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املقدمة
﴿

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

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

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

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

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

القليلة. الصفحات هلذه القبول الفداء ملقدمه العاملني روحي وأرواح العسكري

أبو القاسم الديباجي السيد
هـ ١٤٢٢ شعبان
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واالرض العامل خلق
يف السـاموات واألرض خلق وتعاىل سـبحانه وهو أن اهللا مرات سـبع القرآن املطلب يف هذا تكرر

أيام(١). ستة
كان سـواء الدوران، هو منه بل املقصود وهنـار ليل اليوم العادي ليـس االيات هـذه و «اليـوم» يف

ماليني السنني. طويال ملدة أم قصريا دورانا
اال تصّورات العلامء ليس يقوله واضحة والذي ليسـت فهي االرض خلقت متى ملسألة وبالنسـبة

واحتامالت.
النتيجة اىل لدهيـم املوجودة العلميـة الوسـائل باسـتخدام يومنا هذا يف علامء الفلـك وصـل وقـد
من املاليني مئات عىل جمرة حتتوي وكل جمرة مليون ألف مئة من العظيم يتكون عاملنا أن وهـي: التاليـة

الكبري.(٢) العامل هذا اال ذرة صغرية يف ليست الشموس تلك وكل الشموس،
سنة. مليار ٤٫٥ العمر من بأن هلا االرض، قّدروا خلق ملسألة وبالنسبة

البشــر خلــق
عىل طويلة سـنوات مىض حيث االرضية، الكـرة دخل جديد ضيف البـرش أن اليوم علـامء يعتقـد

البرش. تم خلق العمل هناية يف ثم والنباتات، واحليوانات واملالئكة والكروبيني خلق العامل
َشـْيئًا َيُكْن ْ ْهـِر َمل الدَّ ِمـَن ِحـٌني اإلنسـان َعَىل َأَتـى ﴿َهـْل الدهـر: سـورة األوىل مـن اآليـة يف نقـرأ

َمْذُكورًا﴾.
اخللق.(٣) يف مذكورًا يكن ومل العلم يف كان مذكورًا اآلية: تلك تفسري الباقر$ يف اإلمام قال

كان ضيفًا اإلنسـان وأن اإلنسـان قبل خلق كائنات كثرية تم أنـه البيان هذا من نفهـم أن نسـتطيع
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األرض. عىل ورد جديدًا
عىل مشـى أول إنسـان مل يكن آدم$ أن الروايات بعض يف ورد أنـه نقـول ال ننسـى أن أن وجيـب
آخر اىل وسيبقى سنة آالف سبعة عىل األرض قبل مشى جديد من نسـٍل كان أول إنسـان األرض، بل

القيامة. يوم وحتى الزمان
أن قد ثبتت العلميـة الناحية من االسـالمية، وأيضـا الروايات يف جاء املطلب قد أيضـا نـرى هـذا
املتآكلة االنسـان عظام بقايا ذلك عىل يدل كام السـنني، ماليني قبل االرض عىل موجودًا كان اإلنسـان

اجليولوجيني. بحوث وجدت يف التي
بىل واهللا! لقد خلق سواكم؟ خيلق مل اهللا أن أتظّن العابدين$: زين قال االمام الثاميل: يقول أبو محزة

تلك العوامل.(٤) آخر وأنت واهللا يف عاملٍ، ألف وألف ألف ألف آدم، اهللا
خلق وجّل إنام عّز اهللا أن ترى لعلك ضمن حديث: يف قال أن االمـام الباقر$ يزيد بن جابر نقـل
وتعاىل تبارك اهللا خلـق لقد بىل واهللا برشا غريكم؟ مل خيلق وجـّل عّز اهللا أن ترى أو الواحد، العـامل هـذا

اآلدميني.(٥) وأولئك العوامل تلك يف آخر آدم، وأنت ألف وألف عاملٍ، ألف ألف

النتيجــة
يف آدم$ من املقصـود أن أيضا، العلميـة النظريات تؤيدهـا والتي السـابقة مـن املطالب نسـتنتج
ثامنية يف بني آدم» «يـا ذكر بـ (حيث القرآن يف اسـمه وجاء البرش» «أبو بعنوان والـذي يذكر اإلسـالم
كان قبله ومن القيامة)، يـوم يمتد اىل والذي العوامل (آخر العـامل هذا يف خلق إنسـان أول هو مـوارد)،
جديد عامل وبدأ عامله انتهى نسـله وبعد انقراض عامل، ونسـله آدم لكل حيث كان آدم ألف هناك ألف

القادم. جديد لنسله آدم وظهر
فإن ونتيجة لذلك البـرش، أكمل كان النسـل احلـايل جّد آدم$ أن القرائن والشـواهد من يسـتفاد
وأفضل العوامل أفضل هو يـوم القيامة اىل فيه والذي يمتد الذي نحن نعيش العـامل وهذا احلايل النسـل
وتكريًام اهللا ألمر طاعًة كانت وجّل عّز اهللا من أمر بناءا عىل آلدم$ املالئكة سجدة نسل، لذلك كانت
آنسـاين، أبو أكمل نسـل خلق شـكر ألنه سـجدة املالئكة هللا آدم)، وسـجدت (آخر آلدم$ وإجالال
مثل هذا عىل - مل حيوزوا بعنوان «النسـناس» الروايات يف بعض ذكر - والذي النسـل السـابق ولكن

املقام.(٦) وهذا التكامل
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آدم$ قصة
حياته من جـزء اىل نلفـت نظركم وهنا يف القـرآن(٧)، مـرة عرشة سـبعة آدم$ عن احلديـث جـاء

املفرسين. وأحاديث الروايات اىل التوجه مع القرآن يف املذكورة

املالئكة سؤال واالجابة عىل االرض يف اهللا خليفة خلق عن االخبار
ألن اللياقة فيه فجعل لإلنسان(٨)، يشء كل خلق ألنه األرض عىل وحاكم خليفة جيعل اهللا أن أراد

األرض. عىل اهللا خليفة يكون
املوضوع هبـذا املالئكة أخرب األرض، عـىل البـرش خليفته أبو آدم$ وجـّل عـّز اهللا خيلـق قبـل أن
عّز وجّل اهللا اعرتاض عـىل فيه والذي كان سـؤال سـألوه اخلرب هبذا املالئكة سـمعت فلام جدًا. املهـم
فيها يفسـد من قالوا أجتعل فيها خليفة األرض يف جاعـل إين للمالئكة رّبـك قال ﴿وإذ قالـوا: حيـث
األسامء كلها آدم وعلم ال تعلمون، ما أعلم لك قال إين ونقدس بحمدك نسبح ونحن الدماء ويسفك
أنبئوين فقال املالئكة ثم عرضهم عىل األبعاد) مجيع الرشـد والتكامل يف ومقتضيات (واالسـتعدادات

صادقني﴾. كنتم إن هؤالء بأسامء
األساسية القاعدة هو العلم أن بل لوحدهم والتحميد والتسبيح بالعبادة تأيت ال اللياقة أن فأدركوا
العليم أنـت إنك علمتنا إال مـا لنا علـم ال وقالـوا: ﴿قالوا سـبحانك اعتذروا والتكامـل لـذا للياقـة

احلكيم﴾.(٩)
مقنع، سـؤاهلم جواب ووجدوا أن آدم$ وأفضلية بلياقة املالئكـة علمت ملا الرتتيب، وعـىل هـذا
رمزا للرشـد يسـمى آدم$ ليكون يريـد أن خيلـق آنسـانا وتعـاىل سـبحانه اهللا أن وأدركـوا اعتـذروا

اهللا. ملقام خليفة الئقًا يكون بصورة وجّل اهللا عّز خلقه املوجودات والذي سلة وزهرة والتكامل،
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أرشف املخلوقات ألنوار ورؤيته آدم$ خلق
روحه من نفخ فيه ثم جسـمه اهللا يف البداية خلق والروح، اجلسـم بعدين ومها آدم$ يف خلق كان

كاملة. بصورة حّيًا وجعله
كـيـفـيـة يف جـاءت التي الـمـخـتـلـفـة وتعبرياهتـا الـمـخـتـلـفـة القرآنيـة من اآليات نسـتفيد
انـتـقـل ثم طينـًا(١١)، فـجـعـلـه باملاء خلطه ثـم تراب(١٠)، البداية يف كان اإلنسـان أن اإلنسـان خلق
صلصاالً فصـار انتقل ثـم الزب(١٣) طينـًا جعله ثم نتنـه)(١٢)، رائحـة (ذو الـمسـنون فصـار كاحلمـأ

كالفخار(١٤).
املراحل. بني االنتقال عملية استغرقت التي الزمنية الفرتة الروايات يف ومل يتضح

جسدًا كامًال. أصبح حتى آدم$ جسم تكوين مراحل القسم هذا لنا ويوّضح
نـقـاش دار يــوم ذات ألصـحـابــه: إدريـس$ الـنـبــي قــال إدريـس(١٥): كـتــاب جـاء يف
أبـونـا آدم ألنـه اهللا خـلـق خـيـر بـعـضـهـم: فـقـال اهللا خملوقـات أفـضـل حول آدم$ ولد بـيـن
وجـعـلـه ملقـامـه، إجــالالً ســجـدت املالئـكـة وبـأمـره روحه من فـيـه ونـفـخ خـلـقــه بـيــده
بل ال آخـرون: وقال إطاعته، عـىل النـاس وأوجـب األرض يف وخـلـيـفـتــه للمـالئـكــة مـعـلـًام
آدم أخرج حـني يف رهبم، يطيعـون ودائام أبـدا رهبم يعصوا مل ألهنـم املخلوقات أفضـل هـم املالئكـة
املؤمنني وأبنائهام ووعدمها وهدامها، توبتهام قد قبل اهللا أن بالرغم من األوىل، لرتكه اجلنة من وزوجته

باجلنة.
اهللا. وحي أمني ألنه اهللا خلق جربئيل هو أفضل ال بل منهم: بعض وقال

فقال: بينهم دار بام وعلم آدم$ عليهم دخل إذ كذلك هم فبينام
العرش سـاق بني يديه فنظرت اىل وقفت روحه من فيني ونفخ وجّل اهللا عـّز خلقني ملا أبنائـي! يـا

األنوار؟ هذه ما لريب: فقلت فرأيت مخسة أنوار
ولوالهم ووسـيلة رمحتي، بايب وهم املخلوقات، أرشف أنوار هي األنوار هذه وجّل: عّز اهللا فقال

األرض. وال السامء وال اجلنة والنار خلقت وال خلقتك ملا
هم؟ يا رب ومن قلت:

العرش. انظر اىل قال:
شـبري طيطه، شـرب، ايليا، بارقليطـا، عـىل سـاقه: مـكـتــوب رأيــت الـعــرش اىل نـظــرت ملـا
أفضل اخلمسـة فإهنم وحسـني#)، لذا حسـن فاطمة، عيل، حممد، باللغـة الرسيانيـة وتعنـي (وهـي

املخلوقات.(١٦)
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آلدم$ بالسجود املالئكة اهللا أمر
يـكـون زهـرة سـلة ألن الئـقـًا فيه يكون الذي لـلـمـقـام توّصله مل جسـم آدم$ تكّون مراحل
يـنـفـخ التي الـمـرحلة هي تـكـامـل الـبـشــر إن مرحلة الـمـالئـكـة، ومسـجـود الـمـوجودات
االنسـانية الروح تـلك ضــوء ويف احلالة هـذه االنسـانـيـة، ويف مـن روحه الروح وجّل عـّز اهللا فيـه
بالسـجود املالئكة وتعاىل سـبحانه اهللا أمر آدم$ يف للغاية الفائق اللياقة واالسـتعداد وظهور اخلاصة
املوجود هذا ملثل عىل خلقه شكرا هللا اسجدوا بأن ويعني التكريم والتجليل ملقامه$، بعنوان آلدم$

املمتاز.
له روحي فقعوا به مـن ونفخت سـوّيته من طني فإذا برشًا خالق ﴿إين وقـال: املالئكـة اهللا خاطـب

ساجدين﴾.(١٧)
البرش، قالب يف وتعاىل سبحانه التي نفخها اخلاصة الروح تلك بسـبب كانت املالئكة سـجدة إذن،

االرض. يف اهللا خليفة يكون تلك الروح منحت آلدم اللياقة ألن ومثل
ماّدي، ألنه املنفية االمور اىل يدعو وجسـمه االنسـانية، اجلسـم والروح ُبعدان ومها: آلدم$ كان

ملكوتية. ألهنا االجيابية االمور اىل تدعو وروحه
آلدم$، سجدوا اعرتاض أّية وبدون اهللا، أمر عىل بناءًا آدم$ االجيابية يف اجلوانب املالئكة فرأت

وجّل.(١٨) عّز هللا سجدوا آلدم$ وتعظيًام إجالالً يعني
عن املقارنة فامتنع يف موضـع جسـمه وجعل آدم$ يف املنفي رأى اجلانب اهللا لعنه إبليـس ولكـن

سبحانه وتعاىل. أوامر اهللا ومل يطع آلدم$ السجود
يف هذا يشـاركونه الناس مجيع ولكن السـجود، قبلة وكان لـه ُسـجد الذي هو آدم$ أن صحيـح
والتعظيم، التجليل يف مقام يكون أن له وجبت هي التي الذاتية آدم واسـتعداداته لياقة االفتخار، ألن

آدم. بني يف سائر موجودة اللياقة هذه مثل وأيضا
قال الرسول الصالة حرضت ملا الساموات إحدى يف أنه املعراج: روايات يف نقل املنطلق ومن هذا

بك. نقتدي حتى جربئيل تقدم يا جلربئيل$: وسلم وآله اهللا عليه صىل
آلدم$. بالسجود أمرنا منذ عىل اآلدميني ال نتقدم إّنا جربئيل$: فقال

يا اهللا» ابـن آدم$ جلربئيل$: «هبـة قال عليـه الصالة آدم$ وحـان وقت تـوىف عندمـا وأيضـا
آدم. عىل تقدم، فصّل جربئيل

من أحدًا نـؤم أن لنا اجلنة، فليس نسـجد ألبيـك يف أن أمرنا اهللا إن اهللا، جربئيـل$: يـا هبة فقـال
ولده.(١٩)



٢٠
اجلزء الثاين القرآنية: القصص

تكّرب إبليس
الكروبني بـني من هللا املمتازين املالئكـة(٢٠) إال أنه كان مـن العابديـن مـن يكن مل أنـه مـن بالرغـم

عّيل$: قال كام اهللا، بعبادة يشتغل كان والذي «حارث» يسمى وكان واملالئكة،
ستة اهللا عبد قد اجلهيد، وكان وجهده الطويل، عمله أحبط إذ بإبليس، اهللا فعل كان من بام فاعتربوا

ِكْربِ ساعٍة واحدة.(٢١) ِسني اآلخرة، عن من الدنيا أم ِسني أمن ُيدرى سنة ال آالف
لتكّربه السـجود عن إبليـس امتنع ولكن الوقـت، نفس يف رسيعـا اهللا أمر أطاعـوا املالئكـة مجيـع

الكافرين.(٢٢) صف يف وأصبح
عدم بسـبب انحرافات وخالفات ثالثة ارتكـب إبليس ان البقـرة، سـورة من (٣٤) لآلية وطبقـًا

لألوامر: إطاعته
فسقه. اىل ذلك، والذي أّدى عىل «أبى» تعبري يدل مثلام عميل: خالف -١

اجلنة من اىل خروجـه أّدى والذي ذلـك، عىل ﴿اسـتكرب﴾ تعبري يدل مثلـام خـالف أخالقـي: -٢
ودخوله النار.

الكافرين﴾. من ﴿وكان االهلي العدل أنكر نفسه بمقارنته عقائدي: خالف -٣
أم كنت استكربت بيدّي ملا خلقت أن تسجد منعك ما يا إبليس ﴿قال إبليس: عّز وجّل اهللا خاطب

العالني﴾. من
﴿قال خاطئة: مقارنة بآدم$ بل قارن نفسـه مل يعتذر والذي وجّل عّز اهللا عىل رّده يف إبليس فقال

طني﴾. وخلقته من ناٍر من خلقتني خٌري منه أنا
عليك وإن رجيم فإنـك منها ﴿فاخرج لـه: ويقول يأمره ألن عّز وجـّل اهللا جعـل وغـروره تكـّربه

اىل يوم الّدين﴾. لعنتي
يبعثون﴾. يوم فانظرين اىل رِب إبليس: ﴿قال فقال

الوقت املعلوم﴾. اىل يوم املنظرين من فإنك ﴿قال عّز وجّل: اهللا فقال
فبعّزتك ﴿قـال آلدم$): كل عـداوة وأظهر املهلة إعطائـه اغّرت أكثـر بعد إبليـس (والـذي فقـال

املخلصني﴾.(٢٣) منهم عبادك إال أمجعني ألغوينّهم

ابليس تكّرب استمرار
نصائح. وثالث أنصحك بألف أن موسى$ وقال: أريد اىل إبليس يوم جاء ذات أنه قيل:

نصائحك. ال أحتاج اىل وقال: فعرفه موسى
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نصائحه اسـمع ولكن كذب األلف نصائحه اهللا: إن يا موسـى! يقول وقال: جربئيل$ عليه فنزل
الثالثة.

والثالث. األلف نصائحك نصائح من بثالثة موسى$ إلبليس: هات فقال
إبليس: قال

ّمهتك. من سأحطُّ وإال فارسع فيه اخلري بعمل مهمت اذا -١
املعصية. عىل سأجربك تغفل عنّي فإّين فال لك حتّل بامرأة ال خلوت ٢- اذا

الفتنة. أوجب فغّري مكانك فإّين اذا غضبت -٣
يل. أن يرمحني ويغفر من اهللا فاطلب يل حق عليك) (أصبح نصائح ثالثة نصحتك أين وبام

الشيطان غفران رشوط من إن اهللا عّز وجّل: فقال إبليس طلب وتعاىل سبحانه اهللا موسى$ فابلغ
«لرتاب قربه». ويسجد قرب آدم$ يذهب اىل أن هي

عّز وجّل. اهللا بأمر الشيطان موسى$ فابلغ
فكيف له أسـجد حّيا مل آدم كان عندما موسـى! بالتكّرب والغرور: يا غارقًا والذي كان إبليس فقال

اآلن.(٢٤) قربه لرتاب أسجد

اجلنة يف آدم وحواء
عّز اهللا خلق الدنيا، بجنة واألشـجار ويسـمى والفواكه من األشـجار الكثري به مكان الدنيا يف كان

له.(٢٥) روحه وأمر املالئكة بالسجدة من املكان ونفخ فيه ذلك يف وجّل آدم$
امرأة ليتزوجها آلدم$ يكون أن شـاء ونسـل، لذا آلدم$ أوالد يكون أن أراد وجّل عّز اهللا وألن

ويرزق منها أوالد.
حـواء بعد تـم خلق ذلـك عـىل وبنـاءًا آدم$ طينـة فاضـل مـن حــواء وجــّل عــّز اهللا خلــق

آدم$.(٢٦)
حواء؟ وجّل عّز اهللا خلق يشء من أي الباقر$: سألت االمام مقداد: أيب بن عمرو قال

اخللق؟ يف هذا أي يشء يقولون الباقر$: االمام قال
آدم$. ضلع من أضالع من خلقها وتعاىل سبحانه اهللا أن يقولون من قلت:

غري ضلعه. خيلقها من أن يعجزه تعاىل اهللا أكان كذبوا قال$:
تعاىل؟ خلقها اهللا يشء أي من اهللا! رسول فداك يا بن جعلت له: فقلت

وتعاىل قبض تبارك عليه وآله: إن اهللا اهللا اهللا صىل رسـول قال أنه من آبائه عن أيب أخربين له: فقال
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فخلق الطني من منها فضلة وفضلت آدم$ منها فخلق يمني يديه وكلتا بيمينه فخلطها طني من قبضة
حواء.(٢٧) منها

النسـاء قال: سـّمي أنه الصادق$ عن نقل بـحواء، كام وأنس الوحدة خـرج آدم$ مـن وهكـذا
حواء.(٢٨) غري أنس آلدم$ يكن نساءًا ألنه مل

السـكينة تتحقق وال لآلخر، إنسـان ومكّمٌل منهام وكل جذر واحد من مها والرجل املرأة إن نعم،
معًا. بوجودمها إال واألنس

الدنيا جنة يف مدرسة وحواء آدم مترين وتعليم
لـمـصـاعـبـهـا  وتـحـّمـلـه األرض، عىل بـمـاهـيــة وكـيـفـيـة احلياة علم آلدم$ أي يكـن مل
أن يـجـب كان األرض، لذا يف التعامـل كـيـفـيـة عىل يـّطـلــع وكان جيب أن صـعـبـة عليه، كانـت
جلنة الـهادئة األجـواء يف قـصــيـرة يف مـدة األرض عىل لـلـعـيــش دورات الزمة ويأخـذ يسـتعيد
بصورة ُأّديت إن والتي ومسـئولّيات، وتكاليف بربامج ممزوجة األرض عىل احلياة أن ويتعلـم الدنيـا،
العذاب إلجياد سـببًا يكون منها واهلروب والتكامل وبقـاء النعمة عىل السـعادة تبعث صحيحـة فإهنا

واحلزن.
حتى حدود بال وليسـت مطلقـة ليســت حرية أهنا حـّرًا إال ُخلق من أنه بالرغم أنه أيضا ويتعلم

إهلية. وقوانني برشايع حمدودة حرية هي يريده بل يشء أي يعمل
أخطأ إذا أنه يتعلـم أن أيضا وجيب املوجودة عـىل األرض، األشـياء عن بعض يتغاىض أن وجيـب
هناك بل طريق لرجوعه، هناك أي ليس أو أنه أبدية عليه بصورة تغلق أبواب السعادة لن فإن وتزلزل
يسـتطيع مرة حّتى وجّل، عّز اهللا ألوامر خمالف بعمل ال يقوم بأن أن يتعهد ويسـتطيع للرجوع طريق

ونيلها. اإلهلية النعم من أخرى االستفادة
احلياة عىل وكيفية عدوه، هو صديقه ومن هو يف اجلنة، ويعرف مـن معني حلدٍّ ينضـج أن جيـب كان

األرض. عىل بخطواته خيطو االستعداد هذا عىل وبحصوله األرض،
وتعيينه آدم$ كان خلـق لـذا يف حياهتـم املسـتقبلية، وأوالده آدم مـن حيتاجهـا كل األمـور هـذه
لدخوله الالزمة والتدريبات األوامر يتعلـم حتى الدنيا جنة يف ملدة ووجوده األرض اهللا عـىل كخليفـة

األرض.(٢٩)
حتى األرض اىل ميدان الدخول لتعّلم دورة بمثابة يف اجلنة وحواء سـكن آدم كان احلقيقة ويف لذا

السعادة. وكسب لالنحرافات التصدي جبهة يف يقف
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للذنب نتيجة واخراجهام منها اجلنة وحواء يف آدم سكن
اَجلنََّة َوَزْوُجَك َأْنَت آَدُم اسُكْن َيا ﴿َوُقْلنَا وقال: الدنيا يف جنة وحواء¢ وجّل آدم$ عّز اهللا سّكن

الظَّاملَِني﴾.(٣٠) ِمَن َفَتُكوَنا َجَرَة الشَّ هِذِه َتْقَرَبا َوال َحْيُث ِشْئُتَام َرَغدًا ِمنَْها َوُكال
مما فأخرجهام عنها الشـيطان ﴿فأزهلام القرآن: قال كام من اجلنـة، وأخرجهام أزهلام الشـيطان ولكـن

حني﴾.(٣١) اىل ومتاع مستقٌر األرض ولكم يف لبعض عدو بعضكم اهبطوا وقلنا فيه كانا
تأكال ال الشـجرة هذه ما عدا ونعم اجلنة الثامر مجيع من كال وحواء¢: آلدم$ وجّل عّز اهللا قال

منها. تقربا منها وال
كرامتهام. يوجب حفظ والذي التقوى من لباس اخرجهام حتى وسوسهام الشيطان ولكن

الشجرة عن هذه هناكام ربكام ما وقال سوءاهتام من عنهام وري ما هلام الشيطان ليبدي هلام ﴿فوسوس
اخلالدين﴾. من تكونا أو تكونا ملكني أن إال

الناصحني﴾. لكام ملن إين ﴿وقاسمهام
اجلنة ونادامها ورق من عليهام خيصفان وطفقا سوءاهتام هلام بدت الشجرة ذاقا فلام بغرور ﴿فدالمها

مبني﴾.(٣٢) عدوٌّ الشيطان لكام إن لكام وأقل الشجرة تلكام عن أهنكام أمل رهبام
اجلنة.(٣٣) إخراجهام من تم الرتتيب وهبذا

آدم$ مع حديث جربئيل
آدم$ عىل وهبط الدنيا نزال بمكة. جنة من السالم عليهام أخرج آدم وحواء ملا الرواية: أنه جاء يف
املروة عىل حواء ونزلت عليها، هبط (آدم) اهللا صفوة الصفا ألن وإنام سميت الكعبة من الصفا بالقرب

عليها. نزلت ألن املرأة املروة سميت وإنام
بيده خيلقك اهللا أمل آدم يا فقال: جربئيل عليه فنزل اجلنة، عىل يبكي ساجدا صباحا آدم أربعني فبقي

مالئكته؟ لك وأسجد روحه، من فيك ونفخ
عصيته؟ فلم الشجرة تأكل من ال أن وأمرك قال: بىل، قال:

حيلف اهللا خلقًا خلقه أن ظننت ومـا ناصح، يل أنه باهللا يل حلف إبليس إن جربئيل آدم$: يـا قـال
كاذبًا.(٣٤) باهللا

اخلمسة# الكساء بأصحاب وتوسله آدم$ توبة كيفية
وسـكونة نعم من حّرما االوىل لرتكهم ونتيجًة املمنوعة الشـجرة تلك من وحواء آدم أكل أن بعـد
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وجّل وقاال: عّز اهللا من الرمحة وطلبا بذنبهام فاعرتفا وتابا، خلطئهام رسيعًا انتبها اجلنة،
لبعٍض بعضكم اهبطوا اخلارسين، قال من لنكونن وترمحنا لنا مل تغفر وإن ظلمنا أنفسـنا ربنا ﴿قاال

خترجون﴾.(٣٥) ومنها وفيها متوتون حني، قال فيها حتيون اىل ومتاٌع مستقٌر االرض يف ولكم عدو
اهللا فقبل حقيقية تابا توبًة ولكنهام االرض، بآالم وابتليا االرض اىل آدم وحواء نزل الرتتيب وهبـذا

توبتهام. وجّل عّز
الرحيم﴾.(٣٦) التّواب هو إنه عليه فتاب كلامٍت ربه من آدم ﴿فتلّقى

توبتهام ويعلنان أعامقهام من اهللا هبا منهـام كل يدعى حتى كلامت وعّلمهام وجّل هبام عـّز اهللا فلطـف
وتكتمل.

