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 بين اسرائيل وغريهم وقد اقر رسالته وآمن به بعـض  نيب مرسل اىل) ع(يوسف 

اهل مصر ومنهم بعض افراد العائلة احلاكمة وهذا مؤمن آل فرعون يذكر فرعون 
ولَقَـد جـاَءكُم   (ورسالته  ) ع(بيوسف ) ع(مصر ومأله يف زمن رسالة موسى 

جاَءكُم بِه حتى إِذَا هلَك قُلْتم لَن  يوسف من قَبلُ بِالْبينات فَما زِلْتم في شك مما
ابترم رِفسم وه نم لُّ اللَّهضي كوالً كَذَلسر هدعب نم ثَ اللَّهعب٣٤:غافر) (ي . (  

يـا  (يصدع بدعوته يف اصعب الظروف وهـو يف السـجن   ) ع(وهاهو يوسف 
بـل  ) ٣٩:يوسف) (رقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهارصاحبيِ السجنِ أَأَرباب متفَ

ويتعرض لدين امللك بشدة دون ان يكون للسجن واحاطة زبانية فرعون بـه اي  
على االقل لينا او مداهنا يف حتطيم االصنام البشرية الـيت  ) ع(تاثري جيعل يوسف 

لبشرية كمـا حطـم جـده    اهلها املصريون بل هاهو حيمل فأسه وحيطم االصنام ا
ما تعبدونَ من دونِه إِلَّا أَسـماًء سـميتموها أَنـتم    (اصنام احلجارة ) ع(ابراهيم 

اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو  كذَل
  ) . ٤٠:يوسف) (ن الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَالدي

كـنيب  ) ع(واحلقيقة ان اهللا سبحانه وتعاىل مل يتعرض يف القرآن لدعوة يوسـف  
مرسل داعي اىل التوحيد ويطلب من قومه االميان به كما تعرض لباقي دعـوات  

إال ) ع( سرد مسرية يوسف االنبياء بل ان هذه اجلهة تكاد تكون غري ملحوظة يف
فالجند يف القرآن . من اهللا واا رسالة ابراهيمية ) ع(بقدر قليل يبني رسالة يوسف 

دعى قومه وكيف جادهلم وماذا ردوا عليه وما هـو حـال   ) ع(كيف ان يوسف 
وماهو وماهو اسئلة كثرية رمبا جتد اجوبتها يف القـرآن اذا  ) ع(املؤمنني بيوسف 
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ومـع ان سـورة   ) ع(ق باالنبياء املذكورين يف القرآن غري يوسف كان االمر يتعل
  ) . ع(طويلة يف القرآن اختصت يف سرد مسرية النيب املرسل يوسف 

كما تعـرض لتفاصـيل   ) ع(فلماذا ترك القرآن التعرض لتفاصيل رسالة يوسف 
  .؟ ) ع(رساالت األنبياء 

ناس واليعيدوا الكـرة  واجلواب ان سرد القصص يف القرآن يراد منه ان يتعض ال
تذكر قصته يف القرآن اكثر من مرة وكل مرة يراد ) ع(مرة بعد اخرى ، فموسى 

منها اعطاء صورة للقارئ ختتلف عن سابقتها وذا تكتمل عنده الصـورة بـل   
اذا رآه من األمام أو اجلانب أو اخللف واهلدف القرآين ) ع(ويصبح يعرف موسى 
ويف قصة يوسف ) ع(بل الذي يأيت وميثل موسى  بعينه) ع (ليس موسى بن عمران

فأن اهلدف هو النبوة بل باخلصوص الرؤيا وكوا طريق لوحي اهللا سـبحانه  ) ع(
( وتعاىل فاملراد لفت االنتباه اىل عالقة الرؤيا بيوسف اآليت ، يوسـف آل حممـد   

أَحالمٍ كمـا  سيقولون عنها أَضغاثُ ) العلماء غري العاملني ( بل وان املأل ) املهدي
) قَالُوا أَضغاثُ أَحالمٍ ومـا نحـن بِتأْوِيـلِ الْـأَحالمِ بِعـالمني     (ان مأل فرعون 

  ) ٤٤:يوسف(
  -)  :١٥:القمر) (آيةً فَهلْ من مدكرٍ…(وهذه االضاءات  

  
  
  
  

  ) ع(إضاءة من رؤيا يوسف 
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)ي رإِن تا أَبي لَأَبِيه فوسإِذْ قَالَ ي مهتأَير رالْقَمو سمالشكَباً وكَو رشع دأَح تأَي
يناجِدي س٤:يوسف) (ل. (  

والشمس يعقوب والقمر أم يوسف راحيل ) ع(األحد عشر كوكباً اخوة يوسف 
رآهم يوسف يف الرؤيا ساجدين له فما هو هذا السجود وكيف وقع وهل يصح . 

  يصح فما معىن سجودنا للكعبة وهي حجارة وماالسجود لغري اهللا ، وإذا كان ال
معىن سجود املالئكة آلدم وهو إنسان خملوق وما معىن سـجود اخـوة يوسـف    

  !.؟) . ع(ويعقوب وهو نيب ، وأم يوسف ليوسف 
املرتكز يف األذهان عن السجود هو وضع اجلبهة على األرض أو االحنناء ووضعها 

يان اخلضوع والتذلل والطاعة للمسجود على شيء منخفض عنها واملراد منه هو ب
له ، ورمبا كان السجود باإلمياء له بالرأس أو حىت برموش العني كما هـو حـال   

  .العاجز عنه بالصالة 
واحلقيقة أن اإلنسان اخلاضع الذليل هللا واملطيع ألمر اهللا ساجد يف كل أحواله نائماً 

  .وقائماً وقاعداً وماشياً
 وال يتذلل هللا وال يطيع أمر اهللا ليس بساجد وان وضع واإلنسان الذي ال خيضع هللا

فالسجود احلقيقي إذن هو الطاعة  وامتثال األمر اإلهلي ورمبا . جبهته على األرض 
  . مت دون وضع اجلبهة على األرض ورمبا ال يتم بوضع اجلبهة على األرض 

رفـض أن   ، ولكنه ١) بل له سجدة ستة آالف عام(فإبليس مل يرفض السجود هللا 
فهو يف حقيقة أمره متكرب علـى اهللا ولـيس   ) ع(تكون قبلته يف السجود هللا آدم 

                                                           
أحبط عمله الطويل وجهده  فاعتربوا مبا كان من فعل اهللا بإبليس إذا…  ) : ( ع(من خطبة ألمري املؤمنني  - ١

فمن . اجلهيد ، وكان قد عبد اهللا ستة آالف سنة ال يدرى أمن سين الدنيا أم سين اآلخرة عن كرب ساعة واحدة 
ذا بعد إبليس يسلم على اهللا مبثل معصية ؟ كال ، ما كان اهللا سبحانه ليدخل اجلنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا 
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وهو من الساجدين هللا الذين حق علـيهم  . خباضع وال متذلل وال مطيع ألمر اهللا 
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من (العذاب ، ألنه مل يتخذ القبلة اليت أمره اهللا أن يتخذها 

لسماوات ومن في الْأَرضِ والشمس والْقَمر والنجوم والْجِبـالُ والشـجر   في ا
والدواب وكَثري من الناسِ وكَثري حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ 

  )١٨:جاحل) (إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاُء
فهؤالء الذين حق عليهم العذاب يوصفون بأم يسجدون هللا ، ولكنه ليس سجود 
حقيقي ، ألم مل يطيعوا اهللا يف السجود له سبحانه من حيث يريد واىل القبلة اليت 

وباختصار فإن املطيع ألمر أحد طاعة مطلقة فهو عبد سـاجد هلـذا   . أمرهم ا 
) ذُوا أَحبارهم ورهبـانهم أَربابـاً مـن دون اللَّـه    اتخ(املطاع ، ولذا قال تعاىل 

أي عبدوا علماءهم غري العاملني ، ألم احلوا هلم احلرام وحرمـوا  ) ٣١:التوبة(
  عليهم احلالل فأطاعوهم 

اختـذوا  :( (عن قول اهللا عز وجـل  ) ع(سألت أبا عبد اهللا : وعن أيب بصري قال 
أما واهللا ما دعـوهم إىل عبـادة   : ، فقال )  ا من دون اهللاأحبارهم ورهبام أرباب

أنفسهم ولو دعوهم إىل عبادة أنفسهم ملا أجابوهم ولكن أحلوا هلم حراما وحرموا 
   ٢الشيخ الكلـيين ج   -الكايف   -) عليهم حالال فعبدوهم من حيث ال يشعرون

  :  ٣٩٨ص 
   ٢الكـايف ج  ) . عبـده  من أطاع رجال يف معصية فقد) : (ع(وعن أيب عبد اهللا 

  . ٣٩٨ص 

                                                                                                                                                                                                 
وما بني اهللا وبني أحد من خلقه هوادة يف إباحة محى حرمه على . األرض لواحد إن حكمه يف أهل السماء وأهل 

  . ١٣٨خطب اإلمام علي عليه السالم   ص  ٢ج البالغة  ج) .  العاملني 
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فمن يعص اهللا فهو ليس عابد وال ساجد هللا بقدر تلك املعصـية ، فـإذا كانـت    
أي انه اختذ قبلة غري (املعصية متعلقة بالقبلة اليت يتوجه إليها حال سجوده وطاعته 

فإنه يف كل عمله عاصي ولـيس عابـد وال سـاجد هللا    ) القبلة اليت أمره اهللا ا
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه (قال تعاىل ) ه سرعة السري اال بعداًوالتزيد(

) الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وسـاَءت مصـرياً  
  ) ١١٥:النساء(

لظلمة ، ليس على جادة الطريق اليت توصل فهكذا إنسان توىل الشر والشيطان وا
سـجوده  (بل مستدبراً القبلة اليت توصله إىل اهللا فتكون سرعة سريه . اىل اهلدف 

سجوده (سبباً يف إيصاله إىل هاوية اجلحيم ألن كل أعماله ) وعبادته وطاعته املدعاة
ن استقباهلا فيكون يستقبل ا قبلة مل يأمره اهللا ا بل اه اهللا ع) ، عبادته ، طاعته

  .سجوده عبادته طاعته ، كلها مبنية على املعصية والذنب فتكون معاصي وذنوب 
* ولَكن كَذَّب وتولَّى * فَال صدق وال صلَّى (فال صام وال صلى بل أذنب وعصى 

-١٣:القيامة) (لَك فَأَولَىثُم أَولَى * أَولَى لَك فَأَولَى * ثُم ذَهب إِلَى أَهله يتمطَّى 
الرسـول  (، أي أن اَألوىل هو التصديق بويل اهللا وحجته وخليفته سـبحانه  ) ٣٥

والصالة معه وهي الوالية لـويل اهللا ألـا واليـة اهللا    ) سواء كان نبياً او وصياً
والسجود لويل اهللا ، أي طاعته ألنه سجود هللا وطاعة هللا ودون اخلضوع لويل اهللا 

األعمال الظاهرية ، عنِ الْفُضيلِ عن أَبِي جعفَرٍ ع قَالَ نظَر إِلَـى النـاسِ    ال تنفع
هكَذَا كَانوا يطُوفُونَ في الْجاهلية إِنما أُمروا ) : ( ع(يطُوفُونَ حولَ الْكَعبة فَقَالَ 

ملعا فَينوا إِلَيرفني ا ثُمطُوفُوا بِهأَنْ ي مهترصا ننلَيوا عرِضعي و مهتدوم و مهتلَايا وون
 هِموِي إِلَيهاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعةَ فَاجالْآي هذأَ هقَر ٣٩٢: ص  ١:الكايف ج )  ثُم  
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حجهم بيت اهللا ، ومع اـم كـانوا   ) األحناف املنحرفني(، ومل ينفع كفار قريش 
، فان تلبيتهم عند اهللا مل تعد التصفيق والتصفري ألا هكذا كانت تسمعها ٢ يلبون

وما كَانَ صالتهم عند الْبيت إِلَّا مكَاًء وتصـديةً فَـذُوقُوا   (املالئكة وهكذا ترفع 
 وكذلك من يصلي ومل يتخذ القبلة اليت) ٣٥:األنفال) (الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ

