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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اإلىداء
إلى من علموني كيف أقف مع الحق وال أبالي وال أستوحش من الوحدة
بو کسانی کو بو من آمووتند چگونو مهراه وق بایستم و ىمچ ترسی و ىراسی از تنهایی نداشتو باشم
إلى من علموني زىادة الدنيا وخستها
بو کسانی کو بو من بیارزش بودن و پست بودن دنما را آمووتند
إلى من لي الشرؼ وكل الشرؼ أف أتمرغ بالتراب الذي وطئتو أقدامهم
بو کسانی کو برای من شرافت و وتی متام شرافت است ،کو وود را بو واک عدمىایشان واکسار کنم
إلى السادة الكراـ أنبياء اهلل ورسلو عليهم السبلـ .
بو سروران گرامی ،انبمای اهلی وفرستادگانش (ع)
أحمد الحسن
 62صفر  1261ىػ  .ؽ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل على محمد وآؿ محمد األئمة والمهديين.

إضاءات من دعوة نوح (ع)
 -1نوح (ع) أوؿ األنبياء أولي العزـ مبعثاً ،ودعوتو لقومو فيها شيء من اللين والموعظة الحسنة ،والظاىر
ِ
ين﴾ فلم يشتد معهم حتى في
حتى اإلنذار في دعوة نوح (ع) كاف يصب في ىذا القالب ﴿إِ ْف أَنَا إِاال نَذ ٌير ُمبِ ٌ
ِ
ِ
اإلنذار ،مع أنهم طغاة عتاة ﴿قَالُوا لَئِن ل ِ
ين﴾ .وىذا قولو (ع) في سورة
َم تَػ ْنتَو يَا نُ ُ
ْ ْ
وح لَتَ ُكونَ ان م َن ال َْم ْر ُجوم َ
ِ
اء ُك ْم ِذ ْك ٌر ِم ْن َربِّ ُك ْم َعلَى َر ُج ٍل ِم ْن ُك ْم لِيُػ ْن ِذ َرُك ْم َولِتَتاػ ُقوا َول ََعلا ُك ْم تُػ ْر َح ُمو َف﴾.
األعراؼ﴿ :أ ََو َعج ْبتُ ْم أَ ْف َج َ
ِ
ِِ
اب
ين * أَ ْف ال تَػ ْعبُ ُدوا إِاال اللاوَ إِنِّي أَ َخا ُ
ؼ َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
﴿ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُوحاً إِلَى قَػ ْومو إِنِّي لَ ُك ْم نَذ ٌير ُمبِ ٌ
وقاؿ(ع)َ :
ِ
يَػ ْوٍـ أَلِ ٍ
ت َعلَْي ُك ْم
يم﴾ .وقاؿ(ع)﴿ :قَ َ
ت َعلَى بَػيِّػنَ ٍة ِم ْن َربِّي َوآتَانِي َر ْح َمةً ِم ْن ِع ْن ِدهِ فَػعُ ِّميَ ْ
اؿ يَا قَػ ْوـ أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف ُك ْن ُ
وىا َوأَنْػتُ ْم ل ََها َكا ِرُىو َف﴾.
أَنػُ ْل ِزُم ُك ُم َ
سٝؽ٘گشیٛب٣ی اص دػٞد ٗٞح(ع)
ًْ -1ػ اّلیي پیبهجو اّلْ الؼيم هجؼْس ّلٍ ّ ،كػْد اّ ثوای لْهِ ،آهیقزَ ثب ًوهی ّ هْػظَی
ًیکْ ثْك ّ پیلا اٍذ کَ ؽزی اًناه كاكى كه كػْد ًْػ كه چٌیي لبلجی هیقزَ هیّل «إِْ أََٗب اِ َّل َٗ ِز٣ش

ُٓجِ ٚٗ( 1»ٖ٤رن ثيٖ ؿٜ١ـٟای آضٌبك ٛيستٖ) .ایْبى ؽزی كه اًناه كاكى ًیي ثَ آًبى ٍقذ ًگوفذ؛
ٞح َُزَ ٌُ َِٖٓ ََٖٗٞا ُْ َٔ ْش ُجُ( 2» َٖ٤ِٓ ٞلتٜـ :ای ٞٛط،
ػلی هؿن ایٌکَ آًِب ٝـیبًگو ّ هزکجو ثْكًل «هَبُُٞا َُئِْٖ َُ ْْ رَ ْ٘زَ َِ٣ ٚب ُٗ ُ
اُل ؿست ثلٛـاكی ،ث ٠عٞك هغغ سَٜسبك ؽٞا١ی ضـ).

ایي ٍقي ایْبى كه ٍْهٍی اػواف هیثبّل« 9أَ َٝػ َِج ْجزُ ْْ إَْٔ َجب َء ًُ ْْ ِر ًْش ِْٖٓ َسثِّ ٌُ ْْ َػََِ ٠س ُجَ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُِِ ْ٘ ُ٤ز َس ًُ ْْ
َُِٝزَزَوُٞا ََ َُٝؼَِ ٌُ ْْ ر ُْش َد ُٔ( 3» َٕٞآيب ث ٠ضِلت آٗـٟايـ ام اي ٠ٌٜثل ٗلؿی ام ؽٞؿتب ٙام ربٛت پلٝكؿُبتبٝ ٙعی ٛبمّ ضـٟ

است تب ض٘ب كا ثتلسبٛـ  ٝثبضـ ً ٠پل١ينُبكی پيطًٜ ٠يـ ٞٗ ٝكؿ كع٘ت هلاك ُيليـ؟!).
ع َِْ٘ب ُٗٞدب اَُِ ٠هَ ْ ِٚ ِٓ ٞاِِِّٗ َٗ ْْ ٌُ َُ ٢ز٣ش ُٓجَِ * ٖ٤إْٔ ّل رَ ْؼجُذُٝا اِ َّل للاَ ِاِّٗ ٢أَ َخبفُ َػَِ ْْْ ٌُ ٤
ّ ُوچٌیي هیفوهبیلََُٝ « 9وَ ْذ أَ ْس َ
اة  ّْٞ َ٣أَُِٞٛ ٝ( 4»ْ٤ط كا ثل ٗلؿٗص ث ٠پيبٗجلی كلستبؿيُٖ .لت ٚٗ :ثلای ض٘ب ثيٖؿٜ١ـٟای آضٌبك ١ستٖ * ً٠
َػ َز َ
رن ؽـای يٌتب كا ٛپلستيـ؛ ميلا ام ػقاة كٝم سؾت ثل ض٘ب ثيٜ٘بًٖ).
ّ ُوچٌیي ایْبى هیفوهبیل« 9هَب ٍَ َ٣ب هَ ْ ِّ ٞأَ َسأَ ْ٣زُ ْْ إِْ ًُ ْ٘ذُ َػ َِ ٠ثََِّ٘٤خ ِْٖٓ َسثَِّٝ ٢آرَبَِٗ ٢س ْد َٔخ ِْٖٓ ِػ ْ٘ ِذ ِ ٙكَ ُؼ َِّٔ٤ذْ َػَِ ْْْ ٌُ ٤
 - 1شعرا= .118
 - 2شعرا= .119
 - 3اعراؾ= .96
هود=  58و .59
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أَُٗ ِْ ِض ُٓ ٌُ َُٔٛٞب َٝأَ ْٗزُ ْْ َُ َٜب ًَب ِسُ( 5» َُٕٞٛلت :ای ه ،ٚٗ ٕٞصٗ ٠یُٞييـ اُل ام ربٛت پلٝكؿُبكٕ عزتی ث٘١ ٠لا ٟؿاضت٠
ثبضٖ  ٝاٗ ٝلا كع٘ت ؽٞيص اكماٛی ًلؿ ٟثبضـ ؿك عبٓی ً ٠ض٘ب ام ؿيـ ٙآٛ ٙبتٞا ٙثبضيـ؛ آيب ؿك عبٓی ً ٠ؽٞؿ
٘ٛیؽٞا١يـ ،ض٘ب كا ث ٠اًلا ٟث ٠هجً ّٞلؿ ٙآٝ ٙاؿاكيٖ؟!).

