1

02
0
280 220
248 238

Jerusalem – The old City – Esa'dya – Elmazenah Elhmra - No. 9
P.O.Box: 51172, Telfax: +97226282173 Cel: +972523623683
E-Mail: khm@khm2000.com, Web: www.almrkz.org
www.al-msjd-alaqsa.com, www.a-q-s-a.com

1
0

9القدس – البلدة القديمة – حارة السعدية – طريق المئذنة الحمراء – رقم
: محمول++9272727529 : تلفاكس،15527 :ب.ص
khm@khm2000.com : بريد إلكتروني،+927179279229
www.almrkz.org , www.al-msjd-alaqsa.com
www.a-q-s-a.com

2

.

Jerusalem – The old City – Esa'dya – Elmazenah Elhmra - No. 9
P.O.Box: 51172, Telfax: +97226282173 Cel: +972523623683
E-Mail: khm@khm2000.com, Web: www.almrkz.org
www.al-msjd-alaqsa.com, www.a-q-s-a.com

9القدس – البلدة القديمة – حارة السعدية – طريق المئذنة الحمراء – رقم
: محمول++9272727529 : تلفاكس،15527 :ب.ص
khm@khm2000.com : بريد إلكتروني،+927179279229
www.almrkz.org , www.al-msjd-alaqsa.com
www.a-q-s-a.com

3

اليسع عليه السالم
ملخص قصة اليسع عليه السالم
من العبدة األخيار ورد ذكره في التوراة كما ذكر في القرآن مرتين  ،ويذكر
أنه أقام من الموت إنسانا كمعجزة
من أنبياء اهلل تعالى ،الذين يذكر الحق أسمائهم ويثني عليهم ،وال يحكي
قصصهم ..نبي اهلل تعالى اليسع.
ن
قال تعالى في سورة (ص) :وَاذْكُرْ ِإسْمَاعِيلَ وَالْ َيسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌ مِ ْ
الْأَخْيَارِ

وقال جل جالله في سورة (األنعام) :وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكال
فضلنا على العالمين
جاء في تاريخ الطبري حول ذكر نسبة انه (اليسع بن أخطوب ) ويقال انه ابن
عم الياس النبي عليهما السالم  ،وذكر الحافظ ابن عساكر نسبة على الوجه
اآلتي ) ( اسمه أسباط بن عدي بن شوتلم بن أفرائيم بن يوسف الصديق عليه
السالم )وهو من أنبي اء بني إسرائيل  ،وقد أوجز القرآن الكريم عن حياته فلم
يذكر عنها شيئاً وإنما أكتفي بعده في مجموعة الرسل الكرام الذي يجب
اإليمان بهم تفصيالً.
قام بتبليغ الدعوة بعد انتقال الياس إلى جوار اهلل فقام يدعو إلى اهلل مستمسك ًا
بمنهاج نبي اهلل الياس وشريعته وقد كثرت في زمانه األحداث والخطايا وكثر
الملوك الجبابرة فقتلوا األنبياء وشردوا المؤمنين فوعظهم (اليسع) وخوفهم من
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عذاب اهلل ولكنهم لم يأبهوا بدعوته ثم توفاه اهلل وسلط على بني إسرائيل من
يسومهم سوء العذاب كما قص علينا القرآن الكريم .ويذكر بعض المؤرخين
أن دعوته في مدينة تسعى (بانياس) إحدى مدن الشام  ،وال تزال حتى اآلن
موجودة وهي قريبة من بلدة الالذقية واهلل أعلم.
وأرجح األقوال أن اليسع هو اليشع الذي تتحدث عنه التوراة ..ويذكر القديس
برنابا أنه أقام من الموت إنسانا كمعجزة
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