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املقدمة
﴿

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

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

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

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

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

القليلة. الصفحات هلذه القبول الفداء ملقدمه العاملني روحي وأرواح العسكري

أبو القاسم الديباجي السيد
هـ ١٤٢٢ صفر ٧
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زكريا$ حياة قصة
سـبع القرآن الكريم يف الـمبـارك اسـمـه جـاء الذي املرسـلني االنـبيـاء أحـد من هـو زكريـا$
نسـبه سـلـســلـة تتصل والذي أبـنـاء بـنـي اســرائـيـل، من أحد برخيا$ بن زكريا وكان مرات،
اىل وكان يدعو الناس املقدس بيت االحبار وخـدم رئـيس وكان داود$، الـنـبـي الـشــريـف الــى

موسى$. رشيعة

زكريا$ زواج
إحـداهـمـا تـسـمى وكـانــت وتـقـيـتـان، فـاضـلـتــان أخـتــان اســرائـيـل يف بـنــي كــان
«حـنّــة» عـمـران وخـطــب «أشـيـاع»، زكـريــا$ واألخـرى «أشـيـاع»(١)، خـطــب «حـنّــة»
ونـقـل لـقـول (وطـبـقـًا اســرائـيـل كـبـار رجـال بـنـي ومـن االحـبـار من أيـضـا كـان والـذي
وتزوجت زكـريـا$ أشــيـاع فـتـزوجـت اســرائـيـل)، بـنـي أنـبـيـاء مــن كـان أنـه الـبـعــض

عمران.(٢) «حنّة»
املذهبي االرتباط عىل عالوة ارسائيل، بني رجال كبار بعمران، زكـريـا$ ارتـبـط الرتتيب وهبذا
مل زكريا$ مريم، ولكن سـميت بنتًا عمران فرزق عىل زواجهام سـنوات مضت ارتباطًا عائليًا، ارتبط

عقيمة. زوجته حيث كانت باالبناء يرزق

مريم¢ زكريا$ كفالة
كالنساء تتمنى حنّة وكانت باالبناء، يرزقا مل ولكنهام حنّة بزوجته عمران زواج عىل سنوات مضت
أن وتتمنى أحاسيسـها طفال تشـتعل ترى كانت وكلام باالبناء، وعـال جّل اهللا يرزقهـا االخريـات أن
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قلبها يف فتأّججت صغاره، يطعم طريا حتت الشجرة، فرأت جالسة كانت يوم حتى ذات طفال، ترزق
يرزقها بأن وبحرقة قلبها من كل وجّل عّز اهللا من وطلبت بمشاهدهتا لتلك املحبة، لألبناء عشقها نار
دعائها تعـاىل اهللا اسـتجاب حتى متض فرتة فلـم اخالص، بكل ودعتـه حياهتا بالسـعادة طفـًال يمـأل

ومحلت. اخلالص
يشـايف قريب عن ولدًا اهللا سـريزقه بأن أوحى لعمران وعال جـّل اهللا أن لبعـض الروايات وطبقـا

البشارة. بتلك حنّة زوجته وأخرب عمران وتعاىل، سبحانه اهللا االموات بإذن وحييي املرىض
الذي ذلك من املقصود أن عن (غافلة رمحها يف الذي هو املذكور الولد أن تصّورت محلت حنّة، ملا
لذلك [مريم])، والدتـه هو بطنها يف والـذي عيسـى$ حفيد عمران وهو هو عمـران اهللا بـه أوحـى
ووجدت طفلها وضعت عندما ولكـن بيت املقدس، خادما ملسـجد جتعله ولدها يكرب حنّة ملا نـذرت
قالت: وليس البنات، لذلك من االوالد املسـجد خدم خيتار عادًة ألن تضايقت بنت، بل ليس ولد أنه

كاألنثى﴾. الّذكر ﴿وليس
الّرجيم﴾.(٣) الشيطان من بك وذّريتها وإّين ُأعيذها مريم سّميتها ﴿وإّين قالت: ثم

املقدس ختدم مسجد بيت أن يف لرغبتها مريم فسّمتها االمرأة العابدة واخلادمة، مريم كلمة وتعني
به. وتتعبد

بيت مسجد خادمة لتكون تقّبلها وجّل عّز إال أن اهللا أنثى كانت أهنا من فكربت مريم¢ وبالرغم
املقدس.

مريم¢ لذا احتاجت مريم¢، والدة قبل توىف مريم¢ والد أن عمران التاريخ، يف جاء ملا وطبقا
عند املسـجد اىل خرقة يف هبا ملفوفة حنّة فأتت املقدس، بيـت ملسـجد خادمة أصبحت ملا يتكّفلها ملـن

النذيرة. دونكم واالحبار وقالت: اليهود علامء
عند فتكون عليها يقرعـوا أن عىل فقّرروا وجههـا، عىل العظمة آثار ملـا رأوا االحبار فيهـا فتنافـس
فألقوا جار هنر اىل بينهم) من زكريا$ (وكان رجًال وعرشون تسـعة وهم سـهمه، فانطلقوا خرج من
كان احلقيقة ويف زكريـا$ فتكّفلها أقالمهـم، ورسـبت املاء فوق زكريا قلم املـاء فارتفـع يف أقالمهـم

مريم¢.(٤) خالة زوج وكان نبي كان ألنه مريم¢ لكفالة أفضلهم زكريا$
كربت. زكريا$ حتى وتكّفلها

حمراب مريم¢ بجانب اجلنة ألطعمة زكريا$ مشاهدة
حسب وعىل املقام، هذا يف لتكون وجّل عّز اهللا وقبلها املقدس بيت مسجد مريم¢ بخدمة فبدأت
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مل بيت املقـدس وهي ختدم مسـجد بلغت ملا أهنا هلا هو جّل وعال اهللا قبول عىل الدليل أن البعض قول
عنه. واالبتعاد املركز الروحاين من ذلك اخلروج عىل جترب حتى الطمث تر

حتى وتتبّتل الليل وتقـوم النهار تصوم كانت أهنا حتى وتعـاىل سـبحانه اهللا مريم¢ تعبد وكانـت
االحبار.(٥) غلبت

فريى زكريا$ عليها يدخـل وكان لنورها، فتـيضء املحراب تصيل وكانت النسـاء، أمجل وكانـت
مريم أّنى ﴿يا قال هلا: ذلـك رأى$ فلام الشـتاء، يف الصيف وفاكهة الصيف، يف الشـتاء فاكهة عندها

هذا﴾. لك
يشاء بغري حساٍب﴾.(٦) من يرزق إّن اهللا اهللا عند من مريم¢: ﴿هو قالت

حييى$ دعائه، ووالدة دعاء زكريا$ واستجابة
حمراب بجانب اجلنـة ألطعمـة مشـاهدته ولكن واملناجـاة، الدعاء من أهـل دائـام زكريـا$ كـان
طويلة كان لسـنوات فقد قلبه وتأّثر جدًا، يف تفّجرت فرقعة بمثابة كانت أدعيتها، واسـتجابة مريم¢

لذلك. نتيجة جيد أية ولكن مل لريثه بولد لريزقه ربه يدعو
نقل فقد عجوزًا، امرأته وأصبحت شـيخًا أصبح ألنه طفل عنده يكون بأن األمل فقد أنه وحيتمل

٩٨ سنة.(٧) وزوجته سنة ١٢٠ عمره كان زكريا$ عباس أن: ابن
روحه وغمرت مألت الشتاء، يف الصيف وفاكهة عندها الصيف يف الشتاء لفاكهة مشاهدته ولكن
كـان عند مريم¢ فواكه ثمرة الولد، كام ينجب أن الشـيخوخة فصل يسـتطيـع يف أنه وأدرك باألمـل

يف غري فصلها. خمتلفة
الّدعاء﴾.(٨) سميع إّنك طيبًة ذريًة من لدنك هب يل ﴿رّب فقال: ربه زكريا دعا فهنالك

وسـّيدًا اهللا من بكلمٍة مصدقًا اهللا ُيبـّرشك بيحيى أّن املحراب يف يصـّيل قائٌم وهو ﴿فنادتـه املالئكـة
الّصاحلني﴾.(٩) من ونبّيًا وحصورًا

يكون أّنى رّب ﴿قال كرب بالسـن): ولد وقد عىل حصوله بكيفية يفّكر (والذي كان فقال زكريا$
وامرأيت عاقٌر﴾. الكرب بلغني وقد غالٌم يل

يشاء﴾. ما يفعل اهللا كذلك ﴿قال عّز وجّل: اهللا فقال
ابراهيم طلب (كام الشهود مرحلة اىل إيامنه ويتّقن ويصل يطمئن قلبه أن أراد والذي زكريا$ فقال

ّيل آيًة﴾. اجعل رّب ﴿قال قلبه): ليطمئن مشاهدة املعاد اخلليل$
وسـّبح بالعّيش كثريًا رّبـك واذكر رمـزًا أّيـاٍم إال ثالثة النّـاس تكّلم أال ﴿آيتـك وعـال: جـّل قـال
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واالبكار﴾.(١٠)
بكرًة أن سـّبحوا إليهم ﴿فأوحى باالشـارة: هلم وقال الناس اىل عبادته فخرج زكريا$ من حمراب

وعشّيًا﴾.(١١)
اهللا عّز ذكر عند ولكن يتكلم ال أصبح زكريا$ أنه بدون سـبب فرأى العالمة، هذه ظهرت نعم،
هيبه، الكالم ثم من حيرمه أن يستطيع الذي ذلك أن الرّب طريق عـن فتيّقن يستطيع الكالم، كان وجّل

الولد. وخيلق العقيم الرحم من خيرج أن عىل قادٌر
تعاىل وشـكره اهللا بذكر أوقاته ويقيض بقية باالشـارة الناس مع االيام الثالثة يتكلم تلـك يف فكـان

لبشارته بالولد.
ورزق للعامل عينيه حييـى$ فتح مدة وبعد باحلمـل، زكريا$ زوجة أحسـت فرتة حتى متـض ومل

والتمني. األمل من سنوات بعد وزوجته باالبن زكريا
بدون عيسـى$ لوالدة ويسـتعدوا الناس أذهان تسـتوعب حتى مقدمة كانت احلادثة هذه وكأن
أن هيب قادٌر عىل الشيخوخة، سن ومها يف لزوجني الولد هيب أن يستطيع الذي الرّب أن ويعلم أب،

متزوجة. للمرأة الغري الولد
ذاته عىل ألطـاف اآلمال العظيمة وبنـاء بقدرتـه وااليـامن اهللا عىل التـوكل يـجب حـال أيـة وعـىل

األقدس.

احلسني$ االمام مصائب بكاء زكريا$ عىل
زكريا$ فكان إياها فعّلمه عليه جربئيل$ فأهبط اخلمسة، األسـامء يعّلمه أن ربه زكريا$ سـأل
اسـم ذكر وإذا كربه، وانجـىل عنه ّمهـه رسي واحلسـن$ وفاطمـة¢ حممـدًاملسو هيلع هللا ىلص وعلّيـًا$ إذا ذكـر
منهم أربعة ذكرت بـايل إذا ما اهلي يوم: ذات فقال$ البهرة، عليه العربة ووقعـت خنقته احلسـني$

وتثور زفريت؟ عيني تدمع احلسني ذكرت وإذا مهومي من بأسامئهم تسليت
والياء العرتة، هالك كربال، واهلاء اسم فالكاف «كهيعص» فقال: قصته عن وتعاىل تبارك اهللا فأنبأه
مسجده يفارق مل زكريا$ ذلك فلام سمع صربه، والصاد عطشـه، والعني احلسـني$، ظامل وهو يزيد
خري أتفجع اهلي يرثيه: والنحيب وكان البكاء عىل وأقبل عليه، الدخول من فيه الناس ومنع أيام ثالثة
املصيبة؟ هذه ثياب وفاطمة علّيًا أتلبس اهلي بفنائه؟ هذه الرزية بلوى أتنزل اهلي بولده؟ خلقك مجيـع

بساحتها؟ كربة هذه املصيبة أحتّل اهلي
كام أفجعني به ثم بحبه، فافتني رزقتنيه فإذا عىل الكرب عيني تقّر به ولدًا ارزقني اهلي يقول: كان ثم
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به. وفجعه حييى اهللا فرزقه بولده، حممدًا حبيبك تفجع
زمانه، طاغوت من عن املنكر بأمٍر حييى$ لزكريا$، وقتل بسبب النهي وتعاىل تبارك اهللا فوهب

احلسني$.(١٢) شهادته كشهادة االمام ذهب فكانت طسٍت من رأسه يف ووضع

الوحدة من زكريا$ نجاة
يف ويعينه حياته يمـأل الذي للولد انجابه من الوحدة وعـدم يعاين زكريا$ كـان طويلة لسـنوات
تعاىل اهللا أخرجه وأخريًا وحيـدًا، يرتكه أال وجّل ويطلب منه عّز اهللا عـىل آماله مبنية وكانـت وحدتـه،

بالفرح والسعادة. زوجته وحياة حياته النوراين الولد هذا ومأل حييى$ ووهبه الوحدة من
وذكرهم الصاحلـة اخلـريات واالعـامل عمل يف لتسـارعهم االلطاف هبذه سـبحانه اهللا وغمرهـم

اهللا.(١٣) بيـت يف اخلاص وإخالصهم عذابه، وخضوعهم وخوفًا من اهللا لرمحـة عشقًا هللا الدائـم
وباطنيًا، وحقًا قد ظاهريًا شيخوختهام يف عليها يتكآن والعصا التي وأمه، مؤنسًا ألبيه حييى$ كان

هلام. الصاحب والولد الصالح من الوحدة وكان أخرجهام
الوّضاءة، النتائج مثل هذه اىل يصـل شـوائب بال وخالص ونظيف بقلٍب صاٍف هللا يتجه من نعـم،

ونّرية. سعيدة حياٍة وحيصل عىل

زكريا$ شهادة
إبليس جاء حياة عيسـى$) يف حلاهلا رشح جـاء اهليـة (حيث بقدرة زوج محلـت مريـم¢ بال ملـا
يدخل الذي كان وهـو غريه أحبلها هلم: ما فقال زكريا$ بمريـم¢ فقذف جمالـس بنـي ارسائيل اىل

عليها.
زكريا$.(١٤) يقتلوا أن عىل ورشارهم سفهاؤهم يقرر أن اىل اجلبانة التهمة هذه فأّدت

انشقت أتاها فلام اهللا، يا نبي إيل هلّم فنادته بشجرة زكريا$ فمّر الصحـراء يف هاربًا ففّر طلبوه لذا
من فأخرجه هدب ردائـه فأخذ إبليـس اهللا عدو وسـطها، فأتـى يف فبقي فانطبقـت عليه فيهـا فدخـل

تريدون؟ ما هلم: الطلب فقال لقي ثم أخربهم، إذا ليصّدقوه الشجرة
زكريا. نلتمس فقالوا:

فدخلها. له فانشّقت الشجرة هذه سحر إنه فقال:
فامت باملنشـار وشـّقوها الشـجرة وقطعوا الفأس فأخذوا ردائه، طرف فأراهم نصّدقك، ال قالوا:

مظلومًا. فيها زكريا$
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منهم.(١٥) به فانتقم االرض أهل أخبث عليهم وسّلط اهللا عليهم فغضب
أيام ثم ثالثـة عليه وصّلـوا فغسـلوا زكريا$ املالئكة وجـّل عّز اهللا بعـث شـهادة زكريـا$ بعـد

دفنوه.(١٦)

زكريا$) حياة قصص (هناية
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حييى$ حياة قصة
القرآن مخس يف املبـارك اسـمه جاء والـذي بنـي ارسائيل أنبياء احـد من زكريا$ بـن حييـى كـان

مرات.
ومضت خالة مريم¢، (أو حنّانـة) «ايشـاع» تسـمى بامرأة تزوج زكريا$ أن قبل من كـام ذكرنا

مل ينجبا طفًال. ولكن الشيخوخة سن طويلة ووصال اىل سنوات
اهللا من يفقد األمل أال جيب بأنه فأدرك مريم¢، حمراب بجانب اجلنة فاكهة زكريا$ وأخريًا رأى

زوجته.(١٧) عمر من سنة ٩٨ و سنة ١٢٠ عمره قد جتاوز أنه من بالرغم وجّل، عّز
حييى$، يسمى سـريزقه ابنًا وتعاىل سـبحانه اهللا بأن فبّرشته املالئكة صاحلًا، ولدًا هيبه بأن رّبه دعا

سمّيًا.(١٨) قبل من له جيعل ومل
رأى قد ما املقام ملا هذا يستحق ورآه اهللا مقام النبوة وهبه طفولته، يف النبوة مقام اىل وصل حييى$

والذكاء. والدراية العقل من منه
ويوم ويوم يموت يوم ولد ﴿وسالٌم عليه قال: حيث وجّل عّز اهللا عند عاٍل مقاٍم يف حييى$ وكان

حّيًا﴾.(١٩) يبعث
القـرآن: قال يف لعيسـى$ حيـث مصّدقًا أنه وصفه وتعاىل سـبحانه اهللا أن حييى$ مميزات ومـن

الصاحلني﴾.(٢٠) من ونبّيًا وحصورًا وسّيدًا بكلمٍة مــن اهللا مصــّدقـًا بيحيى اللــه يبشـّرك ﴿إّن
املقصود ولكن بكتاٍب مسـتقل، جاء أنه سـورة مريم من ١٢ اآلية ظاهر يسـتفاد من من انه بالرغم
آمن النبوة مقام اىل عيسى$ وصل موسى$، ملا لدين املرّوج فكان هو التوراة، اآلية هذه يف بالكتاب

لدين املسيح$. وأصبح مرّوجًا به
أشهر.(٢١) سنني أو ستة بثالثة عيسى$ من أكرب حييى$ كان
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منهام باآلخر كل ومتاسك حييى$ و بني عيسى$ الشبه
منها: أمور عّدة يف املسيح$ يشبه حييى$ كان

له مثيل. – زهٌد ليس
سـفرمها كثرة تسـتوجب كانت التي اخلاصة حياهتام بسـبب ظروف وذلك الزواج وعدم ترك –

عازبًا. االهلية التي أجربهتام للعيش وذلك للتبليغ عن األحكام آلخر مكاٍن من وانتقاهلام
أب. بال عيسى$ وولد ووالدته شيخوخة والده سنني يف ولد حييى$ الوالدة حيث معجزة –

عيسى$). والدة مريم¢ خالة حييى$ ابن القرابة (كان صلة بينهام كان –
سن الطفولة. يف النبوة مقام اىل وصال كالمها أهنام اآلخر هو – والشبه

املحبة ووصلت عرفانيني وكأهنام أخوين خـاص وأنس خاصة ألفة بعيسـى$ حييى$ يربط كان
وسأل قرب حييى$ اىل فذهب إليه عيسى$ اشتاق استشهد حييى$، بعدما روي: درجة أنه بينهام اىل

تريد مني؟ ما له: فقال القرب من إليه وخرج فأجابه فدعاه له، أن حيييه رّبه
الدنيا. يف أن تؤنسني كام كنت له: أريد فقال

حرارة إّيل الدنيا وتعود اىل تعيـدين أن تريد وأنت املوت حرارة عني سـكنت ما عيسـى يا له: فقـال
.! املوت

قربه.(٢٢) اىل فعاد فرتكه
ووصلت اىل السـاموات يف رست ملا املعراج ليلـة يف قال: الرسـولملسو هيلع هللا ىلص أن املعراج يف روايـات جـاء

جربائيل؟ يا هذان من متشاهبان، فقلت: رجالن فيها فإذا الثانية السامء
واسـتغفرت هلام، عّيل فسـّلمت عليهام وسـّلام السـالم، حييى وعيسـى عليهام اخلالة ابنـا يل: فقـال

والنّبي الصالح.(٢٣) الصالح، باألخ وقاال: مرحبا يل، واستغفرا
عرصه طاغوت قتله حييـى$ أن هي السـالم عليهام وعيسـى االمور املتشـاهبة بني حييى – ومـن
يشـبه رجًال صلب عيسـى$ ولكنه يصلب أن عيسـى$ زمان طاغوت أراد وأيضـا وقطـع رأسـه،

السامء. اىل وصعد عيسى$ وقتله عيسى$

يف الصغر حييى$ نبّوة
احلكم وآتيناُه بقوٍة الكتاب ُخـذ ﴿يا حييى وجّل: عّز اهللا يقول مريم سـورة من االيـة (١٢) ىف نقـرأ

صبّيًا﴾.
صغري.(٢٤) وهو النبوة مقام اىل فوصل حييى$ صغريًا، استشهد زكريا$ كان ملا
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الصغر. يف النبّوة مقام اىل وصل أنه كان أول نبيٍّ حييى$ ومن خصائص
الناس بني دائًام أنه هناك نعلم ولكن حّد خاص، عادًة له يكون االنسان عقل نضج فرتة أن صحيح
اىل فيصلون خاصة ظروف يف االئمة# أو االنبياء تعاىل بعض اهللا جيعل أن املانع مسـتثنون، فام أناٍس

بالصغر. عالية مقامات

حتليل وحتقيق
واالمامة، مقام النبوة الطفل اىل يصل كيف وهو السؤال هذا عىل االجابة بخصوص حديث خمترص

إجابتان: لدينا
وحكمته وعال بقدرته اهللا جّل جيعل أن يف املانع احلكيم: ما القادر باهللا للذيـن يعتقدون نقـول -١
عّز أن اهللا يف القرآن جاء ملصالح معينـة، كام الصغر االمامة يف أو النبّوة مقام اىل يصل شـخصًا املطلقـة

الصغر. ومها يف وحييى$ عيسى$ وجّل أتى
الكتـاب وجعلني نبّيًا﴾(٢٥)، آتاين اهللا عبد ﴿إّين املهد: يف وهو عيسـى$ قال القرآن عىل واسـتنادًا

صبّيًا﴾.(٢٦) خذ الكتاب بقّوٍة وآتيناه احلكم حييى ﴿يا حييى$: عن وقال
بـعـد فـقـال أسباط عيل بن يـســمـى أصـحـابـه ألحد اآلية تلك عىل اجلواد$ االمام واسـتدّل
صبّيًا﴾ احلكم فقـال: ﴿وآتيناه النبوة، يف احتج ما االمـامـة بـمـثــل احتج يف اهللا إن يا عـيل ذكـرهـا:
يعطاها أن وجيوز صبّيًا الـحـكم يؤتى يـجـوز أن سنة﴾ فـقـد أربعني ﴿وبلغ أشده﴾، بلغ ﴿وملا قال

سنة.(٢٧) أربعني ابن وهو
ورشد وإدراك عقل ذوا وكانوا العارشة سن دون أعامرهم بلغت نوابغ يف التاريخ أطفال ظهر -٢
من ليس االمامة كمقام وعظيمة ملقامات عالية االطفال بعض اسـتحقاق أن يبني املوضوع هذا فائق،

منها. نامذج ثالثة ولتقريب األذهان نذكر عديدة، نامذج املجال هذا يف ويوجد املحال،

ألطفال نوابغ استثنائية نامذج
-٣٧٣) سـينا عيل أبو الرئيس املعروف بالشـيخ سـينا اهللا بن بن عبد حسـني حاالت عن ١- نقل
لدرجة خمتلفة كثرية علوم لدي كانت العارشة سن يف فقال: ألحواله رشح بنفسه كتب حيث هـ) ٤٢٧

الغزيرة. وعلومي استعدادايت من تعجبوا بخارا أهل أن
الطب علم القانون يف عرش كتبت كتاب ويف السادسة الفتوى مسـند عىل جلسـت عرش الثانية ويف
وشـفيته، االطباء مجيع عن مداواته عجز السـامان والذي دولة رئيس منصور بن نوح مرض وداويت
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ليًال باملطالعـة والتحقيق وبـدأت يدي، متنـاول يف كثرية علمية ووسـائل اسـباب جعل السـبب هلـذا
يف علم هناك هل أفكر وكنت العامل علوم مجيع أعرف كنت والعرشين سـن الرابعة بلغت وهنارًا، وملا

إليه.(٢٨) أصل مل العامل
سـن منذ والكتابة القراءة كان يعرف والـذي يونك» «توماس الغـريب العامل هو ٢- نمـوذج آخـر
اسـتثنائية وخصائص امتيـازات اىل ووصل بمفـرده الرياضيات بتعلـم بـدأ سـن الثامنـة ويف الثانيـة،

وعجيبة.(٢٩)
بصورة السابق عىل السؤال االجابة لنا احلايل وعجيب جدا ويبني العرص يعيش يف آخر نموذج -٣

قم. مدينة يسكن الطباطبائي، والذي حسني حممد سيد الطفل وهو عينية،
مجهورية بث تلفزيون وقد واستثنائية استعداد وذاكرة فائقة الطباطبائي حممد حسـني السـيد يملك
حاليا اثنى عمره يبلغ الذي هذا الطفل وجه الناس أغلب معه، ورأى مقابالت االسـالمية عدة ايران

قم. يف العلمية احلوزة يف ويدرس سنة، عرشة
القرآن، حفظه عالوًة عـىل أنه هنا العجيب والـيشء والنصف، اخلامسـة يف سـن كله القرآن حفظ
اآلية عليهم يتلو كان الفارسية، باللغة معينة عليه ترمجة آلية قرأ حيث إذا ومعانيها يعرف اآليات كان
القرآن آيات بينه وبني كان أنه من ذلك واألعجب القرآن، آيات من آية كل ترمجـة يعرف وكان ذاهتا،
السعودية اىل ذهب ١٤١٧ سـنة ويف القرآنية، باآليات أجاب سـئل إذا حيث خاصة عميق وألفة أنس
أخذ السن كان صغريًا يف وألنه لرؤيته، أتباعه مع بعض السعودية دولة وزير فأتاه احلج، ألداء مناسك
أسئلتهم فكانت باآليات القرآنية فأجاهبم عدة أسـئلة وسـألوه كهدية، ليقدمها له بعض االلعاب معه

