائف فنؤمنك؟
فنكسوك؟ أم
ريان
ٌ
َ
 فقال داوود:

علمت ما بدر مني ،وأنت احلكم العدل ،ال
رب ،وكيف ال أخاف وقد
َ
 إِ ْي ّ

ظلم ظامل؟
جيوزك ُ
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 فرمحه اهلل وغفر له

﴿وإِ َّن َل ُه ِعنْدَ نَا َل ُز ْل َفى َو ُح ْس َن َم َئاب﴾ ص25 :
َ 

  

 وكان مما ابتُيل به داوود أيض ًا ،ما حدث مع زوجة أور ّيا قائد جيشه.

َ
التهاون
 وقد أغرق البعض يف هذه القصة ،حتى أهنم نسبوا إىل داوود

بصالته واالقدا َم عىل الفاحشة!

 بل إهنم نسبوا إليه القتل أيض ًا!
 وكل هذا مع ما ثبت لألنبياء( من العصمة بالرباهني واألدلة القاطعة.
 وال يبعد أن يكون هذا كله من االرسائيليات!

  

 وحقيقة األمر..

 أن املرأة يف عهد داوود كانت إذا مات زوجها أو ُقتل ال جيوز هلا أن

تتزوج بعده أبد ًا.

 فأراد اهلل أن ينسخ ذلك احلكم بعدما كان من قتل رجال كثريين يف احلروب.
 فبدأ بداود عندما ُقتل قائد جيشه أوريا.

 فأمره بالزواج من امرأة أرو ّيا تثبيت ًا للحكم اجلديد.

فشق ذلك عىل بني ارسائيل وكثر منهم القيل والقال..
ّ 

 وهو ماحدث لنبينا حممد^

عندما تزوج من زينب بنت جحش بعد أن

وآتينا داوود زبور ًا..
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طلقها زيد بن حارثة لكي ال يكون عىل املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم.
 وكان هذا غري جائز فيام سلف.

  

 وظل داوود يف بني ارسائيل يع ّلمهم الزبور ويدعوهم إىل سبيل اهلل

باحلكمة واملوعظة احلسنة.

 حتى كان ذات ليلة وهو منقطع للعبادة يف داره.
 وفجأة شاهد أمامه رج ً
ال غريب ًا
 فسألة داوود:

 من أنت؟ وكيف دخلت هذه الدار؟!
 فقال الرجل:
 أنا الذي أدخل عىل امللوك بال إذن

 فعلم داوود أنه ملك املوت ،وقال له:
 فهال أرسلت إ ّيل فأستعدّ للموت؟!
 فقال ملك املوت:

 لقد أرسلت إليك كثري ًا!
 فسأله داوود:
 ومن كان رسولك؟
 فأجاب:

تلك الرسل
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 أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك؟ فقال داوود:
 لقد ماتوا.
 فقال مالك املوت:
 فهم رسيل إليك بأنك متوت كام ماتوا.

  

نبي اهلل داوود ،بعد أن ملك
 ومات صاحب املزامري ،وقارئ أهل اجلنةّ ،

أربعني سنة.

 وكان قد أوىص قبل موته لولده سليامن
 فورث سليامن داوود‘

 وعندما كانوا يسريون بداوود وقد محلوا تابوته إىل قربه..
 نظر بنو إرسائيل ،وإذا بالطيور تظلله بأجنحتها!

إنه من سليامن..

 كان سليامن من أنبياء اهلل املكرمني

 فقد شب يف بيت النبوة ويف كنف أبيه داوود.
 وقد آتاه اهلل عل ًام وفض ً
ال وأعده للنبوة

 حتى إذا مات داوود ورث سليامن ماله وملكه.
ويص داوود.
 وخصه اهلل بالنبوة حيث كان
ّ

 كام حباه بفضائل خاصة ،فعلمه منطق الطري وآتاه من كل يشء ،وسخر له اجلن

والطري والريح.

  

 ويف أحد األيام جت ّلت آيات ا ُمللك..

﴿و ُحشرِ َ لِ ُس َل ْيماَ َن ُجنُو ُد ُه ِم َن الجِْ ِّن َوالإْ ِ ِ
وز ُع َ
ون﴾ النمل.17 :
نس َوال َّطيرْ ِ َف ُه ْم ُي َ
َ 
 حتى أن كل طائفة كانت يف موقعها اخلاص ال تتفرق ،وال ختتلط بالطائفة

األخرى.

 ثم سار سليامن يف ُملكه العظيم حيوطه جنوده من كل جانب.
 وقد استجاب اهلل دعاءه عندما قال:

ب يِل ُم ْلك ًا الَ َينْ َب ِغي ألَ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي﴾ ص35 :

﴿رب َه ْ
ِّ
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 وبينام كان سليامن يف طريقه.
 صار هو وجنوده عىل مقربة من وادي النمل
أتوا عىل وادي النمل ،قالت نملة:
 حتى إذا ْ

ِ
ِ
�م الَ
َ ﴿ يا َأيهُّ َ��ا الن َّْم ُل ا ْد ُخ ُلو ْا َم َساكنَك ُْم الَ يحَ ْ ط َمنَّك ُْم ُس َل ْيماَ ُن َو ُجنُو ُد ُه َو ُه� ْ
َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ النمل1 :
 وسمع سليامن النملة وهو الذي يعرف منطقها ،فتبسم ضاحك ًا من

قوهلا ،وقال:

﴿ر ِّب َأ ْو ِز ْعنِي َأ ْن َأ ْشك َُر نِ ْع َمت ََك ا َّلتِي َأ ْن َع ْم َت َعليَ َّ َو َعلىَ َوالِدَ َّي َو َأ ْن َأ ْع َم َل
َ 
ِ ِ
ِ
ِ ِ
لحِ
ني﴾ .النمل19 :
الصالحِِ َ
َصا ًا ت َْر َضا ُه َو َأ ْدخ ْلني بِ َرحمْ َت َك فيِ ع َباد َك َّ

  

 وواصل سليامن طريقه.
 فالقى نظرة عىل جنود مملكته.
 وتفقد الطري ،فقال:

َ ﴿ ما يِ َل الَ َأ َرى الهْ ُدْ ُهدَ َأ ْم ك َ
ني﴾ .النمل20 :
َان ِم َن ا ْل َغ ِائبِ َ

 وملا كان اهلدهد غائب ًا أردف سليامن قائالً﴿ :الَ َع ِّذ َبنَّ ُه َع َذاب ًا َش ِديد ًا َأ ْو
ألَ ْذبحنَّه َأو َليأتِينِّي بِس ْل َط ٍ
ان ُمبِ ٍ
ني﴾ .النمل21 :
َ َ ُ ْ َ َ
ُ
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 ومل يكد يمر سوى زمن وجيز وغري بعيد
 وإذا باهلدهد قد حرض..

 وسأله سليامن عن شأنه ،فقال:

َ ﴿ أ َح ْط ُت بِماَ لمَ تحُ ِ ْط بِ ِه َو ِج ْئت َُك ِم ْن َس َبإٍ بِنَ َبإٍ َي ِق ٍ
ني﴾ النمل22 :
ْ
 وكان اهلدهد بمنطقه احلصيف هذا يريد كرس سو ِ
رة الغضب لدى سليامن
َ ْ
 وأدرك نبي اهلل ما يرمي اليه اهلدهد وأستخربه عن النبأ الذي جاء به من سبأ.
 فقال اهلدهد وقد أمن غضب سليامن:

ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
يم﴾ .النمل23 :
﴿ إِنيِّ َو َجدْ ُت ا ْم َر َأ ًة تمَ ْلك ُُه ْم َو ُأوت َي ْت م ْن ك ُِّل شيَ ْء َولهَ َا َع ْر ٌش َعظ ٌ

 ثم استطرد اهلدهد قائالً:

س ِمن د ِ
﴿و َجدْ تهُ َ ا َو َق ْو َم َها َي ْس ُجدُ َ
الش ْي َط ُ
ون لِ َّ
ون اهللِ َو َز َّي َن لهَ ُ ُم َّ
ان َأ ْعماَلهَ ُ ْم
لش ْم ِ ْ ُ
َ 
السبِ ِ
يل َف ُه ْم الَ يهَ ْتَدُ َ
ون﴾ .النمل24 :
َف َصدَّ ُه ْم َع ِن َّ
عب عن رأيه مستنكر ًا عبادة
 ومل يكتف اهلدهد بنقل املشهد وحكاية األنباء ،بل رّ

الوثنية ،وقال:

َ ﴿ أالَّ يسجدُ و ْا هللِ ا َّل ِذي يخُ ِْرج الخْ بء فيِ الس و ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َو َي ْع َل ُم َما تخُ ْ ُف َ
ون
َّ ماَ َ
َْ ُ
ُ َ ْ َ
ُون ،اهللُ الَ إِ َل َه إِالَّ ُه َو َر ُّب ا ْل َع ْر ِ
َو َما ُت ْع ِلن َ
ش ا ْل َعظِي ِم﴾ النمل25 :

 ورغم ذلك ،فان سليامن مل يقطع بام جاء به اهلدهد من أخبار ،بل قال له:
﴿ سنَنْ ُظر َأصدَ ْق َت َأم ُكن َْت ِمن ا ْلك ِ
ني﴾ النمل27 :
َاذبِ َ
َ
َ ُ َ
ْ
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 وكتب سليامن كتاب ًا ،وختمه بخامته ،ثم استدعى اهلدهد ،وأمره قائالً:

ب بِ ِك َتابيِ َه َذا َف َأ ْل ِق ْه إِ َل ْي ِه ْم ُث َّم ت ََو َّل َعن ُْه ْم َفا ْن ُظ ْر َما َذا َي ْر ِج ُع َ
ون﴾ .النمل28 :
﴿ ا ْذ َه ْ

 وطار اهلدهد رسوالً من نبي اهلل سليامن إىل سبأ.

