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 176سورة األعراف آية 



  -3-  

 (1 ) 
... الُعَزيُر   

ذلك الرجل الصاحل 
.. و االسم الالمع عند بٌت إسرائيل مجيًعا 

! ومل ال ؟
.. وقد كان ْتق ،  نعم العامل الزاىد 

ونعم ادلؤمن احلق ، 
الذى ينصح قومو، 

.. ال لشئ 
. إال هلل 

وبلغ من مكانتو وعلمو أنو كان واحًدا من األربعة الذين حفظوا التوراة ىف 
. تاريخ بٌت إسرائيل كلو 

: فالذين حفظوا التوراة ىف صدورىم على مر تاريخ بٌت إسرائيل كلو ىم 
موسى عليو السالم ، عيسى عليو السالم ، يوشع بن نون ،  

. وكذلك العزير عليو السالم 
وقد كان حفظ الُعَزير  عليو السالم للتوراة ، 

ىف زمن تضاعف حّب بٌت اسرائيل  للذىب و ادلال ، 
 و عادت الروح الوثنية اىل نفوسهم من جديد ،  
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 .و حّرفوا تعاليم التوراة 
من أجل ىذا ضعفت روحهم القتالية ،  

و أصبحوا خيافون ادلوت ،  
 .و حيرصون على احلياة

فسلط اهلل عليهم ٓتت نصر ،  
ذلك ادللك اجلبار ، 

.. الذى قتل منهم ىف يوم واحد سبعُت ألفا 
. العاصمة " أورشليم " و سقطت 

و راح ٓتت نصر يقتل و يقتل ، و يّدمر البالد  
و حيرق الكتب ادلقدسة و يف طليعتها التوراة ،  

 .كما خّرب اذليكل الذي يقدسو اليهود 
و عندما عاد ٓتت نصر اىل بابل بالعراق أخذ اليهود معو كعبيد وسبايا ، 

 .وأذذلم غاية ادلذلة 
و ظّل اليهود يف بابل مائة عام تقريباً ، 

 .و يف تلك الفًتة ُولد الُعَزير عليو السالم 
مث اندلعت احلرب بُت بابل و فارس ،  

 .ملك فارس يف احلرب و دخل بابل فاحتاً " كورش "و انتصر 
على الُعَزير  فأحّبو ألخالقو و أدبو ،  " كورش"تعّرف 
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 و طلب منو أن يسمح لليهود بالعودة اىل بالدىم ،
 .و ىكذا عاد اليهود اىل بالدىم ، فأحبوا العزير عليو السالم كثَتاً 

و كان الُعَزير عليو السالم حيّب الناس و يعطف عليهم ، 
.  يقوم بنصيحتهم أن يتمسكوا ٔتا أمرىم اهلل تعاىل بو 

.  و يعلمهم التوراة ويرشدىم اىل ما ينفعهم ىف حياهتم وآخرهتم 
وكانت للعزير مهمٌة أكرُب من أى مهمة أخرى ، 

وىى مهمُة مجِع التوراة من جديد ، 
بعد أن ضاع الكثَت منها ، 

. وبعد أن حرق ٓتت نصر النسخ الكثَتة منها 
. و قضى العزير عليو السالم يف ذلك سنوات عديدة 

وبعد متام مجعها من جديد ، أقر العلماء لو بتلك التوراة وراجعوىا معو 
. فكانت نسخة أصلية خافوا عليها من الضياع 

. وفكروا طويال ، وقالوا ال بد أن نصون ىذه النسخة من الضياع 
. خوفا من أن يأتى عليهم غزاة فيحرقوىا 

ولكن كيف حنفظها ؟ 
إن الُعَزير عليو السالم ىو خَت من حيفظ ىذه النسخة ،  : فقالوا 

واتفقوا أن يقوم ْتفظها وصيانتها ىف مكان ال يعرفو أحد غَت الُعَزير  عليو 
. السالم 
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. ألنو أكثر الناس إديانًا وعلًما ، فلن يبوح ٔتكاهنا ألى عدٍو مهما كان 
وفعال قام الُعَزير عليو السالم بًتتيبها ومجعها جيدا ، 

ووضعها ىف صندوق حمكم ، 
. ودفنها ىف مكان بعيد ال يعلمو إال اهلل سبحانو 

وعلم علماء بٌت إسرائيل تلك احلقيقة  
وعلم أوالد الُعَزير عليو السالم بتلك احلقيقة  

: وبذلك اجتمع للُعَزير عليو السالم أمرين 
. حفظ التوراة ىف صدره : األول 
. حفظ التوراة ادلكتوبة ىف مكان ال يعرفو معو أحد آخر : الثاىن 