فاإلنذار مرة يقرف بالرحمة ومرة بالخوؼ عليهم من العذاب ،وىذا اللين من نوح (ع) إما للتقية وتجنب
االصطداـ الشديد مع الكفار وما يجره من ضرر على المؤمنين ،وإما طلباً لترقيق قلوبهم وتليين جانبهم ،وفي

النهاية طمعاً في إيمانهم وىذا الوجو األخير أرجح من التقية ،وذلك ألنو عندما علم من اهلل أنو لن يؤمن أحد
من قومو غير الذي آمنوا ،اشتد معهم وسخر منهم وىددىم وتوعدىم بشدة وغلظة ،قاؿ تعالى﴿ :وأ ِ
ُوح َي إِلَى
َ
ِ
ك بِأَ ْعيُنِنَا َوَو ْحيِنَا َوال
نُ ٍ
اصنَ ِع الْ ُف ْل َ
َن يُػ ْؤِم َن ِم ْن قَػ ْوِم َ
س بِ َما َكانُوا يَػ ْف َعلُو َف * َو ْ
ك إِاال َم ْن قَ ْد َ
وح أَناوُ ل ْ
آم َن فَبل تَػ ْبتَئ ْ
ِ ِ ِ اِ
اؿ إِ ْف
ْك َوُكلا َما َم ار َعلَْي ِو َم َؤلٌ ِم ْن قَػ ْوِم ِو َس ِخ ُروا ِم ْنوُ قَ َ
صنَ ُع الْ ُفل َ
ين ظَلَ ُموا إِناػ ُه ْم ُمغْ َرقُو َف * َويَ ْ
تُ َخاط ْبني في الذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اب
س ْو َ
اب يُ ْخ ِزيو َويَح ُّل َعلَْيو َع َذ ٌ
ؼ تَػ ْعلَ ُمو َف َم ْن يَأْتِيو َع َذ ٌ
تَ ْس َخ ُروا مناا فَإناا نَ ْس َخ ُر م ْن ُك ْم َك َما تَ ْس َخ ُرو َف * فَ َ
ِ
يم﴾.
ُمق ٌ
یک ثبه اًناه ُوواٍ ثب هؽوذ ّ هِوثبًی اٍذ ّ ثبه كیگو ُوواٍ ثب روٍبًیلى آًبى اى ػناة .ایي
ًوهِ اى ٍْی ًْػ ،یب اى هّی رمیَ ّ پوُیي اى ثوفْهك ّلیل ثب کبفواى ّ ىیبىُبیی کَ ثَ كًجبل آى ثو
هإهٌیي هیهٍل ،هیثبّل ّ یب ثَ عِذ هلیك کوكى كلُبیْبى ّ ًوم ّلى آًبى ّ ،كه ًِبیذ اى هّی
اّزیبق ثَ ایوبى آّهكى آًبى؛ ایي اؽزوبل آفوی ،هؾزولرو اى رمیَ هیثبّل؛ چوا کَ ایْبى ٌُگبهی کَ اى
ٍْی فلاًّل آ گبٍ ّل کَ اى هیبى لْهِ ؿیو اى افواكی کَ ایوبى آّهكٍ ثْكًل ،کٌ كیگوی ایوبى
ًقْاُل آّهك ،ثب آًبى ثَ ٍقزی ثوفْهك ًوْك ّ آًبى ها هَقوٍ ّ رِلیل هیًوْك ّ ىؽوذ ّ ٍقزی ها ثَ
ظ
ٝد َ ٢اَُُِٞٗ ٠ح أََُٗ٣ َُْٖ ُٚئْ َِٖٓ ِْٖٓ هَ ِْٓ ٞيَ اِ َّل َْٖٓ هَ ْذ آ ََٖٓ كَال رَ ْجزَ ِئ ْ
آًبى ّػلٍ هیكاك .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیلَٝ « 9أُ ِ
به ْجِ٘ ٢كِ ٢اَُ ِزَ َٖ٣
قَ٘ ُغ ا ُْلُ ِْيَ ََٔ ًَُِ ٝب َٓ َش
ظَِ ُٔٞا اَِٗ ُْ ُٓ ْْ ٜـ َشهُْ ٣َ َٝ * َٕٞ
ثِ َٔب ًَبُٗٞا َْ ٣ل َؼُِْ َٝ * َٕٞ
افَ٘ ِغ ا ُْلُ ِْيَ ثِؤَ ْػَُِ٘٘٤ب َْ َٝ ٝد َِ٘٤ب َّٝل ر َُخ ِ
غ ْٞفَ رَ ْؼَِ ُٔ٣َ َْٖٓ َٕٞؤْرَِ ِٚ ٤ػ َزاة ْ ُ٣خ ِضِٚ ٣
غ َخ ُش ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ًَ َٔب رَ ْ
غ َخ ُشٝا َِٓ٘ب كَبَِٗب َٗ ْ
ع ِخ ُشٝا ِٓ ْ٘ ُٚهَب ٍَ إِْ رَ ْ
غ َخشُ * َٕٝكَ َ
َػَِ َْ َٓ ِٚ ٤ل ِْٖٓ هَ َْ ِٚ ِٓ ٞ
َِ َ٣ٝذَ َػَِ َْ ِٚ ٤ػ َزاة ُٓوِ ٝ( »ْ٤ثٞٛ ٠ط ٝعی كسيـ ً ٠ام ه ٕٞت ٞرن آُ ٙل ٠ً ٟٝاي٘ب ٙآٝكؿٟاٛـ ،ؿيِل اي٘بٛ ٙؾٞاٜ١ـ آٝكؿ؛
ام ًلؿاك آٛب ٙاٛـِ١ٝيٗ ٚجبش * ًطتی كا ميل ٛظل ٝ ٝعی ٗب ثسبم  ٝؿكثبكٟی ستٌ٘بكا ٙثب ٗ ٚسؾِٞٗ ٚی٠٘١ ٠ً ،
ؿله٠اٛـ * ٞٛط ًطتی ٗیسبؽت ١ ٝل ثبك ً٢ٗ ٠تلا ٙهٗٞص ثل اٗ ٝیُقضتٜـٗ ،سؾلٟاش ٗیًلؿٛـٗ .یُلت :اُل
ض٘ب ٗب كا ٗسؾلٗ ٟیًٜيـ ،مٝؿا ًٗ ٠ب ٘١ ٖ١بٜٛـ ض٘ب ٗسؾلٟتب ٙؽٞا١يٖ ًلؿ * ث ٠مٝؿی ؽٞا١يـ ؿاٛست ً ٠ػقاة
ثل صً ٠سی كسـ  ٝؽٞاكش سبمؿ  ٝػقاة ربٝيـ ثل ً ٠كلٝؿ آيـ).

ت
 -6الصبر والمطاولة﴿ :قَ َ
اؿ َر ِّ
ب إِنِّي َد َع ْو ُ
ت قَػ ْوِمي ل َْيبلً َونَػ َهاراً … ثُ ام إِنِّي َد َع ْوتُػ ُه ْم ِج َهاراً * ثُ ام إِنِّي أَ ْعلَْن ُ
ت ل َُه ْم إِ ْس َراراً﴾ .والصبر والمطاولة مطلوباف لمن رجا إيماف من يدعوىم ،فكثير من الناس تدعوىم
َس َر ْر ُ
ل َُه ْم َوأ ْ
 - 5هود= ;.5
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إلى الحق فبل يؤمن أوؿ وىلة ،بل يواجهك بشدة وغلظة ،ولكن مع مرور األياـ يوفق لئليماف بالحق ،وربما

يصبح من دعاة الحق المخلصين.