 حتى إذا ح ّلق عىل أرض اليمن ،اختذ طريقه نحو قرص ملكة سبأ.

 وهناك ألقى إليهم بالكتاب ،ثم توىل عنهم كام أمره سليامن
 وتلقفت امللكة الكتاب ،وقد أدهشها األمر..
 وبدأ القلم يكتب صفحة جديدة من حياة بلقيس!..

  

وفضت بلقيس الكتاب ،وقرأته ،وعلمت بمصدره ،ووقفت عىل فحواه.
ّ 
 فاستدعت وزراءها وأرشاف قومها يف احلال ،وقالت:

ِ
ِ
ِ
الرحمْ َ ِن
َ ﴿ يا َأيهُّ َا المَْ َل ُؤ ْا إِنيِّ ُأ ْلق َي إِ يَ َّل كت ٌ
يم ،إِ َّن ُه م ْن ُس َل ْيماَ َن َوإِ َّن ُه بِ ْس ِم اهللِ َّ
َاب ك َِر ٌ
ني﴾ .النمل31 -30:
الر ِحي ِمَ ،أالَّ َت ْع ُلو ْا َعليَ َّ َوأتُونيِ ُم ْس ِل ِم َ
َّ
 وألهنا مل تكن ملكة مستبدة ،فقد سألتهم املشورة ،وقالت:

لؤ ْا َأ ْفتُونيِ فيِ َأم ِري ما ُكن ُْت َقاطِع ًة َأمر ًا حتَّى ت َْشهدُ ِ
ون﴾ النمل32 :
َ ﴿ يا َأيهُّ َا المَْ ُ
َ
َ ْ َ
َ
ْ
 فطمأنوها قائلني:

﴿ ن َْح ُن ُأو ُلو ْا ُق َّو ٍة َو ُأو ُلو ْا َب ٍ
أس َش ِد ٍيد َواألَ ْم ُر إِ َل ْي ِك َفا ْن ُظ ِري َما َذا ت َْأ ُم ِري َن﴾ .النمل33 :

 فلام أع��ادوا إليها األمر نتيجة الشورى ،ووجدت أهنم يميلون إىل احلرب

والقتال ،أخذت تذم احلرب وويالهتا ،وتقول:
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﴿ إِ َّن المُْ ُل َ
وها َو َج َع ُلو ْا َأ ِع� َّ�ز َة َأ ْه ِل َها َأ ِذ َّل� ًة َوك ََذلِ َك
وك إِ َذا َد َخ ُلو ْا َق ْر َي ًة َأ ْف َسدُ َ
َي ْف َع ُل َ
ون﴾ .النمل34 :
 ثم رأت امللكة بلقيس أن تتبرص يف أمر سليامن وختتربه قبل أن تصدر

قرارها األخري ،فاستدركت يف خطاهبا للمأل:

﴿وإِنيِّ ُم ْر ِس َل ٌة إِ َل ْي ِه ْم بهِ َ ِد َّي ٍة َفنَاظِ َر ٌة بِ َم َي ْر ِج ُع المُْ ْر َس ُل َ
ون﴾ .النمل35 :
َ 

  

محلتهم باهلدايا.
 وبعثت بلقيس بجمع من قومها إىل نبي اهلل سليامن وقد ّ
 فلام وصلوا أدهشهم ما هو فيه من ملك عظيم يفوق ملكهم.

 وملا قدموا اهلدايا إىل سليامن فانه أنكر عليهم ذلك ،حيث كان مرامه أن

ُيسلم القوم ،وقال هلم موبخ ًا:

َ ﴿ أتمُ ِدُّ ون َِن بِماَ ٍل َفماَ َءاتَانيِ َ اهللُ َخيرْ ٌ ممِ َّا َءاتَاك ُْم َب ْل َأ ْنت ُْم بهِ َ ِد َّيتِك ُْم َت ْف َر ُح َ
ون﴾
 وأدرك سليامن أهنم استنكفوا عن االسالم ،ومل يمتثلوا أمره.
 فرد إليهم اهلدية ومل يقبلها منهم.
 ثم خاطب رئيسهم مهدد ًا.

﴿ ار ِجع إِ َلي ِهم َف َلنَأتِينَّهم بِجن ٍ
ُود الَ ِق َب َل لهَ ُ ْم بهِ َا َو َلن ُْخ ِر َجن َُّه ْم ِمن َْها َأ ِذ َّل ًة َو ُه ْم
َ ُ ْ ُ
ْ ْ ْ ْ
ص ِ
اغ ُر َ
ون﴾ النمل37 :
َ
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 وعادت رسل بلقيس إىل سبأ
 وأخربوا امللكة بقوة سليامن وحكمه وعظمته.

 فأدركت أنه ليس ككل امللوك ،وأن وراءه خرب ًا أرادت الوقوف عليه.
 فجمعت وزراءها ،وتداولت معهم األمر.
 ثم جاء قرارها األخري بأنه ال حميص هلا عن الذهاب.

 فأعدت عدهتا ،ثم خرجت يف طريقها إىل سليامن.

  

 ونزل جربائيل بالوحي عىل سليامن.
 وأخربه أن بلقيس يف طريقها إليه.

 فأراد سليامن أن يقيم هلا دلي ً
ال ومعجزة عىل صدقه ونبوته حاملا تصل إليه.

 فجمع خاصته ،وقال هلم:

ني﴾ النمل38 :
َ ﴿ أ ُّيك ُْم َيأتِينِي بِ َع ْر ِش َها َق ْب َل َأ ْن َيأتُونيِ ُم ْس ِل ِم َ

 وكانت بلقيس قد تركت عرشها يف قرصها ،ووكلت به من حيرسونه من ثقاهتا

ورجاهلا األشداء.

 وإنام فعل سليامن ذلك قبل جميئها ،استثامر ًا لعنرص املفاجأة.

 وكان سليامن يف تلك اللحظة حماط ًا بخرية رجاله من االنس واجلن.

  

إنه من سليامن.......................................................................................................
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وك��أن هذا السؤال موجه إليهم ملا

 فقام عفريت من اجلن ،وقال لنبي اهلل سليامن:

َ ﴿ أ َن ْا َءاتِ َ
ني﴾ .النمل39 :
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َت ُقو َم ِم ْن َم َق ِام َك َوإِنيِّ َع َل ْي ِه َل َق ِو ٌّي َأ ِم ٌ
 ولكن ذلك مل ُي ِ
رض سليامن..

 وأراد منهم أن يأتوه بعرش بلقيس بأرسع من ذلك!
ويص سليامن:
 وعندئذ ،قال آصف بن برخيا
ُّ

َ ﴿ أ َن ْا َءاتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َي ْرتَدَّ إِ َل ْي َك َط ْر ُف َك﴾ النمل40 :

  

 ويف أرسع من ملح البرص..
 نظر القوم ،وإذا بالرسير أمامهم ،وقد جيء به من اليمن!..
 فلام رآه سليامن مستقر ًا عنده ،قال:

﴿ه َذا ِم ْن َف ْض ِل َربيِّ لِ َي ْب ُل َونيِ َء َأ ْشك ُُر َأ ْم َأ ْك ُف ُر َو َم ْن َشك ََر َفإِ َّنماَ َي ْشك ُُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن
َ 
ِ
يم﴾ .النمل40 :
َك َف َر َفإِ َّن َربيِّ َغن ٌّي ك َِر ٌ
 ومل يكن سليامن بحاجة إىل من يأتيه بعرش بلقيس.
 بل كان بامكانه األتيان به بنفسه..

يعرف أمته من اجلن واالنس أن آصف بن برخيا هو
 إال أنه أراد أن ّ

احلجة من بعده حتى ال خيتلفوا فيه.
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 وقد ظهر هلم ذلك عندما فاق علم آصف بن برخيا قوة اجلن اخلارقة.
ُ
سليامن بأمر اهلل تعاىل.
 وهو علم كان قد أودعه إياه

  

 وأراد سليامن اختبار بلقيس لدى وصوهلا..
 فقال ألتباعه:

ُون ِم َن ا َّل ِذي َن الَ يهَ ْتَدُ َ
َ ﴿ نك ُِّرو ْا لهَ َا َع ْر َش َها َننْ ُظ ْر َأتهَ ْت َِدي َأ ْم َتك ُ
ون﴾ النمل41 :

 فأدخلوا عليه تغيريات وتعديالت بحيث تغيب حقيقته عن ملكة سبأ يف

الوهلة األوىل.

 ثم جلس سليامن عىل رسيره يف جملسه.
 وأمر االنس واجلن والوحوش والسباع والطري ،فاصطفوا عن يمينه وعن

يساره وفوقه صفوف ًا طويلة بلغت العديد من الفراسخ.

 ثم أمر اجلن فوضعوا له ميدان ًا واسع ًا بلبنات من الذهب ولفضة..
 وشيدوا حوله جدران ًا أنيقة رشفاهتا من األحجار الكريمة!..

  

 ووصل ركب سبأ إىل مملكة سليامن
 فلام شاهدت بلقيس املجلس وامليدان أصابتها احلرية والدهشة ،وأخذ منها

العجب مأخذه

 ثم استقبلها رجال البالط ،وأرشدوها إىل جملس سليامن.
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 فمشت إليه وجل ًة مستغربة

 حتى إذا طلب منها سليامن اجللوس..
 جلست ،وهي تقلب برصها فيام حوهلا من مشاهد اجلالل ،دون أن تدري ما

إذا كانت يف حقيقة أم خيال!!

