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قصص األنبياء
مقدمة
احلمد هلل إله األولني واآلخرين ،أرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،وأقام احلجة ،على اخللق أمجعني .والصالة والسالم على
سيد األولني واآلخرين ،حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وعلى إخوانه األنبياء واملرسلني ،وعلى آله وصحبه وسلم
تسليماً كثرياً إىل يوم الدين.
قصص األنبياء فيها عربة وعظة ألصحاب العقول ،ألويل النهي ،قال تعاىل  { :لقد كان يف قصصهم عربة ألويل
األلباب ما كان حديثاً يفرتى ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون } .
ففي قصصهم اهلداية والنور ،ويف قصصهم تسلية للمؤمنني وتقوية لعزائمهم ،وفيه تعلم الصرب وحتمل األذى  ،وفيه ما
كان عليه األنبياء من اخللق الرفيع و األدب اجلم مع رهبم ومع أتباعهم ،وفيه شدة ورعهم ،وحسن عبادهتم لرهبم .
ويف هذا الطرح نذكر مقتطفات من قصص أنبيائنا ،لنعترب ونتأسى هبم ،فهم خري أسوة وخري قدوة ،صلى اهلل عليهم
وعلى نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
قصة آدم عليه السالم
ِ
ِ ِ
ض ًخلِي َفة ًقَالُواًأ َ ِ
ال ًًربُّ َ ِ ِ ِ ِ
ِ
اءً
ك ًالد ًَ
ًجاعِ ٌل ًِيف ْ
اًويَ ْسف ُ
ْ
ًاأل َْر ِ َ
ََت َع ُل ًف َيه َ
ك ًللْ َم َالئ َكة ًإ يِّن َ
قالًتعاىلًَ ً{ً:وإ ْذ ًقَ َ َ
يم َ
اًم ْن ًيُ ْفس ُد ًف َيه َ
ِ ِ
اًَلًتَ ْعَل ُمو ًَن(ً.ً)1(ً)03
كًقَ َ
ًم َ
يسًلَ َ
الًإِ يِّنًأ ْ
َعلَ ُم َ
َوََْن ُنًنُ َسبي ُحًِبَ ْمد َك ًَونُ َقد ُ
قالًصلىًاهللًعليهًوسلمً (ً:إنًاهللًخلقًآدمًمنًقبضةًقبضهاًمنًمجيعًاألرضًفجاءًبنوًآدمًعلىًقدرًاألرضً،فجاءً
منهمًاألبيضًواألمحرًواألسودًوبنيًذلكً،واخلبيثًوالطيبًوالسهلًواحلزنًوبنيًذلكً)ً(ً)2

أىبًً،كرباًوحسداًً.
مثًأمرًاهللًاملالئكةًأنًيسجدواًآلدمًمىتًماًنفخًفيهًمنًروحهً،فسجدًاملالئكةًً،واستكربًإبليسًو ً
الًأَنَاًخي رً يمْنهًخلَ ْقتَِِن ًِمنًناا ٍرًوخلَ ْقتَه ًِم ِ
نًط ٍ
نيً}﴿ً﴾٢١اَلعرافًً.
ج َدًإِ ْذًأ ََم ْرتُ ًَ
وقالً{ً:قَ َ
اًمنَ َع َ
ك ًقَ َ َ ْ ٌ ُ َ
ََ ُ
كًأاََلًتَ ْس ُ
ًم َ
ال َ

مثًأسكنًاهللًآدمًاجلنةً،وأمرهًاألكلًوالتمتعًمباًش اءًمنًاجلنةًإَلًشجرةًهناهًربهًأنًيأكلًمنهاًً،وخلقًاهللًمنًآدمً

َنتً
زوجهًحواءًليسكنًإليهاً.وأمرًاهللًآدمًوحواءًبالتنعمًمنًاجلنةًوحذرمهاًمنًتلكًالشجرةًَ ً{:وقُلْنَاًيَ َ
ًاس ُك ْنًأ َ
اًآد ُم ْ
ًشْئتماًوََلًتَ ْقًرب ِ ِ
ِ
ًاجلناةًَوُك َال ًِمْن هاًرغَداًحي ُ ِ
ِِ
نيً}﴿ً﴾٥٣البقرةً.وحذرًاهللًآدمً
َوَزْو ُج َ
اجَرَةًفَتَ ُكونَاًم َنًالظاالم َ
ث ُ َ َ ََ َ
َ َ َْ
اًهٰذهًالش َ
ك َْ َ
ًاأل َْر ِ
ض ُك ْم ًلِبَ ْع ٍ
ضً
ًع ُدوً ً َولَ ُك ْم ًِيف ْ
منًإغواءًإبليسًليكونًمنه ًعلىًحذرًمن ًضاللته ًواغوائهً {.قَ َ
ًاهبِطُوا ًبَ ْع ُ
ال ْ
ض َ
مستَ َقرً ًومتَاعٌ ًإِ َ ٰىل ِ
ًح ٍ
ني ً}﴿ً ﴾١٢اَلعراف.فعمر ًآدم ًعليه ًالسالم ًوحواء ًاألرض ًوأجنبوا ًً ً ،وكثر ًنسلهم ً.ورد ًيفً
ُ ْ ََ
اَلخبارًواَلثارًانًآدمًعليهًالسالمًًأبوًالبشريةًعاشًً0333سنةًدفنًىفًاهلندً،وقيلًىفًمكةً،وقيلًىفًبيتًاملقدسً
ً
.1سورة البقرة .
.2رواه أحمد ( )58091والترمذي ( )5811وقال  :حديث حسن صحيح  ،وأبو داود( )3984
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ًًً
قصة نوح عليه السالم أول الرسل إلى أهل األرضًً(ً)3
هوًنوحًبنًَلمكًبنًمتوشلخًأولًرسولًإىلًأهلًاألرضً(ً.ًً)4كانًمولدهًبعدًوفاةًآدمًمبائةًسنةًوستًوعشرينً
سنةًً.ويؤيدًذلكًماًرواهًالبخاريًعنًابنًعباسًرضيًاهللًًعنهماًقالًً:كانًبنيًآدمًونوحًعشرةًقرونًكلهمًعلىً
اإلسالمً ًً.بعثهًاهللًإىلًالناسًملاًعبدتًاألصنامً،وضلواًعنًعبادةًرهبمًً.ولبثًنوحًعليهًالسالمًيدعوهمًويذكرهمً
ِ
ث ًفِي ِهم ًأَلْف ٍ
ِ ِِ
ًعاماً
ني َ
ًسنَة ًإِاَل ًمخَْس َ
باهلل ًتسع ًمائة ًومخسني ًعاما ًكما ًأخربنا ًربنا ً{ َولََق ْد ًأ َْر َسلْنَا ًنُوحا ًإ َ ٰىل ًقَ ْومه ًفَلَبِ َ ْ َ َ
َخ َذ ًُه ُم ًالطُّوفَا ُن ًَوُه ْم ًظَالِ ُمو َن ً﴿}ً ﴾٢٢العنكبوت ًً .وملا ًرأى ًعليه ًالسالم ًاستمرار ًقومه ًعلى ًاملعاصي ًوالعنادً
فَأ َ
واملكابرة ًً ،وحتديهم ًأن ًيأتيهم ًالعذاب ًً {:قَالُوا ًيا ًنُوح ًقَ ْد ًجادلْت نا ًفَأَ ْكث ر ِ
ِ ِ ِ
نت ًِم َنً
َ َ ََ َ ْ َ
ت ًج َدالَنَا ًفَأْتًنَا ًمبَا ًتَع ُدنَا ًإِن ً ُك َ
َ ُ
ال ا ِ ِ
ِ
ِ
ىًاأل َْرضًم َنً
ًعلَ ْ
نيً}﴿ً﴾٥١هودً.عندئذًدعاًعليهمًنبيهمًولكلًنيبًدعوةًمستجابةً{ َوقَ َ
وح ًَر ي
ب ًََلًتَ َذ ْر َ
صادق َ
الًنُ ٌ
ضًلُّواًعِباد َك ًوََل ًيلِدواًإِاَل ًفَ ِ
ِ
اجراً َكفاارا(ً.ً)5(ً})62فاستجابًاهللًلهً{ َونُوحاًإِ ْذً
اك ًإِ ْن ًتَ َذ ْرُه ْم ًيُ ِ َ َ َ َ ُ
ًدياارا()62إِن َ
ين َ
الْ َكاف ِر َ
ِ
استَجْب نَاًلَهًُفَنَ اجْي نَاهُ ًوأ َْهلَهُ ًِمن ًالْ َكر ِ
ب ًالْ َع ِظي ًِم}ً( ً.ً)6مثًأمرهًاهللًسبحانهًوتعاىلًأنًيصنعًسفينةًوأنً
نَ َادىًم ْن ًقَ ْب ُل ًفَ ْ َ
َ ْ
َ
هؤَلءًالقومًمآهلمًإىلًالرر ًً،وحذرًاهللًنوحا ًمنًمراجعتهًيفًقومهًفنهنمًقدًحقًعليهمًالعذابً.وملاًتكاملًبناءً
ٍ
السفيةًأمرهًاهللًأنًحيملًفيهاًمنًكلًزوجنيًاثننيًمنًاحليواناتًوالطيورًوغريهاًلبقاءًنسلهاًًً.
وملاًأغر ًاهللًقومًنوحًإَلًاملؤمننيًكانًمنًمجلةًالقومًالذينًأغرقهمًاهللً ًزوجةًنوحًعليهًالسالمًًفنهناًكانتًعلىً
ِ
ًَت ِريًهبِِم ًِيفًمو ٍجً َك ِْ ِ
وحً
الكفرًًً،وابنهً(يام)ًً الذيًأىبًأنًيركبًالسفينةًمعًأبيهًً،قالًتعاىلًًَ ً{ً:وه َي َْ
اجلبَال ًَونَ َادىًنُ ٌ
ْ َْ
ِ
ال ًََل ًع ِ
ِ ِ
ِ
اص َمً
ًم َع ًالْ َكافِ ِري ًَن()26قَ َ
ًم ْع ِزٍل ًيَابُ َا
ًجبَ ٍل ًيَ ْعص ُم ِِن ًم َن ًالْ َماء ًقَ َ َ
ًسآ ِويًإ َىل َ
ال َ
اًوََل ًتَ ُك ْن َ
بَ
ًارَك ْ
ابْنَهُ ًَوَكا َن ًِيف َ
ًم َعنَ َ
ِن ْ
ِ
ِِ
ني}ً(ًً.)7
الًبَْي نَ ُه َماًالْ َم ْو ُجًفَ َكا َن ًِم َنًالْ ُم ْرَرقِ ًَ
ًم ْن ًَرِح َم ًَو َح َ
الْيَ ْوَمًم ْنًأ َْم ِرًاللاهًإاَل َ
ًفهبطتًالسفينةًعلىًاجلوديًً،وهوًجبلًمعروفًيفًاجلزيرةً(ًً.ً)8مثًملاًأُهبطًنوحًومنًمعهً،سألًاهللًًجناةًابنهًفننً
اهللًوعدًبنجنائهًوأهلهًًً.
قالًابنًكثريًً:فننًكانًماًذكرًحمفوظاًعنًابنًعباسًمنًأنهًبعثًولهًأربعًمائةًومثانونًسنةًً,وأنهًعاشًبعدًالطوفانً
ثالمثائةًومخسنيًسنةً،فيكونًقدًعاشًعلىًهذاًألفًسنةًوسبعمائةًومثاننيًسنةًًً.
قصة نبي هللا هود عليه السالم ()9
هوًنيبًاهللًهودًبنًشاخلًبنًأرفخشدًبنًسامًبنًنوحًعليهماًالسالمًً.كانًمنًقبيلةًيقالًهلاًعادًً،وكانواًعرباً
يسكنونًاألحقافًوهيًجبالًالرملًً،وكانتًباليمنً.وكانواًكثرياًماًيسكنونًاخليامًذواتًاألعمدةًالضخامًكماًقالً

.3البداية والنهاية ()554/5
.4انظر :صحيح البخاري ()4430
.5سورة نوح ()52-59
.6األنبياء (29
 .7سورة هود ()34-35
.8انظر  :البداية والنهاية ()540/5
.9انظر :البداية والنهاية ()538-542/5
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ٍ
اد()2إِرمً َذ ِ
ًُيْلَ ْق ًِمثْ لُ َه ِ
اًيفًالْبِ َال ًِد}ً(ًً.ً)10فعادًهذهًهمًأولً
اتًالْعِ َم ًِ
اد()2الاِِتً ََلْ ُ
فًفَ َع َل ًَربُّ َ
تعاىلًً{ً:أَ ََلًْتَ َرً َكْي َ
كًبِ َع ً َ َ

