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   ٣)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

والحمد هللا رب العالمين ، وصل اهللا على محمد وال محمد األئمة 
  والمهديين

  

   إضاءة
  !؟ ن لماذاالسج

   

)         ــم فَاسْتَعْص ــه ــنْ �َفْس ع ــه ــدْ راودْتُ ــه ولَقَ ــذي لُمْتُننــي في ــذَلكُن الَّ ــتْ فَ قَالَ
 رِينـــاغالص ـــنكُو�ـــاً ميلو ننسْـــجلَي هـــرـــا آمـــلْ مفْعنْ لَـــمْ يلَـــئو  * بقَـــالَ ر

ه وإِلَّا تَصْرِفْ عني كَيْدهن أَصْـب  السجْن أَحب إِلَي مما يدْعو�َني إِلَيْ
نيلاهالْج نأَكُنْ مو إِلَيْهِن  *    نهكَيْـد نْـهع فـرفَص هبر لَه ابفَاسْتَج

يملالْع يعمالس وه تَّى  * إِ�َّهح هننسْجلَي ا الْآياتأَوا رم عْدنْ بمْ ما لَهدب ثُمني١)ح   

السجن وهـم الـذين    وأماالفاحشة  فأمااهللا  أعداءحماصر من  اآلن) ع(يوسف 
حددوا هذين الطريقني ، ويوسف مل خيرج عن هذين اخليارين ولكنه اختـار مـا   

وروحيا وهـو الفاحشـة    أخرويايضره دنيويا وماديا وهو السجن دون ما يضره 
النيب الرسـول يوسـف   ) ع(طبيعي وال احد يتوقع سواه من وصي يعقوب  رخيا

  ).ع(
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   ٤)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

و لي بيوسف عليـه السـالم    (......... )ع(المؤمنين علي  أميرقال 
  فإن قلـتم إن  هي ِإلَيونَنعدا يمم ِإلَي بَأح نجالس بأسوة، إذ قال ر
يوسف دعا ربه و سأله السجن بسخط ربه فقد كفرتم، و إن قلتم إنّه 

ط ربـه عليـه فاختـار السـجن، فالوصـي      أراد بذلك لئلّا يسـخ 
  ٢ .........)أعذر

انه توجد  أمولكن السؤال هل عند اهللا جناة يوسف من كيدهن حمصورة بالسجن 
  !.السجن ؟ أذىيقع عليه  أنسبل متعددة لنجاته من كيدهن دون 

لـو   واألرضالسماوات  أنجواب هذا السؤال بسيط على من يعتقد  أناعتقد 
رتقا واتقى اهللا جلعل له اهللا منهما خمرجا كانتا على عبد.  

وإِنْ كُنْـت مـنْ قَبْلـه لَمـن     ...... ( ولو كان يوسف غفل عن هذه احلقيقة
 نيلمن سبيل غري السجن  أكثربل  آخرعند اهللا سبيل  أنومل يلتفت   ٣ )الْغَـاف

قـال السـجان   (قـال   )ع(أبي الحسن الرضا عن ، لنجاته من كيدهن 
إني ألحبك فقال يوسف ما أصابني بالء إال مـن الحـب إن   ليوسف 

كانت عمتي أحبتني فسرقتني و إن كان أبي أحبني فحسدوني إخوتي 
و إن كانت امرأة العزيز أحبتني فحبستني، قال و شكا يوسف فـي  
السجن إلى اهللا فقال يا رب بما ذا استحققت السجن فأوحى اهللا إليه 

هـال    جْن أَحب إِلَي مما يدْعو�َني إِلَيْهرب الس أنت اخترته حين قلت

  ٤ )قلت العافية أحب إلي مما يدعونني إليه

                                                           

  ٤٣٨ ص  ٢٩ ج رحبار األنوا - ٢
 )٣: يوسف( - ٣
  .٢٤٧ ص ١٢ جاألنوار  حبار ، ٣٥٤ ص ١ج يتفسريا لقم - ٤



   ٥)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ذه احلقيقة وجيعله يدعو ذا الدعاء ) ع(يذكِّر يوسف  أنأو ليس اهللا بقادر على 

ا السـجْن أَحـب إِلَـي ممـ    (يقول  أنبدل ) العافية أحب إيل مما يدعونين إليه(
ي إِلَيْهو�َندْعي. (  

مـن   أمرهيوسف مل يكن يعرف هذه احلقيقة وهو الذي وكل  أنوهل يعتقد احد 
  .ومل خيتر هو اخلروج أو البقاء إبراهيمقبل عندما كان يف اجلب إىل اله 

لما طرح إخوة يوسف يوسف في الجب  ( قال )ع(ن أبي عبد اهللا ع
غالم من طرحك في هذا  و هو في الجب فقال يا لجبرائيدخل عليه 

زلتي من أبي حسدوني و لذلك في ـالجب فقال له يوسف إخوتي لمن
فقال له يوسف ذاك إلـى  الجب طرحوني قال فتحب أن تخرج منها 

قال فإن إله إبـراهيم و إسـحاق و    إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب
يعقوب يقول لك قل اللهم إني أسألك بأن لك الحمد كله ال إله إال أنت 
الحنان المنان بديع السماوات والَْأرضِ ذُو الْجالِل والِْإكْرامِ صل على 
محمد و آل محمد و اجعل لي من أمري فرجا و مخرجا و ارزقنـي  
من حيث أحتسب و من حيث ال أحتسب فدعا ربه فجعل اهللا له مـن  
الجب فرجا و من كيد المرأة مخرجا و أعطاه ملك مصر من حيث لم 

  .  ٥)يحتسب
  ) . ذاك إىل إله إبراهيم و إسحاق و يعقوب(يقول  أنعن  اآلنفلماذا غفل 

 أهـال ليس ) ع(يذكره اهللا أو انه  أن قال يستح) ع(يوسف  أنوهل يعتقد احد 
يف ساحته سبحانه وتعاىل خبل عن ان يتفضل بتذكري  أنهل يعتقد احد  أم ، لذلك

امل يرسـل  ،  من املكر والسجن معا يدعو ذا لينج أنوتعليم يوسف نبيه الكرمي 
ليذكِّر يوسف ويعلمه الدعاء لينج من اجلب ، ملـاذا  ) ع(سبحانه وتعاىل جربائيل 
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   ٦)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

وال يف حريتـه  ) ع(ف الرحيم يترك يوسف واهللا سبحانه وتعاىل الكرمي الرؤ اآلن
ـ يوسف  اآلندعاء ينجو به من املكر والسجن معا ، ملاذا  هوال يعلم هيذكر  دال جي

السـجْن   (هذا الدعاء  إال دوال جيالسجن  إالعينيه سبيل لنجاته من املكر  امأم
ي إِلَيْهو�َندْعا يمم إِلَي بأَح . (  

عظيمة  آيةجييبه تعاىل يف ) ع(يف مسرية يوسف  األسئلةان هذا السؤال وغريه من 
وذكـرى  سورة يوسف فيبني فيها تعاىل ان كل سكنة وحركة وغفلـة   آياتمن 

، يقول تعـاىل يف  ) ع(وعلم وجهل هي ضرورية يف مسرية متكني وتعليم يوسف 
( إىل التمكني والعلـم واملعرفـة    وأقوده) ع(امسك مبعصم يوسف  أنا اآليةهذه 

  يـثادنْ تَأْوِيلِ الْأَحم هلِّمعنلي الْأَرْضِ وف فوسيا لكَّنم كلَـى    كَذَلع ـبغَال اللَّـهو
ونعْلَماسِ ال يالن أَكْثَر نلَكو ٦)أَمْرِه .  

 )واللَّـه غَالـب علَـى أَمْـرِه ولَكـن أَكْثَـر النـاسِ ال يعْلَمـون        ( اآليةفمن هذه  إذن

انه يصب يف  وأكيد إهليةالسجن واقع ضمن حكمة ) ع(نعرف ان دخول يوسف
  . هليةاإلمتكني يوسف وتعليمه بل واداءه لرسالته 

  .ضاءاتاما تعلق السجن بتمكني يوسف وتعليمه فقد تبني فيما مضى من اإل
بيانه ، ويتلخص  أريدواما تعلق دخول يوسف إىل السجن باداءه لرسالته فهو ما 

  :منها  أموريف 
مل وكان قد صدع برسالته من اهللا خـارج السـجن    إن) ع(يوسف  أنَّ -١

  .لتبليغ الرسالة آخرحميط  إجيادأي شخص به فالبد من  إميانيتحصل 
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   ٧)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

خارج السجن عبد مملوك والشك ان حال العبد اململوك يف ) ع(يوسف  -٢
حرية منه وهو يف خارج السجن وحتت سلطة مواله  أكثرداخل السجن 

فالسجن وفر ليوسف وقـت  . من قيود السجن  أعظمفان قيد العبودية 
 .حرية ليصدع بدعوة التوحيد أكثروجو  أكثر

سواسية العبد اململوك واحلر فال احد ينظر إىل يوسـف   يف السجن الكل -٣
 .السماع منه  قوال يستحعلى انه عبد مملوك 

٤- ل اإلنسان للدين والدعوة لطاعة اهللا سبحانه وهو يف ضيق يكون اكرب تقب

ومـا �ُـرِيهِمْ   (لو كان يف يسر وراحة ولذا جنده تعـاىل يقـول    مما بكثري منه
كْبـــر مـــنْ أُخْتهـــا وأَخـــذْ�َاهمْ بِالْعـــذَابِ لَعلَّهـــمْ      مـــنْ آيـــة إِلَّـــا هـــي أَ   

ونرْجِع٧ )ي   

ولَنــــذيقَنهمْ مــــن الْعــــذَابِ الْــــأَدْ�َى دون الْعــــذَابِ الْــــأَكْبرِ لَعلَّهــــمْ       (
ونرْجِعأي يرجعون إىل احلق واىل اهللا سبحانه  ٨ )ي.  

ولذا جند ان  إنسان ألي والشك ان السجن ضيق وعسر وشدة بالنسبة
دعوة يوسف إىل التوحيد ورسالته من اهللا سبحانه شـقت طريقهـا إىل   
قلوب من كانوا يف السجن فتعاطف معه كثري منهم وامن بـه السـجني   

ضاءات ، فلو مل يكن من دخول يوسف السجن الذي جنا كما تقدم يف اإل
 .هذا السجني لكفى  إميان إال
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   ٨)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ملة ملن خارج السجن ومن يف السـجن ومل  دعوة يوسف إىل التوحيد شا -٥
إىل داخـل السـجن وبالصـورة    ) ع(دعوته  إليصاليكن هناك طريق 

 .دخول يوسف بنفسه إىل داخل السجن إالالصحيحة 
ان دعوة يوسف إىل التوحيد مل جتد هلا موضع يف اتمع الذي كـان   أقول وأخرياً

لناس ملا دخل يوسـف  فيه وهو خارج السجن ولكنها شقت طريقها إىل قلوب ا
الدعوة إىل التوحيد من السجن بداية حقيقية وهلا من يـؤمن   وبدأتالسجن ) ع(

ملـا وجـد    اإلهليةا وينتصر هلا ، وهذا السجني الذي امن انتصر لدعوة يوسف 
الفرصة املالئمة من خالل رؤيا امللك ، وهذا املؤمن عرض نفسه للخطر حبسـاب  

قَـالُوا أَضْـغَاث أَحْـالمٍ ومـا �َحْـن      (حيث  رأيهملك يف املادة وهو خيالف مال امل أهل
  نيمـالي   (ه ومألمث يذكر يوسف يف حمضر امللك  ٩) بِتَأْوِيلِ الْـأَحْالمِ بِعقَـالَ الَّـذو

السـجن  ذهب إىل  واخريا ١٠ )�َجا منْهما وادكَر بعْد أُمة أَ�َا أُ�َبئُكُمْ بِتَأْوِيله فَأَرْسلُونِ

املتهم والذي سجنه عزيز مصر ومبحضر السـجانني ـذا   ) ع(وخاطب يوسف 

في سبْعِ بقَرات سمانٍ يأْكُلُهن سبْع عجاف  يوسف أَيها الصديق أَفْتنا(اخلطاب 
 اتابِسي رأُخضْرٍ وخ التنْببْعِ سسـاسِ لَ   وإِلَـى الن لِّي أَرْجِـعـون  لَععْلَمـمْ يلَّه١١) َع 

الرؤيا بل يعلمون أيضا بصـدقك ورسـالتك مـن اهللا     تأويلليس فقط يعلمون 
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   ٩)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

إىل ذكـر  هذا السـجني   اإلميانلقد اضطر  ، ويعلمون بالظلم الذي وقع عليك
  .رغم اخلطر احملتمل) ع(يوسف 

والنتيجة فان السجن كان املكان والظرف الذي شقت منه دعـوة يوسـف إىل   
طريقها إىل قلوب كثري من الناس يف مصر ليؤمنوا ا ويوحـدوا اهللا بـل    التوحيد

بالتوحيد الذي صدع بـه   اإلميانوامن ا بعض من كانوا يف قصر امللك واستمر 
وهـذا  ) ع(يف مصر بل ويف قصر ملك مصر حىت زمن رسالة موسى ) ع(يوسف 
 يؤمن به كرسول من اهللا) ع(يذكر يوسف ) ع(فرعون يف زمن موسى  آلمؤمن 

ولَقَدْ جاءكُمْ يوسف منْ قَبْلُ بِالْبينات فَما زِلْتُمْ فـي شـكٍّ ممـا جـاءكُمْ بِـه      (وبرسالته 
       ـوـنْ هم ـلُّ اللَّـهضي كـوالً كَـذَلسر هعْدنْ بم اللَّه ثبْعقُلْتُمْ لَنْ ي لَكتَّى إِذَا هح

رْتَابم سْرِف١٢ )م .   