مكَـاًء  (أمره اهللا ا فال تعدوا صالته التصفيق والتصفري ، وحجه كذلك عند اهللا 
  ) .وتصديةً

، فال يكون سجود األجسـام   ٣فإذا علمنا أن اهللا مل ينظر إىل األجسام منذ خلقها 
وهذه احلقيقة هي الطاعة وامتثال . إال مرشد ودليل يدل على احلقيقة ويشري إليها 

در من اهللا سبحانه وتعاىل فإذا كان لسجود األجسام قبلة وهي الكعبة األمر الصا
حجة اهللا علـى  (فال بد أن يكون لسجود األرواح قبلة وقبلة األرواح هو ويل اهللا 

                                                           
لبيك ال شريك لك ، متلكـه ، ومـا   ! لبيك ، اللهم ، لبيك : يف اجلاهلية وقبل اإلسالم كانت تلبية قريش - ٢

وكانت تلبية بـين  . اليوم يوم التعريف ، يوم الدعاء والوقوف ! لبيك اللهم لبيك : كنانة وكانت تلبية . ملك 
لبيك : وكانت تلبية بين متيم . يا رب أقبلت بنو أسد أهل التواين والوفاء واجللد إليك ! لبيك اللهم لبيك : أسد 

. وراءها ، وأخلصت لرـا دعاءهـا   لبيك لبيك عن متيم قد تراها قد أخلقت أثواا وأثواب من ! اللهم لبيك 
وكانت . لبيك أنت الرمحن ، أتتك قيس عيالن راجلها والركبان ! لبيك اللهم لبيك  :وكانت تلبية قيس عيالن 

هذيل  لبيك عن: وكانت تلبية هذيل  .ان ثقيفا قد أتوك وأخلفوا املال ، وقد رجوك ! لبيك اللهم : تلبية ثقيف 
: إن قصدنا إليك ، وبعضهم يقـول  ! لبيك ربنا لبيك لبيك : وكانت تلبية ربيعة . يل قد ادجلوا بليل يف ابل وخ

لبيك عن محري ومهدان ، واحللـيفني مـن   : وكانت محري ومهدان يقولون . لبيك عن ربيعة ، سامعة لرا مطيعة 
وكانت تلبيـة  . ب تعلم فصل اخلطاب ، مللك كل مثا! لبيك رب االرباب : وكانت تلبية االزد . حاشد وأهلان 

! لبيك ال شـريك لـك   : لبيك رب الشعرى ، ورب الالت والعزى وكانت تلبية كندة وحضرموت : مذحج 
وكانت تلبية . لبيك رب غسان راجلها والفرسان : وكانت تلبية غسان . متلكه ، أو لكه ، أنت حكيم فاتركه 

. لبيك عن قضاعة ، لرا دفاعة ، مسعا له وطاعة : ة وكانت تلبية قضاع. لبيك عن جبيلة يف بارق وخميلة : جبيلة 
  . ٢٥٥ص  ١تاريخ اليعقويب  ج  -) لبيك عن جذام ذي النهى واألحالم : وكانت تلبية جذام 

  )إن اهللا مل ينظر إىل األجسام منذ خلقها) (ص(قال الرسول : يف تفسري الفاحتة للمال صدرا  - ٣
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فبطاعته يطاع اهللا ومبعصيته يعصى اهللا ولـذلك كـان األمـر للمالئكـة     ) خلقه
  ) .اإلنسان الكامل(هو السجود آلدم ) األرواح(

م والسجود واحد ، فاإلسالم هو التسليم والتسليم هو الطاعـة املطلقـة   واإلسال
البد له من قبلـة  ) السجود(فاملسلم هو املسلم هللا سبحانه وتعاىل ، وهذا التسليم 

، فليس مبسلم حقيقي من أعرض عن قبلـة  ) حجته على خلقه(فقبلته هو ويل اهللا 
  .تمثلة خبليفة اهللا يف أرضه امل) حجة اهللا(التسليم اليت فرضها اهللا وهي 

روى الشيخ أبو جعفر الطوسي رمحه اهللا بإسناده إىل الفضل بن شاذان عـن داود  
أنتم الصالة يف كتاب اهللا عـز  :( قلت أليب عبد اهللا عليه السالم : بن كثري قال 

يا داود حنن الصالة يف كتاب اهللا عز وجل : وجل وأنتم الزكاة وأنتم احلج ؟ فقال 
وحنن الزكاة وحنن الصيام وحنن احلج وحنن الشهر احلرام وحنن البلد احلرام  ، وحنن

 )فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه: (كعبة اهللا وحنن قبلة اهللا وحنن وجه اهللا قال اهللا تعاىل 
الفحشاء واملنكـر  : وحنن اآليات وحنن البينات ، وعدونا يف كتاب اهللا عز وجل 

مر وامليسر واألنصاب واالزالم واألصنام واألوثان واجلبت والطاغوت والبغي واخل
وامليتة والدم وحلم اخلرتير ، يا داود إن اهللا خلقنا فأكرم خلقنا وفضـلنا وجعلنـا   
أمناءه وحفظته وخزانه على ما يف السماوات وما يف األرض ، وجعل لنا أضـدادا  

حسن األمساء وأحبها إليـه ومسـى   وأعداءا ، فسمانا يف كتابه وكىن عن أمسائنا بأ
أضدادنا وأعداءنا يف كتابه وكىن عن أمسائهم وضرب هلم األمثـال يف كتابـه يف   

  . ٣٠٣ص    ٢٤حبار األنوار ج   -) . أبغض األمساء إليه وإىل عباده املتقني 
) اللَّه إِنَّ اللَّه واسع عليموللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه (قال تعاىل 

، وليس هللا وجه كالوجوه ومن أعتقد هذا فهو جمسم كافر ككفر ) ١١٥:البقرة(
  .كفار قريش بل أشد كفراً 
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الذي واجـه  ) هو(فالوجه هو ما يواجه به ، ووجه احلقيقة والكنه سبحانه وتعاىل 
، أما وجه  الذات املقدسة سبحانه وتعاىل ) اهللا(هو الذات املقدسة ) ص(به حممد 

فهم وجـه اهللا وهـم األمسـاء    ) ع(الذي واجه به خلقه فهم حجج اهللا ) اهللا(أو 
وكمثـال  . احلسىن اليت واجه م اهللا اخللق فبمعرفتهم يعرف اهللا سبحانه وتعاىل 

فأنت تعرف الناس بوجوههم فتقول هذا فالن وهذا فالن إذا نظرت يف وجوههم 
أي األنبياء (وتعاىل فأنت إذا نظرت إىل وجهه سبحانه وتعاىل  وكذا اهللا سبحانه. 

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنمـا  (قال تعاىل . تعرفه سبحانه وتعاىل ) واألوصياء واملرسلني
و فِْسهلَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَإِنن نفَم يهِمدأَي قفَو اللَّه دي ونَ اللَّهايِعبا يفَى بِمأَو نم

واليد اليت وضعت فوق أيدي ) ١٠:الفتح) (عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيماً
هو ) ص(ألن حممد ) يد اللَّه(ومع ذلك قال تعاىل عنها ) ص(املبايعني هي يد حممد 

  .اهللا يف اخللق 
ألن )  اهللا وحجته على خلقـه ويل(فأينما تتجهون فإن قبلتكم إىل اهللا هي وجه اهللا 

روحه ال تقيد بقيد األجسام فهي موجودة وحميطة بكم من كل اجلهـات شـرقاً   
وغرباً مشاالً وجنوباً ، بل لو تفقهون هذه الكلمات لعرفتم احلقيقة ، فـآل حممـد   

هم الطعام الذي تأكلون واملاء الذي تشربون واهلواء الذي تتنفسون ، قـال  ) ع(
، وآل حممد هم موسى وهامان وهم إبراهيم ومنرود ) خبز احلياةأنا ): (ع(عيسى 

فقلب ابن آدم بني إصبعني مـن أصـابع   . وهم نار إبراهيم وهم بردها وسالمها 
، وال حممد هم الرمحن يف اخللق وهم صنائع اهللا واخللق صنائع هلـم ،   ٤الرمحن 

) ١٤: املؤمنون) (سن الْخالقنيفَتبارك اللَّه أَح(خلق اخللق ) ع(وخلقهم اهللا ومنهم 
، إذن فهو أحسن اخلالقني وغريه خالقني ، ولكنه خالق مطلق ال حيتاج إىل غـريه  

                                                           
  )دم بني إصبعني من أصابع الرمحن قلب ابن آ) : ( ص(قال رسول اهللا  - ٤
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ورسوالً إِلَى بنِي (خيلق ولكنه فقري إىل اهللا ) ع(وهم حيتاجون إليه سبحانه ، فعيسى 
أَخلُق لَكُم من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخ  إِسرائيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآية من ربكُم أَني

    اللَّـه ى بِـإِذْنتـويِي الْمأُحو صرالْأَبو هالْأَكْم رِئأُبو اللَّه راً بِإِذْنكُونُ طَيفَي يهف
إِنَّ ف كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وا تبِم ئُكُمبأُنو   مـتإِنْ كُن ةً لَكُـملَآي كي ذَل

نِنيمؤع(وكذلك حممد وال حممد ) ٤٩:آل عمران) (م(  
فإصبعي الرمحن مها الشيطان وامللَك ، وقلب اإلنسان بينهما ، فالشيطان يوسوس  

ويضل ، وامللَك يرشد ويهدي ، والشياطني واملالئكة موجودون ومتقومون بـآل  
موجـود  ) ص(، وحممـد  ) ص(ومتقومون مبحمد حممد ، وآل حممد موجودون 

فأينما تولوا وجوهكم فثَم . ومتقوم باهللا ، وأيضاً الكل موجودون ومتقومون باهللا 
  ) .فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه(ألم وجه اهللا ) ع(آل حممد 

  ) . ع(إذا تبني هذا نعود إىل سجود يعقوب وأم واخوة يوسف اىل يوسف 
أَحد عشر كَوكَباً والشمس والْقَمـر رأَيـتهم لـي    ( يرى يف املنام ) ع(يوسف ف

يناجِدشِ  (وحتققت الرؤيا يف هذا العامل اجلسماين هكذا ) سـرلَى الْعع هيوأَب فَعرو
بلُ قَد جعلَها ربي حقّاً وقَـد  وخروا لَه سجداً وقَالَ يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَ

أَحسن بِي إِذْ أَخرجنِي من السجنِ وجاَء بِكُم من الْبدوِ من بعد أَنْ نزغَ الشيطَانُ 
يمكالْح يملالْع وه هاُء إِنشا يمل يفي لَطبي إِنَّ رتوإِخ نيبنِي وي١٠٠:يوسف) (ب.(  

بعد أن رفع أبويه على العرش سجدوا له وحتققـت الرؤيـا أي أن   ) ع(فيوسف 
بعد أن بني مقام والديه وكوما أصحاب احلق بامللك اإلهلي والعرش ) ع(يوسف 

هـو خليفـة اهللا   ) ع(الرباين خروا له سجدا إعظاماً ملقامه واعترافاً بأن يوسـف  
قبلـة إىل اهللا فبـه يعـرف اهللا     كونه) ع(وحجته على عباده فالسجود ليوسف 
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أي طاعة يوسف واإلئتمار بأمره هـو طاعـة اهللا  قَـالَ    ) ع(والسجود ليوسف 
  ) .كَانَ سجودهم ذَلك عبادةً للَّه ) : (ع(الصادق 

) ع(نيب ومل يسجد ومل ينصاع لطاعة ليوسف ) ع(وجيدر االلتفات إىل أن يعقوب 
ة سجدوا آلدم وانصاعوا لطاعته بأمر اهللا وكما انصاع إال بأمر اهللا كما أن املالئك

) ع(ملا بعث مع أن أبو طالـب  ) ص(لطاعة ابن أخيه وربيبه حممد ) ع(أبو طالب 
قبل أن يبعث ) ص(وكان احلجة من اهللا على حممد ) ع(وصي من أوصياء إبراهيم 