منًعبدًاألصنامًبعدًالطوفانً،فبعثًاهللًهلمًهودا ًعليهًالسالم ً.فدعاهمًهودًعليهًالسالمًإىلًالتوحيدً،وذكرهمًبرهبمً
ً،فكذبوهًوخالفوهًً،وتنقصوهًوسخرواًمنهًً،فنصحًهلمًًوذكرهمًبنعمةًاهللًعليهمًأنًاستخلفهمًوأورثهمًاألرضًبعدً
ً
قومًنوحً،وجعلهمًأشدًأهلًزماهنمًيفًاخللقةًوالشدةًوالبطشً،وارسلًعليهمًرحياًعقيما{ً:وِيف ٍ
اًعلَْي ِه ُمً
ًعاد ًإِ ْذ ًأ َْر َسلْنَ َ
َ َ
ٍ
ِ
ت َ ِِ
ًج َعلَْتهُ ً َكالارِمي ًِم}ً(ً.ً)11استمرتًهذهًالريحًالعظيمةًسبعةًليالً
يح ًالْ َع ِق ًَ
يم(َ )20ما ًتَ َذ ُر ًم ًْن ً َش ْيء ًأَتَ ْ
ًعلَْيه ًإاَل َ
الير َ
ومثانيةًأيامًً،ريحًعقيمًَلًتنتجًخريا ًً،وكلًشيءًمترًعليهًَتعلهًرميما ًفانيا ًباليا ًً،وهذهًالريحًمنًقوهتاًأهناًكانتً
حتملًالرجلًفرتفعهًيفًاهلواءًمثًتنكسهًعلىًأمًرأسهًفتشدخهًحىتًيكونًجثةًبالًرأسًً،كأعجازًالنخلًاخلاويةًالِتًَلً
رؤسًهلاًً .واسمًهذهًالريحًالدبورًً،قالًصلىًاهللًعليهًوسلمًً(ً:نُصرتًبالصباً،وأهلكت ًعادًبالدبورً)ً(ً)12

.والصباًً:ريحًهتبًمنًالشر ًً،والدبورًً:ريحًهتبًمنًالرربًًً.
ً
قصة نبي هللا صالح عليه السالم

هو نيب اهلل صاحل بن عبد بن ماسح بن عبيد ابن مثود  ،وهو من قوم مثود -الذين يسكنون احلِ ْجر الواقعة بني احلجاز
وتبوك ، -وأمة مثود جاءت بعد أن أهلك اهلل عاد  ،ولذلك قال هلم نبيهم صاحل َ { :واذْ ُك ُروا إِ ًْذ َج َعلَ ُك ًْم ُخلَ َف ًاءَ ِم ًْن
اد} (. )13
بَ ْع ًِد عَ ًٍ
أرسل اهلل صاحلاً إىل مثود ؛ يدعوهم إىل التوحيد ونبذ عبادة األصنام واألنداد ،فقال هلم { ْاعبُ ُدوا اللاًهَ َما لَ ُك ًْم ِم ًْن إِلًٍَه
غَْي ُرًهُ} ( . )14ولكن قوم مثود ردوا على نبيهم صاحل دعوته بل سخروا منه ،فتهكموا به وقالوا له  :كنا نرجو أن يكون
عقلك كامالً قبل هذه املقالة .
مثودً اجتمعوا يوماً يف ناديهم ،فجاءهم صاحل عليه السالم وذكرهم باهلل ووعظهم  ،فطلبوا منه
وقد ذكر املفسرون أن َ
على وجه التعنت والسخرية والتحدي أن ُيرج هلم من صخرة عظيمة ناقة عظيمة وذكروا من صفاهتا كيت وكيت،
وأشاروا إليها ،فقال هلم صاحل عليه السالم إن أنا أجبتكم إىل ما سألتم أتؤمنون مبا جئتكم به وتصدقوِّن فيما أرسلت
به  .قالوا :نعم  .فأخذ منهم العهود واملواثيق على ذلك ،مث دعا ربه عز وجل  ،فاستجاب اهلل له ،وأخرج من تلك
الصخرة الِت أشاروا إليها ناقة عظيمة حسب ما طلبوا ،فآمن منهم من آمن وكفر أكثرهم  .وقال هلم نبيهم صاحل { :
ِِ
يف أَر ًِ ِ
ِ
ِ
وء فَيَأْ ُخ َذ ُك ًْم
وها بِ ُس ًٍ
ض اللاًه َوًََل متََ ُّس َ
قَ ًْد َجاءَتْ ُك ًْم بَي نًَةٌ م ًْن َربي ُك ًْم َهذًه نَاقًَةُ اللاًه لَ ُك ًْم ءَايَةً فَ َذ ُر َ
وها تَأْ ُك ًْل ِ ً ْ
رب يوم
اب}( ،)15فأمرهم نبيهم صاحل أن َل ميسوا هذه الناقة بسوء ،فهي آيه من آيات اهلل  ،وقال هلم إن هلا ِش ًُ
َع َذ ًٌ
ترد املاء وَل يشرب املاء معها أحد من دوابكم ،ويف اليوم اآلخر ت ّدر عليهم لبناً يكفيهم كلهم .
وانبعث أشقى القوم وهو قدار بن سالف  ،وكان عزيزاً منيعاً يف قومه  ،ولكنه شقي بعقره الناقة .قال تعاىل  { :فَنَ َاد ْوا
صِ
ال َهلُ ًْم َر ُس ًُ
ول
اها()11فَ َق ًَ
ت مثَُودًُ بِطَ ْر َو َاها()11إِ ًِذ انْبَ َع ًَ
احبَ ُه ًْم فَتًَ َعاطَى فَ َع َقًَر} ( . )16وقال تعاىل َ { :ك اذبَ ًْ
ث أَ ْش َق َ
َ
.10سورة الفجر ()9-9
 .11اآليات ()35-35
 .12رواه البخاري ( ،)5041ومسلم ()800
.13األعراف ()23
.14األعراف ()24
.15األعراف ()24
.16سورة القمر .
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ِ
ِ
اها(. )17( })11
وها فَ َد ْم َد ًَم َعلَْي ِه ًْم َربُّ ُه ًْم بِ َذنْبِ ِه ًْم فَ َس او َاها(َ )11وًََل َُيَ ًُ
اها()11فَ َك اذبُ ً
اف عُ ْقبَ َ
وهُ فَ َع َق ُر َ
اللاًه نَاقًَةَ اللاًه َو ُس ْقيَ َ

ومن عتوهم وجربوهتم حتدوا صاحلاً عليه السالم أن يأيت ربه بالعذاب الذي حذرهم وخوفهم منه  ،قال تعاىل { :
ِ
ني} ( .)18فقال هلم نيب اهلل صاحل :
ت ِم ًَن الْ ًُم ْر َسلِ ًَ
صالِ ًُح ائْتِنَا ِمبَا تَعِ ُدنَا إِ ًْن ُكنْ ًَ
فَ َع َق ُروا النااقًَةَ َو َعتَ ْوا َع ًْن أ َْم ًِر َريهب ًْم َوقَالُوا يَا َ
وب} (. )19
ك َو ْع ًٌد َغْي ًُر َم ْك ُذ ًٍ
يف َدا ِرُك ًْم ثََالثًَةَ أَيا ًٍام َذلِ ًَ
اعوا ِ ً
{ متََت ُ
قال ابن كثري  :فلما اشرقت الشمس –أي مشس اليوم الثالث -جاءهتم صيحة من السماء من فوقهم  ،ورجفة شديدة
من أسفل منهم ،ففاضت األرواح وزهقت النفوس وسكنت احلركات وخشعت األصوات ،وحقت احلقائق  ،فأصبحوا
ود} ( . )21واحلمد هلل
ََل بُ ْعدا لِثَ ُم ًَ
ود َك َف ُروا َربا ُه ًْم أًَ
ََل إِ اًن مثَُ ًَ
يف دارهم جامثني جثثاً َل أرواح فيها وَل حراك هبا ( { .)20أًَ
رب العاملني .

قصة نبي هللا وخليل الرحمن إبراهيم عليه السالم
آتى اهلل إبراهيم عليه السالم رشداً يف صرره ،كما قال املوىل جل وعال { ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به
عاملني } .
كان أبوه آزر يعبد األصنام ،فأَلن إبراهيم ألبيه الكالم ،وتلطف يف العبارة ،لعله يتقي وينيب ،ولكن أباه زجره وهناه
ِّن َملِيًّا( })14وعندها
اك َو ْاه ُج ْرِ ً
يم لَئِ ًْن ًََلْ تَنْتًَِه َأل َْر ُمجَن ًَ
ِت يَاِبْ َر ِاه ًُ
ت َع ًْن ءَ ِاهلَِ ً
ب أَنْ ًَ
ال أ ََراغِ ًٌ
وأغلظ له القول فقال له { :قَ ًَ
22
ّب َح ِفيًّا} ( )  .وكان إبراهيم عليه السالم
ّب إِن ًاهُ َكا ًَن ِ ً
ك َريً
َستَ ْر ِف ًُر لَ ًَ
قال له إبراهيم عليه السالم َ { :س َال ًٌم َعلَْي ًَ
ك َسأ ْ
يرجو أن مين اهلل على أبيه فيسلم ،ولكن ملا صد أبوه عن اتباع احلق وأيس إبراهيم من أبيه تربأ منه لكونه كافراً فأخربنا
ني لًَهُ أَن ًاهُ َع ُدوً لِلاًِه تَبَ ارًأَ ِمْن ًهُ إِ اًن
يم ِألَبِ ًِيه إِاًَل َع ًْن َم ْوعِ َد ًٍة َو َع َد َها إِيا ًاهُ فَلَ اما تَبَ ا ًَ
ار إِبْ َر ِاه ًَ
استِ ْر َف ًُ
اهلل عن ذلك بقوله َ { :وَما َكا ًَن ْ
يم} (. )23
يم َأل اَو ًاهٌ َحلِ ًٌ
إِبْ َر ِاه ًَ
مث بعد أن جنى اهلل إبراهيم عليه السالم من كيد الكافرين خرج مهاجراً إىل أرض الشام بزوجته سارة  ،وابن أخيه لوط

عليه السالم وذهب إىل مصر وحدث له ولزوجه مع ملكها حمنة ولكن اهلل سلم .
قال صلى اهلل عليه وسلم  ( :هاجر إبراهيم عليه السالم بسارة فدخل هبا قرية فيها ملك من امللوك أو جبار من
اجلبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه الِت معك قال أخِت مث رجع
إليها فقال َل تكذّب حديثي فنِّن أخربهتم أنك أخِت فو اهلل إن على األرض مؤمن غريي وغريك فأرسل هبا إليه فقام
إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إَل على زوجي فال تسلط
علي الكافر فرط حىت ركض برجله ....قالت اللهم إن ميت يقال هي قتلته فأرسل مث قام إليها فقامت توضأ تصلي
وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إَل على زوجي فال تسلط علي هذا الكافر فرط حىت
ركض برجله قال عبد الرمحن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم إن ميت فيقال هي قتلته فأرسل يف الثانية أو يف
.17سورة الشمس .
.18األعراف ()22
.19سورة هود ()91
.20البداية والنهاية ()512/5
.21هود ()99
.22سورة مريم .
.23سورة التوبة ()553
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الثالثة فقال واهلل ما أرسلتم إيل إَل شيطانا ارجعوها إىل إبراهيم وأعطوها آجر فرجعت إىل إبراهيم عليه السالم فقالت