  

 وبعد مراسم االستقبال والرتحيب..
 كشفوا لبلقيس عن عرشها..
 ثم قيل هلا:

َ ﴿ أ َهـ َ
ٰكذا َع ْر ُشك﴾؟!
 فأجابت مرتددة:

َ 
﴿كأ َّن ُه ُه َو﴾ !!..النمل42 :

 ثم أدركت ملكة سبأ أن السؤال كان تلوحي ًا بملك سليامن وعظمته ،فأقرت

باليقني ،وأمتت كالمها قائلة:

ني﴾ النمل42 :
﴿و ُأوتِينَا ا ْل ِع ْل َم ِمن َق ْب ِل َها َوكنَّا ُم ْس ِل ِم َ
َ 

 فعربت بذلك عن سابق انقيادها وطاعتها لسليامن عندما جاءت تسعى

إليه من مملكتها البعيدة!
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 ولك ّن سليامن كان مازال يدخر هلا املعجزة بعد األخرى ،واآلية تلو

الثانية ،طمع ًا يف إسالمها عن حجة مبينة ،وهي التي صدّ ها ما كانت تعبد من دون اهلل

إهنا كانت من قوم كافرين.

 فكان قد أمر بأن يبنوا هلا رصح ًا من الزجاج األملس الشفاف.

 وكان ذلك الرصح قرص ًا شاهق ًا مكشوف ًا ،ال سقف له ،يقوم متأللئ ًا عىل موضع

منبسط ،جتري من حتته املياه الرقراقة..

 حتى إذا انتهى املجلس ،صاحبها سليامن إىل الرصح إكرام ًا لشأهنا.
 فنظرت إليه وقد حار برصها ،ثم سارت مشدوهة بام ترى من هباء عامرته:
 وملا اقرتبت من املدخل الفسيح ،قيل هلا:
﴿ ا ْد ُخليِ الصرَّ ْ َح﴾ !..النمل44 :
 وحسبته بلقيس جلة من املياه..

 فكشفت عن ساقيها ،ورفعت ثياهبا حتى ال تبتل باملاء!..
 فأنقذ سليامن املوقف ،وقال هلا:

﴿ إِ َّن ُه صرَ ْ ٌح ممُّ َ َّر ٌد ِّمن َق َو ِار َير﴾ !..النمل44 :

 فبادرت بلقيس وقد متت عليها احلجة ،وقالت:

ني﴾ .النمل44 :
﴿ر ِّب إِنيِّ َظ َل ْم ُت َن ْفسيِ َو َأ ْس َل ْم ُت َم َع ُس َل ْيماَ َن للِهَِّ َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ
َ 
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 وانتصف النهار يف مملكة نبي اهلل سليامن ثم جاء وقت الزوال ،وتبعه

العيش ،وأرشف النهار عىل آخره.
ّ

 وكان سليامن جالس ًا بني رجاله يف ميدان العرض الكبري.
 بينام كانت الصافنات اجلياد واخليول األصيلة متر من أمامه يف استعراض عظيم
ب الخْ َيرْ ِ ﴾ ص32 :
 فقال﴿ :إِنيِّ َأ ْح َب ْب ُت ُح َّ
 وذلك مبالغة يف حبه للجياد

 فان الشخص قد حيب شيئا والحيب أن حيبه
 وأما إذا أحبه ،وأحب أن حيبه ،فذلك مبالغة يف حبه
 فقال سليامن:

 إن ذلك ﴿ َعن ِذ ِ
كر َربيِّ ﴾ ص32 :

 ويقصد أن هذه املحبة بسبب ذكر اهلل وعن أمره ،ال عن هوى النفس.
مندوب إليه رشع ًا.
 وذلك أن رباط اخليل
ٌ

﴿حت َّٰى ت ََو َار ْت بِـالحِْ َج ِ
اب﴾ ص 32 :رياض ًة هلا
 ثم أمر بإركاض اخليل َ
 وعندئذ أمر بر ّدها

 وجعل يمسح سوقها وأعناقها ترشيف ًا هلا.
 وإظهار ًا لشفقته هبا

 ألهنا أعظم األعوان يف دفع العدو
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 وإظهار ًا الهتاممه بمصالح الدين والدنيا
 وال وجه لعودة الضمري إىل الشمس كام قال البعض
 فذلك خالف األصل ألنه عود إىل غري مذكور
وها َعليَ َّ ﴾ موجه إىل رجاله وأعوانه وفرسانه
﴿ر ُّد َ
 وألن قوله ُ
 وهؤالء ال قدرة هلم عىل رد الشمس

  

 وافتُتن سليامن باملرض

كر ِس ِّي ِه َج َسد ًا﴾ ص34 :
 كام يف قوله تعاىل َ
﴿و َل َقدْ َف َتنَّا ُس َل ْيماَ َن َو َأ ْل َق ْينَا َعلىَ ٰ ْ
 وليس صحيحا أن شيطانا من اجلن متثل بصورته ،وجلس عىل رسيره !
 أو أنه أخذ خامته الذي فيه النبوة ،وألقاه يف البحر ،فذهبت نبوته !
 وأنكره قومه حتى عاد إليه من بطن سمكة! ..

نبي معصوم كنبي اهلل سليامن.
 فهذا ال يليق بمقام ٍّ

  

 وتوجه سليامن إىل اهلل سبحانه وتعاىل داعيا:

ِ
اب﴾
ب يِل ُم ْلك ًا لاَّ َين َب ِغي لأِ َ َح ٍد ِّم ْن َب ْع ِدي إِنَّك َأ َ
﴿ر ِّب ا ْغف ْر يِل َو َه ْ
نت ا ْل َو َّه ُ
َ 
ص35 :
 عازم ًا عىل أال يشغله ا ُمللك عن طاعة اهلل تعاىل ،وأن يقهر به الكفار واألعداء
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 وأن يكون ذلك معجزة له يف زمن كان أهله يتنافسون يف امللك واملال واجلاه،

أم ً
ال يف إيامن قومه.

 واستجاب اهلل املنّان دعاء نبيه سليامن

ِ
ّ 
اب﴾ .ص36 :
يح تجَ ْ ِري بِ َأ ْم ِره ُر َخا ًء َح ْي ُث َأ َص َ
﴿الر َ
فسخر له ِّ
كل بن ٍ
َّاء َو َغ َّو ٍ
﴿و َّ
اص﴾ .ص37 :
الش َياطِ َ
ني َّ َ
َ 
ني فيِ الأْ َص َف ِ
﴿و َء َ
اد﴾ ص38 :
اخ ِري َن ُم َق َّرنِ َ
ْ
َ 
 وأسال له عني القطر ،وهو النحاس املذاب
 فبنى بيت املقدس
 وبنى اهليكل.
 فبدت مدينة القدس وكأهنا حلم يف عمر الزمان.

  

 وكان سليامن قد أمر ببناء املدينة من الرخام وصفائح الصخر.
 وجعلها اثنتي عرشة حملة عىل عدد أسباط بني ارسائيل.
 فلام فرغ من بناء املدينة رشع يف بناء املسجد.
 فأرسل من اجلن من يستخرج الذهب والياقوت من املعادن.
 ومن يأيت باجلواهر واألحجار الكريمة.
 ومن يأيت باملسك والعنرب والطيب
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 ومن يأيت بالدرر والآللئ من البحار
 حتى اجتمع عنده من كل ذلك ما ال حيىص.

  

 ثم أحرض سليامن أهل الصنائع واملهرة والصاغة.
 وبنى املسجد بالرخام األبيض واألصفر واألخ�ضر ،ونصب األعمدة

واألساطني ورصعها باللؤلؤ واحلىص األبيض.

 ثم بنى األسقف بألواح اجلواهر ،ورصعها باليواقيت واجلواهر.
 وبسط أرض املسجد بألواح الفريوز.
 حتى إذا فرغ من كل ذلك ،بات املسجد ييضء يف الظلمة كالقمر يف السامء
 واختذ سليامن من ذلك اليوم عيد ًا

 وظل بيت املقدس عىل مابناه سليامن زمن ًا طويالً..
 حتى غزا نبوخذ نصرّ بني ارسائيل

فخرب املدينة وهدمها ونقض املسجد األقىص
ّ 

 وأخذ ما يف سقفه وجدرانه من الذهب والدر والياقوت واجلواهر..
 ثم محلها إىل مملكته مع األرسى والسبايا.
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 ورغم كل هذا امللك العظيم الذي وهبه اهلل تعاىل لسليامن
 فانه كان يعيش حياة الفقراء والزاهدين

ِ
وسائر الطبقات
 وكان إذا أصبح تصفح وجوه األغنياء واألرشاف
 حتى جييء إىل املساكني فيقعد معهم
 وكان يأنس هبم وحيب اجللوس بينهم ،ويقول:
 مسكني مع املساكني

  

 كام كان سليامن رغم ما هو فيه من امللك يلبس الصوف والشعر.

 حتى إذا جن الليل شد يديه إىل عنقه ،فال يزال قائ ًام حتى يصبح باكي ًا حزين ًا
 وكان حيصل عىل قوته من سفائف اخلوص يعملها بيده ويبيعها

 وإنام سأل اهلل تعاىل ملك ًا ال ينبغي ألحد من بعده ليقهر بذلك ملوك الكفر
 فأعطاه اهلل ما أراد ،لعلمه تعاىل بعواقب األمور.

  

 ويف يوم من األيام..

 دخل سليامن حمرابه ،وقام متكئ ًا عىل عصاه
 فقبضه اهلل تعاىل إليه وهو عىل هذه احلالة.

