
  ١٥          احسن القصص

  
   الروحةعود

  
  

   ")عليه السالم (  العزيزسيدنا قصة " 
  
  
  
  
  

  كمال السيد 



  بسم اهللا 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 . . . ة اا قصص عن رسل اهللا اىل اإلنساني

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

رائها يف وقت جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إىل ق
  :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 



و جاء بعده انبياء ، و لكن اليهود )  عليه السالم (مات سليمان 
  .كانوا يبتعدون عن دين اهللا يوماً بعد يوم 

تضاعف حبهم للذهب و املال ، و عادت الروح الوثنية اىل 
  .نفوسهم من جديد ، حرفوا تعاليم التوراة 

من أجل هذا ضعفت روحهم القتالية ، و أصبحوا خيافون املوت ، 
  .ياة و حيرصون على احل
) عليه السالم ( سنة قبل ميالد سيدنا املسيح  ) ٥٥٠( و قبل حوايل 

  .كان ملك ظامل حيكم بابل امسه خبت نصر 
" أورشليم " أغار خبت نصر على بالد اليهود ، و سقطت عاصمتهم 

و راح يقتل و يقتل ، و يدمر البالد و حيرق الكتب املقدسة و يف طليعتها 
  .يكل الذي يقدسه اليهود التوراة ، كما خرب اهل

  .و عندما عاد خبت نصر اىل بابل سىب معه اليهود 
ظلّ اليهود يف بابل مئة عام تقريباً و يف تلك الفترة ولد سيدنا 

  ) .عليه السالم ( العزير 
اندلعت احلرب بني بابل و فارس ، و انتصر كورش ملك فارس 

  .يف احلرب و دخل بابل فاحتاً 



  



ى العزير فاحبه ألخالقه و أدبه ، و ذات يوم تعرف كورش عل
تقدم العزير إىل كورش و طلب منه أن يسمح لليهود بالعودة اىل 

  .بالدهم و أن يسمح له بكتابة التوراة اليت ضاعت نسخها 
  .و هكذا عاد اليهود اىل بالدهم ، فاحبوا العزير كثرياً 
 ذلك سنني انصرف العزير اىل مجع التوراة من جديد و انفق يف

  .طويلة 
  

  اىل البستان 

كانت لسيدنا عزير بساتني خارج القرية ، كان عزير يعمل بيديه 
  .مثل سائر االنبياء 

هو يعمل يف األرض ، حيرث ، و يسقي الزرع و جيين الثمار كان 
  .يراقب االشجار و يشذب األغصان 

تان محار يستخدمه يف ذهابه اىل البس) عليه السالم ( و كان لعزير 
  .و عودته 

كان يرعى حيوانه و يشفق عليه فلم يضربه بسوط أو عصا و كان 
حيب الناس و يعطف عليهم ينصحهم و يِعظَم و يعلمهم الشريعة و 

  . .التوراة و اسلوب احلياة 



  



كان ذلك اليوم شديد احلر عندما ركب سيدنا عزير محاره و توجه 
 بعيداً و الطريق الذي ميتد اليه اىل البستان ، مل يكن البستان قريباً كان

مير خبرائب مدينة مندثرة و مقابر قدمية مبعثرة ، اهلواء كان منعشاً يف 
  .الصباح ، و كانت نسمات طيبة ب من احلقول اخلضراء 

مضى احلمار يشق طريقه وسط املزارع اخلضراء ، حىت وصل 
  .ملقابر القدمية الطريق الترايب الذي مير خبرائب املدينة املندثرة و ا

ارتفعت الشمس يف السماء و راحت ترسل اشعتها الالهبة و 
الحت خرائب املدينة ، املنازل مهدمة ، و احلجارة مبعثرة هنا و هناك ، 
و يف جانب آخر كانت املقربة هي األخرى خربة ، و بعض العظام 

  .كانت مبعثرة 
جائعاً و كان . نزل عزير عن محاره ، و جلس يف ظل شجرة برية 

متعباً أخرج كسرة خبز و عنباً ، عصر عنقود العنب يف آنية صغرية ، و 
و تركها لتنقع قليالً حىت . راح يغمس فيها كسرات اخلبز الصغرية 