أنت إال إله هي: «اللهـم ال عليه اهللا وتاب آدم تلّقاهـا التي الكلامت أن االمام الباقـر$ عـن نقـل
سـبحانك أنت إال إله ال الغافرين، اللهم خـري إنك يل فاغفر نفيس سـبحانك وبحمـدك رّب ظلمـت
وبحمدك سـبحانك إال أنت إله ال اللهم الرامحني، خري إنك نفيس فارمحني ظلمت إين رّب وبحمدك

الرحيم.»(٣٧) الّتواب أنت إنك عّيل فتّب نفيس ظلمت إين رّب
آدم$ وجّل عّز اهللا عّلمه أن الكلامت التي السـنة وأهل الشـيعة عن جاءت التي للروايات وطبقًا
واحلسـن وفاطمة حمّمٍد وعيلٍّ «بحّق قال: الكسـاء#، أصحاب أسـامء هي عّز وجّل هبا اهللا وتوّسـل

واحلسني».(٣٨)
واالسـامء وجّل عّز اهللا عرش ورأى رفع آدم رأسـه$ البيت#: عندمـا روايـات أهـل يف وجـاء

هؤالء؟ من وجّل: عّز اهللا ساقه سأل عىل املكتوبة
فاطمة، احلسن واحلسني#. عيل، حممد، وهم: عّز وجّل اهللا عند اخلالئق صفوة إهنم له: فقيل

بربكته.(٣٩) توبته آدم$ فقبل اهللا هبم فتوّسل

وزواجهام آدم$ ولدّي
وينترش نسـلهام، أن يظهر وجّل عـّز اهللا أراد االرض، السـالم اىل وحـواء عليهـام آدم عندمـا هبـط
«قابيل» و وبنت، توأمان، ولد محلهـا أول يف ووضعت مدة، بعد حواء¢ فحملـت االرض، يف بقـاع

«ليوذا». هلا يقال جارية ومعه «هابيل» الثاين البطن يف «اقليام»، ووضعت
بالرعي، هابيل واشتغل بالزراعة فاشتغل قابيل البلوغ والرشد، سن اىل وصلوا حتى االوالد وكرب
بليوذا قابيل يزّوج بأن آلدم$ وجّل عّز اهللا أوحى البعض) لقول (طبقًا الزواج وصال لسـن وعندما

بإقليام.(٤٠) وهابيل
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هذا يعيص قابيل عـىل أن بعث النفسـية األهواء وحب الشـهوة ولكن اهللا، بأمر أبنائه آدم$ فبّلـغ
مل يأمر اهللا «إن ألبيه: وقال وغضب قلبه باحلسد فامتأل «اقليام» من أمجل كانت توأمه ألن «ليوذا» االمر

هبذا؟»(٤١) أمرت الذي أنت بل هبذا

قربان أبناء آدم$
إنام االمر بيد بني يا وقابيل: هلابيل قال اهللا عند من جاء االمر قد هذا بأن ألبنائه آدم$ يثبت وحتى
قربانه فهو قبل فأيكام قربانا فقربـا تصدقني ومل قلت خالف ما أنه كنت تعلم فإن يشـاء، اهللا يؤتيـه من
داللة وتأكله السـامء (صاعقة) من نارًا ذلك الوقت تنزل يف (وكان القربان صاحبـه من بالفضـل أوىل

القربان). قبول عىل
صاحب هابيل وكان رديئًا، نسيا قمحا فقرب صاحب زرع قابيل وكان االقرتاح، هبذا االبناء فقبل
الرتتيب وهبذا قابيل، قربان تأكل ومل هابيل قربان النار فأكلت من خيار غنمه، سمينًا كبشًا فقرب غنم

وجّل.(٤٢) اهللا عّز أمر من طاعة قابيل يتهرب اهللا وأن ألمر مطيع واتضح أنه قربان هابيل قبل اهللا
وكان عمل قابيل، ورّد هابيـل عمل بقبول آلدم$ أوحـى اهللا أن املفرسين، بعض قـول وحسـب
قابيل كان ولكن سبيل اهللا، يف والتضحية وااليامن بالصفاء قلبه مملوء كان رجل عمل هابيل ألنه قبول
(٢٧ املائدة، آية (سـورة القرآن يف احلديـث عنهام جاء كام والظالم، واحلسـد باحلقد مملوء رجـل قلبـه

حيث يقول: املطلب هذا يبني والذي
ألقتلنّك قال اآلخر يتقّبل من ومل أحدمها من فتقّبـل قّربا قربانًا إذ باحلّق آدم نبأ ابني عليهـم ﴿واتـل

املّتقني﴾. من يتقّبل اهللا إنام قال
هلابيل قابيل حســد أن الصـادق$ االمام نقلـت عن والتي لبعـض الروايات أيضـا طبقا وجـاء
بقتله، فوهب اهللا تعاىل آلدم «هبة وقام قابيل فحسـده وصيه، هابيل جعل آدم$ أن بسـبب كان وقتله
فقال قابيل الوصية، يف بالكتامن السـنة فجرت قال: ذلك، يكتم أن وأمره إليه، يـويص أن اهللا»، وأمـره
قتلت كام ألقتلنك منه بيشء نطقت أو ذلـك أظهرت فإن إليك أوىص قد أباك علمت أن قـد اهللا: هلبـة

أخاك.(٤٣)

جثته هابيل ودفن قتل
علنًا وقال يف قلبه اشـتعال احلقـد اىل أّدى عمله قبول عدم جهة أخرى ومن جهة من قابيـل حسـد

«ألقتلنك». ألخيه:
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سـيحل حمّل الغضب فإن انسـان عىل أي واحلسـد النفس والطمع وحب احلرص سـيطر إذا نعم،
قلبه. يف االخوة الرمحة وحب

العمل هذا عاقبة وحّذره من بنصح قابيل باهللا وااليامن بالصفاء مملـوءًا قلبه والذي كان هابيل قـام
وقال له:

لتقتلني يدك إيل بسطت لئن منك)، اهللا يتقبل حّتى املتقني من (فكن املّتقني، من اهللا يتقّبل إّنام ...﴿
من فتكون وإثمك تبوأ بإثمي أن أريد رب العاملني، إين اهللا أخاف ألقتلك إين إليك يدي بباسـط أنا ما

اخلارسين﴾.(٤٤) فأصبح من فقتله أخيه قتل له نفسه فطّوعت الّظاملني، جزاؤ النار وذلك أصحاب
فقرر طغيانه، يف زادت الطاغية ونفسـه اخلبيثة قابيل روح يف شـيئا هابيل نصائح وحتذيرات تؤّثر مل
هذه اجلناية عىل ُيقدم حتى وأمه أبيـه أعني عن وبعيدًا الفرصة املناسـبـة ينتظر كان لذا أخيه، قتل عـىل

املرعبة.
االمر الذي وهـذا قربانك، يتقبل مل ولكن عمل هابيـل تقبل له: وقـال قابيل، الشـيطان فوسـوس
نسـلك بام عىل نسـله افتخر نسـلكام وكثر ولد لكام ولد فلو أنت وأخوك، إنام ألنه بيشء ليس فيه أنت
بام أن خيصك من بـّدًا جيد أبوك مل قتلته وإنك إن وتركهـا قربانك، قربانه ولقبول النار أبـوك خّصـه بـه

إليه.(٤٥) دفعه
غيابه ويف الكعبة، لزيارة اىل مكة آدم$ ذهب الفرصة.. حتى جاءت الوسوسـة هذه واسـتمرت
أقبل أن تريـد فهل قرباين، غضـب: تقبل قربانـك وُرّد حالة يف وهو لـه هابيـل وقال اىل ذهـب قابيـل

ال أبدًا. الدميمة؟ بأختك وزواجي اجلميلة أختي من بزواجك
تطغى﴾.(٤٦) وال اهللا ﴿اتق هابيل وقال: فأجابه

بني رأسـه ضع فقال: فعلمه ابليس جاء حتى يقتل هابيل كيف قابيل يدر ومل بينهام، النـزاع فـازداد
اشدخه.(٤٧) ثم حجرين

اىل طائر إبليس يصنع عمـد كيف ومل يدر أخاه يقتل أن أراد قابيـل أنه ملا الروايـات لبعـض وطبقـا
املظلوم.(٤٩) وقتل هابيل ذلك قابيل فتعلم بحجر فقتله، رأسه فرضح(٤٨)

يصنع به ما يدر يكن ومل الصحراء، يف هابيل رمى قابيل جثـة قال: أنه الصادق$ عـن االمام نقـل
جثة أخيه عىل السباع هيجمون فرأى الرتاب)، يف جسده مات يوارى إذا االنسان أن قبل من مل ير (ألنه

تركه هيجمون عليه. حتى اذا تطري حوله والطيور االرض، فيه يطوف ظهره عىل ومحله فأخذه
وهبذا بالرتاب وواراه فيهـا طعامه ووضع الغراب االرض فحفر بغـراب إليه عـّز وجّل فبعـث اهللا

جسد أخيه بالرتاب. بأن يواري الرتتيب تعلم قابيل
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أخيه...﴾.(٥٠) سوءة يواري كيف لرييه االرض يف غرابا يبحث اهللا ﴿فبعث
وحزن لغفلتـه قابيل انتبـه وهنـا هابيل. أخيـه فيهـا جسـد ودفـن يف االرض حفـرة قابيـل فحفـر
من فأصبح أخي فأواري سـوءة الغراب مثل هذا أن أكون أعجزت ويلتى قال يا وقـال: ﴿... وصـاح

(٥١)(٣١ (املائدة - النادمني﴾.
الطاهر اجلسـد دفن يعلمه حّتى بعث بالغراب لقابيل االهلية حيث العنايات عناية من وكانت هذه
قابيل بتأنيب حيس وحتى والطيور، للسـباع طعمه اهللا سـبيل يف الشـهيد ذلك يصبح ال وحتى هلابيل،
الغراب، من وأجهل أدنى أصبـح نفسـه وحب جلهله بأنه نتيجًة ويفّهمه بذلك العمل لقيامه الضمـري

النفس. عىل جناية قتل أرغمه وهذا اجلهل

الشديد آدم$ حزن
أين قابيل يا السـالم: عليه آدم له السـالم، قال عليـه أبيه آدم اىل رجع أخيه جسـد قابيل دفن بعدما

هابيل؟
عياله. بعثتني وراء وما ادري قابيل: ما فقال

دم قبلت كام أرض مـن لعنت فقـال: مقتوالً، هابيل فوجـد عنه الصحـراء يبحـث آدم يف فانطلـق
هابيل.(٥٢)

أخيك... لقتلك عليك لعنة اهللا له وقال قابيل العاملني وخاطب نداء رب وجاء
وليلة.(٥٣) يوم أربعني هابيل آدم$ عىل فبكى

الغم. هذا من أن ينّجيه وسأله اهللا اىل ابنه، فاشتكى كثريًا عىل فراق آدم$ حزن
هابيل». عوضًا عن فسأهبك ولدًا «اطمئن إليه وبّرشه وقال: اهللا فأوحى

أوحى السابع لوالدته اليوم ويف غالمًا. حواء¢ وولدت البشارة هذه حتى حتققت فرتة متض ومل
الغالم فسّمه «هبة اهللا». هذا وهبتك آدم! إين «يا وقال: آدم$ اهللا

«هبة اهللا».(٥٤) وسّامه بالغالم آدم$ ففرح

عىل هابيل ىف حزنه آدم$ أشعار
األشعار التاليه: الشهيد ابنه هلابيل، وحزنه فراقه ىف آدم$ رسد

ــا ــه ــي ــل ع ــــالد ومـــــــن ـــــ ــــب ال ـــــّريت ـــــغ ت
قــبـــــيــُح ـــــّربٌ ـــــغ م األرض  فــــوجــــه 
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ولـــــــوٍن طــــعـــــــــٍم ذي كـــــــلُّ ــــّري ــــغ ت
ــح ـــ ــي ــل امل ـــــه ـــــوج ال بـــشـــاشـــة ــــــــلَّ وق

ـــــّامً غ عـــــــىلَّ ــــاة ــــي ـــــ احل طـــــــول أرى
مــســرتيــح حـــيـــاتـــى ـــــن م ــــــا ان ــــــل وه

ـــــٍع دم ـــب ـــك ـــس ب ــــــــود  أج ال ــــــــايل وم
ــــح ـــــ ــــّرضي ال تـــضـــّمـــنـــه وهــــابــــيــــل

أخـــــــاه هـــابـــيـــــــًال ـــل ــــ ـــي ـــاب ق قـــتـــل
ـــح(٥٥) ــــ ـــي ـــل امل ـــد ـــق ف ـــد ـــق ل فــــواحــــزنــــى

وأجوبته آلدم$ أسئلة عدة
األخرى والثالثة ونورانيون الوجوه بيض منهم أنفار ثالثة ستة جالسًا فشاهد آدم$ كان يوم ذات

شامله. عىل السود و آدم عىل يمني البيض وجلس اليه، يأتون ودميمى اخللقة الوجوه سود
وسـأل يمينه اىل فأجته يعّرفوا أنفسـهم أن منهم فطلب آدم$ عىل غريبًا العجيـب املنظـر هـذا كان

أنت؟ من أحدهم:
العقل. أنا قال:

مكانك؟ أين آدم$: قال
تفكريه. االنسان وحمل مخ ىف قال:

من أنت؟ الثانى وقال: أبيض الوجه فسأل آدم
والعطف. املحبة أنا قال:

مكانك؟ أين آدم$: قال
ىف قلب األنسان. قال:

من أنت؟ الثالث: الوجه األبيض فسأل آدم$
احلياء. أنا قال:

مكانك؟ أين آدم$: قال
عني االنسان. يف قال:

هو والعاطفة املحبة ومركز ومظهـر املخ هو العقل ومظهـر أن مركز آدم$ عرف الرتتيـب وهبـذا
هو العني. احلياء ومركز القلب
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أنت؟ من فقال: نفسه يعّرف أن أحدهم من وطلب منه األيرس اجلانب اىل التفت ثم
التكّرب. أنا قال:

مكانك؟ أين آدم$: قال
تفكريه. االنسان وحمل مخ يف قال:

العقل؟ حمّل أليس ذلك آدم$: قال
ويذهب. العقل يفّر فسوف هناك استقررت إن ولكني نعم، قال:

أنت؟ من وقال: الثاين الوجه من االسود سأل آدم$
احلسد. أنا قال:

مكانك؟ أين آدم$: قال
القلب. يف قال:

املحبة والعاطفة. حمّل أليس ذلك آدم$: قال
سيخرجان منه. والعاطفة املحبة فإن هناك استقررت إن ولكن نعم قال:

من أنت؟ وقال: الثالث الوجه االسود فسأل آدم$
الطمع. أنا قال:

مكانك؟ أين آدم$: قال
العني. قال: يف

احلياء؟ حمّل أليس تلك آدم$: قال
احلياء.(٥٦) ذهب هناك استقررت إن ولكن نعم، قال:

احلياء. عدو والطمع العاطفة عدو واحلسد العقل عدو أن التكرب آدم$ أدرك الرتتيب، وهبذا

احلســني$ االمـام مصائـب علـى وجربئيل$ الشديد آدم$ بكاء
فتاب عليه﴾. كلامت من ربه آدم ﴿فتلّقى البقرة: من سورة (٣٧) اآلية نقرأ يف

الرسول أسامء العرش رأى اىل نظر عندما آدم$ أن اآلية تلك تفسري يف الثمني كتاب الدر يف جاء
بأن قل: ولّقن آدم$ جربئيل$ العرش فنزل ساق عىل مكتوبة واالئمة وسلم وآله عليه صىل اهللا

ومنك واحلسني، احلسن بحّق حمسُن فاطمة، يا فاطُر بحّق ، يا بحّق عيلٍّ يا عاُيل حممٍد، بحّق محيُد «يا
االحسان».

وسالت قلبه انكرس السالم، عليه احلسـني اسـم ذكر عند ووصل الكلامت هبذه آدم$ نطق عندما
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عربيت؟ وتسيل قلبي ينكرس يف ذكر اخلامس جربئيل أخي يا قلبه وقال: وانخشع دموعه
املصائب. عندها تصغر يصاب بمصيبة هذا ولدك جربئيل: قال

هي؟ يا أخي وما فقال:
واعطشاه يقول: وهو يا آدم تراه معني، ولو وال له نارص ليس فريدا غريبا وحيدا عطشانا يقتل قال:
ورشب بالسـيوف، أحد إال جيبه فلم كالدخـان، السـامء وبني بينه العطش حيول حتى نـارصاه، واقلـة
البلدان، يف وأنصاره هو رؤسـهم وتشـهر رحله أعداؤه وينهب قفاه، من الشـاة ذبح فيذبح احلتوف،

الثكىل.(٥٧) بكاء آدم وجربئيل فبكى املنان، الواحد يف علم سبق كذلك النسوان، ومعهم

آدم$ وّيص شيث
ومأل آخر عـّوض آدم$ بإبن وعنايته اخلاصة بلطفـه سـبحانه وتعاىل اهللا ولكن هابيـل، استشـهد
آدم$ وسـّامه بولد رزقت وبعد مدة حبىل امرأتـه كانت هابيل استشـهد هابيل.ملا تركه الفـراغ الـذي

بن هابيل. هبابيل ينادى وأصبح هبابيل
قال: ثم سـّامه آدم$ شـيثًا، آخر، بولٍد حواء من آدم$ رزق وجّل اهللا عّز من ذلـك وبلطف بعـد

آلدم$. ووصّيا نبّيًا شيث وكان اهللا، هبة ابني هذا
رآها إنسـية، فلام صورة يف ناعمة هلا يقال حوراء آدم عىل اهللا أهبط الرجل يدرك ما شـيثًا أدرك فلام
احلوراء ناعمة فكانت آدم ذلك ففعل من شـيث، أن زّوج ناعمة اىل آدم$: اهللا فأوحى ومقها شـيث
حورية زوج أن آدم$ اىل اهللا أدركت أوحـى فلام حورية، آدم فسـامها جارية له فولدت زوجـة شـيث

آدم$. ذلك ففعل هابيل بن هابيل من
بالتزايد.(٥٨) آدم$ نسل بدأ الرتتيب وهبذا

ووصيته آدم$ من عمر السنة األخرية
سنة.(٥٩) ٩٣٠ الرشيف عمره مىض من وقد عمره سنوات آخر اىل آدم$ وصل

االسـامء من علمتك وما األعظم اسـم اهللا فأودع نبّوتك وسـتنتهي دنا قد أجلك أن أوحى اهللا إليه
ذلك يف ويّتقي االمر هـذا خيفي حيتاجه الناس البنك شـيث$ وأمره بأن النبوة وكل ما ومجيـع كنـوز

يقتله. وال قابيل أخيه من أمان يكون يف حتى
يعّدون كانـوا والذين والنسـاء مـن الرجال ولده مجيعا مجـع آدم$ مرض أخـرى: ملـا روايـة ويف
ولدي خري اىل أن أويص متوفيك وأمرين أين أوحى إيل تعاىل اهللا إن ولدي يا وقال: ووّصاهم باآلالف
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اهللا وإن خلقه عـىل اهللا حجة ليكون بحكمـه ويقيض مـا عّلمني بكل أعّلمه حتى شـيث اهللا هبـة وأنـه
نسمع مجيعًا: فقالوا عليكم، وخليفتي وصيي فإنه أمره وأطيعوا له فاسمعوا بعدي من ولكم يل اختاره

نخالفه. وال أمره ونطيع له
شـيث$ دفع مفتاحه اىل وقفله ثم والوصية واالسـامء علمه فيه ثم جعل آدم$ بصنـدوق وأمـر
نسـلك نبي من سـيظهر أنه واعلم حفريت، عّيل وأدخلني وصّل وكّفني مّت فاغسـلني أنا إن له: وقال
اىل نسـل ما دام نسـل من وتنتقل نسـله يويص حتى وصّيك الوصية هبذه أويص االنبياء، خاتم له يقال

االنبياء. خاتم يظهر وحتى النسل
نبي من سيأيت إنه قال: حيث هو ظهور نوح$، نسـله آدم$ هبا بّرش التي البشـارات إحدى ومن
فيام قيل وصدقه آمن به من هيلكون بالغرق إال قومه فإن له، فليسلم بلغه منكم فمن نوح اسمه بعدي

أمروا به. هلم وما
يف يوم سـنة كل للناس يعلن بأن عهد منه الوصية وأخذ هبذه اهللا» «هبة شـيث آدم$ وصّيه وّىص

نوح$). بظهور (البشارة الوصية هبذه العيد
بنوح$. ويبّرش الناس يعلن العيد يوم ويف عام كل فكان الوصية هبذه وعمل شيث

ولكن وصّدقوه(٦٠) آدم$ وصّية بعض الناس بناءًا عىل فآمن به نبّوته، وأعلـن نوح$ ظهر حتـى
الشديد. والطوفان بالغرق وهلكوا كّذبوه أكثرهم

حمله يف شيث انتهاء عمر آدم$ وحلول
فجاء االهلية، أللطافه ومحده وجّل وشكره اهللا عّز لوحدانية ذكر حالة يف وهو وتوىف آدم$ مرض

اجلنة. من وحنوط كفن آدم$ ومعه عىل جنازة للصالة اهللا مالئكة من ملك سبعني مع جربئيل$
واملالئكة به.(٦١) جربئيل$ واقتدى عليه والصالة بغسله وكفنه فقام شيث

وأمره شيث$ عّزى والذي جربئيل$ مقدمتهم شيث$ ويف لتعزية املالئكة الكثري من وجاءت
مرة. ثالثني والتكبري أبيه بالصالة عىل

ويقول هلم: يبّرشهـم وكان اهللا بديـن ويأمرهم النـاس يعّلم أصبح شـيث$ الوقت ذلـك ومنـذ
اهللا وهيلكهم فيكّذبونه وجّل عـّز االيامن باهللا اىل يدعو قومه «نوح»$، له يقال نبي ذريتـي من سـيأيت

بالغرق.
هم: آدم ونوح عرشة آباء بني وكان

شـيث -١
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(انوش) ريسان -٢
قـينان -٣

آحيلث -٤
غنميشا -٥

وهرمس اخنوخ هو اآلخر والذي اسمه إدريس -٦
بـر -٧

اخنوخ -٨
متوشلخ -٩

ملك وهو ارفخشد. -١٠
بن أنوش بن قينان بن مهالئيـل يرد بن متوشـلخ بن بن ملك نوح بن فهو: ثامنية اليعقـويب وعّدهـم

آدم$.(٦٢) بن شيث
قبيس أبو جبل غار الطوفان من عند نوح$ أخرجـه ١٥٠٠ سـنة مرور يف مكة وبعد آدم$ دفن

االرشف.(٦٣) يف نجف ودفنه وأخذه الكعبة) (بجانب
يف النجف عـّيل$ املؤمنـني ألمـري املطهـر احلـرم بجانـب ونـوح$ آدم$ قـرب وحاليـا يوجـد

االرشف.

آدم$) حياة قصص (هناية
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القرنني ذو أوصاف
يف الكهف سـورة يف خمترصة بصورة قصته ذكر وجاء موردين يف القرآن يف «ذو القرنني» اسـم جاء

وحتى اآلية ٩٨. اآلية ٨٣ من آية وهم عرشة ستة
منها اآليت: ذو القرنني، هو خمتلفة فيمن مطالب جاءت

حتت وجعلها البلدان من الكثري عىل وسيطر كثرية، بفتوحات قام الذي املقدوين االسكندر هو -١
سلطته.(٦٤)

بنى هو الذي أنه النظرية وطبقا هلذه «تبايعه»(٦٥) هو ومجعه «ُتبَّع» له يقال اليمن أحد ملوك هو -٢
اليمن. املعروف يف مأرب سّد

سـنة ٥٣٠ قبل عاش الذي الكبري»(٦٦) «كورش هو القرنني أن ذا هي واألجدد ٣- النظرية الثالثة
امليالد. قبل

النظرية تؤيـد والقرائن الدالئـل ولكن للمالحظـة قابلة أية أدلـة والثانيـة االوىل للنظريـة وليـس
الثالثة.(٦٧)

«ذو القرنني». قصة نفهم هذه النظرية(٦٨) اىل التوجه ومع االساس هذا وعىل
منها: ذلك يف خمتلفة مطالب جاءت القرنني بذي سّمي ملاذا أنه اىل بالنسبة أما

قرنان. ملدة وحكم عاش ألنه -١
«قرين الشمس». العرب بـ عنه يعّرب والذي العامل وغرب رشق بلغ ألنه -٢

القرنان. يشبه ما رأسه عىل ألنه كان -٣
قرنان. لتاجه كان ألنه -٤

وهي: يذكر القرآن كام مميزة خصائص القرنني لذي
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له. بيده وسّخرها االبعاد مجيع االنتصار يف أسباب اهللا جعل -١
وكان جبال، فيها الشـامل يف منطقة اىل اجته ثم بلغ الرشق ثم وبلغه الغرب اىل بجنوده سـار أنه -٢

خمتلفة. أقوام فيها يقابل سفرة كل يف
اهللا كان لذلـك للظاملني وعـدو للخري ونـارص وعطوف، عـادل وصالـح مؤمـن، كان رجـل -٣

خاصة. شمله بعنايات وتعاىل قد سبحانه
ويف الغالب املسـتضعفني، ملسـاعدة والنحاس من احلديد سـد وأهم أقوى وبـنـى صـنـع أنـه -٤
سلسـلة من وسـط يف والبحر امليت خـزر بني بحر يف «قفقـاز» جـدار موجود عىل شـكل السـد هـذا

اجلبال.
النبوة بوجود عالمات ختربنا تعابري نجد ولكن نبي، كان بأنه رصحية عبارة القرآن يف يوجد ال -٥

الصالح». «العبد بعنوان االسالمية الروايات يف ذكره وجاء فيه،
مغولستان يف الشاملية الرشقية لالرض يف املنطقة ويسكنون يعيشون ومأجوج يأجوج كان قوم -٦
ويفسـدون ويتوالدون ويرشبون البهائم، يأكلـون أشـباه وهم يكادون يفقهـون قوالً، ال أمـة وكانـوا
حكومة اىل إيذاء أّدى مما حوهلم من االقوام املنطقة، وقد تأّذت يف واملرج اهلرج أثـاروا وقـد االرض يف
غاراهتم من محايتهـم منه وطلبـوا به قفقاز أهـل اسـتغاث املنطقة اىل تلك كورش سـار وّملـا كـورش،

القرنني.(٦٩) ذو بسّد املعروف السد ببناء وقتلهم، فقام كورش وهنبهم
فسليامن املؤمنان فأما مؤمنان وكافران، أربعة، كلها االرض ملك الصادق$: االمام عن نقل -٧

وبخت النّرص.(٧٠) نمرود الكافران وأما القرنني، وذو داود بن

يف القرآن القرنني ذو قصة
صىل اهللا عليه عند الرسـول جاءوا مكة يف كّفار قريش أن الكهف أصحاب قصة يف قبل من ذكرنا

أسئلة وهم: ثالثة وسألوه وآله
الكهف؟ أصحاب هم من -١

هـو ذو القرنـني؟ من -٢
ومـا هـي الـروح؟ -٣

القرنني. وذي الكهف هلم قصة أصحاب سورة الكهف وبّينت فنزلت
نظركم وهنا نلفت يف القرآن)، العادة هو (كام خمترصة بصورة القرآن يف القرنني ذي قصة ذكر جاء

القرآن وبعض الروايات. من باقتباٍس القرنني ذو لقصة ملّخص اىل
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العامل غرب القرنني بلوغ ذو
وجّل عّز اهللا اىل ويدعو الناس العامل وغرب رشق اىل يسـري أن فقرر عادالً، حاكـًام القرنـني ذو كان
عن ويدافع والطغـاة، الظاملـني وطغيـان ظلم كل أمـام يقف ضوءهـا ويف حكومتـه وحيكمـه ويقيـم

حياته. يف رمق آلخر حقوقهم وعن املستضعفني
جهات:- ثالثة بجيشه العظيم اىل سار وقد فارس(٧١)، عىل الظاهر يف مركزه وكان

اىل الغرب، -١
الرشق، اىل -٢

والغرب. بني الرشق تقع جبلية منطقة اىل -٣
املجّهز وجيشـه بجنوده الغرب وسـار اىل لالنتصار، لـه مجيع االسـباب وجّل اهللا عّز سـّخر وقـد
وهنارا واسـتمر ومـىض ليال واملتمردين األقويـاء كل لـه وتواضـع الصعـاب لـه وذّللـت والعظيـم،
تغرب الشـمس أن له فتصّور وتراءى بالطني املاء امتزج وقد حامية عـني اىل وصل حتـى بالفتوحـات
وطغوا ظلموا كافر قوم االرض تلك يف وجـد أخرى ولكنه فتوحات أية هناك يبق أنه مل واعتقـد فيهـا
هداية يف ينرصه أن وجّل عّز اهللا من القرنني ذو فطلب والقتل، املستضعفني، وُعرفوا بالظلم العباد عىل

الظامل. القوم هذا ناحية تكليفه له يبني وقيادهتم، وأن الناس
عملني: بني وجّل عّز فخّريه اهللا

الرشك. عىل منهم أقام من ويقتل بالسيف عليهم يقىض أن -١
وينتهون من الظلم  ويعطيهم مهلة حتى هيتـدون وجّل عـّز اهللا اىل أو أن يدعوهـم ويرشـدهم -٢ 

والطغيان.
يف يرّد اىل ربه نعذبه ونقتله ثم فسـوف ظلم وأرشك أما من وقال: الثاين الطريق القرنني ذو فاختار
فله جزاًء صاحلًا عمًال وعمل دعويت وصّدق آمن باهللا وأما من فظيعا منكرا فيها عذابا اآلخـرة فيعذبـه

وليس بالصعب الشاق. يرسًا أمرنا من له وسنقول احلسنى
أساس ووضع باحلسنى الصاحلني والظاملني وجازى الظلم عىل وقىض ملدة هناك القرنني ذو وبقى

ورفرف. االصالح علم ورفع والصلح العدالة

الرشق والشامل القرنني وجنوده اىل سري ذو
ومأجــوج ملنــع ظلــم قــوم يأجــوج سّد وبناء

االمم كل له ودان واستسلم البلدان كل وفتح الرشق باجتاه األول الطريق غري أتبع سببا وطريقا ثم



٣٨
اجلزء الثاين القرآنية: القصص

يف يعيشون سـرتًا، من دوهنا هلم يكن مل قوم عىل تطلع مطلع الشـمس وجدها بلغ اذا هبا، حتى مّر التي
املعرفة. وعدم اجلهل ظالم يف يتخبطون أشجار، وال ظل وال مأوى العراة بال

وخدمهم وإرشـاداته، والتدّبر بنور العلم أجوائهم حكومته ونّور علم القرنني ذو ولنجاهتـم رفـع
عظيمة. خدمة

له الشـامل واستسـلم اىل اجلنوب من آخذا واملغرب املرشق بني ثالثا معرتضا سـببا وطريقًا أتبع ثم
أرمينية جبالن مـن قبل السـدين ومها بني بلغ اذا حتى وفتحها من االمـم عليهم مّر مـن كل وأطاعـه
أمة وجتاورهم فطنتهم لغتهم وقلة لغرابـة قوالً يفقهون يكادون قوما ال ورائهام من وجـد وآذربيجـان

االرض. يف ويفسدون ويتوالدون، ويرشبون يأكلون البهائم، أشباه يأجوج ومأجوج هلا يقال
يف نازل القرنني يومئذ وذو القرنني بذي اسـتغاثوا مههمتهم وسـمعوا االمم هبم تلك أحسـت فلام
يأجوج ومأجوج قوم وبني بينهم يفصل سدًا وبناء ومأجوج يأجوج من خالصهم منه وطلبوا ناحيتهم

النهاية. حتى للعدل أعامله ونرشه يف وينرصونه بأن يعاونوه ووعدوه رشهم، وحيفظهم من
واسـتفاد من الكنوز والظاملني للظلم وعـدّوًا للخري حمّبـًا كان انسـانًا فأجاهبـم ذو القرنـني والذي
وقامت ومتني، قـوي عىل بناء سـّد جّديًا وأقدم يديـه وترصفه، حتت اهللا وضعهـا التـي واالمكانيـات
ووضع اجلبلني بـني وقام باحلفر وفحـم وخشـب ونحاس حديد البناء من مـواد بتجهيز االمـم تلـك
والفحم بينهام احلطب احلديد زبر من البنيان وكان املذاب والنحاس الصخرة كان من والذي االساس
فاختلط عليها، املذاب النحاس فصب كالنار صارت حتى املنافخ وضع ثم اجلبلني أعىل حتى سـاوى

صلدا. جبًال وصار ببعض بعضها والتصق وامتزج
وال حفره منه والعبور اخرتاقه يستطيعوا يأجوج ومأجوج مل قوم أن لدرجة قوي السّد هذا وأصبح

بتاتًا.
بني املسـافة طوله ويبلغ مرت(٧٢) احلائـط نحو ٢٥ مرت وعرض نحو مئة بلـغ السـّد ارتفاع أن وقيـل

ببعض. فيّتصال اجلبلني
سـبيل نجاة يف خطوة خطى ألنه وفرح كثريًا ّرس العظيم ذلك السـّد بناء القرنني من ذو فرغ عندما
أيضا املورد هذا وجّل، يف اهللا عّز من الطاف يشء كل أن يرى كان ألنه ظلم الظاملني، من املستضعفني

رّيب﴾.(٧٣) من رمحٌة ﴿هذا وقال: وجّل عّز اهللا لطف ورمحة ذكر
أبدًا هلم يقل ومل سـدًا عظيًام ببنائه الغرور يصبه مل بحيث أنه وجـّل عّز اهللا أمام جـدًا متواضعـًا كان
وكان َدّكاء ريبِّ جعُلُه وعُد جاء ﴿فإذا الدنيا: فناء يرى وهو قال بل لألبد، حيفظكم سّدًا لكم بنيت أنني

حّقًا﴾.(٧٤) ريبِّ وعُد
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يف وأرشـده وأّيده املـوارد بعض يف ذي القرنني مـع خـرض$ كان أن الروايـات بعـض يف وجـاء
أعامله.(٧٥)

للسفر لآلخرة القرنني وبكائه لذي وعربة العجيب احلجر
ولكن هناك الكهف، يف سـورة وحتى ٩٨ ٨٣ اآليـة من القرآن يف إليه أشـري أعاله ذكرنـاه مـا كل
نلفت نظركم اخلتام حسـن بعنوان وهنا القرنني، ذي يف حياة حوداث ونقلت جاءت متعددة روايات

احلوادث: تلك إحدى اىل
حيث القرنني ذي أحـوال فيه طويل رشح حديث املؤمنني عّيل$ أمـري عن ُنبابه بن االصبـغ نقـل

قال:
وكان قد فأحبه، اهللا وأحب له، فنصـح اهللا اهللا بمكان نصح من كان صاحلًا، عبـدًا القرنـني كان ذو
يقال له املالئكة من خليل له وكان واملغرب، بني املرشق ما ملك حتى فيها له ومكن البالد يف له سبب
كيف عبادة رقائيل يا القرنني: ذو له قال إذ ذات يوم عنده هو فبينام ويناجيه، فيحدثه اليه ينـزل رقائيـل

االرض؟ عبادة أهل من هي السامء وأين أهل
ال راكع أو أبدًا يقعد ال قائم وعليه ملك قدم إال الساموات موضع ما يف أهل السامء عبادة فقال: أما

أبدًا. رأسه يرفع ساجد ال أبدا، أو يسجد
عبادة ريب وحق من حتى أبلغ أعيش أحـب أن إين رقائيل وقال: يا شـديدا بكاءا ذو القرنني فبكـى

هو أهله. بام طاعته
من اهللا أنه من عزيمة فيهـا عني احلياة، تدعى يف االرض عينا هللا إن القرنـني ذا يا رقائيـل: لـه فقـال