يف  وهو يف بطن أمه وليس) ع(وهو يف بطن أمه إىل عيسى ) ع(وكما سجد حيىي 
هذا شرك كما يتوهم من جيهل احلقيقة ألننا نسجد إىل الكعبة وهي حجر ألن اهللا 
امرنا بذلك فماذا تريدون أن يفعل املالئكة إذ أمرهم اهللا أن يسجدوا آلدم وجيعلوه 

) ع(قبلتهم إىل اهللا وآدم نيب وهو الطريق ملعرفة اهللا وكذا ماذا تريدون من يعقوب 
وجيعله قبلته إىل اهللا هل تريدون مـن  ) ع(يسجد ليوسف  أن يفعل إذ أمره اهللا أن

( وهو نيب أن يعصي أمر اهللا وخيضع لثلة من األعـراب العجـاف   ) ع(يعقوب 
الذين مل يفقهوا آية من كتاب اهللا وهم يصرخون هذا شرك ) الوهابيني وأشباههم 

جـرد أن  هذا شرك فأين انتم من تسليم أصحاب رسول اهللا ملا بدل اهللا القبلة فبم
وذلك أن رسـول  ) : ( ع(أدار رسول اهللا وجهه داروا وجوههم معه قال الباقر 

اهللا صلى اهللا عليه واله ملا كان مبكة أمره اهللا تعاىل أن يتوجه حنو البيت املقدس يف 
صالته وجيعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن وإذا مل يتمكن استقبل البيت املقـدس  

لى اهللا عليه واله يفعل ذلك طول مقامه ا ثالثـة  كيف كان فكان رسول اهللا ص
عشر سنة فلما كان باملدينة وكان متعبدا باستقبال بيت املقدس استقبله واحنـرف  

عن الكعبة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا ، وجعل قوم من مـردة اليهـود    
واهللا مادرى حممد كيف صلى حىت صار يتوجه إىل قبلتنـا ويأخـذ يف   : يقولون 



   ١٣ ) ..  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي  
  

الته دانا ونسكنا ، فاشتد ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه واله ملا اتصل به ص
عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة فجاءه جربائيل عليه السالم فقال له رسول اهللا 

يا جربائيل لوددت لو صرفين اهللا تعاىل عن بيت املقدس إىل : صلى اهللا عليه واله 
فاسأل : قبل اليهود من قبلتهم ، فقال جربائيل  الكعبة فقد تأذيت مبا يتصل يب من

ربك أن حيو لك إليها فإنه ال يردك عن طلبتك وال خييبك من بغيتك فلما أسـتتم  
قد نـرى تقلـب   : " اقرأ يا حممد : دعاؤه صعد جربائيل مث عاد من ساعته فقال 

وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث 
ماوليهم عن : " اآليات فقالت اليهود عند ذلك " ا كنتم فولوا وجوهكم شطره م

قـل هللا املشـرق   : " فأجام اهللا أحسن جواب فقال " قبلتهم اليت كانوا عليها 
وهو ميلكهما ، وتكليفه التحول إىل جانب كتحويله لكم إىل جانـب  " واملغرب 

هم وتؤديهم طاعتـهم إىل  هو مصلحت" يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم " آخر 
جنات النعيم فقال أبو حممد عليه السالم وجاء قوم من اليهود إىل رسول اهللا صلى 

يا حممد هذه القبلة بيت املقدس قد صليت إليها أربع عشر : اهللا عليه وآله فقالوا 
سنة مث تركهتا اآلن أفحقا كان ما كنت عليه فقد تركته إىل باطل فإمنا خيالف احلق 

ل ، أو باطال كان ذلك فقد كنت عليه طول هذه املدة ؟ فما يؤمننا أن تكون الباط
بل ذلك كان حقا وهـذا  : اآلن على باطل ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه واله 

قل هللا املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صـراط مسـتقيم إذا   : حق يقول اهللا 
مركم به ، وإذا عرف صالحكم عرف صالحكم يا أيها العباد يف استقبال املشرق أ

يف استقبال املغرب أمركم به ، وإن عرف صالحكم يف غري مها أمركم به ، فـال  
تنكروا تدبري اهللا يف عباده وقصده إىل مصاحلكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

لقد تركتم العمل يف يوم السبت مث عملتم بعده سائر األيام مث تركتموه يف : واله 
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ملتم بعده أفتركتم احلق إىل باطل أو الباطل إىل حـق أو الباطـل إىل   السبت مث ع
 -صلى اهللا عليه واله  -فهو قول حممد . باطل أو احلق إيل حق قولوا كيف شئتم 

حق والعمل بعده حـق ، فقـال   . بل ترك العمل يف السبت : وجوابه لكم قالوا 
يف وقته حـق مث قبلـة    فكذلك قبلة بيت املقدس: رسول اهللا صلى اهللا عليه واله 

يا حممد أفبدا لربك فيما كان أمرك به بزعمك مـن  : الكعبة يف وقته حق فقالوا 
الصالة إىل بيت املقدس حىت نقلك إىل الكعبة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

ما بداله عن ذلك فإنه العامل بالعواقب والقادر على املصاحل ال يستدرك على : واله 
ال يستحدث رأيا خيالف املتقدم ، جل عن ذلك ، وال يقع عليـه  نفسه غلطا ، و

أيضا مانع مينعه من مراده ، وليس يبدؤ وإال ملا كان هذا وصفه ، وهو عز وجـل  
: مث قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه واله . متعال عن هذه الصفات علوا كبريا 

مث ميرض ؟ أبدا له يف  أيها اليهود أخربوين عن اهللا ، أليس ميرض مث يصح ، ويصح
: ال ، قـال  : ذلك ؟ أليس حيىي ومييت ؟ أبدا له يف كل واحد من ذلك ؟ فقالوا 

فكذلك اهللا تعبد نبيه حممدا بالصالة إىل الكعبة بعد أن تعبده بالصـالة إىل بيـت   
أليس اهللا يأيت بالشتاء يف أثـر الصـيف   : املقدس ، وما بدا له يف األول ، مث قال 

ال ، قال رسـول  : ثر الشتاء ؟ أبداله يف كل واحد من ذلك ؟ قالوا والصيف يف أ
ألـيس قـد   : مث قال : فكذلك مل يبدله يف القبلة ، قال : اهللا صلى اهللا عليه واله 

ألزمكم يف الشتاء أن حتترزوا من الربد بالثياب الغليظة وألزمكم يف الصـيف أن  
الف ما كان أمـركم بـه يف   حتترزوا من احلر ؟ فبدا له يف الصيف حىت أمركم خب

فكذلك اهللا تعبدكم يف : ال ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه واله : الشتاء ؟ قالوا 
وقت لصالح يعلمه بشئ ، مث تعبدكم يف وقت آخر لصالح آخر يعلمه بشئ آخر 

وهللا املشرق واملغرب : " ، وإذا أطعتم اهللا يف احلالتني استحققتم ثوابه ، وأنزل اهللا 
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يعين إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذي تقصدون منـه  " ا تولوا فثم وجه اهللا فأينم
يـا عبـاد اهللا أنـتم    : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه واله . اهللا وتأملون ثوابه 

كاملرضى ، واهللا رب العاملني كالطبيب فصالح املرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره 
أال فسلمو اهللا أمره تكونوا منا الفائزين فقيل   به ال فيما يشتهيه املريض ويقترحه ،

ومـا  : " ملا قال اهللا عز وجل : يا ابن رسول اهللا فلم أمر بالقبلة األوىل ؟ فقال : 
إال لنعلم من يتبع الرسول ممن  –وهي بيت املقدس " جعلنا القبلة اليت كنت عليها 

ه سيوجد ، وذلك أن إال لنعلم ذلك منه وجودا بعد أن علمنا" ينقلب على عقبيه 
هوى أهل مكة كان يف الكعبة فأراد اهللا أن يبني متبع حممد صلى اهللا عليه واله من 
خمالفيه باتباع القبلة اليت كرهها ، وحممد صلى اهللا عليه واله يأمر ا ، وملا كـان  
هوى أهل املدينة يف بيت املقدس أمرهم مبخالفتها والتوجه إىل الكعبة ليـبني مـن   

 وإن كانت لكـبرية إال : مث قال . مدا فيما يكرهه فهو مصدقه وموافقه يوافق حم
على الذين هدى اهللا إمنا كان التوجه إىل بيت املقدس يف ذلك الوقت كـبرية إال  
على من يهدي اهللا فعرف أن اهللا يتعبد خبالف ما يريده املرء ليبتلى طاعته يف خمالفة 

  .١٠٧-١٠٥ص    ٤حبار األنوار  ج ) .   هواه 
  

  
  
  

  إضاءة من فاتحة سورة يوسف 
  

إِذْ قَالَ يوسف لَأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبـاً والشـمس   (قال تعاىل 
 يناجِدي سل مهتأَير رالْقَموا  * ويـدكفَي كتولَى إِخع ياكؤر صقْصال ت ينا بقَالَ ي
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كَي لَك بِنيم ودع انسلْإِنطَانَ ليداً إِنَّ الش *  ـنم كلِّمعيو كبر بِيكتجي ككَذَلو
  ـنم كيولَى أَبا عهما أَتكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع متيو يثادأْوِيلِ الْأَحت

  ) ٦-٤:يوسف) (ربك عليم حكيم قَبلُ إِبراهيم وإِسحاق إِنَّ
اىل اهللا ، اا تذكري من اهللا العليم احلكيم ) ع(يف هذه اآليات تفتتح مسرية يوسف 

حبقيقته اليت ارتقاها يف عامل الذر وغفل عنها بسبب حجاب اجلسد ملا ) ع(ليوسف 
ولَقَد علمـتم  (اىل قال تع) عامل االجسام (خلقه اهللا وانزله اىل هذا العامل الظلماين 

أي أنكم كنتم يف عامل الذر خملـوقني  ) ٦٢:الواقعة) (النشأَةَ الْأُولَى فَلَوال تذَكَّرونَ
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَـى  (وأمتحنكم اهللا 

كُمببِر تأَلَس فُِسهِمـذَا    أَنه ـنا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب
 نيلـا  * غَافا بِمكُنلهأَفَت مهدعب نةً ميا ذُركُنلُ وقَب نا مناؤآب كرا أَشمقُولُوا إِنت أَو

  ) ١٧٢-١٧٣:األعراف( ٥)فَعلَ الْمبطلُونَ
                                                           

غ برساالت السماء        - ٥ م يبل ه اإلسالم ول وهذه اآلية فيها رد على من يقول ما ذنب من لم يصل الي
لين    ) ع(آمن  عاش في مجاهل أفريقيا أو في أطراف األرض أو في أرض بعيدة عن أرض المرس

انهم وآل أ   ة       ، والرد أن اآلية األولى تثبت أن الناس تم امتح ه واستحقاقه واآلي ين حال ه وتب خذ مقام
م            م عاشوا في أرض ل ذه األرض أو أنه ائهم في ه اع ضالل آب ذورين باتب الثانية تبين أنهم غير مع
ذر                  الم ال تكم في ع م اني امتحن ول له ه أحد الن اهللا يق بلغهم ب م ي ا الحق ول م يصل له يطأها نبي ول

ا         ِإنََّما (وعلمت حالكم واستحقاقكم فال تقولوا  ا ِبَم ِدِهْم َأَفُتْهِلُكَن ْن َبْع ًة ِم ا ُذرِّيَّ ُل َوُآنَّ ْن َقْب َأْشَرَك آَباُؤَنا ِم
وَن َل اْلُمْبِطُل اء واالوصياء  ) ١٧٣:ألعراف) (َفَع اءآم االنبي و ج ه ل م ان ا اعل م ان ول له اي ان اهللا يق

ا صدقتم     تم ولم ا آمن ون لم ماء المبلغ االت الس م برس لون وبلغك ْو (والمرس رًا  َوَل يِهْم َخْي ُه ِف َم اللَّ َعِل
ار       ) ٢٣:ألنفال) (َلأْسَمَعُهْم َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن م يسووا مع الكف اذا ل ول فلم اما من يق

ل              ل الفض ن اليقب ى م ل عل ؤالء فض غ ه الرد ان تبلي بالغ ف ال ال ي ايص االت ف ي ارض الرس ف
ه اليقبله يقينًا فعرضه عليه تحصيل حاصل وبالتالي فاليضر ان  واليستحقه وانت تعلم علم مسبق ان