 وبقي سليامن متكئ ًا عىل عصاه وهو ميت ماشاء اهلل والناس ينظرون إليه
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وهم يظنون أنه حي.
 حتى إذا طالت املدة اختلفوا يف أمره فمنهم من ذهب لتأليهه ومنهم من قال

إنه ساحر

 ومنهم من قال إنه عبد اهلل ونبيه يدبر اهلل أمره كام يشاء.

  

 ومر عام كامل ،وما زال سليامن متكئ ًا عىل عصاه بال حراك!..
 فبعث اهلل األرضة ،فأكلت منسأته.

 فخر سليامن

 فلام خر نبي اهلل سليامن وقد انكرست عصاه بعد ما أكلت األرضة جوفها
اب المُْ ِه ِ
ب َما َلبِ ُثو ْا فيِ ا ْل َع َذ ِ
َ ﴿ ت َب َّين َِت الجِْ ُّن َأن َّل ْو كانُو ْا َي ْع َل ُم َ
ني﴾ !..سبأ14 :
ون ا ْل َغ ْي َ

أشعيا :رأيت راكبني ..أضاءت لهام األرض!..

(أوردنا هذه القصة ملا فيها من عظمة وعربة ،وإن كان أشعيا ـ وهو من أنبياء بني

إرسائيل ـ مل يرد اسمه يف القرآن الكريم)

 أقبل بنو إرسائيل عىل املعايص
 وابتدعوا البدع
 وبدلوا كلامت اهلل

 وح ّلت عليهم لعنة السامء
 فابتالهم اهلل بغزو عظيم أعد له ملك بابل.
 فشعروا باخلطر الشديد..
 ولكنهم ظلوا مقيمني عىل اآلثام والذنوب.

  

 وكان يف بني ارسائيل ملك صالح..
 إال أهنم تألبوا عليه
 فأرسل اهلل إليهم نبيه أشعيا
 فأخذ ينذرهم بغضب اهلل
 وحيذرهم من عواقب املعايص والذنوب
 ولكنهم آذوه وخالفوا قوله..
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 حتى تبينوا أن ملك بابل قادم لغزوهم.
 وأن معه ماال قبل هلم به من اجلنود.

 فأصاهبم الرعب والفزع من اهلالك..

 وعندئذ فقط ،،عادوا إىل اهلل ،وترضعوا ،وتابوا!..

  

 وكان من رمحة اهلل بعباده..

 أنه تاب عىل بني ارسائيل وقبل ترضعهم

 فتعجب نبي اهلل أشعيا

 ولكن اهلل تعاىل أوحى إليه قائالً:

 يا أشعيا !..لقد قبلت توبتهم لصالح ملكهم.
 فشكر أشعيا ربه سبحانه

 وأخذوا يتجهزون للقاء ملك بابل وجنوده.

  

 ويف هذه األثناء..

 أصاب َ
ملك بني ارسائيل مرض خطري وابتُيل بقرحة قاتلة!..

 فأوحى اهلل تعاىل إىل نبيه أشعيا بأن يأمر ملك بني ارسائيل باعداد وصيته

واستخالف واحد من أهل بيته ،وليعهد عهده ،ألنه قابضه عام قريب!..
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 وأخربه أشعيا ملك بني ارسائيل برسالة اهلل سبحانه
 فحزن امللك حزن ًا شديد ًا

 واستحوذ عليه اهلم والكمد..

 فأقبل عىل الترضع والبكاء ،وتوجه إىل اهلل تعاىل بالدعاء ،وهو يقول:
 اللهم إنك ابتدأتني باخلري من أول يوم وسببته يل
 وأنت فيام استقبل رجائي وثقتي..

 فلك احلمد بال عمل صالح سلف مني.
 وأنت أعلم مني بنفيس..

تؤخر عني املوت ،وتُنسئ يل يف عمري ،وتستعملني بام حتب
 فأسألك أن
َ
وترىض

  

 واستمر ملك بني ارسائيل يف ترضعه ودعائه لي ً
ال وهنار ًا.
 وهو ال يرجو سوى رمحة ربه..

 فأوحى اهلل تعاىل إىل أشعيا

 أخرب عبدي بأين رمحت ترضعه ،واستجبت دعوته ،ومننت عليه بالشفاء،
وزدت يف عمره ،وكفيته وبني ارسائيل مؤونة عدوهم.
 وشاع اخلرب يف املدينة..

 فعم الفرح ملكها وأهلها..
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 وأصبح بنو ارسائيل وهم الذين مل يناموا من الفرح..
 فوجدوا جنود بابل رصعى يف عسكرهم..
 ومل يفلت منهم أحد سوى القليل..
 بينام عاد الباقون منهزمني إىل أرض بابل..
 وتكللت املعركة بالنرص دون نزال
 فازداد بنو ارسائيل فرح ًا ورسور ًا

 وأقبلوا عىل طاعة نبيهم وخدمة ملكهم.

  

 وترصمت األيام واألعوام..
 واستيقظ بنو ارسائيل ذات صباح
 فوجدوا ملكهم قد لبى دعوة ربه..
 فحزنوا ملوته حزنا شديد ًا..

 ولكنهم اختلفوا فيام بينهم..
 وأخذ كل منهم يدعو لنفسه..
 وعادوا إىل املعايص والرشور..
 وابتدعوا البدع والضالالت
 ومىض عليهم وقت طويل وقد كثرت فيهم األحداث..
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 بينام نبيهم أشعيا يأمرهم وينهاهم..
 فال يأمترون ،وال ينتهون!..

  

 وحل الغضب االهلي عىل بني ارسائيل..

 فأوحى اهلل تعاىل إىل نبيه أشعيا بأن ينذر قومه بعاصفة الغضب الساموي..
 فسخر بنو ارسائيل من نبيهم
 وازدادوا يف عصياهنم وطغياهنم
 فأوحى اهلل جلت قدرته إىل نبيه قائالً:

 إين مهلك من قومك مائة وأربعني ألف ًا من رشارهم وستني ألف ًا من خيارهم
 فناجى أشعيا ربه قائالً:

رب !..هؤالء األرشار ،فام بال األخيار..؟
 يا ّ
 فجاءه الوحي جميب ًا:

 داهنوا أهل املعايص ،فلم يغضبوا لغضبي

 ورأى أشعيا

املدينة..

وك� ّ
�أن طيور العذاب حتلق بأجنحتها السوداء يف سامء
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 وانطلق أشعيا إىل قومه فأنذرهم بام جاءه به الوحي.
 فثاروا عليه وغضبوا..
 وعدوا عليه ليقتلوه!..

 ففر من أمامهم هارب ًا..
 فتعقبوه وقد أمجعوا أمرهم عىل قتله!..

 واقرتب أشعيا من شجرة ضخمة.
 فانفلقت له..
 فاختبأ يف أصلها..

 وملا افتقده بنو ارسائيل وقفوا ينظرون يسار ًا ويمين ًا وهم جيدّ ون يف البحث

عنه!..

  

 وبينام هم عىل هذه احلالة..

 شاهدوا رج ً
ال مرسع ًا إليهم ،وهو يشرينحو الشجرة ،ويعدو نحوها فتبعوه..
 وأمرهم الرجل بأن حيرضوا منشار ًا..
 فأحرضوه يف احلال..
 ثم أمرهم بأن يشقوا الشجرة إن كانوا يريدون العثور عىل أشعيا..
 فوضعوا املنشار عىل أصل الشجرة وبدأو يف شقها..
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 وكان الرجل الذي دهلم عىل الشجرة يقهقه فرح ًا ورسور ًا..
 وكان صوت يأيت من داخل الشجرة ،وكأنه قادم من أعامق الغيب ،وهو يتمتم

يقول:

 رأيت راكبينْ أضاءت هلام األرض ،أحدمها البسا جالبيب النور ،واآلخر
ضوءه كضوء القمر

  

 ومل حيفل بنو ارسائيل بوحي السامء ونداء النبوة..
 فواصلوا العمل باملنشار عىل جذع الشجرة..
 وشقوها نصفني..

 فنعر إبليس نعرة ،وانطلق مرسع ًا بعيد ًا عن املكان..
 وعندئذ نزل العذاب االهلي فأهلك بني ارسائيل ببغيهم ومتردهم وعصياهنم!..
 وكان الصوت مازال يتمتم قادما من أعامق الغيب:
 رأيت راكبني ..أضاءت هلام األرض !..

هنالك ..دعا زكريا ربه

 كان زكريا من أكابر بني ارسائيل
 فكان رئيس األحبار والرهبان.

 وكان يتوىل أمر النذور واهلدايا التي ترد إىل بيت املقدس وإىل اهليكل.

ِ
ِ
بني إرسائيل ِ
أنبياء ِ
القدر واملنزلة والكلمة املسموعة.
ذوي
 وهو مع ذلك من
 إىل َ
أن جاء الزمان بأحداث غريت عليه بني إرسائيل.
مناوئني مبغضني.
فتحولوا إىل أعداء
َ

  

 ففي يوم من األيام..