ما شئت. هبا تعيش فإن ظفرت املوت، هو يسأل اهللا يكون حتى مل يمت منها يرشب
تعرفها؟ وهل العني ذلك وأين قال:

وال جان. انس يطأها مل ظلمة االرض يف أن هللا السامء يف نجد انا غري ال، قال:
تلك الظلمة؟ القرنني: وأين ذو فقال

أخربه ومما رقائيل مـن قول طويل حزن القرنني ذا فدخل رقائيل ثـم صعد أدري، ما رقائيـل: قـال
منهام. به ينتفع خيربه بعلم ومل والظلمة عن العني

عنده اجتمعوا فلام وآثار النبوة، الكتب دراسة وأهل وعلامئهم مملكته أهل القرنني فقهاء ذو فجمع
اهللا أو من كتب من قرأتم فيام وجدتم هل الكتب وآثار النبوة وأهـل الفقهاء معرش القرنـني: يا قـال ذو
مل منها يرشب من أنه عزيمة اهللا من فيها احلياة، عـني تدعى عينًا هللا أن امللوك من قبلكم كان مـن كتـب
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املوت؟ اهللا يسأل الذي هو يكون حتى يمت
امللك. ال يا أهيا قالوا:

جان؟ انس وال يطأها مل االرض ظلمة يف الكتب أن هللا من قرأتم فيام وجدتم فهل قال:
بام والظلمة العـني عن خيرب مل اذ وبكى شـديدا حزنا القرنني ذو فحزن عليـه امللـك، ال أهيـا قالـوا:
يتكلم، ساكتا ال وكان االنبياء االوصياء أوصياء أوالد من الغلامن من غالم وكان فيمن حرضه حيب،
علم، به ليس هلم أمر عـن هؤالء إنك تسـأل امللك الغالم: أهيا قال له منهم القرنني ذو أيـس اذا حتـى
فدنا منه مني، له: ادن وقال عن فراشـه نزل حتى شـديدًا فرحا القرنني ففرح ذو عندي، تريد ما وعلم

فقال: أخربين.
أو عني من االرض يف مـا يوم سـمي له الذي كتب كتاب آدم يف أهيا امللـك إين وجدت قـال: نعـم
يمت حتى منها مل رشب مـن أنه اهللا عزيمة من احليـاة فيها عني تدعى عينًا فيـه أن هللا شـجر، فوجـدت

انس وال جان. مل يطأها بظلمة املوت، اهللا يسئل هو الذي يكون
أين موضعها؟ تدري الغالم أهيا مني يا وقال: ادن القرنني ففرح ذو

مطلعها. يعني الشمس عىل قرن أهنا آدم كتاب يف قال: نعم، وجدت
منهم، احلكم وأهل وعلامءهـم وفقهاءهم فجمـع أرشافهم مملكته أهل اىل وبعث القرنني ذو ففرح
القوة، وأقوى العدة بأعد له وتأهب للسـري هتيأ اليه اجتمعوا فلام وفقيه وعامل حكيم ألف اليه فاجتمع
اثنى فسـار واملفاوز، واالرضني والفيايف اجلبال ويقطع البحار الشـمس خيوض مطلع يريد هبم فسـار
ما بني فسد هواء ولكنها دخان وال الليل بظلمة ليست هي فإذا الظلمة، اىل طرف انتهى حتى سنة عرش

منهم. الفضل وأهل أهل عسكره وفقهائهم علامء ومجع عليها وعسكر بطرفها فنزل االفقني
أهيا يا وقالوا: له سـجدا الظلمة، فخروا هـذه أسـلك أن أريد إين الفقهاء والعلامء معرش فقـال: يـا

امللوك؟ وال من واملرسلني، من النبيني قبلك كان أحد سلكه وال طلبه ما أمرا لتطلب إنك امللك
طلبها. من ال بد يل قال: إنه

المرنا ولكنا عنـت عليك بغري بحاجتك منها ظفرت سـلكتها إذا لنعلم انك إنا امللك أهيـا قالـوا:
االرض. من يف وفساد سلطانك ملكك وزوال فيه هالك يكون أمر بك منها يعلق أن نخاف

القرنني. ذو يريد مما اليك نتربء إنا وقالوا: سجدا فخروا أن أسلكها، من ال بد فقال:
الدواب؟ بأبرص العلامء أخربوين معرش يا القرنني: ذو فقال

فرس إناثا آالف فأصاب سـتة من عسـكره فانتخب أبرص الدواب، االنـاث البكارة اخليل قالـوا:
الفسحر وعقد اىل كل رجل فدفع رجل آالف ستة واحلكمة العلم والفضل أهل أبكارًا، وانتخب من



٤١

ذو القرنني قصة

يف ذو القرنني وسـار الظلمة، أن يدخلوا وأمرهم عـىل مقدمته فجعلهم فرس، اخلـرض عىل ألف وهـو
ذلك الوقت اىل اليهم هو فان رجع سنة، عرش معسكره اثنى أن يلزموا عسكره أهل وأمر آالف أربعـة

شاؤا. ببالدهم حيث أو ببالدهم وحلقوا البالد يف تفرقوا وإال
بالضـالل اذا نصنع بعضا كيـف يـرى بعضنـا يف الظلمة ال نسـلك إنـا امللـك أهيـا اخلـرض: فقـال

أصابنا؟
بكم فـإذا أصاب اخلرزة هذه خـذ فقال: ضوء، هلـا مشـعل كأهنا محراء خـرزة القرنـني ذو فأعطـاه

صوهتا. اىل الضالل أهل رجع صاحت فإذا تصيح، فأهنا االرض هبا اىل فارم الضالل
ذات يسـري اخلرض فبينام القرنني، ذو وينزل يرحتل وكان اخلرض الظلمة، يف ومىض اخلرض فأخذهـا
عن موضعه. منكم أحد يتحركن املوضع ال هذا قفوا فقال ألصحابه: الظلمة يف واد عرض له إذ يوم
أن وخاف سـاء ظنه حتى االجابة عنها فأبطأت الوادي يف اخلرزة فرمى هبا فتناول فرسـه عن ونزل
وأصفى اللبن من بياضا أشـد ماؤها وإذا بقعرها، العني هي فإذا صوهتا اىل أجابته، فخرج ثم جييبه ال
باخلرزة ثم رمى لبس ثيابه منها، ثم فاغتسل ثيابه خلع ثم منه فرشب العسل، من وأحىل الياقوت، من

فساروا. باملسري، وأمرهم وركب أصحابه اىل فخرج فأجابته أصحابه نحو
خرجوا ثم ليلة وأربعـني يوما بأربعني الظلمة تلـك فسـلكوا الوادي فأخطأ القرنني بعده ذو ومـّر
اىل أرض محراء رملة خشخاشـة نور، فخرجــوا قمـر ولكنه شـمس وال هنار وال بضوء ليـس بضـوء
فعسكر اىل الباب القرنني ذو فجاء فرسخ، طوله مبنى عىل هو بقرص فاذا اللؤلؤ فركة(٧٦) كان حصـاها
جانبي عىل طرفاها وضـع قد طويلة حديـدة وإذا طائر فإذا القـرص، اىل وحده بوجهه ثـم توجـه عليـه
صورة أو اخلطاف كأنه مزموم واالرض السـامء بني تلك احلديدة يف بأنفه معلق أسـود والطري القرص،

هذا؟ من قال: القرنني ذي خشخشة سمع فلام هو خطاف، باخلطاف أو سبيه أو اخلطاف
اىل حد بايب هذا؟ وصلت حتى وراك ما كفاك أما قال: القرنني، ذو أنا قال:

وأخربين. ختف ال القرنني ذا يا شديدا(٧٧) فقال: فرقا ذو القرنني ففرق
قال: نعم. واجلص، كثر بنيان اآلجر هل قال: سل، قال:

ختف وأخربين. ال فقال: القرنني ففرق ذو احلديدة ثلثها من مأل حتى وامتأل فانتفض الطري
احلديدة ثلثيها، من حتى مأل وامتأل الطري فانتفض نعم، املعازف؟ قال: كثرت هل قال: سل، قال:

وأخربين. ختف ال فقال: ذو القرنني، ففرق
االرض؟ الزور يف شهادة الناس ارتكب هل سل، قال: قال:

فقال فرقا منه القرنني القرص، فامتـأل ذو بني جداري فسـّد ما وانتفخ انتفاضة فانتفض نعم، قـال:
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ختف وأخربين. ال له:
القرنني ذا قال: يا ثم ثلثه، فانضم ال، قال: اهللا؟ إال ال اله شهادة أن الناس سل، قال: هل ترك قال:

ختف وأخربين. ال
القرنني ذا قال: يا ثم آخر ثلث فانضم ال، الناس الصالة املفروضة؟ قال: ترك هل قال: قال: سل،

ختف وأخربين. ال
االول. حاله عاد اىل حتى فانضم ال، اجلنابة؟ قال: من الغسل الناس ترك هل قال: سل، قال:

فسلكها وهو الدرجة هذه اسلك القرنني ذا الطري: يا فقال القرص، اىل أعىل بدرجة مدرجة هو وإذا
شـاب رجل وإذا البرص، ممدود بسـطح هو فإذا ظهرها، اسـتوى عىل حتى عليه هو ما يدري ال خائف
رجل، هو أو بالرجل شبيه أو رجل صورة يف أو رجل كأنه ثياب بيض حتى عليه الوجه ميضء أبيض
قال: ذى القرنني خشخشة سمع فلام فيه، عىل يده واضع اليها السامء ينظر اىل رأسه ينظر رافع هو وإذا

إّيل؟ وصلت حتى ما وراك كفاك أما القرنني ذا يا قال: القرنني، ذو قال: أنا هذا؟ من
فيك؟ عىل يدك أراك واضعا يل ما ذو القرنني: قال

ثم بالنفخ فانفخ، أن أومر انتظر وأنا اقرتبت الساعة قد وإن الصور، صاحب أنا القرنني ذا يا قال:
حجر. هو أو حجر شبه أو حجرا كأنه القرنني ذي اىل به فرمى حجرا بيده فتناول رضب

فارجع. شبع شبعت جعت وإن هذا، فإن جاع القرنني خذ ذا فقال: يا
وما قال عنه سـأله وما بالطري فأخربهم أصحابه اىل خرج به احلجر حتى بذلك القرنـني ذو فرجـع
هذا أعطاين هلم: انه قال ثم أعطاه، ومـا بصاحب السـطح وما قال له وأخربهم من أمره، كان لـه: وما

هذا احلجر. أخربوين بأمر - وقال: شبعت شبع جعت، وإن جاع إن يل: وقال احلجر
احلجر امليزان فإذا رفع ثم االخرى الكفة يف مثله حجـرا ووضع الكفتني، إحدى يف احلجر فوضـع
رفعوا ثم مثله، كلها حجر ألف وضعوا حـتى به فامل آخر فوضعوا اآلخـر، بمثل أرجح به الذي جاء

حجر. االلف يستمل به ومل هبا فامل امليزان
هبذا. لنا علم ال امللك أهيا يا فقالوا:

احلجر. هذا علم وقد أوتيت به، هلم ال علم عام تسأل هؤالء إنك امللك أهيا اخلرض: له فقال
يف القرنني ذو به جاء احلجر الذي فوضع امليزان اخلرض فتناول لنا، وبينه فأخربنا القرنني: ذو فقال
ثقال، يزيده القرنني ذي حجر تراب عىل كف وضع ثم أخرى، كفة يف آخر وضع حجرا ثم امليزان، كفة
وإنا لنعلم علمنا، يبلغه مل أمر هللا وقالوا: أهيا امللك هذا سـجدا وخروا وعجبوا رفع امليزان فاعتدل ثم
به اعتدل وهذا قد هبا فامل مثله، كلها حجر ألـف معه وقد وضعنا هذا فكيف ليس بسـاحر أن اخلـرض
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ترابا؟ وزاده
احلجر. هذا أمر لنا خرض يا ذو القرنني: بني قال

ابتىل اهللا وإن فاصـل، قاهر، وحكمه وسـلطانه عباده، نافذ يف أمر اهللا أن امللـك أهيا اخلـرض: فقـال
بالعامل، وأنه واجلاهل باجلاهل، والعامل باجلاهـل، واجلاهل بالعامل، وابتىل العامل ببعض، بعضهم عبـاده

يب. وابتالك بك ابتالين
حتت يدي، مني، وُجعلـت أعلم ُجعلـت حني بك ابتـالين نقول: إنام يا خـرض اهللا فقـال: يرمحـك

هذا احلجر؟ أمر يرمحك اهللا عن أخربين
بني آدم إن مثل يقول الصـور، صاحب رضبه لك َمَثل احلجر هـذا إن امللك أهيا اخلـرض$: فقـال
وعـاد شـبع الرتاب وضع عليه اذا ثم هبا، فـامل حجر ألف معه ووضع وضـع الذي احلجر هـذا مثـل
مل أمرا طلبت حتى بـه ترض ما أعطاك فلم مـن امللك اهللا أعطاك مثلك فيقــول: كذلك مثلـه، حجـرا
حتى يشـبع ال آدم ابن كذلك يقول: جان، يدخله إنس وال مل مدخـال قبلك ودخلت كان أحـد يطلبـه

الرتاب. عليه حيثى
ال اين ال جرم املثل: هـذا يل رضب خرض، يا صدقت شـديدا وقـال: بكاءا القرنني فبكى ذو قـال:
اجلندل دومة اىل القرنني ذو يف الظلمة، وعاد راجعا انرصف ثم هذا، مسلكي البالد بعد أثرا يف أطلب

قبضه اهللا.(٧٨) حتى هبا يزل فلم هبا منزله وكان والعراق) بني سوريا احلدود عىل (تقع

القرنني) قصة ذو (هناية
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موسى$ قصة
ومـن الـكـريـم، الـقـرآن ســور ســورة مـن ٣٤ مـرة يف ملوســى$ ١٣٦ املبـارك االسـم جاء
بحياة خاصا وتوجهـا اعتنى بموسـى$ اعتناءا القرآن قـد أن نقـول أن نـســتـطـيـع املنطلـق هــذا
بالتـوراة) ودعوة (يسـمى مسـتقل وكتاب رشيعة الرسـل، وله من الـعـزم أوىل من فهـو موسـى$،

عاملية.
يصهر بن عمران بن «موسى وهو ستة آباء ابراهيم$ وبني سيدنا ابراهيم$، وبينه نسل من وهو
اهللا خليل ابراهيم$ بعد وقد ظهر ابراهيم»(٧٩) بن اسحاق بن بن يعقوب (الوى) ليوى بن قاهث بن

سنة.(٨٠) وأربعني ملدة مائتني وعاش سنة بخمسامئة
وجّدهم ارسائيل بني ووالدته من أصل موسى وكان تسمى بـ «يوكابد»، موسى$ والدة وكانت
مرص وسـميت يف عمره من سـنة عرشة سـبعة آخر يعقوب$ عاش حيث يعقوب$، وهو ارسائيل

االرض. يف وانترشوا مرص من وخرجوا ارسائيل ببني وأحفاده أبناءه
مرص الفراعنة والديكتاتوريني يف اكـرب ومن بالفراعنة، مرص يف ارسائيل بني ملـوك تلقب وكانـت

الثالث: الفراعنة هم
ليوسف$. املعارص الفرعون ابوفس، -١

موسى$. عرصه يف ُولد والذي رامسيس الثاين، -٢
السـالم موسـى وهارون عليهام إليه وجّل عّز بعـث اهللا والذي الثاين، ابـن رامسـيس منفتـاح -٣

ومات. النيل هنر يف جيشه الذي غرق مع الواحدانية، وهو الفرعون ليدعوانه اىل
وهي: مخسة عهود اىل موسى$ حياة قصة تلخيص من املمكن

الفرعون. حضن يف وتربيته وطفولته عهد والدته -١
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عرش يف تلك البـالد (أكثر من النبـي$ شـعيب مع وحياته مدين مـرص اىل هجرتـه من عهـد -٢
سنوات).

والفرعونيني. ضد الفرعون ومبارزته مرص اىل وعودته نبوته عهد -٣
بني مع موسى$ ورود وحوادث ارسائيل بني ونجاة والفرعونيون فرعون وهالك غرق ٤- عهد

املقدس. بيت اىل ارسائيل
ارسائيل. بني مع منازعاته$ عهد -٥

من ٢٤ العنكبـوت واآلية سـورة من ٣٩ اآلية من نفهم أنه هـي التوجه اليها جيـب التـي والنقطـة
وهم: أشـخاص ثالثة مبارزة اىل البدايـة يف وجّل عـّز اهللا قبل من ُبعـث موسـى$ املؤمـن أن سـورة
(مظهر وقارون وأطروحاته) للشـيطان ومظهر (رمز وهامان الظـامل) واحلاكم الطغيان (رمز فرعـون

سليمة). الغري الطائلة والثروة االستثامريني للرأسامليني
اهلي بغضب ابتلـوا وكـّذاب، وثالثتهـم سـاحر بـأن واهتمـوه علنـًا خالفـوه هـوالء االشـخاص

وهلكوا.

وتفسريه املوحش فرعون منام
طبقة طبقتـني: اىل النـاس قّسـم وقـد مـرص، طاغـوت ومغـرور الثـاين رامسـيس الفرعـون كان
والذين الفرعونيـون هم كانـوا واالقباط واالقبـاط، االسـباط املسـتكربين ومها وطبقة املسـتضعفني
ترصفهم وحتت وبيدهـم وبالظلم، وشـهواهتم بأهوائهم منشـغلني وكانوا الفرعـون حـول اجتمعـوا
يف املجتمع وهم اهلابطة الطبقة كانت متاما، عكسهم كانوا االسباط طبقة ولكن الدولة، شئونات مجيع
من وبني ارسائيل موسى$ وكان ظلم الفراعنة، من ويتأملون يتعذبون دائام كانوا الذين املستضعفون

االقباط. من كان الفرعون ولكن االسباط،
أسوأ ملكه وال يف عمرا أطول وال قلبًا أقسى وال وال يوجد أعظم تعاىل اهللا عىل أعتى فرعون وقد
فصنٌف أعامله، يف وخوال، وصنفهم خدما فجعلهم ويستعبدهم وكان يعذهبم منه، لبني ارسائيل ملكة

فعليه اجلزية. العمل أهل من يكن ومن مل القذرة، االعامل يتولون حيرسون، وصنف وصنف يبنون،
أن تريد االقباط وكانـت وأطرافها، مرص بـالد حتكم عجيبة عنرصية تفرقة كانـت وهبـذا الرتتيب
يسوموهنم الفرعونيني يد حتت سنة واالسـباط اربعامئة ملدة الوضع هذا الوضع، واسـتمر يسـتمر هذا
موسى$، ونجاهم من اليهم نبي يسـمى وبعث وجّل ببني ارسائيل عّز اهللا لطف حتى العذاب سـوء

فرعون. واستعامر واستبداد ظلم
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حتى املقدس بيـت أقبلـت من قد نـارًا أن منامًا: الليـايل يف إحـدى هـذه االيـام رأى فرعـون ويف
ارسائيل. بنو وتركت وقصورهم، القبط وأحرقت فأخربتها مرص عىل بيوت اشتملت

عـن رؤياه، وسـأهلم واملنجمني السـحرة والكهنة واملعربين ودعـا من منامه فاسـتوحش فرعـون
من وقومك وخيرجك سـلطانك، عىل ويغلبك ملكك، يسـلبك غالم ارسائيل بني يف يولد إنه فقالوا:

ويبدل دينك.(٨١) أرضك

االنجاب من ومنعهم بالناس الشديد فرعون حتّكم
انعقاد ليلة نسـائهم عن الرجال يفّرق االول: أن قراران: أصدر السـحرة استشـار فرعون أن بعد

والسحرة. املنّجمون عينها والتي (موسى) املوعود الطفل نطفة
أي يتجرأ املدينة، ومل يف وبقت النساء املدينة خارج الرجال فأخرجوا املأل عىل القرار هذا اعالن تم

من زوجته. يقرتب أن زوج
ذلك العمل)(٨٢) عـىل (وهو جمرب باحلراسـة عمران يقوم كان ويف منتصفها، الليلـة تلـك يف ولكـن
عمران قال موسى$، نطفة وانعقدت فأتاها إليه، جاءت وقد يوكابد زوجته رأى فرعون، قرص أمام
واخفيه فالوضع الـرس هذا فاحفظي منـا، املوعود الطفل هـذا يظهر أن اهللا أراد وشـاء كـأن لزوجتـه:

للغاية. خطري
الرس.(٨٣) إلخفاء ذلك وسعت كثريا عن زوجها وابتعدت يوكابد فأرسعت

هذا القرار إجـراء وتم ارسائيل يولـد لبني غالم كل هو قتل فرعون أصـدره الذي الثـاين والقـرار
للناس بخطابه القرار هذا فرعون االول، فأعلـن القرار من بكثري وكان أخطر النطاق واسـعة بصـورة
كل ويرتكوا غالم يولد كل ويقتلوا ارسائيـل بني يف االوضاع يراقبوا أن والقوابل احلرس عـىل وقـال:

جارية تولد.
منهم، ومن جهة احلبىل خاصًة النساء كل فراقبوا القرار هذا بتنفيذ اجلالدون قام هذا االعالن وبعد
اطفاهلن احلبىل واسـقاطهن من الكثري بطون شـق فتم ومواليدهن، تراقب احلبىل القوابل أخرى كانت

وليد.(٨٤) ألف موسى سبعني طلب يف ذبحوا الذين عدد بلغ القساة، وقد احلرس لرفسهن نتيجًة

حلفظه الغيبية واالمدادات موسى$ وجود شمس والدة
حفظه بكيفية دائام تفّكر وكانـت يوكابد، والدته قلق زاد كلام موسـى$ والدة موعد اقرتب كلـام

اجلالدين. أيدي من
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جهة ومن عليها، مل تكن آثار احلمل بادية موسـى أنه عىل والدة نزلت التي االهلية ومن االمدادات
محلها. عن قابلتها تبلغ مل لذلك صديقتها، قابلة يوكابد أخرى كانت

فجاءت قابلتهـا وطلبت منهـا املسـاعدة، خلـف موسـى$ والدة فبعثت الـوالدة، وقـت حـان
وجـه من يسطـع نور القابلة رأت وعند والدته االعني، عن موسـى$ بعيدا وسـاعدهتا وولد القابلة
عن أبّلغ أن قررت قد كنت موسى: يف قلبها وقالت لوالدة القابلة، فوقعت حمبته فارتعشت موسى$

شعرة. بمقدار بأن يتأذى أقبل وال حمبته عّيل ألقيت ولكن جائزيت) (وآخذ موسى
والدة بيت يدخلوا فقرروا بأن اجلواسيس بعض فرآها والدة موسى$ من منزل فخرجت القابلة
ماذا تفعل تعلم تكن ومل وفزعت يوكابد فارتبكت يوكابد، والدهتا موسى(٨٥) أخت فأخربت موسى،

يف التنور. ورمته القامش من بقطعة ملفوف وهو الوليد أخذت فزعها شدة ومن
تفعل ماذا كانت وقالوا: موسى والدة وسألوا التنور، غري شيئا هناك يروا ومل البيت احلرس فدخل

هنا؟ القابلة
بيتها. من وخرجوا احلرس فيأس لرؤيتي، وجاءت صديقتي إهنا قالت يوكابد:

أين ابني؟ قالت البنتها: الطبيعية حلالتها يوكابد رجعت عندما
التنور اىل فذهبـت االم من التنور، يصدر الوليد صوت بـكاء سـمعت هنا اعلم، البنت: ال قالـت

التنور. سالمة من بكل موسى$، فأخرجته عىل باردًا أصبحت النار ورأت
بوجود اجلواسـيس ألن ينتبه يكفى واحـدة ملرة ألن بـكاء الطفل قلقة أيضا يوكابـد كانـت ولكـن
فأوحى اهللا عنها، ويفرج املشـكلة حًال هلذه هلا وطلبت بأن جيد وجّل عـّز هللا فتوجهت بيتهـا، يف طفـل
﴿وأوحينا اىل احلادثة: هذه يف ما جاء القرآن يف نقرأ وهنا والغـم(٨٦) اهلم من وأخرجها وجّل إليها عّز
من وجاعلوه إليك راّدوُه إّنـا وال حتزين اليمِّ وال ختايف يف فالقيه خفت عليـه فإذا أرضعيـه أن موسـى ُأمِّ

املرسلني﴾.(٨٧)
ثالثة ملدة موسـى$ كانت ترضع أهنا يوكابد هي عىل نزلت التي األخرى االمدادات الغيبية ومن

البيت.(٨٨) يف اجلواسيس بوجوده يعلم ومل بتاتًا، موسى$ يبكي املدة مل ويف هذه ُخفيًة، أشهر

البحر يف ورميه التابوت يف موسى$ وضع
مرصي نّجار خفيًة اىل فانطلقت أوحي هلا، ما البحر حسـب يف بطفلها ترمي أن موسـى أم فقررت

تصنعني به؟ ما النجار: فقال هلا منه تابوتًا صغريًا، فاشرتت فرعون من قوم وكان
النجار فانطلق من عادهتا الكذب، ليس ألن تكذب أن وكرهت فيه، أخبؤه أن ابن وأريد يل قالت:
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فلام يدر االمناء، بيده فلم يشري وجعل لسانه اهللا أمسك هّم بالكالم فلام ليخربهم بأمرها، اجلالدين اىل
عليه اهللا فجعل حريان، هيوي فيه يف واد فرضبوه وأخرجوه فوقع ارضبوه، كبريهم: قال أمـره أعياهـم
وصّدقه به فآمن اهللا عليه برصه ولسـانه، فرّد حيفظه، معه ويكون عليه يدل ال أن وبرصه رّد لسـانه أن

موسى التابوت.(٨٩) أم وسّلم
النيل، وأخذته هنر يف ألقته الشمس بزوغ وعند التابوت يف موسى$ موسى ووضعت ام فانطلقت
وصاحت لبكت موسـى ولوال اللطـف االهلي ام عند جدًا حّساسـة كانت اللحظة هذه النيل، أمـواج
رهبا بوعد مطمئنة جعلها حتـزين﴾(٩٠) وال ختايف ﴿وال اخلطاب ولكن اجلواسـيس انتبه ومن ثم لفراقـه

البحر. يف بابنها وفلذة كبدها ترمي وهي

دار فرعون يف موسى$
أنيسة) (اسمها بنت يومئذ زوجة تسمى «آسية»(٩١) وكان لفرعون له وكانت قرصه يف فرعون كان
املرص قالت أطباء وقـد شـديد هبا برص وكان عليه، الناس أكرم من وكانت غريهـا، ولد لـه يكـن ومل
فتربء برصها به فيلطخ فيؤخذ من ريقه االنسان شبه منه يوجد البحر قبل من إال تربء ال اهنا والسحرة:

ذلك. من
جملس كان فرعون اىل ذهب يوم ذات حتى احلادثة هـذه يـنـتـظـران وزوجته آسـية فرعـون فكان
ترضبه بالتابوت النيـل أقبل إذ النيل شـاطئ عىل جـالـسـني هم وبينام آسـية ومعه النيل عىل شـفري لـه
نورا جـوف التابوت يف فرأت آسـية فدنت فأخذوه النيـل التابوت من بأخـذ فرعون فأمـر األمـواج،
حبه اهللا عينيه، فألقى بـني نوره فإذا الباب، فعاجلتـه ففتحت يكرمها، أن اهللا للـذي أراد مل يـره غريهـا،

قلبها. يف
الصبي؟ هذا يقتل مل ملاذا وقال: غضب فلام رآه فرعون

الغلامن من املولودين بقتل أمـرت وأنت السنة، هذه يف من املولودين ليس الولد هذا آسية: فقالت
عليه. السنة، فابق هذه

ال ولك يل عٍني ُقـّرُت امرأُة فرعوَن سـورة القصـص: ﴿وقالِت من (٩) اآلية يف هـذا املطلب جـاء
يشعرون﴾. ال وهم ولدًا نّتخذه أو ينفعنا أن عسى تقتلوه

فربئت، برصها به فلطخت ريقـه من يسـيل كان ما إىل (أنيسـة) فرعون بنت عمدت أخرجوه فلـام
حتذر الذي ذلك املولود نظن أن انا امللك أهيا فرعون: قوم الغواة من فقال صدرها، اىل وضمته فقبلته

منك. البحر فرقًا ارسائيل هو هذا، ُرمي به يف بني من منه
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املحتمل ومن بعـدم قتله القناعه الطرق معه بجميع آسـية وحاولـت فاسـتوهبه فرعون بقتله فهّم
هلا. ابنته، فوهبه هي شفاء إحداها

فرعون.(٩٢) قرص يف ويرتبى املولود هذا يعيش أن وشاء اهللا أراد االحوال كل ويف
ذكرًا؟ له تسمعني هل واطلبيه أثره اتبعي أي قصيه، الخته: قالت ام موسى

الفرعونيني، يـد عىل املـاء خيرج من وهـو بعيد رأتـه من حتى عنـه تبحث موسـى أخـت فذهبـت
وخطر املوت. خطر املاء من نجا أخيها الصغري ألن كثريا ففرحت

يأتوا بأن فرعون وآسية فأمر احلليب، اىل واحتاج باجلوع أحس الوليد حتى طويل ومل يمض وقت
فقالت أية امرأة، ثدي يقبـل املراضع ثديا، ومل من يأخذ أن امتنع الوليـد أن ولكـن العجيب باملراضـع

ناصحون﴾. َلُه لُكم وُهم يكُفُلونه عىل أهل بيٍت أُدلُُّكم ﴿هل أمره: حني أعياهم موسى أخت
امتأل حتى ثدهيا اىل ثار بأمه فلـام أويت القرص، اىل وأخذوها موسـى اىل والدة احلرس معها فذهـب
قرص كانـت تذهب اىل (أو يومها من بيتها بـه اىل موسـى فرجعت أم بذلك ففـرح احلارضون جنبـاه،

حني آلخر إلرضاعه). من فرعون
حتزين إّنا وال ختايف وال اليمِّ ﴿فألقيه يف موسـى: إذ قال ألم بوعده عّز وجّل اهللا الرتتيب، وىف وهبذا

إليِك﴾.(٩٣) وه رادُّ
أيام. ثالثة كانت أمه موسى$ عن غيبة أن البعض قول فحسب

حضن جالسـًا يف موسـى$ كان موسـى$ طفولة أيام يوم ويف ذات أنه للنظـر والـيشء امللفـت
وبيده قضيب يدي فرعـون بني يلعب أنه كان وجهه ويقـال ولطم منها، ونتـف فتنـاول حليته فرعـون
عدوي، هذا وقـال: منه وتطري غضبًا شـديدًا فغضـب فرعون، رأس عـىل رضب إذ به يلعـب صغـري

ليقتلوه. الذباحني اىل فأرسل
له أضع احلق، فيـه أمرًا تعرف وإين أجعل بيني وبينـك ال يعقـل، هـو صبي إنمـا فقالـت امرأتـه:
قبضها اجلمر اىل جربئيل يده يعقل، فلام حول فهو الياقوت فإن أخذ مجرًا، له وأضع مـن الذهب حليـا
وإىل الناس إليه اهللا تعاىل وحببه قتلـه عن فرعون فكف لسـانه فأحرقته، عىل فيه فوضعها يف وطرحهـا