أشعرت أن اهلل كبت الكافر وأخدم وليدة) (. )24
مث بعد ذلك رجع إبراهيم وزوجته سارة ولوط عليهما السالم إىل بالد بيت املقدس ،ونزل لوط عليه السالم مدينة
سدوم وبعثه اهلل نبياً يدعو الناس لدين اهلل .
وملا كانت سارة عقيماً َل تنجب ،وهبت هاجر لزوجها إبراهيم لعل اهلل يرزقه منها الولد ،فكان كذلك وولدت
إمساعيل  ،وملا أراد اهلل أن ُيترب إبراهيم عليه السالم ،أمره أن يذبح ابنه ،فكان إلمساعيل عليه السالم شأن ،وكان
ك فَانْظًُْر َماذَا تَ َرى
َِّن أَ ْذ َِبُ ًَ
يف الْ َمنَ ًِام أ يً
ِّن أ ََرى ِ ً
ِن إِ يً
ال يَابُ َاً
إلبراهيم شأن عظيم ،قال اهلل تعاىل  { :فَلَ اما بَلَ ًَغ َم َع ًهُ ال اس ْع ًَي قَ ًَ
ني(َ )101ونَ َاديْنَ ًاهُ أَ ًْن
َسلَ َما َوتَلاًهُ لِلْ َجبِ ًِ
صابِ ِر ًَ
ت افْ َع ًْل َما تُ ْؤَم ًُر َستَ ِج ُدِ ً
ال يَاأَبَ ًِ
قَ ًَ
ِّن إِ ًْن َش ًاءَ اللاًهُ ِم ًَن ال ا
ين()101فَ لَ اما أ ْ
ني(َ )104وفَ َديْنَ ًاهُ بِ ِذبْحًٍ
ني()101إِ اًن َه َذا َهلًَُو الْبَ َال ًءُ الْ ُمبِ ًُ
ك َْجن ِزي الْ ُم ْح ِسنِ ًَ
الرْؤيَا إِناا َك َذلِ ًَ
ص ادقْ ًَ
يَاإِبْ َر ِاه ًُ
ت ُّ
يم()101قَ ًْد َ
وحي  ،فكلم ابنه امساعيل يف
َع ِظي ًٍم( . )25( } )101أُمر إبراهيم أن يذبح ابنه يف رؤيا رآها يف منامه  ،ورؤيا األنبياء ًٌ
ذلك ،فأجاب إمساعيل بقوله  :افعل ما تؤمر  ،مث عقاب وقال  :ستجدِّن إن شاء اهلل من الصابرين ،وصد إمساعيل
يف قوله ووعده  ،ولذلك امتدحه اهلل يف سورة مرمي بأنه صاد الوعد  .مث موقف إبراهيم يف ذبح ابنه ،بعد أن جاءه
الولد على كرب ،وبلغ الولد مبلغ الرجال ،مع ما يف القلب من احملبة العظيمة الِت أوجدها اهلل يف قلوب اخللق ألوَلدهم
.
مث أمر اهلل نبيه وخليله إبراهيم عليه السالم أن يبِن مبكة بيتاً  .قال ابن عباس  ...( :قال إبراهيم يا إمساعيل إن اهلل
أمرِّن بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينِن قال وأعينك قال فنن اهلل أمرِّن أن أبِن ها هنا بيتا وأشار إىل أكمة
مرتفعة على ما حوهلا قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل إمساعيل يأيت باحلجارة وإبراهيم يبِن حىت إذا ارتفع
البناء جاء هبذا احلجر فوضعه له فقام عليه وهو يبِن وإمساعيل يناوله احلجارة ومها يقوَلن ربنا تقبل منا إنك أنت

السميع العليم قال فجعال يبنيان حىت يدورا حول البيت ومها يقوَلن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) (. )26
اج َعلْنَا
يع الْ َعلِ ًُ
ت ال اس ِم ًُ
اك أَنْ ًَ
يل َربانَا تَ َقبا ًْل ِمًناا إِن ًَ
ت َوإِ ْمسَاعِ ًُ
يم الْ َق َواعِ ًَد ِم ًَن الْبَ ْي ًِ
قال تعاىل َ { :وإِ ًْذ يَ ْرفَ ًُع إِبْ َر ِاه ًُ
يم(َ )111ربانَا َو ْ
ِ
ك وأَ ِرنَا منَ ِ
ِ
ني لَ ًَ ِ
ث فِي ِه ًْم
يم(َ )111ربانَا َوابْ َع ًْ
اب الارِح ًُ
ت التا او ًُ
اك أَنْ ًَ
ب َعلَْي نَا إِن ًَ
اس َكنَا َوتُ ًْ
ُم ْسلِ َم ْ ًِ
ك َوم ًْن ذُيرياتنَا أُامةً ُم ْسل َمةً لَ ًَ َ َ
اب و ِْ
ِ
يم( . )27( })111فلله
احلَكِ ًُ
اك أَنْ ًَ
ْم ًةَ َويَُزيكي ِه ًْم إِن ًَ
َر ُسوَلً ِمْن ُه ًْم يَْت لُو َعلَْي ِه ًْم ءَايَاتِ ًَ
ت الْ َع ِز ًُيز ْ
احلك َ
ك َويُ َعلي ُم ُه ًُم الْكتَ ًَ َ
احلمد .

.24رواه البخاري ( ،)5091ومسلم ()3425
.25سورة الصافات.
 .26رواه البخاري ()4493
.27سورة البقرة .
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قصة لوط عليه السالم
هو لوط بن هاران بن تارح  ،ابن أخي إبراهيم عليه السالم  .فنخوة إبراهيم عليه السالم هاران وناحور .
ولوط عليه السالم نزح من حمل إبراهيم عليه السالم بأمره وبنذنه إىل مدينة سدوم فنزهلا  ،وكان أهلها من أفجر الناس ،
وأكفرهم ،وأشدهم تعنتا ،وأسوأهم وأخبثهم فعلة  .كانوا يرتكون ما أحل اهلل هلم من النساء ،ويأتون الذكور ،فدعاهم
ال لَِق ْوِم ًِه أَتَأْتُو ًَن
لوط عليه السالم إىل اهلل  ،و إىل التوحيد  ،وإىل ترك هذه الفاحشة العظيمة ،قال تعاىلَ { :ولُوطا إِ ًْذ قَ ًَ
ِ ِ
ِ
يس ًِاء بَ ًْل أَنًْتُ ًْم قَ ْوًٌم ُم ْس ِرفُو ًَن}
ال َش ْه َوةً ِم ًْن ُد ًِ
ني( )10إِنا ُك ًْم لَتَأْتُو ًَن الير َج ًَ
َح ًٍد ِم ًَن الْ َعالَ ِم ًَ
الْ َفاح َش ًةَ َما َسبَ َق ُك ًْم هبَا م ًْن أ َ
ون الن َ
ِ ِ
ِ
( .)28وقال تعاىل  { :ولُوطا إِ ًْذ قَ ًَ ِ ِ ِ ِ
ني( )11أَئِنا ُك ًْم
َح ًٍد ِم ًَن الْ َعالَ ِم ًَ
ال ل َق ْوم ًه إنا ُك ًْم لَتَأْتُو ًَن الْ َفاح َش ًةَ َما َسبَ َق ُك ًْم هبَا م ًْن أ َ
َ
29
ِ
يل}...اآلية ( )
ال َوتَ ْقطَعُو ًَن ال اسب ًَ
لَتَأْتُو ًَن الير َج ًَ
ِّن َعلَى الْ َق ْوًِم
ص ْرِ ً
ال َر يً
وملا رأى لوط عليه السالم عنادهم واستكبارهم وإفسادهم يف األرض دعا عليهم  { :قَ ًَ
ب انْ ُ
ين( . )30( })10فاستجاب اهلل لنبيه  ،وبعث املالئكة بالعذاب على املكذبني املعاندين .
الْ ُم ْف ِس ِد ًَ
 .قال املفسرون  :اقتلع جربيل قرى قوم لوط ورفعها بطرف جناحه  ،حىت بلغ هبن السماء ،ومسعت املالئكة صوت
صياح الديكة  ،ونباح الكالب  ،مث قلبها عليهم  ،مث أُمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود وهي احلجارة الشديدة
الصلبة ،ومنضود  :أي متتابعة .
قصة خطيب األنبياء شعيب عليه السالم
كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم مدين الِت هي قرية من أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية احلجاز
قريباً من ِبرية قوم لوط ( . )31وكانوا كفاراً يقطعون السبيل ،وُييفون املارة ،ويعبدون األيكة وهي شجرة من األيك،
وكانوا يبخسون املكيال وامليزان ويطففون  .حىت بعث اهلل فيهم رجالً منهم وهو شعيب عليه السالم  ،فدعاهم إىل
ال يَاقَ ْوًِم ْاعبُ ُدوا اللاًهَ َما لَ ُك ًْم ِم ًْن
اه ًْم ُش َعْيبا قَ ًَ
التوحيد  ،وترك القبائح ،وعدم ظلم الناس  .قال تعاىل َ { :وإِ ًَ
َخ ُ
ىل َم ْديَ ًَن أ َ
ض بَ ْع ًَد
يف ْاأل َْر ًِ
اء ُه ًْم َوًََل تُ ْف ِس ُدوا ِ ً
إِلًٍَه غَْي ُرًُه قَ ًْد َجاءَتْ ُك ًْم بَي نًَةٌ ِم ًْن َربي ُك ًْم فَأ َْوفُوا الْ َكْي ًَل َوالْ ِم َيزا ًَن َوًََل تَ ْب َخ ُسوا الن ًَ
ااس أَ ْشيَ َ
ني( . )32( )11فدعاهم إىل التوحيد ،وأمرهم بالعدل وعدم خبس الناس
ص َال ِح َها َذلِ ُك ًْم َخْي ًٌر لَ ُك ًْم إِ ًْن ُكْنتُ ًْم ُم ْؤِمنِ ًَ
إِ ْ
حقهم ،وهناهم عن قطع الطريق احلسية الدنيوية واملعنوية الدينية ،وذكرهم بنعمة اهلل عليهم أن كثرهم من قلة .
ك تَأْ ُم ُرًَك أَ ًْن نَتْ ُرًَك َما
َص َالتُ ًَ
اش َعْي ًُ
ولكن كعادة األمم الظاملة ،والقرون السالفة ،كذبوا نبيهم واستهزءوا به  { ،قَالُوا يَ ُ
بأَ
يد} (. )33
يم الارِش ًُ
احلَلِ ًُ
اك َألَنْ ًَ
يف أ َْم َوالِنَا َما نَ َش ًاءُ إِن ًَ
يَ ْعبُ ًُد ءَابَ ُاؤنَا أ ًَْو أَ ًْن نَ ْف َع ًَل ِ ً
ت ْ
مث ملا استحقوا العقاب والعذاب ،مجع اهلل هلم صنوفاً من العذاب ،ألهنم مجعوا صنوفاً كثرية من األفعال القبيحة
اب يَ ْوًٍم
اب يَ ْوًِم الظُّلاًِة إًِناًهُ َكا ًَن َع َذ ًَ
َخ َذ ُه ًْم َع َذ ًُ
والشنيعة  ،فأخذوا بعذاب الظلة كما يف سورة الشعراء  { :فَ َك اذبُ ًُ
وه فَأ َ