ى            العرض عل وه ف م يقبل يهم الحق فل ذين عرض عل اقي آهؤالء ال تعرضه على بعضهم لبيان ان الب
ِدِهْم      (بعضهم إلتمام الحجة وانه العذر لمن يقول  ْن َبْع ًة ِم ا ُذرِّيَّ ُل َوُآنَّ الن ) ِإنََّما َأْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن َقْب

لين         ى هدى المرس ائهم عل اروا ضالل اب ْن     (نظرائهم عرض عليهم الحق فاخت ْلَنا ِم ا َأْرَس َذِلَك َم َوَآ
اِرهِ       ى آَث ا َعَل ٍة َوِإنَّ ى ُأمَّ ا َعَل ْدَنا آَباَءَن ا َوَج ا ِإنَّ اَل ُمْتَرُفوَه ا َق ِذيٍر ِإلَّ ْن َن ٍة ِم ي َقْرَي َك ِف ُدوَنَقْبِل ) ْم ُمْقَت

ا         (جعلوا ضالل ابائهم هو الهدى والحق بل ) ٢٣:الزخرف( ٍة َوِإنَّ ى ُأمَّ ا َعَل ْدَنا آَباَءَن ا َوَج اُلوا ِإنَّ ْل َق َب
  ) ٢٢:الزخرف) (َعَلى آَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن

   



   ١٧ ) ..  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي  
  

يف دعاء يوم الغدير الذي رواه عمارة بن اجلوين أىب هارون العبدي قال أبو عبد و
فمن صلى ركعتني ، مث سجد وشكر اهللا عز وجل مائة ..…) : (ع(اهللا الصادق 

اللهم اىن أسـألك  : مرة ، ودعا ذا الدعاء بعد رفع رأسه من السجود ، الدعاء 
أحد صمد ، ومل تلد ومل تولد ومل بأن لك احلمد وحدك ال شريك له ، وأنك واحد 

يامن هـو  . يكن لك كفوا أحد ، وأن حممدا عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله 
كل يوم يف شأن ، كما كان من شأنك أن تفضلت على بأن جعلتين مـن أهـل   
أجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك ، ووفقتين لذلك يف مبتدأ  خلقي تفضال منك 

ل فضال ، واجلود جودا ، والكرم كرما ، رأفـة  وكرما وجودا ، مث أردفت الفض
بعد جتديدك خلقي ، وكنت نسيا منك ورمحة إىل أن جددت ذلك العهد يل جتديدا 

فأقمت نعمتك بأن ذكرتين ذلك ومننـت بـه علـى    . منسيا ناسيا ساهيا غافال 
له فليكن من شأنك يا اهلي وسيدي ومـوالي ، أن تـتم ىل ذلـك وال     وهديتين

تتوفاين على ذلك ، وأنت عىن راض ، فانك أحق املـنعمني أن تـتم   تسلبنيه حىت 
اللهم مسعنا وأجبنا داعيك مبنك فلك احلمد ، غفرانك ربنا واليك . نعمتك على 

املصري ، آمنا باهللا وحده ال شريك له ، وبرسوله حممد صلى اهللا عليه وآله وصدقنا 
وموىل املؤمنني ، أمري املـؤمنني  وأجبنا داعي اهللا واتبعنا الرسول يف مواالة موالنا 

على بن أىب طالب عبد اهللا وأخي رسوله ، والصديق األكرب ، واحلجة على بريته ، 
املؤيد به نبيه ودينه احلق املبني ، علما لدين اهللا ، وخازنا لعلمه ، وعيبة غيب اهللا ، 

مسعنا مناديا اللهم اننا . وموضع سر اهللا ، وأمني اهللا على خلقه ، وشاهده يف بريته 
ينادى لإلميان أن آمنوا بربكم ، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا 
مع األبرار ، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة انك الختلـف  

فانا يا ربنا مبنك ولطفك أجبنا داعيك ، واتبعنا الرسول وصدقناه وصدقنا . امليعاد 
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ملؤمنني ، وكفرنا باجلبت والطاغوت ، فولنا ما تولينا ، واحشرنا مع أئمتنـا  موىل ا
آمنا بسرهم وعالنيتـهم ، وشـاهدهم   . فانا م مؤمنون موقنون وهلم مسلمون 

وغائبهم ، وحيهم ، ورضينا م أئمة وقادة وسادة ، وحسابنا م بيننا وبـني اهللا  
م وليجة  ، وبرئنا اىل اهللا من كل دون خلقه النبتغى م بدال ، والنتخذ من دو

من نصب هلم حربا من اجلن واالنس من األولني واالخرين ، وكفرنـا باجلبـت   
والطاغوت واألوثان األربعة وأشياعهم وأتبائهم وكل من واالهم من اجلن واالنس 

السيد ابن طاووس احلسين ج  -إقبال األعمال )  .……من أول الدهر اىل آخره 
   ٢٧٧ص    ٢
أي انك خلقتين يف هذه الدنيا بعد أن خلقتين يف : بعد جتديدك خلقي  ) :ع(قوله و

أي ذكَّرتين وجعلـتين اقـر   :  جددت ذلك العهد يل جتديدا ) :ع(الذر ، وقوله 
يف هذه الدنيا كما أقررت ا ملا خلقتين )) ع(األنبياء واألوصياء ( بوالية أولياءك 

  .يف الذر بفضلك 
رون وأيضاً ملاذا ال تسعون إىل اهللا ليذكركم ، وتتذكرون ملا ترفـع  فلماذا ال تتذك

وكَذَلك نرِي إِبراهيم ) (ع(احلجب ويكشف لإلنسان حقائق امللكوت كأنبياء اهللا 
نِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ والْأَرو اتاومالس لَكُوتوأيضاً اخلطاب ) ٧٥:األنعام) (م ،

نحن نقُص علَيـك  (وهو خري خلق اهللا ) ص(للرسول ) ع(سف يف اول سورة يو
  نيلـافالْغ ـنلَم هلقَب نم تإِنْ كُنآنَ وذَا الْقُره كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح (

أنزلت اىل هذا العامل وحجبت عنك حقيقتـك  ) ص(اي انك يا حممد ) ٣:يوسف(
االمتحان الثاين يف هذا العامل وكنت الفائز بالسباق مرة أخـرى   وامتحنك اهللا ذا

وكَـذَلك  (بعد أن كنت الفائز بالسباق يف االمتحان االول يف عامل الذر قال تعاىل 
  ـاهلْنعج نلَكانُ وميال الْأو ابتا الْكرِي مدت تا كُنا مرِنأَم نوحاً مر كا إِلَينيحأَو
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يمٍ      نقـتسم اطـري إِلَـى صـدهلَت ـكإِنـا ونادبع ناُء مشن نم ي بِهدهوراً ن (
مل أكن أعلم ذلك حـىت  : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ) ٥٢:الشورى(

عرفنيه اآلن جربائيل عليه السالم ، وما كنت أعلم شيئا من كتابه ودينه أيضا حىت 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت : ( اهللا عز وجل علمنيه ريب ، قال 

، وعـن أَبِـي    ٦٤١تفسري اإلمام العسكري ص ) تدري ما الكتاب وال االميان 
 اللَّه دبا عأَب أَلْتةَ قَالَ سزمع(ح ) : ( اهأَفْو نم مالالْع هلَّمعتي لْمع ولْمِ أَ هنِ الْعع

الْأَمر أَعظَم من ذَلك ) ع(لِ أَم في الْكتابِ عندكُم تقْرُءونه فَتعلَمونَ منه قَالَ الرجا
و أَوجب أَ ما سمعت قَولَ اللَّه عز و جلَّ و كَذلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا ما 

ٍء يقُولُ أَصحابكُم في هذه الْآية  ا الْإِميانُ ثُم قَالَ أَي شيكُنت تدرِي ما الْكتاب و لَ
  لْـتعرِي جلَا أَد انُ فَقُلْتلَا الْإِمي و ابتا الْكالٍ ال يدري مي حكَانَ ف هونَ أَنرقأَ ي

ا يدرِي ما الْكتاب و لَا الْإِميـانُ  فداك ما يقُولُونَ فَقَالَ لي بلَى قَد كَانَ في حالٍ لَ
 لْما الْعبِه لَّمع ها إِلَياهحا أَوابِ فَلَمتي الْكف ري ذُكالَّت وحالَى الرعت ثَ اللَّهعى بتح

اَء فَإِذَا أَعش نالَى معت ا اللَّهيهطعي يالَّت وحالر يه و مالْفَه و مالْفَه هلَّمداً عبا عطَاه
  ) .٢٧٤: ص  ١: الكايف ج 

ممتحنني ذا العامل فكما حجب غريهم واغفل عـن  ) ع(اذن فاالنبياء واالوصياء 
ليكون هـذا االمتحـان   ) ع(االمتحان االول واالميان االول يف عامل الذر حجبوا 

طلوب جتريد الـروح  الثاين عادل فالكل اغفلوا عن عامل الذر حبجاب اجلسد وامل
مبرتبة ليعرف اإلنسان احلقيقة وينظر يف ملكوت السماوات ، وقد جترد األنبيـاء  
واألوصياء واملطلوب من الكل التجرد لينجحوا يف االمتحان كما أن اهللا سبحانه 
وتعاىل ساوى كل بين آدم يف الفطرة لتتم كلمته سبحانه انه هو العادل احلكـيم  
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رفة أمساء اهللا سبحانه ليكونوا وجه اهللا وأمساءه احلسـىن  فالكل مفطورين على مع
  .وكل من قصر فحظه ضيع 

بل وتذكري ليعقوب وتعريف له ذا االبـن  ) ع(إذن فهذه الرؤيا تذكري ليوسف 
فهو وصيه واحلجة من بعده كحال رؤيا االمام موسى بن جعفر اليت نصت علـى  

  امامة الرضا من بعده 
خلشاب عن علي بن أسباط عن احلسني موىل أيب عبـد اهللا  عن احلسن بن موسى ا

عن أيب احلكم عن عبد اهللا بن إبراهيم اجلعفري عن يزيد بن سليط الزيدي قـال  
لقينا أبا عبد اهللا ع يف طريق مكة و حنن مجاعة فقلت له بأيب أنت و أمي أنتم األئمة 

ىل من خيلفين فقال يل املطهرون و املوت ال يعرى أحد منه فأحدث إيل شيئا ألقيه إ
نعم هؤالء ولدي و هذا سيدهم و أشار إىل ابنه موسى ع و فيه العلم و احلكم و 
الفهم و السخاء و املعرفة مبا حيتاج الناس إليه فيمـا اختلفـوا فيـه مـن أمـر      

و قال يزيد مث لقيت أبا احلسن يعين موسى بن جعفـر ع بعـد   ……… دينهم
أن ختربين مبثل ما أخربين به أبوك قال فقال كان  فقلت له بأيب أنت و أمي إين أريد

يف زمن ليس هذا مثله قال يزيد فقلت من يرضى منك ذا فعليه لعنة اهللا ) ع(أيب 
قال فضحك مث قال أخربك يا أبا عمارة إين خرجت من مرتيل فأوصيت يف الظاهر 

ت رسول اهللا و لقد رأيإىل بين فأشركتهم مع ابين علي و أفردته بوصييت يف الباطن 
يف املنام و أمري املؤمنني ع معه و معه خامت و سيف و عصا و كتـاب و عمامـة   
فقلت له ما هذا فقال أما العمامة فسلطان اهللا تعاىل عز و جل و أما السيف فعزة 
اهللا عز و جل و أما الكتاب فنور اهللا عز و جل و أما العصا فقوة اهللا عز و جل و 

 مور مث قال رسول اهللا ص و األمر خيرج إىل علي ابنـك أما اخلامت فجامع هذه األ
قال مث قال يا يزيد إا وديعة عندك فال خترب ا إال عاقال أو عبدا امتحن اهللا قلبـه  
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لإلميان أو صادقا و ال تكفر نعم اهللا تعاىل و إن سئلت عن الشهادة فأدها فإن اهللا 
ؤأَنْ ت كُمرأْمي تعاىل يقول إِنَّ اللَّه نم ها و قال اهللا عز و جل ولإِىل أَه وا الْأَماناتد