  
     
      
  

      
          

  إضاءة
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   ١٣ )لَيسْجننه حتَّى حني رأَوا الْآيات ثُم بدا لَهمْ منْ بعْد ما(

 )اتنينْ قَبْلُ بِالْبم فوسكُمْ ياءلَقَدْ جتَّـى       وح كُمْ بِـهـاءـا جمـكٍّ مي شا زِلْتُمْ ففَم
يبْعـث اللَّـه مـنْ بعْـده رسـوالً كَـذَلك يضـلُّ اللَّـه مـنْ هـو مسْـرِف            إِذَا هلَك قُلْتُمْ لَنْ 

رْتَاب١٤ )م   

ومل تكن يد ،  أفعىعصا تتحول اهللا مل تكن  بإذن) ع(اليت رافقت يوسف  اآليات
وكانت  )ع( بل كانت قميص اظهر حق يوسف، ومل تكن حبر ينشق ، تشع نورا 

 يصمالق أنفمن هم وكم هم الذين يرون ) ع( سرية يوسفهلي ملإتوفيق وتسديد 
توفيق وتسـديد اهللا  هم الذين يرون  وأين آيةبل متزقه بالذات كان ، الذي متزق 
رافقـت يوسـف    اآلياتتلك ، ليعرفوا انه مرسل من اهللا سبحانه ) ع( ليوسف
 نأوكان  كآيات يروها ولكنهم مل )ع( الذين رافقوا مسرية يوسف أولئكورآها 

             ) لَيسْجننه حتَّى حني رأَوا الْآيات منْ بعْد ما ( واقرر

ثُـم بـدا لَهـمْ مـنْ بعْـد مـا رأَوا الْآيـات         فـي قولـه   : ( )ع(عن أبي جعفر  
نيتَّى حح هننسْجفاآليات شهادة الصبي و القميص المخرق من  لَي

سمع مجاذبتها إياه علـى البـاب فلمـا     دبر واستباقهما الباب حتى
عصاها فلم تزل ملحة بزوجها حتى حبسه ودخََل معه السجن فَتَيانِ 

                                                           

 )٣٥:يوسف( - ١٣
 )٣٤:غافر( - ١٤



   ١١)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

يقول عبدان للملك أحدهما خباز و اآلخر صاحب الشـراب و الـذي   
  ١٥ )كذب و لم ير المنام هو الخباز

ه كل ما جاء ببل ) ع(هي كل ما رافق دعوة ومسرية يوسف  اآلياتمل تكن هذه 
) ع(اليت كلفوا ا جاء به يوسف اإلهليةكدليل على الدعوة  )ع(األنبياء املرسلني 

قُـلْ  (الهتم اللداللة على رسمل يكن شاذا عن املرسلني وعن طريقهم الواحد ) ع(فهو
واحلكمة  العلم ،النص  أو الوصية( طريقهم املبني  ١٦)  ما كُنْت بِدْعاً من الرسـِل 

الثالث البينة جـاء ـا    اآلياتهذه ) هللا أو حاكمية اهللا امللك أوهللا  راية البيعة ،

كيف ومىت نعرف  أنوقبل )  ولَقَدْ جاءكُمْ يوسـف مـنْ قَبْـلُ بِالْبينـات    ( )ع(يوسف 

الثالثـة يف خـط    األمورمتثله هذه  حنتاج إىل معرفة ما )ع(جاء ا يوسف  وأين
  عموما اإلهليةالدعوة 

أَلَـمْ تَـروْا أَن اللَّـه سـخَّر لَكُـمْ مـا فـي السـماوات ومـا فـي الْـأَرْضِ            : (ىل قال تعا
وأَسْبغَ علَيْكُمْ �عمه ظَاهرة وباطنةً ومن الناسِ منْ يجادلُ فـي اللَّـه بِغَيْـرِ علْـمٍ وال     

رينتَابٍ مال كو دىه  *يلَ لَهإِذَا قَـا       و�اءآب لَيْـهـدْ�َا عجـا وم ـلْ �َتَّبِـعقَالُوا ب لَ اللَّها أَ�ْزوا ماتَّبِع م
  ريــع ــذَابِ الس مْ إِلَــى عوهــدْع ي ــيْطَان الش ــان ــوْ كَ ــه  *  أَولَ جْهمْ وــل ومــنْ يسْ

                                                           

   ٣٤٤ ص ٢ ج يتفسريا لقم - ١٥
 ٩ : االحقاف - ١٦



   ١٢)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ــوثْقَى     ــالْعرْوة الْ ــك بِ اسْتَمْس ــد ــن فَقَ حْسم ــو هو ــه ــةُ   إِلَــى اللَّ باقع ــه وإِلَــى اللَّ
   ١٧)الْأُمورِ

تكون وحدها دون وجود دعوات باطلة تعارضها منذ اليوم  أندعوة احلق ال ميكن 
اهللا سبحانه وجدنا مـدعي مبطـل    بأمرالذي كان فيه نيب يوصي ملن بعده  األول

 ويقوم قابيـل ) ع(اهللا مبعثا يوصي هلابيل  أنبياء أول) ع(يعارض دعوة احلق فادم 
مبعارضة دعوة احلق ، وادعاء حق اخلالفة ، وحىت القربان الذي كان الفيصـل يف  

قابيل  وأقدمدالة على هابيل وصي ادم  كآيةمل يقبل به قابيل ) ع(حتديد وصي ادم 

واتْـلُ علَـيْهِمْ   : (خوف من اهللا سبحانه  أوعلى هتديد هابيل الوصي مث قتله دون تردد 
حق إِذْ قَربـا قُرْبا�ـاً فَتُقُبـلَ مـنْ أَحـدهما ولَـمْ يتَقَبـلْ مـن الْـآخرِ قَـالَ           �َبأَ ابْنيْ آدم بِالْ

نيتَّقالْم نم لُ اللَّهتَقَبا يقَالَ إِ�َّم كي *  لَأَقْتُلَنتَقْتُلَنكَ لدي إِلَي طْتسنْ بلَئ
إِ�ِّـي أُرِيـد   *  قْتُلَـك إِ�ِّـي أَخـاف اللَّـه رب الْعـالَمني     ما أَ�َا بِباسط يدي إِلَيْك لأَ

نيمالظَّال اءزج كذَلارِ وابِ الننْ أَصْحم فَتَكُون كإِثْمي وبإِثْم وءأَنْ تَب 
 *رِينالْخَاس نم حفَأَصْب فَقَتَلَه يهقَتْلَ أَخ هَفْس� تْ لَهع١٨)فَطَو .  

    . أخوتهملا حسده ) ع(وهذا حصل مع يوسف
اهللا سبحانه وتعاىل يصطفي رسله كذا  أنفكما ) ع( األوصياءمع كل بل وجرى 

  .خيتار من جنده من يعارض دعوة احلق ) لع( إبليسفان 
                                                           

  ٢٢-٢٠ : لقمان - ١٧
  ٣٠-٢٧ : املائدة - ١٨



   ١٣)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

خيتار قابيل ليعارض داعي اهللا ) لع( وإبليس، ) ع(فاهللا سبحانه وتعاىل خيتار هابيل 
وغريهـم   واألسـود خيتار مسيلمة وسـجاح   وإبليس، ) ص(، واهللا خيتار حممد 

  ) .ص(ليعارضوا داعي احلق حممد 
مـن   أكثرحبجة وجود ) ص(حممد  إتباعهل يعذر من ترك : السؤال  أوجهوهنا 

  !!! .دعوة يف الساحة وانه ال يستطيع متييز احملق من املبطل ؟ 
الذين اتبعوا من ادعـوا  جهنم متاما كأولئك  إىلواحلق انه ال يعذر ويكون مصريه 

  .الرسالة كذباً وزوراً  أوالنبوة 
قانون يعرف به داعي احلق يف كل زمان وهـو   عمث هل ان اهللا سبحانه وتعاىل وض

وطاعته طاعة اهللا ومعصيته معصية اهللا ،  أرضهحجة اهللا على عباده وخليفة اهللا يف 
والكفر به وااللتواء عليه ، هو  باهللا والتسليم هللا اإلميانبه والتسليم له هو  واإلميان

  .الكفر باهللا وااللتواء على اهللا 
وهو احلكيم املطلـق  ) حاشاه سبحانه وتعاىل (اهللا ترك احلبل على الغارب  أن أم

عـالمِ   ( وهـو  ١٩ )وكُـلُّ شـيْء عنْـده بِمقْـدارٍ     (تقديره ،  فأحسنوقدر كل شيء 
ذَرة في السماوات وال في الْأَرْضِ وال أَصْغَر مـنْ ذَلـك    الْغَيْبِ ال يعْزب عنْه مثْقَالُ

بِنيتَابٍ مي كإِلَّا ف رال أَكْب٣: سـبأ( )و( .  

يف  أرضـه هو وضع قانون ملعرفة خليفة اهللا يف  اإلهليةمقتضى احلكمة  أنفالنتيجة 
الذي جعل فيه اهللا  لاألويكون هذا القانون وضع منذ اليوم  أنالبد ، وكل زمان 

 إحـدى يكون هذا القـانون طـارئ يف    أنفال ميكن  أرضهسبحانه خليفة له يف 
، وال  األوللوجود مكلفني منذ اليـوم   األولعن اليوم  املتأخرةرساالت السماء 

                                                           

 ٨:  الرعد - ١٩



   ١٤)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

،  األولكمكلـف منـذ اليـوم     إبليسالقدر املتيقن للجميع هو وجود  أناقل 
فانه سـيعتذر عـن    وإال،  اإلهلية صاحب احلق واملكلف حيتاج هذا القانون ملعرف

مل يكن يستطيع التمييز وال يوجد لديه قانون اهلـي   بأنه اإلهليصاحب احلق  تباعإ
  .ملعرفة هذا اخلليفة املنصب من قبل اهللا سبحانه وتعاىل 

والقدر املتيقن للجميع حول تاريخ اليوم األول الذي جعل فيه اهللا خليفة لـه يف  
  : أرضه هو 

  .وإبليس ) ع(اهللا نص على ادم وانه خليفته يف أرضه مبحضر املالئكة  نإ -١
 .علمه األمساء كلها ) ع(خلق اهللا ادم  أنبعد  -٢
 . آلدممث أمر اهللا من كان يعبده يف ذلك الوقت املالئكة وإبليس بالسجود  -٣

  -:قال تعاىل 

خليفَـةً قَـالُوا أَتَجْعـلُ فيهـا مـنْ       وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِ�ِّي جاعلٌ في الْـأَرْضِ (
يفْسد فيها ويسْفك الدماء و�َحْن �ُسبح بِحمْدكَ و�ُقَدس لَـك قَـالَ إِ�ِّـي أَعْلَـم مـا ال      

ون٢٠) تَعْلَم .  

أَ�ْبِئُـو�ي بِأَسْـماء هـؤالء     وعلَّم آدم الْأَسْماء كُلَّها ثُـم عرضَـهمْ علَـى الْمالئكَـة فَقَـالَ     (
نيقاد٣١:البقرة) (إِنْ كُنْتُمْ ص(  .  

  .  )٢٩:احلجر) (َفَإِذَا سويْتُه و�َفَخْت فيه منْ روحي فَقَعوا لَه ساجِدين(

                                                           

  )٣٠:البقرة( - ٢٠



   ١٥)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

لْجِـن فَفَسـق   وإِذْ قُلْنا للْمالئكَة اسْجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبْليس كَان من ا(
      ــئْس ــدو بِ ــمْ ع ــمْ لَكُ هــي وو�ــنْ دم ــاء يأَوْل ــه ــه وذُريتَ ــه أَفَتَتَّخذُو�َ بــرِ ر عــنْ أَمْ

٢١ )للظَّالمني بدالً
   

  
ى     األمورهذه  ة الحجة عل الثالثة هي قانون اهللا سبحانه وتعالى لمعرف

ي   ة اهللا ف اس وخليف هالن ذه  أرض وروه نه اهللا  ال األم انون س ثالث ق
، وستمضي هذه السنة  األولسبحانه وتعالى لمعرفة خليفته منذ اليوم 

  .انقضاء الدنيا وقيام الساعة  إلى اإللهية
)يالتَبْد اللَّه ةنسل لَنْ تَجِدنْ قَبْلُ ولَوْا مخ يني الَّذف ةَ اللَّهن٢٢ )س   

  .  ٢٣ )تْ منْ قَبْلُ ولَنْ تَجِد لسنة اللَّه تَبْديالسنةَ اللَّه الَّتي قَدْ خلَ(

سفينة أو أي شيء فيه عمال  أوميلك مصنع أو مزرعة  إنسانكما انه وببساطة أي 
ينص عليه باالسم  أنيعني هلم شخصا منهم يرئسهم والبد  أنيعملون له فيه البد 

 يـأمرهم  أنوالبـد   موأفضـله  أعلمهميكون  أنستعم الفوضى كما البد  وإال
الثالثـة   األموريف أي من هذه  اإلنسانفان قصر هذا  وإال وما يرجبطاعته ليحقق 

                                                           

هذه اآلية الكرمية هي نص يبني حاكمية اهللا  أنا فقط أريد لفت االنتباه هن )٥٠:الكهف( - ٢١
فالذين يرفضون حاكمية اهللا اليوم ) لع( إبليسومن رفضها وهو ) ع( من قبلها وهم املالئكةويبني 

تَه أَوْلياء أَفَتَتَّخذُو�َه وذُري(اختذوا إبليس وذريته أولياء من دون اهللا  أمينطبق عليهم آخر اآلية أي 
  )منْ دو�ي وهمْ لَكُمْ عدو بِئْس للظَّالمني بدالً

 )٦٢:األحزاب( - ٢٢
 )٢٣:الفتح( - ٢٣



   ١٦)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

وز الناس على اهللا ترك أي مـن هـذه   جفكيف ي. فسيجانب احلكمة إىل السفه 
  .!! الثالثة وهو احلكيم املطلق ؟ األمور
علـى   اإلهليالنص  نأبشيء من التفصيل جند  اإلهليهذا القانون  إىلتعرضنا  وإذا
 بأمرالوصية لعلة وجود اخلليفة السابق فهو ينص على من بعده  إىلحتول ) ع(ادم 

إِن : (اهللا سبحانه وتعاىل وهذا من ضمن واجبه كخليفة هللا يف أرضه قال تعاىل 
  ٢٤) اللَّه يأْمركُمْ أَنْ تُؤدوا الْأَما�َات إِلَى أَهْلها

وحتليه ا  اإلهليةاألمساء فاملراد منه معرفته حبقيقة األمساء  آلدمه تعليم اهللا سبحان أما
أي عـرفهم   بأمسائهماملالئكة  أنبأ )ع(وجتليها فيه ليكون خليفة اهللا يف أرضه وهو 

 اإلهليـة اليت خلقوا منها فاهللا سبحانه عرف ادم كل األمساء  اإلهليةحبقيقة األمساء 
األمساء اليت  أواالسم  إاليكن كل منهم يعرف  املالئكة فلم أما) ع(وحبسب مقامه 

  .عليهم بالعلم واحلكمة ) ع(خلق منها وذا ثبتت حجية ادم 
يف هذا القانون اإلهلي هو أمر اهللا سبحانه وتعاىل للمالئكة وإبليس : الثالث  واألمر

  .السجود آلدم 
، وممارسـة   هو مبثابة ممارسة عملية للخليفة ليقوم بدوره كمستخلف األمروهذا 