.28األعراف ()95-90
.29سورة العنكبوت .
.30سورة العنكبوت .
.31البداية والنهاية ()555/5
.32سورة األعراف .
.33هود آية ()92
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َع ِظي ًٍم( . )34( })111مث عذبوا بالرجفة الِت زلزلت األرض من حتتهم وأزهقتهم كما يف سورة األعراف قال تعاىل :
35
َاي نَا ُش َعْيبا
يف َدا ِرِه ًْم َج ِامثِ ًَ
َصبَ ُحوا ِ ً
َخ َذتْ ُه ًُم الار ْج َف ًةُ فَأ ْ
{ فَأ َ
ني( . ) ( })11مث عذبوا بالصيحة َ { :ولَ اما َج ًاءَ أ َْم ُرًنَا جنْ
36
ٍ ِ
ني( ) ( })11وهي صيحة
يف ِديَا ِرِه ًْم َج ِامثِ ًَ
حوا ِ ً
ت الا ِذ ًَ
َخ َذ ًِ
َوالا ِذ ًَ
ين ظَلَ ُموا ال ا
صْي َح ًةُ فَأ ْ
ين ءَ َامنُوا َم َع ًهُ بَِر ْمحًَة مناا َوأ َ
َصبَ ُ
عظيمة أمخدت األصوات  .قال ابن كثري :أصاهبم حر عظيم مدة سبعة أيام َل يكنّهم منه شيء مث أقبلت إليهم
سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من احلر فلما اجتمعوا كلهم حتتها أرسل اهلل تعاىل إليهم منها
شرراً من نار وهلباً ووهجاً عظيماً ورجفت هبم األرض وجاءهتم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم . )37( ..فبعداً للقوم
الظاملني .
قصة يوسف عليه السالم
هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحا ابن ابراهيم عليهم السالم ،وأكرم به من نسب !  ،أنزل اهلل يف شأنه سورة تتلى ،
فذكرت أحواله وتفاصيل حياته .
مبدؤها رؤيا رآها يوسف يف منامه  ،حيث رأى أحد عشر كوكبا ،والشمس والقمر له ساجدين،وملا قص تلك الرؤيا
على أبيه يعقوب عليه السالم ،علم أنه سيكون ليوسف شأن عظيم ،فأمره بأن يكتم األمر حىت َل حيسده أخوته أو
ينالوه بسوء ،والشمس والقمر أي أبواه  ،والكواكب األحدى عشر هم إخوته .وملا رأى أخوة يوسف حمبة أبيهم له
وعنايته به ،حسده أخوته وأضمروا له يف أنفسهم شراً وكادوا أن يتفقوا على قتله ،لوَل أن أخاهم األكرب رأى عدم قتله
اَلقتصار على رميه يف الرب حىت تلتقطه أحد القوافل الِت ترد البئر -أثنتهم عن قتله.
فباعته القافلة حىت وصل اىل بيت عزيز مصر حيث اشرتاه  ،فراودته زوجة العزيز فرفض امرها  ،مث عقبت امرأة العزيز
ِِ
ت فَ َذلِ ُك اًن اًلا ِذي لُمت ن ِ ً ِ ِ
ص ًَم َولَئِ ًْن ًََلْ يَ ْف َع ًْل َما ءَ ُام ُرًهُ لَيُ ْس َجنَ اًن َولَيَ ُكونَ ًْن ِم ًَن
 { :قَالَ ًْ
ُْ
اِن ف ًيه َولََق ًْد َر َاو ْدتًُهُ َع ًْن نَ ْفس ًه فَ ْ
استَ ْع َ
ِن إِلَْي ًِه
يل ِمماا يَ ْدعُونَِ ً
ب إِ َاً
َح ًُّ
ال َر يً
ين( ،})11لكن يوسف اعتصم بربه والتجأ إليه وهو نعم امللجأ {قَ ًَ
صاغِ ِر ًَ
ال ا
ب ال يس ْج ًُن أ َ
اجل ِ
ِ
َص ً ِ ِ
ف َعْن ًهُ َكْي َد ُه اًن إِن ًاهُ ُه ًَو ال اس ِم ًُ
يع
صَر ًَ
اسَت َج ًَ
اهلِ ًَ
ف َع يً
ص ِر ًْ
َوإِاًَل تَ ْ
ني()11فَ ْ
اب لًَهُ َربًُّهُ فَ َ
ب إلَْيه اًن َوأَ ُك ًْن م ًَن َْ
ِن َكْي َد ُه اًن أ ْ ُ
ني } يوسف  .واستقر أمرهم على سجن يوسف حيناً
ىت ِح ًٍ
جنُن ًاهُ َح اً
يم(ًُ )11مثا بَ َدا َهلًُْم ِم ًْن بَ ْع ًِد َما َرأ َُوا ْاآليَ ًِ
الْ َعلِ ًُ
ات ًلَيَ ْس ُ
من الزمن  ،وكان ذلك .
ِ
ان يَأْ ُكلُ ُه اًن َسْب ًٌع
ات مسَ ًٍ
ِّن أ ََرى َسْب ًَع بَ َقَر ًٍ
ك إِ يً
ال الْ َملِ ًُ
مث إنه بعد ذلك أقلقت امللك رؤيا رآها وطلب تعبريها َ { :وقَ ًَ
َضرَ ًُ
اث
يف ُرْؤيَ ًَ
وِّن ِ ً
لُ أَفْ تُ ِ ً
ات يَاأَيُّ َها الْ َم ًَ
ُخًَر يَابِ َس ًٍ
اف َو َسْب ًَع ُسْنبُ َال ًٍ
عِ َج ًٌ
اي إِ ًْن ُكْنتُ ًْم لِ ُّلرْؤيَا تَ ْعبُ ُرو ًَن( )11قَالُوا أ ْ
ت ُخ ْ
ض ًٍر َوأ َ
ني(})11يوسف .وَل جيد من يعربها له ،واعتذروا بأهنا قد تكون أضراث أحالم
َح َالًِم بِ َعالِ ِم ًَ
َح َالًٍم َوَما ََْن ًُن بِتَأْ ِو ًِ
يل ْاأل ْ
أْ
 .وتذكر ساقي امللك أمر يوسف وطلب إرساله إىل يوسف يف السجن ،فلما جاءه وقص عليه الرؤيا أوهلا يوسف عليه
يت ِم ًْن بَ ْع ًِد
يف ُسنْبُلًِِه إِاًَل قَلِيالً ِمماا تَأْ ُكلُو ًَن(ًُ )11مثا يَأِْ ً
وهُ ِ ً
ص ْد ًُْت فَ َذ ُر ً
ال تَ ْزَر ُعو ًَن َسْب ًَع ِسنِ ًَ
السالم فقال { :قَ ًَ
ني َدأَبا فَ َما َح َ
ِ
ك سب ًع ِش َد ًٌاد يأْ ُكلْ ًن ما قَدامتُ ًم َهل اًن إِاًَل قَلِيالً ِمماا ُْحت ِ
ااس َوفِ ًِيه
اث الن ًُ
ك َع ًٌام فِ ًِيه يُرَ ًُ
يت ِم ًْن بَ ْع ًِد ذَلِ ًَ
صنُو ًَن(ًُ )11مثا يَأِْ ً
َ َ َ ْ ْ ُ
ذَل ًَ َ ْ ٌ
يع ِ
ص ُرو ًَن( . })11فرجع الساقي إىل امللك فأخربه ،ولكن امللك طلب يوسف ليأخذ عنه التأويل مشافهة ،ولكن
َْ
يوسف عليه السالم أىب اخلروج حىت تظهر براءته ،فجمع امللك النسوة وسأهلن عن أمر يوسف  ،عندئذ َل تر امرأة
.34سورة الشعراء .
.35سورة األعراف .
.36سورة هود .
.37تفسير ابن كثير  .سورة الشعراء آية ()598
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احلَ ًُّق أَنَا َر َاودت ًُّهُ َعن نا ْف ِس ًِه َوإِن ًاهُ لَ ًِم َنً
ص َح ًَ
ت ْامَرأ ًُ
العزيز مناص من اَلعرتاف باحلق  { :قَالَ ًِ
ص ْ
َت الْ َع ِزي ًِز ْاآل ًَن َح ْ
ني }﴿﴾٣٢يوسف .فخرج يوسف عليه السالم معززاً مكرماً  ،وأراد أن جيعله امللك مقرباً ومستشاراً له  ،فطلب
ص ِادقِ ًَ
ال ا
منه يوسف أن جيعله على خزائن األرض لعلمه ومعرفته بتصريفها وأخرب عن نفسه بأنه حفيظ عليم .
وملا جاءت سنني اجلدب ،كان الناس يأتون إىل مصر ألخذ ما قدر هلم من الطعام ،وكان نصيب كل إنسان من
الطعام محل بعري  .فدخل إخوة يوسف عليه  ،فعرفهم وَل يعرفوه  ،وَل يكن بباهلم أن يصل يوسف عليه السالم إىل هذا
املنصب  .وملا جاء اخلرب يعقوب عليه السالم  ،أكثر البكاء  ،وابيضت عيناه من كثر احلزن والبكاء على يوسف  ،وَل
ييأس يعقوب من رمحة اهلل  ،وأمر بنيه بالبحث عن يوسف وبنيامني  ،فعاد إخوة يوسف إىل عزيز مصر وناشدوه ،
َخ ًِيه ًإِ ًْذ أَنْت ًم ج ِ
ِ
ف وأ ِ
ِ
اهلُو ًَن} .
ُْ َ
وذكروا له حال أبيهم فلما رأى حاهلم  ،ر هلم وقال َ { :ه ًْل َعل ْمتُ ًْم َما فَ َعلْتُ ًْم بيُ ُ
وس ًَ َ
اق ويصِ ًرب فَِن اًن اللاًه ًََل ي ِ
ِ
ِ
َجًَر
ض ًُ
وس ًُ
ف قَ ًَ
وس ًُ
اك َألَنْ ًَ
{قَالُوا أَئِن ًَ
يع أ ْ
َ ُ
ف َوَه َذا أَخي قَ ًْد َم اًن اللاًهُ َعلَْي نَا إن ًاهُ َم ًْن يَت ًِ َ َ ْ ْ
ال أَنَا يُ ُ
ت يُ ُ
ني()10قَالُوا تَاللاًِه لََق ًْد ءاثَرًَك اللاًه ًعلَي نَا وإِ ًْن ُكناا َخل ِ
يب َعلَْي ُك ًُم الْيَ ْوًَم يَ ْر ِف ًُر اللاًهُ لَ ُك ًْم َوُه ًَو
ال ًََل تَثْ ِر ًَ
ني()11قَ ًَ
اطئِ ًَ
الْ ُم ْح ِسنِ ًَ
َ
َ َ ُ َْ َ
تبِ
وه علَى وج ًِه أِ ً ِ
ِ ِ
أَرح ًم الار ِِ
ني}  ،فذهب البشري
َمجَعِ ًَ
صريا َوأْتُوِ ً
امح ًَ
ِّن بِأ َْهلِ ُك ًْم أ ْ
ني()11ا ْذ َهبُوا بَِقميصي َه َذا فَأَلْ ُق ًُ َ َ ْ
َّب يَأْ ً َ
َُْ
ِ
ون()11قَالُوا تَاللاًهِ
ِ
ِ
يد ًِ
ِ
ِ
وس ًَ
ِّن َألَج ًُد ر ًَ
وه ًْم إ يً
ت الْع ًريُ قَ ًَ
صلَ ً
ف لَ ْوًََل أَ ًْن تُ َفن ُ
ال أَبُ ُ
بقميص يوسف عليه السالم َ { ،ولَ اما فَ َ
يح يُ ُ
إِن ً ِ
ك الْ َق ِد ًِمي()11فَلَ اما أَ ًْن ج ًاء الْب ِش ًري أَلْ َق ًاه علَى وج ِه ًِه فَارتَ اًد ب ِ
ِّن أ َْعلَ ًُم ِم ًَن اللاًِه َما
ال أَ ًََلْ أَقُ ًْل لَ ُك ًْم إِ يً
صريا قَ ًَ
ض َاللِ ًَ
َ
اك لَفي َ
َ َ َ ُ ُ َ َْ ْ َ
ًََل تَ ْعلَ ُمو ًَن} وملا دخل يعقوب عليه السالم وزوجه وأوَلده األحد عشر  ،سجدوا له  ،والسجود يف شريعتهم كانت

حتية للعظماء  ،وكان هذا السجود تأويل للرؤيا الِت رآها يوسف عليه السالم ملا كان صررياً  .واحلمد هلل رب العاملني
.
قصة نبي هللا أيوب عليه السالم
هو أيوب بن موص بن زراح بن العيص بن إسحا ابن إبراهيم اخلليل عليه السالم.
قال ابن كثري ( : )38قال علماء التفسري والتاريخ وغريهم  ،كان أيوب رجالً كثري املال من سائر صنوفه وأنواعه من
األنعام والعبيد املواشي واألراضي املتسعة بأرض البثينة من أرض حوران  .وحكى ابن عساكر أهنا كلها كانت له ،
وكان له أوَلد وأهلون كثري فسلب من ذلك مجيعه وابتلي يف جسده بأنواع البالء وَل يبق منه عضو سليم سوى قلبه
ولسانه ،يذكر اهلل عز وجل هبا وهو يف ذلك كله صابر حمتسب ،ذاكر هلل عز وجل يف ليله وهناره وصباحه ومسائه،
وطال مرضه حىت عافه اجلليس ،وأوحش منه األنيس ،وأخرج من بلده وألقي على مزبلة خارجها ،وانقطع عنه الناس،
وَل يبق أحد حينو عليه سوى زوجته ،كانت ترعى له حقه ،وتعرف قدمي إحسانه إليها وشفقته عليها ،فكانت ترتدد إليه
فتصلح من شأنه ،وتعينه على قضاء حاجته وتقوم مبصلحته .
قال يف دعائه  { :رّب إِّن مسِن الضر وأنت أرحم الرامحني } قال النيب صلى اهلل عليه وسلم قالك  ( :إن نيب اهلل
أيوب لبث به بالؤه مثاِّن عشرة سنه فرفضه القريب و البعيد  ...احلديث ) .
مث ملا أراد اهلل رفع ضره وبالئه  ،أمره أن يضرب األرض برجله { أركض برجلك هذا مرتسل بارد وشراب }  .فانبع اهلل
له عيناً باردة املاء ،وأمر أن يرتسل فيها ،ويشرب منها ،فأذهب اهلل عنه ما كان جيده من األَل واألذى والسقم واملرض.