 أَظْلَم ممن كَتم شهادةً عنده من اللَّه فقلت و اهللا ما كنت ألفعل هذا أبدا قـال مث 
قال أبو احلسن ع مث وصفه يل رسول اهللا ص فقال علي ابنك الذي ينظر بنور اهللا 

ه يصيب و ال خيطئ و يعلم و ال جيهل و قد ملـئ  و يسمع بتفهيمه و ينطق حبكمت
 ء كان مل يكن فإذا رجعـت مـن   حكما و علما و ما أقل مقامك معه إمنا هو شي

سفرك فأصلح أمرك و افرغ مما أردت فإنك منتقل عنه و جماور غريه فامجع ولدك 
لسنة يزيد إين أؤخذ يف هذه ا و أشهد اهللا عليهم مجيعا و كفى باهللا شهيدا مث قال يا

و علي ابين مسي علي بن أيب طالب ع و مسي علي بن احلسني ع أعطي فهم األول 
ا و علمه و نصره و ردائه و ليس له أن يتكلم إال بعد هارون بأربع سـنني فـإذ  

أخبـار    عيـون ) مضت أربع سنني فاسأله عما شئت جييبك إن شـاء اهللا تعـاىل  
  . ٢٦-٢٤: ص  ١: ج ) ع(الرضا

 )ينا بطَانَ     قَالَ يـيـداً إِنَّ الشكَي وا لَـكيدكفَي كتولَى إِخع ياكؤر صقْصال ت
 بِنيم ودع انسلْإِنل: (-  

هذه اآلية تبني ان االنسان مفطور على االجنذاب اىل عامل امللكوت والرؤيا من هذا 
تفاعل معهـا بـل   العامل القدسي فاالنسان مفطور على تقبلِ الرؤيا وتصديقها وال

الرؤيا يف كثري من االحيان عبارة عن اخبار غييب عما سيحصل يف املستقبل وهذا 
نراه يف واقعنا ، كما نراه ذُكر يف القرآن والتوراة واالجنيل فكل مـا حصـل يف   

فاخوة يوسف اذا قص عليهم الرؤيا سيعلمون انـه  . امللكوت حصل يف االرض 
م ، ورمبا تعاد قصة ابين آدم لذا حذَّر يعقوب دو) ع(خليفة اهللا ووصي يعقوب 

أن يقص الرؤيا على اخوته ، ألم ذا اخلرب اآليت من ملكـوت  ) ع(يوسف ) ع(
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ما يسعر احلسد يف نفوسهم وجيعلـهم  ) ع(السماوات سيعلمون من حال يوسف 
  .غرضا للشيطان ليستفزهم بندائه ويعديهم بدائه 

قصِ الرؤيا اصبح شديد االهتمام بيوسف الذي ى يوسف عن ) ع(لكن يعقوب 
ويل مـن أوليـاء اهللا ووصـي    ) ع(وكان هذا االهتمام قربة هللا ألن يوسف ) ع(

إِذْ (لكن هذا االهتمام أمسى سببا ليكون يوسف غرضا لكيد اخوته ) ع(يعقوب 
) أَبانا لَفي ضـاللٍ مـبِنيٍ  قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ 

ألم أحـق خبالفتـه مـن    ) ع(فهم يرون ام أحق باهتمام يعقوب ) ٨:يوسف(
على الرؤيا يف حتديد وصيه يوسـف  ) ع(ويرون أن اعتماد يعقوب ) ع(يوسف 

فلم يكونوا ليصدقوا بالرؤيا ألا خالفت أهوائهم ولذا قرروا ) ضاللٍ مبِنيٍ ) ( ع(
)لُوا يمـاً   اقْتقَو هـدعب نوا مكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخضاً يأَر وهحأَوِ اطْر فوس

نيحال٩:يوسف) (ص (   م يكونون أوصـياء يعقـوبأرادوا ا نيحالماً صقَو)ع (
وخلفاء اهللا يف أرضه ، فهنا تكررت قصة احلسد األوىل على هذه األرض قصة ابين 

  . آدم 
  وابنه ، واخوته هم علماء دين ) ع(ك يوسف هو وصي األمام املهدي وكذل
إن في القائم سنة من ) :(ع(قال اإلمام الصادق : عن سدير قال  •

ومـا تنكـر   : يوسف ، قلت كأنك تذكر خبره أو غيبته ؟ فقال لي 
هذه األمة أشباه الخنازير أن أخوة يوسف كـانوا أسـباطا أوالد   

وه وهم أخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه أنبياء تاجروا بيوسف وباع
فما تنكر هـذه األمـة أن   ) أنا يوسف وهذا أخي: (حتى قال لهم 

يكون اهللا عز وجل في وقت من األوقات يريد أن يسـتر حجتـه   
عنهم لقد كان يوسف يوما ملك مصر وكان بينـه وبـين والـده    
مسيرة ثمانية عشر يوما فلو أراد اهللا تبارك وتعـالى أن يعرفـه   

نه لقدر على ذلك واهللا لقد سار يعقوب وولده عند البشارة في مكا
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تسعة أيام إلى مصر ، فما تنكر هذه األمة أن يكون اهللا عز وجل 
يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير فيما بينهم ويمشي في 
أسواقهم ويطأ بسطهم وهم ال يعرفونه حتى يأذن اهللا عز وجل له 

: وسف عليه السالم حين قـال لهـم   أن يعرفهم نفسه كما أذن لي
قالوا إنـك  * هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون (

كمال الدين وتمـام  ) ). قال أنا يوسف وهذا أخي* النت يوسف 
  . ١٤٤الشيخ الصدوق  ص  -النعمة

  
إن صاحب هذا األمر فيه سـنة مـن   ) :(ع(وقال اإلمام الباقر  •

 عز وجل أمره في ليلة واحدة يوسف ابن أمة سوداء ، يصلح اهللا
  .٣٢٩الشيخ الصدوق  ص  -كمال الدين وتمام النعمة). 

  
واليمـاين  ) ع(فكل ما جرى ليوسف جيري للمهدي األول وصي األمام املهدي 

  . املوعود 
)ضعب طْهقلْتي بالْج تابي غَيف أَلْقُوهو فوسلُوا يقْتال ت مهنلٌ مإِنْ  قَالَ قَائ ةاريالس

نيلفَاع مت١٠:يوسف) (كُن: (  
فلما أراد علماء اليهود لعنهم اهللا قتله اعترض ) ع(وهذه اآلية تكررت مع عيسى 

  .……) ع(ال تقتلوا عيسى ) قَالَ قَائلٌ منهم (عليهم أحدهم 
األوصياء وهذا ديدن علماء الدين غري العاملني يف كل زمان حياولون قتل األنبياء و

لكي ال يتبعهم الناس وينجون من النار املستعرة يف قلوب هؤالء العلمـاء غـري   
العاملني ،ولكي يبقى الناس يتومهون أن العلماء غري العاملني هم الطريـق إىل اهللا  

وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ إِلَى (بينما هم طريق إىل الشيطان و إىل جهنم بل هم جهنم 
  ) .٤١:القصص) (ويوم الْقيامة ال ينصرونَ النارِ
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وصي رسول اهللا وعادت مع وصي اإلمـام  ) ع(وكما عادت هذه اآلية مع علي 
فتدبروا يا أويل األلباب فإن يف قصصهم عربة فاعتربوا ا وتعلمـوا  ) ع(املهدي 

ما كَانَ حـديثاً يفْتـرى ولَكـن    لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ (منها 
) تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهـدًى ورحمـةً لقَـومٍ يؤمنـونَ    

اقْتلُـوا  (، فاالمتحان كل مرة يعاد وكل مرة تفشلون وبني قولني ) ١١١:يوسف(
 فوسي … بالْج تابي غَيف أَلْقُوهـولٌ  ( وهكذا كل مرة  )وسر اَءكُما جأَفَكُلَّم

  ) .٨٧:البقرة)(بِما ال تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ
) لَقَد كَانَ في يوسـف وإِخوتـه آيـات للسـائلني    (مىت تلتفتون إىل آيات اهللا 

سـائلني اهللا متـام    –لتفتوا فان يف قصة يوسف آيات للسائلني اآلن ا) ٧:يوسف(
العقل ، يف سورة يوسف ذُكرت النبوة وليس الرسالة كما بينت فسورة يوسف يف 
مقام بيان املواجهة بني العبد وربه ، بني الرسول وربه وليسـت يف مقـام بيـان    

سالة ولـذلك فهـي   مواجهة الرسول مع الناس فهي يف بيان النبوة ال يف بيان الر
) ع(آيات لسائلني اهللا متام العقل ، آيات ألولياء اهللا ، آيات ألصـحاب القـائم   

آيات للسائرين إىل اهللا آيات يف طريق اهللا لسائلني اهللا اهلداية ، وقد بني تعـاىل يف  
أي ترتقون ) ٢:يوسف) (إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ(أول سورة يوسف 

إىل السماء السابعة الكلية مساء العقل فتتم عقولكم ، وال يبعث نيب حىت يتم عقله 
على رؤوس أصحابه فتتم عقوهلم أي ميسـح  ) وهو يد اهللا ) ( ع(وميسح القائم 

على رؤوسهم بالعلم وتتم عقوهلم إذا عملوا ذا العلـم وارتقـوا يف ملكـوت    
هو الَّذي خلَقَكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم مـن  (السماوات إىل السماء السابعة 

علَقَة ثُم يخرِجكُم طفْالً ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ثُم لتكُونوا شيوخاً ومنكُم من يتـوفَّى  
  ) .٦٧:غافر) (ونَمن قَبلُ ولتبلُغوا أَجالً مسمًى ولَعلَّكُم تعقلُ
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  ) ع(إضاءة من قصة ابني آدم واخوة يوسف
  

ـ ( لْ مقَبتي لَما ومهدأَح نلَ مقُباناً فَتبا قُربإِذْ قَر قبِالْح مآد ينأَ اببن هِملَيلُ عاتو ن
نم لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالْآخ  نيقتلَنِي * الْمقْتتل كدي إِلَي طْتسب نلَئ

 نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كإِلَي يدي طاسا بِبا أَنـوَء  * مبأَنْ ت ي أُرِيدإِن
فَطَوعت لَه نفْسه * الظَّالمني بإِثْمي وإِثْمك فَتكُونَ من أَصحابِ النارِ وذَلك جزاُء 

 لَهفَقَت يهلَ أَخقَترِيناسالْخ نم حبفَأَص  *  ـهرِييضِ لي الْأَرثُ فحباباً يغُر ثَ اللَّهعفَب
رذَا الْغثْلَ هأَنْ أَكُونَ م تزجى أَعلَتيا وقَالَ ي يهَءةَ أَخوارِي سوي فكَي ارِيابِ فَأُو

علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه مـن   من أَجلِ ذَلك كَتبنا*  فَأَصبح من النادمنيسوَءةَ أَخي 
قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاً ومـن أَحياهـا   

أَحيا الناس جميعاً ولَقَد جاَءتهم رسلُنا بِالْبينات ثُم إِنَّ كَثرياً منهم بعد ذَلك فَكَأَنما 
  ) :٣٢-٢٧:املائدة) (في الْأَرضِ لَمسرِفُونَ

وقابيل مل يتقبل اهللا منه ، فحسد قابيل ) ع(هابيل تقبل اهللا منه واصبح وصي آدم 
لَئن بسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا بِباسـط  (تل فكان رد هابيل هابيل وهدده بالق

نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كإِلَي يد( ، وقتل قابيل هابيل ) ي نم حبفَأَص
رِيناسالْخ  ،نيمادالن نم حبالدنيا وال آخرة اذن ندم وخسارة )  فَأَص .  