ليقوموا بدورهم كعمال ومتعلمني عند هذا ) املالئكة  (عملية لعمال اهللا سبحانه 
  ) .ادم عليه السالم(اخلليفة 
ثّبت أن حاكمية اهللا وملك اهللا يف أرضه يتحقق من خالل طاعة خليفة  األمروهذا 

ـ ) ص(وهكذا فان مجيع املرسلني ومنهم حممد .  اهللا يف أرضه ذه كانوا حيملون ه
ويواجهون الذين يقرون حاكميـة   )امللك هللا أوحاكمية اهللا  أوالبيعة هللا ( الراية 

                                                           

  )٥٨:النساء( - ٢٤



   ١٧)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

وهم دائما متهمون بسبب . الناس وال يقبلون حباكمية اهللا وملكه سبحانه وتعاىل 
قيل عنه انه جاء ليطلـب ملـك بـين    ) ع(هذه املطالبة وهذه املواجهة ، فعيسى

 أنأي ) ال جنة وال نار ولكنه امللك : (  )ص(، وقيل عن حممد  إالإسرائيل ليس 
انه حريص على امللك ) ع(بيته ، وقيل عن علي  وألهلحممد جاء ليطلب امللك له 

 أـم جيـد  ) ع(علـي   أو) ص(واحلقيقة انه من تابع أحوال عيسى أو حممـد  . 
لكن هذا هو أمر اهللا هلم ، جاه  أومعرضون عن الدنيا وزخرفها وما فيها من مال 

، الناس لن يسلموهم امللـك   أنيطالبوا مبلكه سبحانه وتعاىل ، مث هم يعلمون بان 
بل سيتعرضون هلم بالسخرية واالستهزاء واهلتك وحماولة القتل أو السجن فهـذا  

) ع(يلبسونه تاج من الشوك وهم يسخرون منه قبل صلبه وعلي ) ع(شبيه عيسى
مـن داره والسـيوف   وجير ) ع(يكسر باب داره ويكسر ضلع زوجته الزهراء 

الذي حدد فدك بأا امللك وخالفـة اهللا يف  ) ع(مشرعة بوجهه وموسى بن جعفر 
أرضه يسجن حىت املوت ومع هذا فان كثري من اجلهلة جعلوا ما تشابه عليهم من 
مطالبة صاحب احلق مبلك اهللا سبحانه وتعاىل عاذرا لسقطتهم وهم يصرخون بوجه 

، واحلق انه لو كان خليفة اهللا  إاللب امللك ليس صاحب احلق اإلهلي انه جاء ليط
هذه املطالبة ستكون  أنيف أرضه طالبا للدنيا أو امللك ملا طالب به أصال وهو يعلم 

  .هاك حرمته واالستهزاء والتعريض به على انه طالب دنيا تنحتما سببا إل
 لئـك أوطريق كل  ووهيعرفه كل الناس ولكنهم يتغافلون  آخرامث لسلك طريقا 

) ع(امللك الدنيوي باخلداع والتزوير أو القتل والترويع فعلـي   إىلالذين وصلوا 
خليفة اهللا يف أرضه ويف املقابل ذاك الذي  وأناوصي حممد  اأنيطالب بامللك ويقول 

فهل . فلست خبريكم  أقيلوينقحافة يقول  أيببكر ابن  أبوامللك الدنيوي  إىلوصل 
حق  أنكرقحافة زاهد بامللك الدنيوي وهو الذي  أيبن اب أنان عليا طالب دنيا أو 



   ١٨)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

مالكم كيـف  !! امللك الدنيوي؟ ألجل) ص(وتنكر لوصية رسول اهللا ) ع(الوصي
  . !!؟؟ حتكمون

 أصـعب عليها بـل ويف   وأكدوا) ع( األوصياءجاء ا كل والوصية باخلصوص 
من هو  نجتدو ال األرضيف كربالء يقول هلم احبثوا يف ) ع(، جند احلسني  الظروف

) ع( أكدهنا )  األرضسبط حممد الوحيد على هذه  أنا(مين ) ص(اقرب إىل حممد 

فالـذين   ٢٥) ذُريةً بعْضُها منْ بعْـضٍ واللَّـه سـميع علـيم    (على الوصية والنص اإلهلي 

 ألنـه ) ع(الوصاية حمصورة به  أن أراد) ع( احلسني أنيعرفون  اآليةيفهمون هذه 
     .د من هذه الذرية املستخلفة الوحي
  :يوسف لنجد  نعود إىل واآلن
 ة الوصي -١

وكَـذَلك يجْتَبِيـك ربـك ويعلِّمـك مـنْ      ) : (ع(ليوسف )ع(يف قول يعقوب
 يثادتَأْوِيلِ الْأَح       يْـكولَـى أَبـا عهـا أَتَمكَم عْقُـوبلَـى آلِ يعو لَيْكع تَهعْم� متيو

ميمكح يملع كبر اقَ إِنإِسْحو يماه٢٦) نْ قَبْلُ إِبْر  

وبكل ) ع( إبراهيموصيه وانه امتداد لدعوة ) ع(فيعقوب يبني ان يوسف
   وضوح

واتَّبعْت ملَّـةَ آبـائي إِبْـراهيم وإِسْـحاقَ ويعْقُـوب مـا كَـان لَنـا         ( )ع(ويف قول يوسف
ذَلـك مـنْ فَضْـلِ اللَّـه علَيْنـا وعلَـى        �ُشْرِكَ بِاللَّـه مـنْ شـيْء                     أَنْ 

                                                           

  )٣٤:آل عمران( - ٢٥
  )٦:يوسف( - ٢٦



   ١٩)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

يؤكـد انتسـابه إىل   ) ع(فيوسف ٢٧) يشْـكُرون   الناسِ ولَكن أَكْثَـر النـاسِ ال   

  .)ع(وانه اخلط الطبيعي الستمرار دعوهتم ) ع(األنبياء 
 العلم  -٢

   ا طَعــام تُرْزَقَا�ــه إِلَّـا �َبأْتُكُمــا بِتَأْوِيلــه قَبْــلَ أَنْ يأْتيكُمــا  قَـالَ ال يأْتيكُمــ (يف قولــه        
إِ�ِّي تَركْت ملَّةَ قَـوْمٍ ال يؤْمنـون بِاللَّـه وهـمْ بِالْـآخرة      ذَلكُما مما علَّمني ربي 

ونرمْ كَاف٢٨) ه  

ني دأَباً فَما حصدْتُمْ فَذَروه في سـنْبله إِلَّـا   تَزْرعون سبْع سن ...(ويف قوله 
ا تَأْكُلُونمم يالمْتُمْ      *  قَلـا قَـدم ـأْكُلْني ادـدش ـبْعس كذَل عْدنْ بي مأْتي ثُم

وننا تُحْصمم يالإِلَّا قَل نلَه  * يهف امع كذَل عْدنْ بي مأْتي ثُم اسالن غَاثي
ونرعْصي يهف٢٩) و  

  ٣٠) إِ�ِّي حفيظٌ عليمقَالَ اجْعلْني علَى خزائنِ الْأَرْضِ (ويف قوله 

.  
  
 

                                                           

  )٣٨:يوسف( - ٢٧
  )٣٧:يوسف( - ٢٨
  )٤٩-٤٧:يوسف( - ٢٩
  )٥٥:يوسف( - ٣٠



   ٢٠)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

   البيعة هللا  -٣

يا صاحبيِ السجْنِ أَأَرْباب متَفَرقُون خيْر أَمِ اللَّه الْواحد (يف قوله        
ارا تَعْ*  الْقَها مبِه لَ اللَّها أَ�ْزكُمْ ماؤآبا أَ�ْتُمْ ووهيْتُممس اءإِلَّا أَسْم هو�نْ دم وندب

إِنِ الْحكْم إِلَّا للَّه أَمر أَلَّا تَعْبدوا إِلَّا إِياه ذَلك الدين الْقَيم  منْ سلْطَانٍ
  ٣١ )نولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعْلَمو

   

  
  
  
  
  
  

  
  

  إضاءة
                                                           

  )٤٠-٣٩:يوسف( - ٣١



   ٢١)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

  
د قانون اهلي ملعرفة خليفة اهللا يف أرضه وهو مذكور يف القـرآن  ووج عرفنابعد ان 

حنتاج ان أيضا جاء به ) ع(ويوسف )ع(واملرسلني  األنبياءالكرمي بل وجاء به كل 
 آلزمـن يوسـف   (ذا القانون اإلهلي يف زمن الظهـور املقـدس   ونعمل ننتفع 
كمـا تـبني    )لع( إبليس أتباعذا القانون يكون من  ليعم الن من أل ))ع(حممد
السابقني من بـين   األنبياءيؤكد على ان ) ع(عيسى  أن اإلجنيليف حىت جتد  وأنت

رفـع   وأيضاًبه وكذا جاء بالعلم واحلكمة  وأوصواوبشروا به  هإسرائيل قد ذكرو
وبـني ان   األمرهذا  أكد أيضاًوحممد ، راية البيعة هللا وطالب مبلك اهللا وحاكميته 

 واإلجنيـل به وانه مذكور يف التوراة  وأوصواالسابقني ذكروه وبشروا به  األنبياء
علم الكتاب واحلكمة ورفع رايـة البيعـة هللا وطالـب مبلـك اهللا     لي) ص(وجاء 

  .وحاكميته سبحانه وتعاىل يف أرضه 
لقـانون  ا هـذا ا  أكدوا) ع(من رواية عنهم  أكثروتوجد ) ع(حممد  آلوكذا 

من يدعون ام شيعتهم اختـاروا يف   لألسفاإلهلي لكي ال يضل شيعتهم ولكن 
العلمـاء   وإتباععنها وعن القرآن الكرمي  واإلعراضالزمان الكفر بروايتهم  آخر

وخلطوا عليهم احلق بالباطل فلم يعد عندهم قانون ملعرفـة   فأضلوهمغري العاملني 
ن هذا القانون اإلهلي ملعرفة احلجة من اهللا وخليفة احلجة من اهللا وخليفة اهللا ، مع ا

اهللا والوصي الذي ميتحن به الناس موجود يف القرآن الكرمي وقد بينته بوضوح لعل 
هـذا   إىليلتفتـون   اإلهلية األديان أصحابحممد وعامة  آلمن يدعون ام شيعة 

  من النار  أنفسهمالقانون فينقذون 



   ٢٢)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

 آخـر يف  يأيتاهللا ورسله الذي  ألنبياء ٣٢املعزي فصاحب احلق اإلهلي الوصي إذاً
  :الثالث وهي  األمورجاء ذه  اإذالزمان 
به ونصوا عليه باالسم والصفة واملسـكن   أوصوا) ع(أي ان املاضيني  الوصية

بامسه وبصـفته انـه   ) ع(املاضيني  األنبياءكما كانت الوصية بالرسول حممد من 
، والروايـات الدالـة   ) عرفات(وما حوهلا راكب اجلمل ومبسكنه فاران أي مكة 

  . الزمان بامسه وصفته ومسكنه كثرية آخرعلى الوصي يف 
   أيضاًوجاء 

  :حممد بالعلم واحلكمة قال تعاىل ) ص(كما جاء رسول اهللا  واحلكمةبالعلم 

)و هاتلَيْهِمْ آيتْلُو عمْ ينْهوالً مسر نييي الْأُمف ثعي بالَّذ وه  تَـابالْك مهلِّمعيكِّيهِمْ وزي
بِنيي ضَاللٍ منْ قَبْلُ لَفإِنْ كَا�ُوا مةَ وكْمالْح٣٣) و  

مث  األمـة من هـذه   األولينياملرسل يف ) ص(وهذا الرسول هو حممد بن عبد اهللا 
  :يقول تعاىل 

                                                           

وليس أحد منكم ، وأما اآلن فأنا ماضي للذي أرسلني (  -) :ع(قال عيسى ٣٢ -
  . ولكن ألني قلت لكم هذا قد مأل الحزن قلوبكم ، يسألني أين تمضي 

ولكن ، لكن أقول لكم الحق انه خير لكم أن انطلق ألنه إن لم انطلق ال يأتيكم المعزي 
وعلى ، بر  وعلى، إن ذهبت ُأرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة 

  .دينونة 
ألني ذاهب إلى أبي ( ـ ف: وأما على بر ، ) ألنهم ال يؤمنون بي ( ـ ف: أما على خطيئة

  . قد دين ) ألن رئيس هذا العالم(  ـف: وأما على دينونة ، ) وال ترونني أيضًا 
وأما متى ، ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا اآلن ، إن لي أمور آثيرة أيضًا ألقول لكم 

بل آل ، فهو يرشدآم إلى جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه ) روح الحق ( ء ذاك جا
  إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس عشر) ما يسمع يتكلم به 

  )٢:اجلمعة( - ٣٣



   ٢٣)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

  ٣٤) حكيموآخرِين منْهمْ لَما يلْحقُوا بِهِمْ وهو الْعزِيز الْ(

ومرسـله  ) ع(املهدي  اإلمامهو املهدي األول من ولد  اآلخرينوهذا الرسول يف 
يعلمهم الكتاب واحلكمة مما جاء به رسول اهللا حممد  وأيضاً) ع(املهدي  اإلمامهو 

امحد ويف  األرضيف السماء امحد ، واملهدي األول امسه يف ) ص(وكان امسه ) ص(
) ص(ويبعث كما يبعث حممـد  ) ص(ل اهللا حممد رسولالسماء حممد فهو صورة 

القرى واهلجرة  وأمفالبد من وجود قريش وحلفاءها ) ص(ويعاين كما عاىن حممد 
فقط املصاديق والوجوه تتبدل ) ص(واملدينة وكل ما رافق دعوة رسول اهللا حممد 

  . وأولئكهي وهم كتلك  إمنا
  :األمر الثالث  أما

مللك اإلهلي فالبد ان يتحقق يف الواقـع املعـاش   وا المطالبة بحاكمية اهللاوهو 
 األمـور بشكل يتوضح فيه صاحب احلق اإلهلي وحكمته وعلمه ومعرفته بعاقبـة  

العلماء غري العاملني دعوا  أولئكواحلمد هللا مت هذا بفضل اهللا سبحانه وتعاىل فكل 
من  الوصي بفضل إالالزمان  آخرإىل حاكمية الناس واالنتخابات وشورى وسقيفة 

 حاكمية اهللا وملك اهللا سبحانه ومل حيد عن الطريق الذي بينه  إالاهللا عليه مل يرض
العلماء غري العاملني فقد خرجوا وحادوا عـن جـادة    أما، ) ع(حممد وال حممد 

) (( ص(حمكمة ان رافع راية رسول اهللا حممـد   إهليةالصواب وتبني بفضل خطة 
  . هو فقط الوصي )) البيعة هللا 