 .38قصص األنبياء ( )599-513/5بتصرف .
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قصة يونس عليه السالم
بعث اهلل يونس عليه السالم إىل أهل نينوى من أرض املوصل ،فدعاهم إىل التوحيد ،وإىل عبادة اهلل وحده ،ولكنهم
كعادة األمم قبلهم  ،كذبوا رسوهلم  ،وكفروا به ،فخرج غاضباً من عندهم ووعدهم أن حيل هبم العذاب بعد ثالث .
فخرجوا وقد لبسوا
ً
وملا خرج من عندهم غاضباً  ،أوقع اهلل يف أنفسهم التوبة واإلنابة  ،وندموا على ما كان منهم،
املسوح ،وفرقوا بني كل هبيمة وولدها ،وعجوا بالدعاء إىل اهلل وتضرعوا ،فال تسمع إَل دعاء ونداء وبكاء ،وَل تسمع
إَل رغاء اإلبل ،وخوار البقر،وثراء الرنم ..وملا رأى اهلل عز وجل حاهلم ذلك ،رأف هبم  ،وكشف عنهم العذاب ،الذي
س لَ اما َآمنُوا َك َش ْفنَا َعنْ ُه ًْم َع َذ ًَ
اب
ت فَنَ َف َع َها إِميَانُ َها إِاًَل قَ ْوًَم يُونُ ًَ
ت قَ ْريًَةٌ َآمنَ ًْ
قد انعقد سببه  .قال تعاىل  {:فَ لَ ْوًََل َكانَ ًْ
يف ْ ِ
ني }﴿﴾٨٩يونس.
ىل ِح ًٍ
اه ًْم إِ ًَٰ
ي ًِ
اخلِْز ًِ
ْ
اعنَ ُ
احلَيَ ًاة الدُّنْيَا َوَمت ْ
وأما يونس عليه السالم فننه ملا خرج غاضباً بسبب قومه  ،ركب سفينة يف البحر  ،فاضطربت وماجت هبم  ،وثقلت
مبن فيها  ،وكادوا يررقون  ،فاتفقوا على أن جيروا قرعة  ،فمن وقعت عليه يلقونه يف البحر  ،فوقعت القرعة على
يونس ،وملا هم بنلقاء نفسه يف البحر ،أعادوا القرعة فخرجت الثانية عليه ،مث أعادوا القرعة مرة ثالثة ،ويف كل مرة تقع
عليه  ،فلم ًَير يونس عليه السالم بداً من إلقاء نفسه ،ألمر قدره اهلل عز وجل  .وملا ألقى يونس نفسه يف البحر ،أوحى
اهلل إىل حوت أن يلتقمه وَل يهشم له عظماً وَل يأكل له حلماً فليس له برز  .فمكث يونس يف بطن احلوت مدة اهلل
ني ﴿ ﴾٢٥٨إِ ًْذ
س لَ ِم ًَن الْ ُم ْر َسلِ ًَ
أعلم هبا وكان تسبيحه َ :ل إله إَل أنت سبحانك إِّن كنت من الظاملني َ {.وإِ اًن يُونُ ًَ
ون ﴿ ﴾٢٢١فَساه ًم فَ َكا ًَن ِم ًن الْم ْدح ِ
يم ﴿﴾٢٢١
وت َوُه ًَو ُملِ ًٌ
احلُ ًُ
ض ًَ
ح ًِ
ىل الْ ُف ْل ًِ
أَبَ ًَق إِ ًَ
ني ﴿ ﴾٢٢٢فَالْتَ َق َم ًهُ ْ
َ ُ َ
ك الْ َم ْش ُ
َ ََ
يم ﴿﴾٢٢٣
ىل يَ ْوًِم يُْب َعثُو ًَن ﴿ ﴾٢٢٢فَنَبَ ْذنَ ًاهُ بِالْ َعَر ًِاء َوُه ًَو َس ِق ًٌ
يف بَطْنًِِه إِ ًَٰ
ث ًِ
ني ﴿ ﴾٢٢٥لَلَبِ ًَ
فَلَ ْوًََل أَن ًاهُ َكا ًَن ِم ًَن الْ ُم َسبي ِح ًَ
ىل ِح ًٍ
ني
اه ًْم إِ ًَٰ
ىل ِمائًَِة أَلْ ًٍ
ني ﴿َ ﴾٢٢١وأ َْر َسلْنَ ًاهُ إِ ًَٰ
َوأَنبَْت نَا َعلَْي ًِه َش َجَرةً يمن يَ ًْق ِط ًٍ
ف أ ًَْو يَِز ُ
اعنَ ُ
آمنُوا فَ َمت ْ
يدو ًَن ﴿ ﴾٢٢١فَ َ
}﴿ ﴾٢٢٩فاستجاب اهلل له .قال صلى اهلل عليه وسلم ( :دعوة ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت َل إله إَل
أنت سبحانك إِّن كنت من الظاملني فننه َل يدع هبا رجل مسلم يف شيء قط إَل استجاب اهلل له ) (. )39
فأوحى اهلل إىل احلوت أن يقذفه إىل الرب ،وأنبت عليه من شجرة اليقطني أي القرع ،كي يعوضه السقم الذي أصابه
من مكثه يف احلوت  ،مث أرسله اهلل إىل قوم عدهتم مائة ألف أو يزيدون  .فآمنوا مجيعهم  ،فضالً من اهلل وكرامه .
قصة كليم هللا موسى عليه السالم
هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن َلوي بن يعقوب بن اسحا بن إبراهيم عليهم السالم .
أول أمره رؤيا رآها فرعون ،فقد رأى يف منامه كأن ناراً أقبلت من َنو بيت املقدس ،فأحرقت دور مصر ومجيع القبط
وَل تضر بِن إسرائيل  ،فلما استيقظ هاله ذلك ،فجمع الكهنة والسحرة ،وسأهلم عن رؤياه ،فقالوا له  :هذا غالم يولد
من هؤَلء يكون سبب هالك أهل مصر على يديه  ،مث إن فرعون أمر بقتل كل غالم يولد لبِن إسرائيل  .فجعل هناك
قوابل ورجال يدورون على نساء بِن إسرائيل ويعلمون ميقات وضع احلوامل  ،فنن كان ذكراً قتل  ،وإن كانت أنثى
تركت .
.39رواه الترمذي ( )4101وأحمد ()5391
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فولد هارون بن عمران  ،مث محلت أم موسى مبوسى ،فخافت عليه ،ولكن اهلل إذا قدر أمراً كان  ،فلم يظهر على أم
موسى خمايل احلمل ،وملا وضعت أُهلمت بأن تضع ابنها يف تابوت ،وتربطه ِببل ،وكانت دارها متامخة للنيل  ،فكانت
ترضعه ،وإذا قضى رضاعه أرسلت التابوت وطرف احلبل عندها ،خشية أن يباغتوها رجال فرعون  .مث إهنا ظلت على
ت َعلَْي ًِه فَأَلْ ِق ًِيه
وس ًٰى أَ ًْن أ َْر ِضعِ ًِيه ۖ فَنِ َذا ِخ ْف ًِ
ذلك فرتة من الزمن  ،فأوحى إليها رهبا أن ترسل احلبل َ { :وأ َْو َحْي نَا إِ ًَٰ
ىل أُيًم ُم َ
ني }﴿ ﴾١القصص .
وهُ ِم ًَن الْ ُم ْر َسلِ ًَ
ك َو َجاعِلُ ً
ُّوهُ إِلَْي ًِ
ِّن ۖ إِناا َراد ً
ايف َوًََل َْحتَزِ ً
يف الْيَ يًم َوًََل ََتَ ِ ً
ًِ
و شب موسى  ،وبلغ مبلغ الرجال ،وكان اهلل قد آتاه قوة يف اجلسم  ،مث إنه دخل املدينة يف وقت غفلة فوجد رجلني
يقتتالن أحدمها قبطي  ،واآلخر من بِن إسرائيل ،فطلب اإلسرائيلي من موسى النصرة والنجدة ،فبادر موسى لنصرته ،
فضرب القبطي ضربة قتلته ،وعلم موسى أن هذا العمل من فعل الشيطان فتاب إىل ربه واسترفره من هذا الذنب،
فتاب اهلل عليه  ،مث إنه من الرد دخل املدينة فوجد ذلك الرجل اإلسرائيلي يقتتل مع قبطي آخر  ،وناداه واستراث به،
فقال له موسى ،إنك لروي مبني ،فأراد موسى أن يبطش بالقبطي  ،فخاف اإلسرائيلي وظن أن موسى سيبطش به
س ۖ إِن
ت نَ ْفسا بِ ْاأل َْم ًِ
ِن َك َما قَتَ لْ ًَ
يد أَن تَ ْقتُلَِ ً
وس ًٰى أَتُِر ًُ
ش بِالا ِذي ُه ًَو َع ُدوً اهلَُما قَ ًَ
فقال  { :فَلَ اما أَ ًْن أ ََر ًَاد أَن يَْب ِط ًَ
ال يَا ُم َ
ِ
ني }﴿ ﴾٢٨القصص .فلما مسع القبطي بذلك
صلِ ِح ًَ
ض َوَما تُِر ًُ
يف ْاأل َْر ًِ
يد إِاًَل أَن تَ ُكو ًَن َجباارا ِ ً
تُِر ًُ
يد أَن تَ ُكو ًَن م ًَن الْ ُم ْ
األمر ذهب مسرعاً ُيرب الناس مبن قتل القبطي اآلخر ،فخرج الناس مسرعني يريدون موسى ،وجاء رجل قد سبقهم ،
ينذر موسى مبا أضمروا له ،وأشار عليه باخلروج من املدينة لينجو بنفسه .
خرج موسى من أرض مصر خائفاً من بطش فرعون وقومهَ ،ل يعرف أن يذهب؛ فهداه اهلل إىل أرض مدين ،فبلغ ماء
مدين ،ووجد الرعاء يسقون ،وَلحظ وجود امرأتني تردان غنمهما أن يردا مع غنم القوم فسقى هلما.
ت لَنَا فَلَ اما جاءًه وقَ اً ِ
ال ًََل
ص قَ ًَ
ص ًَ
َجًَر َما َس َقْي ًَ
مث ما لبث أن جاءته إحدى املرأتني وقالت { :لِيَ ْج ِزيَ ًَ
كأْ
ص َعلَْي ًه الْ َق َ
َ َُ َ
ني }﴿ ﴾١٣القصص.
ت ِم ًَن الْ َق ْوًِم الظاالِ ِم ًَ
ف َجنَ ْو ًَ
ََتَ ًْ

فذهب موسى وكلم أبومها شعيب  ،وطمأنه بأنه يف أرض ليست لفرعون عليها سلطة  ،وتكلمت إحدى املرأتني ،
ت ِ
ِ
ني }﴿﴾١١القصص .أما القوة فظاهر
ي ْاأل َِم ًُ
ت الَْق ِو ًُّ
استَأْ َج ْر ًَ
وقالت  { :قَالَ ًْ
استَأْج ْرًهُ إِ اًن َخْي ًَر َم ًِن ْ
ت إِ ْح َد ُامهَا يَا أَبَ ً ْ
 ،وذلك أن موسى عليه السالم رفع احلجر من فم البئر ،حيث كان َل يستطيع رفعه إَل عشرة من الرجال ،وأما
األمانة :فنن املرأة ملا جاءته ليأخذ أجره من أبيها ،قال هلا َل متشي أمامي  ،وامشي خلفي  ،وأمرها بأن ترمي احلجر
مييناً ومشاَلً لتدله على الطريق .
وعرض عليه شعيب أن يستأجره لرعي الرنم مثانية أعوام وإن زاد عشرة فهو فضل من موسى ،على أن يزوجه إحدى
ابنتيه  .فوافق موسى عليه السالم ،وأت له عشرة أعوام .
فكلمه ربه ،وأرسله إىل بِن إسرائيل ،وأعطاه آيات وبراهني ،من رآها علم أهنا ليست يف مقدور البشر  .فكانت عصا
وحل عقدة من لسانه حىت يفقهوا عن موسى قوله وقد كان يف لسانه لثرة  ،مث أجاب اهلل
موسى تنقلب حية عظيمة ًّ ،