التايل:
هبا إليك؟ أتينا بااللعاب التي فرحت هل -١

تفرحون﴾.(٣٠) هبدّيتكم أنتم خٌري مما آتاكم بل اهللا آتاين ﴿فام قال:
االيراين؟ اللباس أم أفضل العريب اللباس هل -٢

خٌري﴾.(٣١) ذلك التقوى ﴿ولباس قال:
ضيفنا؟ وتكون بلدنا يف تبقى بأن فرحان هل أنت -٣

أيب﴾.(٣٢) يل يأذن ﴿حتى فقال:
آخر: مورٍد يف وسألوه

رأيك؟ ما تسكنه، الذي احلايل البيت عن آخر بدالً بيتًا لوالدك نشرتي أن نريد -٤
قاعدون﴾.(٣٣) هنا ها ﴿إّنا فقال:
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ابني؟ تصبح أن تريد هل االشخاص: أحد سأله -٥
ولد﴾.(٣٤) وما ﴿ووالٍد قال:

لوالده. ابن ولد كل أن إشارًة اىل
اللعب؟ سألوه: هل حتب -٦

الّدنيا﴾.(٣٥) من نصيبك تنس ﴿وال هبذه اآلية: فأجاهبم
سنك؟ يف هم الذين االطفال ٧- هل يؤذيك

القرين﴾.(٣٦) ﴿فبئس فقال:
يؤذونه. أحيانا االطفال وأن بعض السوء يؤذون، أن أصحاب اىل إشارًة

قط؟ أبوك يرضبك أمل -٨
رضبه.(٣٧) أباه قد نعم أنه إشارة اىل بىل﴾، ﴿قالوا فقال:

عنك؟ عفا ثم أبوك قط غضب هل -٩
يل.(٣٨) أيب ثم غفر عّيل غضب نعم أنه اىل اشارًة يغفرون﴾ غضبوا هم ﴿وإذا ما فقال:

يف هذا العمر؟ وأنت واالستعداد والذاكرة والكامل الفضل هذا كل أين لك ١٠- من
كثريًا﴾.(٣٩) خريًا أويت فقـد احلكمــة ومــن يؤت من يشــاء احلكمــــة ﴿يؤيت فقال:

أتاه من اهللا عّز وجّل. والكامل هذا الفضل كل أن إشارة اىل

النتيجة
واخلاصية تلـك املوهبة مثل بلطفه وجـّل عّز السـن وقد وهبه اهللا هذا يف طفـًال عاديًا نـرى عندمـا
مقام اىل الصغر يف ومهـا حييى$ وعيسـى$ وصل كيف أنه نتعجب ال أن للعـادة(٤٠)، جيب اخلارقـة
سـن فرجه يف تعاىل اهللا عجل واملهدي اهلادي$ واالمـام االمام اجلواد$ وصل كيف أنـه أو النبـوة
بعض ينال تعاىل اهللا وبإذن معينة وملصالح ليس مستحيل، املوضوع هذا وأن االمامة مقام اىل الطفولة

العالية. املقامات االفراد تلك

يف صغره االمور ببعض حييى$ قيام
حييى$ ولد حتى عليهم البلوى واشتدت الزمن من ملدة ارسائيل بني عن احلجج واالنبياء غابت
بأيام وذكرهم عليه، اهللا وأثنى فحمد الناس خطيبًا يف فقام سنني، سبع فظهر وله بن زكريا$ وترعرع
الفرج العاقبة للمتقني ووعدهم وأن ارسائيل، بني لذنوب كانت إنام الصاحلني حمن أن وأخربهـم اهللا،
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املسيح$.(٤١) بقيام
نلعب. بنا هيا له: وقالوا حييى$ عند االطفال جاء يوم ذات

خلقنا».(٤٢) ٍ للعب «ما حييى$: فقال
االهداف وكان يرّجـح يلعب ومل مل يلهـو سـنة، كرجـل عمره مائة الصغر كـان حييـى$ يف نعـم،

اللهو والرتفيه. والنافعة عىل املنطقية

صغر سنه رغم حييى$ خوف وزهد
جالله، جّل باهللا يفكر دائًام وكان بالدنيا أبـدًا يتعلق قلبه فلم الزاهدين من صغره يف كـان حييـى$
الشـعر، مدارع والرهبان عليهم من االحبار املجتهدين اىل فنظر املقدس بيت أنه أتى زهده مـن وكـان
املسجد، اىل سواري السالسـل وشـدوها فيها تراقيهم وسـلكوا خرقوا قد وإذا هم الصوف، وبرانس
آيت حتى صوف من وبرنسـا(٤٤) شـعر من يل مدرعة(٤٣) انسـجي أماه يا فقال: أمه ذلك أتى فلام نظر اىل

والرهبان. مع األحبار اهللا فأعبد املقدس بيت
حييى$، فقال بمقالة أخربته دخل زكريا$ ذلك، فلام يف وأؤامره اهللا نبي يأيت حتى أمه: فقالت له

صغري؟ أنت صبي وإنام هذا يدعوك اىل ما بني يا زكريا: له
املوت؟ ذاق قد منّي سنًّا أصغر هو من رأيت أما أبه يا له: فقال

املدرعة فتدرع ففعلـت صوف، شـعر، وبرنسـًا من من مدرعة له انسـجي قال ألمه: ثم بىل، قـال:
حتى االحبار وجّل مع عّز اهللا يعبـد املقدس فأقبل بيت أتى رأسـه، ثم الربنس عىل ووضع بدنـه، عـىل
إليه: وجّل عّز اهللا فأوحى فبكى، جسمه من نحل قد ما اىل يوم ذات فنظـر الشعر حلمه، مدرعة أكلت
مدرعة اطالعة لتدرعت النار اىل اطلعت لـو وجاليل وعّزين من جسـمك؟ نحل مما قد أتبكي حييى يـا
ذلك فبلغ أرضاسـه للناظرين وبدا خديه، حلم الدموع أكلت حتى فبكى املنسـوج، عن فضال احلديد
خديه، فقال: ما حلم بذهـاب فأخربوه والرهبان االحبار واجتمع زكريـا$ عليه وأقبل فدخلت أمـه

بذلك. شعرت
عيني. بك لتقّر يل هيبك أن رّيب إنام سألت هذا؟ اىل يدعوك ما بني فقال زكريا$: يا

يا أبه. بذلك أمرتني قال: أنت
بني؟ يا ذلك ومتى قال:

من خشية اهللا؟ البكاؤون ال جيوزها إال لعقبة والنار اجلنة إن بني القائل: قال: ألست
أتأذن أمه، فقالت: فأخذته مدرعته فنفض حييى$ غري شأين، فقام وشأنك واجتهد فجد بىل، قال:
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دموعك؟ وتنشفان تواريان أرضاسك لبود لك قطعتي أّختذ أن يا بني يل
دموع من حتى ابتلتا وتنشـفان دموعه أرضاسـه تواريان لبود قطعتي له هلا: شـأنك، فاختذت فقال
اىل فنظـر زكريا$ بني أصابعه، الدموع مـن فتحدر فعرصمهـا أخذمها ثم ذراعيـه، فحـرس عن عينيـه
أرحم وأنت عينيه دمـوع وهذه ابني هذا إن اللهـم فقال: السـامء اىل رأسـه فرفع عينيه دموع وإىل ابنـه

الرامحني.(٤٥)

وجّل عّز اهللا من الشديد حييى$ خوف
وال جنة يذكر مل حييى$ وشامالً فإن رأى يمينًا يلتفت إرسائيل بني يعظ أراد أن إذا زكريا$ وكان
والتفت الناس غامر فجلس يف بعباءة رأسه لف قد ارسائيل وأقبل حييى بني يعظ يوم ذات فجلس نارًا،
يف أن وتعاىل تبارك اهللا عن جربئيل$ حبيبي حدثني يقول: فأنشـأ حييى ير فلم يمينًا وشـامالً زكريا$
وتعاىل، تبارك الرمحن لغضب الغضبان له يقال اجلبل واد أصل ذلك يف السكران، له جبًال يقال جهنم
نار، من صناديق التوابيت تلك يف من نار، توابيت اجلب ذلك يف عام، مائة قامته جب الوادي يف ذلك
ثم من السكران، واغفلتاه فقال: رأسه حييى$ فرفع نار، وأغالل من من نار، نار وسالسل من وثياب
فاطلبي قومي حييى أم يا فقال هلا: حييى أم عىل فدخل جملسـه من زكريا$ فقام وجهه، عىل هائًام أقبل
من بني بفتيان حتى مرت طلبه فخرجت يف املوت، فقامت ذاق وقد إال ال نراه ختوفت أن فإين قد حييى

تريدين؟ أين حييى هلا: يا أم فقالوا إرسائيل
والفتية حييى أم فمضت وجهه، يديه فهام عىل بني النار ذكرت ولدي حييى، أطلب أن قالـت: أريـد

وكذا؟ كذا صفته من شابًا هل رأيت راعي يا فقالت له: غنم براعي مرت حتى معها
زكريا؟ بن تطلبني حييى لعلك فقال هلا:

عىل وجهه. يديه فهام بني النار ذكرت ولدي، ذاك نعم قالت:
يقول: السـامء اىل برصه رافعًا املاء، قدميه يف ناقعًا وكذا، ثنية كذا عىل عقبة السـاعة تركته إين قال:

منك». أنظر اىل منزلتي الرشاب حتى ذقت بارد ال موالي «وعزتك
أن باهللا وهي تناشـده ثدييها بني فوضعتـه برأسـه فأخذت منه دنت حييى أم فلـام رأته أمـه فأقبلـت
الشعر مدرعة ختلع أن لك هل حييى: له أم فقالت أتى املنزل، حتى معها فانطلق املنزل اىل معها ينطلق

فإنه ألني؟ الصوف وتلبس مدرعة
يا يف منامه: فنودي لصالتـه، فلم يقم فذهب به النوم واسـتوىف فنام فأكل عدس له وطبـخ ففعـل،

من جواري؟ خريًا وجوارًا داري من خريًا دارًا أردت زكريا بن حييى
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وقال بيت املقدس، سوى أسـتظل بظل ال فوعزتك إهلي عثريت، أقلني رب فقال: يا فقام فاسـتيقظ
املدرعة إليه فدفعت أمـه فتقدمت املهالك، سـتورداين أنكام علمت فقد الشـعر مدرعة ناوليني ألمـه:

به. وتعلقت
فقام بالعيش، ينتفـع ولن قلبه عن قنـاع له كشـف قد ولدي أم حييى دعيه فإن يـا هلـا زكريا: فقـال
مع وجّل عّز اهللا يعبد فجعل املقـدس بيت أتى ثم عىل رأسـه، الربنس ووضع مدرعته حييـى$ فلبس

كان.(٤٦) ما أمره من كان حتى االحبار

مع إبليس حييى$ وحديثه
ببسـاطة كان يعيش بالدنيا، حياته يف مل يتعلـق أنه حيث الزهد مـن عالية عىل درجة حييـى$ كـان
واحد، يوم من طعام أكثر لنفسـه يّدخر ال وكان الشـعري، وخبز الشـجر وأوراق العشـب يأكل وكان

شعري؟ رغيف ادخرت وقد زاهد أنك تزعم أنت فقال: شعري رغيف ومعه به إبليس مّر ذات يوم
القوت. هو ملعون يا حييى$: فقال

يموت. ملن يكفي القوت من أقل إن فقال إبليس:
لك.(٤٧) يقول إليه: اعقل ما اهللا فأوحى

مصائدك وفخوخك عىل تعرض أن أحب فقال له: حييى$ وعرفه حييى$ آخر أتى إبليس يوٍم يف
ختدعني). تستطيع أن هل أرى (حتى آدم بني هبا تصطاد التي

وواعده لغد. وكرامة، حّبًا إبليس: فقال له
من سـاواه حتى إغالقًا فام شـعر الباب املوعد وأغلق عليه ينتظر بيتـه يف قعد حييى$ أصبـح فلـام
عيناه وإذا اخلنزير، صورة عىل القرد، وجسده وجه صورة عىل وجهه فإذا يف بيته، كانت خوخه(ثقب)
يف يدان أيد: أربعة وله وال حلية، ذقن بال عظام واحدا طوال مشقوق أسنانه وفمه وإذا طوالً، مشقوقتان
فيها بمنطقة وسـطه شـد وقد قباء وعليه خلفه، وأصابعه قوادمه، عراقييه وإذا منكبه، يف ويدان صدره
يف وإذا بيضة، رأسه وعىل عظيم، جرس وإذا بيده االلوان، ومجيع أمحر وأصفر وأخرض بني معلقة خيوط

وسطك؟ يف املنطقة التي هذه ما له: حييى$ قال تأمله فلام شبيهة بالكّالب، معلقة حديدة البيضة
هلم. وزينتها سننتها أنا الذي املجوسية، هذه فقال:

االلوان؟ اخليوط هذه ما له: فقال
الناس هبا. مع لوهنا، فأفتتن تقع الصبغ حتى تصبغ تزال املرأة ال النساء، أصباغ مجيع هذه له: قال

بيدك؟ الذي هذا اجلرس ما فقال له:
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عىل ليجلسون القوم وإن ورصناي، وناي وطبل ومعزفة وبربط طنبور كل لذة من جممع هذا قال:
يرقص من بني فمن الطرب، استخفهم سـمعـوه فإذا بينهم فيام اجلرس فأحرك يسـتلذونه رشاهبم فال

لعينك؟ األشياء أقر وأي له: فقال ثيابه، يشق من بني يفرقع أصابعه، ومن من ومن بني
اىل رصت الصاحلني ولعناهتم دعوات عيل اجتمعت إذا ومصائدي، فإّين فخوخي هن النساء قال:

هبن. نفيس فطابت النساء
رأسك؟ عىل البيضة التي هذه فام حييى$: فقال له

املؤمنني. دعوة أتوقى هبا قال:
فيها؟ أرى التي احلديدة هذه قال: فام

الصاحلني. قلوب أقلب هبذه قال:
ساعة قط؟ ظفرت يب حييى$: فهل قال

تعجبني. خصلة فيك ولكن ال، قال:
هي؟ فام قال حييى$:

وقيامك بعض صالتك من فيمنعك ذلك وبشمت(٤٨)، أكلت فإذا أفطرت رجل أكول، أنت قال:
الليل.

ألقاه. الطعام حتى أال أشبع من عهدًا اهللا أعطي فإين حييى$: قال
بعد إليه عـاد فام خـرج ثم ألقاه حتـى مسـلًام أنصح ال عهـدًا أين أعطـي اهللا وأنـا قـال لـه إبليـس:

ذلك.(٤٩)
الشـيطان لنفوذ الطريق يسـّهل عمل كل عن يبتعد أن عـىل حييى$ حريص كـان الرتتيـب وهبـذا

نفسه. يف

حمكوم باالعدام رجل من الكافية املوعظة
فطّهرين، زنيت إين اهللا روح يـا لـه: بـن مريم$ فقال عيسـى اىل جاء رجًال الصـادق$: أن قـال
وصار واجتمعوا اجتمع فلام لتطهري فالن، خرج إال أحد يبقى ال الناس: ينادي يف أن عيسـى$ فأمر
الناس كلهم فانرصف حـّد، جنبه يف تعاىل اهللا من حيّدين ال احلفـرة: يف احلفـرة نادى الرجل يف الرجـل
أراد حيث مؤمنًا وأصبح كان تائبًا أنه يعلم والذي حييى$ منه فدنا إال حييى وعيسـى عليهام السـالم،
وسـتكون غروره حما أخرى قد جهة ومن نفسـه، االعدام عىل حكم بإجراء الذنوب من نفسـه تطهري

عظني. يا مذنب له: فقال ذات أثر، موعظته
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فرتدى. وبني هواها نفسك بني ختلني ال له: فقال
قال: زدين.

بخطيئته. خاطئًا ال تعريّن قال:
لنجاة كافية الثالثة املواعظ هذه أن حييى$ أدرك (حيث قال: حسبي تغضب، ال قال: زدين، قال:

االنسان).(٥٠)

عّز وجّل اهللا عند حييى$ الغايل مقام
جالله، جّل باهللا وارتباطه الرفيع لطهارته نتيجًة وجّل عّز اهللا وغاليا عند عاليا حييى$ مقام وكان
سّلـم ثم ،(١٥ اآلية اىل ١٢ اآلية من مريم (يف سورة مميزة خصال بستة وتعاىل سبحانه اهللا مدحه حيث

لدّنا وزكاًة وكان تقّيًا﴾. من ﴿وحنانًا مريم): سورة من ١٣ (اآلية عنه قال ما مجلة ومن عليه،
وزكاًة﴾. لدّنا من ﴿وحنانًا يف حييى$: بقوله عني ما الباقر$: لالمام قلت محزة: أبو قال

اهللا. حتنّن قال:
عليه؟ اهللا حتنن من فام بلغ قلت:

حييى.(٥١) وجّل: لبيك يا عّز اهللا رّب، قال يا قال: إذا كان قال:

لشهواته العابد الطاغوت من بأمٍر حييى$ شهادة
نصبه قيارصة حيث «هريوديس» (أو هردوش) يسمى حييى$ عهد عىل ملكا املقدس بيت يف كان
فيلبوس تسـمى «هريوديـا»، وملا توىف بنتًا فيلبوس» ألخيه «هبنام وكان املقدس بيت عىل ملكـًا الـروم

أخيه. زوجة تزوج هريوديس
حييى$ هبذا فعلم يتزوجها، أن فقـرر مجاهلا لشـدة هبا وتوّلع اجلميلة، أخيه هريوديس ابنة فعشـق
أنحاء مجيع يف حييى قول فأشـيع التوراة، يف جاء ما حرام وخالف هذا الزواج بأن للناس فأعلن اخلرب
شـهواهتا أمام مانعًا كان حييى$ ألنـه عىل فحقدت (هريوديـا)، اىل تلك البنـت وصـل حتـى املدينـة

هلا. فرصة تتيح أول يف منه تنتقم أن وقررت
اىل درجة ومجاهلا فيه حبها نفذ وقد هريوديس، وعمها هريوديا بني الغري مرشوعة العالقـة وزادت

ألقضيها لك. حاجتك ما هلا: قال أنه
يعيبوننا.(٥٢) وهم الناس يب وبك بني شّهر حييى$، ألنه شيئًا غري رأس أريد ال هريوديا: قالت

ميالده وملا يـوم احلفل يف يقيم كان هريوديـس فلسـطني ملك أن التاريخ: من مقطـٍع آخر يف نقـرأ
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إرشـادات والدهتا عىل بناءًا الّزينة ولبس بالّتزّين وقامت الفرصة هريوديا ميالده، اسـتغّلت يوم حان
حييطون الذين كانـوا ارسائيـل أرشاف بني كل هبـا فانبهر امللـك احتفـال يف جملـس ترقـص ودخلـت
كان ولو شـئت ما اطلبي والدنيا، الدين آفة يا حالة السـكر: يف وهو هريوديس فقـال هلا بالطاغـوت،

مملكتي. نصف
اطلب؟. فامذا وقالت: امللك بمقولة وأخربهتا والدهتا هريوديا فاستشارت

دام ما ذلك عـن بامللك، وسـينهاك زواجك عن هنى حييى$ ألنـه رأس والدهتـا: اطلبـي فقالـت
حّيًا.

ذلك. عىل السالم، وأحلّت حيييعليه رأس أريد وقالت: امللك جملس احتفال هريوديا فدخلت
بيحيى$، يؤيت أن ذهب فأمر من بطسـت هريود وعشـق مهووسـًا بحب كان والذي امللك فدعا
حمراب مسـجد بيت يف يتعبد كان أنـه الروايات لبعض السـجن(٥٣) (وطبقـًا حييـى$ آنذاك يف وكـان
وكان الذهب من طسـٍت يف ووضعوه رأسـه وقطع بقتله فأمر امللك اىل به وقبض عليه وأويت املقدس)

ظلًام.(٥٤) حييى$ وهبذا الرتتيب استشهد حيّل لك هذه، ال اهللا، اتق هذا يا له: ويقول يكّلمه الرأس

ليحيى$ املتكرر احلسني$ االمام تذكر
مل يكن احلسني$ اسم أن عديدة مثًال: أوجٍه يف احلسـني$ االمام حياة تشـبه حييى$ حياة كانت
وقطع زماهنام طاغوت يد عىل ذبحا وكالمها أشهر، سـتة كانت محلهام ومدة سـمّيًا كيحيى$، قبل من

رأسهام.
حييى ذكر إال منه وال رحل نزل منزالً فام كربالء، اىل احلسني$ مع خرجنا السجاد$: قال االمام
بغايا من بغي اىل زكريـا$ أهدي بن حييى رأس ان اهللا عىل الّدنيا ومن هوان وقـال: وقتله، زكريـا بـن

ارسائيل.(٥٥) بني
لنهيه عن كيحيى$ رأسه سيقطع وأنه شـهادته اىل يشـري أن هذا ببيان االمام احلسـني$ أراد نعم

التعيس. يزيد الطاغوت اىل املنكر ويأخذونه
اجلنة، أهل شباب وسيد شباب الشهداء، سـيد وال جتفوه فإنه احلسـني$ زوروا الصادق$: عن

واالرض.(٥٦) السامء بكت وعليهام السالم، عليهام زكريا بن حييى وشبيه
قتل اهللا إن حممـد يا وقال: حممدملسو هيلع هللا ىلص جربئيـل$ عىل أنزل عـّز وجّل اهللا أن يف الرواية جـاء وأيضـا
ألفًا سبعني احلسني بنتك بابن وسـيقتل بخت نرص) يد (عىل املنافقني من ألفا سـبعني زكريا بن بيحيى

املعتدين.(٥٧) من ألفًا وسبعني
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والساكتني حييى$ قاتل عقوبة
ولقد … خلقه برشار هلم انترص ألوليائه ينترص إذا أراد أن عـّز وجّل اهللا إّن الصادق$: االمام قـال

نٍرص.(٥٨) بن زكريا$ ببخت ليحيى انترص
يرتفع بالغليان فأخذ الـدم وبدأ االرض عىل فوقعت من دمـه قطرة بدرت حييى$ رأس قطـع ملـا

تًال عظيًام. صار الدم حتى عليه فيعلو الرتاب عليه يطرحون الناس وأقبل ويعلو،
مجٌع حوله قد مجع حطابًا وكان قبل من كان والذي عليهم نرص بخت اهللا بعث يعلو حتى يزل فلم
بيت اىل وصلوا حتى عليها بلدٍة يمرون كل ويرسقون يقتلون وكانوا ثم ثاروا، واالراذل األوباش من
اىل بخت نرص فنظر املدينـة وسـط من تراب جبل وصلوا اىل حتى الطواغيت كل هبا املقـدس وقتلـوا

ما هذا؟ وهو يغيل، فقال: خرج الرتاب عليه ألقي وسطه، كلام يغيل فإذا دٌم اجلبل
يغيل. خرج الرتاب ألقينا عليه وكلام يغيل، ودمه إرسائيل بني هللا فقتله ملوك كان نبي هذا فقالوا:

عقابًا ألهل بيت كان القرار (هذا الدم هذا يسكن حتى أبدًا إرسائيل بني نرص: القتلن بخت فقال
القاتل).(٥٩) ملكهم عىل يعرتضوا ومل املظلوم حييى$ قتل عىل سكتوا الذين وأطرافها املقدس

هل بقي أحد نرص: بخت فقال يزل يغيل، ومل الدم مل يسـكن ولكن ألفًا التل سـبعني فقتل عىل ذلك
البالد؟ هذه يف

فسكن.(٦٠) الدم عىل عنقها فضـرب إليها فبعث وكذا، كذا يف موضع عجوز قالوا:

فاريس غالم عىل يد نرص بخت قتل
مدينة هبا فبنى العراق) يف تقع (والتي بابل أتى وقلسـطني، املقدس وبيت الشـام نرص ملا فتح بخت
البئر ويرشب طني تـأكل فجعلت اللبوة اللبوة، معه وألقى دانيال النبـي فيها بئـرًا فألقى وحفر وأقـام
الطعام هبذا اذهب أن املقـدس ببيت كان الذي النبي اىل اهللا فأوحى زمانـا، بذلك فلبث لبنهـا، دانيـال

رب؟ دانيال يا وأين قال: السالم، مني دانيال واقرأه اىل والرشاب
كذا وكذا. موضع يف بابل يف بئر فقال:

دانيال. يا فقال: البئر يف فأطلع فأتاه
غريب. لبيك صوت قال:

هللا دانيال: احلمد فقال إليه، فداله والرشاب، بالطعام إليك بعث يقرؤك السالم وقد ربك قال: إن
احلمد كفاه، عليه من توكل الذي دعاه، احلمد هللا من خييب ال الذي هللا ذكره، احلمد من ينسى ال الذي
جيزي الذي احلمد هللا إحسـانا، باالحسـان جيزي الذي هللا احلمد غريه، اىل يكله به مل وثق مـن الـذي هللا
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منا، احلبل ينقطع حني ثقتنا هو الذي هللا عند كربتنا واحلمد رضنا يكشف الذي هللا نجاة، احلمد بالصرب
بأعاملنا. ظننا ساء حني رجاؤنا هو الذي هللا واحلمد