ع َش ْسدُ
ة اَِِّٗ ٢دػ َْٞدُ هَ ْ٤ْ َُ ٢ِٓ ٞال ََٜ َٗٝبسا … صُ َْ اَِِّٗ ٢دػ َْٞرُ ُِ ْْ ٜج َٜبسا * صُ َْ اِِّٗ ٢أَػْ َِ ْ٘ذُ َُ َُٝ ْْ ٜأَ ْ
ٕ -2جو ّ هلاها« 9هَب ٍَ َس ِّ

ع َشاسا»ُ( 6لت :ای پلٝكؿُبك ٗ ،ٚه ٕٞؽٞؿ كا ضت  ٝكٝم ؿػٞت ًلؿٕ ....پس ث ٠آٝام ثٜٔـ ؿػٞتطبً ٙلؿٕ * ثبم
َُ ُ ْْ ٜاِ ْ
ث ٠آضٌبك ُلتٖ  ٝؿك ٢ٛبُ ٙلتٖ).

ٕجو ّ هلاها كّ ػبهلی َُزٌل کَ ثوای ایوبى آّهكى کَبًی کَ هْهك كػْد لواه هیگیوًل ،الىم

هیثبٌّل .ثَیبهی اى هوكهی کَ ثَ ؽك كػْدّبى هیکٌیل ،كه ُوبى اثزلا ایوبى ًویآّهك ّ ؽزی ثب
ٍقزی ّ ّلد ثب ّوب ثوفْهك هیکٌٌل؛ ّلی ثب گنّذ هلری ،ثَ رْفیك ایوبى آّهكى ثَ ؽك ًبیل
هیًّْل ّ چَ ثَب فْك ،اى كػْدکٌٌلگبى هقلٔ ثَ ٍْی ؽك گوكًل.

 -3االلتجاء إلى اهلل والتوكل عليو سبحانو واالعتماد على تخطيطو وتدبيره سبحانو ،بل وطلب النصر من اهلل
وب فَانْػتَ ِ
صر﴾.
بعد اليأس من إيماف من بقي على الكفر ،ا
رب ﴿أَنِّي َمغْلُ ٌ
 -3پٌبٍ ثوكى ثَ فلاًّل ّ رْکل ثَ فلاًّل ٍجؾبى ّ اػزوبك كاّزي ثَ ًمَْ ّ رلثیو اّ ٍجؾبى ّ
هزؼبل ّ ،ؽزی كهفْاٍذ یبهی اى فلاًّل پٌ اى ًب اهیل ّلى اى ایوبى آّهكى کَبًی کَ ثو کفو ثبلی
َقش»ٗ ٚٗ( 7ـٔٞة ضـٟإ؛ پس يبكیإ ً.)ٚ
هبًلٍ ثْكًل« 9أَِّْٗ َٓ ٢ـُِٞة َكب ْٗز ِ

 -2الرحمة بالمؤمنين وخفض الجناح لهم ،واإلعراض عن ماضيهم قبل دخولهم في الدعوة مهما كاف ىذا
اؿ َوَما ِعل ِْمي بِ َما
ك ْاأل َْر َذلُو َف * قَ َ
َك َواتاػبَػ َع َ
الماضي ،بل والدفاع عن ىؤالء الثلة واالعتزاز بهم﴿ ،قَالُوا أَنُػ ْؤِم ُن ل َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ين﴾.
ين * إِ ْف أَنَا إِاال نَذ ٌير ُمبِ ٌ
سابُػ ُه ْم إِاال َعلَى َربِّي ل َْو تَ ْشعُ ُرو َف * َوَما أَنَا بطَا ِرد ال ُْم ْؤمن َ
َكانُوا يَػ ْع َملُو َف * إ ْف ح َ
 -4هؽوذ ّ ّفمذ ثو هإهٌیي ّ ثبل گْْكى ثوای آًبى ّ ًبكیلٍ گوفزي گنّزَّبى پیِ اى كافل
ّلًْبى ثَ كػْد فایي گنّزَ ثَ ُو ْٕهد کَ هیفْاُل ثْكٍ ثبّلف ّ ؽزی كفبع اى ایي گوٍّ اًلک ّ
غبثُ ُ ْْ ٜاِ َّل َػََِ ٠سثِّ٢
گواهی كاّزي آًبى« 9هَبُُٞا أَُٗئْ ُِٖٓ َُيَ َٝارَجَ َؼيَ ْاْلَ ْس َرُُ * َٕٞهَب ٍَ ََٓ ٝب ِػ ِْ ِٔ ٢ثِ َٔب ًَبُٗٞا ْ َ٣ؼ َُِِٔ * َٕٞإْ ِد َ
ؾ ُؼشَُٓ َٝ * َٕٝب أََٗب ثِطَب ِس ِد ا ُْ ُٔئْ ِِٓ٘ * َٖ٤إِْ أََٗب اِ َّل َٗ ِز٣ش ُٓجُِ( 8»ٖ٤لتٜـ :آيب ث ٠ت ٞاي٘ب ٙثيبٝكيٖ  ٝعبّ آ ٠ٌٛكلٗٝبيِبٙ
َُ ْ ٞرَ ْ
پيل ٝت١ ٞستٜـ؟ * ُلت ٚٗ :ثً ٠بك١بيی ً ٠اٛزبٕ ٗیؿٜ١ـ ،آُب١ی ٛـاكٕ * اُل ٗیك٘٢يـ ،عسبة ايطب ٙت٢ٜب ثب
پلٝكؿُبك ٗ ٚاست *  ٚٗ ٝعلؿ ًٜٜـٟی ٗإٜٗب٘ٛ ٙیثبضٖ * ٗ ٚرن ثيٖ ؿٜ١ـٟای آضٌبك ٛيستٖ).

 - 6نوح=  8تا <.
 - 7قمر= .11
 - 8شعرا=  111تا .118
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 -1العمل الدؤوب للنجاة من الفيضاف ،وذلك بصنع السفينة المباركة وتهيئة الطعاـ للناس والحيوانات
وتهيئة العدة والعدد ،وىذا أمر ال يتصور أنو يسير ،بل على العكس ىو أمر صعب ،والذي يقوـ بو البد أنو

يواجو مشاكل كثيرة ،خصوصاً إذا كاف منبوذاً من قومو ،وبالتالي ال يملك الكثير من اإلمكانيات ألداء ىذه

المهمة الكبيرة ،ومن ىنا نتصور كم كاف صبر نوح عظيماً ،وكم كاف توكلو واعتماده على اهلل الواحد القهار
عظيماً ،وكم كانت الرحمة اإللهية والفضل اإللهي الذين شمبل نوحاً عظيمين ،فكاف عليو السبلـ يعمل بيد
تكاد تكوف خالية إال من رحمة اهلل ،وكاف يعمل في مجتمع ال يعرؼ إال االستهزاء بو والسخرية والتهكم.

 -5کبه پیٍْزَ ثوای ًغبد اى ٍیل .ایي کبه ثب ٍبفزي کْزی هجبهک ّ رِیَی آمّلَ ثوای هوكم ّ
ؽیْاًبد ّ رِیَی اهکبًبد ّ افواكْٕ ،هد پنیوفذً .جبیل رْٖه ّْك کَ ایي ،هْْٙػی ٍِل ّ آٍبى
اٍذ؛ ثلکَ ثوػکٌ ،کبهی اٍذ كّْاه .کَی کَ اللام ثَ ایي ػول هیکٌل ،ثبیل ثب هْکالد ثَیبهی
هّثَهّ ّْك؛ هقْٖٕبً ىهبًی کَ اى ٝوف لْهِ ٝوك ّلٍ ثبّل؛ كه ًزیغَ ایي ّقٔ اهکبًبد ىیبكی
ثوای اًغبم كاكى ایي کبه ثيهگ ّ هِن كه افزیبه ًلاهك .اى ایٌغب هیرْاًین هزْعَ ّْین کَ ٕجو ًْػ رب
چَ اًلاىٍ ثيهگ ّ ،رب چَ ؽلّی رْکل ّ اػزوبك اّ ثو فلاًّل یگبًَی لِِبه ػظین ّ ،رب چَ ؽل هؽوذ ّ
فٚل الِی کَ ّبهل ًْػ ّل ،ثيهگ ّ ػظین ثْك؛ ایْبى ثب كٍزبًی کَ اى ُو چیيی عي هؽوذ فلاًّل

فبلی ثْك ،کبه هیکوك ّ كه عبهؼَای ثَ فؼبلیذ هیپوكافذ کَ چیيی عي هیْقٌل ّ اٍزِيا ّ هَقوٍ
کوكىً ،ویٌّبفزٌل.