سؤال موسى أن يرسل إىل هارون وجيعله وزيراً معيناً ملواجهة فرعون وقومه ،فأجاب اهلل موسى إىل ما سأل ،وهذا دليل
على وجاهة موسى عند ربه .
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مث أمر اهلل موسى وهارون أن يذهبا إىل فرعون  ،ويدعونه إىل التوحيد ،قال تعاىل  { :ا ْذ َهبَا إِ َ ٰىلً فِ ْر َع ْو ًَن إِناهًُ طَرَ ٰىً
وَل لًَهُ قَ ْوَلً لاي نا لا َعلاًهُ يَتَ َذ اك ًُر أ ًَْو َُيْ َش ًٰى} ﴿.)40( ﴾٢٢
﴿ ﴾٢٥فَ ُق ًَ
واستمرت أذية فرعون وقومه  ،ملوسى وق ًومه ،فانتصر اهلل ملوسى فابتلى فرعون وقومه بأنواع من العذاب  ،فابتالهم
بالسنني وهي األعوام الِت ليس فيها زرع وَل ينتفع بضرع ،مث ابتالهم بالطوفان وهو كثرة األمطار املتلفة للزروع ،مث
ابتالهم باجلراد الذي ذهب بزروعهم  ،مث ابتالهم اهلل بالقمل الذي نرص عليهم حياهتم فدخلت عليهم بيوهتم ويف
فرشهم  .مث ابتالهم اهلل بالدم ،فكانوا كلما اغرتفوا ماء حتول دماً عبيطاً فلم يهنئوا مباء عذب  .مث ابتالهم اهلل
بالضفادع ،فملت عليهم بيوهتم  ،فال يكشفوا إناء إَل وبه من الضفادع ،فتنكد عيشهم بذلك .
وكانوا كلما ابتلوا ببلوى سألوا موسى أن يدعو ربه لريفع عنهم العذاب ،وإن فعل ليؤمنوا له ويرسلوا معه بِن إسرائيل .
وكان موسى يدعو ربه يف كل مرة يسألونه ذلك ،وكان اهلل يستجيب دعاء نبيه ورسوله  .وملا متادى فرعون وقومه يف
الضالل والري ،وكفرهم باهلل ،وخمالفة لرسوله  .أوحى اهلل إىل موسى أن يبلغ بِن اسرائيل بالرحيل  ،فسار موسى ببِن
اسرائيل واستمروا ذاهبني صوب بالد الشام ،وملا علم فرعون مبسريهم  ،حنق عليهم حنقاً شديداً  ،ومجع جيشه من
كل مملكته ،وخرج على رأسهم يف جيش عظيم جداً طالباً موسى وقومه  ،يريد الفتك هبم وإفنائهم  .وأوحى اهلل
ملوسى أن يضرب بعصاه البحر  ،فانفلق البحر اثنا عشر طريقاً  ،وكان بنوا اسرائيل اثنا عشر سبطاً  ،فسار كل سبط
يف طريق ،ورفع اهلل املاء كاجلبل يابساً  ،وملا وصل فرعون إىل البحر  ،ساءه ما رأى  ،وأخذته احلمية ،ودفع بفرسه
خارجني من البحر ،وتكامل فرعون وقومه يف البحر ،أمر
داخل البحر يريد أن يدرك موسى ،وملا تكامل موسى وقومه ً
ال َآم ًُ
نت
ىت إِذَا أ َْد َرَك ًهُ الْرََر ًُ قَ ًَ
اهلل البحر فأطبق املاء على فرعون وقومه وأغرقهم مجيعاً  ،وملا رأى فرعون املوت قال { َح اًٰ
نت ِم ًَن
ت قَ ْب ًُل َوُك ًَ
صْي ًَ
يل َوأَنَا ًِم ًَن الْ ُم ْسلِ ِم ًَ
ت بًِِه بَنُو إِ ْسَرائِ ًَ
أَن ًاهُ ًََل إِلًَٰهَ إِاًَل الا ِذي َآمنَ ًْ
ني }﴿ ﴾٨١قال اهلل ْ { :آآل ًَن َوقَ ًْد َع َ
ين }﴿﴾٨٢يونس .
الْ ُم ْف ِس ِد ًَ
مث ما زال موسى عليه السالم يعلم بِن اسرائيل التوراة  ،ويعلمهم احلكمة  ،فتويف هارون يف التيه  ،مث خلفه بعد ذلك

موسى عليه السالم .
قصة نبي هللا داود عليه السالم
هو داود بن ايشا بن عويد بن عابر ..ويتصل نسبه إىل يعقوب بن إسحا بن إبراهيم عليهم السالم .قال وهب بن
منبه  :كان داود عليه السالم قصريا ،أزر العينني ،قليل الشعر ،طاهر القلب ونقيه  .مكنه اهلل من قتل جالوت ،كما
يف سورة البقرة ،فعظم يف أعني بِن إسرائيل ،فأحبوه ومالوا إليه ،وولوه ملكاً عليهم  .فجمع اهلل له بني امللك والنبوة،
بني خري الدنيا واآلخرة.
وأنزل اهلل عليه الزبور ،ورزقه اهلل صوتاً حسناً عظيما ،تسبح معه اجلبال والطيور ،وأرشده اهلل وأهلمه لصناعة الدروع
اجلِبَ ًَ
ال
ود ذَا ْاألَيْ ًِد إِن ًاهُ أ اَو ًٌ
اصِ ًْرب َعلَ ًٰى َما يَ ُقولُو ًَن َواذْ ُك ًْر َعْب َدنَا َد ُاو ًَ
اب ﴿ ﴾٢١إِناا َس اخ ْرنَا ْ
ملقاتلة األعداء .وقال تعاىل ْ { :
اب ﴿ ﴾٢٨و َش َد ْدنَا ملْ َك ًه وآتَي نَ ًاه ِْ
مع ًه يسبيح ًن بِالْع ِش ًي و ِْ ِ
ص ًَل
ورةً ُكلً لاًهُ أ اَو ًٌ
ْم ًةَ َوفَ ْ
ُ َُ ْ ُ
اإل ْشَرا ً ﴿َ ﴾٢٩والطاْي ًَر َْحم ُش َ
احلك َ
َ
ََُ ُ َ ْ َ َ ي َ
41
اب ﴿ . ) ( } ﴾١١وكان داود عليه السالم يأكل من عمل يده ،فكان يصنع الدروع ويبيعها  ،قال صلى اهلل
اخلِطَ ًِ
ْ

.40سورة طه .
.41سورة ص .
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عليه وسلم  ( :ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده وإن نيب اهلل داود عليه السالم كان يأكل من

عمل يده) (. )42
ووفق اهلل داود عليه السالم لعبادة حيبها  ،فأحب الصالة إىل اهلل صالة داود عليه السالم ،وأحب الصيام إىل اهلل صيام
داود عليه السالم  ،قال صلى اهلل عليه وسلم ( :أحب الصالة إىل اهلل صالة داود عليه السالم وأحب الصيام إىل اهلل
صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما) ( . )43وكان داود عليه السالم مع
عبادته ،قوياً شديد البأس َل يفر إذا َلقى عدوه (.)44
عُ ّمر داود عليه السالم مائة سنة ،وكانت وفاته عليه السالم فجأة  ،وقد ذكر قصة وفاته اإلمام أمحد يف مسنده ً.
ً
قصة نبي هللا سليمان بن داود عليهما السالم
هو سليمان بن داود عليهما السالم ،ورث النبوة وامللك من أبيه داود عليه السالم ،وسأل سليمان ربه حكماً يصادف
حكمه ،وملكاً َل يكون ألحد من بعده ،فأجابه اهلل إىل مسألته .فسخر اهلل له الريح َتري بأمره ،وسخرت له اجلن
يل ُملْكا اًَل يَنبَرِي
ب ًِ
يل َوَه ًْ
ب ا ْغ ِف ًْر ِ ً
ال َر يً
والشياطني ،واإلنس والطري كلهم جنود له يأمترون بأمره  .قال تعاىل  { :قَ ًَ
ب ﴿ ﴾٥١والشاي ِ
ِ
اط ًَ
ني
َصا ًَ
يح ََْت ِري بِأ َْم ِرًهِ ُر َخاءً َحْي ًُ
اب ﴿ ﴾٥٣فَ َس اخ ْرنَا لًَهُ الير ًَ
َنت الْ َواه ًُ
اك أ ًَ
َح ًٍد يمن بَ ْع ِدي ۖ إِن ًَ
ثأَ
َ َ
أل َ
اب ﴿﴾٥٨
ك بِرَ ًِْري ِح َس ًٍ
اد ﴿َ ﴾٥٩هٰ َذا َعطَ ُاؤنَا فَ ًْامنُ ًْن أ ًَْو أ َْم ِس ًْ
َص َف ًِ
ني ِ ً
ين ُم َقارنِ ًَ
آخ ِر ًَ
ااء َو َغ او ًٍ
ُك اًل بَن ًٍ
يف ْاأل ْ
اص ﴿َ ﴾٥١و َ
( . )45ومكنه اهلل من فهم لرة الطيور وغريها.
وقصة سليمان عليه السالم مع امللكة بلقيس مشهورة معلومة ،أظهرت عظمة ملك سليمان  ،وكيف أُحضر عرش
يك بًِِه قَ ْب ًَل أَن يَ ْرتَ اًد إِلَْي ًَ
ك
اب أَنَا آتِ ًَ
ال الا ِذي عِ َندًهُ ِعلْ ًٌم يم ًَن الْكِتَ ًِ
بلقيس خالل مدة يسرية جداً  .قال تعاىل  { :قَ ًَ

كً } 10النمل  .واملعىن  :قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إىل أبعد غاية منك مث أغمضته (. )46
طَْرفُ َ
وأما موت سليمان عليه السالم ،فقد كان فيه عربة لإلنس ،حيث قبض اهلل روح سليمان وهو متوكئ على عصاه،
وكانوا يهابون منه فال يسألونه أو حيدثونه حىت يكون هو البادئ ،واستمر على ذلك زمناً طويالً  ،وما علموا إَل بعد أن
أكلت األرضة عصا سليمان فخر ساقطا ،فعلمت اإلنس أن اجلن َل يعلمون الريب ،ولو كانت اجلن تعلم أن
سليمان عليه السالم قد مات منذ زمن َ ،ل يصربوا على البقاء يف السخرة والعذاب -وكان سليمان عليه السالم قد
ضْي نَا
دعا ربه فقال :اللهم عم على اجلن مويت حىت تعلم اإلنس أن اجلن َل يعلمون الريب  .-قال تعاىل  { :فَ لَ اما قَ َ
ِ
ب َما لَبِثُوا
اجلِ ًُّن أَن لا ًْو َكانُوا يَ ْعلَ ُمو ًَن الْرَْي ًَ
نسأَتًَهُ فَلَ اما َخاًر تَبَ يا نَ ًِ
ت َما َد اهلًُْم َعلَ ًٰى ًَم ْوتًِِه إِاًَل َداباًةُ ْاأل َْر ًِ
َعلَْي ًِه الْ َم ْو ًَ
ت ْ
ض تَأْ ُك ًُل م َ
ني }﴿. )47( ﴾٢٢
اب الْ ُم ِه ًِ
يف الْ َع َذ ًِ
ًِ

.42رواه البخاري()5025
.43رواه البخاري( ،)5545ومسلم ()5518
 .44انظر  :البخاري()5822
.45سورة ص .
.46البداية والنهاية البن كثير ( )59/5وقال ابن كثير معلقا ً  :وهذا أقرب ما قيل .
.47سورة سبأ ()53
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قصة زكريا ويحيى عليهما السالم
ِّن َوَه ًَن
ب إِ يً
ال َر يً
زكريا عليه السالم نيب كرمي ،بلغ مع زوجه من الكرب عتيا ،وَل يرز بولد ،وكان قد دعا ربه فقال  { :قَ ًَ
ب َش ِقيًّا}مرمي ﴿ .﴾٢فاستجاب اهلل له ،ونادته املالئكة  ،وهو
ك َر يً
ْس َشْيبا َوًََلْ أَ ُكن بِ ُد َعائِ ًَ
ِن َوا ْشتَ َع ًَل الارأ ًُ
الْ َعظْ ًُم ِم يً
قائم يصلي يف احملراب حيث أن زكريا عليه السالم مع دعائه ربه وسؤاله الولدَ ،ل ينقطع عن العبادة والتوجه إىل ربه،
ِ
ِ
صديقا
اب أَ اًن اللا ًهَ يُبَش ُيرًَك بِيَ ْح ًَٰ
يف الْ ِم ْحَر ًِ
صليي ِ ً
ي ُم َ
فجاءته البشرى وهو يف حمراب صالته  { ،فَنَ َادتًْهُ الْ َم َالئ َك ًةُ َوُه ًَو قَائ ًٌم يُ َ
ِ
ِ ٍ
ني }﴿ ﴾٥٨مرمي .فوصفه اهلل بأنه سيد ،أي  :الشريف الكرمي( ،
صاحلِِ ًَ
صورا َونَبِيًّا يم ًَن ال ا
بِ َكل َم ًة يم ًَن اللا ًه َو َسيدا َو َح ُ