 أعناقهممن سواه فهم قد رفعوا راية االنتخابات وحاكمية الناس وهي بيعة يف اما 
، بل وهم قد دعوا الناس هلا واخنـدع النـاس بسـبب     إرادهتمللطاغوت ومبلئ 

                                                           

  )٣:اجلمعة( - ٣٤



   ٢٤)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

قد بينـوا  ) ع(البيت  أهل إنجهلهم بالعقيدة اليت يرضاها اهللا سبحانه وتعاىل مع 
بالء خري شاهد على ذلك وان هذا األمر بكل وضوح وجالء ، ودم احلسني يف كر

أمـا  : (خاطبتهم قائلة ) ع(ملا حنى القوم الوصي علي ) ع(كانت فاطمة الزهراء 
تلبوا طالع القعب دما حلعمر إلهك لقد لقحت فنظرة ريثما ننتج ، ثم ا

عبيطا وزعافا ممقرا ، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غـب  
أنفسا ، واطمأنوا للفتنـة   ، ثم طيبوا عن أنفسكم  األولونما أسس 

جأشا وأبشروا بسيف صارم وهرج شامل واستبداد من الظـالمين ،  
فيا حسرتي لكم وأنى بكم وقـد  . يدع فيئكم زهيدا وزرعكم حصيدا 

  ٣٥ )عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون
  .طالع القعب دما عبيطا  واواحتلب واّنبانفسكم غب ما س علموايوم فهم ال
  !!! . ا احلال الذي انتم فيه عذاب من اهللا سبحانه ام ال ؟ فهل هذ

لسنتكم لئال أتقرون انه عذاب من اهللا ولكن ختافون ان تقروا ب أنفسكميف قرارة 
واهللا  إهليـة وهذه رسالة ) ع(املهدي  اإلماميقال لكم فهذا امحد احلسن مرسل من 

  :يقول 

)ر ثتَّى �َبْعح ذِّبِنيعا ما كُنموالًوس(   

النـاس بـل اهللا ال    إلميانتكون وحدها طريق  أناملعجزة املادية فهي ال ميكن  أما
رأى معجزة  أنفرعون بعد  إميانبل قبل لقُولو كان ي ضمادي حم إميانيرض كذا 

مادية قاهرة ال تؤول وهي انشقاق البحر ورأى كل شق كالطود العظيم وملسـه  

                                                           

  ٣٥٥الشيخ الصدوق  ص  - معاين األخبار - ٣٥



   ٢٥)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ــال   ــده فق ــه ال :(بي ــت أَ�َّ ــن       آمنْ ــا م ــرائيلَ وأَ�َ ــو إِسْ نب ــه ــتْ بِ ني آمــذ ــا الَّ ــه إِلَّ  إِلَ
نيمسْل٣٦)الْم   

  : اإلميانولكن اهللا ال يرض هذا 

)يندفْسالْم نم كُنْتقَبْلُ و يْتصقَدْ عو ٣٧) آلْآن  

  وقد ترك اهللا بدن فرعون آية للناس ليتفكروا 

)ك�دبِب يكجُن� وْمـنْ   فَالْياسِ عالن نرياً مكَث إِنةً وآي لْفَكنْ خمل تَكُونل
لُونا لَغَافنات٣٨)آي   

  )كَثرياً من الناسِ عنْ آياتنا لَغَافلُون( و اآليةقليل من انتفعوا ذه  ولكن 

نـا  كما ان املعجزة ال ميكن أن تكون لكل من يطلبها ، وإال آلمن الناس مجيعا إميا
قهريا اجربوا عليه مبا يرون من قدرة قاهرة ال طاقة هلم على مواجهتها ، ولن يكن 

استسالم لألمر الواقع وليس إسالم وتسليم للغيب واهللا سبحانه هو الغيب  إالهذا 
جيدها مجيعا جاءت مشاة ملا انتشر يف زمـام   األنبياءولعل من تدبر يف معجزات 

هي  فإذايف زمن فيه عشرات يلقون عصيهم  أفعىح اليت تصب بالعصا يأيتفموسى 
كما خييل للناس ، وكذا عيسى جاء ليشفي املرضى يف زمن انتشر فيه الطب  أفعى

وما فيه أـا   فاألمربالقرآن لقوم اشتهروا بالكالم والشعر ،  يأيت) ص(، وحممد 

                                                           

  )٩٠:يونس( - ٣٦
  )٩١:يونس( - ٣٧
  )٩٢:يونس( - ٣٨



   ٢٦)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ه رجـال ولَلَبسْـنا علَـيْهِمْ مـا     ولَـوْ جعلْنـاه ملَكـاً لَجعلْنـا    : (جاءت كذلك للبس قال تعـاىل  
ونلْبِس٣٩) ي  

لتكون هناك مساحة لتأول املتأولني الذين ال يؤمنـون   إالوما هذا اللبس واملشاة 
،   إميـان املادي احملض ليس  فاإلميانبالغيب ولتبقى مساحة لالميان بالغيب ، واال 

  :، وال يقبله اهللا قال تعاىل  إسالموال 

)قُلْ يوننْظَرمْ يال همْ وا�ُهوا إِميكَفَر ينالَّذ نْفَعالْفَتْحِ ال ي ٤٠) وْم  

، وكلما  واألوصياء األنبياء إميانبالغيب مائة باملائة وهو  اإلميانالكامل هو  فاإلميان
واقل حـىت   أدىنأو كرامة أو معجزة مادية كان  إشارةأو  بآيةمشوبا  اإلميانكان 
 واإلسـالم  اإلميانزة قاهرة وتامة وال ميكن تأويلها عندها ال يقبل كانت املعج إذا

  . مادي مائة باملائة  إميانهو  إميانفرعون الن هكذا  وإسالم إميانكما مل يقبل 

الَّـذين يؤْمنـون بِالْغَيْـبِ ويقيمـون الصـالة وممـا       ( بأمواهللا وصف املؤمنني 
قُوننْفمْ ياهزَقْن٤١) ر  

 )قُونشْفم ةاعالس نمْ مهمْ بِالْغَيْبِ وهبر وْنخْشي ينالَّذ (  

                                                           

  )٩:األنعام( - ٣٩
  )٢٩:السجدة( - ٤٠
  )٣:البقرة( - ٤١



   ٢٧)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

إِ�َّما تُنْذر الَّذين يخْشـوْن ربهـمْ بِالْغَيْـبِ وأَقَـاموا الصـالة ومـنْ تَزكَّـى فَإِ�َّمـا         (
ريصالْم إِلَى اللَّهو هفْسنكَّى لتَز٤٢ )ي  

)أَجْرٍ كَرِيمٍإِ�َّمو ةرغْفبِم رْهشبِالْغَيْبِ فَب نحْمالر يشخو الذِّكْر عنِ اتَّبم ر٤٣)ا تُنْذ   

  ٤٤) منْ خشي الرحْمن بِالْغَيْبِ وجاء بِقَلْبٍ منيبٍ( 

اب والْميـزان ليقُـوم النـاس بِالْقسْـط وأَ�ْزلْنـا      لَقَدْ أَرْسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَ�ْزلْنا معهم الْكتَ( 
ه الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ وليعْلَم اللَّه مـنْ ينْصـره ورسـلَه بِالْغَيْـبِ إِن اللَّـ     

زِيزع ٤٥) قَوِي  

  ٤٦) يْبِ لَهمْ مغْفرة وأَجْر كَبِريإِن الَّذين يخْشوْن ربهمْ بِالْغَ( 

 .  
  واحلمد هللا رب العاملني

  
  
  

                                                           

  )١٨: فاطر( - ٤٢
  )١١:ّيـس( - ٤٣
  )٣٣:ّق( - ٤٤
  )٢٥:احلديد( - ٤٥
  )١٢:امللك( - ٤٦



   ٢٨)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

  
  
  
  

  

  إضاءة
)       ـريـا الْعتُهأَي ذِّنـؤم أَذَّن ثُـم يـهحْـلِ أَخي رةَ فقَايلَ السعمْ جازِههمْ بِجهزها جفَلَم

ارِقُون٤٧) إِ�َّكُمْ لَس  

ـ اهتم يوسف  اآليةيف هذه  أَذَّن ( األشـهاد  سورؤبالسـرقة وعلـى    هأخوت
 ذِّنـؤم أرادوميكن القول انه ) مإىل  انه جيب االلتفات إال أبيهسرقوه هو من  أ

 ٤٨) أَرْسلْه معنا غَداً يرْتَعْ ويلْعبْ وإِ�َّا لَه لَحافظُون(اخذوا يوسف من ابيه بإذنه  أم

مـع   أرادسرقة ولكنه  بأنه أبيهن عبعاده إل أخوته بتآمر أراديوسف  فانه وان كان

قَـالُوا وأَقْبلُـوا   (حدد املسروق ) ع(يوسف  أنمث  واخطر من هذه ، أعظمسرقة هذا 
  ونــدــاذَا تَفْقلَـيْهِمْ مع *   أَ�َــا بِــهو ــريعمْــلُ بح بِـه ــاءــنْ جملو ــكلالْم اعــوص ـدقَــالُوا �َفْق

يموالسؤال )) ع(يوسف  أخوة(واملتهم ) صواع امللك(حمدد  فاملسروق إذن ٤٩)زَع

                                                           

  )٧٠:يوسف( - ٤٧
  )١٢:يوسف( - ٤٨
  )٧٢-٧١:يوسف( - ٤٩



   ٢٩)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

مل يسـرقوه   أمبسرقة صواع امللك وهو يعلم  أخوته) ع(هنا كيف يتهم يوسف 
يقف عند هذا احلد بل يؤكد  بنيامني ؟ ويوسف ال أخيهبل هو من وضعه يف رحل 

وسـف  ي أخوةدافع مث ي  ٥٠)وأَنا بِه زعيم(هو من يتكفل أمر اهتامهم بالسرقة  بأنه
ارض مصر للسرقة ومل يكونوا سارقني فيمـا مضـى أو    يأتوامل  أم أنفسهمعن 

قَالُوا تَاللَّه لَقَدْ علمْتُمْ ما جِئْنا لنفْسـد فـي الْـأَرْضِ ومـا كُنـا      (معروفني ذا اخللق السيئ 
 نيـارِقم ويتهمهم هذه امل) ع(ويعود يوسف  ٥١ )س رة بالكذب إىل التعريض

فماذا أراد ) . كنتم سارقني(فإن مل تكونوا جئتم هذه املرة للسرقة فانتم فيما مضى 
  .؟ ومن هو امللك صاحب الصواع ؟ ) !صواع مللك ال السقاية(بـ ) ع(يوسف 
سارقون وبالتحديد كما قـال   أم نمل يتهمهم بل هو متيق) ع(يوسف  أناحلقيقة 

رداً على قـوهلم   ٥٢ )كُنْتُمْ كَاذبِني(يف قوله  امللك بل وكما بني صواع )ع(هو 

)  نيـارِقـا سا كُنملنعرف ) ع(تقدم من مسرية يوسف  نعود إىل ما ، واآلن ٥٣ )و

يوسف  أنوكيف  اع ومن هو امللك صاحب الصواعبالصو) ع(يوسف  أرادماذا 

كـان   أو لو.  ٥٤ )وأَ�َـا بِـه زَعـيم   (هو املخول بالصواع والكيل به للناس دون غريه 

  .فيما مضى من مسريته ؟) ع(يوسف  أخوةالسؤال هكذا ماذا سرق 

                                                           

  )٧٢:يوسف( - ٥٠
 )٧٣:يوسف( - ٥١
 )٧٤: يوسف( - ٥٢
 )٧٣: يوسف( - ٥٣
 )٧٢:يوسف( - ٥٤



   ٣٠)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

الصواع هو الوالية أو قل خالفة اهللا يف أرضه الـيت   أنيصعب اآلن معرفة  رمبا ال
فقد سـرقوا مقـام   ) . ع(كونه وصي يعقوب ) ع(هي مقام أو منصب يوسف 

صاحب  أماعرفة احلقيقة ، يكيل للناس اهلداية إىل احلق وم أنومنعوه ) ع(يوسف 
) ع(إذن فاهتام يوسف ) امللك(فهو اهللا سبحانه ) ع(الكيل الذي استخلف يوسف 

ألخوته كان يف مكانه فهم سارقون وبالتحديد صواع امللـك سـبحانه وتعـاىل    
  . املستخلف عليه) ع(وبالتحديد من يوسف 

ـ وهم ينظرون إىل ملكوت ) ع(واملالئكة ) ع(وكالم األنبياء  فهـم   تماواالس
يريدون بكالمهم ما يف ملكوت السماوات فكالمهم عن احلقائق وما هو معتـرب  

ينظرون إىل اآلخـرة   واألنبياءاهللا سبحانه وتعاىل ، فالناس ينظرون إىل الدنيا  عند
 اآلخـرة يريدون به  األحيانألا حمط نظر اهللا فكالمهم يف هذه الدنيا يف كثري من 

  ) .خلقه منذ  األجساممل ينظر إىل عامل  وان اهللا(نظر اهللا  وما يتعلق ا ألا حمط
  ) ع(يف مسرية يوسف  أكثررمبا تتوضح الصورة  أخرىانتقلنا إىل حادثة  وإذا

وهلْ أَتَاكَ �َبـأُ الْخَصْـمِ إِذْ تَسـوروا الْمحْـراب     () ع(قال تعاىل يف قص حادثة امتحان داود 
 *اولَى دلُوا عخلَى إِذْ دا ععْضُنغَى بانِ بصْممْ قَالُوا ال تَخَفْ خنْهم فَفَزِع د

       اطــر الص اءــو َا إِلَــى س�ــد ــططْ واهْ ــالْحق وال تُشْ ــا بِ نيْنــاحْكُمْ ب ــضٍ فَ ــذَا * بعْ ه إِن
   لْنــالَ أَكْف ــدة فَقَ احــةٌ و َعْج� ــيلــةً و َعْج� ونــع ــع وتسْ ــه تسْ ــا وعز�ــي أَخــي لَ يه

قَالَ لَقَدْ ظَلَمك بِسـؤالِ �َعْجتـك إِلَـى �عاجِـه وإِن كَـثرياً مـن       * في الْخطَابِ 
الْخُلَطَاء لَيبْغي بعْضُهمْ علَى بعْضٍ إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وقَليلٌ ما همْ 