ينظرون أن الدنيا شيء ألا ال تسـاوي عنـد اهللا جنـاح    ) ع(مل يكن األوصياء 
  . بعوضة فماهلم وملك ال يبقى وذكر يف الدنيا يفىن مع فناءها 
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كم تكررت ولذا قال تعاىل أتل أي اقرأها علـيهم  ) حالة ابين آدم ( وهذه احلالة 
تكرر يف كل زمان ومع كـل وصـي ، فهـذا    وبينها هلم وعرفهم ا ألا حالة ت

وقائد جيشه حيسده ويقتله ألنه قتل قضية موسـى  ) ع(السامري ابن خالة موسى 
وصي موسـى  ) ع(ملا أضل بين إسرائيل ، بل أراد ومن كان معه قتل هارون ) ع(
مونِي من بعـدي  ولَما رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ أَسفاً قَالَ بِئْسما خلَفْت) (ع(

قَوم أَعجِلْتم أَمر ربكُم وأَلْقَى الْأَلْواح وأَخذَ بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَيه قَالَ ابن أُم إِنَّ الْ
 استضعفُونِي وكَادوا يقْتلُوننِي فَال تشمت بِي الْأَعداَء وال تجعلْنِـي مـع الْقَـومِ   

نيمملا رجع مل يقتل السامري ) ع(، ومع هذا فإن موسى ) ١٥٠:ألعراف) (الظَّال
فكأمـا  ) ٩٧: طــه )(قَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياة أَنْ تقُولَ ال مساس(بل 

هابيل وقابيل ، حالة تتكرر مع كل وصي ، فهذا يهوذا االسخريوطي يريد قتـل  
اء بين إسرائيل وهكذا مع كل وصي جتد قابيل وسامري وتسليمه لعلم) ع(عيسى 

جتد عمر حسده وقتله ملـا قتـل قضـيته    ) ع(ويهوذا االسخريوطي ، فمع علي 
ينظرون إىل هداية الناس وتعريفهم باهللا وهؤالء ) ع(واغتصب إمامته ، واألوصياء 

 قابيل والسامري ويهوذا االسخريوطي وعمر ينظرون إىل امللك والذكر يف هـذه 
  .الدنيا الفانية الزائلة مع أهلها وذكرها 

) قبِالْح مآد ينأَ اببن هِملَيلُ عاتيف كل زمان اتل عليهم أي يف كل زمان ..) …و
مغصوب احلق مقتول شخصه أو شخصيته  مهضوم جتدون ابين آدم وصي مظلوم

رض الواقـع  وقاتل ملعون يغتصب حق الوصي ، يف كل زمان تتلى هذه اآلية يف ا
يعلَمـونَ  (وال يلتفت الناس وال يتعضون وال يتذكرون بل تستمر الغفلة واجلهل 

وكذا احلال مـع  ) ٧:الروم) (ظَاهراً من الْحياة الدنيا وهم عنِ الْآخرة هم غَافلُونَ
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اف أَنْ يأْكُلَـه الـذِّئْب   قَالَ إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِه وأَخ(واخوته ) ع(يوسف 
  )١٣:يوسف) (وأَنتم عنه غَافلُونَ

، ) ع(بين إسرائيل هـم أوالد يعقـوب   ) علَى بنِي إِسرائيلَ من أَجلِ ذَلك كَتبنا(
) ع(، ويف هذه األمـة هـم آل حممـد    ) ع(األسباط واملراد منهم هنا األوصياء 

بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني يا : ( املفضلون على العاملني 
نيالَملَى الْعع كُملْت٤٧:البقرة) (فَض  (  

أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْـسٍ أَو  (أي على األوصياء ) : علَى بنِي إِسرائيلَ  كَتبنا(
فمن قتل وصياً قتل كـل النـاس ألن   ) أَنما قَتلَ الناس جميعاًفَساد في الْأَرضِ فَكَ

الوصي والنيب هو أبو األمة وقائدها وإمامها فالذي يقتل شخص أو شخصية اإلمام 
يقتل األمة ألنه يتسبب يف ضالهلا واحنرافها ، ومن نصر الوصي أو النيب واظهـر  

والرسـل  ) . ا فَكَأَنما أَحيا الناس جميعاًومن أَحياه(أمره وأيده وبني أمره للناس 
جاءوا بالبينات ومع ذلك فإن الناس قتلوهم ، قتلوا أشخاصهم وشخصيام ) ع(

كالسامري وأمثالـه  ) ع(واتبعوا كل مسرف متكرب ملعون ينتحل مقام األوصياء 
) اً منهم بعد ذَلك في الْأَرضِ لَمسرِفُونَ ولَقَد جاَءتهم رسلُنا بِالْبينات ثُم إِنَّ كَثري(

فمن أحياه فكأمنا أحيا الناس ، كل أهل ) ع(وكذا احلال مع وصي اإلمام املهدي 
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق (األرض ألنه بعث ليهدي أهل األرض 

ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريهِيداً لش كَفَى بِاللَّهومن قتل وصي اإلمام ) ٢٨:الفتح) (و ،
فكأمنا قتل الناس مجيعا كأمنا قتل حممد وعلي وفاطمة واألئمة واألنبياء ) ع(املهدي 

  ).ع(واألوصياء واملرسلني 
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  إضاءة من الجب
  

 )أْكُلَهأَنْ ي افأَخو وا بِهبذْهنِي أَنْ تنزحي لَيلُونَ   قَالَ إِنغَـاف ـهنع متأَنو الذِّئْب (
  ) ١٣:يوسف(

عن ذكر ) وأَنتم عنه غَافلُونَ (بالذئب النفس األمارة بالسوء ، ) ع(أراد يعقوب 
نحن نقُص علَيك أَحسـن  (اهللا ،وتذكر حالكم يف الذر ،ويف بداية سورة يوسف 

ه كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص     نيلـافالْغ ـنلَم ـهلقَب ـنم ـتإِنْ كُنآنَ وذَا الْقُر (
، فأنتم غافلون عن الذئب املستعر يف بواطنكم أي أنفسكم األمـارة  ) ٣:يوسف(

ولَقَد علمتم النشأَةَ الْـأُولَى فَلَـوال   (بالسوء كغفلتكم عن حالكم يف الذر األول 
  ) .٦٢:الواقعة) (تذَكَّرونَ

قَالَ بلْ سولَت ( لما ألقوه يف اجلب بني هلم يعقوب هذا الذئب الذي أكل يوسف ف
) ١٨: يوسـف )(لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ

أن هذه الذئاب سيهذا اجلوع وسـتأتيه خاضـعة   ) ع(،ويف اجلب رأى يوسف 
ونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمـرات  ولَنبلُ(

ابِرِينرِ الصشبرأى يوسف يف الرؤيا هذه الذئاب تتخضع بني ) ١٥٥:البقرة) (و ،
أَهلَنا الضر وجِئْنا بِبِضاعة مزجاة فَلَما دخلُوا علَيه قَالُوا يا أَيها الْعزِيز مسنا و(يديه 

نيقدصتزِي الْمجي ا إِنَّ اللَّهنلَيع قدصتلَ وا الْكَيلَن فوهـو  ) ٨٨:يوسف) (فَأَو ،
) ١٥:يوسـف ) (وهم ال يشعرونَ(يذكرهم أم كانوا الذئاب اليت أكلته من قبل 

،)متمللْ علُونَ  قَالَ هـاهج متإِذْ أَن يهأَخو فوسبِي ملْتا فَعال ) ٨٩:يوسـف ) (م
تذكرون اهللا ، غافلون عن ذكر اهللا وهذه آية للسائلني ، فـإذا اجتمـع اجلهـل    

وأَنـتم  ( والغفلة أمسى اإلنسان ذئبا متوحشا ال يعرف الرمحة ، فيعقوب خياطبهم 
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، ) ٨٩:يوسـف ) (إِذْ أَنتم جاهلُونَ(ف خياطبهم ويوس) ١٣: يوسف)(عنه غَافلُونَ
ويوسف الوصي النيب املرسل ماذا يكون رده على اخوته الذين حسـدوه وأرادوا  

) قَالَ ال تثْرِيب علَيكُم الْيوم يغفر اللَّـه لَكُـم وهـو أَرحـم الـراحمني     (قتله 
  ) ٩٢:يوسف(
لَئن بسطْت إِلَـي  (وصي مقتول على من أراد قتله  إنه كرد هابيل أبن آدم أول 

  نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كإِلَي يدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدوكرد ) ي
قَالَ فَاذْهب فَـإِنَّ  ) (ع(على السامري الذي أراد قتل هارون وموسى ) ع(موسى 
ف اسلَكسقُولَ ال مأَنْ ت اةيقصة كل مرة تتكرر فهل من متذكر وهـل  ) . ي الْح

وبعد اجلرميـة  ) . ١١١: يوسف)(في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْباب( من معترب إن 
يأيت اإلعالم ليقلب احلقائق ، ورمبا جيعل من القاتل مقتول ومـن املقتـول قاتـل    

)ع ماهاُءوا أَبجكُونَوباًء ي١٦:يوسف) (ش . (  
يف اجلب وتزوير احلقائق بل ذهب يف ) ع(ومل يكتفي الذئب البشري بإلقاء يوسف 

التنكيل بيوسف إىل ابعد من هذا فلما أخرجه أهل القافلة من اجلب وفرحوا بـه  
جاءهم الذئب وقال هذا عبدي ومل يقل اخوة يوسف عن يوسف انه عبدنا ليبيعوه 

ملال من أهل القافلة بل للتنكيل بيوسـف وتسـليمه إىل الـرق    وحيصلوا على ا
والعبودية فهم باعوه بثمن خبس دراهم قليلة وذلك ألم زاهدين فيـه يريـدون   

وشـروه  (اخلالص منه بكل صورة ويريدون أن جيعلوه عبدا مملوكاً بكل طريقـة  
 نم يهوا فكَانو ةوددعم ماهرسٍ دخنٍ ببِثَمينداه٢٠:يوسف) (الز. (  

  
  
  

  إضاءة من االبتالء الواقع في الطريق إلى اهللا
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إىل اهللا ، يف مسرية التكامل اإلنساين اليت خاضها يوسف ) ع(يف مسرية يوسف 

على هذه األرض ، كان لالبتالء مساحة واسعة ، بل إن اهللا سبحانه وتعاىل ) ع(
عبد مملوك يف مصر ، ) ع(اصبح يوسف جعل يف شدة االبتالء التمكني ، فبعد أن 

وقَالَ الَّذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكْرِمي مثْواه (ويف بيت عزيز مصر باخلصوص 
وكَذَلك (جنده تعاىل يقول ) ٢١:يوسف.) (…عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخذَه ولَداً 

فسيأيت التمكني من هذا القيد قيد ) ٢١:يوسف( )مكَّنا ليوسف في الْأَرضِ
مكْر أُولَئك …(ولكن ) ع(ميكر ويكيد بيوسف ) لعنه اهللا (العبودية ، فالشيطان 

وربي وواهللا سبحانه يبدل السيئات باحلسنات وذل العبودية بعز ) ١٠:فاطر)(ه ،
  )٥٠:النمل) (شعرونَومكَروا مكْراً ومكَرنا مكْراً وهم ال ي(امللك 

، مرة باخوته ومرة ) ع(فكلما مكر الشيطان بيوسف وخطط إليذاء يوسف  
باجلب ومرة بالعبودية ومرة بامرأة العزيز ومرة بالسجن تنقلب هذه األمور إىل 

إىل ملك مصر فكل خطط الشيطان ومكره أصبحت أحداث ) ع(مسرية يوسف 
رى من ملك مصر فمع إن الشيطان توالت وهي تدفع وتقرب يوسف مرة بعد أخ

واإلضرار به باعتباره عدوه ولكن مكر الشيطان ) ع(لعنه اهللا أراد إيذاء يوسف 
وكَذَلك مكَّنا ليوسف (من ملك مصر ) ع(انقلب إىل خطة حمكمة لتمكني يوسف 

بغَال اللَّهو يثادأْوِيلِ الْأَحت نم هلِّمعنلضِ وي الْأَراسِ  فالن أَكْثَر نلَكو رِهلَى أَمع
وأرجو أن ال تفوتين وتفوتكم الفرصة من أن )  ٢١:يوسف) (ال يعلَمونَ 

) واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ (نستضيء بنور هذه اآلية 
ن نكون من الغافلني اجلاهلني الذين وارجوا من اآلن أن نتخذ القرار الصحيح إما أ

  ال يعلمون أو أن نصبح من الذاكرين املتذكرين الذين يعلمهم اهللا  
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  :إضاءة من السجن 
  