 -2اليقين وال أقصد اليقين بوجود اهلل سبحانو أو بنبوتو (ع) ،بل أقصد اليقين بالنصر على الظالمين
والتسلط على رقابهم ،وىذا اليقين جعل نوحاً (ع) قوي العزيمة ،يبلغ رسالة السماء ،ويصبر على األذى ،وال
ت َكلِمتُػنَا لِ ِعب ِ
ادنَا
َ
﴿ولََق ْد َسبَػ َق ْ َ
يأبو باستهزاء القوـ ،بل ىو يستهزئ بهم ،حيث أنو واثق من قولو تعالىَ :
ِ
ورو َف * َوإِ اف ُج ْن َدنَا ل َُه ُم الْغَالِبُو َف﴾.
ين * إِناػ ُه ْم ل َُه ُم ال َْم ْن ُ
صُ
الْ ُم ْر َسل َ
 -6یمیي .هٌظْهم یمیي ثَ ّعْك فلاًّل ٍجؾبى یب ًَجذ ثَ ًجّْرًِ یَذ؛ ثلکَ هٌظْهم یمیي
كاّزي ثَ پیوّىی ثو ٍزنگواى ّ هَُلّّ ٜلى ثو آًبى هیثبّل .ایي یمیي آى لله ًْػ ثب اهاكٍای ًوْكٍ
ثْك کَ هٍبلذ آٍوبًی ها ثَ اًغبم ثوٍبًل ،ثو آىاه ّ امیذُب ٕجو پیَْ کٌل ّ هَقوٍکوكى لْهِ،
ثوایِ هِن ًجبّل؛ ؽزی اّ کَی ثْك کَ آًبى ها هَقوٍ هیکوك؛ چوا کَ ثَ ٍقي فلاًّل هزؼبل اٝویٌبى
قُ ٞسَٝ * َٕٝإَِ ُج ْ٘ َذَٗب َُ ُ ُْ ٜا ُْ َـبُِجُ( 9» َٕٞهغؼبً ٗب
عِِ * َٖ٤اَِٗ ُ ُْ ُٜ َُ ْْ ٜا ُْ َٔ ْ٘ ُ
عجَوَذْ ًَِِ َٔزَُ٘ب ُِ ِؼجَب ِدَٗب ا ُْ ُٔ ْش َ
کبهل كاّذََُٝ « 9وَ ْذ َ
ؿكثبكٟی ثٜـُب٘ٛب ٠ً ٙث ٠كسبٓت ٗیكلستيٖ ام پيص تػ٘يٖ ُلكت٠ايٖ * ً١ ٠ل آي ٠ٜآٛب ،ٙيبكیضـ١ ٟستٜـ * ٝ
ٓطٌل ٗب پيلٝم است).

 - 9صافات=  1:1تا .1:6
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الخبلصة:
الدعوة إلى الحق بلين ورحمة ورقة ،ثم المبالغة في الرحمة لمن يؤمن بالحق ،والصبر على من لم يؤمن في

﴿وَال تَ ْمنُن
البداية لعلو بعد ذلك يؤمن بالحق والعمل ليبلً ونهاراً وسراً وعبلنية ،إليصاؿ الحق دوف ملل وكلل َ
تَ ْستَ ْكثِ ُر﴾ ،وفي كل ىذه األحواؿ البد من اليقين بالنصر اإللهي ،وااللتجاء إلى اهلل والتحصن بو والتوكل
عليو ،توكبلً حقيقياً بمعنى أف يكوف العبد مصداقاً لآلية الكريمة (ال قوة إال باهلل).
خالصه:
كػْد ثَ ؽك ثب ًوهی ّ هلّذ ّ هِوثبًیٍ .پٌ إواه ّهىیلى ثو هؽوذ ّ هِوثبًی ثَ کَی کَ ثَ
ؽك ایوبى آّهكٍ اٍذ ّ ٕجو كه ثواثو کَی کَ كه ُوبى اثزلا ایوبى ًویآّهكّ ،بیل پٌ اى آى ثَ ؽك
ایوبى آّهك ّ ،فؼبلیذ ّجبًَهّىی ّ كه ًِبى ّ آّکبه ثوای هٍبًیلى ؽك ،ثلّى ایٌکَ فَزَ ّ ًبرْاى
غزَ ٌْضِ ُش»
گوكك « ََّ ٝل رَ ُْٖٔ٘ رَ ْ

10

( ٝصينی ٗـ ٠ً ٟثيص ام آ ٙصطٖ ؿاضت ٠ثبضی) .كه روبهی ایي ّٙؼیذُب ثبیل ثَ

یبهی الِی یمیي كاّذ ،ثَ فلاًّل پٌبٍ ثوك ،كه پٌبُگبٍ اّ لواه گوفذ ّ ثَ اّ رْکل ًوْك؛ رْکلی ؽمیمی،
ثَ ایي هؼٌب کَ ثٌلٍ هٖلاق ایي آیَی کوین ّْك «اللْح اال ثبللَ» (ُیچ ًیوّیی ًیَذ هگو ثَ فلاًّل).

***

 - 10مدثر= .9
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إضاءات من محاججة نوح (ع) مع قومو
ف َخلَ َق اللاوُ سبع سماو ٍ
ات ِطبَاقاً …﴾ .نوح (ع) كجميع األنبياء ،أرسلوا إلصبلح الفساد
َم تَػ َرْوا َك ْي َ
َْ َ َ َ َ
﴿أَل ْ
العقائدي والتشريعي واألخبلقي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي ،وحججهم بسيطة خالية من التعقيد ،ال

تحتاج إلى النظر الكثير والتحقيق الخطير ليتضح أنها الحق المبين ،ولكنها عندما تلقى على قوـ لوثوا فطرة
اهلل وصبغوا أنفسهم بغير صبغة اهلل ،تصبح في غاية التعقيد واإلبهاـ ألنها ألقيت على قوـ لهم قلوب ال

يفقهوف بها ولهم آذاف ال يسمعوف بها.

سٝؽ٘گشیٛب٣ی اص اعزذّلٍٛبی ٗٞح(ع) ثب هٓٞؼ
بٝاد ِهجَبهب( 11»....آيب ٘ٛیثيٜيـ صِ ٠ٛٞؽـا ١لت آس٘ب ٙعجو٠عجو ٠كا ثيبكليـ؟.)....
«أََُ ْْ ر ََش ْٝا ًَْ٤قَ َخَِ َ
ع ْج َغ َ
ن للاُ َ
ع َٔ َ

ًْػ هبًٌل ُوَی پیبهجواى ،ثوای إالػ فَبك ػمیلری ،رْویؼی ،افاللی ،اعزوبػیٍ ،یبٍی ّ الزٖبكی
فوٍزبكٍ ّل .اؽزغبؽبد ّ اٍزلاللُبی آًِبٍ بكٍ ّ فبلی اى ُو ًْع پیچیلگی اٍذ ّ ثوای ایٌکَ
هّّي ّْك ؽك آّکبه هیثبٌّل ،ثَ كلذ ًظو ثَیبه ّ رؾمیك ىیبك ًیبى ًلاهًلّ .لی ّلزی ایي هَبیل
ثوای هوكهبًی کَ فٞود فلاًّلیْبى ها آلْكٍ کوكٍ ّ هًگی ؿیو اى هًگ فلایی ثَ فْك گوفزَاًل،
هٞوػ هیّْك ،كه ًِبیذ پیچیلگی ّ اثِبم ًوْك هیکٌل؛ چوا کَ ثوای هوكهی کَ كلُبیی كاهًل کَ ثب آى
ًویفِوٌل ّ گُُْبیی كاهًل کَ ثب آى ًویًٌّْل ،هٞوػ ّلٍ اٍذ.

