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  بسم ا الرمحن الرحيم
 

 كلمة الناشر

يسر مؤسسة أنصاريان أن تقدم اىل اجليل اإلسالمي هذه السلسلة 
  .القصصية عن حياة األنبياء عليهم السالم 

 قصص األنبياء الذين بعثهم اهللا . . .اا قصص عن رسل اهللا اىل اإلنسانية 
ليعلّموا اإلنسان كيف حييا وكيف يعيش وكيف ميوت فهم قدوة اإلنسانية ، 

  .والشموع اليت أضاءت طريق البشرية 

ولوال أولئك النخبة من البشر ، ما صنعت اإلنسانية حضاراا عرب 
   .الزمن

يف وقت جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إىل قرائها 
  :سابق سلسلة 

  .مع املعصومني 

  .مع الصحابة والتابعني 

  .الطريق إىل كربالء 

  .وهي تعاهد اجليل املسلم على االستمرار يف هذا الطريق بإذن اهللا 

   
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 



كان اجليش االسالمي بقيادة سيدنا  من اهلجرة ٩يف سنة 
 يواصل زحفه باجتاه منطقة تبوك ، و ذلك  )  صلى اهللا عليه و آله( حممد 

  .ملواجهة حشود الرومان العسكرية يف مشال شبه اجلزيرة العربية 
و كان جنود االسالم يشعرون . . كانت الرحلة شاقّة جداً 

 بالتوقف )صلى اهللا عليه و آله (  من أجل هذا أمر سيدنا حممد. . بالتعب و الظمأ 
  .قريباً من منطقة تبوك " وادي القرى " يف 

عسكر اجليش االسالمي قرب اجلبال و كانت هناك منطقة أثرية و 
  .خرائب و آبار للمياه 

تساءل البعض عن هذه اآلثار ، فقيل اا تعود إىل قبيلة مثود اليت 
  .كانت تقطن يف هذا املكان 

 املسلمني من شرب مياه تلك اآلبار )صلى اهللا عليه و آله (  ى سيدنا حممد
وقال هلم أا العني اليت كانت ناقة . . و دالّهم على عني قرب اجلبال 

  .صاحل تشرب منها 

 جنوده من دخول تلك اآلثار اال )صلى اهللا عليه و آله ( حذر سيدنا حممد 
نة فاصبحت أثراً بعد لالعتبار من مصري تلك القبيلة اليت حلّت ا اللع

  .عني 

  ؟) عليه السالم ( فمن هي قبيلة مثود ؟ و ما هي قصة سيدنا صاحل 



يف مشال شبه " وادي القرى " يف تلك الوديان الفسيحة اليت تدعى 
  .جزيرة العرب و يف عصور ما قبل التاريخ عاشت قبيلة مثود 

ا ذكر يف التاريخ و قبيلة مثود من القبائل العربية البائدة اليت مل يرد هل
سوى ما ورد من قصتهم يف القرآن الكرمي أو يف احاديث . . االنساين 

  ) .صلى اهللا عليه و آله ( سيدنا حممد 
  .ظهرت هذه القبيلة بعد أن بادت قبائل عاد يف وادي االحقاف 

اشتغل أهلها بالزراعة ، حيفرون اآلبار و حيرثون احلقول ، وينحتون 
. و كانت مواشيهم ترعى يف املروج بسالم . . ال بيوم يف قلب اجلب

  .فازدهرت بساتينهم و مزارعهم و أصبحت حمملة بالثمار 
  .هكذا كانت تعيش قبيلة مثود 

طغى االثرياء و املترفون و اجته . . و بدل أن يشكروا اهللا و يعبدوه 
  .أفراد تلك القبيلة إىل عبادة األوثان من دون اهللا 

كان إنساناً طيباً )عليه السالم ( عاش سيدنا صاحل و يف تلك الفترة 
و حكيماً و كان الناس حيبونه كثرياً ملا عرف عنه من اخلصال احلميدة و 

و كان بعض أفراد القبيلة يفكرون بان صاحل . . الصفات احلسنة 
  .سيكون له شان ومنزلة و ربما سريأس قبيلة مثود القوية 

  



  



 صاحل ليكون رسوالً إىل قبيلته ، لينهى اهللا سبحانه اختار سيدنا
  .الناس عن عبادة األوثان و يعبدوا اهللا وحده 