وحصوراً)  :أي م ًرتفعاً عن الفواحش والقاذورات  .فطلب زكريا من ربه عالمة على حتقق هذه البشارة ،وليس هو
اعرتاضاً أو تكذيباً خبرب اهلل ،وإمنا هو من باب طمأنينة القلب، ،فكانت العالمة أن مينع زكريا عليه السالم عن الكالم
ِ ِ
مدة ثالثة أيام ،فوهب اهلل لزكريا حيي  ،وآتاه اهلل احلكم يف الصبا .وكان حيي باراً بوالديه قال تعاىل َ { :وبًَّرا بَِوال َديًْه َوًََلْ
ي ُكن جباارا ع ِ
صيًّا} ﴿ ﴾٢٢مرمي.
َ َ َ
قصة نبي هللا عيسى عليه السالم
كانت أم مرمي َل حتبل فرأت يوماً طائراً يز فرخاً له ،فاشتهت الولد ،فنذرت هلل أن محلت لتجعلن ولدها حمرراً أي
حبيساً يف خدمة بيت املقدس؛ فأجاهبا اهلل إىل ذلك؛ فولدهتا انثى  .وقد استجاب اهلل هلا فأعاذ مرمي وابنها عيسى
عليهما السالم  .فعن أّب هريرة رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( :ما من مولود يولد إَل
ًوالشيطان ميسه حني يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إَل مرمي وابنها) مث يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم{:
ان الارِجي ًِم }﴿)48( ﴾٥١
ك َو ُذ يرياتَ َها ِم ًَن الشْايطَ ًِ
ِّن أُعِي ُذ َها بِ ًَ
ِّن َمساْيتُ َها َم ْرًََمي َوإِ يً
َوإِ يً

وملا بلغ عيسى عليه السالم ثالث عشرة سنة عاد إىل بيت إيليا ،فقدم على يوسف ابن خال أمه ،مث آتاه اهلل اإلجنيل،
وعلمه التوراة ،وأعطاه إحياء املوتى ،واإلبراء من األمراض ،وعلم ما يدخره الناس يف بيوهتم  .ففشا أمره بينهم ،ودعاهم
إىل التوحيد  .وهيأ اهلل لعيسى عليه السالم أنصاراً يتبعونه وينصرونه وهم احلواريون  .واستمر عيسى يدعوهم إىل
التوحيد ويقيم عليهم احلجج والرباهني ،ولكن أكثر بِن اسرائيل استمروا يف كفرهم وضالهلم .
مث طلب احلواريون من عيسى عليه السالم أن يسأل اهلل أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون آية على صدقه وحيصل
هلم هبا الطمأنينة ،فوعظهم عيسى عليه السالم ،فأبوا عليه ذلك ،فسأل اهلل عيسى عليه السالم ،فقال اهلل يف سورة
ني ﴿﴾٢٢٣
ُع يذبًُهُ ًأَ َحدا يم ًَن الْ َعالَ ِم ًَ
ِّن ُمنَ يزُهلَا َعلَْي ُك ًْم فَ َمن يَ ْك ُف ًْر بَ ْع ًُد ِمن ُك ًْم فَنِ يً
ال اللا ًهُ إِ يً
املائدة { :قَ ًَ
ِّن أ َُع يذبًُهُ َع َذابا اًَل أ َ
املائدة} .فعندئذ خافوا وأبوا نزوهلا .

وينزل عليه السالم على الفئة املؤمنة،والطائفة املنصورة من هذه األمة يف آخر الزمان  ،ويكون وقت صالة فيقدم عيسى
عليه السالم ويأىب  ،فعن جابر رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول َ( :ل تزال طائفة من
أمِت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة  ،قال  :فينزل عيسى ابن مرمي صلى اهلل عليه وسلم  ،فيقول أمريهم:
تعال صل لنا  ،فيقولَ :ل  .إن بعضكم على بعض أمراء  .تكرمة اهلل هذه األمة ) (. )49

.48رواه البخاري( )3139واللفظ له  ،ومسلم ()5499
.49رواه مسلم ()156
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فيحكم عليه السالم بالعدل ،ويكسر الصليب ،ويقتل اخلنزير ،ويضع اجلزية فال يقبل إَل اإلسالم ويكثر املال ويفيض ،
قال صلى اهلل عليه وسلم ( :والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي حكماً مقسطاً فيكسر الصليب،
ويقتل اخلنزير ،ويضع اجلزية ،ويفيض املال حىت َل يقبله أحد ) (. )50
أما املسيح الدجال فال يرى املسيح ابن مرمي إَل ذاب كما يذوب امللح ،قال صلى اهلل عليه وسلم يف ذكر مقتل املسيح
الدجال  ...( :فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصالة فينزل عيسى ابن مرمي صلى اهلل عليه وسلم
فأمهم فنذا رآه عدو اهلل [ أي:املسيح الدجال] ذاب كما يذوب امللح يف املاء فلو تركه َلنذاب حىت يهلك ولكن يقتله
اهلل بيده فرييهم دمه يف حربته)( . )51ويف حديث النواس بن مسعان ( :فيطلبه حىت يدركه بباب لد فيقتله) (. )52
وأما الكافر  ،فننه َل جيد ريح نفس عيسى ابن مرمي عليه السالم إَل مات  ،ونفسه عليه السالم ينتهي حيث ينتهي
طرفه (. )53
ويف زمن عيسى ابن مرمي عليه السالم بعد نزوله تكثر اخلريات ،ويسود األمن ،ويفيض املال ،وتزول الشحناء والبرضاء
من قلوب الناس ،ويعيشون يف أهنأ عيش  .قال صلى اهلل عليه وسلم  ( :واهلل لينزلن ابن مرمي حكما عادَل فليكسرن
الصليب وليقتلن اخلنزير وليضعن اجلزية ولترتكن القالص( )54فال يسعى عليها ولتذهنب الشحناء والتباغض والتحاسد
وليدعون إىل املال فال يقبله أحد) (. )55
أما مدة مكثه عليه السالم  ،فقد جاءت الروايات أنه ميكث يف األرض بعد هالك الدجال سبع سنني ( . )56مث
يتوىف ويصلي عليه املسلمون  .قال احلسن البصري :كان عمر عيسى عليه السالم يوم رفع أربعاً وثالثني سنة .

سيرة محمد عليه أفضل الصالة والسالم
هو حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة  .ويتصل نسبه إىل عدنان
ولد إمساعيل عليهما الصالة والسالم .
ولد صلى اهلل عليه وسلم عام الفيل مبكة ،وكانت وَلدته يوم اَلثنني ،وطلبوا له مرضعا ،فأرضعته حليمة السعدية،
وظهرت بعض اآليات والربكات خالل مدة مكثه يف بِن سعد .
وقد سأل أبو أمامة رضي اهلل عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا نيب اهلل ما كان أول بدء أمرك؟ قال:

(دعوة أّب إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه ُيرج منها نور أضاءت منها قصور الشام) (. )57
أما والده عبد اهلل فقد تويف وآمنة بنت وهب حامل به صلى اهلل عليه وسلم ،وتوفيت أمه وهو َل يستكمل ست سنني
باألبواء وهو مكان يقع بني مكة واملدينة ،فنشأ صلى اهلل عليه وسلم يتيماً وكفله جده عبد املطلب ،وكان حيبه حباً
 .50رواه البخاري ( ، )2222ومسلم ()155
.51رواه مسلم ()2897
 .52رواه مسلم ()2937
 .53انظر  :مسلم ()2937
 .54القالص  :الناقة الشابة .
 .55رواه البخاري ( ، )2222ومسلم ( )155واللفظ له .
 .56انظر مسلم )2941( :
.57رواه أحمد ()55219
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شديداً  .وملا تويف عبد املطلب ،توىل أبو طالب عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تربية حممد صلى اهلل عليه وسلم،
وكان ير عليه رقة شديدة،وكان يقدمه على أوَلده .
وملا بلغ اثنِت عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب يف َتارة إىل الشام ،وملا رآه ِبريى الراهب ،أشار على أّب طالب بأن
َل يقدم به الشام خوفاً عليه من اليهود ،فأمر أبو طالب بعض غلمانه أن يعود به إىل مكة .
وملا بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مخساً وعشرين سنة ،وبلغ خدجية صد حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم،
وأمانته وكرم أخالقه ،عرضت على النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ُيرج إىل الشام يتاجر مباهلا ،فوافق رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ورافقه غالمها ميسرة ،وملا رجع من َتارته تلك  ،عرضت خدجية بنت خويلد نفسها عليه فتزوجها صلى
اهلل عليه وسلم وعمرها إذ ذاك أربعون سنة  ،واجنبت خدجية من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :القاسم ،ورقية،
وزينب ،وأم كلثوم ،وفاطمة رضوان اهلل عليهن .
وضيق على املسلمني يف مكة حىت أذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه باهلجرة إىل احلبشة  .مث عادوا ألخبار
وصلتهم أن قريشاً كفت أذاها عن حممد ًوأصحابه ،وملا وصلوا مكة َل يزل البالء يشتد على املسلمني حىت أذن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اهلجرة الثانية إىل احلبشة وكان عددهم ثالثة ومثانني رجالً وتسع عشرة امرأة  .وحاولت
قريش إرجاع من هاجر إىل احلبشة عرب وفد قدام كثرياً من اهلدايا للنجاشي ملك احلبشة ،ولكن رد اهلل كيد الكافرين،
وأىب النجاشي تسليمهم لقريش.
وَل يسلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من األذى ،واهتموه باجلنون والسحر والكهانة ،ورموه بالكذب ،مع أهنم هم
الذين مسوه بالصاد األمني !  .وآذوه حىت وهو يتعبد لربه عند الكعبة ،فقد صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم يوماً عند
الكعبة وكفار مكة ينظرون إليه ،مث تشاورا أيهم يأخذ سال اجلزور ويضعه على ظهره ،فانتدب لذلك عقبة بن أّب معيط
وكان أشقاهم ،فوضعه على ظهره صلى اهلل عليه وسلم ،فجاءت فاطمة بنت حممد وأزالت سال اجلزور عنه وهي
تسبهم .
وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل الطائف يدعوهم إىل عبادة رهبم ،فأقام بينهم عشرة أيام يدعو أشرافهم،
فأخرجوه من الطائف ،وأغروا السفهاء والصبيان برمجه باحلجارة ،وبأقذع الكالم ،فأدميت قدماه صلى اهلل عليه وسلم ،
وانطلق هائماً فقال الدعاء املشهور  ( :اللهم إِّن أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيلِت ،وهواِّن على الناس ،أنت رب
املستضعفني ،وأنت رّب ،إىل من تكلِن؟ إىل بعيد يتجهمِن ،أو إىل عدو ملكته أمري؟ إن َل يكن بك غضب علي فال
أبايل ،غري أن عافيتك هي أوسع يل ،أعو ذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة،
أن حيل علي غضبك أو ينزل ّب سخطك ،لك العتىب حىت ترضى ،وَل حول وَل قوة إَل باهلل )  .فأرسل اهلل إليه جربيل
ومعه ملك اجلبال ،وأخربه أن شاء أطبق على أهل مكة اجلبالن اللذين حييطان هبا فعل ،ولكن الرسول الرؤف الرحيم
بأمته ،قال  ( :بل استأِّن هبم ،لعل اهلل أن ُيرج من أصالهبم من يعبده وَل يشرك به شيئاً ) .
وقبل مهاجر النيب صلى اهلل عليه وسلم من مكة بسنة ،أسري به صلى اهلل عليه وسلم من املسجد احلرام إىل املسجد
ِ
احلََرًِام إِ ًَ
ىل
َسَر ًٰ
ى بِ َعْب ِدًهِ لَْيالً يم ًَن الْ َم ْس ِج ًِد ْ
األقصى ،مث عُرج به إىل السماء السابعة  .قال تعاىل ُ { :سْب َحا ًَن الاذي أ ْ
ِ
ِِ
يع الْب ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ص ًريُ} ﴿﴾٢اَلسراء  ،وفرض عليه وعلى أمته
الْ َم ْسج ًد ْاألَقْ َ
صى الاذي بَ َارْكنَا َح ْولًَهُ لنُ ِريًَهُ م ًْن آيَاتنَا إن ًاهُ ُه ًَو ال اسم ًُ َ
مخسني صالة يؤدوهنا كل يوم ،مث ما زال موسى مبحمد صلى اهلل عليه وسلم يسأله أن يراجع ربه يف َتفيف الصالة
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ألن أمته َل تطيق ذلك ،حىت استقرت على مخس صلوات بالفعل ،ومخسني صالة باألجر فضالً من اهلل .مث أمر رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه باهلجرة إىل طيبة ،وكان ينتظر اإلذن من ربه باهلجرة وملا أن وصل رسول اهلل صلى
كل يريد ضيافة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فربكت
اهلل عليه وسلم إىل املدينة النبوية استقبله الناس بفرح بالغ ،و ًٌ