   ٣١)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ــا فَ أَ�َّم داود ظَــنو  ــاب ــر راكعــاً وأَ�َ خو ــه بر ــتَغْفَر ــاه فَاسْ تَن *  ــه ــك وإِن لَ ذَل ــه ــا لَ فَغَفَرْ�َ
يـا داود إِ�َّـا جعلْنـاكَ خليفَـةً فـي الْـأَرْضِ فَـاحْكُمْ        * عنْد�َا لَزلْفَى وحسْـن مـآبٍ   

ــ  ضى فَيــوــعِ الْه ــالْحق وال تَتَّبِ ــاسِ بِ الن ــيْن ب ينــذ ــه إِن الَّ ــبِيلِ اللَّ ــنْ سع لَّك
  ٥٥) يضلُّون عنْ سبِيلِ اللَّه لَهمْ عذَاب شديد بِما �َسوا يوْم الْحسابِ

يصح على مـن يقـف يف    ر البور اجلداعالتسور أي  أنوهنا جيب االلتفات إىل 
  نه ليس سور بل داخل بيت العبادة احملراب أل

ازها ألنه من ضمن يكان عليه حراسة شديدة فال ميكن اجت) ع(ود مكان دا أنمث 

قَـالُوا ال تَخَـفْ    ( طمئنـوه فزع منهم وهـم  ) ع( دولذا فداو. احلرس مالئكة اهللا 
ــد�َا       ــططْ واهْ ــالْحق وال تُشْ ــا بِ نيْنــاحْكُمْ ب ــضٍ فَ ــنا علَــى بعْ ــمانِ بغَــى بعْضُ خصْ

اطرالص اءو٥٦) إِلَى س  

مـن   أتيا أماهو مكان ظهور اخلصمني يدل على ) مكان الصالة(وكون احملراب
فتسورمها من .  إنسانني اجهة اهللا سبحانه وتعاىل أي من الغيب فهما ملكان وليس

  ) احملراب(إىل الدنيا من جهة العبادة  اآلخرة
ومال املالئكة ومال النعـاج وملـاذا    نعاج،فالسؤال كيف يدعي ملك انه ميلك 

  .خصومتهمااختصما وما هي 

                                                           

  )٢٦- ٢١:ّص( - ٥٥
  )٢٢:ّص( - ٥٦



   ٣٢)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

) ع(إذن القضية ليست قضية نعاج كما يتوهم من يسمع قصة امللكني مـع داود  
مـن عـامل    أميكون كالمهم فيه كذب كما  أنال ميكن ون واملالئكة معصومف

  .وخيتصمون يف نعجة  أغناميكونوا رعاة  أنامللكوت فال ميكن 
كما أمـرهم اهللا سـبحانه وتعـاىل    ) ع(داود  المتحانامللكني جاءا  أنواحلقيقة 

هللا تسـع   إن(اهللا سبحانه وتعـاىل   أمساءواحدمها خلق من تسع وتسعون امساً من 
اهللا كما قـدمت   أمساءفاملالئكة خلقوا من ) دخل اجلنة أحصاهاوتسعون امساً من 

لْـأَرِْض جاعـلِ   الْحمْد للَّه فَاطرِ السماوات وا(فيما مضى من املتشاات وكل اسم جناح 
 إِن اءشا يي الْخَلْقِ مف زِيدي اعبرو ثُالثى وثْنم ةحي أَجْنأُول السر كَةالئالْم

يرقَد يْءلَى كُلِّ شع ٥٧) اللَّه  

وحتت كـل مـن    ، غري التسع والتسعني اهللا أمساءاحد من ووالثاين خلق من اسم 
ا قادة ملالئكة دوم ، فصاحب التسع وتسعون امساً يقود مهف مالئكةهذين امللكني 

تسع وتسعون نوعاً من املالئكة ألنه يعرف أمساءهم وال أقصد باالسم هنا اللفظ أو 
 أن اآلخـر املعىن بل حقيقة االسم املمكنة للمخلوق وهذا امللك طلب من امللك 

عرفة اسم اهللا الذي يعلمه ويعرفه حقيقة اسم امللك الذي يقوده هو وهذا يستلزم م
لوقاً خممل يكون  -أي امللك صاحب التسع وتسعون امسا  - خلق منه امللك ومبا انه

من هذا االسم فهو غري قادر على معرفته ألن فطرته مل يودع فيها هذا االسـم ،  
إذن فهو غري قادر على قيادة امللك الذي يقوده امللك الثاين والذي خلق من اسم 

  .ل جيهله امللك األو

                                                           

  )١:فاطر( - ٥٧
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ال يسْبِقُو�َه بِـالْقَوْلِ وهـمْ   (اهللا  بأمروقد طلب امللك األول من امللك الثاين تعريفه االسم 
لُونعْمي ٥٨)بِأَمْرِه .  

وعرب امللك عن املالئكة التسع وتسعون وعن امللك الذي يقـوده بالنعـاج ألن   
عيها وقائدها كما رالسالسة يف القيادة وطاعة  املرعية احليوانات أكثرهي  األغنام
العلـم   إيصال أسلوباملالئكة سلسني القيادة وال يعصون قائدهم ، وهذا هو  أن

من امللكوت إىل هذا العامل اجلسماين وهو عملية التمثل مبا هو موجود يف هذا العامل 
) ع(كما هو حال الرؤيا اليت يريها املالئكة .  أمللكويتليسهل فهم املعلومة واخلرب 

،  واألتبـاع النعاج للتعـبري عـن الرعيـة     األموريستخدمون هذه  إلنسان فهم
والشاي للتعبري عن اهلم وهكذا يستخدمون  ، والشمس والقمر للتعبري عن اهلادي

رموز من هذا العامل اجلسماين لبيان املعاين فالنعاج ترمز إىل مالئكة يقودهم هـذان  
         القرآن فهو كالم اهللا سـبحانه   اأمهذا بالنسبة لكالم األنبياء واملالئكة . امللكان 

وتعاىل واهللا ليس كمثله شيء فكالمه سبحانه ليس ككالم البشر وال جتري عليـه  
يء ليس كمثله كالم كما انه ليس كمثله ش ه سبحانهقواعد كالم البشر بل كالم

.  
  
  
  
  
  

                                                           

  )٢٧:األنبياء( - ٥٨



   ٣٤)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

  
  
  
  

  

  إضاءة
  

)ونمإِ�َّا إِذاً لَظَال هنْدا عنتَاعدْ�َا مجنْ وذَ إِلَّا مأَنْ �َأْخ اذَ اللَّهع٥٩) قَالَ م  

  .هو متاع يوسف ؟ احدهم ؟ وما إليهيأوي  أنملاذا استعاذ يوسف باهللا 
 أكدفانه ) كيلال(السقاية  من كان عنده إال يأخذ أن ولو كان يوسف استعاذ باهللا

متاع  أنفاحلق . بنيامني مل يكن سارقاً  أنسارق ذا الكالم مع  بأنهاهتام بنيامني  
والكيل بل هو الوالية لويل اهللا واالعتـراف  السقاية شيء آخر غري ) ع(يوسف 

  حباكمية اهللا والسجود خلليفته يف أرضه 
 ومل يشترك يف جرميـة  يف قلب بنيامني ألنه مل يكن معهم أصالً إالومل يكن موجود 

  ) .ع(اغتصاب مقام يوسف 
إذن فمتاع يوسف موجود يف . بأنه خليفة اهللا يف أرضه ) ع(فهو يقر ألخيه يوسف 

املهـدي  احلقيقي ، وكذلك  واألميانهو الدين ) ع(قلب بنيامني الن متاع يوسف 
 ملهـدي امن وجدنا متاعنا عنده ، ومتـاع   إاليقول معاذ اهللا أن نأخذ  )ع(القائم

ألم محلوا متاع ف قلوم ممن محلوا القرآن يف وأنصاره أصحابهالقرآن فهو ينتقي 
 القرآن وصـاحبه املهـدي   إقصاءيكونوا شركاء يف جرمية  أنومل يرضوا هدي امل

                                                           

  )٧٩:يوسف( - ٥٩



   ٣٥)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ومل ولن يكون محلهم هذا هـني أو  ،  املهدي وأنصار أصحابيكونوا  أناستحقوا 
قتـل أو  أو على طرد  هاله العاملني وجامجع علماءه غريخفيف يف جمتمع جاهلي 

يف وصف ) ع(املؤمنني علي  أمرييف اجلب قال ) ع(املهدي  حممد آليوسف  إلقاء
نبذَ  الكتاب حملتُه ، وتناساه حفظتُـه ، فالكتـاب    (......... هذا حاهلم

يومئٍذ وأهلُه طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريٍق واحد ال 
في ذلك الزمانِ في الناسِ وليسـا  !!  يؤويهما مأوى وأهلُه فالكتاب

 فيهم ومعهم ، الن الضاللَة ال توافقُ الهدى ، وان اجتمعا ، فاجتمع
القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمةُ الكتابِ ولـيس  

فلم يبق عندهم  منه إال اسـمه ، وال يعرفـون آال   ! الكتاب إمامهم 
وزبر خطَه ومن قبُل ما مثلوا بالصالحين كـَل مثلـه وسـموا    !! ه

  . ٦٠) صدقَهم على اِهللا فرية وجعلوا في الحسنة عقوبةَ السيئة

 أخوةأن سجود ) … إِلَّا منْ وجدْ�َا متَاعنا عنْده( اآليةويبقى أن نعرف من هذه 

) ع( يوسف مل يكن إال رجوع إىل احلق واالعتراف حباكمية اهللا وكـون يوسـف  
تعـريفهم  وصي يعقوب وخليفة اهللا يف أرضه أما سجود يعقوب فكان لتعليمهم و

معلمـاً ألخـوة   ) ع(ن يعقوب يف سجوده ليوسف افك) ع(وتأكيد مقام يوسف 
بنيامني وقربه منه ألن متاع يوسف يف قلـب   أخاه أليهفيوسف آوى ) .ع(يوسف 

م وسـجدوا مـع   محلوا متاع يوسف يف قلـو ) ع(بنيامني واآلن أخوة يوسف 
 الساجدين وفشل إبليس لعنه اهللا يف االستمرار بغوايتهم ، فالنتيجـة أن يوسـف  

اعترفوا حبق يوسـف   أنبعد ويف قلوم عندهم  اآلن أصبحألن متاعه  إليهآواهم 

  ٦١) قَالُوا تَاللَّه لَقَدْ آثَركَ اللَّه علَيْنا وإِنْ كُنا لَخَاطئني(وخبطيئتهم 
                                                           

  )٤١:  ٢ج البالغة ج( - ٦٠
  )٩١:يوسف( - ٦١



   ٣٦)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

بل ويقسـمون   )ع(وصيا ليعقوب ) ع(اهللا اصطفى يوسف  أنيعترفون  ناآلفهم 

  )قَالُوا تَاللَّه لَقَدْ آثَركَ اللَّه علَيْنا( هو صاحب احلق اإلهلي) ع(يوسف  أنعلى 

سنةَ اللَّـه الَّتـي   (بل وسيحصل مع املهدي ) ص(مع رسول اهللا حممد  وهذا حصل
  ٦٢) تَجِد لسنة اللَّه تَبْديالقَدْ خلَتْ منْ قَبْلُ ولَنْ 

و كـان   سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ابن عم رسول اهللا قال علي ع أليب (
قوله أ ال أبلغ أبا سـفيان  بو إياه عارض حسان  )ص(سبق له هجاء يف رسول اهللا 

          ائت رسول اهللا ص من قبل وجهه فقل له ما قال إخـوة يوسـف   )(ع(قال إخل 

فإنه ال يرضى أن يكون  )تَاللَّه لَقَدْ آثَركَ اللَّـه علَيْنـا و إِنْ كُنـا لَخـاطئني    (ليوسف 

ال تَثْرِيب علَـيْكُم  (أحد أحسن قوال منه ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول اهللا ص 
ه لَكُمْ و اللَّه رغْفي وْمالْينيماحالر مأَرْح و(   

من رسول هللا  أبياتا منه يف االعتذارابن عبد املطلب سفيان ابن احلارث  أبو قالمث  
  منها  )ص(

  لى اهللا من طردته كل مطردع       هداني هاد غير نفسي و دلني 
  ٦٣)وأدعى وإن لم أنتسب من محمد   و أنأى جاهال عن محمد  أصد

و إِنْ مـنْ  ((اهللا ع عن قول اهللا  ل سألت أبا عبدعن املفضل بن حممد قاو  
 ـهوْتقَبْلَ م بِه ننؤْمتابِ إِلَّا لَيهذه نزلت فينا خاصة، إنـه لـيس    )ع(فقال)  أَهْلِ الْك

                                                           

  )٢٣:الفتح( - ٦٢
  ٢٥٩: ص  ٢٢: األنوار ج  حبار - ٦٣



   ٣٧)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

رجل من ولد فاطمة ميوت و ال خيرج من الدنيا حىت يقر لإلمام بإمامته كما أقـر  

  ٦٤ ))لَقَدْ آثَركَ اللَّه علَيْنا تَاللَّه( ولد يعقوب ليوسف حني قالوا 
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  إضاءة
  من علم يعقوب 

من علـم الغيـب ،    ءشاينيب مرسل ويعلمه اهللا ما ) ع(أو إسرائيل ) ع(يعقوب 
مصر فإذا  معهم إىل) ع(يريدون أخذ بنيامني أخو يوسف ) ع(واآلن أخوة يوسف 

ى تُؤْتُـونِ موْثقـاً مـن اللَّـه     لَـنْ أُرْسـلَه معكُـمْ حتَّـ    (يقـول  ) ع(بيعقوب 
   ٦٥)لَتَأْتُنني بِه إِلَّا أَنْ يحاطَ بِكُمْ فَلَما آتَوْه موْثقَهمْ قَالَ اللَّه علَى ما �َقُولُ وكيلٌ

يعود معهم بل ما يؤكد علمه  ال إخوتهذهب مع  إذابنيامني  أنيعلم  هنأفيعقوب ك

 إنبل ) إِلَّـا أَنْ يحـاطَ بِكُـمْ   (عن إعادة بنيامني معهم  بذلك استثنائه حلالة عجزهم

من غري بنيامني وهم يؤكدون على براءهتم ) ع(يوسف  أخوةملا عادوا ) ع(يعقوب 

)  نيظـافلْغَيْـبِ حا لا كُنما ومْنلا عهِدْ�َا إِلَّا بِما شمقَ ورس كابْن ا�َا إِنا أَببـل    ٦٦)ي

واسْأَلِ الْقَرْيةَ الَّتي كُنا فيها والْعري الَّتي أَقْبلْنا فيهـا وإِ�َّـا   (هد برباءهتم ويوجد من يش
قُونــاديــلٌ ( يقــول ) ع(، جنــده  ٦٧)لَصمج ــبْر ــراً فَص ــمْ أَ�ْفُســكُمْ أَمْ ــولَتْ لَكُ ــلْ س ب

 ـوه يعاً إِ�َّهمي بِهِمْ جنيأْتأَنْ ي ى اللَّهسع   ـيمكالْح ـيملفيعقوب يؤكـد   ٦٨) الْع

  يؤكدون براءهتم ويوجد شهود على براءهتم يف قصة بنيامني ، إماهتامهم مع 
                                                           

  )٦٦:يوسف( - ٦٥
  )٨١:يوسف( - ٦٦
  )٨٢:يوسف( - ٦٧
  )٨٣:يوسف( - ٦٨
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يعقـوب   أناحلقيقة !! ؟)  سولَتْ لَكُـمْ أَ�ْفُسـكُمْ أَمْـراً   (بقوله ) ع(يعقوب  أرادفماذا  

احلدث اجلديـد  يقول هذا  أنيريد  هنأوك) ع(يوسف  أمر األول األمر أراد) ع(
والذي كان وصـفه بـنفس الوصـف    ) ع(بنيامني متعلق بفقد يوسف  دوهو فق

فَصـبْر جميـلٌ واللَّـه     سـولَتْ لَكُـمْ أَ�ْفُسـكُمْ أَمْـراً    وجاءوا علَى قَميصـه بِـدمٍ كَـذبٍ قَـالَ بـلْ      (
    ـفُونـا تَصلَـى مع انسْـتَعلـذئب  وا األمارة أنفسكمسولت لكم  ٦٩ )الْم

 بـأمر بنيامني متعلـق   وأمر) ع(يوسف  أمرالقدمي  األمرذلك  أنفسكمر يف عاملست

عسى اللَّه أَنْ يـأْتيني بِهِـمْ جميعـاً    ) (ع(ولذا جنده يكمل قوله ) ع(يوسف 
يمكالْح يملالْع وه ٧٠)إِ�َّه .  