واعتراضات القوـ:
اِ
شراً ِّمثْػلَنَا﴾.
 -1أنت بشر مثلنا ﴿فَػ َق َ
ين َك َف ُرواْ ِمن قِ ْوِم ِو َما نَػ َر َ
اؾ إِالا بَ َ
اؿ ال َْمؤلُ الذ َ
اِ
ِ ِ
ي ال ارأْ ِي﴾.
﴿وَما نَػ َر َ
اؾ اتاػبَػ َع َ
 -6اتبعك البسطاء ضعيفو الرأي َ
ين ُى ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ
ك إِالا الذ َ
ِِ
ين﴾.
﴿وَما نَػ َرى لَ ُك ْم َعلَْيػنَا ِمن فَ ْ
 -3نظنك كاذباً أنت ومن معك َ
ض ٍل بَ ْل نَظُنُّ ُك ْم َكاذب َ
اػزشاكٛبی ا ٖ٣ه:ّٞ
ُ
ْ
َ
 -1رْ اًَبًی ُوبًٌل هب َُزی« 9كوَب ٍَ ا ُْ َٔل اَُ ِزًَ َٖ٣لَ ُشْ ٝا ِٖٓ هِ َْٓ ِٚ ِٓ ٞب َٗ َشاىَ اِّلَ ثَؾَشا ِّٓضََِ٘ب»
ًً ٠بكل ثٞؿٛـ ُلتٜـٗ :ب ت ٞكا رن اٛسبٛی ٘١بٜٛـ ؽٞيص ٘ٛیثيٜيٖ).

12

(ٗ٢تلا ٙهٗٞص

 -2افواك ٍبكٍای کَ كاهای هأی ّ ًظو ٙؼیف َُزٌل ،رْ ها پیوّی هیکٌٌلَٓ َٝ « 9ب َٗ َشاىَ ارَجَ َؼيَ اِّلَ اَُ ِزَٖ٣

 - 11نوح= .18
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ُ ْْ ٛأَ َسا ِرَُُ٘ب ثَب ِد َ ْ
٘ٛ ٝ( 13»١یثيٜيٖ ً ٠رن اكافّ ه ٝ ٕٞاكلاؿ ضؼيقآلأی ام تٗ ٞتبثؼت ًٜٜـ).
 ١اُ َشأ ِ
نَ ثَ َْ َٗظُ٘ ٌُ ْْ ًَب ِر ِثٝ( » َٖ٤
 -3گوبى هیکٌین رْ ّ ُوواُبًذ ،كهّؽگْ َُزیلَٓ َٝ « 9ب َٗ َشَ ْْ ٌُ َُ ٟػ َِ َْ٘٤ب ِٖٓ كَ ْ
٘ٛیثيٜيٖ ً ٠ض٘ب كا ثل ٗب كضئتی ثبضـ ،ثٌٔ ٠پٜـاكيٖ ً ٠ؿكٝؽ ٗیُٞييـ).

وجميع ىذه االعتراضات بعيدة عن محور الرسالة والقضية المطروحة للمناقشة ،فهذه مغالطات وسفسطة ،بل
ىي اعتراضات واىية يقنعوف بها أنفسهم المتكبرة ،ويستخف بها العلماءُ المستضعفين في األمور الدينية،
وأتباعهم ومقلديهم ،الذين يغلب عليهم الجهل والعمى﴿ ،قاؿ المؤل من قومو﴾ المؤل أصحاب السلطة
ض ٍ
بلؿ ُمبِي ٍن﴾ ،ليس فقط ضبلؿ ،بل مبين واضح جلي بالنسبة لهم !! ألف
الدينية والدنيوية﴿ ،إِناا لَنَػ َر َ
اؾ فِي َ

نوحاً جاء ليدعو الناس إلى عبادة اهلل والمساواة والعدالة والرحمة والتقوى ،وىذه األمور تعترض مسيرتهم
الشيطانية في استخفاؼ الناس ،وقيادتهم الدينية والدنيوية ،وما تجلبو لهم ىذه الرئاسات الباطلة من ترؼ

وجاه وقدسية مزيفة .ولهذا فبل داعي للنظر في ادعاء نوح (ع) ،بل يكفي أف يقوؿ المؤل (القيادة وخصوصاً
الدينية) :إف نوحاً في ضبلؿ مبين جلي ،ليقوؿ جميع الناس الذين أنسوا التقليد واإلتباع األعمى :إف نوحاً في
اِ
ِ ِ
ِ
ين﴾.
ضبلؿ مبينَ ،
ين َك اذبُوا بآياتنَا إِناػ ُه ْم َكانُوا قَػ ْوماً َعم َ
﴿وأَغْ َرقػْنَا الذ َ
ُوَ ی ایي اػزواٗ ُب اى هِؾَْه هٍبلذ ّ آًچَ کَ ثوای ثؾش ّ هٌبلَْ هٞوػ ّلٍ اٍذ ،ثَ كّه
هیثبٌّل؛ ُوگی عي هـبلٍ ّ َٞفًَ َٞویثبٌّل ّ ؽزی اػزواُٗبی هُْْهی َُزٌل کَ ثب آًِب،
ًفٌُبی هزکجِوّبى ها لبًغ هیکٌٌل ّ ػلوب ثَ ّاٍَٞی آًِب ،افواك ٙؼیف كه هَبیل كیٌی ّ پیوّاى ّ
همللیي فْك ها فْاه ّ ٍجک هیّووًل؛ پیوّاًی کَ ًبكاًی ّ ًبثیٌبیی ثو آًبى ؿلجَ پیلا کوكٍ اٍذ« .هَب ٍَ
ا ُْ َٔلُ ِٖٓ هِ ْ٢ٗ( »ِٚ ِٓ ٞتلا ٙهٗٞص ُلتٜـ)؛ هٌظْه اى «هِزواى ّ ثيهگبى» ٕبؽجبى ثوروی كیٌی ّ كًیْی
مالٍ ُٓجِٗ( »ٖ٤ب ت ٞكا ؿك ُ٘لا١ی آضٌبكی ٗیثيٜيٖ) ًَ فم ٜكه گوواُی ،ثلکَ ثوای
هیثبّلِ « .اَٗب ََُ٘ َشاىَ كَِ ٢
آًبى هّّي ّ ّاٙؼ ّ آّکبه ًیي هیثبّل!! چوا کَ ًْػ آهلٍ اٍذ رب هوكم ها ثَ پوٍزِ فلاًّل،