. واهلل من فوق اجلميع يعلم السر وأخفى 
(2) 

 .كان الُعَزير عليو السالم يعمل بيديو مثل سائر األنبياء 
حيث كان لو بستان وأراضى ،  

يقوم بزراعتها ،  
ومتابعتها بالرى وأعمال الزراعة ، 

 .حىت جيٌت الثمار بصورة طيبة 
وكان لو محار يرعاه و يشفق عليو ، 

فلم يضربو ، ومل يكلفو من العمل ما ال يطيق ، 
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 .وكان يستخدمو يف ذىابو إىل البستان و عودتو 
... وىف أحد األيام 

ركب الُعَزير عليو السالم محاره و توجو اىل البستان ،  
مل يكن البستان قريباً بل كان بعيداً ، 

وبينما كانت الطريق الذي ديتد إليها ديّر ببقايا مدينة مندثرة و مقابر قددية 
مبعثرة ،  

وكان اذلواء منعشاً يف الصباح ، و كانت نسمات طيبة هتّب من احلقول 
 .اخلضراء 

مضى احلمار يشق طريقو وسط ادلزارع اخلضراء ، حىت وصل الطريق الًتايب 
 .الذي ديّر ٓترائب ادلدينة ادلندثرة و ادلقابر القددية 

ارتفعت الشمس يف السماء و راحت ترسل أشعتها الدافئة، و الحت 
خرائب ادلدينة ، ادلنازل مهدمة ، و احلجارة مبعثرة ىنا و ىناك ، و يف 

جانب آخر كانت ادلقربة ىي األخرى خربة ، و بعض العظام كانت مبعثرة 
. 

.  نزل الُعَزير عليو السالم عن محاره ، و جلس يف ظل شجرة
كان جائعاً و متعباً أخرج قليال من الطعام ليتناولو ،  

 .مث راح جييل بصره يف القبور و يف خرائب ادلدينة و العظام البالية 
 ...وأخذ يفكر ىف نفسو 
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! كيف تعود احلياة اىل ىؤالء الذي ماتوا منذ مئات السنُت ؟
وكيف تعود احلياة اىل ىذه ادلناطق بعد أن خرهبا ٓتت نصر ّتربوتو وقوتو 

. وقتل الكثَت من الناس 
و بعد أن مألت قدرة اهلل نفسو و قلبو ،  

:  قال الُعَزير عليو السالم يف نفسو
 !؟{أىّن حُيِت ىذه اهللُ بعد موهتا  }

فأراد اهلل أن جيعل لو من نفسو آية ، 
وىنا شعر الُعَزير عليو السالم بالنعاس يُثقل جفنيو و أغمض عينيو قبل أن 

 .يتناول طعامو
ومل يستيقظ ،  

. و مات محاره أيضاً . . لقد مات 
(3 )

مّرت األياُم و السنون، مل يرجع الُعَزير عليو السالم اىل قريتو ،                 
خرج أبناؤه يبحثون عنو و لكن أحداً مل يعثر عليو ، ذىبوا اىل البستان ،    

 .ولكن ال فائدة 
وخرج علماء بٌت إسرائيل يبحثون ىف كل مكان عن عادلهم الذى حيفظ 

. التوراة ويعرف مكاهنا وال يعرف مكاهنا من البشر سواه 
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وأصيب األبناء والعلماء واجلميع ٓتيبة أمل ، 
! فلم يرجع 

و ٔترور األيام نسي الناُس الُعَزير عليو السالم و مل يعد يذكره أحد، مّرت 
 الشهور ، و األعوام ، و الُعَزير عليو السالم يف مكانو ميت ،

و أصبح احلمار ىيكالً من العظام ، تبعثرت العظام ، و أصبح بعضها مثل 
 .الًتاب 

و لكن العجيب أن الطعام والشراب ظل كما ىو على حالو مل تغَته 
. السنون 

ؤترور األيام دبت احلياة ىف القرية بأكملها ، 
.. وتكامل بنياهنا وسكاهنا بعد سبعُت عاما فقط 

.  على حالو الُعَزير عليو السالمواستمر 
(4 )

 ..و ذات يوم 
 ..و يف حلظة اختارىا اهلل 

. .  عادت الروح اىل الُعَزير عليو السالم 
 .وعادت أنفاسو تًتدد ، ودبت فيو احلياة من جديد 