سيدنا صاحل كان يعرف أنّ عبادة االوثان متأصلة يف قلوم ألا 
و كان يعرف أنّ زعماء القبيلة اُناس . . عبادة اآلباء واألجداد 
لناس إىل و هم يبطشون بكل من يدعو ا. . مفسدون ال حيبون اخلري 

  .االنصراف عن عبادة األصنام 
هو نيب اهللا و رسوله و هو ال )عليه السالم ( و لكن سيدنا صاحل 

  .خياف أحداً غري اهللا عزوجل 
هلذا أعلن سيدنا صاحل دعوته و بشر برسالته ، و من هنا بدأ 

  .الصراع 
بدأ اخلري صراعه ضد الشر ، و بدأ النيب املؤمن صراعه ضد األشرار 

  .افرين الك
و كان يف قبيلة مثود تسعة رجال أقوياء و كانوا مجيعاً يفسدون يف 

  .األرض وال يصلحون 
  .كانوا يكرهون اخلري و مييلون إىل الشر 

  
  



  الصخرة املقدسة

ذات يوم ذهب أفراد القبيلة إىل صخرة كبرية يف اجلبل كانوا 
يعبدون األطفال كانوا يشاهدون آباءهم . . يعبدوا منذ زمن بعيد 

  .و عندما كربوا ظلّوا يعبدوا أيضاً . . تلك الصخرة فعبدوها مثلهم 

الناس يذحبون عندها . . الصخرة أصبحت مقدسة لدى القبيلة 
  !!و يقدمون هلا القرابني ، ويطلبون منها الرزق و الربكة . . اخلراف 

 هلذا. . ما يفعل قومه فحزن من أجلهم  )عليه السالم ( و رأى صاحل 
  !!ذهب اليهم عند الصخرة املقدسة 

  .يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من اله غريه : قال هلم سيدنا صاحل 

  !كيف نعبده وحده ؟: قال بعضهم 

  .ألنه هو الذي خلقكم و هو الذي يرزقكم : )عليه السالم ( قال صاحل 

هلذا فنحن . . ان اهللا بعيد عنا و حنن ال نستطيع أن نسأله : قالوا 
و هو قد فوضها أمرنا ، فنحن نتقرب . . د بعض خملوقاته الشريفة نعب

  .اليها حىت يرضى عنا 

يا قوم إن اهللا هو الذي انشأكم و هو : حبزن )عليه السالم ( قال صاحل 
  . .الذي أرسلين اليكم لتعبدوه وحده و ال تشركوا بعبادته أحداً 



  



  .ريب جميب يا قوم استغفروا ربكم مث توبوا اليه ان ربي ق

كنا نأمل أن نفيد . . } يا صاحل قد كنت فينا مرجواً { : قالوا 
كيف . . و ها أنت تأتينا باألعاجيب . . من عقلك و حكمتك 

كيف تدعونا اىل أن نترك ما كان يعبد آباؤنا . . تدعونا أن نترك اآلهلة 
  !و أجدادنا ؟

  !!لقد جننت يا صاحل . . لقد أصبحنا نشك يف أمرك 
لقد أرسلين اهللا اليكم لتعبدوه ، و أنا ) : عليه السالم ( قال صاحل 

  .ال أطلب على ذلك أجراً من أحد و ال أعبد أحداً إالّ اهللا الذي خلقين 
إذا كنت حقاً رسوالً من اهللا فهل تستطيع أن خترج لنا من : قالوا 

  .قلب هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء 
ان اهللا قادر على كل شيء و ) :  السالم عليه( قال هلم النيب صاحل 

  .هو الذي خلقنا مجيعاً من هذا التراب 
إنا ال نؤمن برسالتك حىت خترج لنا ناقة من قلب هذه : قالوا 

  .الصخرة 
  . .و أن تكون عشراء . . نعم : و صاح بعضهم 

  .أي يف بطنها محل 



هللا سأدعو اهللا فاذا فعل ذلك فهل توحدوا ا: قال سيدنا صاحل 
  وتؤمنوا بأين رسول منه إليكم ؟

  نعم يا صاحل ، فمىت املوعد ؟: قالوا 
  .غداً يف هذا املكان ) : عليه السالم ( قال هلم صاحل 

  