  .يسهل تناوهلا 
  .راح جييل بصره يف القبور و يف خرائب املدينة و العظام البالية 

  
  



  



صف يف هذه لقد مرت عشرات السنني و الرياح ب و تع
اخلرائب و القبور ، و الشمس ترسل اشعتها الالهبة يف فصول الصيف 

  . .و املطر و الثلوج يف الشتاء يزيد يف اخلراب 
  !كيف تعود احلياة اىل هؤالء الذي ماتوا منذ مئات السنني ؟

 :قال عزير يف نفسه و قد مألت قدرة اهللا نفسه و قلبه 
  !؟}ا انى يحىي هذه اُهللا بعد مو{ ـ 

شعر عزير بالنعاس يثقل جفنيه و أغمض عينيه قبل أن يتناول 
  .طعامه 

  .احلمار أيضاً كان قد تناول قليالً من العشب ، و اخلد اىل النوم 
و حدث شيء مدهش ، عزير مل يستيقظ ، حل املساء و عزير ال 

  .و مات محاره أيضاً . . لقد مات . . يستيقظ 

  
  و متر األيام 

م و االسابيع ، مل يرجع عزير اىل قريته ، خرج ابناؤه مرت األيا
يبحثون عنه و لكن أحداً مل يعثر عليه ، ذهبوا اىل البستان ، و لكن ال 

  .فائدة 



  



و مبرور األيام نسي الناس عزيراً و مل يعد يذكره أحد ، مرت 
الشهور ، و األعوام ، و عزير يف مكانه يف ظل الشجرة ميت ، و محاره 

  .ميت 
أصبح احلمار هيكالً من العظام ، تبعثرت العظام ، و أصبح بعضها 

  .مثل التراب 
و لكن العجيب ان عصري العنب ما يزال كما هو مل يتأثر مبرور 

  .عشرات السنني 
  .مات ابناء عزير و كرب أحفاده 

  .مرت على حادثة اختفاءه مئة عام 
 عمرها مل يبق من الذين يذكرون عزيراً سوى امرأة عجوز كان

  .عندما اختفى عزير عشرين سنة ، اما اآلن فعمرها مئة و عشرون عاماً 
  

  عودة الروح 

و ذات يوم جتّمعت يف السماء الغيوم ، و اشتعلت الربوق و 
  .و مطرت السماء . . جلجلت الرعود 

  



  



و يف حلظة اختارها اهللا رمحة لعباده هبط املالك جربيل عند الشجرة 
  .املندثرة ، و املقربة القدمية بني خرائب املدينة 

استيقظ ، عادت أنفاسه تتردد من . . عادت الروح اىل عزير 
  .جديد بعد أن مات قبل مئة عام 
املكان مغمور بالنور ، و صوت . . استيقظ عزير من نومته 

  :مالئكي يقول 
  ـ كم من الوقت منت يا عزير ؟

 :أجاب عزير و هو يفرك عينيه 
  ! من اليوم ـ منت يوماً أو جزًء

  :قال املالك 
  !!ـ بل مئة عام 

  !ـ مئة عام ؟
ليجعل منك آية للذين . . ـ نعم ، وشاء اهللا أن يعيد اليك احلياة 

انه مل يفسد . . مك انظر يا عزير اىل طعا. . ينكرون البعث و املعاد 
ان بدنك يا عزير ظل على !! بالرغم من عشرات السنني اليت مرت 

  :لقد حفظه اهللا مث قال املالك العزير . . حاله مل يتغري 
  .ـ انظر اىل محارك 



  



نظر عزير اىل محاره فرآه قد استحال اىل عظام بالية متناثرة بعضها 
  . .اختلط مع التراب 

  !سيعيد اهللا سبحانه احلياة للحمار ؟ـ انظر يا عزير كيف 
العظام البالية تتجمع من جديد . . كان عزير يراقب مدهوشاً ما جيري 