فدعا ذهب، مـن نحاس، وصدره مـن ورجليه حديد، مـن رأسـه كأن نومه يف نرص بخـت فـأري
رأيت؟ ما املنجمني فقال هلم:

املنام. يف رأيت ما علينا قص ولكن ندري ما فقالوا:
فقتلوا. املنام؟ فأمر هبم يف ما رأيت تدرون وال كذا وكذا منذ االرزاق عليكم أجرى وأنا فقال:

تتعرض له، مل اللبوة فإن اجلب، صاحب فعند يشء أحد عند إن كان عنده: كان من له بعض فقال
وترضعه. الطني تأكل وهي

املنام؟ يف رأيت ما فقال: دانيال إىل فبعث
ذهب. من وصدرك ورجليك من نحاس، رأسك من حديد، كأن رأيت فقال:

ذاك؟ فام رأيت قال: هكذا
فارس. ولد من يقتلك رجل ثالثة أيام اىل مقتول وأنت ملكك قد ذهب قال:

من بطة وضعت حتى بذلك رضيت وما مدينة حرس، باب كل عىل عيل لسبع مدائن، إن له: فقال
يؤخذ. حتى عليه صاحت إال غريب يدخل مدينة ال باب كل عىل نحاس

لك. قلت كام األمر إن له: فقال
كان. من كائنًا قتلتموه إال تلقون أحدًا من اخللق ال وقال: فبث اخليل

قتلتك. مضت فإن االيام، الثالثة هذه تفارقني ال وقال: عنده، دانيال جالسًا وكان
فارس وهو أهل من له ابنًا كان اختذه غالم فخرج فتلقاه الغم أخذه ممسـيا يف اليوم الثالث كان فلام
وإلن اخللق إال وقتلته من ال تلقي أحدًا غـالم وقال له: يا فدفع إليه سـيفه فارس أهل من أنه يعلـم ال

فاقتلني. أنا لقيتني
فقتله. رضبة نرص بخت به سيفه فرضب الغالم فأخذ

قتلتني؟ أن يموت للغالم: ملاذا قبل نرص فقال بخت
أمرتني. بام فعملت أنا، ولوكنت تلقاه من كل اقتل وقلت أمرتني أنت الغالم: قال

من رشه.(٦١) ونجا الناس نرص بخت فامت

حياة حييى$) (هناية قصص
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ابراهيم$ حياة قصة
القرآن، سـور من سـورة وعرشين مخسـة يف مرة ٦٩ التوحيد بطل ابراهيم$ املبارك االسـم جاء
حياته ذكر قصص جاء وقد عرش)، الرابعة السـور باسـمه، سـورة ابراهيم (السـورة إحدى وسـميت
حتى ابراهيم$ بحياة اخلاصـة القرآن عناية مدى يبني املوضـوع وهذا سـورة، والعرشين اخلمسـة يف
ابراهيم$ مذهب من الكامل اىل ويلهموا الطريق عظيمة، منهـا دروس ويتعلموا القرآن أتباع يقرأهـا

الرتبوي.
أوىل ﴿إّن عمران حيث نقرأ: آل سورة من ٦٨ اآلية يف هي كام جاء املقاطع من نقل هذه اهلدف إن

اّتبعوه﴾. للذين بإبراهيم النّاس
ودعوة مسـتقل وكتاب رشيعة كان له العزم والذي أوىل أنبيـاء الثاين من النبي هـو ابراهيـم$ إن
ناحور بن بن تارخ «ابراهيم هي: نوح$ اىل نسـبه وسلسـلة بألف سـنة، نوح$ بعد ظهر من عاملية،

نوح». بن بن أرفكشاذ بن شالح بن عابر بن فالج رعو بن رسوح بن
هي النبي لوط والـدة أن الروايات لبعض وطبقا «بونـا»، أو ايراهيم «نونا» والـدة تسـمى وكانت
ويسـمى االنبياء من أحد هـو ووالدها ابراهيـم$، والدة أو ابراهيـم$ زوجـة سـارة والدة أخـت

بـ«الحج».(٦٢)
يدعوه ابراهيـم$ كـان لـذا «آزر»، عمـه وقد تكّفـل به تـوىف، قـد أبـوه وكـان ابراهيـم$ ولـد

باألب.(٦٣)
التوحيد يف عمـره وقىض سـنة، ١٧٥ ملدة ومكث سـنة، آالف أربعة منـذ يعيش ابراهيـم$ كـان

االنسانية. واملسائل
مراحل: مخسة يف الوّضاءة ابراهيم$ حياة ويمكن تلخيص
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تعاىل. اهللا قبله وقد وجّل عّز هللا اخلالص العبد كان -١
النبـوة. مقام -٢

الرسالة. مقام -٣
مقام اخللـّة. -٤

مقام االمامة. -٥
وهـي مقام الكامل االنسـان ُقّلـة وقمة نـال التكامل ثم ومـدارج طريـق طـوى الرتتيـب، وهبـذا

االمامة.
جبهة يف ومضيئة أبعادها يف مجيـع كانت تربوية حياة ابراهيم$ ألن وعال باألمـة جـّل اهللا وعّرفـه

أّمًة. كان إبراهيم إّن وجّل: عّز قال اهللا التاريخ، حيث
الرتبوية االنسانية. واملناهج العلوم من جمموعة كان أنه ويعني

واملسـيحيني كاليهوديني االديان مجيع عند بالعظمـة الذين يذكرون االنبيـاء من ابراهيم$ يعتـرب
وكان األحرار، جلميع وأصبح القدوة حياة إبراهيم$ اتصلت باألبدية ألن واملسلمني، واملجوسـيني

االنسان. يف خمتلفة جوانب يف واملعنوية املاّدية لبناء والسعادة االبدية السبب

املوحش وحلمه نمرود الطاغوت
دجلة بني (الواقعـة النهريـن بني منطقـة يف تقع بالسـكان واملزحومة اجلميلـة مدينـة بابـل كانـت
طاغوتًا وكان المرباطوريته) الرشقيـة االسـكندر عاصمة للناحية (والتي اّختذها يف العراق والفـرات

حام. بن ابن كوش «نمرود» ويسمى حيكمها ديكتاتوريًا
املختلفة واالنحرافـات واالوثان االصنـام عبادة غارقـة يف وكانت لنمـرود، عاصمة بابـل كانـت

وغريها. … والربا، كاخلمر وانواع الفساد،
فكانت واالنحراف، بالفسـاد الناس حيكم احلاكم وكـان خمتلفة طبقات يف يعيشـون وكـان الناس

يشء. كل عىل واالنحرافات الذنوب وتطغى مظلمة االجواء
االرض ملك الصادق$: االمـام قال العامل، كام نقاط بابل، سـائر عىل حيكم عالوًة نمرود وكـان
وبخت والكافران نمرود القرنني، وذو داود بـن فسـليامن املؤمنان فأما وكافران، مؤمنان كلهـا أربعة:

نرص.(٦٤)
اجلهل شوكة ليخّلصهم من والئق صالح هلم قائد يبعث أن وأراد بابل بأهل وعال جّل اهللا فلطف
اخلليل$ ابراهيم والالئق الصالح القائد ذلـك وكان نمرود، ظلم والطاغوت ومن وعبـادة االصنام
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بعد. للعامل عينيه يفتح مل والذي
ليلة النجوم يف فنظر رأيه، عن إال يصدر ال وكان نمرود كنعان، بن لنمرود منجًام إبراهيم عم وكان

عجبًا. يف ليلتي هذه رأيت لقد فقال: فأصبح الليايل من
وما هو؟ نمرود: فقال له

حيمل حتى قليًال إال عىل يديه، وال يلبـث يكـون هالكنا هذه أرضنا يف يولد مولـودًا رأيـت فقـال:
به.

النساء؟ محل به نمرود وقال: هل من ذلك فعجب
ال. فقال:

الشمس والقمر. بضوء طلع فذهب كوكبًا الرؤيا كأن يف عامل رأى نمرود قد أن والعجيب
عىل يده. ملكه يذهب غالم سيولد أنه فقالوا: رؤياه، له ليفّرسوا طلب املفّرسين أصبح وملا

ذلك صحة من وتأّكـد املفّرسين واجتمع هبم مجيـع وطلب رؤيـاه، تفسـري من فاسـتوحش نمرود
وجوده.(٦٥) يف كل االضطراب ورسى وقلقه فازداد وحشته التفسري

لنمرود أمران خطريان
إال امرأة يـرتك الرجال فلم عـن بأن حيجب النسـاء نمرود أمر ابراهيم$ نطفـة ينعقـد ال وحتـى
يف تلك اخلطري ذلك الولد نطفة انعقاد من منع وبذلك الرجال، إليهن ال خيلص حتى باملدينـة جعلـت

السنة.
والدته.(٦٦) رحم يف ابراهيم$ نور وانعقد فحملت به امرأته «تارخ» ابراهيم أبو بارش ولكن

تلد، حتى حبىل حتبس وجـدت فمن النسـاء، أحوال القوابل تتفحص بأن وهنـا صدر أمره الثاين:
خليت. جارية كانت وإن قتل، غالمًا كان فإن

التاريخ أنه يف كتب وقد خليت، جارية كانت وإن نمرود جالوزة قتله غالمًا ولد إن كذلك، وكان
رضيع.(٦٧) ألف ١٠٠ ٧٧ ألف اىل من قتل

فلم الرحم الظهر، يف ما ألزم ذكره وعال اهللا جّل ابراهيم ولكـن أم القوابل فحصت مرات ولعـّدة
بطنها.(٦٨) نرى شيئًا يف ما احلمل وقلن: من شيئًا يرين

ويراقب هذا يتابع اجلميع وكان كل مكان، يف نمرود وجواسـيس االوالد حديث قتل يدور وكان
وتوىف. ابراهيم$ والد مرض الصعبة االجواء هذه بدقة، ويف املوضوع

من وبالرغـم اهليـة، بإمـدادٍت حياهتـا واسـتمرت تيـأس ابراهيـم الشـجاعة مل أم «بونـا» ولكـن
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هلم تستسلم مل أهنا إال القساة نمرود ورؤيتها جالوزة عن يوم يومًا عليها كانت تشتد التي الضغوطات
أعينهم. بعيدًا عن نفسها فأخفت الوالدة، من بعد ولدها وال نفسها تعّرف ال أن وصّممت عىل

ابراهيم إال أن أم النـاس، يف نفـوس الـذي تركه والرعب العجيب نمـرود أمر نعـم، بالرغـم مـن
اهللا الواحد وجالوزته بتوّكلها عىل من نمرود ابنها حتفظ أن األمر، هذا خالف عىل صّممت الشجاعة

األحد.

سنة عرشة لثالث والعيش خفية يف الغار ابراهيم$ والدة
الشجاعة ابراهيم$ والدة وكانت ابراهيم$ والدة موعـد واقـرتب متيض االيام والليايل وكانت

األرشار. ّرش حتفظه من وكيف الوالدة بمكان والقوية تفكر
وملا الطمث، عند من املدينة املرأة خترج أن وهو الناس بني شـائعًا قانونا هناك كان الزمن، ذلك يف
ابنها وتلد غار اىل وتلجأ القانون ذلك املدينة بحّجة من خترج ابراهيم أن أم فقررت إليها، تعود تنتهي

أعني الناس. عن بعيدًا
وتألأل نوره للعامل، وفتح عينيـه وولـدت ابراهيم$ غار اىل املدينة وذهبت مـن باخلروج فقامـت

العامل. ويف وجهه يف
تلفه وقررت بأن يف الغار ترتكه أم اىل املدينة وتعود ابنها تأخذ هل ويف حرية قلقة كانت والدته وهنا

لرتضعه. اليه فرتة كل يف الغار وتأيت يف خرقة وجتعله
كل إليه احليوانات، وكانت تأيت حلفظه من واحلجارة عىل الباب وسـّدته الصخر بوضح قامت ثم
بلطٍف من كانت جتده ولكنها لرتضعه ليًال اليه تذهب كانت وأحيانًا الناس عن خفيًة واحدة مرة يـوم

ويرشبه. لبنًا فيشخب يف فمه فيمصها إهبامه جيعل تعاىل اهللا
حلكومة ومل تستسـلم نظري هلا ليس بمقاومة املشـقات هذه كل والولد األم الرتتيب، قاومت وهبذا

سنة.(٦٩) عرشة ثالث له أتى الغار حتى ابراهيم$ يف ومكث نمرود
عـاش الـواقـع الـغـار، ويف يف وهـو مـن عـمـره ســنـة عـشــرة ابراهيم$ ثـالث قـضـى ثم
وجـدرانـه الـغـار ســقـف غـيـر شـيـئـًا يـكـن يـرى ولـم الـطـبـيـعـة، ســجـن مـحـبـوســًا يف
خيـرج أحـيـانـًا وكـان وتـزوره خـفـيـًة، أحـيـانـًا أمـه وكـانـت تـأتـيـه واملـوحـشــة، املـظـلـمـة
وكان وجّل عّز اهللا بوحدانّية ويتفّكر نشـاطه وجيدد اجلميلة اخلرضاء الطبيعة لريى رأسـه مـن الـغـار
نمـرود ودين عبادة عـن الناس وهني خارجـه قدمه ووضـع الغار اخلروج مـن الصـرب بفـارغ ينتظـر

نمرود.
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عامل اخللق يف وتفكره الغار من ابراهيم$ خروج
عمره فكان يف السنة، غريه كام يشـّب الشـهر يف الغار يف شـّب ابراهيم$ أن هنا العجيب واليشء

عمره عرشون سنة. توحي بأن وقامته ولكن هيئته عرشة سنة ثالث
أخرجيني. أمي يا فقال: هبا تشّبث تفارقه أن أرادت فلام زارته أمه يوم ذات

املدينة، اىل به وتذهب خترجه كيف تفّكر كانت ولكن طبيعيًا طلبًا كان أن طلبه والدته تعلـم كانـت
عىل ولكـن أّرص ابراهيم$ قتلـك، الزمان هـذا يف ولدت أّنك علـم إن امللك إن بنـي يا لـه: فقالـت

(آزر).(٧٠) أباك أستأمر حتى والدته: فقالت اخلروج
حمرتق. بقلٍب املدينة تركته وعادت اىل الرتتيب، وهبذا

الذي الطري وكأنه الشـمس غابت وقد فخرج الغار، من خيرج ابراهيم$ أن قّرر أمه فلام خرجت
والكواكب، والصحـاري، والنجوم الوديان اىل ينظر اخلـرضاء، البسـاتني يف يطري القفص، من خـرج
باهللا جّل وجّل، فارتبط عّز اهللا وحدانّية عىل هذه الظواهر التي تدل أمجل ما يف نفسـه: فقال فبدأ يفّكر
معرفة عنده اكتمل هذا سريه ويف اهللا اىل وجوده العشـق والشـوق يف كل ورسى قلبه أعامق جالله من

وجّل. عّز اهللا

الكواكب ابراهيم$ مع عّباد حديث
كيف ففّكر جلهلهم، فرآهم يعبدون الزهرة فتـأّمل فاقرتب منهم الناس، مـن اىل مجٌع نظر سـريه ويف

ريب﴾. مستنكرًا: ﴿هذا فقال معهم بأنه البداية يف فأظهر فيه هم مما ينجيهم
وحدانّية هلم ليبّني املناسـبة وانتظر الفرصة ابراهيم فوقف معهم به وفرحوا فتقبلـه تلك املجموعة

برح». حتّرك وال ما ريب هذا «لو كان الزهرة فقال: فغابت وجّل، عّز اهللا
عّباد الزهرة. قلوب الشك يف زرع هذا وببيانه

القمر عّباد مع ابراهيم$ حديث
وقال: فاسـتنكر إليهم ابراهيم$ فذهب القمر، تعبد الناس جمموعـة من رأى حتى عنهم فمـىض

وأحسن». أكرب هذا ريب، «هذا
فقال: وزال وحترك الزهرة غابت كـام غاب القمر صفوفهم، ولكن اىل وضّموه القمر عّبـاد فتقّبلـه

الّضالني﴾. القوم من ألكونن ريب هيدين مل ﴿إلن
يف قلوهبم. وعال جّل اهللا وحدانّية بذرة وزرع عقيدهتم فسدت االستدالل الرتتيب، وهبذا وبـهذا
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الشمس عّباد مع ابراهيم$ حديث
تعبد الشـمس وتسـجد الناس من جمموعة رأى الشـمس وطـلعت أصـبـح ابراهيم$، فـلـمــا

هلا.
وقد أضاءت ضوأها ورأى الشمس فلام طلعت العقيدة يف معهم أنه البداية يف وأظهر منهم فاقرتب

وأحسن». أكرب هذا ريب، «هذا قال: لطلوعها الشمس الدنيا
السـاموات فطر للذي وجهي وجهت إّين ترشكون، مما بريٌء إّين قوم ﴿يا قال: وغابت فلام حتّركت

املرشكني﴾.(٧١) من أنا وما حنيفًا واالرض
عّز اهللا وحدانّية اىل الشـمس القمـر وعّباد وعّباد الكواكب عّبـاد دعا ابراهيم$ الرتتيـب، وهبـذا

الطبيعية. الظواهر عبادة من وحّذرهم السمحة، وأخالقه ببساطته وجّل

باملعاد ابراهيم$ معرفة
ووحدانّيته وجّل اهللا عّز يف وتفّكره والصحاري الوديان وسريه يف من الغار ابراهيم$ خروج بعد
البحر، ثم وسباع الرب سـباع تأكلها سـاحل البحر رأى جيفة عىل البحر التفت اىل البحر، فلام اىل وصل
حتيي كيف أرين ﴿رّب فقال: ابراهيم$ فتعّجب بعضًا، بعضها فيأكل بعض بعضها عىل يثب السـباع

بعضًا﴾. بعضها يأكل أمم هذه املوتى،
تؤمن﴾؟. مل ﴿أو له: سبحانه اهللا فقال

قلبي﴾. ولكن ليطمئن ﴿بىل قال:
التي أكل هذه السـباع يف اجليفة هذه اختلطت واخلطهن كام فقطعهـن الّطري أربعة من «خـذ قـال:

سعيًا». يأتينك ادعهن ثم جزءًا منهن جبل كل عىل ثم اجعل فخلط بعضًا بعضها
الديك، كانـت: الطيـور االربعة أن الروايـات لبعـض (وطبقـًا الطـري أربعـة مـن ابراهيـم فأخـذ
ثم عرشة جبال عىل وفّرقها حلامهتن أخلط ثم وقطعهن فذبحهن النرس) أو والغراب الطـاووس، البـط

وجّل». عّز اهللا بإذن سعيًا «إيتني وقال: مناقريهن ودعاهن أخذ
بدن كل كانت وجاء حتى اسـتوت األبدان كام والريش والعظام اىل بعض اللحوم فتطايـر بعضهـا

ابراهيم$.(٧٢) اىل وطارت واملنقار، رأسه فيها برقبته التي التزق حتى
بمنقاره، بدٍن كانت والتـزق كل كام األبدان اسـتوت ملا أحاديثه: إحدى يف الرضـا$ االمام قـال
أحييتنا اهللا نبّي يا ثم قلن: احلب، من والتقطن املاء، من ابراهيم$ عن مناقريهن فوقعن ورشبن خـال

يشء».(٧٣) كل عىل القادر ويميت وهو حييي اهللا «بل ابراهيم$: فقال اهللا، أحياك
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قادر اهللا إن نعم، يف نفسـه: فقال املوتى إحياء وكيفية املعـاد رأى ابراهيم$ وبـهــذا الـتـرتـيــب
ويعيدهم وحيييهم كام املتناثـرة املوتى جيمـع ذرات عىل أن وقادر بـكل يشء العامل وهـو يشء كل عـىل

كانوا.

قبيحة صفات أربعة عىل بالقضاء احلسنة السرية
وجّل اهللا عّز أمـر التي االربعة الطيــور أن قـال: الصـادق$ االمـام الروايـات أن لبعـض طبقـا

والغراب.(٧٤) واحلاممة والطاووس الديك هي: أن يذبحها ابراهيم$
القبيحة للصفات رموزا الطيور كانـت احلقيقة يف ولكن املعاد ملوضوع الظاهر كانت احلادثـة هـذه
زينة به يريد والطـاووس احلرص، يريد بـه الشـهوة، والبط به يريد فالديك االنسـان، تكـون يف التـي
فسـوف االربعة األشـياء هذه قلبه من أخرج االنسـان فإذا الطويل، األمل بـه يريد والغـراب الدنيـا،

اليقني. مرحلة اىل ويصل الكامل مدارج قلبه ويطوي يطمئن

مدينة بابل ابراهيم$ دخول
بابل مدينة دخـل واملعاد وجـّل عّز هللا معرفته وسـريه وتكميـل الغار من ابراهيم$ خـروج بعـد
االصنام كعبـادة الناس بني والعقائـد اخلرافية شـائعة بالفسـاد غارقة املدينة كانـت نمـرود، عاصمـة

اخلرافات. من وغريها نمرود وعبادة
دعوته ابراهيم$ وبدأ بـاألب، يدعوه آزر فكان عّمه وتكّفل به أباه تـويف قد وكان أمه، اىل فجـاء

آزر. بأبيه
من وكان االصنام صنّاع املعروفني بل كان من األصنام عّباد فقط من ليس آزر أن فرأى ابراهيم$
وللناس ويدفعها االصنام له وكـان يّتخذ ووزيره، نمرود أمر كان صاحب نمرود حيث املقربـني عند

االصنام. دار عىل وكان فيبيعوهنا ولده اىل
نظر إليه دارها ابراهيم$ ابراهيم أم أدخلت ملا قال: الصادق$ أن االمام الروايات لبعض وطبقا

الناس؟ أوالد وامللك يقتل امللك سلطان يف بقي قد الذي هذا من فقال: آزر
اعتزلت. حني وكذا كذا وقت ولدته ابنك هذا قالت:

زالت منزلتنا عنده. هذا علم امللك إن وحيك فقال:
االحتاج عنه.(٧٥) كفيتك شعر به وإن ولدنا لنا بقي به امللك يشعر مل عليك إن ال فقالت:

فرعون. ظل يف حفظ موسى$ كام آزر يف ظل ابراهيم$ وجّل عّز الرتتيب، حفظ اهللا وهبذا
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آزر مع حديث ابراهيم$
اهتدى فإذا لألصنام بيده وصانعـًا االصنام دار كانـت حيث دعوته بأبيه يبـدأ أن ابراهيم$ قـّرر

أتباعه. هيتدي فسوف
معه اشتّد ثم بالليونة واالستدالل البداية يف معه بدأ حيث مراحل عدة آزر مع ابراهيم$ وحلديث
آلزر: قال ابراهيم$ أن القرآن يف نقرأ حيث املراحل، هـذه تبني القرآنية واآليات التالية، يف املراحـل
يأتك مل ما جاءين من العلم أبت إّين قد يا شـيئًا، عنك يغني وال يبرص وال ال يسـمع ما تعبد مل أبِت ﴿يا
أخاف إّين يا أبت عصّيًا، للرمحن كان الشيطان إّن الشيطان تعبد ال أبت يا سوّيًا، أهدك رصاطًا فاّتبعني

ولّيًا﴾. فتكون للشيطان الرمحن من يمّسك عذاٌب أن
واهجرين ألرمجنّك لئن مل تنته آهلتي يـا ابراهيم عن أراغٌب أنت و ﴿قال وهّدده آزر غضـب ولكـن

ملّيًا﴾.
وأعتزلكم حفّيًا، كان يب رّيب إّنه لك سأستغفر عليك سالٌم ﴿قال هتديده و ابراهيم$ من خيف فلم

شقّيًا﴾.(٧٦) رّيب بدعاء أال أكون عسى رّيب اهللا وادعوا دون من تدعون وما
عّز اهللا اىل مرات لعـدة دعاه من هتديـدات آزر وبتوكله عىل اهللا ابراهيم$ خيف مل الرتتيـب وهبـذا
بالرغم من اسـتدالالته وقاحة بكل آزر فـرّده تعاىل، اهللا عبادة ودعـاه اىل االصنام وحـّذره من وجـل
رصاحة بكل وقال معه فاشتّد معه الطيبة للمعاملة نتيجة يوجد ال أنه ابراهيم$ فوجد واللينة، املقنعة

مبٍني﴾.(٧٧) ضالٍل يف وقومك إّين أراك آهلًة أصنامًا وأتباعه: ﴿أتّتخذ آلزر
عاكفون﴾. هلا أنتم التي التامثيل هذه آخر: ﴿ما وقت يف وأتباعه آلزر ابراهيم$ وقال

عابدين﴾. هلا آباءنا ﴿وجدنا قالوا:
مبٍني﴾. ضالٍل يف وآباؤكم أنتم كنتم ﴿لقد تأكيد: بكل ابراهيم$ فقال

الالعبني﴾. من أنت أم باحلّق ﴿أجئتنا قالوا:
الشاهدين﴾.(٧٨) ذلكم من وأنا عىل فطرُهّن الذي واالرض السموات رّب رّبكم ﴿بل قال:

آزر عىل أّرص ملا ولكن واملداراة القول باللني يف جيذبه أن آزر دعوة بداية منذ يريد ابراهيـم$ كـان
١١٤ اآلية نقرأ يف كام منه يتربأ أن جيب عنه بل يبتعد ليس فقط حيب أن أنه اّتضح البراهيم$ رشكه،

منه﴾. تّربء هللا عدوٌّ أّنه له تبّني ﴿فلام التوبة: سورة من

عبادة االصنام ابراهيم$ العملية ضد مبارزة
ابراهيم اىل نظر كلام كان أنه إال وجّل عّز اهللا عبادة قد منع ابراهيم$ من كان آزر أن مـن وبالرغـم
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إخوته، يبيع كام االصنام ليبيعها ابراهيم$ اىل يدفع فكان االصنام دار كان عىل وألنه حّبًا شديدًا أحبه
ويغرقها ينفعه؟! وال يرضه ال ما يشرتي من ويقول: االرض وجيرها عىل يف أعناقها اخليوط يعلق فكان

وتكلمي.(٧٩) هلا: ارشيب ويقول واحلامة املاء يف
مـن غفلتكم تعبد، انتبهوا أن تسـتحق االصنـام ال عمليـًا بأن الناس عّلـم الـتـرتـيــب وبـهــذا
هذه كل تنفع، ملاذا ترض وال التي ال هلذه االصنـام وال تسـجدوا ووحّدوه، وجّل عّز اىل اهللا وتوّجهـوا

الذّلة؟
يشرتها أحد. ومل االصنام هذه بقيت وقال: اىل آزر هبم فأتى

من هرب خيرج، ثم يدعه ومل منزلـه ينته فحبسـه يف فنهاه، فلم ألبيه باالصنام ما فعل فذكـر إخوته
وعبادهتا.(٨٠) االصنام من وحتذيرهم وجّل عّز اىل اهللا بدعوته للناس واستمر السجن

نمرود وإدانة مع نمرود، ابراهيم$ مفاوضات
أشـكاهلا، بجميع االوثان وعبادة الطاغوت لعبادة وخمالفته الناس بـني ابراهيم$ دعوة انتـرشت
عام يمنعه حتى بإبراهيم$ يؤتى بأن فأمر املوضوع هلذا جدًا حّساسـًا كان والذي بذلك نمرود وعلم

ويسّكته. يفعل
يا له: وقـال ابراهيم$ أفعـال عىل اعرتاضه بعـد نمرود فصـاح نمرود، بإبراهيـم$ عنـد فأتـوا

ربك؟ ابراهيم من
ويميت؟ حييي الذي قال: ريب

أحيي وأميت. أنا له نمرود: قال
ومتيت؟ حتيي كيف ابراهيم: فقال له

قد أمت واحدًا، فأكون وأقتل واحد، عن فاطلق القتل عليهام قد وجب رجلني ممن أعمد اىل قال:
وأحييت.