هذه ناقة ا  
مع أول خيوط الفجر انطلق صاحل صوب اجلبل حيث توجد 

  .الصخرة الكبرية 
يف ميكن ك!! ليس أمراً سهالً )عليه السالم ( إن ما سيفعله صاحل 

  !للجبل ان يتمخض عن ناقة ؟
كيف ميكن هلذه الصخرة الصماء أن تتشقق فتخرج عنها ناقة 

  !عشراء ؟
كان بعضهم يشكك ، و . . اجتمعت قبيلة مثود بأسرها عند اجلبل 

  .كان بعض ينظر إىل اجلبل و آخرون كانوا يراقبون ما يفعله من بعيد 
 يتمتم بكلمات كان ينظر رأوا صاحل ينظر إىل السماء الزرقاء ، و

  .خبشوع و ضراعة و كانوا يرون يديه تشريان إىل اجلبل و إىل قبيلة مثود 



أدركوا ان صاحل يتضرع إىل ربه ، يطلب منه آية على صدق 
  .رسالته 

يطلب ناقة عشراء ، أي مضى على ! كان يطلب شيئاً عجيباً 
  . .محلها عشرة اشهر خترج من قلب اجلبل 

املكان على اجلموع و هي تراقب صاحل و تنظر إىل سيطرت رهبة 
  .اجلبل بصخوره الصماء 

جثا سيدنا صاحل و دمعت عيناه و هو يطلب آية من ربه فلعل قومه 
  .يعودون إىل فطرم فيعبدون اهللا وحده . . يهتدون 

  . .فجأة ض صاحل و أشار باصبعه إىل نقطة يف اجلبل 
صوتاً يشبه تشقق . . مهيباً مسع أفراد القبيلة مجيعهم صوتاً 

  .كان الصوت قوياً مدوياً . . الصخور 
و من بني الغبار . . تساقطت بعض الصخور إىل أسفل الوادي 

  .اخلفيف ظهرت ناقة مجيلة رائعة 
  . .كانت ناقة عشراء حقاً 

  .الناقة كانت وديعة جداً حيبها املرء ألول نظرة 



  



اا قدرة اهللا املطلقة اليت . . جد سيدنا صاحل هللا شكراً و تعظيماً س
  .تقول للشيء كن فيكون 

  . .طأطأ أفراد القبيلة رؤوسهم إجالالً و سجد بعضهم هللا 
إن ما قاله صاحل هو . . أمام أعينهم . . ها هم يرون آية عظيمة 

  .إنّ اهللا واحد ال شريك له . . احلق 
ن إميام كان إمياناً ثابتاً ثبات اجلبل الذي كانوا قليلني و لك

  .خرجت من قلبه الناقة 
  . .كل افراد القبيلة كانوا ينظرون بانبهار إىل تلك املعجزة 

  .أصبحت الناقة رمزاً لرسالة صاحل 
  .أصبحت رمزاً للتوحيد يف مقابل الوثنية 

  

  الفصيل الصغري

  . . حمبوباً مرت ثالثة أيام و أجنبت الناقة فصيالً مجيالً
  . .كان يرافق أمه دائماً يلعب قرا يف وداعة و كانت أمه ترعاه حبنان 

  .أصبحت الناقة و فصيلها الوديع رمزاً للمحبة و الرمحة 
  .كلما شاهدها أحد قال ، هذه ناقة صاحل 



  



. . إنها آية السماء . . هذه ناقة اهللا : و لكن سيدنا صاحل قال هلم 
 تؤذوها أو متسوها بسوء سوف حتلّ بكم لعنة اهللا إذا فعلتم و اياكم أن

  .ذلك 
و متر األيام و الناقة تعيش يف تلك الوديان الفسيحة تأكل من 

  . .أعشاب الوادي و تقصد بعض العيون فتشرب املاء و ترتوي 
  .و كان لبنها طيباً مباركاً . . كانت ب اللنب لكلّ الناس 

  

  الصراع

  مثود جبهتني متصارعتنيأصبحت قبيلة 
  . .جبهة االميان و جبهة الوثان 

يف كلِّ يوم كان الكفّار يؤذون املؤمنني يسخرون من إميام 
  !هل حقاً انكم تؤمنون بأن صاحلاً رسول من اهللا ؟: يقولون هلم 