ثواثوی ،ػلالذ ،هِوثبًی ّ رمْا كػْد ًوبیل ّ ،ایي هْاهك كه هَیو ّیٞبًی آًبى ثوای ٍجک ّووكى
هوكم ،هُجوی كیٌی ّ كًیْی ،هیبٍذُبی ثبٝل ،عبٍ ّ همبم ّ هملًّ ثْكى ٍبفزگی ّ لُلّاثیّبى ،كه
رؼبهٗ هیثبّل .ثَ ُویي كلیل ُیچ اكػب کٌٌلٍای کَ ثزْاًل كه آًچَ ًْػ اكػب هیکٌلً ،ظو ثیفکٌل،
ّعْك ًلاهك؛ ثلکَ ُویٌکَ ثيهگبى فهُجواى ّ هقْٖٕبً هُجواى كیٌیف ثگْیٌلًْ« 9ػ كه گوواُی هّّي ّ
آّکبهی اٍذ» ،کفبیذ هیکٌل ،رب رْكٍی هوكهی کَ ثب رملیل ّ پیوّی کْهکْهاًَ اًٌُ گوفزَاًل ،ثگْیٌل9
ًْػ كه گوواُی آّکبهی اٍذَٝ « .أَ ْؿ َش ْهَ٘ب اَُ ِزَ ًَ َٖ٣زثُٞا ثِآ٣ب ِرَ٘ب اَِٗ ًَُ ْْ ٜبُٗٞا هَ ْٓٞب َػ ِٔ ٝ( 14» َٖ٤آٛب ٙكا ً ٠آيبت ٗب كا
ؿكٝؽ ٗیاِٛبضتٜـ ؿله ٠سبؽتيٖٗ ٠ً ،لؿٗی ًٞكؿّ ثٞؿٛـ).
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***
إضاءات من دعوة إبراىيم (ع)
 -1المواجهة بشدة وقسوة ال لين فيها ،فإبراىيم يواجو قومو فيقوؿ …﴿ :ما َى ِذهِ الت ِ
يل الاتِي أَنْػتُ ْم ل ََها
َ
َ
اماث ُ
ِِ
ِ
ض ٍ
بلؿ ُمبِي ٍن … َوتَاللا ِو َألَكِي َد اف
ين* قَ َ
اؿ لََق ْد ُك ْنتُ ْم أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم فِي َ
اءنَا ل ََها َعابد َ
َعاك ُفو َف * قَالُوا َو َج ْدنَا آبَ َ
ِ
ُّ
ين﴾ ،ىنا المواجهة تنتقل بسرعة عجيبة من الجدؿ والمحاججة اللسانية إلى
أْ
َصنَ َام ُك ْم بَػ ْع َد أَ ْف تُػ َولوا ُم ْدب ِر َ
اإلنكار باليد واستخداـ السبلح الفتاؾ في حينها  -الفأس﴿ ،-فَ َج َعلَ ُه ْم ُج َذاذاً إِاال َكبِيراً ل َُه ْم ل ََعلا ُه ْم إِل َْي ِو
يَػ ْرِجعُو َف﴾ ،وجاءوا بإبراىيم المؤمن الوحيد بين جموع علماء ضبللة ومقلدين عمياف وعبيد طاغوت ،ولم
ْت َى َذا بِآلِ َهتِنَا يَا
ت فَػ َعل َ
يستسلم إبراىيم ولم يتخذ جانب اللين ،بل واجههم بقسوة وشدة ،سألوه﴿ :قَالُوا أَأَنْ َ
ِ ِ
ُوى ْم إِ ْف َكانُوا يَػ ْن ِط ُقو َف﴾.
يم﴾ فأجابهم بسخرية وتهكم﴿ :قَ َ
اسأَل ُ
اؿ بَ ْل فَػ َعلَوُ َكبِ ُيرُى ْم َى َذا فَ ْ
إبْػ َراى ُ
سٝؽ٘گشیٛب٣ی اص دػٞد اثشا(ْ٤ٛع)
 -1ثوفْهك ثب ّلد ّ رٌلی کَ ًوهی كه آى هاٍ ًلاهك .اثواُین ثب لْهِ هّثَهّ ّل ّ فوهْكَٓ ....«9ب
َِ ٛز ِ ٙاُزَ َٔبصِ َُ ٤اَُزِ ٢أَ ْٗز ُْْ َُ َٜب ػَب ًِلُ * َٕٞهَبُُٞا ََ ٝج ْذَٗب آ َثب َءَٗب َُ َٜب ػَب ِث ِذ * َٖ٣هَب ٍَ َُوَ ْذ ًُ ْ٘ز ُْْ أَ ْٗزُ ْْ َٝآثَب ُإ ًُ ْْ ِكَ ٢
مالٍ ُٓ ِجَٝ * ....ٖ٤رَبللِ
فَ٘ب َٓ ٌُ ْْ ثَ ْؼ َذ إَْٔ ر َُُٞٞا ُٓ ْذثِ ِش ....( 15» َٖ٣اي ٚتٜـيس١ب ً ٠ث ٠پلستص آ٢ٛب ؿّ ٢ٛبؿٟايـ ،صيستٜـ؟ * ُلتٜـ:
َْلَ ًِ٤ذََٕ أَ ْ
پـكا٘ٛب ٙكا ؿيـيٖ ً ٠آ٢ٛب كا ٗیپلستيـٛـ * ُلت١ :ل آي ٠ٜض٘ب  ٝپـكاٛتب ٙؿك ُ٘لا١ی آضٌبكی ثٞؿٟايـ ٝ * ....ث٠
ؽـا سُٜٞـ ً ٠ص ٙٞض٘ب ثلٝيـ ،صبكٟی اي ٚثتبٛتب ٙكا ؽٞاً ٖ١لؿ) .كه ایٌغب هّیبهّیی ثب ٍوػذ ػغیجی اى

عَلل ّ اٍزلالل ىثبًی ثَ اًکبه ثب كٍذ ّ اٍزفبكٍ اى ٍالػ هقوِة كه ىهبى فْكُ فیؼٌی رجوف اًزمبل
هییبثل« .كَ َج َؼَِ ُُ ْْ ٜج َزارا اِ َّل ًَجِ٤شا َُ َُ َُ ْْ ٜؼَِ ُ ْْ ٜاَُِ ْْ َ٣ ِٚ ٤ش ِجؼُ( 16» َٕٞآ٢ٛب كا ؿك ًٞ ٖ١ثيـ ِٗل ثنكٍتليٜطب ٙكا ،تب ِٗل ث ٠آٙ
ثبمُلؿٛـ) .اثواُینِ هإهي ها یکَ ّ رٌِب كه عوغ ػلوبی گوواُی ّ همللاى کْه كل ّ ثٌلگبى ٝبؿْد

آّهكًل؛ ّلی اثواُین رَلین ًْل ّ هُّ ًوم ّ هالین ها پیِ ًگوفذ؛ ثلکَ ثب ّلد ّ رٌلی ثب آىُب
هّثَهّ ّل .آًبى اى ایْبى پوٍیلًل« 9هَبُُٞا أَأَ ْٗذَ كَ َؼ ِْذَ ََ ٛزا ثِآُِ َٜزَِ٘ب َ٣ب اِ ْث َشا ُِ( 17»ُْ ٤ٛلتٜـ :ای اثلا١يٖ ،آيبت ٞثب
ؽـايبٗ ٙب صٜيً ٚلؿٟای؟) ّ اّ ثب ؽبلذ هَقوٍ ّ هیْقٌل ثَ آًِب پبٍـ هیكُل« 9هَب ٍَ ثَ َْ كَ َؼَِِ ًَ ُٚجُ ٤ش َُ َٛ ْْ ٛزا
عؤَُُِ ْْ ُٛ ٞإْ ًَبُٗٞا َِ ْ٘ ٣طوُُ( 18» َٕٞلت :ثٌٔ٘١ ٠ي ٚثنكٍتليٜطب ٙصٜيً ٚلؿ ٟاست .اُل سؾٗ ٚیُٞيٜـ ،ام آ٢ٛب
كَب ْ
ثپلسيـ!).