  !!مث نبت اللحم و ظهرت العروق . . لتؤلف هيكالً عظيماً للحمار 
. . بدا احلمار ميتاً قبل حلظات . . و عاد الشعر !! و نبت اجللد 

  !!عادت أنفاسه مرة أخرى 
احلمار ، و راح يطلق يقاً عالياً ، و انطلق يبحث عن فجأة ض 

 .العشب 
  :و هتف عزير من اعماقه 

  !!أعلم ان اهللا على كل شيء قدير . . ـ اهللا أكرب 
اهللا قادر على كل شيء ، حييي و مييت و . كل شيء بأمر اهللا 

  .استغرق عزير يف صالة خاشعة كان يبكي حباً هللا و شوقاً اليه 
زير لقمات من طعامه ، و كان متأثراً بشدة ، فطعامه و تناول ع

ان عصري العنب . . ظل طازجاً كل هذه السنني ، مل يتغري طعمه أبداً 
الذي يتغري طعمه يف عدة ساعات من احلر الشديد ، ظل يقاوم تقلبات 

  !!الزمن مدة قرن كامل 



  العودة 

  .ض عزير و اعتلى ظهر محاره ، عائداً اىل قريته 
ان احلمار و ال شك ال يدرك ما حدث أنه مل ينس الطريق املؤدية 

  . .اىل القرية 
كل ! من بعيد الحت القرية ، و لكن عزيراً ظنها قرية أخرى 

  .شيء تغري ، أشكال الناس ، ازياؤهم ، منازهلم 
  !مل يكن هناك من منزل لعزير لكي يتوجه اليه 

  :باء لالبناء كان عزير قد حتول اىل حكاية يرويها اآل
عزير الرجل الطيب النيب التقي ذهب اىل بستانه يف يوم قائظ ، و " 

  !!كأن االرض قد بلعته . . مل يعثر عليه أحد . . لكنه مل بعد 
لقد ضاعت التوراة ، و هو مجعها . . عزير وحده يعرف التوراة 

التوراة . . هو وحده عنده نسخة من التوراة االصلية . . من جديد 
  "!ا أنزهلا اهللا على موسى كم

  :وقف عزير يف وسط القرية ليعلن قائالً 
  !أنا عزير الذي اختفى قبل مئة عام . . أنا عزير ! ـ يا أهل قرييت 



. . اجتمع أهل القرية لريوا رجالً عليه مسحة من الوقار و النور 
  .رجالً يف اخلمسني من عمره 

 حىت لو عاد عزير . .سخر البعض و ظنوا أن هذا الرجل جمنون 
أما هذا الرجل فهو ما يزال ! فانه يعود شيئاً يف مئة و مخسني من العمر 

  !كهالً يف اخلمسني 
  :قال عزير 

  .ـ دلّوين على ابنائي 
  :قال أحدهم 

  .ـ لقد مات ابناء عزير منذ سنوات طويلة 
  :قال عزير 

  .ـ و أحفادي ؟؟ دلّوين على أحفادي 
  :مره قال رجل يف السبعني من ع

  .ـ يوجد رجل من أحفاد عزير يف الستني من عمره 
  :قال عزير 

  .ـ خذوين اليه 
عندما التقى اجلد و احلفيد كانت الدهشة ترتسم على وجهيهما 

!معاً 



  



  :قال احلفيد 
  !ـ كيف تكون جدي و أنت تبدو أصغر مين كثرياً ؟

  :قال عزير 
ذي خلق االنسان قادر على ـ اا معجزة اهللا لريينا مجيعاً أن اهللا ال

  .بعثه اذا مات و استحال اىل عظام 
  :و جلس عزير يف بيت حفيده و راح يروي قصته املثرية 

عن سلّتيه اللتني . . حدثهم عن ذهابه اىل بستانه خارج القرية 
كيف عصر له . . عن توجهه اىل خرائب املدينة القدمية . . مألمها عنباً 

لقد مات و . .  امتدت نومته اىل مئة عام عنباً و كيف نام و كيف
 .مات محاره و لكن اهللا بعثه ليجعله آية للجميع 