كلهم.(٩٤)
رب هللا احلمد موسـى فقال: فرعون فعطـس موسـى$ عند كان يوم ذات أنه الروايات يف وجاء
ما يدري ال حدث غالم هذا له امرأته: فقالت بقتله، وهّم عليه وغضب ذلـك فرعون فأنكر العاملـني،
من موسى$ بفضل آسية فنجى قتله عن فرعون فرتاجع يعقل ال وأنه بذلك وأقنعته يفعل وما يقول

فرعون.(٩٥) خمالب
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يده عىل الظامل وقتل مظلوم بموسى$ استغاثة
بني يقتتالن أحدمها من رجالن فإذا مرص، دخل يوم الرشـد، ذات لسن ووصل موسـى$ بلغ ملا
فاسـتغاثه فرعون، بقول ويقول «قبطي» أي من الفرعونيني واآلخر موسـى$ بقول ويقول ارسائيل

من بني ارسائيل. الذي
ارسائيل، قام بني يظلمون ودائام االرشاف طبقة من هم الفرعونيني يعلم أن كان موسـى$ وألن

الظامل. ظلم من خيّلصه أن وقرر املظلوم بمساعدة
ارسائيل احلطب بنـي من شـخصا حيّمل أن يريد فرعون طباخني أحـد رأى موسـى$ أن وقيـل:

اقتتال. السبب وهلذا منه رًىض بغري باالكراه
عليه. فقىض الفرعوين ووكز املظلوم بمساعدة موسى$ فقام

ونتائج نتج عنـه آثار بل ألنه القتل يسـتحق ال ألنه الظامل، ليس يقتـل أن ينوي موسـى$ يكـن مل
عّز اهللا طلب العفو من االوىل، ولرتكه ومن هذا املنطلق لذلك ارسائيل، وبني موسى$ عىل مشؤومة

عىل ذلك.(٩٦) وندم وجّل
قلقًا موسـى$ كان لذا مقدماته، ومن لالنقالب وشـعلة بداية كان بل عاديـًا، يكن مل القتـل هـذا
فتشـبث بذلك الرجل آخر جاء الغد كان فلام متوقعة، غري حوادث كل حلظة يف ينتظر وكان ذلـك مـن
اىل فرعون يقول بقـول الذي نظر صاحبـه فلام بموسـى، فهّم موسـى بمسـاعدته، فاسـتغاث املظلوم

باألمس؟ قتلت نفسا كام تقتلني أن أتريد له: قال موسى
املشاكل. الزدياد وتفاقم منعًا عنه موسى فخّىل

مدين اىل وفراره موسى$ اعدام حكم
موسى$. بإعدام حكًام جلسة استشارية أصدر ويف القتل، بحادثة فرعون فعلم

غالم فإنه الطريق بنيـات يف هلم: اطلبوه وقال بقتل موسـى$ وأمرهم اجلالدين فرعـون فأرسـل
بعد ُعرف فيام (والذي حزقيل لـه يقال شـيعته املدينة من أقىص رجل من فجاءه الطرق، اىل ال هيتـدي
به، وآمن بموسـى من صدق أول اخلليل$ وكان ابراهيم دين من بقية عىل وكان آل فرعون) بمؤمن
بـه فرعون، ونصحه بأن هّم بام وأخربه اجلـالدون اليه سـبق حتى قريبًا طريقًا واخترص حزقيـل فجـاء

من املدينة. خيرج
عن وشامل احلجاز، وابتعد يف جنوب الشام والتي تقع مدين اىل متجهًا من مرص موسى$ فخرج

ظلمهم. من ونجا حكومة الفرعونيني،
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يقول: وكان االهليـة باالمدادات مـّده وجّل اهللا عّز أن طويلـة إال كانـت السـفرة من أن وبالرغـم
الظَّاملني﴾.(٩٧) القوِم من ني نجِّ ﴿ربِّ

املساعدة منه وطلب بنات شعيب$ يف مدين موسى$
مرص مسـرية ثامن وبني مدين وبني االقدام عىل سـريًا سـفر، مؤونة اىل مدين بال موسـى$ توجه
ترتاءى البقل وكانت خرضة خف قدميه، إليها حتى وصل فام الشجر، ورق إال طعام له ومل يكن ليال،

بطنه. من
بدلوهم الناس يدلـون من أّمـة عليه ووجد بئـر، حتتها وإذا شـجرة، ظل يف نـزل إليها وملـا وصـل
تسقيان ال ما بالكام خطبكام؟ ما هلا: أغنامهام، فقال حتبسان بينهم امرأتني من ووجد أغنامهم، ويسقون

أغنامكام؟
مزامحتهم، نقدر عىل ال الرعاء إذ يصدر حتى نسقي األغنام، وال بسقي فنقوم شيخ كبري، أبونا قالتا:

حياضهم. فضول من سقينا أغنامنا مواشيهم سقوا فإذا
أربعني أو اىل ثالثني والتـي حيتاج صخرة رأسـها آخر وعىل بئر هناك وكان رمحهام، ذلك قالتـا فلـام
من عدة أنفار اىل حيتاج والذي ثقيل وبدلٍو البئر، عن لوحده موسى$ فرفعها يرفعوها، حتى شخصًا
وتوىل الناس، قبل رسيعًا أبيهام اىل فرجعتـا أغنامهام، هلام وسـقى به بالبئر يرفعوها، رمى حتى الرجـال

خٍري فقٍري».(٩٨) إيلَّ من أنزلَت ملا إّين «ربِّ فقال: الشجرة ظل موسى اىل

وطهارته موسى$ أمانة
صاحلا رجال وجدنا قالتـا: ما أعجلكام! هلام: قـال ،(٩٩)

النبي شـعيب$ وهو اىل أبيهام رجعتا فلـام
إيل. فاذهبي فادعيه صفورا): (وتسمى الحدامها فقال أغنامنا لنا فسقى رمحنا

لنا. سقيت ما أجر أيب يدعوك ليجزيك إن له: فقالت عىل استحياء متيش فجاءته
خلفي اميش هلا: بردفها، فقال املرأة ثوب فألزقت ريح فهبت يتبعها، وهو وتقدمته موسى$ فقام

النساء. أعجاز يف ننظر بني يعقوب ال فإنا بحصاة، قدامي فإن أخطأت فارمي الطريق، عىل ودليني
شعيب$. اىل وصال حتى خلفه ومشت أبيها منزل اىل له الطريق فنعتت

شعيب$ وضيافة بشعيب$ موسى$ لقاء
فأدرك الظاملني﴾، القوم من نجوت ختف ﴿ال فقال: حاله فأخربه عن فسأله شعيب$، عىل ودخال
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شعيب$ بأنه واملعرفة، وأيضا أحس العلم وجوده من ينبع والذي كبري اسـتاذ بجانب أنه موسـى$
االهلية. واملعارف العلم لتلقي والئق تلميذ طاهر قابل قد

بالعشـاء هو إذا عىل شـعيب$ موسـى$ دخل ملا أنه الروايات يف نقل أنه للنظر امللفت واليشء
ألست ذاك؟ ومل شعيب: باهللا، قال أعوذ موسى: له فقال فتعش شـاب يا شـعيب: اجلس مهيأ فقال له

بجائع؟
من عمل ال نبيع شـيئا بيت أهل من سـقيت هلام، وإنا ملا عوضًا يكون هذا أخاف أن ولكن قال: بىل

ذهبا. االرض بملء اآلخرة
فجلس ونطعم الطعام، نقري الضيف عاديت وعادة آبائي شاب ولكنها يا ال واهللا شـعيب: له فقال

يأكل.(١٠٠) موسى
استأجرت من خَري إنَّ استأجره أبِت ﴿يا اىل موسى: التي كانت الرسول وهي إحدامها وهنا قالت

االمني﴾.(١٠١) القويُّ
رجًال أربعون ثالثـون أو كان يرفعه الـذي احلجر أزال أنـه عرفتنيه فقد قوتـه أما أبوها: هلـا فقـال

أمانته؟ عرفِت فبام واستقى الدلو لوحده،
النسـاء يف أدبار ينظرون ال قوم مـن فإنا الطريق عىل ودلينـي عني تأخري يل: قـال ملا أنـه فقالـت:

أمانته.(١٠٢) فهذه النساء أعجاز ينظرون الذين من ليس أنه عرفت

شعيب$ بابنة موسى$ زواج
فإن حجج ثامين تأجرين أن عىل هاتني ابنتي إحدى أنكحك ﴿أريد أن شـعيب$ ملوسـى$: قال

الصاحلني﴾. من اهللا إن شاء عليك ستجدين أشق أريد أن وما فمن عندك أمتمت عرشا
شعيب$.(١٠٣) اقرتاح عىل موسى$ فوافق

االغنام برعي واشـتغل وتزوج «صفورا» يف مدين بكل اطمئنـان موسـى$ الرتتيب، بقى وهبـذا
بني املناسبة خيّلص ويف الفرصة مرص، اىل يعود فيه الذي اهللا عّز وجّل حتى يأيت اليوم عبادة يف واستمر

الفراعنة. طغيان من ارسائيل

وجزاؤه الرحيم الراعي موسى$
فذهب أغنامه عنه أحـد جبـل، ابتعـد يف وادي يشـتغل برعـي األغنـام موسـى$ كان يـوم ذات
وأخريا أغنامه، عـن الظـالم وابتعد حتـى خيم عليه كثريًا فجـرى خلفه ليسـتعيده، خلفه موسـى$
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ابنها عىل الوالـدة كعطف وعطـف عليه ورمحة لطف رأسـه بكل عىل مسـح تعبه من وبالرغـم وجـده
نفسك؟ ظلمت فلم ترمحني، إنك مل وقال:

قال ماشـيته عىل وعطفه ومدى حتّمل موسـى$ وصـربه املوقف هـذا وجـّل عـّز اهللا رأى عندمـا
نبيًا. يكون أن يستحق موسى إن للمالئكة:

قبل أن بالرعي يعملون االنبياء وجّل كل عّز اهللا جعل وسـلم: وآله عليه صىل اهللا اهللا رسـول قال
يف ميدان قيادة ثابتة بخطى وخيطون العمل يف والوقـار الصــرب يعلمهم حتى الناس عىل قادًة جيعلهـم

الناس.(١٠٤)

كثـرية وماشية خاصة بعصا مرص عودة موسى$ اىل
يل أن ال بد االجل قال لشـعيب: قىض وملا بمدين سـكن موسـى$ عىل سـنوات عرش بعد مرور

عندك؟ فام يل بيتي، وأهل وأمي وطني إىل أرجع
(بإجازة لك، فعمد موسى فهو (ملون) بلق من غنم السنة هذه أغنامي يف وضعت ما شعيب: فقال
بعضه وغرزه يف وترك بعضه فقرش منه عصاه إىل الغنم عىل الفحل يرسـل أن أراد عندما شـعيب) من
السنة تلك يف الغنم تضع فلم الغنم عىل الفحل أرسل ثم أبلق، كسـاء عليه وألقى الغنم مربض وسـط

بلقا. إال
اخلروج أراد فلام غنمه، وساق عنده من شعيب وزوده امرأته موسى$ محل حال عليه احلول فلام
فقال له بيت، جمموعة يف ورثهـا قد عنده األنبياء عيص معي، وكانت تكـون عصا أبغي لشـعيب: قـال

تلك العيص. بني من عصا وخذ البيت هذا ادخل شعيب:
إليها ونظر يف كفه فأخرجها وصارت السـالم(١٠٥) عليهام وإبراهيم نوح عصا عليه فدخـل فوثبت
فعل ذلك حتى فردها تلك بعينهـا إليه فوثبت غريهـا ليأخذ غريها، فردها وخذ ردهـا فقال: شـعيب

هبا. اهللا فقد خصك له: اذهب قال ذلك رأى شعيب فلام مرات، ثالث
جبل طور بجانب اهللا ثعبان بـإذن اىل انقلبت التي العصا وهـي مرص يريد وخرج هبا غنمـه فسـاق
(١٧) وحتى اآليـة من طـه سـورة القرآن يف نقـرأ يف (١٠٦) حيث

موسـى$ نبـّوة مـن دالئـل وكانـت
:(٢١)

مآِرُب فيها وِيلَ غنمي عىل هبا عليهـا وأُهشُّ ُؤا هي عصاَي أتوكَّ موسـى، قاَل يا ﴿ومـا تلَك بيمينَِك
ِسـَريَهتا سـنُعيُدها ختف وال ُخذها قـال تسـعى، ِهَي حيٌَّة فـإذا فألقاها موسـى، يا ألقهـا قـال ُأخـرى،

األُوىل﴾.
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طور جبل بجانب بعثة موسى$
مسافة يبلغ الذي الطريق هذا يف وخطى مرص، يؤم مدين منفصال من أرض وغنمه أهله مع فسـار
فريسـة يف يقع ال حتى ضياعه كان املحتمل ومـن الطريق، يف تاه سـريه ويف ليطويه، وليايل ثامنيـة أيـام

وطغياهنم. الشام ملوك
الربد، وقد شـديدة عشـية الغريب االيمن يف الطور جانب إىل انتهى حتى بالطريق غري عارف فسـار
هو موسـى$، فبينام فتحري الطلق، امرأته وأخذ ومتطر وتربق ترعد السـامء وأخذت الليل عليه أظلم
منها لعيل آتيكم نارا آنسـت إين امكثوا نارا فقال ألهله: فحسـبه الطور نارا، جانب من آنس كذلك إذ

النار. من جذوة أو بخرب
وارتعدت فتحري موسـى هناك، عظيمة إىل شـجرة السـامء عنان من ممتدًا عظيًام نورًا رأى أتاها فلام
ال تزداد جوف شـجرة خرضاء، من وتشـتعل تلتهب دخان، هلا ليس نارًا عظيمة رأى مفاصلـه حيـث

ونرضة.(١٠٧) إال خرضة الشجرة وال عظًام إال النار
فنودي منه فدنت النار فرجع إليها إىل حاجته ذكر ثم عنها ورجع، فخاف عنه، اسـتأخرت دنا فلام

العاملني﴾. ربُّ أنا إّين موسى ﴿يا أن يف البقعة املباركة من الشجرة: األيمن الوادي شاطيء من
موسى. ألقها يا قال: عصاي، هي يا موسى، قال: يمينك يف وجّل: ما عّز اهللا قال

من ختـف إنك وال ﴿أقبل عّز وجـّل: اهللا فنـاداه وعدا، منها موسـى ففزع حيـة فصـارت فألقاهـا
فذانك من الّرهب جناحك إليـك واضمم سـوء، من غري بيضاء خترج جيبك يف يدك اسـلك اآلمنني،

قوما فاسقني﴾.(١٠٨) كانوا إهنم ومالئه فرعون اىل ربك من برهانان
معجزتان صاحبه والذي للوحي نداء أول وسـمع اىل مقام النبوة موسـى$ وصل الرتتيب وهبذا

التوحيد. اىل ودعوته فرعون اىل للتحرك وأمر البيضاء)(١٠٩) واليد (العصا

فرعون لدعوة وهارون$ موسى أمر
واسـتعد بأن قم مرص يف كان يعيش والذي هارون وجّل عّز اهللا فأهلم مرص، من موسـى$ اقرتب

موسى$. أخيك الستقبال
وعلمت املدينة، واحتضنا ودخال مرص بوابة بجانب بموسى والتقى أخيه الستقبال هارون فذهب

وشّمته. وقّبلته فجرت نحوه بقدوم ابنها، موسى أم يوكابد
ارسائيل وهنـاك قابل بني والدته منزل يف أيـام ثالثة وبقى هـارون بنبّوته، أخاه موسـى$ فأخـرب
دعوة فقبلوا وجّل، عّز وحدانية اهللا ألدعوكم اىل إليكم وجّل عّز اهللا بعثني بنبّوتـه وقال هلم: وأبلغهـم
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يوم. عن وازداد عددهم يوما موسى$
اذهبا وال تنيايف ذكري بآيـايت أنت وأخوك ﴿اذهب ملوسـى$ أن العاملني من رب اخلطـاب وجـاء
أو أن علينا يفرط أن نخاف إننا ربنا خيشـى، قاال أو يتذكر لينًا لعله قوالً له فقوال طغى، اىل فرعون إنه

أسمع وأرى﴾.(١١٠) معكام إنني ختافا قال ال يطغى،
معاين كبرية وهي: قصرية ولكنها ذات مجل مخس دعوته يف ملوسى$ وجّل عّز اهللا بّني

ربك﴾. رسوال إنا ﴿قوال -١
تعذهبم﴾. وال بني إرسائيل معنا ﴿فأرسل -٢

ربك﴾. ﴿جئناك بآية من -٣
اهلدى﴾. اتبع ﴿والسالم عىل من -٤

كذب وتوىل﴾. من عىل أن العذاب إلينا قد أوحي ﴿إنا -٥
موسى﴾؟ يا ربكام فرعون: ﴿فمن قال

هدى﴾. خلقه ثم يشء الذي أعطى كل ﴿ربنا موسى: قال
إليه بل تدعو وما باهللا تقر مل فهي االمم املاضية حال فام (أي ﴿فام بال القرون االوىل﴾ فرعون: قال

األوثان)؟ عبدت
مهدا االرض لكـم جعل ينسـى، الذي وال ريب يضل كتـاب ال يف ريب موسـى: ﴿علمهـا عند قـال
وارعوا أنعامكم كلوا شتى، نبات من أزواجا به فأخرجنا ماء السامء وأنزل من سـبال فيها لكم وسـلك

النهى﴾.(١١١) ألوىل آليات ذلك يف إن
املحيطة والشـخصيات للحارضين توّجه وإنام يتأثـر ومل اللني موسـى كالم فرعون جتاه يلـني فلـم

غريي﴾.(١١٢) إلٍه من لكم علمُت ما ا املُأل أهيُّ ﴿يا وقال: حوله
إىل إله أّطلع لعّيل رصحا يل فاجعل هامان عىل الطني يل يا ﴿فأوقد بكل وقاحة: هامان لوزيره وقال
عاليًا وبناءًا يل قرصًا وابني الطني واختذ اآلجر، عىل النار فأجج الكاذبني﴾، أي ألظنّه من وإّين موسـى

عىل حاله. وأقف عليه وأرشف إليه وأصعد موسى إله أّطلع إىل لعّيل
يف واستمروا العامل من واآلالف معامر ألف مخسون بناء يف انشغل رصحًا، اهلواء يف له هامان فبنى

وخيله. للراكب تتسع كانت درجاته أن ويقال وهنارًا، ليًال بنائه
ورمى االرض، عىل وهو هي كام فرآها السـامء اىل ونظر عليه، فرعون صعد بنائه، االنتهاء من بعد
بالدماء فنزل السـهم ملّطخًا ورجع الغرض) هلذا قبل من طريًا (حيث أعّده فأصاب السـامء يف سـهًام

موسى. قتلت إله لقد اذهبوا للمأل: فرعون وقال
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موسـى وإله عن موسـى يـبـعـدهـم أن بذلك وأراد الـنــاس فرعـون خدع وهبـذه الـطـريـقــة
ولكن واالصلية، االساسـية املسـائل يبعدهم عن االنحرافية املسـائل وبـإيـجاد عنـه ويـغـفـلـهــم
عّز اهللا أن الروايات لبعـض وطبقًا بعضهم(١١٣) وقتـل االرض عىل تزلزل الربج وهوى وبقـدرة إهليـة
يف سـقط قسـم أقسـام وكل ثالثة إىل الربج فانقسـم بجناحه فرضهبا الربج اىل جربئيل$ بعث وجّل

اجتاه.(١١٤)

وايامن السحرة موسى$ انتصار عصا
لكل وبّني واملنطـق باالسـتدالل وجّل عّز اىل اهللا دعاه البدايـة يف بفرعون موسـى$ مالقـاة عنـد

قوي.(١١٥) ومنطق متني عىل استدالل قائمة دعوته أن احلارضين
باملجنون.(١١٦) ودعاه بالسجن هّدده فرعون ولكن

املعجزة طريق عليه عن ودخل االهليـة القدرة عىل واعتمد فرعون مه منهجه موسـى$ غّري وهنـا
مبني﴾. بيشء جئتك ﴿أولو لفرعون: وقال

من الصادقني﴾. كنت إن به فرعون: ﴿فأت قال
للناظرين. بيضاء هي فإذا يده ونزع مبني ثعبان هي فإذا بعصاه موسى فألقى

فامذا بسـحره أرضكم من خيرجكم يريد أن عليـم!! لسـاحٌر هذا حوله: ﴿إن للمأل فرعـون فقـال
تأمرون﴾؟

عليم﴾. بكل سحار يأتوك حارشين، املدائن يف وابعث وأخاه ﴿أرجه قالوا:
مرص. اىل وجاءوا معلوم(١١٧) يوم يف السحرة ومجع بذلك فرعون فعمل

إال سـاحر ليس منهم آالف(١١٨) سـبعة فاختار منهم كانوا ثامنني ألف أهنم منكدر حممد بن عن نقل
كربائهم وعلامئهم.(١١٩) من سبعني السبعامئة أولئك من اختار سبعامئة، ثم منهم اختار ثم ماهر،

اجلمع وأتى هارون ومعه عصاه عىل متكيء وهو موسى فجاء الناس، واجتمع املوعود حان اليوم
قومه. أرشاف مع يف جملسه وفرعون

ألقى؟ من أول نكون أن وإما تلقي أن إما ملوسى$: السحرة فقال
يركب الوادي مألت اجلبال قد كأمثال حيات وعصيهم فإذا هي حباهلم فألقوا أنتم، ألقوا بل قال:
لنحُن إّنا فرعون ﴿بعّزِة وقالوا: الغرور فأصاهبم سحرهم عظيم(١٢١)، وكان بعضها بعضا تسعى(١٢٠)،

الغالبون﴾.(١٢٢)
والكيميائية الفيزيائية خلواص املواد معرفتهم من وباالستفادة وبكثرهتم بسحرهم السحرة استطاع
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نحوهم. وجذهبم واحلارضين املشاهدين عىل التأثري
اهللا فأوحى هارون(١٢٣)، مع كان لوحده حيث خيفة يف نفسه موسى فأوجس بذلك، فرعون ففرح
سـاحر كيد صنعوا إّنام ما صنعوا تلقُف يمينك وألق ما يف األعىل، إّنك أنت ختف ﴿ال إليه: وجـّل عـّز

أتى﴾.(١٢٤) الساحر حيث يفلح وال
من السحرة ألقى ما عظيم، واستعرضت هي ثعبان فإذا من يده عصاه وألقى موسى$ عن ففرج
حتى واحدا واحدا تلقفها وتبتلعها تسعى الناس، وأعني فرعون عني حيات يف وعصيهم وهي حباهلم
وتضاغطوا فتزامحوا منقلبـني، فزعني هاربني الناس واهنـزم ألقوا، مما كثري وال قليل بالـوادي يرى مـا
ألفا، وعرشون مخسـة االقدام ومواطئ الزحام ذلـك يف يومئذ منهم مـات حتى بعضا بعضهـم ووطـأ
أربعامئة عن ذلك يومـه بطنه يف اسـتطلق وقد عقله، ذاهبا مرعوبا منخوبا اهنزم فيمن فرعـون واهنـزم

مرة.
عليهم. وانترص السحرة موسى غلب الرتتيب وهبذا

ولئن خفي علينا أمره وملا غلبنا، ملا سحرًا كان وقالوا: لو عاينوا ما السحرة وعاين الناس اهنزم فلام
وهارون﴾. موسى رّب العاملني، برّب ﴿آمنّا وقالوا: سجدًا فالقوا وعصينا؟ حبالنا فأين سحرا كان

وكان السـحرة، علامء وكانوا الكرب، مـن ظهـورهم انحنت قد شـيخًا اثنان وسـبعون فيهـم وكان
السـحرة آمنت ثم تعاىل، اهللا سـلطان من رأوا آمنوا حني رأوا ما الذين وهم نفر، أربعة رئيس مجاعتهم
لكبريكم الذي إنه أن آذن لكم قبـل له ﴿آمنتم متجلدا: هلم وقال أسـف ذلك فرعون رأى كلهـم، فلـام
أينا ولِتعلمّن النخـل جذوع يف وألصلبنكم خـالف من أيديكم وأرجلكم الّسـحر فألقطعن عّلمكـم

وأبقى﴾. عذابا أشد
تـقـيض إنـمـا قـاض أنت ما فطرنا فاقض والـذي البّينات من جاءنا مـا عىل نؤثرك ﴿لـن فقالـوا:
واهللا خري السـحر من عليه أكرهتنا وما ليغفـر لـنـا خـطـايـانـا آمـنـا بـربـنـا إنا الدنـيـا، هـذه احليـاة
عمل قد مؤمنـا يأته ومـن يـحيى، وال يمـوت فيهـا فإن لـه جهنم ال جمرمًا ربـه يـأت مـن وأبقـى، إنـه
جزاء وذلك خالدين فيها األهنار حتتها من جتري عدن جنات العىل، الدرجات هلم فأولئـك الصاحلـات

تزكى﴾.(١٢٥) من
ذلك.(١٢٦) فعل من أول وهو النخل، جذوع عىل وصلبهم خالف وأرجلهم من أيدهيم فقطع

فرعون زوجة وآسية حزقيل زوجة استشهاد
والصغري والرجل الكبري كان يقتل حيث كان جّبارا وقايس أن فرعون هي للتوجه القابلة والنقطة
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ومها: اىل حادثتني نظركم نلفت املجال ويف هذا وهنا إبقاء ملكه سبيل يف رمحة بال واملرأة
فرعون)(١٢٧) آل (مؤمـن حزقيل زوجة كانت والتـي متشـط ابنته خاصة ماشـطة لفرعون كان -١
بسم فقالت: يدها من فوقعت املشـطة فرعون ابنة متشـط املاشـطة يوم كانت ذات أخفى إيامنه، والذي

أيب. بذلك ألخربت فقالت: أبيك، ورب وربك ريب بل ال فقالت: أيب؟ فرعون: بنت فقالت اهللا،
ربك؟ من وقال: وبولدها، هبا فدعا فأخربته فقالت: نعم،

إليك يل إن وبولدها فقالـت: هبـا فامحي فدعا نحاس بتنور مـن فأمـر اهللا، وربـك ريب إن فقالـت:
هي؟ وما قال: حاجة،

فتدفنها. ولدي وعظام عظامي جتمع قالت:
حتى كان آخر التنور يف واحـدا واحدا فألقوا بأوالدهـا فأمر حق، من علينا لـك ما لـك ذاك قـال:
احلق»، عىل إنك أماه! «اصربي يا هلا: فقال منها) أخذوه عندما (اضطربت مرضعا، صبيا وكان ولدها

يف التنور مع ولدها. فألقيت
رائحة مرت يب يب أرسي ملا احلزينة: احلادثة بعد نقله لتلك وسلم وآله عليه صىل اهللا اهللا رسول قال

وأوالدها.(١٢٨) ماشطة آل فرعون هذه قال: الرائحة؟ جلربئيل$: ما هذه فقلت طيبة،
اهللا تعبد وكانت خملصة مؤمنة سيدة حمرتمة وكانت ارسائيل بني من فرعون زوجة آسية كانت -٢
أراد ملا بروحها فعاينت حينئذ املالئكة يعرجون حزقيل، قتل فرعون امرأة أن إىل ذلك عىل رسًا وكانت
خيربها فرعون دخل عليها إذ هي كذلك فبينام وتصديقا، وإخالصا يقينا فزادت من اخلري هبا تعاىل اهللا

وعال؟ جّل عىل اهللا أجرأك ما يا فرعون، لك الويل فقالت: هبا، صنع بام
آمنت لكني جنون اعرتاين فقالـت: ما صاحبتك، اعرتى اجلنون الذي اعرتاك قد لعلك هلـا: فقـال

العاملني. وربك ورب ريب باهللا تعاىل
موسى، بإله لتكفرن أو املوت لتذوقن فاقسم اجلنون، أخذها ابنتك هلا: إن امها فقال فرعون فدعا
أفعل ذلك ال واهللا فال باهللا أكفر أن وقالت: أما فأبت أراد، فيام فرعون فسألتها موافقة أمها فخلت هبا

ذي األوتاد﴾.(١٢٩) ﴿وفرعون سبحانه: اهللا قال كام أوتاد، أربعة بني مدت حتى فرعون هبا فأمر أبدا،
عظيمة صخـرة يلقـي عليها أن ثـم أمر الشـمس، يف وألقاها أوتـاد بأربعـة ورجليهـا يدهيـا أوتـد

كثريا. وتتأمل بشدة وتتعذب بصعوبة تتنفس فأصبحت
للعذاب جتد فلم عنها، أن خيفف موسى اهللا فدعا بإصبعها، إليه فشكت يعذهبا وهو موسى هبا فمّر
فرفع يف اجلنة﴾ يل عندك بيتًا ﴿رب ابن العذاب: يف فقالت وهي هلا، عذاب فرعون ماتت من أن إىل أملا

وترشب. فيها تأكل فكانت اىل اجلنة روحها تعاىل اهللا
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فضحكت، فقال در من هلا بنى اجلنة رأسك، ففعلت فأريت البيت يف ارفعي أن إليها: اهللا وأوحى
العذاب. يف تضحك وهي هبا، الذي اجلنون اىل فرعون: انظروا

الفضل وهلا موسى$ عىل حق كان هلا والتي والّطيبة املقاومة املرأة هذه استشهدت وهبذا الرتتيب
وأعدائه.(١٣٠) فرعون عديدة من موارد يف نجاته يف

نموذج لوحشية فرعون
اىل فرعون به وشوا فرعون وان قوم حزقيل$ فيه يذكر حديث طويل الصادق$ عبداهللا عن أيب
عمي ابن هلم فرعـون: عىل مضادتك، فقـال أعدائـك ويعني خمالفتـك اىل يدعـو حزقيـل ان وقالـوا:
عليه كنتم فان استحق العذاب عىل كفره نعمتي، فقد ما قلتم ان فعل عهدي وويل ملكي وخليفتي عىل
من أتباع كان بحزقيل والذي فجاء يف مساءته، الدخول اليثاركم العقاب أشد اسـتحققتم فقد كاذبني
ربوبية فرعون امللك جتحـد أنت وقالوا: فكاشـفوه هبم وجاء الظاهر عىل يتقي كان موسـى$ ولكنـه

وتكفر نعامه؟
ال. قال: عىل كذبا قط؟ جربت هل امللك أهيا فقال حزقيل:

فرعون. رهبم؟ قالوا: من فسلهم قال:
فرعون. قالوا: خالقكم؟ ومن قال:

مكارهكم؟ والدافع عنكم الكافل ملعايشكم رازقكم من قال:
هذا. فرعون قالوا:

ورازقهم خالقي هو وخالقهم ريب، رهبم هو أن من حرضك وكل فأشهدك امللك أهيا قال حزقيل:
رهبم وخالقهم غري رازق وال خالـق وال يل ال رب معاييش هم مصلح معايشـهم رازقي ومصلح هـو
منه فأنا ورازقهم وخالقهم رهبم سـوى ورازق وخالق كل رب أن حضـرك ومن وأشـهدك ورازقهم
الذي أن يقل ريب، ومل اهللا هـو رهبم أن يعني وهو هـذا حزقيل (يقول بإهليته وكافر ربوبيتـه مـن بـريء
ريب يقول فرعون حـرضه، وتومهوا أنه ومن عىل فرعون املعنى هذا وخفى ريب هو رهبـم أنه هبم قالـوا