ناقته عند بِن عمرو بن عوف فأقام عندهم بضع عشرة ليلة ،مث سار بناقته حىت بركت مكان مسجد رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم  ،وأمر ببناء املسجد هنالك .
مث آخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار ،ووادع اليهود الذين كانوا باملدينة .
ويف سنة مثان للهجرة املباركة ،وقعت غزوة الفتح األعظم ،وسبب ذلك أن قريشاً نكثت العهد الذي كان بينها وبني
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف صلح احلديبية .حيث أعانت قريش بالكراع والسالح بِن بكر على قتال بِن خزاعة
الِت حالفت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .فانتصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لبِن خزاعة ،وجهز جيشه
العظيم ،وسأل اهلل أن يعمي عن قريش خربه حىت يبرتهم.
وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جبيش عظيم فيهم املهاجرون ًواألنصار والقبائل الِت دخلت يف طوع النيب صلى
اهلل عليه وسلم ،وجاء أبو سفيان ورأى ما هاله من أمر املسلمني ،وشهد شهادة احلق فأسلم ،فقال العباس :يا رسول
اهلل إن أبا سفيان حيب الفخر فاجعل له شيئاً  .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :من دخل دار أّب سفيان فهو
آمن  ،ومن دخل املسجد احلرام فهو آمن  ،ومن أغلق عليه بابه فهو آمن  .فجاء أبو سفيان إىل أهل مكة يصيح هبم
قد جاءكم حممد مبا َل قبل لكم به ،وقال :من دخل دار أّب سفيان فهو آمن ،ومن دخل املسجد احلرام فهو آمن،
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن  .فتفر الناس إىل دورهم وإىل املسجد .
من عليه بفتح مكة .وَل يلق املسلمني
ودخل النيب صلى اهلل عليه وسلم مكة على ناقته وقد أحىن رأسه تواضعاً هلل أن ًّ
مقاومة تذكر إَل يف موضع يقال له اخلندمة ،فقتل من املسلمني من جيش خالد َنواً من ثالثة  ،وقتل من املشركني َنواً
من اثِن عشر رجال ،مث فروا هاربني .
وخطب يف أهل مكة وقال هلم :يا معشر قريش ما تظنون أِّن فاعل بكم ؟ قالو خرياً أخ كرمي وابن أخ كرمي  .فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :اذهبوا فأنتم الطلقاء .
مث طاف النيب صلى اهلل عليه وسلم بالبيت وبيده قوس ،وجعل مير على األصنام ويطعنها ويقول{ :وقل جاء احلقوزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً
ويف سنة إحدى عشرة من اهلجرة املباركة ،حدث األمر اجللل،وهو وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكان لوفاته
مقدمات ،منها :قوله يف حجة الوداع ( :لعلي َل ألقاكم بعد عامي هذا)  ،ومنها :أنه يف آخر رمضان عارضه جربيل
القرآن مرتني ،ومنها :أنه اعتكف يف آخر شهر رمضان صامه عشرين يوماً .ففي أواخر شهر صفر ابتدئ الوجع برسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكان قد أمر أبابكر أن يصلي بالناس ،وجهز جيشاً بقيادة أسامة بن زيد لقتال الفاجر
مسيلمة الكذاب ،ولكن أسامة بن زيد رضي اهلل عنه عسكر خارج املدينة ،لينظر ما يؤول إليه أمر رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم .
ويف صبيحة يوم اَلثنني يوم موته صلى اهلل عليه وسلم ،خرج على أصحابه وهم يصلون الفجر ،وكان وجهه كفلقة
قمر ،فلما رآه الصحابة فرحوا به ،وتبسم النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا رآهم يصلون ،وخشي أن يفتتنوا ،فأشار إليها
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بنكمال الصالة ،ودخل بيته ،وكانت تلك آخر نظرة ألقاها على أصحابه ،مث اشتد به الوجع ،حىت تويف يف ضحى
ذلك اليوم يف حجر أمنا عائشة رضي اهلل عنها  .فتنكرت قلوب الصحابة ،وطارت قلوهبم ،وبعضهم َل يصد موت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كعمر بن اخلطاب ،ولكن أبو بكر كان أسكنهم ،فثبتهم وتال عليهم قول اهلل تعاىل :
ب َعلَ ًٰى َع ِقبَ ْي ًِه فَلَن
َو قُتِ ًَل ان َقلَْبتُ ًْم َعلَ ًٰى أ َْع َقابِ ُك ًْم َوَمن يَن َقلِ ًْ
ات أ ًْ
الر ُس ًُل أَفَنِن ام ًَ
{ َوَما ُحمَ ام ًٌد إِاًَل َر ُسولًٌ قَ ًْد َخلَ ًْ
ت ِمن قَ ْبلًِِه ُّ
ين ﴿ ﴾٢٢٢آل عمران}.فواهلل لكأن الناس َل يعلموا أن هذه اآلية نزلت ،حىت
ضاًر اللا ًهَ ًَشْيئا َو َسيَ ْج ِزي اللا ًهُ الشااكِ ِر ًَ
يَ ُ
تالها أبو بكر يومئذ .

وأزواجه صلى اهلل عليه وسلم هن :أوَلهن خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها تزوجها قبل النبوة ،مث تزوج بعد موهتا
بأيام سودة بنت زمعة الِت وهبت يومها لعائشة ،مث تزوج بعدها عائشة بنت الصديق ،تزوجها وهي بنت ست سنني،
وبىن هبا وعمرها تسع سنني باملدينة ،مث تزوج حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما ،مث تزوج زينب بنت خزمية
بن احلارث ،وتوفيت عنده بعد ضمه هلا بشهرين ،مث تزوج صلى اهلل عليه وسلم بأم سلمة هند بنت أّب أمية القرشية
املخزومية ،مث تزوج صلى اهلل عليه وسلم زينب بنت جحش من بِن أسد ،وقد نزل فيها قرآناً وكانت تفخر على أزواج
ض ًٰى َزيْ ًٌد يمْن َها َوطَرا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بتزويج اهلل هلا من فو سبع مسوات وذلك يف قوله تعاىل  { :فَلَ اما قَ َ
ِ ِ
ض ْوا ِمْن ُه اًن َوطَرا ۖ َوَكا ًَن أ َْم ًُر اللا ًِه َم ْفعُوَلً ﴿﴾٥١
ج ًِ
ني َحَر ًٌ
َزاو ْجنَا َك َها لِ َك ًْي ًََل يَ ُكو ًَن َعلَى الْ ُم ْؤِمنِ ًَ
يف أ َْزَواجًِ أ َْدعيَائ ِه ًْم إِ َذا قَ َ
اَلحزاب} ا .مث تزوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جويرية بنت احلارث بن أّب ضرار املصطلقية  .مث تزوج أم حبيبة،

رملة بنت أّب سفيان بن صخر بن حرب القرشية  .مث تزوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صفية بن حيي بن أخطب
سيد بِن النضري من ولد هارون ابن عمران أخي موسى ،وهي وقعت يف السيب ملا قاتل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بِن النضري ،مث أعتقها وجعل عتقها صداقها .مث تزوج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميمونة بنت احلارث اهلاللية وهي
حل من عمرة القضاء .
آخر من تزوج هبا ،وتزوجها مبكة بعد أن ًّ

وجواريه صلى اهلل عليه وسلم هن :مارية وهي أم ولده إبراهيم ،ورحيانة ،وجارية أخرى أصاهبا من السيب ،وجارية وهبتها
له زينب بنت جحش .
عاما مبكة بعد
تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ثالث وستني سنة .أربعون عاماً قبل البعثة ،وثالث عشرة ً
البعثة ،وعشر سنوات باملدينة .صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم إىل يوم الدين .واحلمد هلل رب العاملني .

اولو العزم من الرسل
أُولُو العزم مصطلح قرآِّن يُطلق على أصحاب الشرائع و الكتب من الرسل الذين بعثهم اهلل َعاًز و َج اًل إىل البشرية .هم

سادة النبيني واملرسلني ،وهم مخسة :النيب نوح عليه السالم ,النيب إبراهيم خليل اهلل ,النيب موسي كليم اهلل ,النيب عيسي
نك َوِمن نُّوحًٍ َوإِبْ َر ِاه ًَ
يم
ني ِميثَاقَ ُه ًْم َوِم ًَ
َخ ْذنَا ِم ًَن النابِي ًَ
علية السالم ,وسيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالمَ .وإِ ًْذ أ َ
ِ
َخ ْذنَا ِمْن ُهم يميثَاقا َغلِيظا ﴿ ﴾١اَلحزاب
يسى ابْ ًِن َم ْرًََمي َوأ َ
َوُم َ
وس ًٰى َوع َ
ونستطيع أن نتلمس السر يف كون هؤَلء اخلمسة هم أولو العزم من واقع حياهتم ودعوهتم وصربهم ،وما بذلوا هلل
سبحانه وتعاىل ،وهذا يرجح اختصاصهم هبذا التشريف .والعزم معناه القوة والثبات والعزم يف األمر واهلل قال لنبيه حممد
ِ
الر ُس ًِل َوًََل تَ ْستَ ْع ِج ًْل َهلُ ًْم) األحقاف .11
صبَ ًَر أ ُْولُوا الْ َع ْزًم ِم ًَن ُّ
صلى اهلل عليه وسلم ( :فَ ْ
اصِ ًْرب كما َ
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فلما اشتد أذى الكفار على رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -أمره اهلل بالصرب والتحمل وانتظار الفرج اقتداء بنخوانه
من أويل العزم من الرسل .ولقد أطلق عليهم أولو العزم أيضا ألن نوحاً قد بعث بكتاب وشريعة ،وكل من جاء بعد نوح
أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه ،حىت جاء إبراهيم عليه السالم بالصحف وكل نيب جاء بعد إبراهيم عليه السالم
أخذ بشريعة إبراهيم ومنهاجه  ,حىت جاء موسى بالتوراة وكل نيب جاء بعد موسى عليه السالم أخذ هبا  ,حىت جاء
املسيح عليه السالم باإلجنيل ،حىت جاء حممد فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحالله حالل إىل يوم القيامة وحرامه
حرام إىل يوم القيامة ،فهؤَلء أولو العزم من الرسل عليهم السالم.

من الدروس المستفادة من حياة الرسل واالنبياء :
 -1اآلداب واَلخال يف القول والعمل .
 -1حتملًالصربًواَلذىً.
 -1حتملًاَلمانةًواملسؤوليةً.
 -1زوال اَلمم بسبب الفساد والظلم والتجرب .
 -1املساواة بني الناس والتفاضل فقط يف التقوى.
 -4حماربة التعصب القبلي وتعلم الصفح والتسامح.
 -1ان البشر يتحملون مسؤوليتهم يف اخلري والشر .
 -1اهلمة العالية الِت حيتاجها القائد للتريري .
 -1اَلميان جبميع الرسل واَلنبياء ووجوب حمبتهم وحترمي سبّهم.
 -10اَلقتداء هبم يف اَلخال والسلوك والدعوة اىل اهلل .
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معلومات عامة – بطاقات ثقافية

( المطلوب السؤال مع اشارة دائرة)
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