) ع(يوسـف  جنده يتأوه على بنيـامني بـل علـى     مث هاهو بعد فقده لبنيامني ال

وتَولَّى عنْهمْ وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسف وابْيضَّـتْ عيْنـاه مـن الْحـزْنِ     (
  ـيمكَظ ـويعقوب كان يعلم حبال  إذاً) ع(بنيامني متعلق بيوسف  أمر أنليؤكد  ٧١) فَه

وكونـه  ) ع(الذي تعرض له يوسف  باألذىم وحال بنيامني معه ويعل) ع(يوسف 
 اآليـات قرأت هـذه   داً يف مصر محل كلمة اهللا ودين اهللا سبحانه بل لووحي) ع(

وبنيـامني  ) ع(مطلع ويعلم الكثري من حال يوسف ) ع(بتمعن لوجدت يعقوب 

ــن         ) (ع( م ــاه يْنــتْ ع ــف وابْيضَّ وسلَــى يــفَى ع ــا أَس ــالَ ي ــنْهمْ وقَ لَّى عــو وتَ
                                                           

 )١٨:يوسف( - ٦٩
  )٨٣: يوسف( - ٧٠
  )٨٤:يوسف( - ٧١
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  ــيم كَظ ــو ــزْنِ فَه ــ * الْح ــالُوا تَاللَّ ــون حرضــاً أَوْ    قَ ــف حتَّــى تَكُ وسي ــذْكُر ــأُ تَ ه تَفْتَ
 نيكالالْه نم تَكُون *  أَعْلَـمو ي إِلَى اللَّه�ْزحثِّي وا أَشْكُو بقَالَ إِ�َّم

   ـونـا ال تَعْلَمم اللَّه نال       * مو يـهأَخو ـفوسـنْ يـوا مسسـوا فَتَحباذْه ينـابي
 أنفمـع    ٧٢)م الْكَـافرون سوا منْ روْحِ اللَّه إِ�َّه ال ييْأَس منْ روْحِ اللَّه إِلَّا الْقَوْتَيْأَ

عسى اللَّه أَنْ يأْتيني بِهِمْ (يقول ) ع(املفقود هذه املرة بنيامني جتد يعقوب 
يمكالْح يملالْع وه يعاً إِ�َّهملَـى   (  ٧٣)جـفَى عا أَسي ـفوسيـأمرهم ويف النهاية ) ي 

وكأن فقد بنيامني ) اذْهبوا فَتَحسسوا منْ يوسف وأَخيه) (ع(يوسف  نبالبحث ع

يعقوب وكأن يعقوب يعلم هذا بل هو على يقني  إىل) ع(فتح باب ليعود يوسف 

  . ٧٤)إِ�ِّي لَأَجِد رِيح يوسف لَوْال أَنْ تُفَندونِ(

                                                           

  )٨٧-٨٤:وسفي( - ٧٢
  )٨٣: يوسف( - ٧٣
  )٩٤: يوسف( - ٧٤
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  إضاءة 
يا بني ال تَدْخلُوا منْ بابٍ واحد وادْخلُوا منْ أَبْوابٍ متَفَرقَة وما أُغْني  وقَالَ(

عـنْكُمْ مــن اللَّــه مــنْ شــيْء إِنِ الْحكْــم إِلَّــا للَّــه علَيْــه تَوكَّلْــت وعلَيْــه فَلْيتَوكَّــلِ  
كِّلُونتَو٧٥)الْم .  

ولذا اخـذ  ) ع(بنيامني سيفقد كما فقد يوسف  أناهللا  من) ع(لقد علم يعقوب 

وكان يعلم انـه   ٧٦ )إِلَّا أَنْ يحـاطَ بِكُـم  (يعيدوا بنيامني واستثىن  أنعليهم عهداً 

ال تَـدْخلُوا مـنْ بـابٍ واحـد وادْخلُـوا مـنْ أَبْـوابٍ        ( اآليةسيحاط م بل ويف هذه 
مـن اللَّـه مـنْ شـيْء إِنِ الْحكْـم إِلَّـا للَّـه علَيْـه         متَفَرقَة ومـا أُغْنـي عـنْكُمْ    

  كِّلُـونتَوكَّـلِ الْمتَوفَلْي لَيْهعو كَّلْتإليـه تفرقتهم لعل بنيامني ينجو ويعود  أراد  ٧٧)تَو 

األنظارعرف بأخوته وهم عدد يلفت ألنه ي .  
ن مشيئة اهللا كائنة ومل يكن ومع هذا فإن يعقوب يعلم انه لن ينفعهم ذا كثرياً أل

ولكن ماذا ينفع حذر  ٧٨)إِلَّا حاجةً في �َفْـسِ يعْقُـوب قَضَـاها   ( ألبنائهتعليم يعقوب 

                                                           

  )٦٧:يوسف( - ٧٥
 )٦٦:يوسف( - ٧٦
  )٦٧:يوسف( - ٧٧
  )٦٨:يوسف( - ٧٨
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مـا كَـان يغْنـي عـنْهمْ     (تقدير وقضاء اهللا سـبحانه وتعـاىل    أمام !!!يعقوب ؟
) ع(ويعقوب  ٧٩)ها من اللَّه منْ شيْء إِلَّا حاجةً فـي �َفْـسِ يعْقُـوب قَضَـا    

 ال أن أرادولكن   ٨٠)وما أُغْني عنْكُمْ من اللَّـه مـنْ شـيْء   (  أيضايعلم هذا 

يهمل العمل باملمكن للحفاظ على بنيامني والنتيجة فان مشيئة اهللا هـي الكائنـة   

)كَّلِ الْمتَوفَلْي لَيْهعو كَّلْتتَو لَيْهع لَّهإِلَّا ل كْمإِنِ الْحكِّلُون٨١)تَو
 .  

وبعد هذا كله فإن يعقوب ذو علم ومعرفة من اهللا سبحانه وتعاىل وقد عمل على 

  . ٨٢)وإِ�َّه لَذُو علْمٍ لما علَّمْناه ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعْلَمون(قدر علمه ومعرفته 

 إليـه وى آ(م فكانت النتيجة انه يعلال) ع(ولكن فوق يعقوب ذي العلم يوسف 

كَذَلك كدْ�َا ليوسف ما كَـان  ( بنيامني  إليهليعود ) ع( يعقوب ومل ينفع تدبري) أخاه
ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إِلَّا أَنْ يشاء اللَّه �َرْفَـع درجـات مـنْ �َشـاء وفَـوْقَ      

يمللْمٍ عي ع٨٣) كُلِّ ذ  

  

                                                           

  )٦٨: يوسف( - ٧٩
  )٦٧:يوسف( - ٨٠
  )٦٧: يوسف( - ٨١
  )٦٨:يوسف( - ٨٢
  )٧٦:يوسف( - ٨٣



   ٤٣)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

  

   إضاءة
  !.في مصر لماذا ؟) ع(دعوة يوسف 
ار مكـان بعـث األنبيـاء    يفة احلكمة من اختإجابة هذا السؤال تفتح الباب ملعر

  ) .ع(واملرسلني 
  .ارض مصر  إىل أبيهمن حضن ) ع(وأيضاً ملعرفة احلكمة من نقل يوسف 

على هـذا   فاإلجابة) ع(ن وىل اليت تكفلها األنبياء واملرسلوأيضاً ملعرفة املهمة األو
ال كما يقول املثل عصفوران  أكثرمبارك يصيب ثالثة عصافري ورمبا  السؤال حجر

  .حبجر 
وهـذا أمجـع   ) ع(وهو آدم  أرضهخليفة هللا يف  أول إىلويبدأ اجلواب من العودة 

  .٨٤)إِ�ِّي جاعلٌ في الْأَرْضِ خليفَةً(ويف القرآن  اإلهليةعليه أصحاب الديانات 

إِلَّـا  (بين آدم  أكثراهللا وتابعه على هذا الرفض لعنه  إبليسهذه اخلالفة اليت رفضها 
  الْغَـاوِين ـنم كعنِ اتَّبوتشكلت على طول اخلط جهتني ، جهـة  .  ٨٥)م

ن خلليفة اهللا وا خليفة اهللا يف أرضه ومن تبعه وجهة الباطل وميثلها املنكراحلق ميثله
  .غري العاملني ومن تبعهم  ءوهم احلكام والعلما أرضهيف 

ذُريةً بعْضُها (ومن خلفه من األوصياء من ذريته ) ع(خليفة اهللا يف أرضه آدم  نأومبا 
  ـيملع يعـمس اللَّهعْضٍ ونْ بميثلون اهللا يف األرض فحكمهم حكم اهللا وأمرهم   ٨٦)م

                                                           

  )٣٠:البقرة( - ٨٤
  )٤٢: احلجر( - ٨٥
 )٣٤:آل عمران( - ٨٦



   ٤٤)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

إِنْ هـو إِلَّـا وحْـي    * ومـا ينْطـق عـنِ الْهـوى     (أمر اهللا ويهم ـي اهللا  
   ٨٧)يوحى

فقد تشكلت جبهة من جبهات الباطل تواجـه األوصـياء يف صـميم دعـوهتم     
خلفاء اهللا يف أرضه وهم أصناف  أمحيث ادعى هؤالء الدجالون ) ع( وادعاءهم

 إـم  امللك الباطـل أي  أوكثرية منهم من ادعى النبوة الباطلة أو اإلمامة الباطلة 
شيطان وميثلون الشيطان وخـدعوا  من اهللا وميثلون اهللا بينما هم من ال أمادعوا 

كثري من الناس واتبعهم كثري من الناس وهلذا جاءوا األنبياء ليدافعوا عـن اخلـط   
الـدجالون   ءة وبينوا للناس حقهـم وان هـؤال  ياحلقيقي ودعوة اهللا احلقيق اإلهلي

  ) .ع(مغتصبون حلقهم وتقمصوا مراتبهم 
هم الساللة  أمر ألم ادعوا  هم الفراعنة يف مصنيياملدع ءولعل من اخطر هؤال

فـوق   أـم وان خالفة اهللا فيهم بل هم ادعوا ) ع(املباركة الطيبة من ذرية آدم 
فيجب ) . ع(على بقية بين آدم  اإللوهيةمستوى البشر وان هلم مرتبة من مراتب 

تدبر يف حاهلم املخـزي وسـلوكهم    أودون تفكر  ءان يطيعهم الكل طاعة عميا
وهلذا كان البد من مواجهـة هـذا التحريـف     اإلهليليم الدين املنحرف عن تعا

النيب املرسل هـو  ) ع(واالحنراف وفضح رموزه وبيان احلق وأهله فكان يوسف 
  .املختار من اهللا سبحانه وتعاىل هلذه املهمة الشاقة وذات الشوكة 

د ويفضحهم وميه ويبني احلقإىل مصر ليواجه هؤالء املدعني ) ع(وهلذا نقل يوسف 
جناح عظيم وكبري ) ع(يوسف  وقد جنح) ع(موسى ) ع( إبراهيمالطريق لقائم آل 

بل جند نتائجه املباركة  طعامة الناس فق وعند) ع(جند نتائجه  يف عصر يوسف  ال

                                                           

  )٤- ٣:النجم( - ٨٧



   ٤٥)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ويف قصر فرعون بالذات ، وهذا مـؤمن  ) ع(بعد مئات السنني  يف عصر موسى 

جـاءكُمْ يوسـف مـنْ قَبْـلُ      ولَقَـدْ (وهذا خطابـه  ) ع(آل فرعون يف عصر موسى 
             اللَّـه ـثبْعقُلْـتُمْ لَـنْ ي لَـكتَّـى إِذَا هح كُمْ بِـهـاءـا جمـكٍّ مـي شا زِلْـتُمْ ففَم اتنيبِالْب

رْتَابم سْرِفم ونْ هم لُّ اللَّهضي كوالً كَذَلسر هعْدنْ ب٨٨)م   

) ع(كربى فمكان بعثة يوسـف   إهليةمهمة  مصر ليحقق إىلنقل ) ع(يوسف  إذن
مصر اليت كانت متثل مركز دعوة الشيطان يف ذلك الزمان وعندما حتارب العـدو  
يف عقر داره وتنتصر فهذا يدل على القوة واهليمنة اليت متلكها وهي قوة وهيمنـة  

الصـيب  ) ع(اهللا سبحانه وتعاىل القادر على كل شيء القادر أن جيعـل يوسـف   
  .هدم مملكة الشيطان ويسيطر عليها ويهدي الكثري من أهلها إىل احلق الصغري ي

أرضه بل الذين يتبعون الفرعون ويعتربونه خليفة اهللا يف  أهلهافهو يف مصر خياطب 

إِ�ِّي تَركْت ملَّةَ قَوْمٍ ال يؤْمنون بِاللَّه وهـمْ  (ذا اخلطاب  األرضوممثل الالهوت يف 
الفراعنة لعنهم اهللا  أنالثابت واملعروف تارخيياً  أنومع  ٨٩ )كَـافرون  بِالْآخرة هـمْ 