 جاءت (حنَّ ُة) امرأة عمران إىل بيت املقدس.
 وكانت حتمل مولودة هلا وقد لفتها يف خرقة

 وكانت قد نذرهتا هللِ وهي ما زالت يف بطنِها
 بيد أهنا كانت تظن محلها ذكر ًا

الذكر كاألنثى
 فلام وضعتها أنثى ،وليس
ُ

ِ
الوفاء بنذرها.
 فاهنا أسمتها (مريم) وعزمت عىل

  

 وعندما دخلت (حنَّ ُة) إىل املسجد األقىص
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 فاهنا قصدت األحبار ،وقالت هلم:
 دونكم هذه املنذورة ،فخذوها إليكم.
 فلام رأوا (حنة) وعرفوا أهن��ا ام��رأة سيدهم وإمامهم وصاحب قرباهنم

عمران الذي كان قد وافاه األجل

نزاع شديد
 فاهنم تنافسوا عىل املنذورة ،وجرى بينهم ٌ
 وكل منهم يتمنى أن حيظى هبا

 حتى إذا َ
أوغل القو ُم يف املنافسة
 فان زكريا قال هلم:

كبريكم وسيدُ كم ،و(إيشاع) ْ
أخ ُت (حنة) هي زوجتي ،وأنا
 أنا أحق هبا ،فأنا ُ
القيم عىل ِ
مثلها.
ّ
 ولكن بني ارسائيل مل يقبلوا منه ،وأبوا إالَّ القرعة عىل زكريا.

  

ِ
األحبار مجيع ًا.
 واجتمع

 وكانوا سبعة وعرشين رج ً
ال ومعهم زكريا

ِ
 فانطلقوا إىل ِ
الجراء القرعة.
هنر األردن و َمعهم األقالم،
وألقوا أقالمهم يف املاء أهيم يكفل مريم

ْ

 فغرقت األقالم ك ّلها ،إال قلم زكريا.
 حيث طفا عىل وجه املاء ورسب ما عداه من األقالم.
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 فلم يكن لألحبار ُبدٌّ من الرضوخ.

  

 و َك َفل زكريا مريم املنذورة&.

ِ
بالقرب من املحراب
 فعينّ َ هلا مكان ًا خاص ًا
ٍ
بمربية وخادمة
 وجا َء هلا
تفقدها ورعايتها ِ
ّف عن ِ
وشدة العناية هبا.
 ومل يكن يك ُ
 إىل أن شبت مريم

ِ
بخدمة نفسها
 وأصبحت تقو ُم

  

 وكانت مريم عابدة متبتلة

املحراب ِ
بنورها
 وكانت إذا صلت أضا َء
ُ
 وكان زكريا كثري ًا ما يدخل عليها

 فكلام َ
املحراب وجدَ عندها رزق ًا
دخل عليها
َ
 فكان جيد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف
 وفاكهة الصيف يف الشتاء
 فاذا سأهلا زكريا:
َ ﴿ أن َّٰى َلك َهـ َٰذا﴾؟!
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 فاهنا كانت جتيب قائلة:

﴿ه َو ِم ْن ِعن ِْد اهللِ إِ َّن اهللَ َي ْر ُز ُق َم ْن َي َشا ُء بِ َغيرْ ِ ِح َساب﴾ آلعمران37 :
ُ 

  

 وكان زكريا شيخ ًا كبري ًا
 ومل يكن له ولد

 وكانت امرأته عاقر ًا

 فطمع يف رمحة ِ
ربه بعدما رأى عندَ مريم&
َ
َ
تكون له ذري ٌة صاحلة
 وزا َد رجاؤه يف أن

ِ
عطائ ِه وكرمه وسخائه ،ونادى ربه نداء ًا خفي ًا،
 هنالك دعا زكريا ربه راغب ًا يف

قائالً:

ِ
أس َش ْيب ًا َولمَ ْ َأ ُك ْن بِدُ َع ِائ َك َر ِّب َش ِق ًّيا﴾
الر ُ
﴿ر ِّب إِنيِّ َو َه َن ا ْل َع ْظ ُم منِّي َو ْاش َت َع َل َ
َ 
مريم4 :
 وواصل مناجاته ونداءه ،وهو يقول:

ِ
ِ
ِ
﴿ وإِنيِّ ِخ ْف ُت المَْو يِ ِ
ب يِل ِم ْن َلدُ ن َْك َولِ ًّيا،
ال م ْن َو َرائي َوكَانَت ا ْم َر َأتيِ َعاقر ًا َف َه ْ
َ
َ َ
ث ِم ْن ِ
َي ِر ُثنِي َو َي ِر ُ
اج َع ْل ُه َر ِّب َر ِض ًّيا﴾ مريم5 :
وب َو ْ
آل َي ْع ُق َ

  

 وكانت أبواب الساموات مرشعة..
النبوي برتحاب
 فاستقبلت النداء
َ

هنالك ..دعا زكريا ربه.........................................................................................
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 وكان زكريا قائ ًام يصيل
 وقد تبللت عينا ُه وحليت ُه بدمو ِع الرهبة والرجاء
قائم يصيل يف املحراب:
 فنادته املالئك ُة وهو ٌ

َ ﴿ أ َّن اللهََّ يبشرِّ ك بِيحيـى مصدِّ ق ًا بِ ِ
كل َم ٍة ِّم َن اهللِ َو َس ِّيد ًا َو َح ُصور ًا َونَبِ ّي ًا ِّم َن
َُ ُ َ ْ َ ُ َ
ني﴾ آلعمران39 :
الصالحِِ َ
َّ
صوت الوحي االهلي مبرشا
 وجلجل
ُ

َ ﴿ يا َزك َِر َّيا إِنَّا ُن َبشرِّ ُ َك بِ ُغ َ
اس ُم ُه يحَ ْ َيى لمَ ْ ن َْج َع ْل َل ُه ِم ْن َق ْب ُل َس ِم ًّيا﴾ مريم7 :
ال ٍم ْ
 فتعجب زكريا وقال متسائالً:

َت امر َأتيِ َع ِ
الم وكَان ِ
﴿ر ِّب َأنَّى َيك ُ
اقر ًا َو َقدْ َب َل ْغ ُت ِم َن ا ْل ِك رَ ِب ِعتِ ًّيا﴾
ُون يِل ُغ َ ٌ َ
َْ
َ 
مريم :
 ودوى صوت الوحي االهلي من جديد

﴿ قال ك ََذلِ َك َق َال َر ُّب َك ُه َو َعليَ َّ َهينِّ ٌ َو َقدْ َخ َل ْقت َُك ِم ْن َق ْب ُل َولمَ ْ ت َُك َش ْيئا﴾ مريم9 :

 فقال زكرييا:

اج َع ْل يِل آ َي ًة﴾.
﴿ر ِّب ْ
َ 
 فجاءه الوحي االهلي:

َث َل َي ٍ
َّاس َثال َ
ال َس ِو ًّيا﴾ مريم10 :
َ ﴿ ق َال آ َيت َُك َأالَّ ُت َك ِّل َم الن َ
 فتسائل زكريا :وكيف يكون ذلك يا رب؟
 فصدر الوحي االهلي موضح ًا
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َّاس َث َ
ال َث َة َأ َّيا ٍم إِالَّ َر ْمزا﴾ آلعمران41 :
﴿ آ َيت َُك َأالَّ ُت َك ِّل َم الن َ
 وصدق الوعد احلق

 ومتت اآلية االهلية لزكريا

 ورزقه اهلل حييى مصدق ًا بكلمة من اهلل ،وسيد ًا ،وحصور ًا ،ونبي ًا من الصاحلني.
 فحقد عليه بنو إرسائيل

 وضمروا له اخلصام والعداء

مريم بعيسى
 ثم مالبثوا أن زادت نقمتهم عىل زكريا بعدما جاءت ُ
بنبي اهلل زكريا حيث مل يكن يدخل عليها من الرجال سواه
 فاهتموها ّ

وحيرضهم ويزين هلم هذه التهمة الشنيعة.
يوسوس هلم
 وكان إبليس اللعني هو الذي
ُ
ُ

  

 وقويت الظنون عند سفهاء اليهود

 ال سيام أن الناس مل يعهدوا امرأة حتمل بال زوج.

 فأشاعوا الفاحشة بحق زكريا
 وث ّبتوها يف نفوس السفلة

 فأخذوا يالحقون زكريا حتى اضطر للخروج من بيت املقدس
 فلام خرج التحم الرش ،وتفاقم األمر ،واشتدت الفتنة.
 حتى اجتمع رأهيم عىل قتل زكريا.
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 واشتغل سفهاء بني ارسائيل بالبحث عن زكريا.
 فلم يعثروا عليه ،وكادوا ييأسون.
 فدهلم إبليس اللعني عىل مكانه.
 فقصدوه وقتلوه يف احلال
 ثم تفرقوا عنه ،وتركوه
فغسلوه وصلوا عليه ثالثة أيام قبل أن
 وعندئذ بعث اهلل عز وجل املالئكة ّ

يدفن.

 فجاء إليه خيار بني ارسائيل ،ثم أخذوه ودفنوه!..

يايحيى ..خذ الكتاب بقوة
 أتى حييى إىل الوجود بدعوة من أبيه زكريا‘.
 ومل يستغرق مح ُله سوى ستة أشهر فقط

 وعندما ُولد جاء ُخ ُلقه مطابق ًا للبشارة االهلية.
 فقد كان سيدا يف قومه.

 وكان حصور ًا مبالغ ًا يف حرص نفسه عن املالهي وامللذات والشهوات.
 وكان نبي ًا من الصاحلني ،رض ّي ًا.

 وقد عدد القرآن صفاته الطيبة وخلقه احلميد ،قائالً:

ِ ِ
َاب بِ ُق َّو ٍة َو َءا َت ْينَا ُه الحْ ُك َْم َصبِ ًّيا﴾ .مريم12 :
َ ﴿ يا يحَ ْ َيى ُخذ ا ْلكت َ
﴿و َحنَان ًا ِم ْن َلدُ نَّا َو َزكَا ًة َوك َ
َان ت َِق ًّيا﴾ .مريم13 :
َ 

﴿و َب ًّرا بِ َوالِدَ ْي ِه َولمَ ْ َي ُك ْن َج َّبار ًا َع ِص ًّيا﴾ .مريم14 :
َ 
﴿و َس َ
ال ٌم َع َل ْي ِه َي ْو َم ُولِدَ ﴾..
َ 
وت﴾..
﴿و َي ْو َم َي ُم ُ
َ 

﴿و َي ْو َم ُي ْب َع ُث َح ًّيا﴾ .مريم15 :
َ 
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 وشب حييى يف بيت النبوة عىل الزهد والصالح والورع ،وقد خصته

السامء بعنايتها الفائقة.