بالشـمس يأيت ريب فإن هذا دع ابراهيم: قال ثم قتلته، الذي فأحي إن كنت صادقـًا ابراهيـم: فقـال
املغرب. من املرشق فأت هبا من

منه.(٨١) أقدم الشمس أن علم أنه وذلك انقطع أي كفر﴾ الذي ﴿فبهت قال اهللا: كام فكان
الفرضة وانتظـر تركه لذا النـاس، بني فسـيفضح بابراهيم$ إن أعلن عداوتـه أنـه نمـرود فـرأى
يف ويثري الرعب عنهـم ابراهيم$ يبعد حتى النـاس بني جواسيسـه جعل لينتقـم منه، ولكنه املناسـبة

به.(٨٢) يتصل من كل قلوب
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واستدالالته لالصنام ابراهيم$ حتطيم
قلوهبم يف شـيئًا تؤثـر مل بياناتـه لكـن ومتعـددة، خمتلفـة عّبـاد االصنـام بطـرٍق ابراهيـم$ بـارز
سـلطته يف يظل حتى بعبـادة االصنام يسـتمر الناس أن يريد نمـرود كان أخـرى جهـة السـوداء،ومن

ويبقى.
مبارزته بـدأ ابراهيم$ يف فلم ينتهوا، يف عبادهتـم االصنام عليهم واحتّج هناهم ابراهيـم$ فلـام
توّلـوا أن بعـد أصنامكـم ﴿وتـاهللا ألكيـدّن تأكيـد: بـكل وألتباعـه لنمـرود وقـال جديـدة بمرحلـة

مدبرين﴾.(٨٣)
أن وكره اىل العيد مملكته أهل ومجيع نمرود النوروز)(٨٤)، وخرج (عيد هلم حرض عيدًا حتى وانتظر

سقيم﴾.(٨٥) ﴿إّين هلم: قال أنه إال معهم دعوه للخروج حيث معه، ابراهيم$ خيرج
يرى كان حيث الروحية الناحية من مريضًا كان بل اجلسـمية الناحية من مريضًا ابراهيم$ يكن مل

أنه مريض. قال هلم وعبادة االصنام لذا بالفساد غارقني الناس
من يدنو فكان االصنام، بيت فأدخله طعام اىل ابراهيم عمد ذهبوا فلام االصنام، دار نمرود ووكله
بجميع ذلك فعل حتى ورجلـه يده فكرس جيبه أخذ القدوم مل وتكلم، فـإذا فيقول له: كل صنـم صنـم
العيد من معه ومن رجع امللك فلام الصدر، يف كان الذي الكبري منهم عنق القدوم يف علق االصنام، ثم

ملن الظاملني﴾. إنه بآهلتنا هذا فعل ﴿من فقالوا: مكرسة، اىل االصنام نظروا
ابراهيم﴾. له يقال يذكرهم فتى هنا ﴿ها فقالوا:

ابراهيم﴾؟ يا بآهلتنا هذا فعل ﴿من يشهدون فقالوا له: لعلهم الناس أعني عىل به فأتوا
ينطقون﴾. كانوا إن كبريهم هذا فسألوهم ﴿فعله ابراهيم$: قال

إلبراهيم$: وقالوا رؤوسـهم﴾ عىل نكسـوا ثم أنتم الظاملون، فقالوا إنكم اىل أنفسـهم ﴿فرجعوا
هؤالء ينطقون﴾. ما علمت ﴿لقد

اهللا أفال دون وملا تعبدون من أفٍّ لكم يّرضكم، وال ينفعكم شيئًا ال ما اهللا دون قال: ﴿أفتعبدون من
تعقلون﴾.(٨٦)

ابراهيم$ مع آزر وأم نمرود حديث
بابراهيم اىل فجـاؤوا حّطم االصنام، الذي هـو آزر ابراهيم ابن أن قالوا لنمـرود يف الروايـة: جـاء

عني. هذا الولد وكتمت خنتني آلزر: نمرود وقال نمرود
بحجته. تقوم أهنا وذكرت أمه عمل هذا امللك أهيا فقال:
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ما فعـل بآهلتنا حتى الغالم هـذا كتمتني أمر أن عـىل محلك مـا هلا: فقـال ابراهيـم أم نمـرود فدعـا
فعل؟

لرعيتك. امللك نظرًا مني أهيا فقالت:
قال: وكيف ذلك؟

يطلبه دفعته إليه الـذي هذا كان إن فقلت: النسـل يذهب رعيتك فكان أوالد تقتل رأيتـك قالـت:
عن فكف فشأنك به ظفرت وقد ولدنا، لنا فبقي ذلك يكن أوالد الناس، وإن مل ويكف عن قتل ليقتله

الناس. أوالد
استشـار االصنام، كّرس الذي هو أن كبريهم له قال وملا ابراهيم$، مـع حتّدث ثم رأهيـا، فصـّوب
آهلتكم وانرصوا ﴿حرقوه لـه: قالوا ابراهيم$ اسـتدالل من يسـتفيدوا أن من وبدال ابراهيم يف قومه

فاعلني﴾.(٨٧) كنتم إن

النار يف ابراهيم$ رمي
ومجعوا كبرية وواسعة حفرة له قد حفروا وكانوا احلطب للناس بتجميع وأعلن فحبس ابراهيم$
هذه تكون أن أرادوا أهنم إال ابراهيم$ حلـرق يكفي قليل حطب أن من وبالرغم الكثري، احلطـب لـه

اجلرأة. تلك مثل نمرود عىل أحد يتجرأ ال حتى العربة واملوعظة ألخذ سببًا احلادثة
لنمرود ُبني كان وجنوده، وقد نمرود فربز النار، يف ابراهيـم$ نمرود فيه الذي ألقي اليوم وجـاء
يكن عظيمة بحيث مل ناٌر واشـتعلت باحلطب فأشـعلوا تأخذه النار، كيف ابراهيم$ اىل بناءًا ينظر منه
يلقي كيف نمـرود يفّكر كان وهنا احـرتق، اهلواء الطائـر يف مّر وإذا النـار من أن يتقـارب أحـد يقـدر

واّختذ هلم املنجنيق. إبليس فأتاه النار، يف ابراهيم$
لطمة فلطمه أبـوه فجاء وحيدًا، وكان يسـاعده من هناك يكن ومل املنجنيـق يف ابراهيـم$ فوضـع

عليه. أنت عام وقال له: ارجع
يشء إال طلب يبق ومل ابراهيم$ نجاة وجّل عّز اهللا عدا االنس من ما االرض عىل كل يشء فطلب

غريه فيحرق. يعبدك أحد عىل ظهري االرض: يا رب ليس وقالت ونرصته نجاته من ربه
حيرق. إبراهيم خليلك رب يا املالئكة: وقالت

كفيته. دعاين إن أنه أما وجّل: عّز اهللا فقال
حيرقه عدوه سلطت عليه غريه، يعبدك أحد االرض يف ليس ابراهيم خليلك رب جربئيل: يا وقال

بالنار.
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شـئت، فـإن دعاين آخذه إذا عبدي هـو الفوت، خيـاف مثلك عبد هـذا يقول إنـام اسـكت فقـال:
أجبته.

جنة اىل وتبديل النار ابراهيم$ استجابة دعاء
يا أحد يا واحد يا «يـا اهللا أن يرمى بسـورة االخالص: قبل يف املنجنيق وهو ربه فدعـا ابراهيـم$

النار برمحتك».(٨٨) من نّجني أحد كفوًا له يكن ومل يلد ومل يولد من مل يا صمد
من حاجة؟ لك هل ابراهيم يا فقال: املنجنيق يف وضع وقد يف اهلواء معه جربئيل فالتقى

«ال إله عليه مكتوب: خامتًا إليه فدفع فنعم، رب العاملـني فال، وأما اىل إليك أما فقـال ابراهيـم$:
فأوحى اهللا»، اىل أمري وفوضت اهللا اىل أمري وأسـندت اهللا أجلأت ظهري اىل اهللا رسـول حممد اهللا إال
عىل ﴿وسـالمًا قال: حتى الـربد من إبراهيم أسـنان فاضطربت بـردًا﴾، نـار كـوين ﴿يـا اىل النـار: اهللا
فقال: نمرود إليه ونظر خـرضاء روضة يف يف النار ومها حيدثه معه وجلس جربئيل إبراهيـم﴾ وانحـط

إله إبراهيم. مثل فليتخذ إهلًا اّختذ من
النار عمود من فخرج حترقـه، ال النار أن عزمت عىل إين نمرود: أصحـاب عظامء من فقـال عظيـم

أيام.(٨٩) ثالثة ملدة يف الدنيا يشء أي مل تكن حترق أن النار من بالرغم فأحرقه، الرجل نحو

جالله جّل اهللا عىل الكامل ابراهيم$ لتوّكل احلسني$ ذكر االمام
ماذا بني يـا له: وقـال احلسـني$ االمام كربـالء فأتاه يف حادثة مريضـًا االمـام السـّجاد$ كـان

تشتهي؟
يل. يدّبره ما رّيب عىل اهللا أقرتح ال السجاد$: اشتهي أن أكون ممّن االمام قال

ألك ابراهيم يـا وقال: سـأله جربئيـل$ ملا إنك كإبراهيم$ أحسـنت، احلسـني$: االمام قـال
حاجة؟

احلافظني.(٩٠) خري وهو الكايف هو بل اهللا، عىل شيئًا اقرتح فقال: ال

عاٍل ببنائه برٍج قوة نمرود إظهار
نمرود عىل وسياسـية صعبة رضبة روحية بمثابـة كانت خرضاء روضة اىل تبديـل النـار حادثـة إن
عىل واسـتمـر غروره، عن نمرود يتنازل ولكن مل خاصـًا وعامًا، حمبوبًا ابراهيم$ وأصبـح وأتباعـه،
وقام السـامء، اىل عاليًا يصل برجًا يبنى فأمر بأن أمـور واهية، يف الناس يلهي وأراد أن النكـرة، أعاملـه
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ومثل السـامء اىل الربج العايل هـذا سـأصعد عىل قريبا نفسـه: يف وقال املهندسـون واملعامريـون ببنائه،
منهم وسأختلص وسـأصطادهم يل هدفًا وأجعلهم ابراهيم الذين يسـاعدون سـأحارب املاهر الصياد

لألبد.
وسقط اليوم ذلك قبل الربج ذلك ودّمرت شديدة عاصفة جاءت ولكن الربج الرفيع، ذلك تّم بناء

حتته.(٩١) أتباع نمرود وهلك بعض وهدم الربج

الكون!! عىل خالق للقضاء فضائية سفينة
أن قّرر بل فقط يسـتفد مل أنه إال وخرابه الربج هدم من نمرود يسـتفيد ال بد أن بالرغم من أنه كان
التحليق هبا يسـتطيع غرفة صغرية يصنع له بأن فأمر رّب ابراهيم$، عىل سـفينة فضائية للقضاء يبني

السامء. اىل
بقوائم قوائم النسور شّد ثم فرباهن أربعة نسورًا نمرود وأخذ اخلشب من تابوتًا املهندسون فصنع
التابوت، نمرود يف حلًام وجلس العمود عىل رأس وجعل عمودًا التابوت وسـط يف جعل التابوت، ثم
نمرود وعاد اهللا.... شاء فمكث ما السامء اىل فارتفعن ونمرود بالتابوت طرن اللحم النسور رأى فلام

الوجه.(٩٢) مسوّد خائبًا التابوت من وخرج بتابوته، االرض اىل

ضعيفة ببعوضة نمرود هالك
عاد هلك هالكًا سيئًا. مرة، فإن آلخر عّز وجّل عليه حّجته اهللا فأتّم طغيانه، نمرود عىل واستمر

ألن حين الوقت هـذه اهلزائم أمل كل بعد له: وقال نمرود اىل رجل عىل هيئة مالكـًا اهللا تعـاىل فبعـث
هي هذه شيئا، به ترشك وال تظلم ال وأن السـاموات واالرض وتؤمن برّب ابراهيم$ خالق تستسـلم
أضعفهم ومن إحدى جنوده وجّل عّز اهللا يبعث فسوف أسـاليبك اسـتمريت عىل إن األخرية الفرصة

عليك. اليك ويقيض
كان ذلك وإن جييش من أعظم جيشـًا يملك من العامل ال يوجد يف وقال: مقولته من نمرود فسـخر

ملحاربته. استعداد عىل اّيل فإنني فليبعثه ابراهيم، لرب
للحرب. استعد إذن الرجل: فقال

ابراهيم$. رب جيش للقاء واستعدوا بجيوشه وجاء لالستعداد، ثالثة أيام نمرود مهلة فأراد
جييش. هذا له: وقال ابراهيم$ طلب ثم

يصل جييش. فسوف تستعجل ال فقال ابراهيم$:
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من جيشـا السـامء يف ظهر غرور، بكل ابراهيم$ عىل ويسـخرون يضحكون وأتباعه نمرود وبينام
جيش نمرود وهلك ورشبت دماؤهم حلومهم حتى أخذت وجيشه نمرود عىل اهللا وسلطها البعوض

وهزم. العظيم
نجوت. لقد نفسه: يف فقال البعوض من ير شيئًا فلم بابه، وأغلق قرصه اىل نمرود فهرب

ابراهيم$ برب فتب وآمن ابراهيم، جيش لنمرود: هل رأيت وقال رجل عىل هيئة املالك جاء هنا
تنجو. حتى

شـفته فعّضت بعوضة نمـرود اهللا عىل وسـّلط يوما جـاء املـالك حتى بنصائح نمـرود يعتـن فلـم
فكانوا رأسـه يف شـديدة آالمًا اىل ظهور أدت دماغه مما اىل ووصلـت منخره يف دخلـت وتورمـت ثـم

هلك.(٩٣) ثم آالمه تقل رأسه حتى يرضبون
األخرسين﴾.(٩٤) وجعلناهم كيدا به ﴿وأرادوا القرآن: قال وكام

ابراهيم االربعاء ألقي الشـامي: يوم أسـئلة جواب يف قال املؤمنني$ أمري أن هنا اللطيف واليشء
ويوم البقة، نمرود عىل اهللا سّلط ويوم االربعاء املنجنيق، يف وضعوه االربعاء ويوم النار، يف اخلليل$

فوقهم. من السقف عليهم خّر االربعاء
أرزاق جعل أنه فبعٌض سببه البعوض والبق فأما االشياء: خلق حكمة يف الصادق$ االمام وقال
لرييه قدرته أضعف خلقه عليـه اهللا فسـّلط وجتّرب، وأنكر ربوبّيته عىل اهللا متّرد جبارًا هبا وأهـان الطـري،

فقتلته.(٩٥) دماغه اىل حتى وصلت يف منخره فدخلت وهي البعوض وعظمته
ليأخذها إليها فأهوى شـفته فعّضت بعوضة نمرود عىل سـّلط اهللا أن وقال: عباس روى ابن وقـد

أهلكه.(٩٦) ثم ليلة اهللا أربعني به فعّذبه يف دماغه فطارت ليستخرجها فذهب منخره، يف فطارت بيده
دخلت دماغ ملا ضعيف، جسمها ونصف مشلولة، نصف كانت البعوضة أن الرواية يف جاء وأيضا
من ألخرج املشلول األموات، فأحيي نصفي حتيي أن كنت تستطيع إن نمرود يا وقالت: نمرود نطقت

تتخلص مني.(٩٧) حتى نصفي السامل أمت أو منخرك،

أمواله يف حقه عن ودفاعه إبراهيم$ هجرة
تزوج ثم لوط$ وسـارة، بينهم مـن وكان النـاس، مجٌع من به آمـن بابل، يف ابراهيـم$ كـان ملـا
من أمواهلا حصلت قد وكانت حسنة، وحال واسعة وأرض كثرية ماشية صاحبة سارة وكانت سـارة،
أن قّرر حتى التوحيد، اىل ويدعو الناس االغنام، ورعي الزراعة يف ملدة يعمل ابراهيم$ وكـان أبيهـا،
من زوجته وعدد مع وسار وماشيته امواله فجمع دعوته، فلسـطني وتتوّسـع اىل ويّتجه من بابل هياجر
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فلسطني. اىل االشخاص
فحاجهم وأمواله، بامشـيته اخلروج من ابراهيم$ يمنـع بأن نمرود نظام بقايـا احلاكم أمر ولكـن
من ذهب ما عّيل ترّدوا أن عليكم حّقي ومايل(٩٨) فإن ماشـيتي أخذتم إن فقال: ذلك، عند ابراهيم$
ابراهيم$ املنطقي سـامع اسـتدالل بعد القايض فرتاجع القايض، اىل واختصموا بالدكـم، يف عمـري

مع ابراهيم.(٩٩) احلق وقال:
اهللا عّز عىل وأمواله بالتوكل ماشيته مع فلسـطني اىل وسـار يفارقه ال لوط ومعه ابراهيم$ فخرج

رّيب سيهدين﴾.(١٠٠) اىل ذاهٌب ﴿إّين هلم: وقال وجّل

سرية ابراهيم$ يف املرأة أمهية سرت
وشـّد عليها فيه ناموسـه سـارة وجعلها حلفظ تابوتـًا وعمل ومالـه ابراهيـم$ بامشـيته فتحّمـل
القبط من رجـل سـلطان وسـار اىل نمرود سـلطان خرج من حتى ومىض عليها، منه غرية االغـالق،
العارش اىل انتهى فلـام معه، ليعرش ما فاعرتضه العارش بعارش(١٠١) لـه فمّر «عـزارة»، له: يقال (مـرص)

ما فيه. نعرش حتى هذا التابوت افتح العارش البراهيم$: قال التابوت ومعه
نفتحه. وال عرشه نعطي حتى فضة أو ذهب من فيه شئت ما قل ابراهيم$: له فقال

باحلسن موصوفة وكانت سارة له بدت فتحه، فلام عىل ابراهيم$ وغضب فتحه، إال العارش فأبى
منك؟ املرأة ما هذه العارش: له قال واجلامل

هذا يف خبيتهـا أن اىل دعـاك فـام العارش: لـه فقال خالتـي، وابنـة حرمتـي هـي ابراهيـم$: قـال
التابوت؟

امللك أعلم تربح حتى أدعك العارش: لست له فقال أحد، يراها أن عليها الغرية ابراهيم$: فقال
وحالك. حاهلا

فقال به، ليذهبوا فأتوا ليأتوه بالتابوت امللك رسوال من قبله فبعث فأعلمه اىل امللك فبعث رسوال
جسدي. روحي يفارق حتى التابوت أفارق لست إين ابراهيم$: هلم

ومجيع والتابوت ابراهيم$ معه، فحملوا والتابوت امحلوه أن امللك فأرسـل امللك بذلك فأخربوا
التابوت. افتح له امللك: فقال امللك، عىل أدخل معه حتى كان ما

بجميع ما معي. فتحه مفتد خالتي وأنا وبنت حرمتي فيه أهيا امللك إن ابراهيم$: له فقال
فأعرض إليها، يده أن مـّد سـفهه حلمه يملك مل سـارة رأى فلام عىل فتحه، ابراهيم امللك فغصـب
فأعرض ابراهيم نحوها، بيده عاد ثم ببرصه نحوها امللك فأقبل يده إليه وجّل عّز اهللا فـرّد ابراهيـم$
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عنها. احبس يده اللهم فقال: منه غريٌة بوجهه عنه
يرد إهلك فادعو لغيور وإنك لغيور إن إهلك البراهيم$: امللك فقال يصل اليها، ومل يده فيبسـت

أعد. مل فعل إن فإنه عيل يدي
امللك: نعم. له فقال أساله، مل تسألني أن عدت إن أنك عىل ذلك اسأله ابراهيم$: فقال

عليه. يده فرد كان صادقًا اللهم إن ابراهيم$: فقال
وهابه إبراهيم عظم يـده يف اآلية ورأى رأى ما الغرية امللـك من ذلك يده، فلام رأى إليـه فرجعـت
يل ولكن حيث شـئت، فانطلق معك، مما أو ليشء هلا أعرض أن آمنت من قد له: وقال وأتقاه وأكرمه

ما هي؟ ابراهيم$: فقال حاجة، إليك
له ابراهيم فأذن هلـا خادما، تكون عاقلة مجيلة عندي قبطية أن أخدمها يل أن تـأذن أحب لـه: فقـال
امللك معه يميش وخرج معه، ما بجميع ابراهيم فسار اسامعيل، أم وهي هاجر لسارة فوهبها هبا فدعا
وال متش قف أن ابراهيم: اىل وتعـاىل تبارك اهللا فأوحى له، وهيبة البراهيم$ إعظامـا خلـف ابراهيم
مسّلط، وهبه فإنه وعّظمه خلفه وامش أمامك اجعله ولكن خلفك، وهو ويميش املتسلط قدام اجلّبار

برة أو فاجرة. االرض يف إمرة من بد وال
وأهابك وأن أعّظمـك أن الّسـاعة إيل أوحـى اهلي فـإن امض للملك: وقـال فوقـف ابراهيـم$

هبذا؟ إليك أوحى امللك: له فقال لك، إجالالً خلفك وأميش أقدمك أمامي
ابراهيم$: نعم. له فقال

امللك.(١٠٢) ووّدعه يف دينك ترغبني وإّنك كريم، حليٌم لرفيٌق إهلك أّن أشهد امللك: له فقال

واسحاق اسامعيل$ ووالدة املهجر يف ابراهيم$
أدنى يف لوطـًا$ الشـامات وخلـف بأعىل وسـكن فلسـطني حتـى وصـل اىل فسـار ابراهيـم$

اخلليل. بمدينة حاليا تسمى «حربون» والتي بقرية سكن الزمن من فرتة وبعد الشامات،
من وحيذراهنم االهلي والديـن التوحيد اىل تلـك املنطقة أهل يدعوان ولوط$ ابراهيـم$ وكـان
الشيخوخة سن اىل سنه ووصل هجرته عىل سـنوات ومضت الفسـاد، أنواع مجيع ومن االصنام عبادة
ليكون بولد يرزق حيـب ابراهيم$ أن وكان عقيمة، سـارة زوجته كانت حيث مل يرزق بالولد ولكـن

خلفًا. له
فيكون لنا ولـدًا منها يرزقنا أن اهللا لعـّل لبعتيني هاجر شـئت لو لسـارة: قال الولد عليه أبطـأ فلـام

اسامعيل$. فولدت عليها فوقع من سارة هاجر ابراهيم$ فابتاع خلفًاُ،
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بغالٍم وتعاىل سبحانه اهللا صاحلًا، فبّرشه بأن يرزقه ولدًا وجّل عّز اهللا من طلب ابراهيم$ قد وكان
حليم﴾. بغالٍم ﴿فبّرشناه الصافات: سورة من (١٠٠) اآلية يف جاء كام حليم

والسعادة. واحليوية النشاط ابراهيم$ بيت مأل والذي اسامعيل$ كان الغالم هذا
اسـامعيل$ زادت رأت وملا يمأل حياهتا بالسـعادة، ولدًا هلا يكون أن تتمنـى أيضا سـارة وكانـت

الولد. اهللا سبحانه يرزقها بأن يدعو هلا ابراهيم$ أن وطلبت أمنيتها
وملا بّرش إسـحاق بولٍد يسـمى املالئكة فبّرشته دعاءه، وجّل عـّز اهللا ابراهيم$ واسـتجاب فدعـا
بعيل وهذا عجوٌز وأنا ءألد ويلتى ﴿يا وقالت: وضحكت سارة تعجبت البشارة هبذه ابراهيم$ سارة

ليشٌء عجيٌب﴾.(١٠٣) هذا إّن شيخًا
وإسـحـاق إسـامعيـل وكان ابراهيم$ حياة يف فصـٌل جديد وبدأ وجّل إسـحاق، عـّز اهللا فرزقـه
ابراهيم$ يف عليهـا يتكأ التي العصـا ليكونا صاحلان ولـدان البراهيم$، وجـّل اهللا عّز عطايـا مـن

الشيخوخة.