 إميـان ووجوده ولكن يف احلقيقة مل يكن تروجيهم عن  اآلخرون للعامل جكانوا يرو
وملوكه وحكامه ولـن   أسياده  إمبل كانوا يروجون له وعلى   باآلخرةويقني 

بني هذه احلقيقة بكل ) ع(يوسف  ملن يتبعهم ويشايعهم وهلذا إاليكون نصيب فيه 

 اإلميانعون فهم يد) بِالْآخرة هـمْ كَـافرون  ( وأم) يؤْمنون بِاللَّهال ( أموضوح 

  .لينتفعوا به دنيوياً ويهيمنوا من خالل ادعائهم على الناس باخلداع والدجل 
                                                           

 )٣٤:غافر( - ٨٨
 )٣٧: سفيو( - ٨٩



   ٤٦)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

احلق ألهل  أصحابيكتفي بفضح املدعني والدجالني بل يبني  ال) ع(يوسف  أنمث 
املفروض  أنمصر وأيضاً بكل وضوح ويسميهم بأمسائهم بل ويبني انتسابه هلم مع 

واتَّبعْـت ملَّـةَ آبـائي    . (انه غري معروف النسب بل صيب التقطه بعض السـيارة  
     ــك ذَل ــيْءــنْ شم ــه ــرِكَ بِاللَّ ــا أَنْ �ُشْ لَن ــان ــا كَ م ــوب ــحاقَ ويعْقُ ــراهيم وإِسْ إِبْ

ونشْكُراسِ ال يالن أَكْثَر نلَكاسِ ولَى النعا ولَيْنع نْ فَضْلِ اللَّه٩٠) م  

ا مـ ) (ع(عقيدته وعقيـدة آبـاءه األنبيـاء     وأاالعقيدة احلقة ) ع(ويبني يوسف 
ى كَان لَنا أَنْ �ُشْرِكَ بِاللَّه منْ شيْء ذَلك منْ فَضْلِ اللَّـه علَيْنـا وعلـَ   

ونشْكُراسِ ال يالن أَكْثَر نلَكاسِ و٩١) الن  

سبحانه  ربوبية اهللابع من نت ة وان ربوبيتهم ربوبية باطله الويستمر يف فضح الفراعن

يـا صـاحبيِ السـجْنِ أَأَرْبـاب     (وتعاىل وال عالقة هلا بربوبية اهللا سبحانه وتعاىل 
أَمِ اللَّه يْرخ قُونتَفَرم ارالْقَه داح٩٢) الْو  

الباطل وعدم ارتباطها  أهلاحلق ببيان اصل دعوة  إىلدعوته ) ع(مث خيتم يوسف  

ما تَعْبدون منْ دو�ه إِلَّا أَسْماء سميْتُموها أَ�ْتُمْ وآباؤكُمْ ما أَ�ْزلَ (باهللا سبحانه وتعاىل 
   ـلْطَانٍ إِنِ الْحـنْ سـا مبِه اللَّه           ينالـد ـكذَل ـاهوا إِلَّـا إِيـدأَلَّـا تَعْب ـرأَم لَّـهإِلَّـا ل كْـم

                                                           

  )٣٨:يوسف( - ٩٠
  )٣٨:يوسف( - ٩١
  )٣٩:يوسف( - ٩٢



   ٤٧)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ونعْلَماسِ ال يالن أَكْثَر نلَكو م٩٣) الْقَي  

ما (دعوهتم ) الدجالون والعلماء غري العاملني واحلكام(إذن التفتوا هؤالء الفراعنة 
ان ها الناس وما يضعه الناس مساء وضعأقوانني و األ ٩٤)أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَان

مـا تَعْبـدون مـنْ دو�ـه إِلَّـا      (وعبادة للشيطان  مل يكن من اهللا فهو من الشيطان
مـن اسـتمع إىل   ) (ص(  وكما قال رسول اهللا حممد) أَسْماء سميْتُموها أَ�ْتُمْ وآباؤكُمْ

ن ينطق عن الشـيطان  فقد عبد اهللا وان كا عبده فان كان ينطق عن اهللاناطق فقد 
  . )فقد عبد الشيطان 

إِنِ الْحكْم إِلَّا للَّه أَمـر  (وحاكمية اهللا ) هللا  امللك(كنتم تطلبون احلق فهو يف  إن أما
اهوا إِلَّا إِيد( ومل يرضوه الناس وان جهله هذا هو الدين احلق الذي يرضاه اهللا) أَلَّا تَعْب 

 كذَلونعْلَماسِ ال يالن أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد(  

   خبري بيان )ع(احلق بينه يوسف هو هذا
ولـيس  ن وينصب من يشـاء  عيوهو الذي ي واهللا بني ان امللك له سبحانه وتعاىل

   أو اغتصاب امللكللناس االعتراض أو تنصيب من يشاءون 

)لْــكالْم ــكالم ــم قُــلِ اللَّه   ــز تُعو ــاءــنْ تَشمم لْــكالْم تَنْــزِعو ــاءــنْ تَشم لْــكي الْمتُــؤْت
يرقَد يْءلَى كُلِّ شع إِ�َّك كَ الْخَيْردبِي اءنْ تَشلُّ متُذو اءنْ تَش٩٥) م  

                                                           

  )٤٠:يوسف( - ٩٣
  )٤٠: يوسف( - ٩٤
  )٢٦:آل عمران( - ٩٥



   ٤٨)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

نْ لَه شـرِيك فـي الْملْـك    الَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرْضِ ولَمْ يتَّخذْ ولَداً ولَمْ يكُ( 
   ٩٦)وخلَق كُلَّ شيْء فَقَدره تَقْديراً

 )يرقَد يْءلَى كُلِّ شع وهو لْكالْم هدي بِيكَ الَّذار٩٧) تَب  

 وإقصاءهمسؤال مستنكر لعملهم يف االستحواذ على امللك  يسأهلممث هو سبحانه 
  )الناس(أو كما مساهم سبحانه  األوصياءواألنبياء خللفاء اهللا يف أرضه 

 )  ؤْتُونفَإِذاً ال ي لْكالْم نم يبمْ �َصأَمْ لَه اسرياًالن٩٨) �َق  

  !سيجيبون ؟ لني فبماذاووياله من خزي للمسؤ وياله من سائلياله من سؤال 

لَهـمْ  ( سيقولون ام شـركاء هللا يف ملكـه   أمامللك هلم وليس هللا هل سيقولون ان 
  لْـكالْم ـنم يبوملن نصبوا غريهم،  أنفسهمحقا انه خزي وعار ملن نصبوا )  �َص 

وملـن ادعـوا   ، ملن ادعوا بعملهم ان امللك هلم ال هللا ،  )باالنتخابات والشورى (
  .ام شركاء هللا يف ملكهبعملهم 

يؤيت ملكه من أن اهللا فليعترفوا  اهللا أمام فإن كانوا يريدون اخلالص من هذا اخلزي
وهم مـن  ) ع(مث آل حممد ) ع(يشاء وقد شاء اهللا أن يكون ملكه يف آل ابراهيم 

) ع(وهم من آل حممـد  ) ع(مث يف آل حممد بن احلسن املهدي ) ع(آل ابراهيم 

                                                           

  )٢:الفرقان( - ٩٦
  )١:امللك( - ٩٧
  )٥٣:النساء( - ٩٨



   ٤٩)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

أَمْ يحْسـدون النـاس علَـى مـا آتَـاهم اللَّـه مـنْ        ) . (ع(وهم من آل ابراهيم 
  . ٩٩)نا آلَ إِبْراهيم الْكتَاب والْحكْمةَ وآتَيْناهمْ ملْكاً عظيماًفَضْله فَقَدْ آتَيْ

  
  
  
  
  
  
  

   إضاءة
  من قميص يوسف

  )ع(كان يف قميص يوسف 
) . ع(طريقة ملكرهم دون قتلـه  ) ع(يوسف  أخوةسبب جناته ألن فيه وجد  -١

من هتمـة   )ع(ة يوسف الدليل على براء  ١٠٠)وجاءوا علَـى قَميصـه بِـدمٍ كَـذبٍ    (

 . الفاحشة 

)           اءـزـا جـابِ قَالَـتْ مى الْبا لَـدهدـيـا سأَلْفَيـرٍ وبـنْ دم ـهيصتْ قَمقَدو ابقَا الْباسْتَبو
يمأَل ذَابأَوْ ع نسْجوءاً إِلَّا أَنْ يس كبِأَهْل ادنْ أَر١٠١) م  

                                                           

  )٥٤:النساء( - ٩٩
  )١٨: يوسف( - ١٠٠
  )٢٥:يوسف( - ١٠١



   ٥٠)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

ــنْ �َفْســي   ( ــي عتْنداور ــي ــالَ ه ــا إِنْ    قَ هــنْ أَهْل م دــاه ش ــهِد شو
بِنيالْكَاذ نم وهقَتْ ودلٍ فَصنْ قُبم قُد هيصقَم ١٠٢) كَان  

 )نيقادالص نم وهتْ ورٍ فَكَذَببنْ دم قُد هيصقَم إِنْ كَان١٠٣) و  

كَيْـدكُن إِن كَيْـدكُن    فَلَما رأى قَميصـه قُـد مـنْ دبـرٍ قَـالَ إِ�َّـه مـنْ       ( 
يمظ١٠٤) ع  

  
اىل مصر  إسرائيلانتقال بنو ما تال هذا من البصر ليعقوب و ا داع آيةانه  -٢

اذْهبـوا بِقَميصـي   ( ) .ع(ابراهيم موسى  آلاملالئمة لقائم  األرضيةلتمهيد 
   ١٠٥ )هْلكُمْ أَجْمعنيهذَا فَأَلْقُوه علَى وجْه أَبِي يأْت بصرياً وأْتُو�ي بِأَ

   

قَالُوا ( فكممن هتكم بنيه ) ع(يعقوب  إلنصافسبب  أصبحفالقميص  وأخرياً -٣
 ــــنم ضــــاً أَوْ تَكُــــونرح تَّــــى تَكُــــونح ــــفوسي تَفْتَــــأُ تَــــذْكُر تَاللَّــــه

نيكــاليمِ(و،  ١٠٦)الْهالْقَــد كــي ضَــالللَف إِ�َّــك ــه ــ(لكــن   ١٠٧)قَــالُوا تَاللَّ ا لَم
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          ـرياً قَـالَ أَلَـمْ أَقُـلْ لَكُـمْ إِ�ِّـي أَعْلَـمصب فَارْتَـد جْهِـهلَى وع أَلْقَاه ريشالْب اءأَنْ ج
   ـونـا ال تَعْلَمم اللَّـه نـا        ( عنـدها  ١٠٨)مـا إِ�َّـا كُننـا ذُ�ُوبرْ لَنا�َـا اسْـتَغْفـا أَبقَـالُوا ي 

نيئاط١٠٩) خ  

  
  ) .ع(كل هذا يف قميص يوسف 
وآيات اهللا سبحانه  اإلهليموضع لتجلي الفيض  أصبحفما سر هذا القميص حىت 

  .وتعاىل 
انه قميص المس ذاك القلب النقي الطاهر املالئكي امللكويت ، قلب احلق 
صيب صغري ) ع(الذي تلقى كلمات اهللا بالرؤيا الصادقة وكان يوسف  )ع(يوسف

  .يكفرها ، وآمن هذا القلب الطاهر بكلمات اهللا ومل 
ان كرامة هذا القميص هي انه المس قلب يوسف ليس اال هذا هو سر القميص 

كان هذا القميص شاهد عدل يشهد بنقاء قلـب يوسـف    اآلياتففي كل تلك 
النـاس   أحـوج ومـا   باألقوالال  باألفعالهذا القميص تكلم ولكن , وطهارته 

إعطاء كل ذي حق وقول احلق و واألمانةالصدق ) ع(ليتعلموا من قميص يوسف 
واآلن لنضع قميص يوسف , الذميمة  واألخالقحقه ويتعلموا ترك احلسد واالنا 

كما التصق ) ع(وعرفوا يوسف ) ع(التصقوا بيوسف  أناسهذا اجلماد يف مقابل 
وكم ) ع(ولنرى كم ان الناس كانوا ظاملني ليوسف ) ع(وعرف القميص يوسف 
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  )٩٦:يوسف( - ١٠٨
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) ع(وكم خذل النـاس يوسـف   ) ع(ان القميص كان منصفاً عادالً مع يوسف 
 بدلونتيوكل مرة كان الناس والقميص ) ع(القميص يوسف  وأغاث أعانوكم 

وكـان النـاس يظلمـون    ) ع(ولكن دائماً كان القميص ينصف ويعني يوسف 
فجـدير  ) ع(مل يكن للقميص قصة كما كانت مع يوسف ). ع(وخيذلون يوسف 

من خالل هذا القميص ونتعلم من هذا  اإلنساناهللا خياطب  أرادنعرف ماذا  أنبنا 
  . الذي جتلى يف قميص يوسف يف كل مرة وكل موقف  اإلهلياخلطاب 

  ! ؟) ع(مث ملاذا القميص بالذات وليس لباس آخر المس جسد يوسف 
فكان الذي ينجـي  ) ع(احلقيقة الن القميص كان إشارة واضحة لقلب يوسف 

وتعاىل فكان اهللا يف قلب يوسـف   هللا سبحانه وإخالصههو نقاء قلبه ) ع(يوسف 
يف  أنايقول  اآلياتكان تعاىل يف كل تلك ) ع(الناس بقميص يوسف  وكلم) ع(

كان تعاىل يقـول مـن   ) ع(والقميص مسين كما مس يوسف ) ع(قلب يوسف 
عنـد   أذكركيابن ادم اذكرني حين تغضب (( )  ع(خالل قميص يوسف 

مـة فـارض   ظلمـت بمظل  وإذا فـيمن امحـق   أمحقكغضبي فال 
فان  ١١٠.))بانتصاري لك فان انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك

ـ ناوالفحشاء فانا  وءالس أهلوان مكر بك  أجنيك أناوقعت يف بئر عميق  رك ص
نفسي ملن يذكرين  أعطيوتى وشفاء املرضى فانا املشايف احمليي امل إحياء أردتوان 

  . فانا يف قلب من ذكرين ميسين قميصه كما ميس قلبه . 
يـد   أخـرى تأيت آية  اإلهلية اآلياتوبعد سنني من قصة القميص املعجزة قميص 