نيب مرسل ال يترك الدعوة إىل اهللا فالبد أن يكون هنـاك  ) ع(يف السجن يوسف 
أن  تأثري يف نفوس السجناء كأي جمتمع إنساين يف مواجهة رساالت السماء والبد

ينقسم اجملتمع إىل جهتني جهة تؤمن وجهة تكفر ، هكذا انقسمت اجملتمعات اليت 
ولَقَد أَرسلْنا إِلَى ثَمود أَخاهم صالحاً أَن اعبدوا اللَّه فَإِذَا هـم  (بعث فيها الرسل 
  ) .٤٥:النمل) (فَرِيقَان يختصمونَ

)انيفَت نجالس هعلَ مخدوالفتيان اللذان دخال معـه السـجن   ) ٣٦:يوسف) (و
كذلك فأحدمها كان قريبا من اإلميان برسالة يوسف والثاين مكذب ، ومها خمتلفان 

أحدمها رأى رؤيا ) ع(يف هذه الرسالة بني التصديق والتكذيب أقبال على يوسف 
، والثـاين مكـذب    ) ٣٦:يوسـف ) (قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصر خمراً (هي 

وقَالَ الْآخر إِني أَرانِي أَحملُ فَوق رأْسي خبزاً تأْكُلُ (فكذب ) ع(برسالة يوسف 
 هنم ريأول كذبه ليطعن برسـالة  ) ع(وكان يريد إن يوسف ) ٣٦:يوسف) (الطَّي

فهما إذن اقبال على يوسف ليحال خالفا بينهما حول رسالة يوسـف  ) ع(يوسف 
  )نبئْنا بِتأْوِيله إِنا نراك من الْمحِسنِني( )ع(
فحصول ) قُضي الْأَمر الَّذي فيه تستفْتيان(ولذا قال يوسف يف آخر كالمه معهما  

سيثبت أن الرؤيا حق من اهللا وال ينكرهـا إال القـوم   ) ع(ما اخربمها به يوسف 
يا (اليت كانت تدور حول الرؤيا ، ولذا  ) ع(الكافرون وبالتايل تثبت نبوة يوسف 

أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمراً وأَما الْآخر فَيصـلَب  ( ترقبا هذا ) صاحبيِ السجنِ 
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 هأْسر نم رأْكُلُ الطَّيفَت (  ذا حيسم الرتاعو)  انيفْتـتست يـهي فالَّذ رالْأَم يقُض (
  ) .٤١:يوسف(

فعاقبة اإلميان خري الدنيا واآلخرة وعاقبة الكفر خسارة الدنيا واآلخرة وهذا مـا  
  ) .ع(حصل معهما ، فهما جاءا خمتلفان حول رسالة يوسف 

كما إن يوسف مل يأول الرؤيا يف أول كالمه بل بني هلم رسالته وانه مؤيد مبلكوت 
رزقَانِه إِلَّا نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَلكُما قَالَ ال يأْتيكُما طَعام ت(السماوات 

) مما علَّمنِي ربي إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ ال يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالْآخرة هم كَـافرونَ 
يا صـاحبيِ  (د للعباد ، وانه يدعوا إىل توحيد اهللا ونبذ عبادة العبا) ٣٧:يوسف(

 ارالْقَه داحالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجإِلَّـا   * الس ونِـهد نونَ مدبعا تم
إِلَّا ل كْمالْح إِن لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماًء سمأَس رأَم لَّه

-٣٩:يوسـف ) (أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ
٤٠. (  

مث انتقل يوسف إىل تأويل رؤيا الصادق وتأويل الرموز الـيت رتبـها الكـاذب ،    
 وبرسالة يوسف فينجوا الصادق بصدقه ويهلك الكاذب بكذبه وتكذيبه على اهللا

  ) .ع(
والظن هنا مبعىن اليقني قال ) : ٤٢:يوسف.) (…وقَالَ للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما(

قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم مالقُو اللَّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَـثريةً  . …(تعاىل 
م اللَّهو اللَّه بِإِذْنابِرِينالص م على يقني من لقـاء اهللا  ) ٢٤٩: البقرة) (عأي ا .

)  أَنْ ال إِلَـه اتي الظُّلُمى فادفَن هلَيع رقْدن أَنْ لَن باً فَظَناضغم بإِذْ ذَه ونذَا النو
نيمالظَّال نم تي كُنإِن كانحبس تي تيقن أن اهللا لن يضيق أ) ٨٧:االنبياء) (إِلَّا أَن

  .عليه رزقه 
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برؤيا ( ان هذا السجني سينجو وسيكون قريبا من امللك ) ع(واوحى اهللا ليوسف 
ان امللك سيخرجه من السـجن وان هـذا   ) ع(و اوحى اهللا ليوسف ) السجني 

اذْكُرنِـي  ) (ع(السجني سيكون سبب خروجه من السجن ، وهلذا قال له يوسف 
كبر دنذا أن يبني هلذا السجني علمه بالغيـب عنـدما سيضـطر يف    ) . ع أراد

املستقبل اىل ذكره عند امللك كما اراد لفت انتباه السجني اىل حاله وليـذكره يف  
مـن  )  ع(املستقبل عند امللك اذا رأى الرؤيا اليت ستكون سببا يف خروج يوسف 

 عن مسبب األسباب إىل األسباب ومع انه مل يغفل) ع(السجن وهنا التفت يوسف 
كما توهم بعضهم انه طلب معونة السجني وامللك وغفل عن اهللا سبحانه ، ولكن 

أشرك عندما جعل لألسباب قيمة ووزن يف ميزانه وهـو  ) ع(مع هذا فإن يوسف 
الذي ملس آيات اهللا ومعجزاته اليت جنى ا فيما مضى من حياته وهذا الشرك ) ع(

) وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهـم مشـرِكُونَ  (اخلفي ذُكر يف آخر سورة يوسف 
   )١٠٦:يوسف(

عن شعيب العقرقويف عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال ان يوسف أتـاه جربائيـل   
يا يوسف ان رب العاملني يقرؤك السالم ويقول لك مـن جعلـك يف   : فقال له 

 قال أنت يا رب ، مث قـال  احسن خلقه ؟ قال فصاح ووضع خده على األرض مث
ويقول لك من حببك إىل أبيك دون اخوتك ؟ قال فصاح ووضع خده على : له 

من أخرجك من اجلـب بعـد ان   : األرض وقال أنت يا رب ، قال ويقول لك 
طرحت فيها وأيقنت باهللكة ؟ قال فصاح ووضع خده على األرض مث قال أنـت  

يف استغاثتك بغـريه فلبثـت يف    فان ربك قد جعل لك جل عقوبة: يا رب قال 
السجن بضع سنني ، قال فلما انقضت املدة وأذن اهللا له يف دعاء الفرج فوضـع  

اللهم أن كانت ذنويب قد اخلقت وجهي عندك فـاين  " خده على األرض مث قال 
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ففرج اهللا " أتوجه إليك بوجه آبائي الصاحلني ابراهيم وإمساعيل واسحق ويعقوب 
اللـهم ان  " ك أندعو حنن ذا الدعاء ؟ فقال ادع مبثلـه  عنه ، قلت جعلت فدا

كانت ذنويب قد اخلقت وجهي عندك فاين أتوجه إليك بنبيك نيب الرمحـة حممـد   
" )  صلى اهللا عليه وآله وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني واالئمة عليهم السـالم  

  :  ٣٤٤ص    ١علي بن ابراهيم ألقمي ج  -تفسري ألقمي 
وسبب التفات يوسف لألسـباب  )اذْكُرنِي عند ربك ( لسجني ل) ع(قال يوسف 

فَلَبِثَ في السجنِ بِضع (فكانت النتيجة  ) فَأَنساه الشيطَانُ ذكْر ربه(هو الشيطان 
نِنيهو الظلمة اليت ال خيلـو منـها   ) أي الشر(وهذا الشيطان ) ٤٢:يوسف) (س

يه هو اهللا سبحانه ومع إن هذه الظلمـة قليلـة يف   خملوق فالنور الذي ال ظلمة ف
وهلذا ) ع(كيانات األنبياء النورانية املقدسة ولكنها موجودة وهلا اثر على حركتهم 

إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ فَإِنه يسلُك من بـينِ  (فهم حيتاجون إىل العصمة من اهللا 
يعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِساالت ربهِم وأَحاطَ بِمـا لَـديهِم   ل* يديه ومن خلْفه رصداً 
  ) ٢٨-٢٧:اجلـن) (وأَحصى كُلَّ شيٍء عدداً

فلوال هذه الظلمة ملا احتاجوا إىل العصمة ، ومن يعتقد غري هذا فهـو ينــزهلم   
حىت يوصلهم ) ع( منـزله اهللا سبحانه عما يشركون وهذه املغاالة يف التنـزيه هلم

بعض من جيهل احلقيقة إىل مرتبة نور ال ظلمة فيه هي شرك خيطأ من يعتقده ، كما 
إن من يستخف بعصمتهم وحبقهم ومرتبتهم يكفر حبقهم وخيطأ، وقد بني سـبحانه  

قَـالَ  (يف القرآن اثر هذه الظلمة يف مسرية األنبياء يف مواضع كثرية  قال تعـاىل  
يإِذْ أَو تأَيطَانُ أَنْ   أَرـيإِلَّـا الش انِيهسا أَنمو وتالْح ِسيتي نفَإِن ةرخا إِلَى الصن

والذي نسى وأنساه الشيطان ) ٦٣:الكهف) (أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجباً
وهو يوشع بن نون نيب من أنبياء بين إسرائيل ووصي موسـى  ) ع(هو فىت موسى 
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الذي فتح األرض املقدسة ، ومع هذا فالبد من مالحظـة إن اهللا سـبحانه   ) ع(
وتعاىل جعل األنبياء حمط نظره فحىت ما حيصل بسبب هذه الظلمة يكون يف النتيجة 

فأصبح نسيان احلوت سبباً دهلم على ) واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجباً(سببا يوصلهم 
  ، ) ٦٤:الكهف) (كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهما قَصصاً قَالَ ذَلك ما) (ع(العامل 

قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتك إِلَى نِعاجِـه وإِنَّ كَـثرياً مـن    (أو يزيد علمهم  
اللُوا الصمعوا ونآم ينضٍ إِلَّا الَّذعلَى بع مهضعي بغبلَطَاِء لَيالْخ ما هيلٌ مقَلو اتح

ابأَنعاً واكر رخو هبر فَرغتفَاس اهنا فَتمأَن داود ظَنو) (فبعـد أن تعلـم   ) ٢٤:ص
يا (من هذه احلادثة أن ال يتكلم إال بعد أن يسمع اخلصمني خاطبه تعاىل ) ع(داود 

ي الْأَريفَةً فلخ اكلْنعا جإِن داوى    دـوبِـعِ الْهتال تو قاسِ بِـالْحالن نيب كُمضِ فَاح
فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما نسوا 

  )  . ٢٦:ص) (يوم الْحسابِ
خروجه من السـجن وهـو يف   من هذه احلادثة قبل وبعد ) ع(مث استفاد يوسف 

ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخروا لَه سجداً وقَالَ يا أَبت (مسريته التكاملية إىل اهللا  
   ـننِـي مجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَدقّاً وي حبا رلَهعج لُ قَدقَب نم يايؤأْوِيلُ رذَا ته

كُم من الْبدوِ من بعد أَنْ نزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتي إِنَّ ربـي  السجنِ وجاَء بِ
يمكالْح يملالْع وه هاُء إِنشا يمل يفيقول  ) ع(إذن يوسف ) . ١٠٠:يوسف) (لَط

)با رلَهعج لُ قَدقَب نم يايؤأْوِيلُ رذَا ته تا أَبنِي يجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَدقّاً وي ح
فالذي اخرجه من السجن اهللا فقـط الغـري ،   ) من السجنِ وجاَء بِكُم من الْبدوِ 

والذي جاء بأهله اىل مصر اهللا فقط الغري ، عمي يوسف عن االسباب ومل يعـد  
اىل ان اهللا فقط هو الـذي   ) اذْكُرنِي عند ربك ( يرى إال مسبب االسباب ، فمن 