ابراهيم$ طهارة
هذا بلغني الذي هللا «احلمـد فقال: بيضاء، شـعرًة شـيبًا حليته يف فرأى ابراهيم$ أصبح ذات يـوم

طرفة عني».(١٠٤) اهللا أعص ومل املبلغ

باخلليل ولقبه للضيافة ابراهيم$ حب
منها: للضيافة حب ابراهيم$ يف كثرية جاءت أحاديث

ابراهيم$ اىل رجـال(١٠٥)) هيئة عـىل أتوا مـع جربئيل$ مالئكة (وكانوا املرسـلون جـاء ملـا -١
ما ختربنا حتى نـأكل ال فقالوا: هلـم: كلوا، فقال يعرفهم مل يكن أنـه من بالرغـم بالعجـل(١٠٦) جاءهـم

ثمنه؟
أصحابه اىل جربئيل$ فالتفت فقولوا: احلمـد هللا، فرغتم اهللا، وإذا بسـم فقولوا: أكلتم إذا فقـال:

هذا خليًال.(١٠٧) يّتخذ أن حّق هللا وجربئيل رئيسهم فقال: أربعة وكانوا
الدار وبعته خشـب أخذت إن فقال: يشء، يكن عنده ومل قوما ابراهيم$ نـزل عىل ذات يـوم -٢
موضـع ومعه إزار اىل الضيافة دار أنزهلم يف أن بعد وخرج يفعل، فلم ووثنًا صنًام ينحته فإنه من النجار
فقال شيئًا، تطبخ سارة رأى داره اهللا هّيأ أسبابه، فلام دخل أن علم جيد اإلزار، فلام فرغ مل وصىل ركعتني

هذا؟ لك أّنى هلا:
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أن يأخذ جربئيـل$ أمـر اهللا سـبحانه وكـان عــىل يــد الـرجـل، بـعـثـتــه قالـت: هـذا الـذي
أيضا، هناك امللقـاة واحلجارة إزاره يف وجيعلـه إبراهيـم فيه صـّىل الذي يف املوضع كـان الرمـل الـذي
واملسـتطيلة شـلجًام واحلجارة املدورة مقّرشًا، جاورس الرمل اهللا وقد جعل ذلك، جربئيـل$ ففعـل

جزرًا.(١٠٨)
خرج يكونوا عنده إذا مل فكان أضياف أبا كان ابراهيم$ إن قال: عبد اهللا الصادق$ عن أيب -٣
يف شبه رجل أو برجل هو فإذا اىل داره رجع وإنه األضياف، يطلب املفاتيح وأخذ بابه وأغلق يطلبهم

هذه الدار؟ من دخلت بإذن اهللا عبد يا فقال: الدار،
قال: ثم ربه، فحمد جربئيل فعرف ابراهيم$ أنه ثالث مرات، ذلك رّهبا، يردد بإذن دخلتها قال:

يّتخذه خليًال. عبد من عبيده اىل رّبك أرسلني
أموت. حتى أخدمه هو فأعلمني من ابراهيم$: قال

هو. فأنت فقال:
ومل ذلك. قال:

ال.(١٠٩) فقلت: ومل ُتسأل شيئًا قط قط، شيئًا أحدًا تسأل مل ألنك قال:

بحب ابراهيم$ للضيوف اهللا الواسعة رمحة مقارنة
عليه الضيف، ذات يوم قىض يأكل حتى يدخل مل اىل دار ابراهيـم$، الضيف يـأت مل اذا روي أنـه
فرأى ضيوفًا، ويطلب الصحـراء داره وبدأ يبحث ىف ضيفـًا اىل داره فخرج من يدخل ومل يومـا كامـًال
مسـلًام كنت لو ابراهيم$:واسـفاه، فقال االصنـام، عباد من أنه وعـرف احواله عـن فسـأله شـيخًا،

عندى. لضّيفتك
ويقول، عليك يسّلم اهللا ابراهيم$ وقال: عىل جربئيل$ فنزل ابراهيم$، عند من الشيخ فرحل
ليوم عليك رزقه جعلت واليوم رزقه، من ومل ننقص شيئًا ورزقناه مرشكًا سنة سبعني الشـيخ كان هذا

االصنام. لعبادته تطعمه مل ولكنك واحد
رفضتنى ملاذا الشيخ: فقال منزله اىل حتى وجده ودعاه عنه يبحث وذهب فعله من ابراهيم$ فندم

واآلن تدعونى؟ االوىل املرة ىف
وجّل. عّز اهللا اليه أوحي بام ابراهيم$ فأخربه

والكرم. من املرّوة ليس الرّب هذا مثل عصيان إن ثم قال: الشيخ ففّكر
اهللا.(١١٠) سبيل يف وسعيه خللوصه الدين علامء من آمن بدين ابراهيم$ وأصبح ثم
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ماريا الشيخ بالعابد ابراهيم$ لقاء
وكان سنة، وسـتون مائة سـتة عليه أتت قد أوس بن ماريا له: يقال رجًال عهد ابراهيم$ عىل كان
سـنني ثالث كل يف اىل الناس خيرج وكان غمر، ماٍء من خليج الناس وبني بينه غيضة(١١١) له يكون يف
عليها كان فإذا هو بغنـم خيرج كـان فيام يوم ذات فخرج فيـه، يصيل له حمـراٍب يف الصحـراء فيقيـم يف

الغنم؟ هذا ملن يا فتى فقال: شّقة قمر، وجهه شاب كان وفيها هبا فأعجب الّدهن(١١٢)
الرمحن. خليل البراهيم قال:

قال: فمن أنت؟
اسحاق. ابنه أنا قال:

املوت. قبل أراه حتى أرين عبدك وخليلك اللهم يف نفسه: ماريا فقال
ذلك يتعاهد ابراهيـم فكان بخـربه، أبيه فأخربه اىل خـربه ابنه اسـحاق ورفع مكانه، اىل رجـع ثـم
أين فقال: فخربه، السـنني من عليه أتى وما اسـمه عن فسـأله ابراهيم ويصّيل فيه، فيه هو الذي املكان

تسكن؟
يف غيضة. فقال:

فيها. عيشك وكيف إليه فأنظر موضعك آيت أن إّين أحّب فقال ابراهيم$:
املوضع فإنه خليج ذلك اىل تصل أن تقدر ال قابل، اىل يكفيني ما الثامر الرطب من أيبس إّين فقال:

غمر. وماٍء
فيه معرب؟ لك فام ابراهيم$: فقال له

فكيف تعرب؟ قال: ال، قال:
املاء. عىل أميش قال:

يل. يسّخره املاء لعل الذي سّخر لك ابراهيم$: قال
وإذا فالتفت ماريا قال ابراهيم: بسـم اهللا، اهللا، بسـم وقال: املاء يف رجله فوضع ماريا وبدأ فانطلق
يعلمه ال أيام ثالثة ابراهيم$ معه فأقام فدخل الغيضة ذلك من فتعّجب هو، يميش كام يميش ابراهيم

هذا املوضع؟ يف بيننا جيمع أن اهللا تدعو أن لك هل موضعك، أحسن ما يا ماريا له: من هو، ثم قال
ومل؟ ألفعل، قال: كنت ما فقال:

فيها. جيبني مل سنني ثالث منذ دعوته بدعوة ألين قال:
دعوته؟ الذي وما قال:

فقام ابراهيم، أنا منـك، قد اسـتجاب اهللا ابراهيم$: فإن فقال الغنم واسـحاق، خرب عليه فقـّص
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معانقة.(١١٣) أول فكانت وعانقه
أنا أدعو أو دعائـك، عىل وأؤمـن اهللا تدعو للعابـد: قال ابراهيـم$ أن الروايـات لبعـض وطبقـا

دعائي. وتؤمن عىل
اهللا؟ تدعو وفيام له الرجل: فقال

املؤمنني. للمذنبني ابراهيم$: له قال
ال. الرجل: فقال

ومل؟ فقال ابراهيم$:
أن اهللا من أسـتحيي وأنا السـاعة اىل إجابتها أر بدعـوة مل ثالث سـنني منذ اهللا دعـوت ألين فقـال:

أجابني. قد أنه أعلم حتى بدعوة أدعوه
دعوته؟ وفيام إبراهيم$: فقال

ذؤابة له جبينه، يطلع من النور أروع، يب غالٌم مّر إذا يوم ذات هذا مصالي لفي إّين الرجل: له فقال
منه، رأيت ما فأعجبني دخشـًا، دخشت كأنام يسـوقها وغنم دهنا، دهنت كأنام بقر يسـوقها، معه من،

أنت؟ فقلت: ومن فقال يل، والغنم، البقر ملن هذه غالم فقلت: يا
اهللا. خليل ابراهيم بن إسامعيل أنا فقال:

الرمحن خليل ابراهيـم ابراهيم$: فأنا لـه فقال خليله، يرينـي أن وسـألته ذلك اهللا عند فدعـوت
ابني. وذلك الغالم

الرجل صفحتي وجه قبل ثم دعـويت، أجاب الذي رّب العاملني هللا احلمد ذلك: عند الرجـل فقـال
ابراهيـم$ للمؤمنني فدعا دعائـك، حتـى أؤمن عىل فادع فنعم اآلن ثـم قـال: وعانقـه، ابراهيـم$

دعائه. الرجل عىل وأمن عنهم، والرضا باملغفرة القيامة اىل يوم ذلك يومه من واملؤمنات
القيامة.(١١٤) يوم شيعتنا اىل من املؤمنني للمذنبني بالغة ابراهيم فدعوة جعفر$: أبو فقال

املناجاة حالة يف ويعيـش دائًام وجّل، عّز هللا عاشـقًا جديدًا صديقًا ألنه وجد جدا ابراهيـم$ فـرح
جالله. جّل اهللا مع

هللا تعاىل ابراهيم$ لعشق أخرى لوحة
يقيض العمل فكان حيب عامًال كان أن إال وجّل عّز هللا ابراهيم$ كان عابدًا وعاشقًا أن من بالرغم

كثرية. موايش يملك حتى أصبح املواشـي ورعي الزراعة يف وقتـه بعض
كثريًة؟ نعًام أنعمته ألنك حيبك هل ابراهيم وجّل: هللا عّز املالئكة بعض قالت
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حّقـًا فقال تعاىل اهللا عـرف ابراهيم$ قد أن بـل كذلـك، ليس أنه يرهيـم أن وجـّل عـّز اهللا فـأراد
عنده. واذكرين ابراهيم اىل اذهب جلربئيل$:

«سبوٌح بصوٍت عال: وقال التل عىل فوقف ماشيته، بجانب واقفًا فرآه ابراهيم$ جربئيل$ فاتى
املالئكة». رّب قدوٌس

التل فأتاه عىل واقفًا حوله فرأى شخصًا والتفت وجّل اهللا عّز اسـم سـمع ملا ابراهيم$ فاضطرب
حبيبي؟ اسم ذكر الذي أنت هل له: وقال

ماشيتي. ثلث ألهبك أخرى مرة حبيبي اسم اذكر ابراهيم$: قال نعم، قال:
والّروح». املالئكة رّب قدوٌس «سبوٌح فقال:

ألهبك أخرى مرة حبيبـي له: اذكر وقال وجّل عـّز اهللا اسـم ذكر السـالم من عيل ابراهيم فاسـتلّذ
ماشيتي. نصف

مرة أخرى حبيبي اذكـر له: وقال ابراهيم$ فأتـاه تعاىل، اهللا ذكر للمـرة الثالثة فكـّرر جربئيـل$
ماشية. من أملك ما ألهبك مجيع

تعاىل. اهللا الرابعة ذكر جربئيل$ للمرة فكرر
عىل حبيبي واذكر عندك، عبـدًا خذين ألهبك، ولكن آخر عندي شـيئًا يوجد ابراهيم$: ال فقـال

لسانك.
لك ملك وماشيتي أنا وقال: ابراهيم$ عنده فذهب أخرى، مرة جالله جّل جربئيل$ اهللا قذكر

شئت. ما بنا فافعل
اهللا حّب مراحل طويت أحتاجك، حّقًا لقد ال فإين جربئيل، أنا وقال: نفسه عّرف جربئيل$ وهنا

خليًال له.(١١٥) يّتخذك أن اهللا عىل وحٌق وجّل، عّز

اخلليل$ ابراهيم أمنية
شـهر ٢١ من ١٧ أو (ليلة السـاموات يب اىل أعـرج ملا أصحابه: من مجع وحوله قال رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص
وصعدت املنرب يل منـرب ونصب الـثـالـثـة، السـامء وصلت اىل البعثـة) مـن ١٢ أو ١٠ لسـنة رمضـان
درجة تيل التي الدرجـة يف كانوا االنبياء وباقـي حتتي بدرجة، ابراهيـم$ وكان املنرب أعـىل يف وكنـت

ابراهيم$.
يتألألون الناس من مجع معه وكان كفلقة القمر، ووجهه من نور بعريًا راكبًا عىل عّيل$ جاء وهنا

هذا؟ مالك أو نبي أي عىل عّيل$: يؤرش وهو اخلليل$ ابراهيم فقال يل كالكواكب،
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أب بن عـيل علمي وصهـري ووارث عمي وابـن بل هـو أخي مالك، وال ليـس بنبـي قلـت: إنـه
طالب.

هؤالء؟ ومن قال:
أيب طالب$. بن شيعة عيل هم قلت:

طالب$. أيب اجعلني من شيعة عيل بن اهلي فقال: شيعة عيل$ من يكون أن ابراهيم$ فأحب
وقرأ: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عىل نزل جربئيل$ وهنا

البراهيم﴾.(١١٦) شيعته من ﴿وإّن
عليهم، ما صّلوا ثم عّيل صّلوا االنبياء عىل تصلوا أن أردتم كلام ألصحابه: رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال لذا

عّيل. صّلوا ثم أوال ابراهيم اخلليل$ عىل صّلوا عّيل تصّلوا أن أردتم إذا ابراهيم$ عدا
ملاذا؟ فقالوا:

عيل$).(١١٧) شيعة من يكون متنى أن (ألنه ذكرته الذي للسبب قال:

ابراهيم$ أدعية من مقاطع
حيث كثريًا ويناجيه كثريًا يدعو اهللا كان أنه هي القرآن ذكر يف التي ابراهيم$ خصال إحدى ومن

سورة هود: من ٧٥ اآلية يف نقرأ
منيٌب﴾. أّواٌه حلليٌم ابراهيم ﴿إّن

أدعيته بعد بناء الكعبة: وكنموذج ننقل لكم بعض
الناس كثـريًا من أضللن إهنّن رّب االصنـام، نعبد أن وبنّي واجنبنـي آمنًا البلـد هـذا اجعـل ﴿رّب
زرٍع ذي غري بـواٍد ذّريتي من أسـكنت إّين رّبنا رحيٌم، غفوٌر فإّنك عصـاين ومن منّي فإّنه تبعنـي فمـن
لعّلهم من الّثمرات وارزقهم إليهم النّاس هتوي من أفئدًة الصالة فاجعل ليقيموا رّبنا املحّرم بيتك عند
وال يف االرض شــيٍءٍ مـن اللـه علـى خيفـى ومـا نعلـن وما نخفـي ما تعلــُم إّنك رّبـنـا يشـكـرون،

السامء﴾.(١١٨) يف

ابراهيم$ وفاة
أتاه ليقبضه املوت ملك أن هالكه سبب وكان فهلك، الشـام اىل مناسـكه رجع ابراهيم$ قىض ملا

املوت. كره إبراهيم إن فقال: وجّل عّز ربه اىل املوت ملك املوت فرجع إبراهيم فكره
يأكله ما منه وخيـرج يأكل كبريًا شـيخًا ابراهيم رأى حتى يعبدين، أن حيب فإنـه إبراهيـم دع فقـال:
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أنت؟ من قال: قط، ما رآها صورة ابراهيم داره فإذا فيها أحسن وأحب املوت فأتى احلياة فكره
املوت. ملك أنا قال:

الصورة؟ هبذه وأنت وزيارتك قربك يكره الذي من سبحان اهللا قال:
وإذا أراد الصورة، هذه يف إليه بعثني خريًا بعبٍد أراد إذا وتعاىل تبارك اهللا الرمحن إن خليل فقـال: يـا

بالشام.(١١٩) فقبض$ الصورة، هذه غري يف ّرشًا بعثني إليه بعبٍد
بسعادة. اهللا رمحة اىل وانتقل سنة ١٧٥ وعمره الرتتيب توىف ابراهيم$ وهبذا

ابراهيم$ روح وتعاىل قبض تبارك اهللا أراد ملـا قال: أنه أمري املؤمنني$ عن أخرى روايـة جـاء يف
ابراهيم. يا عليك السالم فقال: املوت إليه ملك أهبط

ناع؟ أم أداع املوت ملك يا السالم وعليك قال:
فأجب. إبراهيم يا داع بل قال:

خليله؟ خليًال يميت رأيت فهل ابراهيم: قال
خليلك قـال سـمعت بام قد إهلي فقال: جالله جـّل اهللا يدي بـني وقف حتى ملـك املـوت فرجـع

إبراهيم.
احلبيب حبيبه، إن لقاء يكره هل رأيت حبيبًا له: وقل املوت اذهب إليه ملك جالله: يا جّل اهللا فقال

حبيبه.(١٢٠) لقاء حيب
١٧٥ وعمره وعال جّل رمحة اهللا اىل احلق وانتقل دعوة فقبل وجّل عّز للقاء اهللا ابراهيم$ فاشتاق

عام.

قصص حياة ابراهيم$) (هناية
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يعقوب$ حياة قصة
جاء ذكره االنبياء الذي أحـد من هو اخلليل$ ابراهيم ابراهيـم$ حفيد اسـحاق بن بن يعقوب
اىل ابراهيم$ جربئيل$ مـع أتوا وباسـحاق ملا به املالئكة بّرش الذي وهو مرة عرشة القـرآن سـتة يف

سارة.(١٢١) وزوجته
هدينا﴾.(١٢٢) ويعقوب كًال اسحاق ﴿ووهبنا له اخلليل$: ابراهيم وصف ملا عّزوجّل اهللا وقال

ابراهيم$ نسـل من العالية املقامات ذووا االنبياء صالح ومن عبـد بأنه يعقوب$ القرآن وذكـر
الحقًا. قصته ذكر سيأيت يوسف$ والذي وخاصًة أوالده مع قصته وذكر

(رفقه) والدته يف حضن فلسـطني، وكرب يف وعظيمة وكريمة كبرية عائلة من يعقوب$ ولد نعم،
(اسحاق). والده ظل ويف

يعقوب$ من بدأت ارسائيل وعشـرية خالص، أي ارسائيل ومعنى ارسائيـل، يعقوب$ وكـان
وموسى$. ارسائيل بني من االنبياء وعرشات ارسائيل بني جّد هو حيث

االسايس. الدور ليعقوب$ فيها التي القصص بعض اىل نظركم نلفت وهنا

يعقوب أخو حسد
ذلك أن سـبب وكان يعقوب، حيسـد «عيـاد»، وكان أو «عيـص» أخـًا يسـمى لـيـعـقــوب كـان
حمبة لـيـعقوب يـظـهــر حيـث كان وطاهرًا، كثريًا ســيـظهر منك نسـًال ليعقوب$: دعـا اسـحاق

خاصة.
آنذاك كان شـيخًا والذي اسـحاق أبيه اىل يذهب كان أنه لدرجة كثريًا يعقوب يؤذي عيص وكـان
عليك وأخاف يف السـن لقد كربت ذلك ويقول ليعقوب$: من يتأمل اسـحاق فكان أخاه، ويشـتكي
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وتزوج ابنته، تبوئيل» بن «البان اىل واذهب حاليا) (العراق «حريان» اىل فاذهب بعدي، من أخيك من
إيذائك. أخاك يستطيع فلن حيمونك فسوف

السفر.(١٢٣) يف هذا ليفكر منزله اىل وعاد يعقوب والده فشكر

حاران اىل وسفره العجيبة يعقوب$ رؤيا
ذهب درج من نـور، من عمودًا وسـلًام نصب يف املنـام، أنـه رؤيـا ذات ليلـة هـذه االيـام رأى ويف
قم واذهب ليعقوب$: املالك فقال عليه يعقوب فسّلم مالك عليه من فضة،وجالس اآلخر والدرج
نسل منها عّز وجّل اهللا سريزقك حيث خالك البان، واخطب ابنته راحلة يعيش حاران(١٢٤) وهناك اىل

واسعة. صحراء يف الشجر وأوراق املطر كثري ككثرة قطرات
رؤيا أيضا البان رأى أخرى جهة ومن اىل حاران، وسـافر اسـتعّد من نومه، يعقوب اسـتيقظ فلام
ما يعادل القوة من يملك ان وعالمته راحلة، ابنته رجل وخيطب سيأيت أنه النوم يف عامل قرصه يف وهو
إال يرفعها ال والذي البئر رأس عـىل الذي احلجر لوحده سـيزحزح البئر قرب يأيت وملا رجل، أربعـني

رجال. أربعني
وعال جّل اهللا عظمة يذكر بجانب البئر يقف البان رجل رأى احلادثة حتـى من هذه فرتة متـض ومل

رأس البئر ويدلو بدلوه. من عىل احلجر لوحده ويزحزح
بقرًا. الغنم و٤٠ من وأهداه ٢٠٠ قرصه اىل ودعاه به يعقوب$ ورّحب فأتى البان

توّفت، ثم ولدان منها اهللا البان، ورزقه بإحدى بنات تزوج أن يعقوب$ الروايات لبعض وطبقًا
ستة بنات يعقوب تزوج الرتتيب وهبذا أيضا، هي وتوّفت ولدان منها فرزق االخرى، البان فتزوج ابنة
ليوسف$. والدهتا بعد من أيضا توفت والتي «راحيل» أو «راحلة» آخرهن وكانت البان بنات من

زوجات.(١٢٥) ستة من ولدًا عرشة اثنى يعقوب$ وجّل عّز اهللا الرتتيب رزق وهبذا
من كان الزواج (حيث «ليـا» أختها ثم راحلة تزّوج أن يعقـوب$ الروايات لبعض طبقـًا ولكـن

العرص). ذلك حالل يف األختني
ليعقوب$ فأصبح يعقـوب$ اىل فوهبتامها «بلهـه» «زلفه» و جاريتـان البنتيه البـان وهب ثـم

ولدًا.(١٢٦) عرش اثنى منهن زوجات ورزق أربعة
يوسـف، زبولون، يسـاكر، هيودا، الوي، شـمعون، هم: راوبني، يعقوب$ أوالد أســامء وكان
بسـتة زواجه قول عىل (بناءا واحـدة كانا من أم ولـدان كل حيث أشـري و جـاد تفتـايل، بنيامـني، دان،

راحلة).(١٢٧) (أو راحيل وهي واحدة أم من بنيامني و وكان يوسف$ زوجات)،
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سـنني حتى هناك حياته مـرص، وأكمـل يف تقع والتي اىل كنعـان أوالده مـع ثـم عـاد يعقـوب$
الشيخوخة.