 - 15انبٌا=  85تا .8:
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اسألوىم يا عمياف ،يا من لوثتم فطرتكم التي فطركم اهلل عليها ،اسألوىم يا من صبغتم أنفسكم بصبغة غير
صبغة اهلل ،اسألوىم يا من حجبتم أنفسكم بعلوـ مليئة بالجدؿ والسفسطة الشيطانية ،وادعيتم أنها تمثل
ت ما ى ُؤ ِ
ِ
الء يَػ ْن ِط ُقو َف﴾ .فأجاب ىذا النبي
الدين ،اسألوىم يا منكوسوف؟! فلم يجدوا جواباً لو إال﴿ :لََق ْد َعل ْم َ َ َ
اؿ أَفَػتَػ ْعب ُدو َف ِمن ُد ِ
ض ُّرُك ْم
العظيم ىذه الجماعة الملعونة المنكوسة بغلظة﴿ :قَ َ
وف اللا ِو َما ال يَػ ْنػ َفعُ ُك ْم َش ْيئاً َوال يَ ُ
ُ
ْ
* أُؼ لَ ُكم ولِما تَػ ْعب ُدو َف ِمن ُد ِ
اؿ أَفَػ َرأَيْػتُ ْم َما ُك ْنتُ ْم تَػ ْعبُ ُدو َف * أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ُم ْاألَقْ َد ُمو َف
وف اللا ِو أَفَبل تَػ ْع ِقلُو َف﴾﴿ .قَ َ
ََْ ُ
ْ
ِ
ين﴾.
* فَِإناػ ُه ْم َع ُد ٌّو لِي إِاال َر ا
ب ال َْعالَم َ
ص ُروا
وفي النهاية لم يجدوا جواباً إلبراىيم (ع) ،إال النار التي استعرت في أجوافهم﴿ ،قَالُوا َح ِّرقُوهُ َوانْ ُ
ِِ
ِ
ار
ين﴾ ،وىنا تمتد يد الرحمة اإللهية لتغشى ىذا المؤمن الذي غضب هلل﴿ ،قُػلْنَا يَا نَ ُ
آل َهتَ ُك ْم إِ ْف ُك ْنتُ ْم فَاعل َ
ُكونِي بػرداً وسبلماً َعلَى إِبػر ِاىيم * وأَر ُ ِ
اى ْم أَئِ امةً
ين * َونَ اج ْيػنَاهُ … * َو َج َعلْنَ ُ
ادوا بِو َك ْيداً فَ َج َع ْلنَ ُ
َْ َ َ
َْ َ َ َ
س ِر َ
اى ُم ْاألَ ْخ َ
يَػ ْه ُدو َف بِأ َْم ِرنَا﴾.
ای کْه كالى ،اى آًبى ثپوٍیل .ای کَبًی کَ فٞود فْكربى ها کَ فلاًّل ّوب ها ثو آى ٍوّزَ
اٍذ ،آلْكٍ کوكٍایل ،ای کَبًی کَ ثَ فْكربى ،هًگی ؿیو اى هًگ فلایی ىكٍایل ،اى آًبى ثپوٍیل؛ ای
کَبًی کَ فْك ها ثب ػلْهی کَ آکٌلٍ اى علل ّ ٍفََٞی ّیٞبًی اٍذ ،پّْیلٍ كاّزَایل ّ اكػب

هیکٌیل کَ ایٌِب روضیلی اى كیي هیثبٌّل .اى آًبى ثپوٍیل ،ای ّاهًَّّلگبى .اهب پبٍقی ًیبفزٌل عي
ایٌکََُ« 9وَ ْذ َػِِ ْٔذَ َٓب َٛئُّل ِء ِ ْ٘ َ٣طوُ( 19» َٕٞت ٞؽٞؿ ٗیؿاٛی ً ٠ايٜب ٙسؾ٘ٛ ٚیُٞيٜـ) ّ ایي پیبهجو ثيهگ ثَ ایي
نش ًُ ْْ * أُف
ُ ٕٝللاِ َٓب ّل ْ٘ َ٣لَ ُؼ ٌُ ْْ َ
ؽ ْ٤ئب َّٝل ُ َ٣
گوٍّ هلؼْىِ ّاهًَّّلٍ ،ثَ رٌلی پبٍـ هیكُل« 9هَب ٍَ أَكَزَ ْؼجُذُ ِْٖٓ َٕٝد ِ
ُ ٕٝللاِ أَكَال رَ ْؼوُُِِ( 20» َٕٞلت :آيب ث ٠ربی اهلل صينی كا ٗیپلستيـ ً ٠ٛ ٠ض٘ب كا سٞؿی ٗیكسبٛـ
َُ ٌُ ْْ ََٔ ُِٝب رَ ْؼجُذُ ِْٖٓ َٕٝد ِ
 ٠ٛ ٝميبٛی * ام ض٘ب  ٝام آ ٙصين١بيی ً ٠ؿيل ام اهلل ٗیپلستيـ ،ثيناكٕ .آيب ث ٠ػوْ ؿك٘ٛیيبثيـ؟) ّ «هَب ٍَ أَكَ َشأَ ْ٣ز ُْْ َٓب
ة ا ُْ َؼبَُ ُِٔ( 21» َٖ٤لت :آيب ٗیؿاٛيـ ً ٠صٗ ٠یپلستيـٟايـ؟ *
ًُ ْ٘زُ ْْ رَ ْؼجُذُ * َٕٝأَ ْٗزُ ْْ َٝآثَب ُإ ًُ ُْ ْاْلَ ْه َذ ُٓ * َٕٞكَبَِٗ َُ ْْ ٜػذُ ٢ُِ ٝاِ َّل َس َ
ض٘ب ٛ ٝيبًبٛتب ٙپيص ام ض٘ب؟ * آ٢ٛب ؿضٜ٘ب١ ٚٗ ٙستٜـٓٝ ،ی پلٝكؿُبك ر٢بٛيب ٙؿٝست ٗ ٚاست).
كه ًِبیذ ،پبٍقی ثوای اثواُینً یبفزٌل ،عي آرْی کَ كه كهًّْبى ىثبًَ هیکْیل« 9هَبُُٞا َد ِّشهُُٙٞ
ق ُشٝا آُِ َٜزَ ٌُ ْْ إِْ ًُ ْ٘زُ ْْ كَب ِػ ُِِ( 22» َٖ٤لتٜـ :اُل ٗیؽٞا١يـ ًبكی ثٌٜيـ ،ثسٞماٛيـش  ٝؽـايب ٙؽٞؿ كا ٛػلت ؿ١يـ).
َٝا ْٗ ُ
ایٌغب اٍذ کَ كٍذ هؽوذ الِی کْیلٍ هیّْك رب ایي هإهٌی ها کَ ثَ فبٝو فلاًّل فْوگیي ّلٍ
غ ِشَ ََٗٝ * َٖ٣ج َْ٘٤ب* ....ُٙ
عالٓب َػَِ ٠اِ ْث َشا َِٝ * َْ ٤ٛأَ َسادُٝا ثِ ِ٤ْ ًَ ٚذا كَ َج َؼ َِْ٘ب ُْ ُْ ٛاْلَ ْخ َ
اٍذ ،كهثوگیوك« .هُ َِْ٘ب َ٣ب َٗب ُس ًُ ٢ِٗٞثَ ْشدا ََ ٝ
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ََ ٝج َؼ َِْ٘ب ُ ْْ ٛأَئِ َٔخ ْٜ َ٣ذُ َٕٝثِؤ َ ْٓ ِشَٗب»ُ( 23لتيٖ :ای آتص ،ثل اثلا١يٖ سلؿ  ٝسالٗت ثبش * ٗیؽٞاستٜـ ثلای اثلا١يٖ ٌٗلی
ثيٜـيطٜـٓٝ ،ی ٗب آ٢ٛب كا ثسيبك ميبٌٛبك ُلؿاٛيـيٖ *  ٝك١بٛيـيٖ ا ٝكا ٠٘١ ٝ * ....كا پيطٞايبٛی سبؽتيٖ ً ٠ث ٠اٗل ٗب
١ـايت ٗیًلؿٛـ).

 -6ال مطاولة في دعوة إبراىيم (ع) ،بل ىي مواجهة سريعة تتوالى فيها األحداث بسرعة مذىلة.
 -2كه كػْد اثواُینُ یچ هلاهایی كه کبه ًویثبّل؛ ثلکَ ثوفْهكی اٍذ ٍویغ کَ ارفبلبد كه آى
ثب ٍوػذ ؽیودآّهی پْذ ٍوِ ُن هؿ هیكٌُل.

 -3تحديد الهدؼ والضربة التي تقصم ظهر الباطل ،واالصطداـ مع الباطل بقسوة وسرعة دوف حساب
للقياسات المادية ،وما ألىل الباطل من سلطة دنيوية ودينية تمكنهم من استخفاؼ الناس .عندما يكوف العبد

على يقين أف ال قوة إال باهلل يواجو المبليين وحيداً دونما اكتراث لعددىم وعدتهم ،ألف عدده وعدتو الواحد

القهار سبحانو وتعالى.