يف األثناء جاءت امرأة عجوز تبلغ من العمر مئة و عشرين سنة ، و 
هي الشاهد الوحيد الذي يعرف عزيراً لقد كانت يف العشرين من العمر 

  :جاءت تتوكأ على عصا وتقول . يومذاك 
  !ذي يذكر عزيراً و قد نسيه الناس ؟ـ من هذا ال

مسعت عزيراً يتحدث تذكرت نربات صوته و لكنها مل تر وجهه 
  :لقد فقدت بصرها منذ سنني بعيدة قالت 

  .ـ لو كنت أبصر لعرفت حقيقة هذا الرجل 



لقد كان العزير وجيهاً عند اهللا ، تضرع اىل ربه و دعا أن تبصر 
  . .املرأة لتشهد له 

فتحت عينيها لترى نفسها وجهاً لوجه . . أعاد بصرها اهللا سبحانه 
  !أمام عزير 

عزير الذي اختفى قبل . . انه عزير بدمه و حلمه . . يا للدهشة 
  !مئة عام 

  :قال احلفيد 
لقد وضعها . . ـ لقد أخربين أيب أن عزيراً يعرف مكان التوراة 

  .يف مكان ال يعرفه أحد 
لقد حبثنا عنها ألن كل النسخ  . . لقد حبثنا كثرياً و لكن ال فائدة

  :األخرى ضاعت يف احلروب قال عزير 
انه هناك يف جذع شجرة . . ـ سأدلكم على كتاب موسى 

  .زيتون 
  .رأوا شجرة زيتون قدمية . . انطلق اجلميع اىل املكان 

كانت االعشاب قد نبتت ، توجه عزير اىل مكان بني الشجرة و 
  .حيفر اىل أن عثر على صندوق خشيب اجلدول القريب ، راح حيفر و 



كان الصندوق قد تسوس كثرياً ، و لكن نسخة التوراة ما تزال 
  .صحيحة ساملة 

بعد أن اختفى و . . و آمن اجلميع باملعجزة لقد عاد عزير حقاً 
بعد أن مات مئة عام مث بعثه اهللا ليجعله آية لعباده . . أصبح حكاية 

  . حشرهم يوم القيامة على قدرة اهللا يف بعث املوتى و
عرف ان املوت حق و أن . . البعض آمن باملعجزة ، الن قلبه 

  :و أن اهللا قادر على كل شيء و مهس البعض . . البعث حق 
  !!ـ عزير ابن اهللا 

  . .البعض صدق ذلك و بعض سكت راضياً 
  :و هتف عزير مندداً 
  . .لقد جعلين آية لكم . . انا عبد اهللا و رسوله 

ان عزيراً : "  صوته مع بني اصوات اليهود و هم يشيعون و ضاع
  " .ابن اهللا 

  .قالوا ذلك ألم يريدون ان يعبدوا شيئاً يرونه باعينهم 
اما اليهود فقد صنعوا منه . . و مات عزير ، رحل عن تلك الدينا 

  . .اسطورة االبن االهلي 



 رسوالً )صلى اهللا عليه و آله ( و عندما بعث اهللا سيدنا حممد 
  .جاءنا باحلقيقة الكربى ان عزيراً مات مئة عام مث بعثه اهللا 

عزير نيب من انبياء اهللا و رسول من رسله جعله اهللا مثاالً ملعجزة 
  .البعث ، ليصدق الناس بيوم املعاد و يؤمنوا بيوم القيامة 

مل حيفظ اليهود األمانة ، احنرفوا عن الطريق ، قست قلوم 
  . .ابتعدوا عن روح االميان . . خور اصبحت مثل الص

حاكم " انطيوكيوس "  قبل امليالد هاجم الروماين ١٦١و يف سنة 
  . . و أحرق نسخ التوراة  سوريا بالدهم ،

التوراة اليت جاء ا موسى ، و . . و هكذا ضاعت التوراة احلقيقية 
  .عاىن عزير يف مجعها مرة أخرى و صيانتها من التحريف 

  عزير نيب اهللا و رسوله و معجزته سالم على 
  
  