نعم إننا نؤمن برسالته و مبا جاء به من : و كان املؤمنون يقولون 
  . اهللا عند اهللا و ال نعبد غري

  .اننا مبا آمنتم به كافرون : عندها يقول الكافرون 
  .كانوا يعلنون بصراحة كفرهم برسالة اهللا 

  .كانوا يتصورون ام أقوياء جداً . . كانوا أثرياء أبطرم النعمة 



  



ليس يف . . و كان أكثرهم كفراً تسعة رجال قساة القلوب 
  . .نفوسهم رمحة ألحد 

ادركوا أنّ صاحلاً سيكون خطراً على . . ى مصاحلهم ال يعرفون شيئاً سو
  هلذا حقدوا عليه. . نفوذهم 

  .حقدوا على الناقة ألا أصبحت رمزاً لنبوة صاحل و صدق رسالته 
  

  املؤامرة 

ذات ليلة و بعد أن نام الناس اجتمع أولئك الرجال التسعة راحوا 
   .أكلوا حىت امتألت بطوم. . يأكلون الطعام بشراهة 

. أصبحت عيوم محراء . . مث راحوا يشربون اخلمر حىت سكروا 
  . .كانوا يتحدثون عن شيء واحد ، هو خطر النيب صاحل . 

  تساءلوا ماذا نفعل ؟ كيف نتخلص من صاحل ؟
  األفضل أن نتخلص من ناقته: قال أحدهم 

و عندما نقتلها . . نعم نقتلها إا الدليل على رسالته : قال آخر 
  . .ن ضعيفاً أمامنا سيكو

  .و نقتله هو األخر : قال ثالث 
  و من الذي يقتلها ؟: و قال الرابع 



  



  نعم من الذي يستطيع قتلها ؟: الرجل اخلامس قال 
  .أنا أعرف من ميكنه قتلها : قال الرجل السادس 
  من هو ؟: سأل الرجل السابع 

  من هو ؟: تساءل اجلميع 
   .انه قيدار الشقي: قال الرجل 

  .نعم قيدار الذي ال يرحم أحداً : صاح اجلميع 
  

  اجلرمية 

و خرج أحدهم . . برقت العيون بالغدر و اجلرمية و القتل 
  .ليستدعي قيدار الشقي 

  . .كان الوقت بعد منتصف الليل و جاء قيدار حيمل معه سيف الغدر 
. . كان هو اآلخر حيقد على الناقة . . سكر قيدار و امحرت عيناه 

كان خملوقاً شقياً شريراً ، و الشرير . . نها رمز اخلري و هو يكره اخلري إ
  . .ال حيب اخلري 

  .و عندما أغروه باملال ض لينفّذ جرميته 
  إىل أين يا قيدار ؟: قال املتآمرون 

  .سأقتلها الليلة : قال قيدار 



و . . كالّ انتظر حىت يطلع الفجر : قال الرجال التسعة املفسدون 
  .عندما تذهب الناقة إىل الينبوع فانك تستطيع قتلها بسهولة 

طلع الفجر و كان قيدار الشقي قد أمضى الليل كلّه يسكر و 
  .يعربد 

أصبح أكثر محرة ، و كانت عروق وجهه . . أصبح وجهه خميفاً 
لو رآه انسان يف تلك احلالة لعرف أن . . زرقاء فاصبح وجهه مرعباً 

   !قيدار سريتكب جرمية
استيقظت الناقة و استيقظ فصيلها الوديع و انطلقا إىل النبع ليشربا 

  . .املاء 
و كانت الشمس قد أشرقت قليالً ، . . كان الفصيل سعيداً ميرح 

  .فبدت املروج اخلضر مالعب مجيلة 
كان فصيل الناقة حيب اللعب يف تلك املروج اخلضراء و كانت أمه 

  . .تأخذه إىل هناك كل صباح 
و لكن ماذا حدث ذلك الصباح ؟ ملاذا مل يذهب الفصيل الصغري 

  ليلعب ؟
  !ماذا يرى ؟



  



. . نعم لقد ظهر قيدار الشقي بوجهه املخيف . . شعر باخلوف 
  .ظهر فجأة و اعترض طريقهما 

أرادت االُم ان تبتعد و لكن قيدار بادرها . . كان يف يده سيف 
  . فوق األرض هوت الناقة املسكينة. . بضربة غادرة 