 فكان يرتدد دائام عىل بيت املقدس

 وكان ال ُيرى إال قائ ًام يف حماريب العبادة.

 وكان ال يشارك األطفال والصبيان لعبهم وهلوهم.

 حتى إذا مر بصبيان يلعبون فانه كان اليتوقف عندهم ،فاذا دعوه إىل اللعب

قال هلم:

 ما ل ّلعب ُخلقت!..

  

 وذات يوم..

 ذهب حييى إىل بيت املقدس

 فنظر إىل األحبار والرهبان وعليهم مدارع الشعر وبرانس الصوف.

 وقد خرقوا تراقيهم وسلكوا فيها السالسل وشدوها إىل سوارى املسجد ،فعاد

إىل أمه ،وقال هلا:

 يا أماه ،انسجي يل مدرعة من شعر وبرنسا من صوف حتى أذهب إىل بيت

املقدس وأعبد اهلل تعاىل مع األحبار والرهبان

 فتعجبت األم من كالم ولدها الصغري ،ولكنها أجابته قائلة:

 ال بأس يا بني ،ولكني أنتظر أن يأذن يل نبي اهلل ويأمرين بذلك.
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 وانتهى احلديث إىل نبي اهلل زكريا ،فسأل ابنه حييى قائالً:
صبي صغري؟
بني ،ما الذي دعاك إىل هذا وأنت ّ
 يا ّ
 فقال له حييى واحلكمة تتجىل يف قوله:

 يا ِ
أبت ،أما رأيت من هو أصغر مني سن ًا وقد مات وذاق مرارة املوت؟
 فأجابه زكريا:

بني ،هو ما تقول.
 بىل يا ّ

 ثم أمر أمه بتلبية رغبته!..

  

 وتدرع حييى املدرعة عىل بدنه ،ووضع الربنس عىل رأسه ،ثم أيت بيت

املقدس.

 وأقبل عىل العبادة مع األحبار والرهبان حتى أكلت مدرعة الشعر حلم بدنه.
 فنظر ذات يوم إىل نحول جسمه ،فبكى.
 فأوحى اهلل تعاىل إليه:

ِ
جسمك؟ وعزيت وجاليل لو ا ّطلعت عىل النار
 يا حييى! أتبكي من نحول

ا ّطالعة لتدرعت احلديد فض ً
ال عن الشعر..

 فبكى حييى حتى أكلت الدموع حلم خدّ يه وبدت أرضاسه للناظرين!..
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 ووصلت األنباء إىل أم حييى
 فجاءت إليه يف بيت املقدس

 ثم أقبل زكر ّيا

 واجتمعت عليه األحبار والرهبان

 فهاهلم ما آل إليه حال حييى
 وسأله أبوه متعجب ًا:

ني! ما الذي دعاك إىل كل هذا؟!
 يا ُب ّ
 فأجابه حييى:

 أنت أمرتني يا أبتاه!

 فقال زكريا متسائالً:
 ومتى كان ذلك يا بني؟
 فقال حييى:

 ألست أنت القائل بأن بني اجلنة والنار عقب ًة ال جيوزها إال البكاءون من خشية

اهلل؟!

  

وشب نبي اهلل حييى دارج ًا عىل تلك احلالة.

ّ
 فعظمت منزلته بني قومه.
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 حتى إذا قتل بنو إرسائيل أباه زكريا
 عظم عليه األمر.

منزه عنها.
 واشتدت عليه املحنة بام وجهوه إىل أبيه نبي اهلل زكريا من فرية هو ّ

 ولكنه قام باألمر من بعده ،فتحققت دعوة أبيه زكريا.
 وكان حييى خيطب يف الناس وخيربهم قائالً:
 إن حمن الصاحلني إنام كانت لذنوب بني إرسائيل

  

 ويف تلك األيام
 كان حيكم بني إرسائيل ملك فاسق فاجر.
البغي
 وكانت إحدى بغايا بني ارسائيل تراجعه فيأيت معها باملنكر ،وكانت تلك
ّ
هي زوجة أخِ امللك.!..
 فنهاه حييى عن ذلك
 ولك ّن امللك مل يرتدع!..

البغي عىل املأل..
 حتى إذا فشى اخلرب بني بني ارسئيل ،وافتُضح أمر
ّ
 فاهنا دبرت له مكيدة عظيمة!..
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 فذات مساء..

البغي ابنتها وهيأهتا للذهاب بدالً عنها إىل امللك.
 زينت
ّ

 وكانت االبنة فتاة شابة وغاني ًة حسناء ،وكانت تُدعى (سالومي).
البغي ابنتها قبل الذهاب إىل امللك بام يطفئ هليب حقدها عىل نبي
 وأوصت
ّ

اهلل حييى.

 فلام شاهد امللك الفتاة احلسناء عىل هذه احلالة من التهتك واالغراء..

 مل ُيطق صرب ًا وقد استولت الغانية عىل مشاعره وأخذت بمجامع قلبه.
 وبعدما انطفأت شعلة النزوة اآلثمة ،التفت امللك إىل الفتاة قائالً:
 اطلبي حاجتك يا عزيزيت حتى لو كانت نصف مملكتي
 فقالت له الغانية بدالل:
 أريد رأس حييى ابن زكريا..

  

 وأسقط يف يد ملك بني ارسائيل وطلب من (سالومي) أن تسأل شيئ ًا آخر.
 فأرصت (سالومي) عىل طلبها تنفيذا لوصية أمها.
 وتغلبت فتنة (سالومي) عىل كربياء امللك.

 فأمر أن يأتوه يف احلال بيحيى بن زكريا
 حتى إذا جاء ،أمر بطشت ،وأوعز إىل الزبانية بذبحه!..

 فتناول امللك رأس حييى ثم وضعه يف إن��اء من ذه��ب ،وأه��داه إىل

ياحييى ..خذ الكتاب بقوة.....................................................................................

(سالومي) !..
 وعندئذ..
 بكت الشمس ،وأدمعت السامء
 وكانت دموعهام دم ًا قاني ًا!..
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ذلك عيىس ابن مريم
قيص
 اعتزلت مريم ابنة عمران قومها ،وانقطعت للعبادة والتبتل يف ركن ّ
رشق بيت املقدس.
ِ
ِ
ُ
ومعبودها ،وقد رضبت ستار ًا
خالقها
املجال مع
 واحتجبت عنهم ليخلو هلا

بينها وبني من سواه.

نبي اهلل زكريا
 وكان ال يدخل عليها إال ّ

َ
تغادر املحراب
الرزق الكثري وهي التي مل
 فكان جيدُ عندَ ها
ْ
 وعندما كان يسأهلا :أنّى لك هذا؟ كانت جتيب:

﴿ه َو ِم ْن ِعن ِْد اهللِ إِ َّن اهللَ َي ْر ُز ُق َم ْن َي َشا ُء بِ َغيرْ ِ ِح َساب﴾ آلعمران37 :
ُ 

  

 وبينام كانت مريم& يف خلوهتا تناجي الذات املقدسة..

ٍ
ُ
فينغص عليها وحدهتا.
يدخل عليها فجأ ًة
بشاب وسي ٍم
 إذا
ُ

 فشعرت باخلوف واهللع ،وخاطبته مستغيثة بالرمحن ،وقالت:
الرحمْ َ ِن ِمن َْك إِ ْن ُكن َْت ت َِق ًّيا﴾ مريم18 :
﴿ إِنيِّ َأ ُعو ُذ بِ َّ
 فقال هلا روح اهلل مطمئن ًا ،وقد متثل هلا برش ًا سويا:

ِ
﴿ إِ َّنماَ َأ َن ْا َر ُس ُ
ب َل ِك ُغالَم ًا َز ِك ًّيا﴾ مريم19 :
ول َر ِّبك ألَ َه َ
 فبلغ هبا اجلزع مبلغه ،وتساءلت:

َ ﴿ أنَّى َيك ُ
ُون يِل ُغ َ
ال ٌم َولمَ ْ َي ْم َس ْسنِي َبشرَ ٌ َولمَ ْ َأ ُك َب ِغ ًّيا﴾ مريم20 :
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 فأجاهبا املالك مهون ًا عليها اخلطب:

﴿ ك ََذلِ ِك َق َال َر ُّب ِك ُه َو َعليَ َّ َهينِّ ٌ َولِن َْج َع َل ُه َءا َي ًة لِلن ِ
َّاس َو َرحمْ َ ًة ِمنَّا َوك َ
َان َأ ْمر ًا
َم ْق ِض ًّيا﴾ مريم21 :

  

 ونفخ املالك يف مدرعة مريم.
 فحملت يف التو بقدرة اهلل تعاىل.
 وكانت مريم تستمع إىل بشارة املالئكة باملولود اخلارق ،وهم يقولون:

كلم ٍة منْه اسمه المَْ ِس ِ
ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َو ِجيه ًا فيِ الدُّ ْن َيا
ُ
َ ﴿ يا َم ْر َي ُم إِ َّن اللهََّ ُي َبشرِّ ُ ك بِ َ ِّ ُ ْ ُ ُ
يح ع َ
ني  .ويك ِّلم النَّاس فيِ المَْه ِد وكه ًَ ِ
ِ ِ ِ
ني﴾ آلعمران46 :
الصالحِِ َ
ال َوم َن َّ
ْ َ ْ
َ
َوا ْل َئاخ َرة َوم َن المُْ َق َّربِ َ َ ُ ُ
 وكانت مريم تناجي رهبا متسائلة:

﴿رب َأنَّى َيك ُ
ُون يِل ُغ َ
ال ٌم َولمَ ْ َي ْم َس ْسنِي َبشرَ ٌ ﴾؟!