. كم لبثت . يا عزير : وناداه اهلل قائال 
 :أجاب الُعَزير عليو السالم و ىو يفرك عينيو 
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 !منُت يوماً أو جزًء من اليوم 
 !!بل لبثَت مائة عام : وناداه اهلل قائال 

 !مائة عام ؟: قال الُعَزير عليو السالم 
ليجعل منك آية للذين ينكرون . . نعم ، وشاء اهلل أن يعيد إليك احلياة 

. .  البعث و ادلعاد 
. .  انظر يا عزير اىل طعامك 

!!  انو مل يفسد بالرغم من عشرات السنُت اليت مّرت 
لقد حفظو اهلل  . . إن بدنك يا عزير ظل على حالو مل يتغَت 

 .انظر اىل محارك : مث قال 
نظر الُعَزير عليو السالم إىل محاره ، فلم جيد محارًا ، إمنا وجد عظاًما حلمار 

 .مات منذ مائة عام عظام بالية متناثرة بعضها اختلط مع الًتاب 
 !انظر يا عزير كيف سيعيد اهلل سبحانو احلياة للحمار ؟

. .  كان الُعَزير  عليو السالم  يراقب مدىوشاً ٔتا جيري 
. .  العظام البالية تتجمع من جديد لتؤلف ىيكالً عظمياً للحمار 

اجلمجمة ىف مكاهنا ، مث عظام الرقبة ، مث القفص الصدرى والظهر وقوائم 
.. احلمار 

. ىو ىو ىيكل احلمار العظمى 
 !!مث نبت اللحم و ظهرت العروق 
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. .  و عاد الشعر !! و نبت اجللد 
 !!مث عادت أنفاسو مّرة أخرى 

فجأة هنض احلمار ، و راح يطلق هنيقاً عالياً ،  
 :و ىتف الُعَزير عليو السالم من أعماقو 

 !!أعلم أن اهلل على كل شيء قدير 
و استغرق الُعَزير عليو السالم  يف صالة خاشعة كان يبكي حّباً هلل وشوقاً 

.. سبحانك يا رب : ولسان حالو يقول . إليو 
..  وال تُقال إال لك 

سبحانك  .. سبحانك 
و تناول الُعَزير عليو السالم لقمات من طعامو ، و كان متأثراً بشّدة، 

.  فطعامو ظل طازجاً كل ىذه السنُت ، مل يتغَت طعمو أبداً ٔترور السنُت
.. كيف أوقف اهلل عامل الزمن بالنسبة للطعام والشراب 

.. واستمرت ىف حق احلمار 
 .إهنا آية بل آيات من اهلل سبحانو 

(5 )
. هنض الُعَزير عليو السالم و اعتلى ظهر محاره ، عائداً اىل قريتو 

كل ! ومن بعيد الحت القرية ، وظّنها الُعَزير عليو السالم قرية أخرى 
. شيء فيها قد تغَت ، حىت وجوه الناس مل يعرف فيهم أحًدا 
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. ومل يعرفو أحٌد 
وبصعوبة بالغة تعرف على منزلو فنادى فلم جيبو أحد ، مث تابع النداء 

، عجوز عمياء والطرق حىت ردت عليو امرأة 
. خرج عنهم عاما حُت عشرينابنة ذلم جارية كانت 

. مائة وعشرين عاما ... فأصبح عمرىا اآلن 
!  ؟أىذا منزل عزير: الُعَزير عليو السالم فقال ذلا 

. مث بكت ! فقالت نعم 
 ! أمٍد بعيد ومل يعد أحد يذكره منذ الُعَزير عليو السالم فارقنا : وقالت 

الُعَزير  فأنا : قال 
. مائة سنة  فقدناه منذالُعَزير عليو السالم إن : قالت 

 فاهلل أماتٍت مائة سنة مث بعثٍت : قال 
، كان مستجاب الدعوة سيدى الُعَزير عليو السالم  : تقال

 فادع اهلل يرد عليَّ بصري فإن كنت أنت الُعَزير ، 
. فأبصرت بإذن اهلل فدعا اهلل ومسح على عينيها بيده 

فنظرت فإذا ىو الُعَزير عليو السالم بشحمو وحلمو ، فخرجت هتوى ىف 
!! العزير حى !! العزير حى : طرقات القرية كاجملنونة ، تقول 

. فأقبل الناس عليها من كل مكان فلم يعهدوا عليها كذبا قط 
وأقبل أحفاد الُعَزير عليو السالم  شيوخا ، 
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. شيخ ابن مائة ومثانية وعشرين سنة لُعَزير عليو السالم ابٌن ليتقدمهم 
 !الُعَزيريا قوم ىذا واهلل : العجوز فقالت 