فكانوا العمل أوالده اىل التوحيد ودعا عىل أوالده رّبـى وقد ويسـعى يعمل يعقوب$ رجًال كان
معاشهم. ألنفسهم وهييئون االغنام ورعي الزراعة يف يعملون

ويبسط الفقراء يساعد دائًام وكان يف قومه، الكبار الشخصيات ومن مشهورًا بنسبه يعقوب$ كان
هبا يعد والباقي واملساكني الفقراء عىل منها بجزٍء فيتصّدق شاة، يوم كل يذبح فكان للمساكني، مائدته

وعياله. الطعام ألهله
بأمورهم فكان يعقوب$ الهتاممـه الناس حيرتمون وكـان املنوال، هذا عىل متـيض األيام وكانـت

مميزة. خاصة حياة ليعقوب$

االوىل ترك عقوبة
يصيبك ال أن وجيب عليك، ويومـا لك تكون يوما بل كام هي متـيض ال االيام أن اىل التوجـه جيـب

وتساعدهم. واملحتاجني الفقراء تتذكر دائًام تكون أن بل جيب منعًام مرّفهًا لعيشك الغرور
يزل للغفلة نتيجـًة االنبياء إال أنـه كبار ومن الصاحلني االنبياء من كان يعقوب$ أن من وبالرغم
أن الّزلة من وبالرغم الكبار مثل يعقوب$، زّلة وخاصًة عىل عقـب، رأسًا حياته زّلة يقلب االنسـان
يعقوب$ حياة قلبت القصة التي نذكر وهنا شـديدًا، يكون عقاهبا أن إال ترك األوىل وصغرية تكون

ذلك: وسبب املنعمة
يوم باملدينة الفجر احلسـني$ بن عيل صليت مع قـال: أنه محزة الثاميل أيب عن نقـل صحيح بسـنٍد
ال هلا: فقال سـكينة، تسـمى له موالة معه، فدعا وأنا اىل منزله هنض من صالته وسـبحته فلام فّر مجعة،

اجلمعه. يوم اليوم فإن أطعمتموه، إال سائل بابى يعرب عىل
مستحقًا. يسأل من كل ليس له: قلت

ما البيت بنا أهل فينزل ونرده نطعمه فال مسـتحقًا يسـألنا بعض من يكون أخاف أن ثابت يا فقال:
ويأكل هو به، فيتصدق كبشـًا يوم كل يذبح كان يعقوب إن أطعموهم، أطعموهم بيعقوب وآله، نزل
باب يعقوب عىل اعرت غريبًا جمتازًا منزلة وكان اهللا عند له مستحقًا مؤمنًا صوامًا سائًال وإن منه، وعياله
طعامكم، فضل من اجلائع الغريب املجتاز السائل اطعموا بابه: عىل أوان إفطاره هيتف عند مجعة عشية
يطعموه أن يئـس فلام يصدقـوا قوله، ومل حّقه جهلوا يسـمعونه قـد وهم مرارًا بابه عىل بذلـك هيتـف
صابرًا جائعًا صائًام طاويًا، وأصبح وبات وجّل عّز اهللا وشكا جوعه اىل واستعرب اسرتجع الليل وغشيه
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طعامهم. فضلة من وأصبحوا وعندهم بطانا شباعا يعقوب وآل وبات يعقوب تعاىل، هللا حامدًا
ذّلة يعقوب عبدي أذللت يا لقد الليلة: تلـك يف صبيحة يعقوب$ وجّل اىل اهللا عّز فأوحـى قـال:
يعقوب يا ولدك، وعـىل عليك وبلواي عقوبتي ونـزول أديب هبا واسـتوجبت غضبي، هبا اسـتجررت
مأوى وكان هلم وأطعمهم إليـه وقّرهبم رحم مسـاكني عبادي من عّيل إيل وأكرمهم أنبيائـي أحـّب إّن
الدنيا عشـاء ظاهر من باليسـري عبادته القانع يف املجتهد عبدي، ذميال أما رمحـت يعقوب يـا وملجـأ،

إفطاره؟ أوان عند ببابك ملا اعرت أمس
وشكا واستعرب فاسـرتجع شـيئًا تطعموه املجتاز القانع، فلم الغريب السـائل اطعموا بكم: وهتف
عندكم وأصبحت شـباعا، وولدك يا يعقوب وأنت صائًام وأصبح يل يل، حامدًا طاويا إّيل، وبات به ما

من طعامكم؟ فضلة
أعدائي؟ منها اىل أوليائي أرسع العقوبة والبلوى اىل أن يا يعقوب علمت ما أو

بلواي، بـك ألنزل وعـزيت أما ألعدائـي، منـي ألوليائي، واسـتدراج منـي النظـر وذلـك حسـن
بقضائي لبلـواي وارضـوا فاسـتعدوا بعقوبتـي، وألوذينّـك ملصائبـي، غرضـًا وولـدك وألجعلنّـك

للمصائب. واصربوا
الرؤيا؟ رأى يوسف متى فداك جعلت احلسني$: بن لعيل فقلت

فلام طاويا جائعًا، فيها ذميال وبات شباعا، يعقوب وآل يعقوب فيها التي بات تلك الليلة يف فقال:
ما أوحى اهللا مع يوسف من سمع ملا يعقوب يعقوب فاغّتم أبيه عىل يقصها وأصبح الرؤيا يوسف رأى

بالئه.(١٢٨) سيكون كيف يفّكر وكان حلظة أي البالء يف ينتظر فكان للبالء، استعد وجّل إليه: أن عّز
فراق معانـاة يعقـوب$ يف يعقـوب$ وبـدأ أوالد االختـالف بـني حصــل احلادثـة هـذه بعـد

يوسف$. يف قصة سنذكرها الحقًا يوسف$ والتي

يعقوب$ عمر انتهاء
حاران يف ثم يف كنعـان سـنوات عدة قىض ،(١٧٠ آخر قوٍل (وعـىل سـنة ١٤٧ يعقوب$ عـاش
لاللتقاء مرص دخل سنة ١٣٠ عمره كان وملا عمره األخري من اجلزء كنعان، ويف اىل عاد (العراق)، ثم

هذه الدنيا. من ارحتل سنة ثم عرش سبعة يوسف$ عند وكان بيوسف$،
ثم تويف. اهللا تعاىل، وذكر والّصدق بالدين ووّصاهم أوالده طلب االحتضار وعند

حتى االطباء يوسـف$ وأوىص اخلليل)، (مدينة فلسـطني يف آبائه# قبور عند يدفن أن وأوىص
فلسطني. يف آبائه مقربة يعقوب$ ثم يدفنونه يف حينّطون جسد
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اخلليل$ حرم ابراهيم يف تابوتًا رأيت االنبياء: قصص كتاب صاحب النجار الوهـاب عبد يقـول
اسـحاق ويعقوب) سـاره، رفقه، ابراهيم، فيه الذي دفن (املكان مكفيليه بالقرب من مدينة حربون يف

يوسف$.(١٢٩) أنه تابوت املدينة يقولون أهايل وكان

يعقوب$) حياة قصص (هناية
 





سليامن$ حياة قصـــة
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داود# بن حياة سليامن قصة
ليس واسـعة جدًا ويملك حكومة النبوة كان لديه مقام الذي االنبياء أحد بن داود# من سـليامن
عرشة بإحدى الرشيف بيعقوب$ نسبه ويتصل مرة سـبعة عرش القرآن اسـمه يف جاء والذي نظري هلا

إرسائيل. بني يف الكبار واسطة وهو من االنبياء
والريح اجلن واالنس والطري وجّل عّز اهللا له سـّخر حيث جدًا واسـعة حكومة وكان لسـليامن$

كلها. االرض حيكم وكان والدواب
يمّجده: وتعاىل سبحانه وقال اهللا

إّنه أّواب﴾.(١٣٠) نعم العبد سليامن لداود ﴿ووهبنا
داود بن فسليامن فأما املؤمنان وكافران، مؤمنان أربعة: كلها االرض ملك الصادق$: االمام قال

نرص.(١٣١) وبخت نمرود والكافران القرنني، وذو
السبأ: سورة من ١٣ و ١٢ اآلية وملكه يف عظمة سليامن$ القرآن ذكر

يديه بني يعمل اجلّن من ومن القطر عني له وأسـلنا شهٌر ورواحها شـهٌر الّريح غدّوها ﴿ولسـليامن
ومتاثيل يشـاء مـن حماريب ما له الّسـعري، يعملون عذاب نذقه من أمرنا عن منهم يـزغ رّبـه ومن بـإذن

الّشكور﴾.(١٣٢) من عبادي وقليٌل شكرًا داود آل اعملوا وقدوٍر راسياٍت كاجلواب وجفاٍن
ورسيع جدًا واسـع مركب وأعطي مواهب عظيمة، النبي العظيم هذا جالله جّل اهللا نعـم، أعطـى
كبرية، معابد وبنى هبـا العجائب، يصنع فكان كثرية معدنية مواد وأعطي حلظـات، االرض يف يطـوي
ملسـاعدة يديه حتت الوسـائل مجيع سـبحانه االحد، وجعل اهللا الواحـد عبـادة اهللا اىل ورّغـب النـاس

يشكره. بأن سبحانه اهللا أمره امللك كل ذلك مقابل ويف املستضعفني،
وهو وقبض سنة، يف ملك أربعني ومكث سـنة، عرش ثالثة ابن وهو سـليامن$ داود واسـتخلف
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سنة.(١٣٣) ٥٣ ابن
نلفت نظـري، حيث هلا جدًا وليـس واسـعة لسـليامن$ والباطني الظاهـري املقـام عظمـة كانـت

النامذج: بني مئات من نامذج انتباهكم هنا اىل ثالثة

النملة دعاء -١
من يشـتكون سـليامن$ الناس فأتى االمطار، نزول لقلة شـديد قحط حصل سـليامن$ عهد يف
صالة الصبح بعد غدًا فقال سـليامن$: نخـرج صالة االستسـقاء، هبم يصيل منه أن وطلبوا القحط،

االستسقاء. لصالة
نارشة بنملة عرجـاء فمـّر واالنـس اجلن ومعـه يستسـقي الصبح صـالة بعـد سـليامن$ فخـرج
بذنوب تؤاخذنا فال رزقك عن بنـا غنى خلقك، ال من إنا خلق اللهم وتقول: رافعـة يدها، جناحهـا،

آدم واسقنا. بني
غريكم. فيكم شفع فقد معه: ارجعوا كان ملن فقال سليامن$

السنة.(١٣٤) تلك يف نظري هلا ليس أمطار فهطلت
القحط. ومنه البالء الذنب يوجب نعم،

املوت من اهلرب -٢
شـفتاه وتشـققت وجهه وقـد اصّفر خائف وهـو سـليامن$ اىل رجـل جـاء سـليامن$ عهـد يف

أجرين. سليامن وقال: يا واستجاره
األمر؟ ما فقال له سليامن:

اهلند حتى اىل ويأخذين الريح لتأمـر فجئتك فاستوحشـت وهو غضبان، املوت ملك إّيل نظر قـال:
ملك املوت. قيود أحترر من

سليامن$ حاجته.(١٣٥) فقىض
هاجر حتى غضب نظرة ذلك الرجل اىل نظـرت وقال: ملاذا املوت ملك سـليامن$ رأى ويف الغد

وطنه؟ عن
واحرتت فّكرت هنا رأيته فلام اهلند، وجّل بأن أقبض روحه وهو يف عّز اهللا أمرين املوت: ملك قال
هناك اهلنـد فرأيته اىل فذهبت إليها، يصـل فلن اهلند اىل وطـار جناح مئة له كـان وقلـت لو وتعّجبـت

روحه.(١٣٦) وقبضت
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سليامن$ أسئلة العفريت عىل أجوبة -٣
معه فقال: اذهبوا أصحابه، من نفرا معه وبعث عفاريته، بعض داود$ بن بعث سـليامن يوم ذات
عىل به ومّروا رأسه، اىل الناس فهّز ونظر السامء اىل رأسه السوق فرفع يف به فمروا يقول، ماذا وانظروا
فضحك، وزنا يوزن الفلفل كيال وعىل يكـال الثوم به عىل ومروا هلم فضحك، عىل ميت بيـت يبكـون
بام رأوا فأخربوه سـليامن ردوه اىل ثم رأسـه، فهّز باطل يف وآخرين تعاىل اهللا يذكرون قوم عـىل ومـروا
االرض اىل ونظرت السامء اىل رأسـك رفعت السوق مل يف بك مروا إذ أرأيت سـليامن$: فسـأله منه،

والناس؟
! يملون ما أرسع ما الناس ومن يكتبون ! ما الناس ما أرسع رؤوس عىل املالئكة من عجبت قال:
عىل ومررت فضحكت، قال: اجلنـة اهللا ميت وقد أدخله عىل يبكون أهـل بيت عىل ومررت قـال:
يذكرون قوم اىل فتعجبت، ونظرت وهو الداء وزنًا يوزن وعىل الفلفل الرتياق، ومنه كيال يكـال الثـوم

فتعجبت.(١٣٧) باطل يف وآخرين اهللا

من بعده داود$ واستخالفه سليامن$ قضاء
اىل قومه يدعو وكان االنبيـاء من كان حيث عمره أواخر (يف اىل داود$ وتعـاىل تبـارك اهللا أوحـى
ويص وله إال نبيًا أبعث ال أن علمي يف سـبق قد فإنه أهلك من وصيًا لسـنوات): أن اختذ وجّل عّز اهللا
من (والتي كانت أمه كانت غـالم عديدة) وفيهم (من زوجات عّدة أوالد لـداود$ أهله، وكان مـن
اهللا عّز إن هلا: فقال أتاه الوحـي حني عليها داود$ فدخل هلا حمّبـًا، وكان داود عند زوجاتـه) إحـدى

ابني؟ فليكن امرأته: له أهيل فقالت من وصيًا اختذ يأمرين أن إيل أوحى وجّل
اىل وتعاىل تبـارك اهللا سـليامن، فأوحى عنده أنه املحتوم اهللا علم يف السـابق وكان أريد ذلـك قـال:
الغنم خيتصامن يف عليه رجـالن أن ورد داود$ يلبث فلـم أمـري، أن يأتيـك دون تعجـل ال أن داود:
من وصيك فأصاب فهو القضية هبذه قىض فمن ولدك امجع داود أن وجـّل اىل عّز اهللا فأوحى والكـرم
غنم دخلت متى الكرم صاحب سليامن$: يا قال قص اخلصامن أن فلام ولده، داود$ بعدك، فجمع

كرمك؟ الرجل هذا
ليال. دخلت قال:

يف عامك هذا. وأصوافها غنمك بأوالد الغنم صاحب يا عليك قضيت قال:
ثمن الكرم وكان ارسائيل بني علامء ذلك الغنم وقد قّوم برقاب تقض مل فكيف داود$: له قال ثم

الغنم؟ قيمة
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قابل. يف عائد محله وهو أكل وإنام أصله من جيتث مل الكرم إن سليامن$: فقال
بـه، الـقـضـيـة مـا قـضـى ســلـيـمـان هـذه يف الـقـضـاء أن داود: اىل وجـّل عـّز اهللا فـاوحـى
سـليامن أردت ولكني وصّيًا حتبهـا التي ابن جتعل أن (أردت غـريه أمـرًا أمـرًا وأردنـا أردت داود يــا

وصّيًا).
اهللا عّز أراد ما إال يكـن غريه ومل أمرًا وجّل عّز اهللا وأراد أمـرًا أردنا امرأته فقال: فدخـل داود عـىل

وسلمنا. وتعاىل تبارك اهللا بأمر رضينا فقد وجّل،
يتعّدوا هبذا أن االوصياء#، ليس هلـم وكذلك احلادثـة: تلك بيان بعد االمـام الصادق$ وقـال

غريه.(١٣٨) اىل صاحبه فيجاوزون االمر
اختار لو أن اىل التوجه مع بعده، من وصيًا وجعله سـليامن$ داود$ اسـتخلف وهبذا الرتتيب،
وتعاىل سبحانه اهللا ولكن أوالده بني والنزاع االختالف لوقع وصّيًا وجعله بنفسـه سليامن$ داود$

النزاع.(١٣٩) أنواع من نوع أي عىل قىض بحكمته

أفضلّيته سليامن$ التي دّلت عىل عصا
يأمره إليه أوحى عّز وجّل اهللا ألن سليامن$ يستخلف أن أراد أن داود$ الصدوق: الشيخ ينقل
أكرب هو وفينا من حدثًا علينـا ذلك، وقالوا: يسـتخلف ضجوا من إرسائيل بني أخرب فلام بذلـك(١٤٠)،

منه؟
أثمرت عصـا فأي فـأروين عصيكم، مقالتكـم بلغتني قـد هلم: فقـال ارسائيل بنـي فدعـا أسـباط

بعدي. األمر ويل فصاحبها
رضينا. فقالوا:

فكتب عليها اسمه بعصاه ثم جاء سـليامن فكتبوا عىل عصاه، اسـمه منكم واحد وقال: ليكتب كل
ثم الغداة صىل هبـم أصبح ارسائيل، فلام بنـي أسـباط رؤوس وحرسـه الباب بيتًا وأغلق أدخلـت ثـم
فاختربه لداود ذلك فسلموا وقد أثمرت، عصا سليامن أورقت وقد عصيهم فأخرج الباب ففتح أقبل

يشء أبرد؟ أي بني يا فقال له: ارسائيل بني بحرضة
عن بعض. الناس بعضهم وعفو الناس، اهللا عن عفو قال:

يشء أحىل؟ فأي يابني قال:
خليفتي فقال: هذا بني ارسائيل يف به فسار داود ضاحكا، فافرت عباده، يف روح اهللا قال: املحبة وهي

بعدي.(١٤١) من فيكم
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وجّل عّز اهللا أمام سليامن$ تواضع
يعيش وكان أبدًا الغرور يصبه مل أنه إال عاملي وملك عالية مقامات لسليامن$ كان أنه بالرغم من
باحلواري(١٤٢) اللحم أضيافه سـليامن$ يطعم كان االمام الصادق$: قال حيث جدًا، بسـيطة حياة

منخول.(١٤٤) غري الشعري هو ويأكل اخلشكار(١٤٣)، وعياله
االنس يمينه عليها عن كريس ألف ثالثامئة مع بيت املقدس من بن داود$ سليامن يوم ذات خرج
وردت فحملتهم حتى الريح وأمر فأظلتهم، الطري وأمر اجلن، عليها يسـاره عن كريس ألف وثالثامئة
أمر ثم فارس)، يف (الواقعة بركاوان جزيرة اىل فانتهى غدا ثم إصطخر، يف وبات رجع ثم هبم املدائن،

لبعض: بعضهم فقـال يصيبها املاء، كادت أقدامهم حتى فخفضتهم الريـح
هذا؟ من أعظم ملكًا رأيتم هل

مما رأيتم.(١٤٥) السامء: لثواب تسبيحة واحدة أعظم من ملك فنادى
عباد من بعابد وعن شـامله يمينه عن واالنس واجلن تظله والطري موكبه فمّر يف يوم ذات خرج لذا

عظيًام. اهللا ملكًا آتاك داود لقد ابن فقال: واهللا يا ارسائيل، بني
ومل يصبه الظاهرية واملقامات الدنيوية قلبه أبدًا باالمور يتعلق ومل يرتبط مل سليامن$ الذي فسمعه
داود ابن ُأعطـي فإّن ما داود، البـن ُأعطي مما مؤمـٍن خٌري صحيفة لتسـبيحٌة يف للعابد: الغـرور فقـال

تبقى.(١٤٦) والّتسبيح يذهب
له.(١٤٧) يشء كل تسخري متواضعًا برغم سليامن$ كان نعم،

سليامن$ أمام النظامية القوات عروض
وإجرائهم. بإحضارهم فأمر األعداء، هبم ليجاهد اجلياد سليامن$ عىل عرض يوم ذات

حيبهم بل كان النفس ونصيـب ومل يكن حبه ألمر دنيوي حب، سـليامن$ بكل إليهم فكـان ينظر
اجلهاد. يف منهم وانتفع تعاىل هللا اجلياد هذه إّين أحب يقول: دينه فكان ولتقوية باجلهاد تعاىل ألمر اهللا

فمسـح أخرى، مرة فرّدوا أخرى، مـرة ليشـاهدهم إليه بأن يردوا أمـر أعينه اجلياد عن توارت وملا
حوله من وعّلم العدو، ملحاربة األعوان أعظم لكوهنا من هلا ترشيفًا بيده الرشيفة وأعناقها سوقها عىل

االعداء.(١٤٨) أمام االستعداد كيفية

االوىل ترك عقوبة
كثرية أوالد وجّل عـّز اهللا حتى يرزقه هدفه مـن وراء ذلك زوجـات كثرية وكان لسـليامن$ كـان
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عىل الليلة ألطوفن جملسـه: يف يومًا سـليامن$ قال لذا األعداء، ضد واجلهاد مملكته إدارة عىل يعينونه
اهللا. شاء إن يقل ومل اهللا، سبيل يف بالسيف يرضب غالمًا منهن كل امرأة تلد امرأة سبعني

وترك األوىل. زّل للحظة غفلة ونتيجًة فقط وزوجاته نفسه عىل الرتتيب اّتكل وهبذا
الكريس، حيث بجسده امليت عىل وألقي بشق ولد واحدة وجاءت امرأة إال حتمل فلم عليهم فطاف

ثم أناب﴾.(١٤٩) جسدًا كرسّيه عىل وألقينا سليامن فتنّا ﴿ولقد كتابه الكريم: يف عّز وجّل اهللا قال
عّز وجّل اهللا من املغفـرة وأناب وطلب فتاب االمتحـان االهلي، هذا يف زّل أنه سـليامن$ فـأدرك

أنت الوهاب﴾.(١٥٠) إنك بعدي ألحٍد من ينبغي ال ملكًا يل وهب اغفر يل ﴿رب وقال:
أصاب، حيـث ُرخاًء بأمـره جتـري الريح لـه ﴿فسـّخرنا وقـال: دعائـه وجـّل عـّز اهللا فاسـتجاب

األصفاد﴾.(١٥١) يف مقرنني وآخرين وغّواص، بناٍء كّل والشياطني

النمل مع سليامن$ حديث
ولغتهم احليوانـات منطق يفهـم كان حتـى أنه النعم مجيـع سـليامن$ وتعاىل اهللا سـبحانه أعطـى

معهم. يتكلم أن ويستطيع
النمـل ادخلوا أهيا ﴿يا نملـة: النمل فقالت عـىل وادي فمـّر وجنوده سـليامن$ خـرج يـوم ذات

يشعرون﴾(١٥٢). ال وهم وجنوده سليامن حيطمنكم ال مساكنكم
وتبسـم فوقف محلته، قد فالريح اهلـواء يف مار سـليامن$ وهو اىل النملة صـوت فحملـت الريح
ويفهم ما النملة صـوت فيسـمع واملقام الذي جعله فيه عليه اهللا أنعـم التي النعم االهلية تذكـر حيـث
وعىل عّيل نعمتك التي أنعمت أشـكر أوزعني أن ﴿رّب وشـكره وقال: وجّل عّز تذكر اهللا لذا تقول،

الصاحلني﴾.(١٥٣) عبادك ترضاه وأدخلني برمحتك يف صاحلًا أعمل وأن والدّي
اهلواء محلت يف عىل رسيـره سـليامن$ جالسـًا وبينام كان قال: أنه الرضا$ االمام عن نقل وهنـا

عيل بالنملة. وقال: فتوقف سليامن$ اىل النملة صوت الريح
أحدًا؟ أظلم ال وأين اهللا أّين نبي أما علمت أيتها النملة يا سليامن: قال هبا فلام أتى

مساكنكم؟ ادخلوا أهيا النمل يا ظلمي وقلت: حتّذرينهم فلم سليامن$: قال النملة: بىل، قالت
النملة: قالت ثم وجّل، عّز اهللا عن فيبعدون هبا فيقيسوا ينظروا اىل زينتك أن قالت النملة: خشيت

سائر اململكة؟ سخرت لك الريح من بني مل تدري هل
مملكتك كام مجيع لك سّخرت لو بذلك وجّل عّز يعني النملة: قالت علم، هبذا يل ما سليامن$: قال

قوهلا.(١٥٤) من ضاحكًا تبسم فحينئٍذ الريح، كزوال يديك من زواهلا لكان الريح هذه لك سّخرت
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اهلدهد مع سليامن$
الرعد له وعـال جّل اهللا سـّخر وقد عاصمته، املقدس بيـت وكانت حيكـم العامل، سـليامن$ كـان

لغاهتم مجيعهم. يعلم فكان والّدواب، والسباع والّطري واالنس واجلن والريح والربق
أي ويمنع والتوحيـد واألهداف االهلية، اهللا تعاىل اىل مجيع البرش أن يدعو سـليامن$ هدف وكـان
وجّل. اهللا عّز اىل جلذب الناس ترصفه حتت وضعت التي االمكانيات كل فاستخدم ذنب أو انحراف
عظيم عىل تلك ُملـك وهلا اليمن بـالد حتكم «بلقيس» تسـمى ملكة اليمن بالد مـن سـبأ يف وكـان
وكانوا واالصنام، الشـمس يعبدون كانوا وجّل اهللا عّز يعبدوا أن من بدالً وأمتها كانوا ولكنها االمة،

الفساد واالنحراف. مسلك ويسلكون االهلية عن املناهج البعد بعيدين كل
جذور ويقلع عنهـم اىل التوحيـد وأمتهـا بإرشـاداته يدعوهـا أن سـليامن$ عـىل جيب كـان لـذا

االنحراف والفساد.
الكريس فظّلت له تعاىل التي سّخرها اهللا الّطري مجيع فجاءته كرسيه، عىل سليامن$ جلس يوم ذات
رأسه سليامن$ فرفع من بني الّطري اهلدهد عنه فغاب الشـمس من حرارة عليه مجيع من مع والبسـاط
ألذّبحنّه أو أو عذابًا شـديدًا ألعّذبنّه الغائبني، مـن كان أم اهلدهد أرى ال يل اهلدهـد فقـال: ﴿ما يـر ومل

مبٍني﴾(١٥٥). بسلطاٍن ليأتينّي
وجئتك به حتط مل بام ﴿أحطت وقال: فأخربه غيبته عن فسأله اهلدهد جاءه طويًال حتى فلم يمكث
وجّدهتا وقومها عظيٌم، عـرٌش وهلا يشٍء كل من وأوتيت متلكهم امرأة إّين وجّدت يقـني، بنبإٍ سـبإٍ من
أال هيتدون، فهم ال الّسـبيل عن فصّدهم أعامهلم هلم الشـيطان وزّين اهللا دون من للشـمس يسـجدون
هو ال إله إال تعلنون، اهللا ومـا ختفون ما ويعلم واالرض السـاموات يف خيرج اخلبء الـذي هللا يسـجدوا

العظيم﴾.(١٥٦) العرش رّب
وقال: التوحيد اىل وقومها سـبأ ملكة فيه ودعا سـبأ ملكة يسـّلمه كتابًا عذره وأعطاه سـليامن فقبل

مسلمني﴾.(١٥٧) وأتوين عّيل تعلوا أال الرحيم، اهللا الرمحن ﴿بسم
إليهم هذا فألقه بكتايب من الكاذبني، إذهب أم كنت أصدقت ﴿سـننظر للهدهد: سـليامن$ وقال

يرجعون﴾.(١٥٨) فانظر ماذا عنهم توّىل ثم
رسيرها. عىل فألقاه إليها سليامن بكتاب اهلدهد فذهب