ورازقي). وخالقي
الفتنـة بيني وبني ومريدي ملكـي طالب الـفسـاد يف السـوء ويا رجال يـا فـرعــون: فقـال لـهـم
يف والفت عمي ابن أمري، وإهالك فسـاد الرادتكم املسـتحقون لعذايب أنتم عضدي، وهو عمي ابن

عضدي.
وأمر وتدا صدورهم وتـدا ويف عضده ويف واحد منهم وتـدا كل سـاق يف فجعل باالوتاد أمـر ثـم
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ما سيئات اهللا ﴿فوقاه تعاىل: قال اهللا فذلك ما أبداهنم، من حلومهم هبا فشقوا احلديد أصحاب أمشاط
مكروا﴾.(١٣١)

وغرورهــم البالء من أنواع بتسعة الفرعونيون ابتالء
ومنذ بموسى$ ارسائيل بني كثرية من آمنت جمموعات السحرة عىل انتصار موسى$ حادثة بعد
وأعوانه فرعون ورشع موسى$، أتباع ارسائيل وبني القبطيني بني كثرية نزاعات حصلت احلادثة تلك
يصّربهم موسـى$ فكان نسـاءهم، واسـتحياء أبنائهم وقتل وتعذيبهم ارسائيل بني بظلم أخرى مرة

للمتقني.(١٣٢) والعاقبة عباده من يشاء من يورثها هللا االرض إن باهللا واصربوا استعينوا هلم ويقول
التايل: وهي شهر) بعد شهر أو سنة (سنة بعد البالء أنواع من نوع عىل القبطيني تسعة اهللا فأنزل

موسى، عصا -١
البيضاء، اليد -٢

القحط، -٣
الثمرات، نقص -٤

الطوفان، -٥
اجلراد، -٦

السـوس هو وقيل وأخبثه ما يكون وهو رش لـه أجنحة الذي ال الصغار اجلـراد (وهـو ٧- القمـل
احلبوب)، من خيرج الذي

الضفادع، -٨
عليهم دما.(١٣٣) النيل ماء حيث سال الدم -٩

ازدادوا بل عنها نجمت التي واخلسارة عليهم البالءات بنزول تلك فرعون وأعوانه يعترب ولكن مل
فام لتسـحرنا هبا آية به من تأتنا مهام موسـى$ بالسـحر وقالوا: ﴿وقالوا وغرورًا واهتموا عنادًا وتكربًا

بمؤمنني﴾.(١٣٤) لك نحن
الدم: ذات بالء فرعون وأعوانه عـىل نزلت التي إحدى البالءات إىل كنموذج نظركم نلفـت وهنـا
يراه القبطي فكان للزراعة، وال يصلح للرشب وال الدم، اىل تبّدل قد النيل ماء أن رأى الفرعونيني يوم
يقول القبطي وكان دما، يراه رشبه القبطي وإذا ماء كان االرسائييل فإذا رشبه ماء يراه واالرسائييل دما

دما. حتول القبطي فم صبه يف إذا فكان يف، ىف وصبه فيك يف املاء خذ لالرسائييل:
إليك جئت أصدقائك واليوم من من شدة عطشه وقال له: إنني ارسائييل عند قبطي ذات يوم جاء
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من يزال ماءا للسـبطي، وأنا دم، ولكنه ال اىل النيل مـاء وبّدل سـحـرنا إن موسـى حاجة، اطلب منك
من وانجو صافيا مـاءا ماءا وارشبه يظل وناولني إياه لعلـه الكأس وامـأله باملاء هذا خـذ أصحابـك،

املوت عطشا.
وناول القبطي نصفه، منـه هنر النيل ورشب من باملاء ومأله الكـأس السـبطي وأخذ له فاسـتجاب

صايف، ارشبه. املاء هذا وقال: اآلخر النصف
الوقت وعندما هدأ من وبعد فرتة القبطي، دم، فغضب اىل ماء الكأس اللحظة تبّدل نفس يف ولكن

من هذه املصيبة؟ كيف أنجو ما احلل؟ للسبطي: قال غضبه من
موسى$. أتباع اىل وانضم فرعون تتبع السبطي: ال قال

لذلك. اهللا يوفقني حتى يل ذلك، ادع ال أستحق القبطي: قال
زالالً له، املـاء بموسـى$، فأصبح القبطي وآمن دعـاءه واسـتجاب اهللا كثريا، السـبطي له فدعـا
داخيل نبع يف نبع يوم القيامة! اىل أبدًا أعطش فلن ريب عطايا مـن رشبًة رشبت ألين وقال: ورشب منـه

له. فذّل املاء الينابيع خالق وجّل عّز من اهللا املعنوية

ارسائيل بنـي ونجاة الفراعنة إغراق
البالء ويعاهدونه حتى ينكشف عنهم بموسى$ يتوسلون عىل فرعون وأعوانه البالء ينزل وكلام
إال يلبثون مـا ولكنهم البـالء عنهم يرتفـع دعاء موسـى$ عّز وجـّل، وبربكة بـاهللا سـيؤمنون بأهنـم
جاء ارسائيل كام بنـي يف البحر ونجا اهللا أغرقهم حتـى باهللا، كفرهم عىل ويظلون عهدهـم وينقضـون
لئن عندك عهد بام ربك ادع لنا موســى يا قالوا الرجز عليهم وقع سـورة االعراف: ﴿وملا ذلك يف ذكر
بالغوه هم اىل أجل الرجز عنهم كشفنا فلام ارسائيل، بني ولنرسلن معك لنؤمنن لك الرجز كشفت عنا

عنها غافلني﴾.(١٣٥) وكانوا بآياتنا كذبوا بأهنم اليم فأغرقناهم يف منهم فانتقمنا ينكثون، هم إذا
فرعون من جور هربـًا من مرص ارسائيل ببني خيـرج بأن وجّل عّز اهللا من فقـرر موسـى$ بوحي

املقدس). (بيت فلسطني اىل وهاجروا هلم، فرعون تعذيب من ينجو بني ارسائيل وحتى وظلمه
العبور، وقد من يتمكنوا ومل البحر وصلوا اىل حتى ليال فلسطني اىل مرص موسى وأتباعه من فسار
وأعوانه وفرعون أمامهم البحر يرون ارسائيل وهم بنو فاضطرب جمهز، بجيش وأعوانه فرعون تبعهم
وقد أمرت أين اهللا مكلـم يا ملوسـى$: موسـى) (ويص نون بن يوشـع قال احلني ذلك خلفهـم، ويف

أمامنا؟ والبحر فرعون غشينا
البحر﴾.(١٣٦) بعصاك ارضب ملوسى$: ﴿إن اهللا فأوحى
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ختشى﴾.(١٣٧) وال دركًا ختاف ال يبسًا البحر يف طريقًا هلم ﴿فارضب وأيضا قال:
جنبات عىل املاء كالطود العظيم وارتفـع كل فـرق فكان فانفلق بعصـاه البحر موسـى$ فرضب
وسـلطانه بقدرته ماء فيها يكن مل كأنه وجفت الطرق ويبسـت وبقدرته اهللا تعاىل بأمر كاجلبال الطريق

وأتباعه البحر وعربوه ساملني. موسى فدخل وطلعت الشمس عليها تعاىل
حتى هليبتي انفلق قد اىل البحر ألصحابه: انظروا قال البحر اىل انتهى فلام بجنوده فرعون أقبـل ثـم

وعبيدي. أعدائي أدرك
دخل واىل إال أصحابه من أحد يبق مل كلهم حتى خلفه، فلام دخلوا أصحابه واقتحم البحر فدخل
أصحاب موسـى من خرج من آخر وكان البحر، جوف يف مجيعهم دخل من أصحابه وكانوا من آخر
فانطبق ببعض بعضـه الرياح فرضبت البحر سـبحانه اهللا أمر الرب يف كلهـم أصحاب موسـى وأصبـح
قوم بـأذى، فغرق أحد موسـى$ قوم من يصب ومل أحد، يسـلم منها ومل وقومه فرعون البحـر عـىل

أحد.(١٣٨) منهم يفلت ومل مجيعهم فرعون
قد عمره أن وأدرك انتبـه والغرق باهلالك وعلم وقومـه فرعون أقبل املـاء يتدفق كاجلبال عىل وملـا
بنوا به آمنت الذي إال إله ال ﴿آمنُت أّنُه وقال: دامعتان بعينان اهللا اىل فتوجه خطأ عىل وأنه هباءًا ذهب

املسلمني﴾.(١٣٩) من وأنا ارسائيل
فذهبوا وهلكوا قوم فرعون وأما وأغرقته، االمـواج جاءته حيث وقت للتوبة هناك مل يكن ولكـن
ملن ليكون وليعرفوه إليه لينظروا بالساحل وألقاه وحده اهللا تعاىل فنبذه فرعون وأما البحر يف بأمجعهم
جيفة ملقاة بالسـاحل إياه اهللا فأراهم ربًا، اختـذوه كانوا واهنم يف هالكه، أحد يشـك ولئال آيـة، خلفـه

وعظة.(١٤٠) عربة خلفه ملن ليكون
جربئيل$ أخذ واهلـالك والغرق للموت رؤيته نطق فرعون بالشـهادة عند ملا أنه الروايـة يف جـاء
موسـى مع عهدك ونقضت قبل من ربك تقـول هذا وقد عصيت اآلن فيه وقال: بحمـأة ووضعهـا يف

لك؟!(١٤١) مفر ال حيث تكذب واآلن ارسائيل، بني وظلمت
فرعون لألبد من نجوا وقد املقدس بيت اىل وساروا من البحر وهارون وأصحاهبم موسى فخرج

حياهتم. يف جديد بفصل وبدأوا وأعوانه

هلم موسى وتوبيخ االصنام بعبادة ارسائيل بنـي رغبة
عرب ملا أنه منها: موسـى$، عىل ثقيلة داخلية مشـاكل ظهرت الطاغوت، فرعون وفناء اندثار مع
اجلهلة فقالوا االصنـام، يعبدون قوم أثناء سـريهم أتـوا عىل فلسـطني، اىل وسـاروا البحر ارسائيل بنو
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آهلة﴾. هلم كام إهلا لنا اجعل موسى يا ﴿قالوا املنظر: ذلك تأّثروا من والذين منهم
للتوحيد وأعوانه فرعون ودعا جاهد الذي االصنام وهو يطالبه بعبادة جهل قوم موسى$ (واجه
االقرتاح هلذا كان حقًا كيف سـنة، ملدة أربعني واالصنام االشـخاص عن عبادة واالجتناب واالبتعاد
قوم ﴿إنكم موسى$ وقال: كثريًا)، فوّبخهم وآمله آذاه والذي موسى$ عىل قلب سيئ االمحق تأثري
أغري اهللا أبغيكم قـال يعملون، كانوا فيـه وباطل ما هم ما مهلك) مدمر (أي هـؤالء متـرب إن جتهلـون،
يقتلون أبناءكم العذاب سـوء يسـومونكم فرعون آل من أنجيناكم العاملني، وإذ فضلكم عىل وهو إهلا

عظيم﴾.(١٤٢) ربكم من نساءكم ويف ذلكم بالء ويستحيون
احلسـن ما صربتم أبا يـا باملسـلمني: يشـمت وهو عيل$ املؤمنني ألمـري قـال هيوديـا أن ويـروى
أقدامكم جفت مـا ولكن بىل له: بعضا، فقـال بعضكم سـنة حتـى قتل وعرشين مخسـًا نبيكم إال بعـد
قوم ﴿إنكم لكـم: وقال موسـى فوّبخكم هلم آهلة، كـام إهلًا لنا اجعل يا موسـى قلتم حتـى مـن البحـر

جتهلون﴾.(١٤٣)

التوراة جبل طور ألخذ ألواح اىل موسى ذهاب
موسـى قوم وكان ويبّلغه لبني ارسائيل، ابراهيـم$ دين يتبـع العرص ذلك حتـى كان موسـى$
عىل يشتمل والذي به وعده الذي اجلديد الساموي وكتابه اجلديدة موسى بمناهج يعملون أن ينتظرون

وأمثال. وعرب ومواعظ وهني أمر من التكاليف مجيع
اىل وسأذهب يومًا ثالثني ملدة وسأغيب عنكم خليفة هارون ليكون فيكم جعلت موسى: هلم فقال

التوراة). (الواح الرشيعة بأحكام آيت لكم طور حتى جبل
يروه بذلـك، وإذا مل عليه وأّرصوا اهللا ينظـروا اىل أن ارسائيل بنـي من مجٌع أراد أخرى جهـة ومـن
سبعني رجال من بينهم فاختار يّتعظوا، مل ولكنهم ووعظهم موسى$ فنصحهم به، فلن يؤمنوا جهرة
من بني بطلٍب تعاىل طـور هللا جبل عند موسـى$ فقال وجّل عّز باهللا جبل طور للقاء اىل هبـم وخـرج

إليك﴾. انظر أرين ﴿ربِّ ارسائيل:
تراين﴾. فسوف مكانه استقر فإن اجلبل اىل انظر ولكن تراين ﴿لن وجّل: اهللا عّز فقال

أول وأنا سـبحانك تبـُت إليك قال أفاق موسـى صعقًا فلام وخّر دّكًا جعله للجبل ربه ﴿فلـام جتـىل
املؤمنني﴾.(١٤٤)

سورة االعراف: من (١٥٥) اآلية يف وجاء
الرجفة﴾. أخذهتم فلام مليقاتنا رجال سبعني قومه موسى ﴿واختار
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حيـث طلب قوم للـجـبـل، وجـّل اهللا عّز تـجــّىل الوقــت الـذي يف الـرجـفــة حصلـت هـذه
رب جتىل وكان ُيـرى، ال اهللا مـن أن بـالـرغــم وتعـاىل سـبحانه اهللا اىل يـنـظــروا أن منـه موسـى$
لـهم عقاب نفسه موسـى$ ودهـشـة من قوم موسـى شـخص سـبعون وهالك العاملني بجبل طور
بعني ويبرصون ينظرون هلا برؤيتهـم تعاىل حتى اهللا لقدرة آية وكانت وجـّل عّز بمشـاهدة اهللا لطلبهم

وجّل. عّز اهللا الباطن
من قبل لو شـئت أهلكتهم ﴿رب وجّل: هللا عّز قال ارسائيل بني هالك ورأى موسـى$ أفاق وملا
فيام صادقًا يكن مل حيث فقتلهم هبم ذهب أنه له فيقولوا ارسائيل بني يرجع اىل كيف أنه (ويعني وإياي

منّا﴾.(١٤٥) السفهاء فعل بام أهتلكنا وجّل) عّز مناجاة اهللا من اّدعاه
أنـت ولينا فاغفر وهتدي من تشـاء تشـاء هبا من فتنتك تضل إال هي ﴿إن قـال بتـرضع وبكاء: ثـم
عذايب قال إليك هدنا إنا اآلخرة ويف حسـنة الدنيـا هذه يف لنا واكتب الغافرين، وارمحنـا وأنت خري لنـا
بآياتنا هم والذين الزكاة ويؤتون يتقون للذين فسأكتبها يشء كل وسـعت ورمحتي أشـاء من به أصيب

يؤمنون﴾.(١٤٦)
ويف رأوا بام وأخربوهم ارسائيل بني موسى$ اىل مع معه، وعادوا وبعثهم وجّل عّز اهللا فأحياهم

وجّل. عّز اهللا من التوراة ألواح موسى$ أخذ السفرة هذه
وبكالمي الناس برسااليت عىل اصطفيتك موسـى إين ﴿يا طور: جبل عند ملوسـى$ تعاىل اهللا قال
لكل يشء وتفصيال موعظـة يشء كل مـن األلواح يف لـه وكتبنا الشـاكرين، من وكن آتيتـك مـا فخـذ

دار الفاسقني﴾.(١٤٧) سأريكم بأحسنها يأخذوا وأمر قومك بقوة فخذها
اهللا من التوراة بصورة ألواح من دينه وقوانني رشائع ميقات طور يف موسى$ أخذ الرتتيب وهبذا
والقانون الكتاب السـاموي هذا ضوء يف التكامل اىل هبم هيدهيم ويسـمو حتى قومه اىل وعاد وجّل عّز

األسايس.

موسى$ غياب يف فتنة السامري املنافق
اىل حتتاج حكومة وكل ارسائيل لبني حكومة أن يقيم وأراد الفرعونيني، من نجى موسى$ أن قلنا
حتى وجّل عّز اهللا من التوراة يأخذ الواح حتى طور جبل اىل بني ارسائيل مع مجع مـن فذهب قانـون،

للناس. االسايس القانون الساموي الكتاب ذلك يكون
وجعلت يوما ثالثـني عنكم سـأغيب العاملني: رب عىل وعـد بنـاءًا ارسائيل لبنـي قـال البدايـة يف

ارشاداته. يف ظل حياتكم حتى تستمروا يف عليكم، خليفتي هارون
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وجّل اهللا عّز زاد يومـا الثالثون وملـا انتهى باملناجـاة والعبادة، طور وبدأ جبل اىل موسـى وذهـب
يومًا. أربعني فأصبحت أيام عرشة عليهم

مل موسـى قوم أيضا الناس، به يقوم انقالب كل بداية يف انحرافيـة البدهيـي حصول حوادث ومـن
االنحراف. مصونني من هذا يظلوا

الشـخص «السـامري» (هو نفس بـ بعد فيام عرف والذي ارسائيـل بني ظفـر من بـن موسـى كان
السامري أن من بالرغم موسى$)، الذي قتله القبطي نزاعه مع يف موسى$ من استمد العون الذي
غياب ويف املنافقني، من بعد فيام أنه أصبح إال االنقالب يف دور له وكان موسـى$ أصحاب من كان
عجال منها وصنع مجعت التي الذهبية الفرعونيني وكنوز ارسائيل ضعف إيامن بني موسـى$ استغل

عبادته. الناس اىل ودعى
الكريم: يف القرآن جـاء كام فتحاته مـن خالل ويمر الريح هيب خـوار عندما العجـل جلسـد وكان
له جسـدا عجال فأخرج هلم السـامري، فكذلك ألقى القوم فقذفناها زينة أوزارا من محلنا ولكنا ...﴿

موسى فنيس﴾.(١٤٨) هذا إهلكم وإله فقالوا خوار
فنصحهم عّباد العجل مـن وأصبحـوا من التوحيـد (أغلبهم) ارسائيـل بني خرج الرتتيـب وهبـذا
من وخرج عنهم فبعـد بقتله، ّمهوا بل بحديثه مل يعتنـوا ولكنهم فتنة وأنه العجـل عبادة هـارون بعـدم
فاتبعوين الرمحن ربكم وإن به فتنتم إنام قوم يا قبل من هارون هلم قال القرآن: ﴿ولقد قال حيـث بينهـم

موسى﴾.(١٤٩) إلينا يرجع عاكفني حتى عليه نربح لن قالوا أمري، وأطيعوا

السامري لفتنة برؤيته الشديدة فعل موسى$ رّدة
اىل قومه وهو طـور جبل من لقومه مع السـامري، فعاد جـرى وجّل ملوسـى$ بام عـّز أوحـى اهللا
قال موسـى، يا قومك عن أعجلك ﴿وما وجّل قال ملوسـى$: عّز اهللا أّن القرآن يف جاء كـام غضبـان
السـامري، بعدك وأضلهم من قومك فتنا فإنا قد لرتىض، قال وعجلت إليك رب أثري عىل اوالء هم

أسفًا﴾. غضبان قومه اىل موسى فرجع
قوم ﴿قـال يا موسـى$: هلم وقال فتكّرست االرض عـىل الواح التوراة شـدة غضبه رمـى ومـن
فأخلفتم ربكم من غضب عليكـم حيّل أن أردتم أم العهد عليكم أفطال حسـنا ربكـم وعدا أمل يعدكـم
ألقى فكذلك فقذفناهـا القوم زينـة من أوزارا محلنا ولكنـا موعـدك بملكنا أخلفنا ما قالـوا موعـدي،

السامري﴾.
بلحيته ورأسه وقال: أخذ غضبه شدة ومن هارون أخيه اىل فتوجه موسى$



٦٩

موسى$ قصة

أفعصيت أمري﴾.(١٥٠) تتبعن أال ضلوا، إذا رأيتهم منعك ما هارون يا ﴿قال
إرسائيل بني بني إين خشيت أن تقول فرقت برأيس بلحيتي وال تأخذ ال بنؤم يا ﴿قال هارون: فقال

قويل﴾.(١٥١) ترقب ومل
ال تقول أن احلياة يف لـك فاذهب فإن ﴿قال وعاقبه فقال لـه: ووّبخه موسـى$ للسـامري فتوجـه

ختلفه﴾.(١٥٢) لن موعدا لك وإن مساس
بني ارسائيل ضعـف حيث اسـتغل نقاط جدًا ذكي كان ولكنـه وأناين منافـق السـامري نعـم،كان
حيث من املوت أشـد عقابًا موسـى$ عاقبه النهاية ويف عظيمة، فتنة بينهم وأشـعل سـيئًا اسـتغالالً

يمسه أحد. منه وال يقرتب ال نجسًا منبوذًا وأصبح قومه من طرده
المس وكأنه جـسمه يـحـتـرق يـمـّسه كان من وكـل مساس» «ال ابتىل بمرض الرواية أنه يف جاء

هلك.(١٥٣) املجتمع حتى يف منبوذا وظل ذلك املرض من يعاين وظل الصحاري يف فهام النار،
موسـى$ أن إال وانسـجام بني ارسائيل يف وحدة شـديدة رضب رضبة أن السـامري من بالرغم
منها، والتخّلص السـامـري فتنـة عـىل أن يقىض اسـتطاع االنقالبية باملناهج وشـدة العمل بمقاومتـه
من وبأمر وتابـوا، فعلوا عـىل ما فندموا االنحراف والسـقوط، ارسائيـل من بني ونّجـى لعـدة مرات

النيل.(١٥٤) يف رموا به باملربد ثم العجل بردوا موسى$
 

التوبة بربكة وإعادته ارسائيل بنـي رؤوس فوق الطور جبل رفع
وفيها فقال لقومه: جئتكـم بااللواح، التوراة بألـواح أتى الطور، جبل مـن رجع موسـى$ حينام

هبا. فاعملوا واحلرام واحلالل التوراة
حيافظوا عليها توقف وأن أو تذمر دون قلوهبم من بقوة االحكام من ما أتاهم يأخذوا بأن فأمرهم
وأال ما فيه قـوالً وعمًال يذكـروا وأن اوتـوه، ما مشـاق حتمل عىل وعزم بجـد جهدهم حمافظـة أشـد

يرتكوه.
نتقوا اجلبل حتى املالئكة اهللا فأرسـل يف العمل بام فيها، املشـقة ألوامره ووجدوا يمتثلوا مل لكنهـم
اآلية رؤيتهم لتلك وعند ذلـك، أيقنوا أو أهنم أنه واقع عليهم وظنوا ظلة كأنه وصـار رؤوسـهم فوق

تتقون﴾.(١٥٥) لعلكم واسمعوا واذكروا ما فيه ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة وقال: موسى خاطبهم
بام عىل العمل موسـى$ وعاهدوا تعاىل هللا وسـجدوا التوراة وأخذوا وآمنوا وقبلوا فاستسـلموا
بربكـة التوبة وما العذاب عنهم تعـاىل اهللا رفع رؤوسـهم، اجلبل عىل ينتظرون سـقوط هم وبينـام فيهـا

حيذرون.(١٥٦) كانوا
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موسى$ بأوامر التزامه وعدم قارون
قارون. وهو آخر برشٍّ السامري، ثم والفرعونيني الفرعون ّرش من نجاته بعد موسى$ ابتىل

بحيث وافرة وحكمة علـم ذو (١٥٧) وكان
موسـى$ خالة ابن قاهث» بن بـن َيْصُهر «قـارون كان

القسـم يف القايض قارون قسـم، وكان يف قسـمني فكان عىل موسـى$ القضاء اىل ارسائيل بني قّسـم
اآلخر.

بغًال سـتني خزائنه وقر مفاتيح وغني جدا حتى أنه روي فيه أن كثـرية صاحـب أموال قـارون كان
منها كنز. مفتاح لكل قدر اصبع عىل منها يزيد مفتاح ال حمجلة غراء

الُقّوِة﴾.(١٥٨) بالُعصبِة ُأوِىل َلَتنُوُء مفاحته إنَّ ما الكنوز املورد: ﴿وآتيناُه من هذا يف القرآن يقول كام
عىل موسى$ الزكاة وتعاىل سـبحانه اهللا وموسـى$ حتى أنزل قارون عداوة بني أية هناك يكن مل
يدفعها أن عـن وامتنع فأبى بالزكاة وطالبـه قارون اىل أمـوال الناس، فذهب موسـى$ يف وفرضهـا
شاة ألف كل وعن درهم، عىل ألف درهم كل وعن دينار دينار عىل ألف كل أن يعطيه عن عىل فصاحله

نفسه. بذلك كثريا فلم تسمح فوجده بيته فحسبه اىل رجع يشء شيئا، ثم ألف وعن كل شاة، عىل

اللئيم قارون خطة إحباط
يشء فأطعتموه، بـكل أمركم موسـى قد إن ارسائيل هلم: يا بني وقال ارسائيل بني قـارون فجمـع

شئت. بام وسيدنا فمرنا كبرينا له: أنت أموالكم، فقالوا يأخذ أن يريد اآلن وهو
خرج ذلك فعلت فإذا بنفسـها، تقذفه أن عىل هلا جعًال فنجعل البغي بفالنه أن جتيئوا آمركم فقال:

فاسرتحنا منه. ورفضوه ارسائيل بنو عليه
حكمها وقيل: ذهب، مـن طسـتًا وقيل وقيل ألف دينار، درهم، ألف هلا قارون فجعل هبـا، فأتـوا

ارسائيل. بنو حرض إذا غدًا بنفسك موسى تقذيف أن عىل بنسائي وأخلطك أمولك إين هلا: وقال
دينهم هلم أعالم وتبني وتنهاهم لتأمرهم خروجك ينتظرون اجتمعوا قد ارسائيل بني له: إن فقال
وفيام ووعظهم خطيبا فيهم فقام االرض، من براح وهو يف اليهم موسى$ فخرج رشيعتهم، وأحكام
امرأة جلدناه له ومن زنا وليست ثامنني، جلدناه افرتى ومن يده، قطعنا من رسق بني ارسائيل يا قال:

رمجناه حتى يموت. امرأة وله زنا ومن مائة،
أنت؟ كنت وإن قارون: له فقال

أنا؟! قال: فجرت بفالنة، أنك يزعمون ارسائيل فإن بني قال قارون: أنا، وإن كنت قال:
إنام أنا فالنة يا موسـى: قال هلا أن جاءت فلام قالـت، كام فهو قالت فإن ادعوها، قـال: نعـم، قـال:
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عىل التوراة وأنزل ارسائيل لبنـي البحر فلق بالذي وسـأهلا عليها، وعظم هؤالء؟ ما يقول لك فعلـت
توبة أفضل لئن أحدث اليوم نفسها: يف وقالت بالتوفيق اهللا تداركها ناشدها فلام صدقـت، موسـى أال

أقذفك بنفيس. أن عىل جعًال يل قارون جعل ولكن كذبوا، ال فقالت: اهللا، رسول أن أوذي من
مهلكة، يف وقع أنه وسكت املأل وعرف رأسه ونكس قارون يده يف سقط الكالم هبذا فلام تكلمت
فإن كنت اللهم آذاين وأراد فضيحتي وشيني، عدوك قد إن رب يا ويقول: يبكي سـاجدًا موسـى وخّر

وسلطني عليه. فاغضب يل رسولك
ارسائيل بني يا موسـى: فقال تطعك، شـئت االرض بام ومر رأسـك ارفع أن سـبحانه اهللا فأوحى
معي كان ومن مكانـه، فليثبت معه كان فمن فرعـون، اىل بعثني كام قـارون اىل بعثني تعـاىل قـد اهللا إن
فأخذهتم خذهيـم، أرض يا موسـى$: قال ثم رجـالن، معه إال يبـق ومل قـارون فاعتزلـوا فليعتـزل،
خذهيـم، فأخذهتم اىل يا ارض قال: حقوهنم، ثم اىل فأخذهتـم خذهيم، يـا أرض قال: ثـم ركبهـم، اىل
حتى والرحم، قارون اهللا ويناشـده موسـى$ اىل يترضعون كل ذلك يف وأصحابه وقارون أعناقهم،
غضبه، ثم لشـدة اليه يلتفت ذلك ال مجيع ىف مرة، وموسـى سـبعني ناشـده أنه االخبار بعض يف روي
استغاثوا موسـى، يا اىل موسـى: سـبحانه اهللا فأوحى األرض، عليهم فانطبقت خذهيم، يا أرض قال:
قريبًا لوجدونى واحدة مرة دعونى إياى لو وعزتى وجالىل تغثهم، أما ومل ترمحهم فلم مرة بك سبعني

جميبًا.(١٥٩)

موسى$ ولعنة اهانة قارون ملوسى$
عليهم فرض اهللا وقد مـرص، من ارسائيل ببني موسـى$ خرج ملا أنه الروايات لبعض طبقـًا جـاء
أول الليل مـن يقومون فكانـوا االرض، يف يتيهـون سـنة أربعني عليهم حّرمهـا خالفـوا وملـا دخوهلـا
فيهم يكن ومل التـوراة يقرأ وكان منهـم، قارون وكان والبـكاء، والدعاء قـراءة التـوراة يف ويأخـذون
عىل بني االمر طـال فلام الكيمياء، يعمـل وكان قراءته، حلسـن املنون يسـمى منه وكان أحسـن صوتـا
إليه حيبه فدخل موسـى وكان التوبة يف معهم امتنع أن يدخل قد قارون والتوبة وكان التيه يف ارسائيل

العذاب. بك نزل وإال معهم ادخل ههنا، قاعد وأنت التوبة قارون قومك يف يا له: فقال موسى
قرصه فناء يف فجلس مغتًام عنده من موسى فخرج إليه، دعاه ملا بقوله ومل جيبه واستهزأ فاستهان به
يصب أن قارون فأمر العصا، بيده شـعر، رشاكهام من خيوط جلد محار من ونعالن شـعر، وعليه جبة
كان إذا شـعرات كتفه يف وكان شـديدًا، غضبًا موسـى فغضب عليه، باملاء، فصب خلط رماد قد عليه

حايل! يكون فام يل تغضب إن مل رب يا موسى$: فقال الدم، منها وقطر ثيابه غضب خرجت من
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أن أمر قارون كان وقـد شـئت، بام فمر تطيعك أن واالرض السـاموات أمرت قد إليه فأوحـى اهللا
عليه. ودخل فانفرجت االبواب اىل فأومأ موسى فأقبل القرص، باب يغلق

وبينك بيني التي موسـى أسـألك بالرحم يا له: فقال بالعذاب، قد أويت أنه علم قارون اليه نظر فلام
عني. كففت إال

االرض، يف فيه بام خذيه، فدخل القرص أرض يا تردين من كالمك، ال الوي يا ابن موسى: له فقال
وخزائنه.(١٦٠) بقرصه فابتلعته االرض، يف قارون ودخل