فنظروا ليجدوا رجالً مهيبا يعلوه الوقار و النور ، 
 .رجالً يف اخلمسُت من عمره 

 كانت أليب شامة سوداء مثل اذلالل بُت كتفيو : فقال ابنو 
 شامة سوداء مثل اذلالل بُت كتفيو فوجدوىا كما ىى ىا وفنظر

فأكب الشيخ الكبَت ابن العزير على أبيو العزير حيتضنو ويبكى ، 
. وصار الناس يتحدثون االبن أكرب من أبيو 

! بل واحلفيد أكرب من اجلد 
! بل يرون األحفاد واألبناء شيوًخا ، ويرونو أقرب اىل الشباب 

. إن الُعَزير عليو السالم يعرف مكان التوراة : وأقبل العلماء فقالوا 
 .لقد وضعها يف مكان ال يعرفو أحد

لقد ْتثنا عنها ألن كل النسخ  . . ولقد ْتثنا عنها كثَتاً و ال فائدة 
. األخرى ضاعت يف احلروب 

. سأدلكم عليها : قال الُعَزير عليو السالم 
. رأوا شجرة زيتون قددية . . انطلق اجلميع اىل ادلكان 

اىل ادلكان ، الُعَزير عليو السالم كانت األعشاب قد نبتت ، توجو 
. راح حيفر و حيفر اىل أن عثر على الصندوق اخلشيب
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كان الصندوق قد تسوس كثَتاً ، و لكن نسخة التوراة ما تزال صحيحة 
بل إهنم سألوه أن يتلوىا من حفظو، 

فتطابق النص ادلكتوب مع النص ادلنطوق من فم الُعَزير عليو السالم ، 
. فأقر لو العلماء واجلميع 

( 6 )
بعد أن . . حقاً الُعَزير عليو السالم و آمن اجلميع بادلعجزة لقد عاد 

بعد أن مات مائة عام مث بعثو اهلل ليجعلو آية . . اختفى و أصبح حكاية 
 .لعباده على قدرة اهلل يف بعث ادلوتى و حشرىم يوم القيامة

عرف أن ادلوت حق و أن البعث حق . . البعض آمن بادلعجزة ، ألن قلبو 
. و أن اهلل قادر على كل شيء . . 

!! عزير ابن اهلل :  و مهس البعض قائال 
. . البعض صّدق ذلك و البعض سكت راضياً 

: مندداً الُعَزير عليو السالم و ىتف 
! أىف كل موطن ال تعقلون ؟.. جعلٍت اهلل آية لكم .. ما أنا إال عبد هلل 

َغالِية 
ُ

. و ضاع صوتو بُت ىذه األصوات ادل
. قالوا ذلك ألهنم يريدون أن يعبدوا شيئاً يرونو بأعينهم 

. .  ، و رحل عن تلك الدينا الُعَزير عليو السالم و مات 
!! فيا ويلهم .. أما اليهود 
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. لقد صنعوا منو أسطورة االبن اإلذلي 
: وسجل اهلل ىف قرآنو الكرمي تلك ادلعجزة لتكون آية للناس فقال تعاىل 

أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة َوِىَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ حُيِْيي َىِذِه اللَُّو " 
بَ ْعَد َمْوهِتَا فََأَماتَُو اللَُّو ِمائََة َعاٍم مُثَّ بَ َعثَُو قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يَ ْوًما أَْو 

بَ ْعَض يَ ْوٍم قَاَل َبْل لَِبْثَت ِمائََة َعاٍم فَانظُْر ِإىَل طََعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يَ َتَسنَّْو 
َوانظُْر ِإىَل مِحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاِس َوانظُْر ِإىَل اْلِعظَاِم َكْيَف نُنِشُزَىا مُثَّ 

َ َلُو قَاَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّو َعَلى ُكلِّل َشْيٍء َقِديرٌ  ا تَ بَ ُتَّ سورة " َنْكُسوَىا حلًَْما فَ َلمَّ
( 259)البقرة 

: وندد اهلل تعاىل بكل من قال أن الُعَزير ابن اهلل فقال تعاىل 
وقَالت اليهوٌد عزيٌر ابُن اهلِل وقالت النصارى ادلسيُح ابُن اهلِل ذلك قوذُلم " 

سورة " بأفواِىم يضاىئون قوَل الذين كفروا من قبل قاتَلهم اهللُ أىنَّ يؤفكون 
( 30)التوبة 

.. ومل يكن لو كفوا أحدا .. ومل يولد .. فاهلل مل يلد 
. وىو على كل شئ قدير 
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