) اَء بِكُمجنِي  ، وجربِي ، أَخ نسمل يعد يوسف يرى إال اهللا أما امللك الـذي  ) أَح
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كان سبب يف خروجه من السجن فلم يكن يوسف لرياه اآلن ، وهو الذي جـاء  
اىل مرتبة أعلـى  ) ع(بأهله من البدو ومع ذلك ال يرى نفسه ، لقد انتقل يوسف 

يرى بوضوح كامل انـه مل  ) ع(ى يف ملكوت السماوات لقد اصبح يوسف وارتق
  .يصب خرياً قط إال من اهللا ومل يصرف عنه سوءاً قط أحد سوى اهللا 

إذن يوسف عرف احلقيقة اآلن والذي يعرف احلقيقة يكون كحمامة الزاجل مهها 
النهاية  يف) ع(الرجوع إىل البيت الذي أُطلقت منه ، وهكذا مل يكن دعاء يوسف 

رب قَد آتيتنِي من الْملْـك  .. (…توفَّنِي .. …بعد ان اتاه اهللا امللك والعلم  إال 
وعلَّمتنِي من تأْوِيلِ الْأَحاديث فَاطر السماوات والْأَرضِ أَنت وليـي فـي الـدنيا    

فألن يوسف عـرف  ) ١٠١:يوسف) (ي بِالصالحنيوالْآخرة توفَّنِي مسلماً وأَلْحقْنِ
احلقيقة يريد أن يعود إىل احلقيقة اليت عرفها واليت خرج منها ، وهكـذا يـدعو   

اهلي أمرت بـالرجوع اىل اآلثـار   ): (يوم معرفة اهللا ( يف يوم عرفة ) ع(احلسني 
فارجعين إليك بكسوة األنوار وهداية االستبصار حىت ارجع اليـك منـها كمـا    
دخلت إليها منك مصون السر عن النظر إليها ومرفوع اهلمة عن االعتماد عليها 

  ). انك على كل شئ قدير 
 )بِنيم يرذن هنم ي لَكُمإِن وا إِلَى اللَّهر٥٠:الذريات) (فَف (  

  
  
  
  
  

  إضاءة من رؤيا ملك مصر
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)انمس اتقَرب عبى سي أَرإِن كلقَالَ الْمو   التبـنس عبسو افجع عبس نأْكُلُهي

) خضرٍ وأُخر يابِسات يا أَيها الْملَأُ أَفْتونِي في رؤياي إِنْ كُنـتم للرؤيـا تعبـرونَ   
  ).٤٣:يوسف(

أو رآها ) ع(حق من اهللا سبحانه وتعاىل سواء رآها نيب كيوسف) الصادقة ( الرؤيا 
احلقيقة كالسجني األول أو رآها كافر غافل عن ذكـر اهللا كفرعـون   باحث عن 

دارت حول هذه النقطة ، الرؤيا حق من اهللا ينكرهـا  ) ع(وسورة يوسف. مصر 
) ع(الكافرون باهللا كمأل فرعون ويؤمن ا املؤمنون باهللا كالسجني األول ويوسف

ان مؤمن أم كـافر ،  ، أما من يرى الرؤيا فالبد أن يكون هلا اثر يف نفسه سواء ك
فملك مصر مل يكن مؤمنا ولكنه مل يقبل إمهال رؤياه على إا أضغاث أحالم كما 

  .قرر مأله وزبانيته
وبدأت رحلة البحث عن حقيقة هذه الرؤيا فمرت مبأل فرعون الكافرين فأمهلوها 
 واستخفوا ا ، وكذلك يتابعهم اليوم اجلاهلون مث انتقلت إىل السجني األول الذي

) ع(وأُرسلَ إىل السجن ، فبماذا خاطب يوسف ) ع(جنى بأميانه وتصديقه يوسف 
خاطبه خطاب مؤمن مصدق له فإذا رجعنا إىل حاله ملا تقدم هـو وصـاحبه إىل   . 

نبئْنا بِتأْوِيله إِنـا  ..…( يف السجن ليسأله عن رؤياه قال مع صاحبه ) ع(يوسف
ِسنِنيحالْم نم اكرر عن القطـع بصـدق   ) ٣٦:فيوس)(نوهذه العبارة ال تعب ،

أي ) ٤٦:يوسف.)(…يوسف أَيها الصديق أَفْتنا(، أما اآلن فهو يقول ) ع(يوسف
) أَيها الصـديق (بني لنا ما سيحصل حقا وصدقا فأنت صادق بل خرية الصادقني 

ان كان مـن رآهـا   اآلن مؤمن بالرؤيا حىت و) السجني األول ( فهذا الشخص 
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فرعون مصر بل ويأخذ كالم يوسف حول الرؤيا علـى انـه سيحصـل يقينـا     
  .إال ما شاء اهللا رب العاملني ..) أَفْتنا(..

فطلب ) ع(ونتيجة هذه الرؤيا اليت رآها فرعون مصر الكافر ،أن عمل ا يوسف 
مث ) ٥٥:يوسف) (فيظٌ عليمقَالَ اجعلْنِي علَى خزائنِ الْأَرضِ إِني ح(على أساسها 

بىن اقتصاد مصر على أساس هذه الرؤيا ، وعمل على أساسها فرعون مصر الكافر 
إِنـك الْيـوم لَـدينا مكـني     ( من السجن وخاطبه فقـال  ) ع(فأخرج يوسف 

ني(وكانت نتيجة الرؤيا ) ٥٤:يوسف)(أَمضِ يي الْأَرف فوسيا لكَّنم ككَذَلأُ  وـوبت
     ِسـنِنيحالْم ـرأَج ـيعضال نـاُء وشن ـنا منتمحبِر يبصاُء نشثُ ييا حهنم (

  ) .٥٦:يوسف(
وهذه الرؤيا ليس فيها نيب وال وصي ولكنها حق من اهللا وصدقها صاحبها فرعون 

، واليوم ماذا حصل يرى املؤمنـون رؤيـا   ) ع(الكافر والسجني املؤمن ويوسف
يقولون هذا هو احلق فيقول هلـم  ) ع(واألئمة ) ع(وفاطمة ) ص(الرسول حممد ب

العلماء غري العاملني قرناء مأل فرعون هذه أضغاث أحالم أو ام يقولـون قـوال   
ازدادوا به طغيانا وكفرا على مأل فرعون وذلك بقوهلم إن الشيطان لعنه اهللا يتمثل 

  .بياء واملرسلني خبرية اهللا من خلقه حممد وآل حممد واألن
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  )ع(إضاءة من نبوة يوسف
  

يف القرآن كنيب ال كمرسل أي على ) ع(اآلن نعود إىل التركيز يف ذكر يوسف  
عالقته مع اهللا أو ارتباط قضيته باهللا ال على ارتباط قضيته بالناس وتبليغهم ، وقبل 

نبوة  جيب أن نالحظ إن) ومع اا اتضحت مما سبق (بيان احلكمة من ذلك 
كانت الرؤيا والكشف حمور أساسي فيها فهو يرى رؤيا والسجني ) ع(يوسف 

ونبوته ) ع(يرى رؤيا وفرعون يرى رؤيا وكلها بالنتيجة تؤيد أحقية يوسف 
  . ورسالته 

) ع(إذن فالرؤيا طريق لوحي اهللا إىل يوسف والرؤيا طريق إلثبات نبوة يوسـف  
ن قَبلُ بِالْبينات فَما زِلْتم في شك مما جاَءكُم بِه ولَقَد جاَءكُم يوسف م(ورسالته 

 رِفسم وه نم لُّ اللَّهضي كوالً كَذَلسر هدعب نم ثَ اللَّهعبي لَن مقُلْت لَكى إِذَا هتح
ابتروة يوسف ومن البينات الرؤيا اليت رآها كثريون تؤيد نب) ٣٤:غافر) (م.  

، ) اليمـاين (هو وصـيه  ) ع(وإذا عرفنا أن يوسف يف زمن ظهور اإلمام املهدي 
فقوهلم عليهم السالم أن فيه سنة من يوسف وهي السجن ، قطعا ليست يف اإلمام 

) اليمـاين (ألنه ال يسجن كما هو معروف ، بل هي يف املهدي األول ) ع(املهدي 
بل وقصـص األنبيـاء   ) (ع(قصة يوسف إذن فالبد أن تتكرر مع املهدي األول 

، فتكون الرؤيا حمور أساسي إلثبات حقه كما كانت حمور أساسـي  )) ع(واألئمة
  ).ع(إلثبات حق يوسف 

عند أبـي  ) ع(ذكرنا خروج القائم : عن عبد اهللا بن عجالن قال  �
يصبح أحدكم ) : ع(كيف لنا نعلم ذلك ؟ فقال : فقلت ) ع(عبد اهللا 

اسـمعوا  (طاعة معروفـة  : يها مكتوب وتحت رأسه صحيفة عل
السيد بهاء الـدين النجفـي     –منتخب األنوار المضيئة ) وأطيعوا
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وهذه الصحيفة هي رؤيا رآهـا   ٦٥٤كمال الدين ص/  ٣١١ص 
  النائم قبل ان يستيقظ صباحاً

عن مسالة الرؤيا فامسك ثـم  ) ع(عن البيزنطي قال سالت الرضا  �
ون لكان شراً لكم واخذ برقبـة  إنا لو أعطيناكم ما تريد) (ع(قال 

اي ان الرؤيـا  . ٣٨٠قـرب اإلسـناد ص  )).ع(صاحب هذا األمر 
اي ان الرؤيا دليل يدل المؤمنين (مرتبطة برقبة صاحب هذا االمر 

  ) على المهدي االول
عن أبي بكر الحضرمي قال دخلت أنا و أبان على أبي عبد اهللا ع  �

نا ما تـرى فقـال   و ذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان فقل
اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجـل فانهـدوا   

على رجـل فـي زمـن    ) ع(واجتماع اهل البيت )) إلينا بالسالح 
  .الظهور اليكون اال في الرؤيا 

وعالقته مـع وحـي اهللا والرؤيـا منـه     ) ع(اذن فاحلكمة من ذكر نبوة يوسف 
ؤمنون باخلصوص فالسنة اإلهلية ال تتبـدل  باخلصوص هو ليستفاد منها الناس وامل

  ) . ٢٣:الفتح) (سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديالً(
وفاز خبـري  ) ع(وأحدمها مؤمن وجنى مع يوسف ) ع(فالسجينان كانا مع يوسف 

من رأسه ، وكذلك مع عيسى  الدنيا واآلخرة والثاين كافر وصلب وأكلت الطري
باخلصوص تكرر السجينان وصلبا معـه  ) املصلوب) ( ع(أو مع شبيه عيسى ) ع(

وأحدمها مؤمن سقي من مخر اجلنة بعد صلبه وموته ، والثاين كافر صلب وأكلت 
الطري من رأسه ، وهكذا تتكرر القصة على هذه األرض وتتكرر نفس املقـدمات  

يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسـولٍ إِلَّـا   (ن ونفس النتائج واملعطيات ولك
  ) .٣٠:يـس) (كَانوا بِه يستهزِئُونَ

            
  



   ٤١ ) ..  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي  
  

  الفهرس
  

ة  المقدم
………………………………………………………………

………………………………………..٣  
ف   ا يوس ن رؤي اءة م ) ع(إض

  …………………………………………………………
 ……………٥  

ورة     ة س ن فاتح اءة م ف  إض يوس
………………………………………………………………

١٦  
ف     وة يوس ي آدم واخ ة ابن ن قص اءة م ) ع(إض

…………………………………………٢٥  
ن   اءة م إض

ب …………………………………………………………الج
  ……………………………٢٨  

ى      ق إل ي الطري ع ف تالء الواق ن االب اءة م إض
  ٣٠………………………………………اهللا

جن    ن الس اءة م إض
………………………………………………………………

 ……………………٣١  
   من رؤيا ملك مصر إضاءة

………………………………………………………………
  ……٣٧  

ف وة يوس ن نب اءة م )ع(إض
  …………………………………………………………

 ……………٣٩  
  

  
  



   ٤٢ ) ..  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي  
  

  
  من إصدارات

  أنصار اإلمام المهدي
  )مكن اهللا له في األرض ( 

  .ق . هـ  ١٤٢٦
  
  
 