كانت تنظر حبزن إىل . . و عاجلها قيدار ليطعنها يف رقبتها 
انج بنفسك كان الفصيل خائفاً مذعوراً : تريد أن تقول له . . فصيلها 

  .فر باجتاه اجلبل 
و . . جاء الرجال التسعة و راحوا يطعنون الناقة بالسكالني و اخلناجر 

   . الصخورراحت الدماء تسيل ، تلون األرض و تصبغ
  

  الطفولة الربيئة 

كانت أيديهم . . مل يكتف ارمون من قبيلة مثود مبا فعلوه 
و راح الوثنيون يتخطفون حلمها مثل . . ملطخة بدماء الناقة الربيئة 

  . .الذئاب املتوحشة 
مل يكتفوا بذلك و راحوا يطاردون الفصيل الصغري كان ما يزال 

  .اح يتسلّق صخور اجلبل كان خائفاً مذعوراً ر. . طفالً 



وحوش . . كان يبحث عن ملجأ من هذه الوحوش اليت تطارده 
  . أشرس من الذئاب 

وقف طفل الناقة الصغري فوق قمة اجلبل ينظر إىل أُمه اليت مزقتها 
السكاكني و ينظر إىل ارمني بأيديهم اخلناجر و هم يتسلّقون اجلبل 

  .لقتله 
رغا . . نظر إىل السماء و رغا  . . مل يكن هناك من طريق للنجاة

  . .ثالث مرات قبل أن يطعنه أحد الوثنيني بسكني حادة 
و نزفت دماؤه لتصبغ . . وقع الفصيل الصغري فوق الصخور 

  .الصخور بلون أمحر رائق 
حىت . اال عليه ارمون بالسكاكني احلادة و مزقوه بوحشية 

  . الكافرين الذئاب كانت أرحم من أُولئك القتلة



  



و مضى . . استيقظ سيدنا صاحل و املؤمنون على هول اجلرمية 
  .صاحل و الذين آمنوا ليشاهدوا ما حلّ بناقة اهللا 

  . .مل جيدوا سوى الدماء تلون األرض و قمة اجلبل 
  .و أصبح اجلو مشحوناً باخلطر . . ظهرت غيوم سوداء يف االُفق 

هؤالء األشرار ال حيبون اخلري قتلوا ف. . فرت كل االشياء اجلميلة 
  . .حيواناً وديعاً يهبهم اللنب كل يوم 

  .قتلوا الناقة ألا آية و الدليل على صدق رسالة صاحل 
لسوف . . متتعوا يف داركم ثالثة أيام فقط : قال سيدنا صاحل هلم 

تكفرون برسالة اهللا و تقتلون . . حيلّ بكم العذاب النكم قوم ظاملون 
  .قة اهللا و ال حتبون اخلري نا

. مل يتوبوا بل فكّروا أيضاً بقتل سيدنا صاحل . . مل يعتذر أهل مثود 
  .فكّروا بقتل أسرته أيضاً . 

مرة أخرى اجتمعوا و قرروا أن يهامجوا منزل صاحل ليقتلوه هو 
  . .اآلخر ، و بعدها ميكنهم قهر املؤمنني املستضعفني 

  و لكن ماذا حصل ؟



  



كانت . .  ينفّذوا جرميتهم األخرى حدث شيء رهيب قبل أن
حجبت النجوم و القمر و . . الغيوم السوداء تتجمع يف السماء 

  .الكواكب و غرقت الوديان و اجلبال يف ظلمة كثيفة 
  .و يف منتصف تلك الليلة 

فقد استيقظ . . أنقضت صاعقة مساوية جبارة دمرت قبيلة مثود 
ة اخنلعت هلا القلوب ، و كانت الصواعق الظاملون على صيحة مدوي

املدمرة تنقض على مضارب تلك القبيلة ارمة فتهاوت القصور و 
  . .املنازل و امتألت الوديان ناراً 

  .مل ينج أحد سوى سيدنا صاحل و الذين آمنوا معه 
فلم تشرق مشس اليوم الرابع من . . و هكذا كانت اية قبيلة مثود 

 على خرائب أُولئك الظاملني ، فأصبحوا يف ديارهم قتل الناقة ، االّ
  .جامثني 