تنّفر اىل تبدلت التـي احلرسة
أينام حتمل معه وكانت حمجلة بغًال غراء سـتني عىل حمّملة وكنوزه بثروته بيته من خيرج قـارون كان
ومتردًا جتربًا وخيتال زينته يف خيرج فـكان هبا، والتفاخر ثروته للناس الشـديد بإظهار حلبه يذهـب(١٦١)،
ذات يوم مع خـرج قارون البعض: أن حتى كتـب يف زينته﴾، قومـه ﴿فخرج عىل اهللا تعـاىل: كـام قـال
يف خرج وقيل املعصفرات وعليهم االرجوان عليها رسوج بيض براذين عىل وأعوانه وحشـمه خدمه
االرجوان ومعه عليها الذهب رسج من شـهباء عليها بغلة عىل وقيل ألفًا عليهم املعصفرات، سـبعني
والثياب احليل عليهن بيض جارية آالف ثالثة ومعه االرجوان، دواهبم وعىل عليهم فارس آالف أربعة

الشهب. البغال احلمر عىل
مثله، يرزق أن ويتمنى يتحرس زينته وأهبته رآه يف فكان كل من الغبطة بعني قومه من مرموقًا فكان
واحدة، حلظة أو واحدة سـاعة ليوم واحد أو يكونون مثله الدنيـا، حـتى لو يف احلظ من مـا رزق مثـل

استعظام. أيام ذلك يستعظمون وكانوا
عظيم﴾. حظ قارون إنه لذو أويت ما مثل لنا ليت ﴿يا وكانوا يقولون:

امتحان يف يكونوا مثله أن متنـوا الذين اجلهلة وقومه جعل قارون قد وجـّل عـّز اهللا أن احلقيقـة ويف
عظيم. اهلي

بصرية، ذو وكانوا العلم أهل من بينهم فئة قليلة جهلة كان من كانوا أكثرهم أن من بالرغـم ولكـن
فكانوا والزهو الكرب واخليـالء عليه مـن هو ما عاقبة النصح وحيذرونـه لـه ويبذلونه يعظونـه فكانـوا

صاحلًا﴾.(١٦٢) وَعِمَل آمَن ملن خٌري اهللاِ ثواًب ﴿ويلًكم له: يقولون
احلرسة عن الدنيا احلقيقـة، وعوضًا احلياة يريدون الذيـن حتى أدرك وقت طويل يمـض مل ولكـن
ونزل قارون، عىل وجّل اهللا عـّز غضب عندما وكان ذلك قارون، كنـوز من يتنّفـرون واآله، أصبحـوا

معينًا. وال جيد له نارصًا ومل االرض وبداره وخسف به العذاب عليه
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ويقدر﴾. عباده من يشاء الرزق ملن يبسط يقولون ويكأن اهللا باالمس مكانه متنوا الذين ﴿وأصبَح
باألمس وجعلهم التي متنوهـا امللّحة وأمنيتهم دعائهـم اهللا اسـتجاب لو ماذا يفّكـرون وأصبحـوا
مـــنَّ أن ويقولون: ﴿لوال وجّل عّز اهللا يشكرون بدءوا لذلك سيفعلون، كانوا ماذا قارون، مكانة يف

الكافرون﴾.(١٦٣) يفلح بنـا ويكأنه ال خلسـف علينا اللــه
حياة هي احليـاة تلك مثل أن وفهمنـا الشـهوة وحب الغرور نتيجة ورأينـا أبرصنـا احلقيقـة، اآلن

موحشة.
اليوم أصبح ارسائيـل، بني احرتام وموضـع العلامء مـن االيام من يوم يف كان الذي قـارون نعـم،

ذليًال حقريًا. للغرور نتيجًة

سينـاء صحــراء يف يف التيــه سنة وأربعني ارسائيل بنـي
وجّل عّز اهللا أمرهم رشهم، من وبني ارسائيل موسـى$ ونجاة والفرعونيون، فرعون هالك بعد

وجّل. عّز اهللا بأمر موسى$ فيها، وأبلغهم املقدس ويسكنوا بيت فلسطني يسريوا اىل بأن
فإنا منها فإن خيرجوا منهـا خيرجوا حتى ندخلها لن وإنا جبارين قومـًا فيها إن ﴿يا موسـى فقالـوا:

داخلون﴾.
موسـى عىل قوم اهللا فغضب وجّل، عـّز اهللا اىل واشـتكى قوهلم سـامع جدا بعد موسـى$ فحـزن
هللا والتجأوا فعلوه ما عىل ندموا التيه يف حصلوا وملا سنة، أربعني ملدة سيناء صحراء يف يتيهون فجعلهم
اآلية يف يف القرآن ذلك ذكر جاء كام ونعمه بعناياته الثانية للمرة وجّل عّز فشملهم اهللا وتعاىل، سبحانه
طيبات من كلوا والسلوى املن عليكم وأنزلنا الغامم عليكم ﴿وظللنا نقرأ: حيث البقرة من سـورة ٥٧

رزقناكم﴾. ما
والقاحلة واجلافة احلارقة الصحراء يف حتى يستطيعوا العيش غذائية ملواد ارسائيل بني نعم، احتاج
من حّر ليقيهم بالغامم وظللهم املشـكلة هذه يف عليهم تعاىل اهللا فرج (أربعني سـنة)، وأيضا طويلة ملدة

ووهجه. الشمس
منه طعامًا وهييئون يصطادونه «السلوى» بـ يسمى طائرًا هلم عّز وجّل اهللا أرسـل أخرى جهة ومن
من عليهم املن وأنزل خرضاء، وأصبحت الصحراء االشـجار يف نبتت االمطار ونتيجًة هلطول لذيذًا،
والعسل طعمه كالزبد االشجار يشء كالصمغ كان يقع عىل وهو الشمس طلوع اىل الفجر وقت طلوع

ليومهم. يكفيهم ما منها يأخذون فكانوا
والعطش.(١٦٤) اجلوع اهللا عّز وجّل من نّجاهم الرتتيب، وهبذا
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موسى$ عصا برضبة يف الصحراء عرشة عينًا اثنى ظهور
وسـقي لرشهبم ماء هناك يكن ومل اىل املاء احتاجوا تائهني سـيناء صحراء يف ظّلوا قد القوم كان وملا

واستسقوه. متذّمرين موسى$ وشكوا حاهلم عند فجاءوا دواهبم
احلجر، بعصاه يرضب أن تعاىل دعائه وأمره فاسـتجاب اهللا املاء يسـقيهم ربه بأن فدعا موسـى$
والتي ارسائيل بني قبائل (بعدد عينًا عرشة اثنتا منه انبجسـت رضبه احلجر فلام بعصاه موسـى فرضب
﴿وإذ الكريم: القـرآن يف وجّل عـّز اهللا قال كام الصحـراء يف املياه وجـرت قبيلة) عـرشة كانـت اثنتـي
أناس كل علم قد عينا عـرشة اثنتا منه فانفجرت بعصـاك احلجر ارضب فقلنا موسـى لقومه استسـقى

مرشهبم﴾.
يف تعثوا وال اهللا رزق مـن وارشبوا وجّل: «كلـوا عـّز اهللا من بأمر ارسائيل لبنـي موسـى$ فقـال

مفسدين».(١٦٥) االرض

منطقي الغري التوّقع
أهنم إال موسى$ بواسطة اهلية ونعم بمواهب عّز وجّل اهللا شملهم قد بني ارسائيل من أن بالرغم
عند جاءوا والسـلوى بل باملن فلم يكتفوا هلا، ال معنـى واهية حجج إظهار يتوقفـوا عـن ومل يكّفـوا مل
خيرج ربك وادع لنا طعام واحد عىل نصرب موسى لن متنوعة وقالوا: ﴿يا أطعمة منه وطلبوا موسى$

وبصلها﴾. وعدسها وفومها وقثائها بقلها من االرض تنبت مما لنا
ما لكم فإن مـرصا اهبطوا خري هو بالـذي أدنى هو أتسـتبدلون الذي ﴿قال موسـى$: فقـال هلم

سألتم﴾.(١٦٦)
فكيـف كانوا يف ذلك، اجلباريـن وتكاسـلوا فلسـطني قتـال حّكام يريدون يكونـوا لــم ولكنهـم
عليهم وظّلوا وغضب واملسكنة الذّلة عليهم وجّل عّز رضب اهللا لذلك والشـام، فلسطني سـيدخاون
من بغضب وبـاءوا واملسـكنة الذّلة عليهم ﴿ورضبت القـرآن: يف جاء كام الصحـراء، يف سـنة أربعـني

اهللا﴾.(١٦٧)
التالية. القصة يف سنذكر كام اجلهاد عن لتقاعسهم اهللا هبا ابتالهم التي الذّلة هي تلك

وذّلتهم اجلهاد عن ارسائيل بنـي امتناع
لكم اهللا كتب التي املقدسة االرض ادخلوا قوم ﴿يا سيناء: صحراء يف ارسائيل لبني قال موسى$

خارسين﴾. فتنقلبوا أدباركم عىل ترتدوا وال
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فإنا منها فإن خيرجـوا منها خيرجوا حتـى ندخلها لن فيها قوما جبارين وإنـا إن موسـى يـا ﴿قالـوا
داخلون﴾.(١٦٨)

قبول حيـث أن اجلهاد مسـألة يف وتقاعسـهم ضعفهم مدى موسـى$ بنـي ارسائيل عىل رّد يبـني
والقيام اجلهاد للحظة مسـتعدين يكونوا فلم الذّلة عىل يعتـادون جعلهم فرعون اسـتعامر حتت ذّلتهـم
ههنا قاعدون﴾. إنا فقاتال وربك أنت ﴿فاذهب ملوسى: قالوا أهنم جبار حتى حاكم أي او ضد ضده
بنعمة عليهام وجّل عّز اهللا أنعم وقد وجـّل عّز خيافان اهللا بني ارسائيل يف رجالن هنـاك كان ولكـن
وعىل غالبون، فإنكم دخلتموه فإذا الباب عليهم ﴿ادخلوا فقاال: والشجاعة والشهامة وااليامن العقل

مؤمنني﴾.(١٦٩) كنتم إن فتوكلوا اهللا
أن طبقا لبعض الروايات وجاء يوفنا، موسى$) وكالب بن (وّيص نون بن مها يوشـع والرجالن
اسـتأصلوا، حتى اجلبارين هبا فدخلها، فقتل بنـي ارسائيل يف أرحيا اىل نون بن يوشـع قدم موسـى$

تعاىل. اهللا وقبضه يقيم ما شاء اهللا أن هبا فأقام ودخلها موسى$
الشام وملك ارسائيل عىل بني موسى$ والذي اسـتخلفه نون بن يوشـع ارسائيل فتوىل أمور بني

قبض. حتى سنة سبعًا وعرشين موسى$ بعد بني ارسائيل يف مجيعه، وقام
بني ارسائيل.(١٧٠) يف اخلالفة أمور وتوىل يوفنا بن يوشع كالب بعد وقام

ألفا بالطاعون وهالك عرشون بن باعورا بلعم قصة
مستجابًا. دعاؤه فكان االعظم يعرف االسم وكان ارسائيل بني علامء من بن باعورا بلعم كان

مقدمته وعىل اجلبارين، مدينـة اىل التيه وسـار خرج من حتى عاش موسـى$ أن الرواية: يف جـاء
اجلبارون اجتمع بلغوها فلام عمران، بنت مريم اختـه عىل صهره وهو بن يوفنا وكالب بن نون يوشـع
ديارنا، فادع اهللا من وخيرجنا ليقتلنا جاء قد موسى إن له: فقالوا لوط ولد من باعورا وهو بن بلعم اىل

عليهم.
املالئكة؟ واملؤمنني ومعهم اهللا نبي عىل أدعو كيف هلم: فقال االعظم اهللا اسم يعرف بلعم وكان

حتسـن أن وطلبوا إليها فقبلتها هدية فأتوا امرأته وأهدوا هلا عليهم، يمتنـع ذلك وهو فراجعـوه يف
ريب، أسـتخري قال: حتى به تزل فلـم فامتنع يف ذلك لـه فقالت ارسائيل، بنـي عـىل يدعـو لزوجهـا أن

بذلك. فأخربها املنام يف تعاىل فنهاه اهللا فاستخار
تزل ومل لنهاك، ربك أراد لو فقالت: يرد إليه جـواب، فلم االسـتخارة فعاود ربك، راجع فقالـت:

أجاهبم. حتى ختدعه
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إال عليه سار فام عليهم ويدعو عليه إرسائيل ليقف بني عىل يرشف إىل جبل متوجها له محارا فركب
مرات، ثالث ذلك فعل فربض، قليال به فسار فركبه قام حتى فرضبه عنه فنزل احلامر، ربض حتى قليال

تردين؟ املالئكة ترى أما تذهب؟ أين بلعم يا وحيك له: فقال اهللا أنطقه يف الثالثة رضبه اشتد فلام
أراد أن كلام فكان إرسائيـل، بني أرشف عىل حتى عليه حينئذ فسـار احلامر اهللا فأطلق فلـم يرجـع،
له عليهم، فقالوا الدعاء انقلـب لقومه يدعو أن أراد وإذا هلم، الدعاء اىل لسـانه ينرصف عليهم يدعـو

ذلك. يف
الدنيا مني ذهبت اآلن قد هلم: فقال عىل صدره وقع واندلع لسـانه عليه، اهللا غلبنا يشء هذا فقال:

واحليلة. إال املكر يبق ومل واآلخرة،
ممن امرأة نفسها متنع وال املعسكر، اىل ويرسلوهن للبيع، السلع ويعطوهن يزينوا النساء أن وأمرهم
بني ارسائيل عسـكر ودخل النسـاء ففعلوا ذلك واحد كفيتموهم، منهم رجل زنى وقال: إن يريدها،
أظنك فقـال له: هبا موسـى يعقوب امرأة وأتى شـمعون بن سـبط رأس شـلوم وهو فأخـذ زمري بن

عليهم الطاعون. اهللا فأنزل عليها، خيمته فوقع أدخلها نطيعك، ثم ال فواهللا حرام! هذا إن تقول:
قد الطاعون رأى جـاء غائبا، فلام موسـى عمه أمر صاحب هارون بن بـن العيـزار وكان فنحـاص
فطعنهام املرأة مضاجع وهو فرآه زمري فقصد وبطش قوم ذا وكان ارسائيل وأخرب اخلرب بني يف استقر

ألفا.(١٧١) عرشون الساعة تلك يف هلك وقد الطاعون، ورفع فانتظمهام، بيده بحربة
محيعها. وملكها ومدهنا فتح الشام وبقيادة يوشع جنوده موسى$ وأعّد

االعراف من سـورة و (١٧٦) يف اآلية (١٧٥) بلعم بن باعـورا قصة وجـّل اىل عّز اهللا أشـار وقـد
:(١٧٦) اآلية يف قال حيث

يلهث عليه حتمْل إْن الكلِب كمَثِل فَمَثُلُه َبَع هواُه واتَّ االرِض اىل أخَلَد هبا ولكنَُّه لرفعناُه ﴿ولو شئنا
رون﴾. يتفكَّ الِقَصَص لعلَّهم فاقصص بآياتِنا ُبوا كذَّ القوِم الذين َمَثُل ذلك ترتكُه يلهث أو

خرسوا اذا االعداء أن اجلنيس وقّلة احليـاء والعّفة، وكيف االنحراف وعاقبة نتيجة هي هذه نعـم،
الناس بني اخلاطئ والعلم اخلاطئة رواج االفكار اىل يلجأون لالنتصار املختلفة وأسـاليبهم طرقهم يف

تسعون ألفًا.(١٧٢) بالطاعون الذين أهلكوا بلغ عدد أنه وقيل دينهم ودنياهم، إلفساد

غري مالئمة أدعية ثالثة
إليها: نظركم نلفت حيث سورة االعراف من (١٧٥) اآلية نزول يف سبب أخرى رواية وجاءت

مسـتجابة أدعية ثالثة له بأن االنبياء) أحد (بواسـطة وجّل عّز اهللا أبلغه ارسائيل زاهد، بني يف كان
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زوجته، فاستشـار املسـتجابة، الثالثة االدعية يسـتفيد من تلك مواقف أية يفكر يف فبدأ تعاىل، عند اهللا
أن اهللا وادع يل، أدعيتك أحد فاجعل واملر، احللو يف معك وعشت سنوات منذ خدمتك لقد له: فقالت

مجايل. من تنتفع بني ارسائيل حتى يف أمجل امرأة جيعلني
يكتبون فكانوا بني الناس، خربها وذاع النسـاء، أمجل فأصبحت اهللا، باقرتاحها ودعا الزاهد فقبـل
يف زوجها تطع ومل مغرورة فأصبحت منها، الزواج ويتمنون والعشق، احلب رسائل صوب من كل هلا

وأرحني منها. امسخها اهلي وقال: الثاين دعائه فغضب ودعا حقوقه
بشدة. الصورة اعرتضوا بتلك أبنائه أمهم رآى عندما اىل دب، دعائه ومسخها اهللا فاستجاب

االوىل. وحالتها طبيعتها اىل فعادت كام كانت، ارجعها اهلي وقال: بدعائه الثالث الزاهد فدعا
خرس ثالثة جاهلة المرأة الستشارته ونتيجة املسـتجابة الثالثة االدعية الزاهد أهدر الرتتيب وهبذا

واآلخرة.(١٧٣) الدنيا سعادة حيصل هبا أن يستطيع والتي كان وأبطلها كنوز

ارسائيل بنـي بقرة قصة
مع الروايات تلك اىل إحدى نلفت نظركم وهنـا ارسائيل بقرة بني قصة يف خمتلفة روايات جـاءت

البقرة. سورة (٧٣) من وحتى واآليات من (٦٧) االخرى للروايات التوجه
البقرة قصة يف وآله صىل اهللا عليه املختار جدهـم االعظم الرسـول عن االطهار احلجج عن الوارد
سـلعته قوم يطلبون فجاء سـلعة عنده وكان بار، ابن له وكان ارسائيل، بني يف لرجل كانـت أن البقـرة
فانرصف القوم فلم نومه عليه وينغص ينبهه نائًام، وكره ابنه أن وكان أبيه رأس حتت بيتـه مفتـاح وكان

يف سلعتك؟ بني ماذا صنعت يا أبوه قال له: فلام انتبه سلعته، يشرتوا
فقال نومك، وانغص عليك اهنك أن رأسك فكرهت كان حتت أبعها، ألن املفتاح مل قائمة هي قال:
ربح سلعتك، من عام فاتك عوضًا البقرة هذه لك به: جعلت ابنه بّر كامل من رسورًا مملوء أبوه وقلبه له

بقرته. يف له وبارك معه فعله وما بأبيه بره لالبن تعاىل شكر اهللا وقد
ارسائيل خيـار بني من رجالن و هـي أن عظيم حـدث ضمن أخرى البقـرة قضية قضيـة ويـالزم
رديئًا فاسقا الرجل وكان لذلك عم ابن به، وخطبها ورضيت له فأنعمت امرأة منهم خطب وعلامئهم
املدينة حمّالت إحدى طرحه يف قتله وبعد غيلة، فقتلـه له أنعموا الذي عمه ابن فحسـد له، ينعموا فلـم
البكاء حالة بالفدية ويف وطالب اجلنـازة بجانب ووقف الغد جاء ثم بقتله، يتهم لئال حملتـه عن بعيـدًا
أن املحّلة تلك أهل عىل جتدوه جيب مل الفدية وإن يل يدفع أن القاتل عىل جيب والرصاخ والعويل قال:

الفدية!. يل يدفعوا



٧٨
اجلزء الثاين القرآنية: القصص

فقالوا: ارسائيل بنو إليه عىل موسـى فاجتمـع ذلك فعظم عظيًام جدًا، ارسائيل بني يف القتـل وكان
اهللا؟ نبي يا ترى ما

اجتمعوا اىل موسـى وبكوا فلام البقرة بعينهـا، تلـك أن يذبحوا تعـاىل اهللا عن فأمرهـم موسـى$
بقرة﴾. تذبحوا أن يأمركم اهللا ﴿إن موسى: هلم قال وضجوا

بقرة؟ اذبحوا فتقول نأتيك بقتيل هزوًا﴾؟ ﴿أتتخذنا وقالوا: فتعجبوا
اجلاهلني﴾. من أكون باهللا أن ﴿أعوذ هلم: قال

قد ختموا كانوا فإن أخرى مكررة، أسئلة سألوا بل السؤال هبذا يكتفوا ومل أخطئوا، قد فعلموا أهنم
اهللا فشدد واالوصاف السـؤال يف وطاولوا شـددوا ولكنهـم النتيجـة اىل لوصلوا احلد هذا عملهم اىل

عليهم.
هي﴾؟ ما لنا ُيبّني ربك ﴿ادع لنا فقالوا:

ومل رضهبا الفحل التي ذلك﴾، والفـارض عوان بني وال بكر فارض بقـرة ال إهنا يقول ﴿إنـه قـال:
متوسطة). هي بل فتية بكرية وال وال هرمة مسنة ال (أي الفحل مل يرضهبا التي حتمل، والبكر

لوهنا﴾؟ لنا ما ُيبّني ربك لنا ﴿ادع فقالوا له:
من ويسـّرت يبتهج الصفرة (أي شـديدة النّاظرين﴾ ترسُّ لوهنا فاقع صفراء بقرة أهنا يقول ﴿إنه قال:

إليها). ينظر
ملهتدون﴾. اهللا شاء وإنا إن علينا تشابه البقرة إّن هي ما لنا ُيبني قالوا: ﴿ادع لنا ربك

تذلل (أي فلم مسلمة الشية فيها﴾ احلرث تسقي االرض وال ذلول تثري ال إهنا بقرة يقول ﴿إنه قال:
وال ختطيط). فيه نقط ال واحد ولوهنا صاف خالص ذات لون تسقي الزرع باحلرث وال

﴿اآلن جئت باحلق﴾.(١٧٤) قالوا:
بأبيه، البار الذكـر املوجودة عند الفتى اآلنفة البقرة تلك غري االوصاف تلك جتمع بقـرة جيـدوا ومل
صاحبه مع هلم جـرى بام اىل موسـى وأخربوه فرجعوا ذهبًا مأل جلدها فطلـب منهم عليهـا فسـاوموه
ذهبًا جلدها بمأل اشرتوها أهنم ثم بعينها ذبحـها من لكم بّد وال ذهبًا جلدها بمأل اشرتوها هلم: فقال
قتلك؟ من وقولوا: ببعضها ارضبوه ان إليه تعاىل اهللا فأوحى اهللا، نبي يا تأمرنا ما له: وقالوا وذبحـوها

فالن؟ يا قتلك من وقالوا: به الذنب فرضبوه فأخذوا
يطالب بدمي. جاء الذي عمي ابن فالن ابن فالن فقال:

وأقيم عليه وال تكذيبها ردها ال يمكـن التي القاطعة احلجة القاتل بإقامة وبان ظهر احلـق وهكـذا
بحالل متمتعًا املقتـول وعاش صدر، ممـا أعظم هي فتنة وقـوع من الناس وختّلص والقصـاص احلـد
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معًا. ماتا يفارقها حتى ومل العمر من تزوجها ملدة التي عمه ابنة مع الدنيا
ما اىل الربِّ «انظروا موسـى$: وقال كثرية، وأموال واسـعًا ربحًا وأمه البار بأبيه ذلك الفتى وربح

بأهله».(١٧٥) بلغ

فرعون جنود ضد موسى$ عصا قتال
بدعوهتام، فرعون يقبل اهللا عّز وجّل، مل فرعون ليدعيانه اىل هارون اىل أخيه مع موسى$ ملا ذهب

أمهام. أقرباء من عىل عجوز فأتيا أصاهبام املطر، ويف الطريق فانرصفا من عنده،
الباب اىل الطلب وجـاءت دارها يف ناما الليل عليهـام دخل فلام يف أثرمها، الطلـب ووجـه فرعـون
تنظر والعجوز صري البـاب من العصـا فخرجت عليهـام، خافت هبم فلام أحسـت منتبهـة، والعجـوز
أخربهتام وهارون موسـى انتبه فلام ودخلـت الدار، ثم عادت أنفس، سبعة منهم حتى قتلت فقاتلتهم

وصدقتهام.(١٧٦) هبام فآمنت منهم العصا ونكاية الطلب بقصـة

ملوسى$ اهللا» «كليم لقب ّرس
اصطفيتك ملا عمـران$: أتدري بن موسـى اىل وجّل عّز أوحى اهللا قال: الصادق$ االمـام عـن

خلقي؟ دون بكالمي
رب. يا ال موسى$: فقال

إنك موسى يا نفسا، يل منك أحدًا أذل فيهم أجد فلم البطن عبادي ظهر إين قلبت موسى يا فقال:
الرتاب.(١٧٧) عىل خّديك وضعت صّليت إذا

عّز وجّل. اهللا أمام نفسك ذليال وأذل أن ترى هي يف العبادة مرحلة أعىل الرتتيب، ندرك أن وهبذا

املتناهية سبحانه اهللا عدالة
يف بالصالة، وبدأ اجلبل وصعد بامئها فتوضأ ماء، عني اجلبل، فرأى مّر موسى$ بجانب يوم ذات
وبدأ العني، بجانب اململوء بالدراهم كيس نقـوده املاء ووضع عني اىل انحدر رأى راكبا اللحظـة هـذه

نقوده. ونيس كيس ذهب ارتوى وملا املاء برشب
هناك. من ورحل كيس النقود، فأخذه فرأى املاء يرشب حتى العني غنم اىل راعى جاء وبعد رحيله
احلمل من تعب وقـد فوق رأسـه، احلطب حامًال بالسـن كبريا شـيخا العني اىل جاء حلظات وبعـد

الراحة. قسطًا من ليأخذ العني بجانب وجلس عىل االرض محله فأنزل
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غارقًا يف كان الشيخ الذي عند وجاء العني، عند نقوده كيس نيس الذي الراكب عاد اللحظة، هذه يف
هذا املحل. يف غريك هناك نقودي فليس أخذت كيس أنت الذي له: وقال فأيقظه النوم

بكيسك. علم يل ليس الشيخ: فقال
عنه. وارحتل وتركه الشيخ الراكب قتل حتى واشتد بينهام النقاش فاحتّد

وبخالف العدالة): عجيبة أهنا ظاهرها من ورأى احلادثة تلك يتابع كان (والذي موسـى$ فقال
االمور! هذه يف العدل كيف يارب!

(واليوم الراكب والـد قتل قد الشـيخ احلطاب ذلك كان أنه: موسـى$ اىل وجّل اهللا عـّز فأوحـى
النقود مقدار بنفس الغنـم لراعي مدينًا كان الراكب ووالـد عليه)، واحلّد القصاص أقـام املقتول ابـن
حكٌم وأنا والقصـاص، دين أداء ذلـك فكان حقه، الغنم راعـي واليوم أخذ الكيـس، يف التـي كانـت

عدٌل.(١٧٨)

للحجب اآلخر اجلانب اىل نظرة
ساجدًا للشـمس صّياد فخّر جاء إذ البحر عىل سـاحل يميش موسـى$ الباقر$: بينا االمام قال
فخرجت ثـم أعادها مملوءة، فخرجت ألقاها مملوءة، ثـم فخرجت شـبكته ألقى ثم بالـرشك، وتكلـم
أعاد ثم ثم ألقى شبكته فلم خيرج شيئًا، عليه وأثنى اهللا وصىل ومحد فتوضأ ثم جاء آخر فمىض، مملوءة
تعطيه الكافر عبدك يا رب موسى$: فقال وانرصف، عليه وأثنى فحمد اهللا صغرية سمكة فخرجت

صغرية؟ سمكة غري له خترج مل املؤمن وعبدك كفره، مع
يسـارك لعبده املؤمن، ثم قال: انظر عن اهللا أعّد لـه عام فكشـف يمينك، عن انظر إليه اهللا فأوحـى

فنظر. للكافر اهللا أعّد عام له فكشف
رب يا موسى: فقال منعته، املؤمن ما رض هذا وال أعطيته، ما الكافر هذا نفع ما موسى! يا قال: ثم

صنعت.(١٧٩) بام يرىض أن عرفك ملن حيق

أفضل االهلية باملقّدرات الرضا
ربك لنا ادع لـه: وقالوا جاءوا عند موسـى$ ارسائيل بني من قومًا إن االمـام الصـادق$: قـال
فزرعوا أرادوا كلام عليهم السامء فأمطر يفعل، أن فوعده ذلك ربه فسـأل أردنا، إذا السـامء علينا يمطر
تعاىل: اهللا فأوحى للمنفعة، سألنا املطر إنام فقالوا شيئًا، جيدوا مل حصدوا فلام وحسنت، فنمت زروعهم
رأيت.(١٨٠) ما فكان ارادهتم بتقديري فأجبتهم اىل يرضوا ارسائيل فلم املقّدر لبني كنت أنا موسى! يا
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واهلداية عن املنكر النهي ثواب
نخرة إبليس فنخر الدنيا شيئًا، من يقارف مل يف ارسائيل عابد كان قال: الصادق$ اهللا أيب عبد عن

يل بفالن؟ فقال: من إليه جنوده، فاجتمع
تأتيه؟ من أين فقال: بعضهم: أنا، فقال

النساء. جيرب مل له لست قال: النساء، ناحية فقال: من
تأتيه؟ أين من قال: له، فأنا آخر: له فقال

هذا هبذا. ليس له، قال: لست الرشاب واللذات، من ناحية قال:
تأتيه؟ أين من قال: له، فأنا آخر: قال

يصيل، حذاءه فأقـام موضع الرجل اىل فانطلـق صاحبه، انطلق فأنـت مـن ناحية الـرب، قال: قـال:
الرجل وقد فتحول إليه ال يسـرتيح، والشـيطان ويسـرتيح ال ينام، والشـيطان الرجل ينام قال: وكان

عمله. واستصغر نفسه إليه تقارصت
الصالة؟ هذه عىل قويت اهللا بأي يشء عبد يا فقال:

فإذا منه، تائب وأنا ذنبا اهللا إين أذنبت عبد يا عليه، فقـال: أعاد ثم جيبه ثم أعاد عليه فلم جيبـه، فلـم
الصالة. عىل قويت الذنب ذكرت

الصالة. عىل قويت فعلته فإذا وأتوب أعمله حتى بذنبك فأخربين قال:
منها. درمهني ونل البغية فأعطها فالنية عن فسل املدينة ادخل قال:

فناوله قدمه درمهني حتـت من الشـيطان فتناول الدرمهني، أدري ما درمهني؟ ما يل ومـن أين قـال:
إيامها.