ّ

اجلواب االهلي مواسي ًا ومنبئ ًا عن مستقبل الوليد:
 فكان جييئها
ُ

﴿ ك ََذلِ ِك اهللُ يخَ ْ ُل ُق َما َي َشا ُء إِ َذا َقضىَ َأ ْمر ًا َفإِ َّنماَ َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن َف َيك ُ
ُونَ ،و ُي َع ِّل ُم ُه
ِ
اإلن ِ
َاب َوالحِْ ك َْم َة َوالت َّْو َرا َة َو ِ
ْج َيلَ ،و َر ُسوالً إِلىَ َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل﴾ .آلعمران47 :
ا ْلكت َ

 وكان نور الوحي كفي ً
ال بأن ييضء كيان مريم بإرشاقة األمان والطمأنينة.

  

ِ
باحلمل ،وأهنا عىل وشك الوضع..
مريم
 وعندما شعرت ُ
 وجدت أن احلياة بالقرب من ِ
قومها باتت أمر ًا مستحي ً
ال
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َ ﴿ ف َح َم َل ْت ُه َفان َت َب َذ ْت بِ ِه َمكان ًا َق ِص ّي ًا﴾ مريم22 :

 وأرسعت بحملها من بيت املقدس إىل بيت حلم لكي ال يطلع أحد عليها حني

والدهتا وهي بال بعل.

ٍ
ِ
نخلة
مكان والدهتا وهو بجوار جزع
 وكان اهللُ سبحانه وتعاىل قد دهلا عىل

جافة.

 فأخذت تبحث عن ذلك املكان حتى انتهت إليه ،فجلست تسرتيح.

  

مريم العذراء تستعيدُ أنفاسها املنهكة
 ومل تكدْ
ُ
 حتى جاءها املخاض وأخذها طلق الوالدة

 وما هي إال فرت ٌة وجيزة حتى َ
املسيح عيسى بن مريم إىل الدنيا
أطل
ُ
فأضاءت بارشاقة ِ
وجه ِه النبوي املتأللئ.
 فلام رأته
مريم حتتها نظرت إليه ،وقالت حمدثة نفسها بلوعة وأسف
ُ
وحرسة:
َ ﴿ يا َل ْيتَنِي ِم ُّت َق ْب َل َه َذا َو ُكن ُْت ن َْسي ًا َمن ِْس ًّيا﴾ مريم23 :
 وفجأة ،سمعت بمن ينادهيا من حتتها قائالً:

﴿ ال تحَ ْ َزنيِ َقدْ جع َل رب ِك تحَ ْ ت ِ
َك سرَ ِ ًّيا﴾ .مريم24 :
َ َ َ ُّ

حتت رجليها.
 فنظرت مريم وإذا بنبع ماء عذب جيري َ
تستفيق من دهشتها..
 وقبل أن
َ
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 سمعت مريم وليدها يستدرك كالمه ،ويقول:

﴿ وه ِّزي إِ َلي ِك بِ ِج ْذ ِع الن َّْخ َل ِة تُس ِ
اق ْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َجنِ ًّيا َف ُكليِ َواشرْ َ بيِ َو َق ِّري َع ْين ًا
َ ُ
ْ
َ
َفإِ َّما ت ََر ِي َّن ِم َن ا ْل َبشرَ ِ َأ َحد ًا َف ُق يِ
ول إِنيِّ ن ََذ ْر ُت لِ َّلرحمْ َ ِن َص ْوم ًا َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إِن ِْس ًّيا﴾ مريم:

.26-25

  

 وافتقد بنو إرسائيل مريم.

 وبحثوا عنها ،فلم جيدوا هلا أثر ًا

 فخرجوا يف طلبها بالقرب من بيت املقدس ،ومعهم زكريا.
 فلمحوا طيف ًا قادم ًا من بعيد

 وإذا بالقادم مريم وقد أتت وهي حتمل رضيع ًا عىل صدرها.
 فأقبل عليها نسا ُء بني ارسائيل باللوم واالستنكار والزجر بال رمحة وال شفقة
 فأعرضت مريم عن قومها.

 وجتاوزهتم صامت ًة وهي تشق طريقها نحو املسجد ،والناس يتبعوهنا.
 وأمام املحراب ،جلست مريم وهي تضم بني يدهيا الطفل املعجزة!..

  

 وأقبل بنو ارسائيل عىل مريم وقد استقرت يف حمراهبا متوجهة إىل اهلل

تعاىل.

 ثم صاحوا هبا مؤنبني:
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﴿ يا مريم َل َقدْ ِج ْئ ِ
ت َش ْيئ ًا َف ِر ًّيا﴾! مريم27 :
َ ََْ ُ
 وخاطبوها معيرّ ين:

ٍ
َان َأب ِ
َ ﴿ يا ُأ ْخ َت َه ُار َ
َت ُأ ُّم ِك َب ِغ ًّيا﴾! مريم28 :
وك ا ْم َر َأ َس ْوء َو َما كَان ْ
ون َما ك َ ُ

 واستمر بنو إرسائيل يف توبيخها ورميها بالفاحشة ونسبة الزنا إليها.
ِ
الصبي
التهمة عن نفسها سوى أن أشارت إىل
مريم وسيل ًة لر ّد
 ومل جتد ُ
ّ
 فقال هلا بنو إرسائيل حمنقني:

ف ُن َك ِّل ُم َم ْن ك َ
َان فيِ المَْ ْه ِد َصبِ ًّيا﴾ مريم29 :
َ ﴿ ك ْي َ

 ثم ارتفعت صيحات السخرية ،وتعالت مههامت االستنكار.

  

 وبينام هم عىل هذه احلالة..
 إذا بالوليد ينطق ،ويقول:

ِ
َاب َو َج َع َلنِي نَبِ ًّياَ .و َج َع َلنِي ُم َب َارك ًا َأ ْي َن َما ُكن ُْت
﴿ إِنيِّ َع ْبدُ اهللِ َءا َت��انيِ َ ا ْلكت َ
الزك ِ
َاة َما ُد ْم ُت َح ًّيا﴾ .مريم31 :
الصال َِة َو َّ
َو َأ ْو َصانيِ بِ َّ

 وبعد أن دهلم عيسى عىل نفسه وعىل رسالته التي ُولد من أجلها ،استمر
طرف ًا من أستار الغيب ،ويقول:
ُيثني عىل والدته ،ويكشف َ

ِ
ِ
ِ
الس َ
وت
ال ُم َعليَ َّ َي ْو َم ُولِدْ ُت َو َي ْو َم َأ ُم ُ
َ 
﴿و َب ًّرا بِ َوالدَ تيِ َولمَ ْ يجَ ْ َع ْلني َج َّبار ًا َشق ًّياَ .و َّ
َو َي ْو َم ُأ ْب َع ُث َح ًّيا﴾ .مريم 33 :فصمت بنو إرسائيل مشدوهني ،وقد أدركوا أهنم أمام
آية إهلية.
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 وعندما نطق روح اهلل عيسى بن مريم باحلكمة وهو يف املهد.
 وبعدما أخربهم بنبوته ورسالته وبعض من خصاله املباركة ،ونفى التهمة عن

ِأمه البتول العذارء.

 فان بني ارسائيل مل يعد أمامهم سوى العودة من حيث جاءوا ،وقد عاينوا

بأنفسهم تلك املعجزة الكربى

شب عن الطوق.
مريم إىل عبادهتا ورعاية صغريها حتى َ
 بينام انرصفت ُ
 فعند ذلك أخذ عيسى يدعو الناس إىل التوحيد وينرش رسالته بينهم.

يتكلم إال باحلكمة ،وال يمشى إال باملعجزة..
روح اهلل مل يك ْن
 ورغم أن َ
ُ
 فان اليهود خالفوه وناصبوه العداء ،وظلوا يؤذونه ويكيدون له..
ِ
قرروا قتله يف هناية املطاف.
 لدرجة أهنم ّ

  

 وكانت نعم اهلل عىل ِ
نبيه عيسى كثري ًة ال تحُىص..
ُ
ِ
بروح القدس
 فمنها أنه أيدّ ُه

الكتاب واحلكمة والتوراة واالنجيل
 وعلمه
َ
ِ
كهيئة الطري باذنه
 وجع َله خيلق من الطني
ُ
فينفخ فيها ،فتكون طري ًا باذنه


ربئ األكمه واألبرص باذنه.

وأهلمه اهللُ تعاىل كيف ُي ُ
َ
 وكيف يحُ يي املوتى باذنه..
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تصدر عنه معجز ٌة جديدة..
 فكلام كانت
ُ
 كان اليهود يعودون إىل غيهم وضالهلم
ِ
َ
بالسحر املبني.
ويتهمون عيسى


  

بنبي اهلل عيسى.
 وكان احلواريون هم صفوة من آمن ّ
 فراحوا يتبعونه حيثام ذهب ،ويتعلمون منه

 وكان عيسى من أزهد عباد اهلل وأشدهم بعدا عن متاع احلياة الدنيا..
 فكان يتوسدُ احلجر..
 ويلبس اخلشن
 وكان أدا ُم ُه اجلوع.