بلقيس هدية ورّده سليامن$
سـليامن، أراده وفهمت ما فلام عرفـت وقرأتـه فأخذته عىل رسيرهـا، ملقاتـًا كتابًا بلقيـس فـرأت
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أخذهتم مراده وفهموا كالمه سمعوا فلام عىل الكتاب، وأطلعتهم وأهل مشورهتا دولتها رجال مجعت
واألمر شـديٍد بأٍس وأولوا أولوا قوٍة ﴿نحن هلـا: وقالوا وثاروا وحتمسـوا احلمية العصبيـة وحّركتهـم

تأمرين﴾.(١٥٩) ماذا فانظري إليك
فقالت هلم: والتعقل، التأمل اىل حيتاج األمر وأن عظيم غرور يف أهنم عرفت مقالتهم سـمعت فلام

أذّلًة وكذلك يفعلون».(١٦٠) أهلها أعّزة وجعلوا أفسدوها إذا دخلوا قريًة امللوك «إّن
املرسلون».(١٦١) بم يرجع فناظرة هبديٍة إليهم مرسلٌة «وإّين وقالت:

ال فإن اهللا به، لنا طاقة فال كام يدعي اهللا عند من نبّيًا هذا كان االستشـارية: إن جلسـتها وقالت يف
فبعثت علينا، يقدر ال أن وعلمت الدنيا قبلها اىل ملكًا يميل كان فإن إليه هبدية ولكن سأبعث يغلب،

عظيمة.(١٦٢) جوهرة فيه ُحّقًا إليه
حيث ولكنهم تفاجأوا ويفرح، منهم اهلدية يقبل أن متأّملني اىل سـليامن$ باهلدية رسـلها فجاؤوا
هبدّيتكم بل أنتم مما آتاكم فام آتاين اهللاُ خٌري بامٍل «أمتّدونن هلم: قال بل يسـتقبلهم فقط مل سـليامن$ أن

تفرحون».
وهم أذّلًة ولنخرجنّهم منـا هبـا هلـم ال قبل فلنأتينّهم بجنـوٍد إليهـم ﴿ارجـع وقـال: توّعدهـم ثـم

صاغرون﴾.(١٦٣)

وزواجهام بسليامن$ بلقيس التحاق
للهدية. قبوله وعدم جنوده وقوة وقدرة سليامن$ مقام بعظمة وأخربوها امللكة فعاد الرسل اىل

احلـق والتوحيد) أمر هـو سـليامن$ (الذي ألمـر تستسـلم أن جيب بأهنا بلقيـس أدركـت وهنـا
بالد اىل فلسطني توجهت رجاهلا، ثم اعيان إليه ينفسها مع الذهاب عىل وعزمت قومها فأشـفقت عىل

القدس. اىل عاصمته ووصلت سليامن$
أن قبل بعرشـها امللؤ أّيكم يأتيني ﴿يأّهيا للمـأل: قال وأعواهنا بلقيس بقـدوم سـليامن$ علم فلـام

مسلمني﴾. يأتوين
أمٌني﴾. عليه لقويٌّ وإّين تقوم من مقامك أن آتيك به قبل ﴿أنا اجلن: من فقال عفريت

إليك يرتّد أن قبل بـه آتيك الكتاب: ﴿أنا من علٌم عنـده «آصف بن برخيا» الذي كان قـال ولكـن
طرفك﴾.(١٦٤)

وقال: وجّل عّز اهللا فشكر عنده مستقّرًا بلقيس عرش عني رأى طرفة ويف
أكفر﴾.(١٦٥) أم ءأشكر ليبلوين رّيب فضل من ﴿هذا
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نقرأ يف حيث ال أم سـتعرفه هل حتى يرى زينته وضع العـرش وتبديل بتعديل سـليامن$ أمر ثـم
الكريم: القرآن

هيتدون﴾.(١٦٦) من الذين ال تكون أم أهتتدي ننظر عرشها هلا نّكروا ﴿قال
عرشك»؟ «أهكذا أحدهم: هلا قال مع أعواهنا بلقيس فلام جاءت

هو». «كأنه قالت:
عّز سـّلمت أمرها هللا املعجزة لتلك وبمشـاهدهتا عرشـها، أنه للعرش رؤيتها بعد بلقيس فأدركت
سليامن$، نبّوة أحقّية تشري إىل من قبل الدالئل التي رأت قد وكانت سـليامن$، بدين وقبلت وجّل
يف تزوجها وسعى كالمها سليامن$ أن املشهور النقل يف جاء ما وحسـب سـليامن$ بدين فالتحقت

اىل الوحدانية.(١٦٧) الناس إرشاد سبيل

وإيامهنا بسليامن$ بلقيس إلتقاء كيفية
أرضه ويمـّرد عظيًام رصحـًا هلا يشـّيد بأن سـليامن$ سـليامن أمر تدخـل بلقيـس قرص أن وقبـل

االعجاز). من بلقيس ويكون نوعًا جيذب حتى األمر هذا (وكان بالزجاج
الرصح. ادخيل القرص قيل هلا: أعواهنا مع سبأ ملكة دخلت فلام

وبينام باملاء، ثياهبـا تبتل لئال سـاقيها فكشـفت عن ماءًا، الرصح ظنّت الزجاج دخـول أرادت فلـام
سليامن$: هلا قال هنا؟! املاء ماذا يفعل تفكر كانت

قوارير﴾.(١٦٨) ممّرٌد من رصٌح ﴿إّنه
وجدت أنه أخرى جهة ومن سليامن$، دعوة أحقّية عىل املتعددة الدالئل سبأ شاهدت ملكة فلام
حسـنة وخاصة وأخالق حسـنة بصفات يّتصف إال أنه والعظمة القدرة هذه لكل امتالكه من بالرغم
كام الصاحلني وانضمت اىل سليامن$ بنبّوة لذا صّدقت وآمنت امللوك، بأخالق هلا شبه يوجد ال والتي

العاملني﴾.(١٦٩) هللا رّب سليامن مع وأسلمت نفيس ظلمت إّين ﴿قالت رّب الكريم: القرآن قال
يف الّتزّين وغارقـة االصنـام وأعبد املايض اسـجد للشـمس يف كنـت تقول: بلقيـس وكـأن نعـم،
الواقع ويف يشء ال كل ذلـك كان أن أفهم اآلن ولكن يف الدنيا، إنسـاٍن نفـيس أفضل وأرى والّتجّمـل

ظمأ الروح. تطفئ ال الزينة هذه كل
القائد إليك بجانب أجلأ إليـك، مني، ومسـّلمة أمري ما مىض عىل نادمة سـليامن، مع جئتك إهلي!
وطريق نتيجة له يوجد ال احلّق القائد بدون تقّبل أن طريقك أدركـت القائد االهلي، ألين وبقول احلـّق

أعمى.
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سليامن$ عند بعوضة شكوى
قضاياهـم احليوانـات وحيكـم يف كل منطـق العـامل يعـرف كل حيكـم كـان سـليامن$ والـذي

ومشاكلهم.
ظلم االعداء. من ونّجني اعنّى وقالت: سليامن$ اىل بعوضة جاءت يوم ذات

شكواك؟ هي وما أعدائك؟ هم من سليامن$: قال
واٍد اىل من واٍد كالريش حتملني الريـح تأيت أنه كلام هي وشـكواي عدوي، الريح البعوضة: قالـت

عّيل. وتقيض
ثم أقيض أسـمع كالمهـام حّتى العدل، يف حمكمـة اخلصـامن حيرض أن يـجـب قــال ســليامن$:

بينهام.
احلق معك. البعوضة: قالت

اجللسة، الريح يف جلسـة القضاء وجتيب عىل املشـتكية فحرضت حترض بأن الريح سـليامن$ فأمر
بينكام. أقيض حتى هنا ابق للبعوضة: سليامن$ فقال

آخر.(١٧٠) مكان اىل وحتملني تطريين ألهنا هنا، فلن ترين الريح، حرضت إذا البعوضة: قالت
نسـيم روحك عـىل يـهـّب أن اردت أنه إذا واعلم جيـدًا، احلادثة هـذه افـهـم ! القـارئ عزيـزي
مطارًا إذا جعلت روحك أنـه واعـلـم الـذنـب، بـعـوضـة نفسـك عن تبعد أن فيجب اجلنّـة، وريـح
ينقشـع فسـوف النور إذا أضأت ألنه االهلي، والنور جتد فيها النسـيم االهلي فلـن املاديـني، للبعـوض

الظالم.

الريح من عجوز شكوى
عىل مسـتعدية سـليامن$ امرأة عجوز يشء لسـليامن$، ذات يوم أتت كل وجـّل عـّز اهللا سـّخر

هبذه املرأة؟ صنعت إىل ما دعاك هلا: ما فقال الريح سليامن فدعا الريح،
الغرق، عىل أرشفت قد وكانت الغرق، من ألنقذها فالن بني إىل سفينة بعثني رّب العّزة إن قالت:
فسـقطت أردها ومل هبا فعثرت سـطحها عىل وهي هبـذه املرأة ومررت به، اهللا إىل مـا أمـرين فخرجـت

يدها. فانكرست
الريح؟ عىل أحكم بام رب يا سليامن$: فقال

من الريح التي أنقذهتا السـفينة عىل أرباب املرأة هذه كرس بأرش احكم يا سـليامن إليه: اهللا فأوحى
العاملني.(١٧١) من أحد لدي يظلم ال فإنه الغرق،
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سلامن$ عدالة
العدالة لنرش احلّق القائد عند تكون أن جيب التي املسـائل واخلصائص أهم من هي العدالة مسـألة
وجّل. عّز هللا العبادة اخلالصة من تبعدهم التي التعّلقات من وحفظهم املجتمع، يف والسالمة واألمن
دائرة عن أبـدًا خيرج ومل الغرور يصبه مل إال أنـه يشء كل يمتلـك كان أن سـليامن$ مـن وبالرغـم
نوع كانت بل مرفهة وحلياٍة تكن لنفسه مل ومجيلة، عالية لديه قصور كان وإذا ببساطة، والعيش العدالة

وجّل. عّز اهللا وحدانّية اىل اجلميع يدعو حتى رشوط ذلك العرص، يف النبوة مقام إعجاز من أنواع
ويقول: معهم املسـاكني ويقعد اىل جيـيء حتى األغنياء واالرشاف وجوه تصفح أصبـح إذا فكـان

املساكني. مع مسكني
يصنع وكان يصبح، أن إىل ويبكي وجّل اهللا عّز ويعبد عىل رقبته يلبس الشـعر ويشـّده وإذا أمسـى
عىل يقيض حتى وتعـاىل من اهللا سـبحانه اُمللك طلبه وكان أجرهتا، من الطعـام ويعد السـالل ويبيعهـا

حكومتهم. عىل وينترص الكفرة ويغلب
عـىل رأس القرتعـة(١٧٢) التـي قـال: السـّجاد$ االمـام لآلخريـن أن ورمحتـه عدالتـه يف وجـاء
عليه، أنثـاه فامتنعت أن يسـفد(١٧٤) أراد الذكر أن وذلك بن داود$، من مسـحة سـليامن الُقنْـربة(١٧٣)
إىل ما طلب، فلام فأجابتـه به، يذكر مني نسـمة عّز وجّل اهللا خيـرج أن إال ما أريد متتنعـي هلـا: ال فقـال

تريدين ان تبييض؟ أين هلا: قال تبيض أن أرادت
أن أرى لك ولكني الطريق، مار أن يمر بك أخاف إين هلا: قال الطريق، عن أدري أنحيه ال فقالت:

الطريق. من احلب للقط تعرضني أنك توهم قربه يراك فمن الطريق، تبييض قرب
إذ طلع سـليامن كذلك مها فبينا عىل النقـاب، أرشفت وحضنـت حتى وباضت إىل ذلـك فأجابتـه
حيّطمنا أن آمن بجنوده، وال علينا طلع قد سـليامن هذا له: فقالت تظله، والطري جنوده يف داود$ بن

وحيّطم بيضنا.
نقبن؟ لفراخك إذا خبيته عندك يشء فهل لرجل رحيم، سليامن$ إن هلا: فقال

يشء؟ عندك فهل نقبن، إذا فراخي هبا أنتظر جرادة خبأهتا منك، عندي نعم قالت:
لفراخي. منك خبأهتا مترة عندي نعم قال:

اهلدية، حيب رجل له، فإنه فنهدهيام لسـليامن$ ونعرض جراديت أنا وآخذ مترتك أنت فخذ قالت:
عىل وهو رآمها فلام لسـليامن$، تعرضا ثم رجليها، يف اجلرادة هي وأخـذت منقاره، يف فأخـذ التمـرة
حاهلام وسـأهلام عن عىل اليسـار، االنثى اليمني، ووقعت عىل الذكـر فوقع فأقبال هلام يده بسـط عرشـه
فحدثت بالربكة، هلام ودعا رأسهام عىل بيضهام، ومسح وعن عنهام وجنب جنده فأخرباه فقبل هديتهام
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سليامن$.(١٧٥) رأسهام من مسحة عىل القرتعة
غافًال مل جيعله فقط يديه ليس حتت الـذي امللك وكان جالله، جّل اهللا ذكر يف سـليامن$ دائًام كـان
يقول عصفورًا سـمع ذات يوم تعاىل، ذكر اهللا دائام يف ويكون الكامل مدارج به يعلو كالسـلم جعله بل
من سـليامن فتعّجب كربنا، فإنا تعاىل يذكر اهللا ولدًا اهللا يرزقنا لعـل أجامعك حتى منـي ادِن لزوجتـه:

مملكتي.(١٧٦) خٌري من النّية وقال: هذه كالمه

تعاىل هللا سليامن$ عشق
سليامن قبة أخذت شئت ولو مني؟ نفسك متنعني مل عصفورًا يقول لعصفورة: يومًا سليامن$ رأى
أتطيق للعصفور: وقال ثم دعامها كالمه من السالم عليه فتبســم سـليامن البحر، يف فألقيتها بمنقاري

ذلك؟ تفعل أن
ما عىل يالم ال واملحب زوجتـه، عند ويعظمها نفسـه يزين قد املرء ولكن اهللا، يـا رسـول ال فقـال:

يقول.
وهو حيبك؟ نفسك من متنعينه للعصفورة: مل سليامن$ فقال

غريي. معي حيب مدع، ألنه ولكنه حمّبًا ليس إنه اهللا نبي يا العصفورة: فقالت
يومًا أربعني واحتجب عن النـاس شـديدًا بكاءًا وبكى سـليامن$، قلب العصفورة يف فأّثـر كالم

غريه.(١٧٧) بمحبة خيالطها ال ملحبته وأن قلبه يفرغ أن اهللا يدعو

يف البحر وسط صخرة لدودة يف الطعام ايصال
نحو تذهب هبا قمـح حبة حتمل بنملـة شـاطيء بحر فبرص عىل جالسـًا سـليامن$ كان يـوم ذات
من املاء ففتحت رأسـها أخرجت قد بضفدعة فإذا املاء، بلغت إليها حتى ينظر فجعل سـليامن البحر،
ثم متعجبًا، ذلك يف يتفكر وسليامن طويلة ساعة البحر الضفدعة يف فاها وغاصت النملة فدخلت فاها
حاهلا عن وسـأهلا سـليامن$ فدعاها احلّبة، معها يكن ومل فيها من النملة وفتحت من املاء خرجت إهنا
دودة ويف جوفها جمّوفة صخرة تراه الذي البحر هذا قعر يف إن اهللا يا نبي كانت، فقالت: وشـأهنا وأين
فأنا برزقها، وكلني اهللا وقد معاشها، لطلب منها خترج أن تقدر فال هنالك تعاىل اهللا خلقها عمياء، وقد
الصخرة عىل ثقب فاها وتضع فيها، يف املاء يرضين فال الضفدعة لتحملني هذه وسّخر اهللا رزقها، أمحل

البحر. من فتخرجني فيها إىل الصخرة ثقب من خرجت إليها أوصلت رزقها إذا وأدخلها، ثم
تسبيحة؟ من هلا سمعت وهل سليامن$: قال
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عبادك ال تنس برزقك هذه اللّجة جوف هذه الصخرة حتت يف ينساين ال من يا تقول: قالت: نعم،
برمحتك.(١٧٨) املؤمنني

اخلطرية الوقف ومسئولية الثعبان وشكوى سليامن$
عليه باالعدام. تقيض أن منك اطلب ولدّي، قتل فالن وقال: سليامن$ اىل ثعبان يوما جاء

الثعبان. لقتله يقتل املسلم سليامن$: ال قال
عىل مراقبته حتى يدخل النـار (لعدم األوقاف عن مسـئوالً اجعله ! اهللا نبي يـا إذن الثعبـان: فقـال

النار.(١٧٩) يف األخرى الثعابني مع منه انتقم ثم الصحيحة)، الوقف اجراءات
هذه وجيب عـىل الذين يقبلون االوقاف، مسـئولية حتمل وصعوبة خطورة مدى تبّني الرواية هـذه
الصحيح االجراء يف يقّرصوا أو يتساهلوا فال النار، يف يسقطوا عىل أال وحيرصوا يتوجهوا أن املسئولية

حتّملها. االنسان يستطيع وال جدًا شديدة تكون النتيجة ألن للوقف

كربال أرض وعبوره سليامن$
يف اهلواء، بساطه ويسـري كان جيلس عىل سليامن$ أن وروي

السقوط خاف حتى ثالث دورات بسـاطه الريح فأدارت كربال أرض يف سـائر وهو يوم ذات فمّر
أرض كربال. يف البساط ونزل الريح، فسكنت

سكنتي؟ مل للريح: سليامن فقال
احلسني$. يقتل هنا إن فقالت:

احلسني؟ يكون ومن فقال:
الكرار. عيل وابن املختار سبط حممد هو فقالت:

قاتله؟ ومن فقال:
دعائه عىل عليه وأمن ودعا يديه ولعنه سليامن$ فرفع يزيد، واالرض الساموات أهل قالت: لعني

البساط.(١٨٠) فهّبت الريح وسار واجلن، االنس

القنفذ برأي سليامن$ قبول
سـتبقى احلياة (اذا رشبته ماء هذا ماء وقال: فيه سـليامن$ بإناٍء اىل جربئيل$ وجّل عّز اهللا بعث

رشبه. يف تعاىل اهللا وخّريك يوم القيامة) اىل حّيًا
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منه. ارشب له: فقالوا واحليوانات واالنس اجلن سليامن$ فاستشار
املوضوع؟ هذا استرشه يف هناك حيواٌن مل هل سليامن$ ففّكر

إّيل. به وأت القنفذ اىل اذهب له: وقال جواده فدعا القنفذ، يسترش مل أنه اىل فتوّصل
فـعـاد مـعــه، يـذهـب مل ولكنـه سـليامن$، بـرسـالة وأبـلـغـه الـقـنـفــذ اىل جـواده فذهـب
الـقـنـفـذ، اىل الكلب سليامن$ فـبـعـث بـمـا جرى معه، وأخـبـره سليامن$ اىل الـجـواد لوحده
مل تأت ملاذا يل قل أستشـريك، أن قبل ســليامن: له فقال سـليامن$، الـكـلـب اىل الـقـنـفـذ مع فجاء
هـو أحّط الذي الكلـب مع جئـت ولكن احليوانـات أفضـل هـو والذي اجلـواد إليـك بعثـت حينـام

احليوانات؟
من أنه بالرغم الكلب ولكن ويف، غري أنه إال حيوان رشيف أنه بالرغم من اجلواد ألن القنفذ: فقال
غري من بحديٍث آت دائًام، لذا مل وفّيًا لـه كان خبٍز، لقمة أحٌد أطعمه فإذا ويف، أنه إال احليوانـات أحـّط

األوفياء. من بإشارٍة أتيت بل األوفياء،
لألبد أم وأحيا ءأرشب رأيك فام برشبه وخّريوين احلياة، ماء من بكأٍس آتوين لقد سـليامن$: قال

الطبيعية؟ احلياة وأعيش أرشب ال
رشبه وأصحابك وأقربـاؤك يسـتطيع عيالـك أم لوحـدك بك املـاء خيتص هذا هـل القنفـذ: قـال

أيضا؟
لوحدي. يب سليامن$: خاص قال

سـيموتون وأصحابك وأقربائك ألن مجيـع أوالدك منه، ترشب ال أن من الصـواب القنفـذ: قـال
يكون فلن واالحزان؟ والغموم باهلموم متتزج التي احلياة الفائدة من فام فراقهم، يف مهمومًا وستعيش

وال أهل. أوالد وال أصدقاء بال يف احلياة سعادة هناك
املاء.(١٨١) من ومل يرشب القنفذ سليامن$ بحديث فقبل

موجودة احلياة تلك ومثل أحزان مهوم وال وال هبا غموم يوجد ال التي احلياة نصل اىل أن جيب نعم،
الذي يّتخذ هو فالسـعيد والعمل الصالح، االيامن ظل يف إليهـا الوصول يمكن اجلنـة، والتي يف فقـط
الطّيبة احلياة عىل حيصل حتى وجّل واجلنة، عّز اهللا رضوان اىل للوصول سـلًام الفانية واحلياة الّدنيا من

للزوال. مصيدة الكامل وليس اىل املوت خطوة يريدون الذين هم السعداء أن قالوا حيث األبدية،

باملوت املنذر النبات
وأقل والشهر والشهرين والسنتني السنة املقدس بيت مسـجد يف يعتكف كان سـليامن$ روي أن
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إال يومًا يصبح يكـن فيها مل مات يف املرة التي كـان فلام فيه، ورشابه ويتعبد طعامـه فيه يدخـل وأكثـر،
ما فقال: نبتـًا فـرأى يوما وّرضها، ونفعها اسـمها عن فتخربه يسـأهلا سـليامن$ وتنبـت شـجرة كان

اسمك؟
يشء أنت؟ ألي قال: اخلرنوب، قال:

يعلمون ال أهنم االنس ليعلم اجلن مويت عىل َأْعـِم اللهم فقال: سـيموت، فعلم أنه للخراب، قـال:
من بنائه. يفرغوا حتى بمويت اجلن ختربوا ال ألهله: سنة، وقال بنائه من قد بقي وكان الغيب،

منسـأته اهللا عىل سـّلط البناء ثّم وتم سـنة، قائًام وبقي فامت عصاه عـىل مّتكئًا وقـام حمرابـه ودخـل
من طول قيامه يشاهدون كانوا ملا حّيًا حيسبونه وكانوا موته فعرف اجلّن مّيتًا فخّر حتى أكلتها االرضة

ذلك.(١٨٢) قبل
موته عرف بقرب ملا سـليامن$ أن ذكر القصة هناية هـذه القصة ويف املثنوي كتاب موالنـا يف نقـل

حّيًا. دمت ما شيئًا املسجد يرض قال: لن
اهلوى عوامل فيه ولكـن نبتت عمرنا، اىل آخر قلوبنا يف االقىص املسـجد يظل ويقول: يسـتنتج ثـم

وهّدم دار القلب. خّرب كاخلرنوب الذي إن نبتت جذوره مؤّهلني غري وجلساء
واجعل به، عالقتك واقطـع رسيعًا اقلعه يف قلبك، ينمـو اخلرنوب أن حتس الذي الوقـت يف لـذا،
لن يرضه املسجد يف موجودًا سليامن ظّل إذا ألنه إستقامة، قلبك يف يبقى حتى عرصه كسـليامن نفسـك

نفوذها.(١٨٣) من ويمنع واهلدم اخلراب سليامن عوامل يراقب لذا سوف شيئًا،

الدنيا وفاء وعدم سليامن$ موت كيفية
واالنس اجلن له سّخر حتى أنه سليامن$ ترصف حتت الدنيوية وجّل مجيع األسباب جعل اهللا عّز

والربق... وغريها. والّرعد والّريح والدواب والطري
ألحٍد من ينبغـي ال ملكًا يل وهـب قد وتعاىل تبـارك ألصحابـه: إن اهللا سـليامن$ يـوم قـال ذات
كل يشٍء، من وآتاين الطري، منطق وعّلمني والوحوش، والّطري واالنس واجلن يل الريح سـّخر بعدي،
فأصعد غٍد يف قرصي أدخل أن أحببت وقد الليل، رسور يوم اىل يل تم ما أوتيت من امللك ما ومع مجيع

عىل يومي. ينغص ما عيل يرد لئال عّيل ألحٍد تأذنوا فال ممالكي إىل وأنظر أعاله
عىل  مّتكئًا ووقف إىل أعىل موضع من قرصه، وصعد بيده عصاه أخذ الغد من كان قالوا: نعم، فلام
قد خرج واللباس الوجه حسن شاب نظر إىل إذ أعطي فرحًا بام أويت بام ممالكه مرسورًا إىل ينظر عصاه
أن أردت وقد هذا القرص إىل أدخلك من له: قال سـليامن$ به برص فلام زوايا قرصه، من بعض عليه
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دخلت؟ فبإذن من فيه اليوم؟ أخلو
دخلت. وبإذنه ربه القرص هذا فقال الشاب: أدخلني

مني، فمن أنت؟ به فقال: ربه أحق
املوت. ملك أنا قال:

جئت؟ قال: وفيام
روحك. ألقبض قال: جئت

فقبض دون لقائه، يل رسور يكون أن وجّل عّز اهللا وأبى رسوري، يوم فهذا به أمرت ملا امض قال:
شـاء اهللا ما ميت وهو عصاه مّتكئـًا عىل سـليامن$ فبقي عصاه، روحـه وهو متكئ عىل املـوت ملـك
بقي قد سليامن$ إن من قال: فمنهم واختلفوا فيه فافتتنوا حّي أنه وهم يقدرون إليه والناس ينظرون
علينا جيب الذي لرّبنا إنـه يرشب، ومل ومل يأكل ينم ومل يتعب ومل عصاه هذه األيام الكثـرية عـىل مّتكئـًا
وليس أعيننا يسـحر عليعصاه، متكئ واقف أنه يرينا وإنه سـاحر سـليامن$ وقال قوم: إن أن نعبده،
عّز اهللا بعث اختلفوا فلـام أمره بام شـاء، اهللا يدّبر ونبيه اهللا عبد هو سـليامن املؤمنون: إن فقـال كذلـك،
عىل قرصه من سـليامن$ وخّر العصا أكلت جوفها انكـرست فلـام عصاه، فدّبـت يف االرضـة وجـّل

صنيعها.(١٨٤) لالرضة فشكرت اجلن وجهه،
املوت، أمام ضعيف االنسـان أن لنا: حتى يبني هبذه الطريقة سـليامن$ وجّل اهللا عّز أمـات نعـم،
طويلة؟! ملدة العصا عىل يّتكأ وجعله ينام جيلس أو واحدة حتى سليامن$ حلظـة املوت يمهل مل حيث

عقب؟! عىل رأسًا دولته كيان وأقلب الضعيفة االرضة فأسقطه
اىل يصلوا فلـن والقدرة القوة مـن عندهم كانت مهـام بأنه املغـرورون العامل أقويـاء يتعلـم وحتـى
وينتبهوا الغرور وأال يصيبهم العظيم، ملكـه برغم الفانية الدنيا هذه انتقل من الذي سـليامن$ قـدرة

اخلالق. عظمة إرادة أمام أية يملكون ال الطوفان، يف مسري كالريش أهنم ويعلموا ألنفسهم،
يف خطبة له: عّيل$ أمري املؤمنني يقول

سّخر الذي داود$ بن سليامن ذلك لكان سـبيًال، املوت لدفع أو البقاء سـّلًام، إىل جيد أحدًا أّن فلو
الفناء قيسُّ رمته واسـتكمل مّدته طعمته، اسـتوىف الّزلفة فلّام مع النبّوة وعظيم واالنس اجلّن ملـك لـه

املوت.(١٨٥) بنبال

سليامن$) حياة قصص (هناية
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زكريا$ حياة قصة
.(٢٠٢ ١٤، ص ج (البحار: حييى$ والدة كانت والتي «حنّانة» تسمى أهنا روي (١)

.(١٩٤ ١٤، ص سنة (البحار: ج مائة وثامن ألف وبينهام موسى$ أبا عمران وليس ماثان بن عمران (٢) هو
عمران: ٣٦. (٣) آل

عمران). آل سورة من ٣٧ اآلية ٤٣٦ (ذيل ص ،٢ جممع البيان: ج١ و (٤)
ص ٤٣٦. و ٢، ج١ (٥) جممع البيان:

عمران: ٣٧. (٦) آل
ص ٤٣٩. و ٢، ج١ (٧) جممع البيان:

عمران: ٣٨. (٨) آل

عمران: ٣٩. (٩) آل
من مريم، سورة يف مفصلة ومرشوحة حييى$ ببشارته دعائه واستجابة دعاء زكريا$ جاء ،٤١ عمران: آل (١٠)

.١١ اآلية وحتى االوىل اآلية
.١١ مريم:  (١١)

ص ١٧٨. ،١٤ ج (١٢) البحار:
.٩٠ - ٨٩ (١٣) االنبياء:

املنكر (كام هنيه عن بسـبب زكريا$ ابن حييى$ قتل زكريا أن طاغوت عرص التواريـخ بعض ويسـتفاد مـن  (١٤)
زكريا$ فهرب أيضا، الطاغوت أراد قتله ألن باخلطـر، فأحّس حييى$ بقتل فعلم زكريا$ رشحه) سـيأيت
عليه، وانطبقت زكريـا فيها الشـجرة ودخل جذع له فانفـرج أشـجار فيه املقدس بيت عند فدخـل بسـتانًا
- نقال ١٨٩ ص ،١٤ ج (البحار: زكريا$ فاستشهد الشجرة وقطعوا إبليس بمساعدة الطلب فوصل إليه

املذكورة. التهمة تلك زكريا قتل سبب يكن لذلك مل أثري)، ابن كامل تاريخ عن
و ١٨٩. ١٧٩ ص ج١٤، البحار: ج١، ص ١٧٠ - ١٧٥، أثري: تاريخ كامل ابن  (١٥)
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ص ١٧٩. ج١٤، (١٦) البحار:

حييى$ حياة قصـــة
ص ٤٣٩. ،٢ و ج١ البيان: جممع  (١٧)

.٣٩ عمران: ٧ - آل مريم:  (١٨)
.١٥ مريم:  (١٩)

.٣٩ عمران: آل  (٢٠)
ص ١٨٩. ،١٤ ج (٢١) البحار:

ص ١٨٧. ج١٤، البحار: - ٧٢ ص ،١ ج فروع الكايف:  (٢٢)
ص ٣٢٥. ،١٨ ج (٢٣) البحار:

الوقت. هذا يف مّيتًا كان زكريا$ أن عىل مبني هذا القول ،٣٢٥ ص ج٣، الثقلني: نور  (٢٤)
.٣٠ مريم:  (٢٥)
.١٢ مريم:  (٢٦)

ص ٤٩٤. الكايف: ج١، اصول  (٢٧)
ص ٤٩٤. ج١، وااللقاب: الكنى  (٢٨)

ص ٤٣٢. روسو: ير يب تاريخ علوم  (٢٩)
هبدايا منها. ملا أتوه بلقيس رّدًا عىل حرس (ع) سليامن بلسان القرآن يف الرد هذا النمل: ٣٦، جاء (٣٠)

.٢٦ االعراف: (٣١)
.٨٠ يوسف:  (٣٢)

.٢٤ املائدة: (٣٣)
.٣ البلد: (٣٤)

.٧٧ القصص:  (٣٥)

.٣٨ الزخرف:  (٣٦)
.٧ التغابن: (٣٧)

.٣٧ الشورى:  (٣٨)
(٣٩) البقرة: ٢٦٩.

الثامنة، منح يتجـاوز ال وعمره انكلرتا يف احلجاز جامعـة يف االفتخارية شـهادة الدكتوراة نال الطفـل هـذا (٤٠)
قرآنية مخس مواضيع يف القمي الطباطبائي حسني حممد السيد لتفّوق الشهادة املذكورة هذه اجلامعة أساتذة
فرتة اختباره اسـتغرق م، فرباير ١٩٩٨ ١٩ هـ املوافق شـوال ١٣١٨ ٢٢ يف تاريخ كل القرآن) (منهاحفظ
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درجة املائة، ونال درجة من ٩٣ عىل وحصل سؤال، ١٣٠ املدة أجاب عىل هذه ونصف، ويف ساعات ثالث
احلجاز. جامعة يف االفتخارية الدكتوراة

ص ١٧٩. ج١٤، البحار: - ٩١، ٩٥ الصدوق: ص الدين كامل  (٤١)
ص ٣٢٥. ج٣، الثقلني: نور (٤٢) تفسري

القميص. املدرعة: (٤٣)
االسالم. صدر يف النساك يلبسوهنا كان قلنسوة طويلة الربنس:  (٤٤)

و ١٦٦. ١٦٥ ص ،١٤ ج (٤٥) البحار:
.١٨-٢٠ الصدوق: آمال عن نقال - ١٦٧ و ١٦٦ ص ج١٤، البحار: اقتباسا عن (٤٦)

ص ١٨٩. ج١٤، (٤٧) البحار:
والسأمة. التخمة البشم: (٤٨)

الطويس. ابن آمايل نقال عن ،١٧٣ ص ج١٤، (٤٩) البحار:
ص ١٨٨. البحار: ج١٤، الفقيه، طبقا لنقل حيرض من ال  (٥٠)

ص ٥٣٥. الكايف: ج٢، اصول  (٥١)
لتجرب امللك هريوديـا أجربت امللك) زوجـة كانت (التي والـدة هريوديا الروايات أن بعـض لنقـل وطبقـًا (٥٢)
حييى$ برأس إليك يأيت حتى تواقعيه هلـا: ال وقالت وزينتها هيأت ابنتها الرتتيب وهبذا حييى$، قتـل عـىل

.(١٨١ ١٨٠ و ص ،١٤ حال سكره....(البحار: ج عليه يف وعرضتها
بسجنه. امللك قام لذا الزوجة وابنة األخ ابنة من الزواج بحرمة أفتى قد كان (٥٣) ألنه

و ٧١٧. ٧١٦ ص زاده: لعامد عن تاريخ االنبياء (٥٤) اقتباسا
ص ٣٢٤. ج٣، الثقلني: نور (٥٥) تفسري

و ٣٥٨. ١٦٨ ص ج١٤، (٥٦) البحار:
ص ٣١٤. ج٤٥، (٥٧) البحار:
ص ١٨١. ،١٤ ج (٥٨) البحار:

يسـّلط أن اهللا أراد رهبم عن أمر باملعـايص وعتوا ارسائيل بنو عملـت ملا قال: أنـه اهللا$ عبـد أيب عـن (٥٩) روي
من فيه البلدان وغرسـت بني من انتخبته بلد مـا أرميا يا أرميا: اىل اهللا فأوحـى ويقتلهم، يذهلم مـن عليهـم

خرنوبًا؟ فأنبت فأخلف الشجر كرائم
اهللا  فأوحى سبعًا أرميا فصام املثل، هذا ما معنى ليخربنا ربك راجع له: فقالوا إرسائيل فأخرب أرميا أحبار بني
فعملوا باملعايص، فيها، الذين أسكنتهم فبنو ارسائيل فيه أنبت وأما ما املقدس، فبيت البلد أما أرميا يا إليه:
وألسلطن عليهم فيها حريان، احلكيم يظل بفتنة المتحننهم حلفت فبي كفرًا، نعمتي وبدلوا ديني، وغريوا
بيتهم وخيرب ويسبى حريمهم، مقاتليهم، فيقتل باجلربية عليهم فليتسلطن طعامًا، ورشهم والة عبادي رش
أحبار بني أرميا املزابل مائة سـنة، فأخرب يف عىل الناس يفتخرون به الذي حجرهم ويلقي به، يعتزون الذي
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والضعفاء؟ الفقراء واملساكني ذنب ما له: فقل ربك له: راجع فقالوا إرسائيل
سبعًا  صام ثم إليه يشء، يوح أكلة ومل وأكل سبعًا صام ثم يشء، إليه فلم يوح ثم أكل أكلة سبعًا أرميا فصام
رأيتم ألنكم هلم: قل إليه: اهللا أوحى ثم اىل قفاك، وجهك الردن أو هذا عن أرميا لتكفن يا إليه: اهللا فأوحى

.(٣٥٦ ص ،١٤ ج (البحار: تنكروه فلم املنكر
.٣٥٦- ٣٥٨ و ١٨٢ ١٤، ص ج عن البحار: (٦٠) اقتباسًا

الّزلفى. البحار: ج ١٤، ص ٣٥٨ و ٣٥٩ - معامل (٦١)

ابراهيم$ حياة قصـــة
.٧٠ النجار: ص الوهاب لعبد القرآن قصص  (٦٢)

.٤٥ ١٢، ص ج البحار:  (٦٣)

.٣٦ ص ،١٢ ج (٦٤) البحار:
.٤١ ج١٢، ص البحار: ،٣٢٥ ص البيان: ج٤، جممع عن (٦٥) اقتباسا

.٤١ ١٢، ص ج البحار: - ٣٢٥ ص ،٤ ج جممع البيان: عن (٦٦) اقتباسا
ص ١٦٠. االنبياء: ج١، تواريخ ناسخ  (٦٧)

.٢١٧ - ١٦٤ ص ،١ ج تاريخ الطربي:  (٦٨)
ص ٣١٩. ،٢ ج اجلامع: تفسري - ص ٣٢٥ البيان: ج٤، عن جممع اقتباسا  (٦٩)

.٣٠ ٤٢ و ص ،١٢ ج البحار:  (٧٠)
ص ،١٢ ج البحار: - ص ١٩٧ ج١، أخبار الرضا: عيون سورة االنعام - من ٧٩ اىل عن اآليات ٧٥ اقتباسا (٧١)

.٣٠
ص ٢٧٣. جممع البيان: ج٢،  (٧٢)

.٦١ ج١٢، ص البحار: - ص ٢٧٦ الثقلني: ج١، نور تفسري  (٧٣)
.٦١ ج١٢، ص (٧٤) علل الرشايع: ص ١٩٥ - البحار:

.٣١ ج١٢، ص البحار:  (٧٥)
سورة مريم. من ٤٩ - ٤١ (٧٦) اآليات

.٧٤ االنعام: (٧٧)
االنبياء. سورة من ٥٦ - ٥٢ اآليات (٧٨)

.٣١ ج١٢، ص البحار:  (٧٩)
ص ٢٢٤. ج٢، اجلامع: تفسري - ٣١ ص ،١٢ ج (٨٠) البحار:

البقرة. سورة من ٢٥٧ مضمون اآلية (٨١)
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ص ،١٢ ج (البحار: النار حادثـة بعد احلادثة هذه بعض جاء - ص ٥٨ البالغـي: للصدر قصـص القـرآن  (٨٢)
.(٣٤

.٥٧ االنبياء: (٨٣)
أصنام قومه. ابراهيم$ كرس فيه الذي اليوم هو النريوز يوم الصادق$: قال االمام (٨٤)

.٨٩ الصافات:  (٨٥)
.٦٧ - ٥٩ (٨٦) االنبياء:

.٣٢ ١٢، ص ج البحار: - ٦٨ (٨٧) االنبياء:
أسـئلك بحّق «اللهم إّين مناجاته: يف قال ابراهيم$ أن قـال: االمام الصادق$ أن طبقـًا لبعض الروايـات (٨٨)

.(٦٨ ص ج١، الثقلني: (نور واحلسني...» واحلسن وفاطمة وعيلٍّ حممٍد
.٣٣ ٣٢ و ج١٢، ص البحار: - ٥٥ و ٥٤ ص ج٧، (٨٩) جممع البيان:

ص ١٦٦. البهية: أنوار - ٦٣٥ ص االرشاد: ج١، طبعة الشيعة أعيان  (٩٠)
بنزول تلك أراد عّز وجّل اهللا أن عباس: ابن يقول املطلب، هذا اىل االشارة تم النحل سورة من ٢٦ اآلية يف (٩١)
وأن لقدراهتم من الطواغيت وإظهارهم يتزلزلوا ال أن جيب أهنم هلم ويبني املسلمني يقّوي روحّية اآلية أن

هلم. شعارًا وجيعلوهنا الغيبية االمدادات عىل يّتكلوا
.٤٤ ٤٣ و ص ج١٢، البحار: عن اقتباسا  (٩٢)

ص ١٧٥. ج١، القلوب: حياة - الصفا: ج١ روضة عن (٩٣) اقتباسا
.٧٠ االنبياء: (٩٤)

.٣٧ ج١٢، ص البحار:  (٩٥)

.١٨ ج١٢، ص البحار:  (٩٦)
.٢٠ احلكايات: ص (٩٧) جوامع

اسحاق. قصة حياة االموال يف مجع عوامل ذكرنا  (٩٨)
وماله ماشـيته وسـبيل سـبيله خيلو أن فأمرهم البراهيم$ بام جرى نمرود علم أن الروايات لبعـض طبقـا (٩٩)
ص ج٧، امليزان: تفسري عن وأرض بآهلتكم (اقتباسا دينكم أفسد بالدكم يف بقي إن إنه وقال: خيرجوه، وأن

.(٢٤١
.٩٩ الصافات: (١٠٠)

آخذ العرش. العارش:  (١٠١)
.٢٤٢ ٢٤١ و ص ج٧، امليزان: عن (١٠٢) اقتباسا

عام ١٢٠ حينذاك ابراهيم$ عمر كان االمام الصادق$: قال - ١٧٥ ص ج٥، البيان: جممـع - ٧٢ هـود: (١٠٣)
ص ١١٠و١١١). عام (البحار: ج١٢، سارة ٩٠ وعمر

.٨ ص ج١٢، البحار:  (١٠٤)
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ابراهيم$. عىل مّروا مسريهم ويف عىل قوم لوط$ العذاب بنزول مأمورين (١٠٥) كانوا
.٦٩ هود: حنيٍذ﴾ جاء بعجٍل أن لبث ﴿فام (١٠٦)

ص٥. ،١٢ ج البحار: (١٠٧)
ص١١. ج١٢، البحار:  (١٠٨)
.١٣ ج١٢، ص (١٠٩) البحار:

البيضاء: املحّجة يف بسـيط باختالٍف املطلب هذا نظري جاء ص ٢١٠ - العـويف: ملحمد جوامـع احلكايـات  (١١٠)
.٢٦٦ ص ج٧،

مغيض املاء. يف الشجر - جمتمع االمجة الغيضة: (١١١)
به. طليت أي صفائها أو دهنا، ملئت أي سمنها عن إما كناية (١١٢)

.١٠ ٩ و ص (١١٣) البحار: ج١٢،
.٨١ ٧٦ و ص (١١٤) البحار: ج ١٢،

.٤٩١ السعادة: ص معراج عن اقتباسا  (١١٥)
أو ابراهيم$ أتباع ومبارزة توحيد وهو موضـوع أال باآليات السـابقة يرتبط اآلية ظاهر أن من الرغم عـىل (١١٦)
أن أال وهو السـابق للحديث طبقًا اآلية تلك يأّول ألن مانع يوجد أي ال االصنام، ولكن ضد عّباد نوح$

عيل$. وأتباع لشيعة عيل$ ويكون مصداقًا شيعة من يكون ابراهيم$
شيع. كلمة البحرين: جممع (١١٧)

.٣٨ - ٣٥ (١١٨) ابراهيم:
.٧٩ ج١٢، ص (١١٩) البحار:

.٧٨ ١٢، ص ج البحار: - ٢٧٠ ص الصدوق: آمايل  (١٢٠)

يعقوب$ حياة قصـــة
.٧١ هود: (١٢١)

.٨٤ االنعام: (١٢٢)
قتيبة». ابن «املعارف كتاب عن اقتباسا (١٢٣)

العراق. يف بابل مدن من وهي آرام» أو «فّران «حّران» اىل يذهب أن أنه أمره لبعض التواريخ (١٢٤) وطبقا
.٣٧٠ - ٣٦٩ ص زاده: االنبياء لعامد تاريخ عن اقتباسا  (١٢٥)

.١٢٥ مصطفي زماين: ص ترمجة القرآنية، القصص  (١٢٦)
.١٥٥ النجار: ص الوهاب لعبد االنبياء (١٢٧) قصص

٤٣، بـاب ص ج١، الرشائـع: علـل - ٣١٦ ص ج٣، اجلامـع: تفسـري - ٢٤٦ ج٢، ص (١٢٨) تفسـري الربهـان:
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قوية أن االنبياء ألدّلـة طبقا اعتقاد لدينا األوىل»، «تـرك قضية أخرى موارٍد يف هـذه القصـة ويف أتـى - ٤١
النواهي وأداء االرشـادية لالوامر تركهم يكون يذنبونه الذي والذنب الذنوب، ومن اخلطأ من معصومني
والنواهي االساسـية االوامر ترك وأداء من معصومني فهم االساسـية والنواهي االوامر وليس االرشـادية
العامل تأليف وكتاب تنزيل االنبياء، الشأن يف هذا ٢٤٠ ص ج١٤، امليزان: تفسري راجع - االرشادية وليس

(ره). سيد مرتىض الكبري
.٤١٩ - ٨٥، ٤١٨ - ٨١ ص البالغي: للصدر القرآن (١٢٩) قصص

سليامن$ حياة قصـــة
.٣٠ سورة ص: (١٣٠)

(كلمة بخت). ٦٠ ص البحار: ج١، (١٣١) سفينة
السبأ: ١٢-١٣. سورة (١٣٢)

ملدة عاش سـليامن$ أن لبعـض الروايات وجـاء - ٧٣ ١٤، ص ج البحـار: - ص ١٩٣ الربقـي: حماسـن (١٣٣)
.(١٤٠ ج١٤، ص البحار: - ٢٨٩ ص الصدوق: الدين عرش سنة (اكامل واثني سنة سبعامئة

.٢٤٦ الكايف: ص (١٣٤) روضة
اىل جييء حتى االغنياء واالرشاف وجوه تصفح املسـتضعفني، فإذا أصبح حاجات يقيض سـليامن¢ (١٣٥) كان

.(٨٣ ص ج١٤، (البحار: املساكني مع ويقول: مسكني معهم املساكني ويقعد
املريخاين). (بخط ٢٨ ص دفرت ١، املثنوي: ديوان (١٣٦)

.٧٩ ج١٤، ص عن البحار: (١٣٧) اقتباسًا
.٢٧٨ ج١، ص الكايف: (١٣٨) اصول

.٢٠٩ ج١٩، ص الشيعة: وسائل  (١٣٩)
.(٧٥ ج٤، ص الثقلني: الغنم (نور يرعى صبي آنذاك كان أن سليامن$ اىل التوجه مع (١٤٠)

.٦٨ ١٤، ص - البحار: ج ص ٣٨٣ الكايف: ج١، أصول  (١٤١)
مرة. بعد نخل مرة احلواري: الذي اخلبز (١٤٢)

املنخول. غري الدقيق من املأخوذ اخلشكار: اخلبز (١٤٣)
ص٧٠. ج١٤، البحار:  (١٤٤)

ص ج ٤، الثقلني: مما رأيتم»(تفسـري نـور اهللا أعظم يف واحدة تسـبيحٍة «ثـواب - ٧٢ ص ،١٤ (١٤٥) البحـار: ج
.(٤٥٩

ج٥، ص٣٥٥. البيضاء: املحّجة  (١٤٦)
املواهب التي هذه كل من بالرغم سـليامن$، بملك وحكومة سـمعتم ألصحابه: لقد اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قال (١٤٧)



٩٦
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روح السامء.(تفسري اىل ينظر أن يسـتطيع مل يكن أنه حتى وخضوعًا خشـوعًا إال تزده مل أهنا إال يمتلكها كان
.(٣٩ ص ج ٨، البيان:

ص. سورة من ٣٣ اىل ٣١ اآليات عن (١٤٨) اقتباسا
.٤٧٥ ج٨، ص جممع البيان: كتفسري التفاسري من االستفادة مع ص: ٣٤، سورة (١٤٩)

.٣٥ سورة ص: (١٥٠)
.٣٨ - ٣٦ (١٥١) سورة ص:

بوجودنا. جلهلهم أن يضّيعونا من املحتمل ولكن سليامن$ جنود أقبل عدالة أنني وتعني (١٥٢) النمل: ١٨،
.١٩ النمل: (١٥٣)

.٨٣ ٨٢ و ص ج٤، الثقلني: نور تفسري لنقل طبقًا (ع) الرضا أخبار عيون (١٥٤)
النمل: ٢٠-٢١. (١٥٥)

وإدراك. ذكاء للطري أن املطلب هذا حيكي القمي، تفسري ،٢٦ - ٢٢ النمل: (١٥٦)
.٣١ - ٣٠ (١٥٧) النمل:
.٢٨ - ٢٧ (١٥٨) النمل:

.٣٣ النمل: (١٥٩)

.٣٤ النمل: (١٦٠)

.٣٥ النمل: (١٦١)
.١١١ ج١٤، ص البحار:  (١٦٢)

.٣٧ - ٣٦ (١٦٣) النمل:

.٤٠ - ٣٨ (١٦٤) النمل:
.٤٠ النمل: (١٦٥)
.٤١ النمل: (١٦٦)

.١١٢ ١٤، ص ج البحار:  (١٦٧)
.٤٤ النمل: (١٦٨)

بقصص حياة ٤٤ ترتبط وحتـى اآلية ١٤ من النمـل يف سـورة آية إىل أن ثالثني التوجه (جيـب ٤٤ النمـل: (١٦٩)
سليامن$).

الرابع. دفرت املثنوي للمولوي: (١٧٠) ديوان
.٣ - ص ٢ ،١ ج حماسن الربقي:  (١٧١)

عىل الرأس. ترتك الشعر اخلصلة من القرتعة: (١٧٢)
العصافري. من نوع الُقنْربة: (١٧٣)
جيامعها. أن أي أراد يسفد: (١٧٤)



٩٧

اهلوامش

.٨٢ ج١٤، ص البحار: - ١٤٦ ص ج٢، الكايف: فروع  (١٧٥)
.٩٥ ج١٤، ص (١٧٦) البحار:
.٩٥ ج١٤، ص (١٧٧) البحار:

.٩٨ - ٩٧ ص ج١٤، البحار: لنقل طبقًا الراوندي (١٧٨) دعوات
.١١ الّربيع: ص (١٧٩) زهر

.٢٤٤ ج٤٤، ص البحار:  (١٨٠)
.٩٥ الشعار: ص الدكتور بتحقيق من العويف ملحمد احلكايات عن جوامع اقتباسًا (١٨١)

.١٤٢ - ١٤١ ص ج ١٤، البحار:  (١٨٢)
.٣٣٤ املريخاين: ص املثنوي بخط ديوان عن اقتباسًا (١٨٣)

سبأ. سورة من ١٤ اآلية يف موت سليامن$ اىل القرآن االشارة يف ٢٦٥، تم ص ج١، الرضا: أخبار عيون (١٨٤)
.١٨٢ خطبة البالغة: هنج (١٨٥)
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