يعظها، جاء أنه وظنوا الناس، فأرشـده البغية، فالنة عن منزل يسـأل بجالبيبه فـدخل املدينة فقام
ادخل. فدخلت منزهلا وقالت: فقامت قومي، وقال: بالدرمهـني إليها فرمى إليها فجاء فأرشدوه

فأخربها. بخربك، فأخربين مثلها، يف مثيل يؤتى ليس جئتني إنك وقالت:
وجدها، التوبة طلب مـن كل وليس التوبة، من طلب أهون الذنب تـرك إن اهللا عبد يا لـه: فقالـت

شيئًا. ترى ال فإنك لك، فانرصف مثل هذا شيطانا يكون ينبغي أن وإنام
اجلنة، أهل فإهنا من فالنة احرضوا باهبا مكتوب: عىل فإذا فأصبحت ليلتها، من وماتت فانرصف،
االنبياء من نبـي وجّل اىل عّز اهللا فأوحـى أمرها، يف ارتيابـًا يدفنوها ثالثـًا ال فمكثـوا النـاس فارتـاب
قد فإين عليها، أن يصلوا النـاس عليها، ومّر فصل فالنة ائـت أن عمران$: بن موسـى أعلمـه إال ال

معصيتي.(١٨١) فالنا عن هلا اجلنة بتثبيطها عبدي وأوجبت هلا، غفرت
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بالذنوب امرأة غارقة وتعاىل سـبحانه اهللا أنقذ الرتتيب وهبذا عّز وجّل، أمر اهللا موسـى$ أجرى
من االهلية وجعلها برمحته عن املعصية وشملها إنسان املنكر وتثبيط عن والنهي باملعروف االمر بسبب
والصالة دفنها حلضور الناس الرسـل أن يدعو من العزم وهو من أويل نبيه موسـى$ وأمر اجلنة أهل

وعّزة. وجتليل احرتام بكل عليها

ملوسى$ وجّل عّز اهللا ّرس حمبة
كثريًا. أحبك إين نبيًا، اخرتته من يا ملوسى$: وتعاىل سبحانه اهللا أوحى

لديك؟ حمبوب جعلتني يب رأيتها خصلة أية فقال موسى$:
عـنه راضية غـيــر كـانـت لو أمه حـتــى اىل يلجأ كـالـطـفـل الـذي وجــّل: إنـك عـّز اهللا قـال
أجلأ الذي وأنت أعبـدك اهلي أنت الذي وتقول: تنـادي ويف مناجاتك وحافظته، حـامـيـتـه ويـراهـا
حمبتي ّرس هـو غريي، وهذا اىل تلجـأ وال تعبـدين لوحدي أنت احلقيقة ويف حاجتـي، واطلـب إليـك

لك.(١٨٢)

الدعاء استحابة ّرس
أيام سـبعة عنه فغاب حاجته يف فانطلق موسـى يدعـو اىل السـامء يده رافع برجـل مـّر موسـى$
لو موسـى! يا إليه: تعـاىل اهللا فأوحى يدعـو ويترضع ويسـأل حاجتـه، يده رافـع رجـع إليـه وهو ثـم
بنبّوة يعتقد ال (ألنـه به الـذي أمرته الباب من يأتيني حتـى له اسـتجبت ما لسـانه تسـقط حتى دعاين

موسى$).(١٨٣)

واخلرض$ موسى$ قصة
جاءت والتي خرض$ مع قصته الشـيقة موسـى$ هي حياة جاءت يف اجلميلة التي القصص من
هذه من مقاطع اىل نظركم نلفت وهنا خمتلفة وقّيمة، دروس عىل الكهف، وحتتوي سورة يف يف القرآن

القصة.

موسى$ وتركه االوىل حديث
وأصبح املبارزة لسنوات بعد موسى$ بقيادة ارسائيل بني انترص وهلك، والقبط فرعون ملا غرق

أمورهم. لزمام قائدهم واملتقلد موسى$
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أعلم أحدًا تعلم هل له: هبا، فقيل خطبة بليغة فأعجب وخطب مرص دخوهلم بالناس بعد فاجتمع
ال. فقال: منك؟

يشء كل وفيها عليه االلـواح وانزل اهللا تكليام موسـى$ اهللا كّلم ملا الروايات، أنه لبعـض وطبقـا
أنزل عليه اهللا تعاىل قـد أن املنـرب فأخربهم فصعد ارسائيل بنـي اىل موسـى ورجع وتفصيـال، موعظـة
فقد موسـى اىل جربئيل: أدرك فأوحى اهللا مني، أعلم خلقًا اهللا خلق ما يف نفسـه: قال وكّلمه، التوراة
بعث وإلنقاذه العالية املعنوية املقامات من سينزل وكان للعجب شبيهة حالة يف كان ألنه (وذلك هلك
إليه فرس منك أعلـم رجل البحريـن(١٨٤) عند الصخرة ملتقى عنـد أن وأعلمه جربئيـل$)، إليـه اهللا

علمه. من وتعّلم
عند الساحل وستجده عىل اخلرض$ عبدي وقال: أعلم منك موسـى$ وجّل اىل عّز اهللا فأوحى

الصخرة.
به؟ يل كيف موسى$: فقال

هناك.(١٨٦) فهو فقدته فحيث مكتلك(١٨٥)، حوتا يف تأخذ قال:

االستاذ عن وبحثه موسى$
حتى البحرين ملتقى اىل أصل حتى عنه سـأبحث والتعلم: حمّبًا للعلم كان والذي موسـى$ قال

طال الزمن. لو
يوشع وصيه هو ذلك الرجل وكان بني ارسائيل رجال من وكان لسـفره موسـى$ صديقًا فاختار
مع يوشع، وخرج مكتله يف ووضعه مملوحًا حوتًا موسى$ فتزود واملؤمن، والشجاع نون الرشيد بن
احلوت موسـى ويص فأخرج يعرفاه، فلم قفاه عىل مسـتلقيا وجدا رجال املكان ذلك وبلغا خرجا فلام

ونسيا احلوت. ومضيا الصخرة عىل ووضعه باملاء وغسله
عييا، حتى ويوشع معه موسى$ فمىض املاء، احلوت ودخل يف احليوان فحيى مياه وكان ذلك املاء

عناء). (أي نصبًا﴾ هذا من سفرنا لقد لقينا غداءنا لوصيه: ﴿آتنا فقال
أن الشـيطان إال أنسـانيه الصخرة وما عىل نسـيت احلوت إين ملوسـى: فقال السـمكة وصيه فذكر

أذكره.
نريده. هو الذي عند الصخرة رأيناه الرجل الذي موسى$: ذلك فقال

الصالة فسلم من فرغ موسى حتى فقعد الصالة، يف وهو عند الرجل اىل قصصا آثارمها عىل فرجعا
عليهام.(١٨٧)
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رشدًا، علمت مما تعلمن أن عىل أتبعك هل موسى$: له قال والسؤال عن االحوال السالم وبعد
فقال اخلرض:

به خربًا﴾. حتط مل عىل ما تصرب وكيف صربًا معي تستطيع لن ﴿إنك
أمرًا﴾. لك أعيص اهللا صابرًا وال شاء إن ﴿ستجدين موسى: فقال

تسـألني عن ال (أي ذكرًا﴾ منه لك أحدث حتى يشء عن تسـألني اتبعتني فال ﴿فإن اخلـرض: قـال
بخربه). أنا أخربك عيل حتى تنكره وال يشء أفعله

قال: نعم.
اخلرض$.(١٨٨) مع سار الرتتيب وهبذا والتحّمل بالصرب موسى$ فتعاهد

العجيبة موسى$ واحلوادث الثالثة
شحنت سفينة وهي وقد البحر، سـاحل اىل انتهوا حتى معًا واخلرض$ ويوشـع موسى$ فسـار
فحملوهم فلام صاحلـون، فإهنـم قوم نفر الثالثة هـؤالء أرباب السـفينة: نحمل تعـرب، فقـال أن تريـد
فغضب باخلرق والطني، وحشـاها فكرسها جوانب السـفينة اىل اخلرض قام البحر يف السـفينة جنحت

إمرًا﴾. شيئًا جئت أهلها لقد لتغرق ﴿أخرقتها للخرض$: شديدا، وقال غضبا موسى$
معي صربًا﴾. تستطيع لن إنك لك أقل ﴿أمل اخلرض$: فقال له

عرسًا﴾. أمري من وال ترهقني نسيت بام تؤاخذين ﴿ال قال موسى$:
ويف قمر، قطعة كأنه الوجـه حسـن الصبيان بني غالم يلعب اىل اخلرض فنظر السـفينة فخرجوا من
﴿أقتلت فقال: االرض به وجلد اخلرض موسـى اىل فوثب وقتله، أخذه ثم اخلرض فتأمله درتان، أذنيه

نكرًا﴾. شيئًا جئت لقد نفس بغري زكية نفسًا
صربًا﴾. تستطيع معي لن إنك لك أقل ﴿أمل له: فقال اخلرض$

عذرا﴾. لدين بلغت من قد تصاحبني بعدها فال يشء سألتك عن ﴿إن موسى$: قال
قط أحدًا يضيفـوا النصارى ومل تنسـب وإليها النارصة تسـمى قرية أتيـا بالعيش إذا حتـى فانطلقـا
زال قد حائط اىل اخلضــر$ يضيفوهم، فنظر يطعموهـم ومل فاسـتطعموهم فلم غريبـا، يطعمـوا ومل
حتى اجلدار تقيم أن مل ينبغ موسى$: فقال اهللا فقام، بإذن وقال: قم يده عليه، اخلضـر فوضع لينهدم،

أجرًا﴾. عليه لتخذت شئت ﴿ولو قوله: وهو ويؤونا يطعمونا
صربًا﴾.(١٨٩) عليه تستطع ما مل بتأويل سأنبئك وبينك فراق بيني ﴿هذا اخلرض$: له فقال

العجيبة. أعامل خرض$ عىل الصرب يستطيع ال شيئًا وأدرك أنه موسى$ يقل فلم
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الثالثة العجيبة احلوادث بشأن خرض$ توضيحات
فعلت ما هلـا فعلت التي السـفينة ﴿أّما العجيبة: احلـوادث تلك بشـأن ملوسـى$ خرض$ فقـال
سفينة كل يأخذ ملك السفينة وراء وكان أعيبها أن فأردت البحر يف يعملون مساكني لقوم كانت فإهنا

شيئًا. منها يأخذ معيوبة مل السفينة وإذا كانت غصبًا﴾، صاحلة
أن ﴿فخشـينا كافرًا طبع مكتـوب: وعليه جبينه اىل فنظـرت مؤمنني﴾ أبـواه الغـالم فكان ﴿وأّمـا

رمحًا﴾.(١٩٠) وأقرب زكاة خريًا منه رهبام يبدهلام أن فأردنا وكفرا يرهقهام طغيانا
صاحلا أبومها وكان كنز هلام حتته وكان يف املدينة يتيمني لغالمني ﴿فكان أقمته الذي اجلدار﴾ ﴿وأّما
مل تأويل ما ذلـك أمري عن فعلته ربـك وما من كنزمها رمحًة ويسـتخرجا أشـدمها أن يبلغا ربك فـأراد

صربًا﴾.(١٩١) عليه تسطع
خرض$. توضيحات سامع موسى$ بعد فاقتنع

اجلدار حتت والكنز وصية خرض$
واللجاجة، إياك له: أن قال أوصاه مما فكان أوصني، له: قال يفارق اخلرض$ أن موسى$ أراد ملا

الناس. وإياك وخطايا خطيئتك، واذكر عجب، من غري تضحك أو أن حاجة، غري متيش يف أن أو
ذهب من لوح هلام﴾ حتته كنـز ﴿وكان اهللا: الكنز الذي قال يف كان قـال: أنه الرضا$ االمـام عـن
أيقن ملن عجبت يفرح، كيف أيقن باملوت ملن عجبت حممٌد رسول اهللا، الرحيم، الرمحن اهللا «بسم فيه:
اهللا ملن غفل عن وينبغي إليها، يركن كيف بأهلها وتقّلبها الدنيا رأى ملن وعجبت حيزن؟ كيف بالقـدر

رزقه».(١٩٢) يستبطئه يف وال قضائه يف وتعاىل تبارك يّتهم اهللا اال
صاحلا﴾ أبومها القـرآن ﴿وكان يف ذكـر الذي الـصـالــح األب ذلـك بني كـان أنـه وأيضـا روى
بصالحـه (اجلد اهللا فحفظهـا أبـا، سـبعون اليتيمـني هذيـن وبـني الكنـز هـذا ألوالده ذخـر والـذي

السبعون).(١٩٣)

بموسى$ ابليس لقاء
وعليه برنس ذو إبليس أقبل إذا جالسـًا بينام موسـى$ وسـلم: اهللا عليه وآله اهللا صىل رسـول قال

أنت؟ من موسى: له فقال عليه فسلم موسى وقام اىل الربنس خلع موسى$ من دنى ألوان، فلام
اهللا، من ملكانك عليك ألسـلم جئت إنام إين قال: دارك، فال قرب اهللا أنت قال: إبليس، أنـا فقـال:

الربنس؟ هذا فام موسى$: له فقال
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اسـتحوذت ابن آدم أذنبه بالذنب الذي إذا فأخربين موسـى: فقال بني آدم، قلوب أختطف به قال:
عليه؟

ذنبه.(١٩٤) عينيه يف وصغر عمله واستكثر نفسه أعجبته إذا قال:

احلجر وسط يف دودة لطعام موسى$ مشاهدة
بأهله وأوالده موسى$ فّكر تعاىل، هللا اىل فرعون ودعوته موسى$ بالذهاب وجّل عّز أمر اهللا ملا

أهيل وأبنائي؟ يرعى الذي اهلي، من وجّل: عّز هللا وقال (إلحساسه باخلطر)
احلجر. بعصاك ارضب أن: موسى$ وجّل عّز اهللا فأمر

أخرى رضبة فرضب وسطه، يف آخر حجر وظهر احلجر فتحّطم موسى$ بعصاه احلجر، فرضب
طعامًا فمها ويف دودة فـرأى وحّطمـه أخرى فرضبـه رضبة آخر حجرًا فتحّطم وظهـر احلجـر، ذلـك

تأكله.
كالمي ويسـمع يراين سـبحان من تقول: الدودة وسـمع سـمع موسـى$ عن احلجب فارتفعت

ينساين.(١٩٥) وال ويذكرين مكاين ويعرف
اهللا عىل وبالتوكل وتعاىل سـبحانه اهللا العباد هو الرازق ورازق أن موسـى$ الرتتيب، أدرك وهبذا

االمور. جترى

الربكة نزول اىل أدت التـي التوبة
نزول وذلك لعدم القحط ارسائيل بني وأصاب الزراعة اجلفاف عىل حّل ملا موسى$ يف زمن كان

املطر. ينزل حتى االستسقاء أن يصيل صالة منه وطلبوا موسى$ اىل من الناس مجٌع فجاء االمطار،
بالدعاء وبدأوا االستسقاء صالة ألف شخص، وصّلوا سبعني الصحراء مع اىل موسـى$ فخرج

املطر. ينزل ولكن مل
مقامي قدم هل السبب؟ فام املطر، ينزل مل ولكن نفر ألف سبعني مع دعوت اهلي! موسى$: فقال

عندك؟ ومنزلتي
هذا من ليخرج له سنة، قل أربعني عصاين من بينكم هناك وقال: موسى$ عّز وجّل اهللا فخاطب

دعوتكم. تستجاب حتى اجلمع
اجلميع. اىل يصل فلن ضعيف صويت إن موسى$: فقال

اجلميع. مسامع اىل يصل أجعله وسوف أعلن وتعاىل: سبحانه اهللا فقال
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فأدرك اجلمع ذلك من شـخص خيرج أي فلم اخلطاب، بذلك اجلميع فأعلن موسـى ذلك وسـمع
فلن أخرج مل واذا فسـأفضح خرجت يف نفسـه: ان فقال اخلطاب من ذلك املقصود هو املذنب أنه ذلك

املطر. ينزل
مل خيرج اهلي! العاملني: رب موسـى$ هللا فقال كثرية، حقيقيًة، فنزلت أمطارا توبـًة وتاب فجلـس

االمطار؟ من اجلمع فكيف هطلت أحد
به. منعتكم بالذي سقيتكم وجّل: عّز اهللا فقال

أزوره. حتى عنه يل اكشف اهلي! موسى$: فقال
ساتر وأنا أنم، فال عدّوي والنّامم تاب، ملا أفضحه فهل أفضحه، مل يذنب كان عندما تعاىل: اهللا فقال

بعيبه.(١٩٦) أحدًا أفضح فال العيوب

وجّل عّز هللا موسى$ اعتذار
فرش، وبال احلصاة وحتته االرض عىل مستلقيًا فرآه واملساكني بأحد الفقراء موسى$ مّر ذات يوم

الفقر. أهلكني فقد يرزقني ريب يل ادع موسى! يا له: وقال عنده جاء موسى$ رأى فلام
طور رأى جبل من وبعد مدة حينام عاد للمناجاة، طور اىل جبل وذهب له موسـى$ وتركه فدعا

بكم؟ ما عليه، فسأل وقال: وقبض الناس وقد أحيط به الرجل نفس
عليه حتى فقبضنا االشخاص، وقتل أحد فسكر اخلمر قد رشب هذا الرجل احلارضين: فقال أحد

يعدم.
السرية.(١٩٧) اليسء الفقري لذلك الدعاء لتجّرأه عىل واستغفره اهللا بحكم موسى$ فأقّر

موسى$ تابوت العهد ليوشع إيداع
وهي: البقرة سورة من (٢٤٨) اآلية القرآن، يف يف موسى) (تابوت عهد التابوت ذكر جاء

وآل موسـى آل ترك ممّا وبقّيٌة ربكم من سـكينٌة فيه التابوُت أن يأتيكم ملكه آية إنَّ نبيُُّهم هلم ﴿وقال
مؤمنني﴾. إن كنتم ّلكم آليًة يف ذلك إّن املالئكُة حتمُلُه هارون

توضيح:
آيات من كان عنده ومـا ودرعه تابوت يف املقدسـة التوراة الواح وضع موسـى$ الوفاة حرض ملـا
أمهية وعظمة ذو السـابقة كان اآلية نفهمه من كام هذا التابـوت بن نون، يوشـع وصيه النبـوة وأودعه

واالطمئنان. للسكينة ومصدرا ارسائيل بني عند خاصة
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ثم موسـى$ موسـى أم فيه وضعت التابوت الذي كان هو التابوت أن اهل البيت$ عن وجاء
فرعون أخذ منه ثم موسـى$ وأخرج النيل أخذه من فرعون وتم اىل قرص النهر فجرفه اليـم ألقتـه يف

به. واحتفظ التابوت
بذكرى ملوسـى$ ولالحتفاظ احرتامًا وذلك به واحتفظوا ارسائيل أخذه بني فرعون بعد من ثـم
ضد حروهبم يف معهـم ويأخذون به منه ويتباركـون فكانوا يسـتمدون فرعون، مـن موسـى$ نجـاة
احلروب، يف ّمهتهـم من فرتفع معنوية ونفسـية ارسائيل آثار عىل بنـي العاملقـة واالعـداء، فـكان يرتك
باعثة للحزن احلادثة فكانت هذه التابوت، ارسائيـل بنـي من االعـداء احلروب أخـذ إحدى يف حتـى
خرسوه قد واآلن هلـم وعلًام شـعارًا التابوت هذا ألهنم اختذوا ضعفهم، اىل وأّدت ارسائيـل بنـي عـىل

وضّيعوه.(١٩٨)
يف الحقا يوشـع، وسنذكر لوصيه التابوت هذا عمره أيام آخر يف موسـى$ أودع الرتتيب، وهبذا

للتابوت. ارسائيل بني اسرتداد كيفية اشموئيل قصة

موسى$ وفاة
عليك السالم له: فقال املوت ملك أتاه سنة ٢٤٠ عمره وكان مدته موسى$ أجله واستوىف أتى ملا

أنت؟ من السالم وعليك موسى: فقال اهللا، يا كليم
روحك. ألقبض جئت بك؟ قال: ما الذي جاء املوت، قال: ملك أنا قال:

روحي؟ تقبض موسى$: من أين له فقال
قال: كيف يديك، قال: فمن جالله؟ جّل ريب كيف وقد كلمت موسـى$ له قال فمك، من قال:

التوراة؟ هبام محلت وقد
سيناء؟ طور هبام وطئت وقد كيف قال: قال: فمن رجليك،

ممدودة؟ بالرجاء ريب ومل تزل اىل كيف عينيك، قال: فمن قال:
وتعاىل تبارك فأوحى اهللا قال: وجّل؟ عّز كالم ريب هبام سمعت وقد وكيف قال: أذنيك، فمن قال:
موسـى فمكث املوت ملك وخـرج الذي يريد ذلك، حتى يكون هو روحه تقبض ال املوت: اىل ملك
بعده يويص بكتامن أمره وبأن وأمره إليه بن نون فأوىص يوشـع ودعا ذلك، بعد يمكث أن ما شـاء اهللا
أال أعينك له: فقال حيفر قربًا، وهو برجل غيبته فمر يف قومه عن موسى$ وغاب باالمر، يقوم من اىل

القرب؟ هذا حفر عىل
بن عمران$ موسـى فيه ثم اضطجع اللحد، وسـوى القرب حفر فأعانه حتى بىل، له الرجل: فقال
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يف اجلنة. الغطاء فرأى مكانه عن هو، فكشف له كيف لينظر
الرتاب وسوى عليه القرب، ودفنه يف مكانه، روحه املوت فقبض ملك إليك، اقبضني يا رب فقال:
موسـى كليم اهللا، مات السـامء: صائح من فصاح آدمي، صورة يف املوت ملك القرب حيفـر الـذي وكان

متوت؟(١٩٩) ال نفس فأي
صحـراء أو االرشف النجـف (يف طـور جبـل يف يقـع قـرب موسـى$ طبقـا لبعـض الروايـات،

سيناء).(٢٠٠)

موسى$) حياة قصص (هناية





موسـى$ أخـو هارون قصة
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موسى$ أخو هارون قصة
وكان القرآن يف مرة عرشين املبارك اسمه وجاء املرسـلني، االنبياء من موسـى$ أخو هارون كان
له وملوسـى وجّل عّز اهللا بعث رشيعة موسـى$ وقد وقام بتبليغ معظم حياتـه، أخيه موسـى$ مـع

السالم.(٢٠١)
فأرسله منّي لسـانًا هو أفصُح هاروُن ﴿وأخي عنه موسـى$: قال كام هارون هي خصائص ومن

ُيكّذبون﴾.(٢٠٢) أخاُف أن إّين ُيصّدُقني ردءًا معي
اىل كسـفره السـفر اىل موسـى$ وكــان كـلـمـا يذهب مـوسـى$، وزيــر هــارون$ كــان
بني يف ووزيـرًا عنه نائبـًا هـارون$ جيعل يومـًا، كان أربعني اسـتغرق والذي وامليقـات جبـل طـور

ارسائيل.(٢٠٣)
أن قبل (التيه) الصحـراء توىف يف والذي ملوسـى$ الوحيد والصاحب النـارص هارون$ فـكان

عليه. وحزن عزاء يف موسى$ وترك االرايض املقدسة يدخلوا
الرسـول عند منزلة عيل$ تشـبيه املنزلة» «حديث ومنها العديدة االسـالميـة الروايات يف وجاء
االمام ولكن كان نبّيًا هارون أن الفرق بينهام مع عند موسى$، هارون$ كمنزلـة وآله عليه صىل اهللا

بنبي.(٢٠٤) ليس عيل$
من منها نـامذج ذكر جاء والتي موسـى$، أخيه بحياة هــارون مـعـظــم حـيـاة وقــد امـتــزج

قبل.
عليه اهللا اهللا صىل رسول سـمعنا قال: أنه وآله عليه اهللا الرسـول صىل أصحاب أحد طلحة عن نقل

فارمحه. هارون، أخي توىف اهلي! بعد وفاة أخيه هارون: عمران$ بن موسى قال يقول: وآله
عدا ما القادمة لرمحتهم السابقة واالمم االمم ارحم طلبت لو موسى! يا اليه: وجّل عّز اهللا فأوحى
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أبدًا.(٢٠٥) أرمحه عيل$، فلن بن احلسني االمام قاتل

هارون$) حياة قصة (هناية
 



اهلوامش
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اهلوامش

العامل واالرض خلــق
الفرقان: ٥٩ - ٧ - هـود: ٣ يونـس: - ٥٧ (األعـراف: أيام» سـتة يف خلـق السـاموات واألرض (١) «الـذي

.(٤ احلديد: - ٣٨ ق: - ٤ السجدة: -
ص ٥٣. لعامد زاده: األنبياء تاريخ عن اقتباسا (٢)

.٤٠٦ ص ،١٠ ج البيان: جممع (٣)
.٣٣٦ ص ج٥٧، البحار: لنقل طبقا األنوار، مشارق (٤)

البحار: ،٥٩ و ج١، ص ١٦ الثقلني: نور تفسري ،١٨٠ ص الصدوق: خصال ،٢٠٠ الصدوق: ص توحيد (٥)
.٣٣٦ ص ،٧٥ ج

آدم$ خلق يف اهللا عىل املالئكة حتكي عن اعرتاض والتي البقرة (٣٠) من سـورة اآلية من البعض اسـتفاد (٦)
وجاءت إشـارة انقرضوا، ثم والدم والقتل بالفسـاد غارقني وكانوا آدم$ خلق قبل من هناك برش كان أنه

البقرة. من سورة (٣١) اآلية - يف ونسله آدم آخر - لتكامل

آدم$ قصة
مرات. ثامين آدم» بني «يا بعنوان ذكره وجاء (٧)

بكّل وهو سمواٍت سبع فسّواهن ثم استوى اىل السامء مجيعًا األرض ما يف لكم الذي خلق (هو البقرة: ٢٩ (٨)
عليٌم). يشٍء
البقرة: ٣٢. (٩)

.٥ احلج: (١٠)
.٢ األنعام: (١١)
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.٢٨ احلجر: (١٢)
.١١ (١٣) الصافات:

.١٤ الرمحن: (١٤)
و ٥١٤ رقم الصفحة الرسيانية، وجـاءت تلك الرواية يف باللغة م سـنة ١٨٩٥ لندن إدريس يف كتاب طبـع (١٥)

.٥١٥
.٥٣ ص صادق: حممد الدكتور االستاذ تأليف واحلاكمون عّيل (١٦)

ص: ٧١. سورة (١٧)
.٥٨ ص ج١، الثقلني: نور (١٨) تفسري
.٥٨ ص ج١، الثقلني: نور (١٩) تفسري

املالئكة (الكهف: ٥٠). مع اهللا يعبد وكان من اجلن كان إبليس أن قول القرآن حسب عىل (٢٠)
خطبة ١٩٢. هنج البالغة: (٢١)

.٣٤ (٢٢) البقرة:
«إبليس» بـ لّقـب رمحة اهللا، طرده من وبعـد إبليس «حارث» اسـم كان ،٨٣ اىل مـن اآليـة ٧١ ص: سـورة (٢٣)

اهللا. رمحة من واملطرود ويعني املأيوس
ص ٢٠٦. السعادة: (٢٤) مهاي

والقمر، ولو الشمس عليها الدنيا، يطلع من جنان جنة قال: الصادق$ أنه االمام جعفر عن يف الرواية جاء (٢٥)
ص ٦٢). ج١، نور الثقلني: (تفسري أبدًا منها ما خرج اخللد من جنان كانت

يف جاء والذي سـورة الـروم، السادسـة من اآلية ويف النسـاء سـورة من االوىل اآلية يف املطلب هذا ونجـد (٢٦)
يف وحّرفت االرسائيليات من أخذت قد فإهنا من ضلع آدم$، حواء وجّل خلق عّز اهللا بأن الروايات بعض
الرجل يف األضالع عدد اإلسـالمية، ألن الروايات يف التكوين» التوراة، ودخلت «ِسـفر الثاين من الفصل
من هي اليرسى يف اجلهة ويقع إضـايف وزائد عن املرأة وقصة أن للرجل ضلٌع يف املرأة، عددها عـن خيتلـف

للتوراة). اخلمسة الكتب وأحد موسى$ أسفار من األول الفصل التكوين، (سفر اخلرافية القصص
ص ٤٣٠. الثقلني: ج١، نور تفسري (٢٧)

املصدر. نفس (٢٨)
.١٨٥ - ١٨٤ ج١، ص (٢٩) التفسري النموذج:

عن يذكر مل هذه الشـجرة وحرمتها، ولكـن ذكر القرآن سـتة مـرات يف جـاء ،١٩ األعـراف: ،٣٥ (٣٠) البقـرة:
وليسـت عنب وفيها شـجرة احلنطة كانت أهنا الرضا$: االمام الروايات عن يف وماهيتهـا، وجـاء اسـمها
هل نفسـه: اجلنة، قال يف وبإدخالـه مالئكته له باسـجاد ذكـره أكرمـه اهللا تعاىل ملـا آدم وأن الدنيـا كشـجرة
سـاق آدم وانظر اىل يا رأسـك ارفع فناداه: يف نفسـه، وقع ما وجّل عّز منّي؟ فعلم اهللا أفضل برشًا اهللا خلق
أيب عيل بن اهللا رسول حممدًا اهللا ال إله إال فوجد عليه مكتوبًا: العرش ساق اىل فنظر رأسه العرش، فرفع آدم
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سيدا شباب أهل واحلسني واحلسن الـعـالـمـيـن، سـيدة نسـاء فاطمة وزوجته الـمـؤمـنـيـن، أمري طالب
ومـن خـيـٌر مـنـك وهــم من ذّريـتـك هؤالء وجّل: عـّز هؤالء؟ فـقـال رب من يا اجلنـة، فقـال آدم$:
تنظر أن فإّيـاك األرض، وال السـامء وال والنار، اجلنة خلقـت خلقتك وال ما ولوالهـم خلقـي، جـمـيــع
أخبار عيون عن نقًال ،٦٠ ص ج١، الثقلني: نور (تفسري مـنـزلـتـهم... وتـمـنـى بـعـيـن احلسد الـيـهـم

الرضا).
عىل  احلسـد. شـجرة ممنوعة معنويا ألهنا وأيضا شـجرة احلنطة ألهنا ماّديا ممنوعة الشـجرة تلك كانـت لـذا
املاّدي للحّد وجتاوزمها الثمرتني ذات بسـبب تلك الشـجرة من اجلنة وحواء¢ آدم$ أخرج االسـاس هذا

واملعنوي.
.٣٦ (٣١) البقرة:

.٢٢ االعراف: (٣٢)
شـخص من يصدر الذي الذنب هـو الذنب النسـبي نسـبي، (٢ نوعـان: ١) مطلق، الذنـب -١ توضيـح: (٣٣)
شخص ثري يتربع أن مثال نسبيا، ذنبا يعترب عمله فإذا بشخصيته، ال يليق لكن حرام غري عمًال يعمل جليل
أن وبالرغم من يشء، ال يتربع بأي أنه أو دينار آالف عرشة ألف دينار أو بدال من دنانري عرشة أمـر خـري يف
الشـخص ذلك ذنبا عىل يعترب أنه إال يعترب ذنب عليهم وال اآلخرين االشـخاص قبل العمل مباح من هذا

الثري.
قال:  الرضا$ أن االمام روايـة جاء يف األوىل، برتك عنه يعّرب الصـورة والذي أيضـا بتلك آدم$ كان ذنـب
ص ج١، الثقلني: عنها وتغفر». (نور تعفـى التي الصغائر الذنوب من وهي نبّوته، كانـت قبل آدم$ «زّلـة

(٥٠
مثل  بأدائه، حرامًا يصبح حتى تكليفيـًا وليس وتوصية إرشـادّيًا هنيًا وجّل عّز اهللا هني كان أخرى: وبعبـارة

سيمرض. منه أكل ألنه إن معني طعاٍم يأكل من ال الذي يرشد ويويص املريض بأن الدكتور
.٦١ ص ج١، الثقلني: نور (٣٤) تفسري

.٢٥ و ٢٤ البقرة: ،٢٣-٢٥ االعراف: (٣٥)
.٣٧ (٣٦) البقرة:

البقرة). سورة من ٨٩ (ذيل اآلية (٣٧) ص ج١، البيان: جممع (٣٧)
.٦٣ ص اسالمية: طبعة الشافعي، املغازيل أيب مناقب - ٦١ و ٦٠ ص ج١، املنثور: الّدر (٣٨)

تلّقاها التي الكلامت تكون منافاة أن وال - ٦٨ ٦٧ و ج١، ص الثقلـني: نور - ٨٩ ص ج١، البيـان: جممـع (٣٩)
الكساء#. أصحاب أسامء أيضا وهي التوحيد هي كلامت عليه وتاب من ربه آدم$