) ع(متس قلب موسـى   أنبعد  إالموسى البيضاء للناظرين وهي ال خترج بيضاء 
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 وكأا ١١١)واضْممْ يدكَ إِلَى جناحك تَخْرجْ بيْضَاء منْ غَيْرِ سوء آيةً أُخْـرى (

الناس بياض ناصع وطهارة ونقاء وعدل  إليهلينظر ) ع(خرج ما يف قلب موسى ت
اهللا سبحانه وتعاىل ) ع(متس الذي يف قلب موسى  أيضاوهي . ونور ميلئ اخلافقني

 أرسـل وهو الـذي  ) ع(لتخرب عنه سبحانه وتعاىل انه هو الذي يف قلب موسى 
) ع(كما كان القميص من قبل خيرب الناس ان اهللا يف قلب يوسـف  ) . ع(موسى 

  .  أرضهونصبه خليفته يف ) ع(يوسف  أرسلانه هو سبحانه وتعاىل الذي و
هذا القميص اآلية املعجزة كم من آية من آيات اهللا هي كهذا القميص مير عليها 
الناس غافلون معرضون عنها فلو كانوا يطلبون احلق لعرفوه ولتجلـى هلـم يف   

م ولرأوا احلق يف يطرق آذا أوالشجر واحلجر ويف كل شيء يقع عليه بصرهم 
يف ذلك الزمان ويف هذا الزمـان لكنـهم   ) ع(ويد موسى ) ع(قميص يوسف 

وكَـأَينْ مـنْ آيـة فـي السـماوات والْـأَرْضِ يمـرون        (معرضون عن احلـق  
عْرِضُونا منْهمْ عها ولَيْهمن قصة قميص يوسف فليتـدبرها   إضاءةهذه   ١١٢)ع

مل يقبلوا السـماع مـن يوسـف     ناو) ع(قميص يوسف الناس وليتعلموا من 

لَقَـدْ  (وقلب يوسف والذي يف قلـب يوسـف   ) ع(فليسمعوا من قميص يوسف 
كَان في قَصصهِمْ عبْرة لأُولي الْأَلْبابِ ما كَان حديثاً يفْتَرى ولَكنْ 
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    و ـــيْءــلِّ ش ــيلَ كُـ ــه وتَفْصـ ــيْن يديْـ ــذي بـ ــديق الَّـ ــوْمٍ  تَصْـ ــةً لقَـ ــدى ورحْمـ هـ
وننؤْم١١٣)ي .  

  ١١٤)  يا حسْرة علَى الْعباد(اا حسرة 

يف ذلك الزمان وهذا الزمان كل ) ع(ينصف ويعني يوسف  أنحمزن  ألمروانه 
  . الناس  إالشيء حىت القميص 

مث ان الناس ال ) قميص يوسف(ان يتكلم اجلماد إىل األمروصل  إذا أقولخرياً أو
ن فـان اهللا  ءوسمعون وال يعون وال يتدبرون آيات اهللا بل هم معرضون مستهزي

بعد إن تكلم قميص يوسف يف آخر قصة يوسف اليت . ينذرهم بأسه الذي ال يرد 

حتَّـى إِذَا اسْـتَيْأَس   (ختمت بكالم القميص عندما رد البصر ليعقوب قال تعاىل 
جاءهمْ �َصْر�َا فَنجي منْ �َشاء وال يـرد بأْسـنا عـنِ     الرسلُ وظَنوا أَ�َّهمْ قَدْ كُذبوا

  نيجْـرِمفهل من عاقل ينجي نفسه من العذاب يف الدنيا واآلخرة   ١١٥)الْقَـوْمِ الْم

فيسمع ويرى بعد إن كان أصم وأعمى آيات اهللا يف كل شيء وهـي تشـري إىل   

ي أَدْعـو إِلَـى اللَّـه علَـى بصـرية      قُـلْ هـذه سـبِيل   . (احلق واىل صاحب احلـق  
نيشْرِكاْلم نا أَ�َا ممو اللَّه انبْحسي ونعنِ اتَّبم١١٦)أَ�َا و  .  
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  إضاءة
  المقدس ظهورزمن ال عبرة في قصة يوسف
  سورة يوسف تفتتح بـ

     ١١٧) �َحْن �َقُص علَيْك أَحْسن الْقَصصِ (

  وختتتم بـ

ــدْ ( ــديثاً يفْتَــرى  لَقَ ح ــا كَــان ــابِ م ي الْأَلْبــأُول ل ةــر ــهِمْ عبْ صــي قَصف كَــان
ولَكنْ تَصْديق الَّذي بيْن يديْه وتَفْصيلَ كُلِّ شيْء وهـدى ورحْمـةً لقَـوْمٍ    

وننؤْم١١٨) ي  

مدارها الرؤيـا فيوسـف   ) ع(ضاءات ان قصة يوسف وبينت فيما مضى من اإل
يا وفرعون يرى رؤيا وكلها رؤى من اهللا بغض ؤيرى رؤيا والسجني يرى رلنيب ا

النظر ان من رآها نيب أو كافر واهللا سبحانه وتعاىل عرب عن هذه الرؤى اليت قصها 
نه من ملك مصر يومتك) ع(قصة يوسف واليت كانت مدار ) ع(يف سورة يوسف 

  ) . أَحْسن الْقَصصِ(بأا 
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اهللا من هذه القصة  أرادمن سورة يوسف لنعرف ماذا  آية خرآواآلن لنبحث يف 
ذا الـنيب  وبالتايل على من يؤمن ) ص(وهذه الرؤى اليت قصها على النيب حممد 

  ) :ص(وما جاء به ) ص(الكرمي 

  )لَقَدْ كَان في قَصصهِمْ عبْرة لأُولي الْأَلْبابِ(

يعترب  اإلنسانعتربة ، فاملفروض ان م ى، بل ومنفعة كربيف هذه القصة منفعة  إذن
يف حفرة فيجتنب طريقة وسلوكه لئال يقع يف نفس احلفرة ، هذا هو وقع  إذابغريه 

  . املفروض 

) :  ِأُولـي الْأَلْبـابِ  ( هم ) ع(ن املعتربين الذين تنفعهم قصة يوسف الواقع فإ أما

، والطاهرة بقـدس   القلوب النرية بنور اهللا فأصحابقلبه وباطنه ،  اإلنسانولب 
  .اهللا ، هم املنتفعون من قص هذه الرؤى ، وهذه املسرية النبوية الكرمية 

الن قلـوم   األلباب أويلالبواطن السوداء املظلمة فهم ليسوا من  أصحاب أما 
  .، فالظلمة عدم وال شيء يف بواطنهم ليقال عنه لب  اويةخ

اـا لـن   الواقع   ولكن إنسانعربة لكل ) ع(فاملفروض ان تكون قصة يوسف 
يف  اآليتيصدقون كالم اهللا  ايلملن يؤمنون مبلكوت السماوات وبالت إالتكون عربة 

  .املستقبل وال يقولون عنه انه من الشيطان 
يف املستقبل  سيأيتالذي ) ع(حممد  آلمع يوسف  سيأيتيصدقون كالم اهللا الذي 

  ) :ص(بني يدي حممد 

)فْتَريثاً يدح ا كَانميْهدي يْني بالَّذ يقنْ تَصْدلَكى و. (  

والسجني وفرعـون  ) ع(يوسف  رآهاوال الرؤى اليت ) ع(فليست قصة يوسف 
حديثا يفترى من الشيطان ، بل هي من اهللا ، فلتكن لكم ا عربة ومنفعـة لـئال   
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يت فلم تكن هذه القصة ال) ع(حممد  آليوسف  يأيتعثروا وتقعوا يف احلفرة عندما ت

أي تصديق الـذي   )تَصْـديق الَّـذي بـيْن يديْـه    (القصص اال  بأحسنمساها اهللا 

  .حممد  آلوهو يوسف ) ص(أي يف املستقبل بعد حممد ) ص(بني يدي حممد  سيأيت
حممد ،  آلاليت ختص يوسف  األمورومل يكن يف هذه الرؤى والقصة تفصيل بعض 

لـأُولي   ( سـتكون وبالتايل فان هذه القصة  ) تَفْصـيلَ كُـلِّ شـيْء   ( بل ان فيها
) ع(حممـد   آلال ملن سواهم يف زمن ظهور يوسـف   )ولقَـوْمٍ يؤْمنـون  ( )الْأَلْبـابِ 

  ) .هدى ورحْمةً( املهدي القائم

هي الدنيا وامللك الـدنيوي   ١١٩)العزيز امرأة( فهؤالء سريون بنور اهللا ان زليخا
بـالطريق   إالال حممد ، ولكنه ال يرضـاها  حممد وعلى يوسف  آلستقبل على 

  .والسبيل الذي يريده اهللا وهو التنصيب اإلهلي وحاكمية اهللا 
حاكميـة  ( عند اهللا حممد للزنا والطريق غري املشروع آلوسيكون رفض يوسف 

   للزنا سببا لسجنه) ع(األمر كما كان رفض يوسف  بادئيف ه ءسببا لعنا) الناس 

                                                           

انا : استأذنت زليخا على يوسف ، فقيل لها  (:قال  )ع  (عن أبى عبد اهللا  - ١١٩
إنى ال أخاف من يخاف اهللا ، فلما : ان نقدم بك عليه لما كان منك إليه ، قالت نكره 

الحمد هللا الـذي جعـل   : يا زليخا مالي أراك قد تغير لونك ؟ قالت : دخلت قال لها 
ما الذي دعاك يـا  : الملوك بمعصيتهم عبيد ، وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا قال لها 

وجهك يا يوسف فقال كيف لو رأيت نبيا يقال  حسن! زليخا إلى ماكان منك ؟ قالت 
له محمد يكون في آخر الزمان أحسن منى وجها وأحسن منى خلقا واسـمح منـى   

النك حين ذكرته وقـع  : صدقت ، قال وكيف علمت إنى صدقت قالت : قالت . كفا 
فأوحى اهللا عز وجل إلى يوسف إنها قد صدقت وانى قـد أحببتهـا   . حبه في قلبي 
الشـيخ   -لـل الشـرائع   ع )ا ، فأمره اهللا تبارك وتعالى ان يتزوجهـا لحبها محمد
 . ٥٥ص ١الصدوق ج
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نا الدنيا بعـد شماسـها   يلتعطفن عل) ( ع(ي المؤمنين عل أميرقال 

و�ُرِيـد أَنْ �َمـن   ( اآليـة عطف الظروس على ولدها ثم تال هـذه  
نيارِثالْو ملَهَجْع�ةً وممْ أَئلَهَجْع�ي الْأَرْضِ وفُوا فاسْتُضْع ينلَى الَّذ١٢٠)ع .  

 آلعن يوسف  تفصيل كل شيء) ع(يف قصة يوسف  األلباب أولواوهكذا سيجد 

ا مـن قصـة   ان يستضيئو )لقَـوْمٍ يؤْمنـون  (و) لأُولي الْأَلْبـابِ (حممد وذا اترك 

  .يوسف وما فيها بقراءهتا وتدبرها ومن اهللا التوفيق 

ــرى     ( ــديثاً يفْتَ ح ــان ــا كَ ــابِ م ي الْأَلْبــأُول ل ةــر ــهِمْ عبْ صــي قَصف ــان ــدْ كَ لَقَ
ذي بيْن يديْه وتَفْصيلَ كُـلِّ شـيْء وهـدى ورحْمـةً لقَـوْمٍ      ولَكنْ تَصْديق الَّ

وننؤْم١٢١)ي .  

   
وكثرة ودوام تقصريي سـودا   إليكاهلي ان عظيم ذنيب كف يدي عن انبساطها 

فضـلك ومنـك    إاللذلك  لال سبيفانه فاغفر ذنيب وبيض وجهي  وجهي عندك
بـني   أقـف  أن هالًأ أكون أن إالبذلك  يدأر تعلم اين ال وأنتوعطائك االبتداء 

ـا علـي    وتنعم أنعمتعلى كل نعمة  شريك لك وحدك ال مدكـوأح يديك
  .وعلى والدي وعلى كل احد من خلقك

إهلي وعزتك وجاللك وعظمتك ، لو أين منذ بدعت فطريت مـن أول الـدهر     
اخلالئق  حبمد األبدعبدتك دوام خلود ربوبيتك بكل شعرة وكل طرفة عني سرمد 

                                                           

  ج البالغة )٥:القصص( - ١٢٠
  )١١١:يوسف( - ١٢١



   ٥٩)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

وشكرهم أمجعني ، لكنت مقصرا يف بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمك علي ، 
ولو أين كربت معادن حديد الدنيا بأنيايب ، وحرثت أرضها بأشفار عيين ، وبكيت 

رضني دما وصديدا ، لكان ذلك قلـيال يف  من خشيتك مثل حبور السماوات واأل
ذبتين بعد ذلك بعـذاب اخلالئـق   كثري ما جيب من حقك علي ، ولو أنك إهلي ع

جهنم وأطباقها مـين حـىت ال    وملئتأمجعني ، وعظمت للنار خلقي وجسمي ، 
يكون يف النار معذب غريي ، وال يكون جلهنم حطب سواي ، لكان ذلك بعدلك 

  .علي قليال يف كثري ما استوجبته من عقوبتك
ين انطـق  وجعلـت تفضلت علي  ،عظيم ما استحق من عقوبتك بعدلكاهلي فمع 

الذين  )ع(ورسلك أنبياءك) ع( األوصياءمن  ساديت وأمساء أمسائكواذكر حبمدك 
 اهلي فاغفر يل واقـل عثـريت  املباركة  أقدامهمحفنة تراب حتت  أكون أن أتشرف

  .واجعلهم يغفرون يل ويقيلون عثريت 
  
  

  المذنب المقصر
  احمد الحسن

  ق.هـ١٤٢٧
  
  
  
  
  
  



   ٦٠)  ٢القسم  ٣إضاءات من دعوات المرسلين ج(    أنصار اإلمام المهدي 
  

  
  

  الفهرس
  

  ٣ إضاءة السجن لماذا ؟
  ١٠ اآليات والبيناتإضاءة 
  ٢١  بعد معرفة القانون اإللهي لمعرفة الحجةإضاءة 
  ٢٨ جعل السقاية في رحل أخيهإضاءة 
  ٣٤  معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عندهإضاءة 

  ٣٨ إضاءة من علم يعقوب
  ٤١ من باب واحداال تدخلو يا بنيإضاءة 

  ٤٣  !ا؟في مصر لماذ)ع(إضاءة دعوة يوسف
  ٥٠  !في مصر لماذا؟)ع(إضاءة من قميص يوسف

  ٥٦ عبرة في زمن الظهور المقدس)ع(إضاءة قصة يوسف
  ٦١  الفهرس

  