 ومل تكن له زوجة تفتنه
 وال ولدٌ يحُ زنه
 وال مال يتلفه
طمع يذل ُه
 وال ٌ

َ ف َص َفى قلبه للحكمة..

 وحلقت روح ُه يف عواملِ امللكوت
 ومل تتغري سريته هذه طوال حياته
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كل منهم يأخذ من حكمته بقدر ما يستطيع ..وحسب ما ِ
 واحلواريون ٌ
لديه من

االخالص.

 واملسيح جيدّ يف تعليمهم وهتذيبهم وإعدادهم ملستقبل األيام.

  

 ففي يو ِم من األيام

 قال عيسى بن مريم للحواريني:
 يا معرش احلواريون ،يل إليكم حاجة ،فاقضوها يل.
 فسأله احلواريني مستعجبني:
 وما هي حاجتُك يا روح اهلل؟
 فقال هلم:

ِ
ِ
أقدامكم
غسل
 حاجتي هي أن متكنّوين من
 فقالوا له وقد ازدادت دهشتهم
ِ
العمل معك
أحق هبذا
 فنح ُن ُ

 فقال املسيح

 ال ،فهذه حاجتي منكم
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 وقام املعلم العظيم وغسل أقدام تالميذه ،ثم قال هلم:
ِ
باخلدمة للناس
أحق الناس
 إن العالمِ َ هو ُ

 فلام عجب احلواريون من شدة تواضعه ،خاطبهم عيسى قائالً:
تواضعت لكم هكذا ،لكيام تتواضعوا بعدي للناس كتواضعي لكم.
 لقد
ُ
 فسأله أحد احلواريني:
 وما حقيقة التواضع يا روح اهلل؟
 فقال روح اهلل:

ِ
الزرع وخيصب ،ال يف
ينبت
تعم ُر احلكمة ،ال بالتكرب .ويف
السهل ُ
ُ
 بالتواضع ُ

اجلبل والصخور

 وقد اخلص بعض احلواريني لعيسى ،حتى أهنم كانوا يمشون عىل

املاء!..

  

 واستمر عيسى املسيح

ويقبلون منه تارة أخرى

يدعو قوم ُه إىل االي�مان ،وهم ّ
يكذبونه تارة،

 حتى قال له احلواريون ذات يوم:

ِ ِ
ِ
ِ
السماَ ِء﴾ املائدة112 :
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َه ْل َي ْستَطي ُع َر ُّب َك َأ ْن ُين َِّز َل َع َل ْينَا َمائدَ ًة م َن َّ
َ ﴿ يا ع َ

 فأجاهبم املسيح ،وقال حمذر ًا

ني﴾ املائدة112 :
﴿ ا َّت ُقو ْا اهللَ إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
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ِ
واالطمئنان إىل
 ولكنهم أحلوا عليه يف الطلب ،وجعلوا ذلك رشط ًا لتصديقه

ما يقول.

 وسأل عيسى ب ُن مريم ر َبه أن ين ِّز َل عليهم مائد ًة من السامء..
 ودعاه قائالً:

ُون َلنَا ِعيد ًا ألَولِنَا و ِ
ِ ِ
السماَ ِء َتك ُ
آخ ِرنَا َوآ َي ًة ِمن َْك
َّ َ
﴿ ال َّل ُه َّم َر َّبنَا َأن ِْز ْل َع َل ْينَا َمائدَ ًة م َن َّ
ني﴾ .املائدة114 :
َو ْار ُز ْقنَا َو َأن َ
الر ِاز ِق َ
ْت َخيرْ ُ َّ
 وقبل اهلل تعاىل دعاء نبيه ،غري أنه حذر أتباعه من الكفر بعد ذلك قائالً:

﴿ إِنيِّ ُمنَزِّلهُ َا َع َل ْيك ُْم َف َم ْن َي ْك ُف ْر َب ْعدُ ِمنْك ُْم َفإِنيِّ ُأ َع ِّذ ُب ُه َع َذاب ًا الَ ُأ َع ِّذ ُب ُه َأ َحد ًا ِم َن
ني﴾ .املائدة115 :
ا ْل َعالمَِ َ

  

 وأنزل اهلل املائدة عىل بني ارسائيل
َ
بسالسل من ذهب
 وكانت مدلاَّ ًة

 وكان عليها تسعة ألوان من الطعام
 وهو طعام أوجده اهلل تعاىل بقدرته ،فلم يكن من طعام الدنيا وال من طعام

اآلخرة.

 وأح��دث نزول املائدة فتنة شديدة يف بني ارسائيل ،حيث كانت من ّ
أجل

املعجزات

 فمن كان راسخ االيامن ،ثابت العقيدة ،فانه نجا من بالء الفتنة.
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 وأما من كفر فقد مسخه اهلل إما ِخنزير ًا أو قردا
 وإما ِه ّر ًا أو ُد ّب ًا.

 وإما عىل صورة بعض الطيور والدواب
 لدرجة أن مسوخهم بلغت نحو أربعامئة نوع من املسوخ!..

  

 ومكث عيسى يدعو قومه ثالثة وثالثني عام ًا.
النور واحلكمة ومجيع علوم األنبياء قبله.
 وقد استو َد َع ُه اهللُ تعاىل َ
 وزاده االنجيل

 ومع كل ما جاء به من اخلوارق واملعجزات ،فلم يؤمن به سوى عدد قليل من

اليهود.

ٍ
برهط من اليهود.
 ويف يو ٍم من األيام ،مر عيسى
 فقال بعضهم:
 قد جاءكم الساحر ابن الساحرة
 ثم حتدثوا فيه وقذفوه بأمه عليهام السالم

 فحلت عليهم اللعن ُة االهلية يف التو والساعة.
 ومسخهم اهلل قردة وخنازير!..

  

تلك الرسل

............................................................................................................
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 وبلغ اخلرب رأس اليهود
 فخاف عىل نفسه من املسخ

فجمع اليهو َد ،واتفقوا عىل ِ
قتل عيسى.

َ

 ثم انطلقوا إىل املسيح

ويكشف هلم عام أسرّ وه يف نفوسهم.

والتفوا حوله ،وجعلوا يسألونه وهو جييبهم

 فهموا به ليقتلوه.

 فحال جربائيل بينهم وبني روح اهلل وكلمته.
 وأدخله غرف ًة يف آخر البيت.

 بينام كان اليهود ينظرون إليه ،وال يدرون ماذا يصنعون!

  

 وقام هيوذا واقتفى أثر عيسى إىل تلك الغرفة.
 ودخل عليه ليقتله ،ولكنه مل جيده.
 فمكث يبحث عنه بال جدوى.
 فعاد إىل اليهود..
 وعندما خرج عليهم هنضوا إليه وقتلوه..

 وكان اهلل قد ألقى عليه َش َب َه عيسى.

َ
يبحثون عن هيوذا فلم يعثروا عليه!
 ثم انطلقوا
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 فقال بعضهم وقد اعرتاهم العجب والذهول:
 إن كان هذا هو عيسى ،فأين هيوذا..؟
 واشتبه األمر عليهم ،فراحوا خيبطون خبط عشواء!..

وخلصه من كيد اليهود
 بينام كان عيسى يف السامء حي ًا ،وقد رفعه اهللُ إليه
ّ
ِ
ومكرهم.

  

 ومضت بضعة قرون..
 وهي فرت ُة ما بني الرسل
 وكان فيها عدد من األوصياء حيث أن األرض ال ختلو من حجة!..
ُ
احلادث العجيب.
وقع ذلك
 حتى كان عام الفيل عندما َ
االرهاصات املدهشة..
 وتوالت
ُ

ِ
ذات صباح ربيعي
 وإذا
باخللق يستيقظون َ
 فيشاهدون الوجود وقد أضاء بنور سيد اخللق أمجعني وخاتم األنبياء واملرسلني.
بميالد خري الربية ٍ
ِ
حممد ِ
ُ
بن عبد اهلل^
الكون
 وهتلل
 فكان هو (أمحد) الذي برش به عيسى بن مريم.
 عندما خاطب بني ارسائيل قائالً:

ول اهللِ إِ َل ْيكم م َصدِّ ق ًا لمَِّا َب َ َيدَ َّي ِم َن الت َّْور ِاة َوم َبشرِّ ًا بِرس ٍ
﴿ إِنيِّ َر ُس ُ
ول َي ْأتيِ ِمن
َ ُ
َ ُ
ينْ
ُّ
ِ
اس ُم ُه َأحمْ َدُ ﴾ .الصف6 :
َب ْعدي ْ

القرآن الكريم
تفسير الميزان
السيرة النبوية
عرائس المجالس
الكامل في التاريخ
اللوامع االلهية في المباحث الكالمية
المسيح عيسى بن مريم

إحاالت
الطباطبائي ،السيد محمد حسين
الحميري ،عبد الملك بن هشام
الثعالبي ،ابو اسحاق أحمد بن محمد
ابن األثير ،عل ّي عز الدين أبو الحسن
السيوري الحلي ،جمال الدين مقداد بن عبد هللا األسدي
السحار ،عبد الحميد جودة

قصص األنبياء
1ـ اجلزائري ،السيد نعمة اهلل
2ـ الراوندي ،قطب الدين ،سعيد بن هبة اهلل
3ـ سويدان ،د .طارق
4ـ الشعراوي ،حممد متويل
5ـ العويض ،نبيل بن عيل
6ـ الفايل ،السيد حممد باقر
7ـ القريش ،اسامعيل بن عمر بن كثري
 8النيسابوري ،ابو اسحاق إبراهيم
9ـ النجار ،عبد الوهاب
وآخرون..
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