ونساءًا﴾ أنه رجاالً كثريًا وبّث منهام ...﴿ النساء: سـورة من االوىل كاآلية اآليات بعض من ظاهر يسـتفاد (٤٠)
الروايات ولكن اقتضت بذلـك، االجتامعية والرضورة أبنـاء آدم$، زواج يف ثالث شـخٌص هناك يكـن مل
(مثلام آدم$ أبناء من واألخ األخت كّذبوا زواج الروايات ويف بعض ذلـك، املفرسين خمتلفة يف وأحاديـث
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هو: أن األقوال أفضل أّن ونعتقد (٢٢٦ ص ج١١، ص ٦١٠، والبحـار: ج١، الثقلني: نور يف تفسـري أتـى
طبقا لبعض ألن واالندثار، االنقراض حالة كان يف الذي باقي النسل بجاريتني من تزوجا قد قابيل وهابيل
يعيشون آدم$ قبل نسل هناك وكان االرض عىل انساٍن أول ليس آدم$ قبل) ذكرناها من (والتي الروايات

االرض. عىل
ص ١٨٣. ج٣، البيان: (٤١) جممع
ص ١٨٣. ج٣، البيان: (٤٢) جممع

ص ٢٤٠. ج١١، البحار: عن اقتباسا (٤٣)
.٣٠ اىل ٢٧ املائدة: (٤٤)

ص ٦١٢. الثقلني: ج١، نور تفسري (٤٥)
ص ١٨٣. ج١، البيان: (٤٦) جممع

(تفسري القرطبي: نائم وهو وقتله وقاحة وُجبن بكل قابيل وجاء نائًام، كان هابيل لبعض الروايات أن طبقا (٤٧)
.(٢١٣٣ ص ج٣،

رأسه. دق أي (٤٨)
ص ١٨٤. ج٣، البيان: جممع - ٢٣٠ ج١١، ص (٤٩) البحار:

.٣١ املائدة: (٥٠)
ص ١٨٥. ج٣، البيان: (٥١) جممع

ص ٢٢٨) ،١١ جامع البرصة.(البحار: ج مسجد جنوب ناحية من يف االرض هذه (٥٢) تقع
ص ٦١٢. الثقلني: ج١، نور تفسري (٥٣)

غالمًا حبىل فولدت امرأتـه ملـا قتل هابيل، كانت أنه نقـل آخر، وعـىل - و ٢٣١ ٢٣٠ ص ج١١، البحـار: (٥٤)
«هبة «شـيث» وقال هـذا ولدي غالمًا وسـّامه آلدم$ اهللا وهب مدة وبعد «هابيـل»، ابنـه باسـم فسـّامه آدم

(٢٢٨ ص املصدر، اهللا».(نفس
عىل$]. االمام [نقًال عن ص ٣٤٢ ج ١، الرضا$: أخبار (٥٥) عيون

ص ١٨٩. العددية: (٥٦) املواعظ
ص ٢٤٥. ،٤٤ البحار: ج (٥٧)
ص ٢٢٨. ،١١ البحار: ج (٥٨)

ص ٢٤٢. ج١، الرضا: أخبار عيون (٥٩)
.١١٥ - ١١٤ ص الكايف: روضة عن (٦٠) اقتباسًا
و ١٢٥. ١٢٤ تاريخ االنبياء: ص عن (٦١) اقتياسا

و ٢٢٩. ٢٢٨ ١١، ص البحار: ج (٦٢)
ص ١٢٥. االنبياء: (٦٣) تاريخ
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القرنني ذو قصـة
ص ٢٧٨. ج١، األثري: ابن كامل (٦٤)

ص ٤١٤. ،١٣ ج (٦٥) امليزان:
الكبري». كورش أو القرنني «ذو ويسمى اخلصوص هبذا كتاب (٦٦) نرش

النظرية هـذه اهلند- بالد يف املعـارف وزير يـوم ذات كان والـذي الـكالم آزاد - املحقـق أبو العـامل اختـار (٦٧)
أن من «بالرغم الـكالم آزاد: أبو كالم يف والتحقيق نقـل بعد الطباطبائي العالمة يقـول كافيـة، بتحقيقـات
القرآن». جاء يف ملا النظريات تطابقا أكثر ولكنها اجلهات بعض يف االشـكال من ليسـت خالية النظرية هذه

(٤٢٦ ص ،١٣ ج (امليزان:
حروب إحدى يف ُقتل أنه قيل رواية عىل وبناءا الفرنسـية، باللغة «سـريوس» له يقال والذي الكبري كورش (٦٨)
من بعـد ١٣٤ كيلومرت تقع عىل والتي فارس» «باسـاركاد يف دفن وأنه امليالد، قبل سـنة ٥٢٩ قبـل املـرشق
يبني القرب وهذا املدينة، تلك يف ومشهود معروف قربه وحاليًا مجشيد، ختت مدينة كيلومرت من ٧٧ و شرياز
سلسـلة بداية هو الكبري كورش ص ٧٦١)، املعارف: (دائرة الواقع أقرب اىل الرواية الثانية أن عـىل ويـدّل

«باساركاد». يف االرايض اخلرضاء الواسعة يف تقع كانت له اختذها عاصمة وأول اهلخامنشيني ملوك
ص ٤٩٠. ،٦ البيان: ج جممع - ٥٥٢ و ٥٢٤ ج١٢، ص لتفسري املثال: وملخص (٦٩) اقتباس

بخت). (كلمة ٦٠ ص ج١، البحار: سفينة (٧٠)
والعراق. الشام بني احلدود عىل تقع منطقة اجلندل»، يف «دومة الروايات أنه كان لبعض (٧١) وطبقا

.٢٧٢ - ٢٧٠ البالغية: ص قصص القرآن - ٤٥٩ ص ،٦ البيان: ج جممع عن اقتباسا (٧٢)
.٩٨ (٧٣) الكهف:
.٩٨ (٧٤) الكهف:

ص ٢٩٩. و ٣٠٥ ج٣، ص الثقلني: نور تفسري (٧٥)
أي «فركة» اليشء، وقوله$ يف والدخول ببعض بعضه حل اذا يابس يشء السالح وكل اخلشخشة: صوت (٧٦)

باليد. فركها يمكن كان بحيث لينة كانت
فرق: فزع. (٧٧)

.٣٠٤ - ص ٣٠١ ج٣، الثقلني: نور تفسري (٧٨)

موسى$ قصة
ص ٣٣٠. ج٤، البيان: (٧٩) جممع
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.٦ ١٣، ص ج البحار: (٨٠)
ص ٤٩٣. تاريخ االنبياء: - ٥١ ص ،١٣ عن البحار: ج (٨١) اقتباسا

ارسائيل. بني به كانت تقوم كاحلراسة وغريها الصعبة االعامل أن اىل التوجه جيب (٨٢)
ص ٤٩٥. زاده): (عامد االنبياء تاريخ (٨٣)

عىل أوالدهم ارسائيل وقتل بني تعذيب اىل االشارة تم وقد ،٥٣ ٥٠ وحتى ص ،١٣ ج البحار: اقتباسا عن (٨٤)
.٤٩ اآلية البقرة سورة يف القرآن الفرعونيني يف يد

يقولون أهنا والبعض اآلخـر تسـمى «مريم» أهنا البعض قـال جاء قوالن: موسـى$ أخت بالنسـبة السـم (٨٥)
ص ٥٥). ،١٣ البحار: ج - البيان: ج ٧، ص ٢٤٢ (جممع «كلثمة» تسمى

.٥٤ ص ج ١٣، البحار: ،٢٤١ ص ج٧، جممع البيان: (٨٦)
.٧ القصص: (٨٧)

.٥٤ ص ج ١٣، البحار: ،٢٤١ ص ج٧، جممع البيان: (٨٨)
كانت وهذه احلادثة (أو حزبيل) «حزقيـل» هو النجار أن الروايات طبقـا لبعض ،٥٤ ص ج ١٣، البحـار: (٨٩)
ص ،١٣ ج (البحار: إيامنه. حيث أخفى فرعون» آل «مؤمن بـ ُسـّمي بعدها ومن بموسـى$ إليامنه سـببا

(١٦٣
.٧ القصص: (٩٠)

فرعون. تزوجها والتي األنبياء أحفاد ومن ارسائيل من بني االصل يف آسية كانت (٩١)
ص ٢٤١. ج٧، البيان: جممع - ٥٥ ٥٤ و ١٣، ص ج البحار: عن (٩٢) اقتباسا

.١٣ (٩٣) القصص:
.٥٦ ص ج١٣، (٩٤) البحار:

ص ١١٧. ،٤ ج الثقلني: تفسري نور (٩٥)
القصص. سورة من ١٤ اىل ١٧ اآليات مضمون (٩٦)

و ٢٤٦. ص ٢٤٥ ج٧، جممع البيان: عن القصص واقتباسًا سورة من ٢١ اىل ١٨ اآليات (٩٧) مضمون
.٢٤ (٩٨) القصص:

الحقا. ذكرها سيأيت والتي شعيب$ حياة قصص (٩٩)
.٥٨ ٢١ و ص ،١٣ ج البحار: (١٠٠)

.٢٦ القصص: (١٠١)
.٥٩ ٥٨ و ص ،١٣ ج البحار: (١٠٢)

صعب موسـى$ عىل عّينه شـعيب$ الذي املهر أن نجد ظاهريا أنه الرغم من عـىل ،٢٨ و ٢٧ (١٠٣) القصـص:
بأمور تكّفل قد شـعيب$ أن اىل التوجه مع ولكن مكروه) والصعب والعـايل الثقيل املهر أن مـن (بالرغـم
ماديًا موسـى$ ملصلحة كان املهر ذلك فإن عنـده، موسـى$ ُيبقي أن أراد العمل وهبذا موسـى$ معـاش
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(املهر السابق السؤال عىل االجابة لنا يتضح هنا ومن شعيب$، خدمة وهو يف ويتعلم جيّرب حتى ومعنويًا
العايل).

االغنام؟ برعي اشـتغلت هل وسـلم: وآله عليه اهللا صىل لرسـول اهللا قلت االنصاري: عبداهللا بن جابر قال (١٠٤)
.(١٢٥ ص مسلم: ج٦، بالرعي؟ (صحيح مل يشتعل هناك نبي هل نعم، قال:

إليهام. نسبت لذا عرصه، يف ابراهيم$ بيد أيضا وكانت يف عرصه، نوح$ بيد العصا تلك كانت (١٠٥)
.٣٠ ٢٩ و ص ،١٣ ج البحار: (١٠٦)

نار. بأهنا توحي للناظر النور من نارًا وإنام كانت قطعة تكن مل احلقيقة يف (١٠٧)
.٦١ ١٣، ص ج ٣١-٣٢، البحار: القصص: (١٠٨)

.٢٢ اآلية وحتى ٢٠ اآلية طه سورة يف أيضا ذكرتا واليد البيضاء) (العصا املعجزتان (١٠٩)
.٤٦ - ٤٢ طه: سورة (١١٠)
.٥٤ - ٥٢ طه: سورة (١١١)

.٣٨ القصص: (١١٢)
.٨٨ - ٨٥ ص ج١٢، تفسري املثال: - ص ٤٦٤ ،٨ ج الفتوح الرازي: أبو تفسري عن اقتباسا (١١٣)

.١٥١ ص ج١٣، (١١٤) البحار:
.٢٨ وحتى ٢٣ اآلية الشعراء سورة جاء يف االستدالل (١١٥) هذا

.٢٩ ٢٨ و الشعراء: (١١٦)
االعراف. سورة من وحتى ١١١ ١٠٩ سورة الشعراء، واآلية من حتى ٣٨ ٣٠ مضمون اآلية (١١٧)

السحرة. عدد يف الروايات يف اختالف (١١٨) هناك
.١٤٨ ص ج١٣، (١١٩) البحار:
.١٤٩ ص ج١٣، (١٢٠) البحار:

عظيم». بسحٍر «وجاءوا ١١٦ االعراف اآلية سورة يف كام جاء (١٢١)
.٤٤ الشعراء: (١٢٢)

(هنج والطواغيت» اجلهلة يغلبه أن بل خاف من عىل نفسه، موسى خيف «مل أمري املؤمنني$: قال ،٦٧ طه: (١٢٣)
.(٦ البالغة: خطبة

.٦٩ - ٦٨ طه: (١٢٤)
.٧٤ -٧٠ طه: (١٢٥)

.٤٦٤ ص ج٤، جممع البيان: تفسري - ١٥٠ ص ج١٣، (١٢٦) البحار:
ص ج٤، الثقلـني: (تفسـري نور إربًا وقّطـع إربًا فرعون مـن بأمر حزقيـل قتل أن روايـات عديـدة يف (١٢٧) جـاء

.(٥٢١
.١٦٣ ص ،١٣ ج (١٢٨) البحار:
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.٨٩ الفجر: (١٢٩)
.٣١٩ ص ،١٠ ج البيان: جممع - ١٤٦ ١٣، ص ج البحار: (١٣٠)

.٥٢٢ ص ،٤ ج الثقلني: نور تفسري عن (١٣١) اقتباسا
االعراف. سورة من ١٢٩ اآليات ١٢٧ اىل مضمون (١٣٢)

االعراف. من سورة ١٣٣ و ١٣٠ و ١٠٧ ١٠٦ و اآليات يف ذكر هذه اآليات التسعة (١٣٣) تم
.١٣٢ االعراف: (١٣٤)

.١٣٦ - ١٣٤ االعراف: (١٣٥)
.(٦٣ البحر...» (الشعراء: بعصاك ارضب موسى أن اىل «فأوحينا (١٣٦)

.٧٧ طه: (١٣٧)
.١٤٦ ص البالغية: القرآن قصص عن اقتباسًا (١٣٨)

.٩٠ يونس: (١٣٩)
.٩٢ اىل اآلية ٩٠ يونس سورة جاء يف كام (١٤٠)

.٥٣١ ص االنبياء: تاريخ (١٤١)
.١٤١ - ١٣٨ االعراف: (١٤٢)

.٣١٧ البالغة: حكمة هنج (١٤٣)
.١٤٣ االعراف: (١٤٤)
.١٥٥ االعراف: (١٤٥)

.١٥٦ - ١٥٥ االعراف: (١٤٦)

.١٤٥ - ١٤٤ االعراف: (١٤٧)
.٨٨ - ٨٧ طه: (١٤٨)
.٩١ - ٩٠ طه: (١٤٩)
.٩٣ - ٩٢ طه: (١٥٠)

.٩٤ طه: (١٥١)

.٩٧ طه: (١٥٢)
.٥٥١ ص االنبياء: تاريخ (١٥٣)

.٢٤٦ ص ،١٣ ج (١٥٤) البحار:
.٦٣ البقرة: (١٥٥)

من سورة ١٧١ البقرة واآلية ٦٣ من سورة يف اآلية املطلب االشارة هلذا تم - ١٢٨ ص ج١، البيان: (١٥٦) جممع
االعراف.

١٣، ص٢٥٢. ج البحار: (١٥٧)
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.٧٦ القصص: (١٥٨)
٢٦٥ - ٢٦٢ ص بـريوت:ج١، الطـربي، طبعة تاريـخ عـن واقتباسـا - ص٢٥٦-٢٥٨ البحـار: ج١٣، (١٥٩)

ألجبتهم وألغثتهم». يب استغاثوا لو قال:«أّما أنه أيضا وروي
.٢٥١ ص ج١٣، (١٦٠) البحار:

يف ذلك، وخمتلفة عديدة أقـوال جاءت هبا أتى أين ومن الطائلة الثـروة هذه عىل حصوله كيفيـة اىل بالنسـبة (١٦١)
لفرعون كان نائبا أنه التاريخ األخبار يف لبعض وطبقًا الفرعونيني ّرسًا، كان من أنه اآليات بعض من يستفاد
بواسـطة ارسائيل بني ثروة ينهب فرعون وكان فرعون، كنوز خازن كان أخرى جهة ومن ارسائيـل بنـي يف
مل الزمن ويف ذلك والكنوز، الثروات تلك من عظيمة كمية عىل حصل هالك الفرعونيني هذا املنافق، وبعد

املستضعفني. عىل وينفقها يصادرها حتى الثروة تلك عىل موسى$ حيصل
القصص. من سورة ٨٠ و ٧٩ اآليات مضمون (١٦٢)

.٨٢ القصص: (١٦٣)
فلسـطني قد دخلوا لو كانوا اجلهاد، عىل الذّلة فّضلوا حيث لذنبهم نتيجًة سـنة أربعني وجّل عّز اهللا ابتالهم (١٦٤)
حتى سـنة أربعني مرور من بد ال وكان الصحراء، يف أبالهـم هكذا ملا منها وأخرجوهم العاملقـة وحاربـوا

الطغاة. من احلكام ونجاهتم جديد، والنقالٍب العاملقة مستعد ملحاربة نسل جديد يظهر
.٦٠ البقرة: (١٦٥)
.٦١ البقرة: (١٦٦)
.٦١ البقرة: (١٦٧)

.٢١-٢٢ املائدة: (١٦٨)
.٢٤ - ٢٣ (١٦٩) املائدة:

.٣٧٥ ٠ ٣٧٤ ص ج١٣، البحار: عن (١٧٠) اقتباسا
.٣٧٤ - ٣٧٣ ص ج١٣، (١٧١) البحار:

.٣٧٥ ص ج١٣، (١٧٢) البحار:
«يوسف بـ يسميان كانا أهنام ٢٢٢ ص كتاب «السياسة» جاء يف ،٣٢٢ ص العويف: ملحمد احلكايات جوامع (١٧٣)

ُكرُسف». و
بني  يف املعروف العامل باعورا» «بلعم بن يف نزلت االعراف) ١٧٥) املذكورة اآلية أن جاء يف رواياتنا ولكن
أعداء ملعاونته املقـام هذا منه سـلب والذي االعظم ملعرفته االسـم مسـتجابا دعاؤه كان والـذي ارسائيـل

ذكرنا). (كام مستجابا دعاؤه يكون يعد فلم موسى$
البقرة. سورة من ٦٨ اىل ٧١ اآليات مضمون (١٧٤)

وتفسـري البيان جممع ،١٣ ج٢، ص الرضا: أخباار بعدها، عيون وما ٢٥٩ ص ،١٣ البحار: ج اقتباسـا عن (١٧٥)
البقرة. سورة من ٦٧-٧٣ اآليات القمي: ذيل
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.١٤٦ ص ج١٣، (١٧٦) البحار:
.١٢٣ ص الكايف: ج٢، أصول (١٧٧)

.١١٨ و ص ١١٧ ،٦٤ ج االنوار: بحار (١٧٨)
.٣٥٠ و ٣٤٩ ص ،١٣ ج الديلمي، البحار: الدين اعالم (١٧٩)

.٤٨٩ ص ج١٤، (١٨٠) البحار:
.٣٨٥ و ص ٣٨٤ الكايف: روضة (١٨١)

الرابع). (الدفرت ٣٩٧ ص املريخاين، بخط ديوان املثنوي، (١٨٢)
.١٨٠ ص ،٢٧ ج (١٨٣) البحار:

بخليج سويس. عقبة خليج البحرين هو ملتقى املفرسين أن ملتقى أغلب حسب قول (١٨٤)
خوص. من املكتل: زنبيل (١٨٥)

.٢٧٨ ص ،١٣ ج (١٨٦) البحار:
اىل نظر وساءله، وكلمه خرض$ العامل موسى$ لقي ملا قال: أنه وسلم وآله عليه اهللا صىل الرسول نقل عن (١٨٧)
ما ملوسـى$: أتدري العامل فقال البحر، يف وينزل البحر ماء من بمنقاره فيأخذ املـاء يف ويرتفع يصفـر طائـر

يقول؟ وما قال: الطائر؟ هذا يقول
هذا  من بمنقاري أخـذت ما قدر اهللا إال علم مـن علمكام ما البحـر واالرض ورّب السـاموات قـال: ورّب

(٣٠٢ ص ،١٣ ج (البحار: البحر.
وآل  علم حممد علمكـام يف ما اخلطـاف وقال: وأنه العصفور مـن أصغر الطائر أن أخـرى: روايـة يف وجـاء

السابق) املصدر من البحر.(نفس الطائر بمنقاره أخذه هذا ما بمقدار حممد# إال
الكهف. من سورة ٧٠ وحتى ٦٠ اآليات مضمون (١٨٨)

وسـلم وآله عليه صـىل اهللا اهللا أن رسـول الروايـة جـاء يف ،٢٨٠ ص ج١٣، البحـار: ،٧١-٧٨ الكهـف: (١٨٩)
(نور من العجائب ألفا لرأى صرب لو أيضا: وقال العجائـب، لرأى صرب لو موسـى$، اهللا أخي رحم قـال:
سـبعني ألراه العامل صرب موسـى لو قال: الصادق$ أنه الباقر$ أو االمام وعـن ص٢٨٢)، ج٣، الثقلـني:

.(٣٠١ و ٢٨٤ ص ج١٣، (البحار: أعجوبة
املحن التي  من أتأمل مل عليك؟ قال: مرت احلوادث التي أصعب ما قيل ملوسى$: أنه أيضا الرواية وجاء يف
اخلـرض$ بفراقه عني من علمت تأملت ملا مـا بقدر ارسائيل) بني وحكومـة فرعون عـرص (يف يل حصلـت

الكهف) سورة من ٧٨ اآلية ذيل الرازي الفتوح أبو علومه.(تفسري من وحرماين
فرق هناك التوجه اىل أن جيـب أنه إال الصبي قتل وخاصة مقززًا كان أعامل خـرض$ ظاهر أن مـن بالرغـم (١٩٠)
عّز اهللا يأمر ألن مانع هناك فليس لذا النظامني، عىل احلاكم وجّل هو عّز فاهللا والتكوين، الترشيع نظـام بـني
ومن جهة التكوين، نظام إلجـراء (كاخلرض$) آخر وشـخصًا الترشيع نظام إلجراء شـخصا ويعّني وجّل
وبقاءه وجوده ألن فيها، ويقتل طفًال حلادثة اهللا سبحانه وتعاىل يعّرض ألن مانع يوجد ال فإنه التكوين نظام
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حتى ال شـخص رجل يد أو يقطع الذي خطرية وعظيمة، كالطبيب حوادث حدوث اىل يؤّدي الدنيا قد يف
جسمه. أعضاء سائر يف الرسطان يرسي

مأمـورًا بأعامل  كان ولكن موسـى$ التكوين، نظـام حدود يف السـابقة القصة يف خرض$ أعـامل فكانـت
مقام أن من بالرغم خرض$، من أعىل املجال يف هذا موسى$ كان مقام لذا فقط، الترشيع نظام يف حمدودة
من للطفل دليل اخلـرض$ قتل كان أخرى جهة ومـن التكوين، يف نظام موسـى$ من كان أعـىل خـرض$
لو والذي - الكافر الطفل ذلك اهللا من بأمر خرض$ املؤمنني، فقتل وأبيه وثوابه ألمه االهلية الرمحـة دالئـل
حسب وعىل وتقية، مؤمنة بإبنة الولد ذلك عن اهللا أبدهلام ولكن واألم -، األب وانحراف كفر اىل ألّدى بقي

(٢٨٦ ص نور الثقلني: ج٣، نبيًا. (تفسري سبعني ولدت أهنا الصادق$ االمام قول
.٨٣ وحتى (١٩١) الكهف: ٧٩

.٢٩٤ ص ج١٣، (١٩٢) البحار:
.٢٨٩ ص ،١٣ ج (١٩٣) البحار:

.٦٢٤ ص الكايف: ج٢، أصول (١٩٤)
.٩٧ ٩٦ و ص ج٤، البيان: روح (١٩٥) تفسري

ج٣. احلياة: ثمرات (١٩٦)
الثالث. الباب سعدي: كلستان (١٩٧)

.٣٥٣ ص ،٢ ج البيان: جممع عن اقتباسا (١٩٨)
.٣٦٦ و ٣٦٥ ص ج١٣، (١٩٩) البحار:

.٢٥٣ ص ج١٣، (٢٠٠) البحار:

موسـى# أخـو هارون قصة
.١٢٠ (٢٠١) الصافات:

.٣٤ القصص: (٢٠٢)
.٣٠ طه: ،٣٥ الفرقان: (٢٠٣)

والشيعة. السنة عن متواتر احلديث هذا (٢٠٤)
.١٨٦ ص طاووس: بن سّيد هلوف (٢٠٥)
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املقدمة..........................................................................................٩

واالرض العامل خلق
١١

١٣ ................................................................... واالرض العامل خلق
البشــر.........................................................................١٣ خلــق
١٤ .............................................................................. النتيجــة

آدم$ قصة
١٥

قصة آدم$............................................................................ ١٧
سؤال املالئكة......................١٧ عىل واالجابة االرض يف اهللا خليفة خلق عن االخبار
املخلوقات........................................... ١٨ أرشف ألنوار ورؤيته آدم$ خلق
آلدم$....................................................... ١٩ بالسجود املالئكة اهللا أمر
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٢٠ إبليس............................................................................ تكّرب
٢٠ ................................................................... ابليس تكّرب استمرار
اجلنة..................................................................... ٢١ يف وحواء آدم
الدنيا...........................................٢٢ جنة مدرسة يف وحواء آدم وتعليم مترين
للذنب ................................. ٢٣ منها نتيجة واخراجهام اجلنة يف وحواء آدم سكن
آدم$..............................................................٢٣ مع جربئيل حديث
الكساء اخلمسة#.................................٢٣ بأصحاب وتوسله آدم$ توبة كيفية
٢٤ وزواجهام................................................................ آدم$ ولدّي
آدم$......................................................................٢٥ أبناء قربان
جثته.................................................................. ٢٥ ودفن قتل هابيل
الشديد.................................................................... ٢٧ حزن آدم$
٢٧ هابيل....................................................... عىل حزنه ىف آدم$ أشعار
وأجوبته............................................................ ٢٨ آلدم$ أسئلة عدة
احلســني$...................٢٩ االمـام مصائـب علـى وجربئيل$ الشديد آدم$ بكاء
آدم$..................................................................... ٣٠ وّيص شيث
٣٠ ................................................. ووصيته آدم$ عمر من األخرية السنة
٣١ ................................................ حمله يف شيث وحلول آدم$ عمر انتهاء

القرنني ذو قصـة
٣٣

٣٥ .................................................................... القرنني ذو أوصاف
٣٦ .............................................................. القرآن يف القرنني ذو قصة
٣٧ العامل............................................................ غرب القرنني ذو بلوغ
والشامل............................................. ٣٧ الرشق اىل وجنوده القرنني ذو سري
٣٧ ...................................... ومأجــوج يأجــوج قــوم ظلــم ملنــع سّد وبناء
لآلخرة...............................٣٩ للسفر وبكائه القرنني لذي وعربة العجيب احلجر
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موسى$ قصة
٤٥

قصة موسى$........................................................................ ٤٧
٤٨ .......................................................... وتفسريه املوحش فرعون منام
االنجاب ......................................٤٩ من ومنعهم بالناس الشديد فرعون حتّكم
٤٩ ............................... حلفظه الغيبية واالمدادات موسى$ وجود شمس والدة
البحر............................................. ٥٠ يف ورميه التابوت يف موسى$ وضع
فرعون................................................................٥١ دار يف موسى$
يده..........................................٥٣ عىل الظامل وقتل بموسى$ مظلوم استغاثة
مدين................................................. ٥٣ اىل وفراره موسى$ اعدام حكم
٥٤ ................................ املساعدة منه شعيب$ بنات وطلب مدين يف موسى$
٥٤ وطهارته............................................................... موسى$ أمانة
شعيب$...........................................٥٤ وضيافة بشعيب$ موسى$ لقاء
شعيب$........................................................٥٥ بابنة موسى$ زواج
وجزاؤه......................................................٥٥ الرحيم الراعي موسى$
كثـرية....................................٥٦ وماشية خاصة بعصا مرص اىل موسى$ عودة
طور.......................................................٥٧ جبل بجانب موسى$ بعثة
٥٧ .................................................. فرعون لدعوة وهارون$ أمر موسى
السحرة..................................................٥٩ وايامن موسى$ عصا انتصار
٦٠ فرعون............................................ زوجة وآسية حزقيل زوجة استشهاد
٦٢ ................................................................ فرعون لوحشية نموذج
٦٣ البالء وغرورهــم ................................... من أنواع بتسعة الفرعونيون ابتالء
٦٤ .................................................... ارسائيل بنـي ونجاة الفراعنة إغراق
٦٥ هلم ................................... وتوبيخ موسى االصنام بعبادة ارسائيل بنـي رغبة
التوراة.........................................٦٦ ألواح ألخذ طور جبل اىل موسى ذهاب
موسى$................................................٦٧ غياب يف املنافق السامري فتنة
٦٨ ...................................... السامري  لفتنة برؤيته الشديدة موسى$ فعل رّدة
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التوبة......................... ٦٩ بربكة وإعادته بنـي ارسائيل رؤوس فوق الطور جبل رفع
٧٠ .................................................. موسى$ بأوامر التزامه وعدم قارون
اللئيم...............................................................٧٠ قارون خطة إحباط
موسى$.................................................٧١ ولعنة ملوسى$ قارون اهانة
تنّفر............................................................٧٢ اىل تبدلت التـي احلرسة
٧٣ ................................ سينـاء صحــراء التيــه يف يف سنة وأربعني ارسائيل بنـي
موسى$...............................٧٤ عصا برضبة الصحراء يف عينًا عرشة اثنى ظهور
٧٤ .................................................................... منطقي الغري التوّقع
وذّلتهم..................................................٧٤ اجلهاد عن ارسائيل بنـي امتناع
بالطاعون..................................... ٧٥ ألفا عرشون وهالك باعورا بن بلعم قصة
مالئمة.................................................................٧٦ غري أدعية ثالثة
ارسائيل................................................................. ٧٧ بنـي بقرة قصة
فرعون.................................................٧٩ جنود ضد موسى$ عصا قتال
ملوسى$.......................................................... ٧٩ اهللا» «كليم لقب ّرس
٧٩ .............................................................. املتناهية سبحانه اهللا عدالة
٨٠ للحجب........................................................ اآلخر اجلانب اىل نظرة
أفضل..........................................................٨٠ االهلية باملقّدرات الرضا
٨١ ......................................................... واهلداية املنكر عن النهي ثواب
ملوسى$......................................................... ٨٢ وجّل عّز اهللا حمبة ّرس
الدعاء..................................................................... ٨٢ ّرس استحابة
٨٢ ............................................................ واخلرض$ موسى$ قصة
االوىل.........................................................٨٢ وتركه موسى$ حديث
االستاذ...........................................................٨٣ عن وبحثه موسى$
العجيبة....................................................٨٤ الثالثة واحلوادث موسى$
٨٥ .................................... العجيبة  الثالثة احلوادث بشأن خرض$ توضيحات
اجلدار.....................................................٨٥ حتت والكنز خرض$ وصية
٨٥ بموسى$................................................................. ابليس لقاء
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الفهرس

٨٦ ......................................... احلجر وسط يف دودة لطعام موسى$ مشاهدة
٨٦ ....................................................... الربكة نزول اىل أدت التـي التوبة
٨٧ .......................................................... وجّل عّز هللا موسى$ اعتذار
٨٧ ليوشع................................................... العهد تابوت موسى$ إيداع
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موسـى$ أخـو هارون قصة
٩١
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