 -3هْقٔ ثْكى ُلف ّ ٙوثَای کَ پْذ ثبٝل ها هیّکٌل ّ ثوفْهك ثب ثبٝل ،ثب رٌلی ّ ثب

ٍوػذ ّ ثلّى ؽَبة کوكىِ همیبًُبی هبكی ّ آًچَ اُل ثبٝل اى ٍُلَُٞبی كًیْی ّ كیٌی كه
افزیبه كاّزٌل ّ ثَ ّاٍَٞی آًِب هیرْاًَزٌل هوكم ها فْاه ّ ٍجک ًوبیٌلٌُ .گبهی کَ ثٌلٍ یمیي
كاّزَ ثبّل کَ «ال لْح اال ثبللَ» (ُیچ ًیوّیی ًیَذ هگو ثَ فلاًّل) ثَ رٌِبیی ثب هیلیْىُب ًفو ّ
ثلّى ایٌکَ ػِلٍّ ّ ػُلٍّّبى ها ثَیبه ثلاًل ،هْاعَ هیّْك؛ چوا کَ ػِلٍّ ّ ػُلٍّی اّ ،فلاًّل ّاؽل لِِبه
ٍجؾبى ّ هزؼبل هیثبّل.

الخبلصة:
أىم ما في دعوة إبراىيم (ع) ،ىي الشدة والمواجهة العلنية السريعة ،وطبعاً ىذه المواجهة كانت مسبوقة

بمواجهة سرية ،كاف من نتائجها إيماف لوط (ع) بدعوة إبراىيم.
خالصه:

هِنرویي ًکزَ کَ كه كػْد اثواُینّ ،لد ّ هّیبهّیی آّکبها ّ ٍویغ هیثبّلٝ .جیؼزبً پیِ اى ایي
هّیبهّیی ،هّیبهّییِ پٌِبًی ًیي ثْكٍ اٍذ کَ اى عولَ ًزبیظ آى ،ایوبى آّهكى لْ ٛثَ كػْد اثواُین
ثْك.

***
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إضاءة من دعوة إبراىيم ونوح (ع)
لم يتحدث القرآف عن معجزة جاء بها نوح أو إبراىيم (ع) إلثبات صدقهما ،ألف المعجزة تأييد لدعوة

األنبياء ،وليست إثباتاً لصحة الدعوة .فدعوتهم (ع) للعودة إلى الفطرة ،فطرة اهلل ال تحتاج إلى دليل ،ألنها

الفطرة التي فطر الناس عليها ،وىي الحق وعبادة اهلل وحده وتسبيحو وتقديسو والتحلي باألخبلؽ الكريمة

التي فطر اإلنساف على حبها ،صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة .فالفراش ينقض على النور ،ولكن عندما
تخرب مجساتو البصرية يركن إلى الظبلـ ،وىكذا اإلنساف ،فاألنبياء والمرسلوف يقوموف بحجة اهلل البالغة،

ويرفعوف الحجب عن بصيرة اإلنساف ،ثم يتركونو يختار؛ إما أف يفتح عينيو ويتجو إلى النور ،أو يغمض عينيو
َصابِ َع ُه ْم فِي آذَانِ ِه ْم
﴿ج َعلُوا أ َ
ويسدؿ على نفسو الحجاب ويتقوقع على نفسو في ظلمات بعضها فوؽ بعضَ ،
استَػغْ َ ِ
استِ ْكبَاراً﴾.
استَ ْكبَػ ُروا ْ
َص ُّروا َو ْ
َو ْ
ش ْوا ثيَابَػ ُه ْم َوأ َ
سٝؽ٘گشی اص دػٞد اثشاٞٗ ٝ ْ٤ٛح(ع)
لوآى كه هْهك هؼغيٍای کَ ًْػ یب اثواُین ثوای اصجبد هاٍزیّبى آّهكٍ ثبٌّلٍ ،قٌی ثَ هیبى
ًیبّهكٍ اٍذ؛ چوا کَ هؼغيٍ ،رأییلی ثو كػْد پیبهجواى هیثبّل ًَ ثوای اصجبد ٕؾِذ ّ كهٍزی
كػْد .كػْد آًبى ثوای ثبىگْذ ثَ فٞود هیثبّل ّ فٞود فلاًّلی ًیبىی ثَ كلیل ًلاهك؛ چوا
کَ فٞوری اٍذ کَ هوكم ثو آى ٍوّزَ ّلٍاًل؛ یؼٌی ُوبى ؽك ّ پوٍزِ فلاًّل یگبًَ ّ رَجیؼ ّ
رملیٌ اّ ّ آهاٍزَ ّلى ثَ افالق کویوبًَای کَ اًَبى ثو كٍّذ كاّزي آى آفویلٍ ّلٍ اٍذ؛ هًگ
فلایی ّ ،چَ هًگی ثِزو اى هًگ فلا؟! پوّاًَ ثَ ٍْی ًْه هیهّك؛ ّلی ّلزی اثياه ثیٌبییاُ اى ثیي
ثوّك ،ثَ ربهیکی هزوبیل هیّْك .اًَبى ًیي ُویي گًَْ اٍذ؛ پیبهجواى ّ فوٍزبكگبى ؽغِذ ثبلـَی
(كلیلِ هٍبی) فلاًّل ها البهَ هیکٌٌل ّ ؽغبةُب ها اى ثٖیود اًَبى کٌبه هیىًٌل؛ ٍپٌ آًبى ها هُب
هیکٌٌل رب فْكّبى اًزقبة کٌٌل؛ یب چْوبًِ ها ثبى هیکٌل ّثَ ٍْی ًْه هیهّك ّ یب چْوبًِ ها
هیثٌلك ّ هّی فْكُ پوكٍای هیاًلاىك ّ فْك ها كه ربهیکیُبیی کَ ثوفی ثو ثوفی كیگو لواه كاهًل،
عزِ ٌْجَبسا»( 24اِٛطت١بيطب ٙكا
عزَ ٌْجَ ُشٝا ا ْ
فشٝا َٝا ْ
فبثِ َؼ ُ ْْ ٜكِ ٢آ َراِٗ َِٝ ْْ ٜا ْ
عزَ ْـؾ َْٞا صَِ٤بثَ َُٝ ْْ ٜأَ َ
گوفزبه هیٍبىكَ « .ج َؼُِٞا أَ َ
ؿك ُٞش١بی ؽٞؿ ًلؿٛـ  ٝربٗ ٠ث ٠سل ًطيـٛـ  ٝپبی كطلؿٛـ ١ ٝل ص ٠ثيطتل سلًطی ًلؿٛـ).

وأعظم دليل على صدؽ األنبياء ىو سيرتهم المباركة وأخبلقهم الطيبة وكل إناء بالذي فيو ينضح.
ومع ىذه السيرة الكريمة والمعجزات العظيمة التي جاء بها األنبياء ،لم يعجز أىل الباطل عن المعارضة

بالمغالطة والسفسطة الشيطانية ،وخصوصاً علماء الضبللة ،بعد أف صبغوا الناس بصبغتهم ،وىي تلك الصبغة
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الباطلة التي عارضوا بها صبغة اهلل سبحانو ،وىكذا صنعوا لهم أرضية خصبة في المجتمع اإلنساني ،لتقبل

منهم كل شيء ،وتتابعهم في كل شيء ،فزىد األنبياء جنوف ،ومعجزاتهم سحر ،وحكمتهم شعر.

ثيهگرویي كلیل ثو ٕلق ّ هاٍذگْیی پیبهجواى ،هفزبه ّ ٍیوٍی هجبهک آًبى ّ افالق پبکْبى

هیثبّل؛ اى کْىٍ ُوبى ثوّى رواّك کَ كه اّ اٍذ.25

ایي هفزبه کویوبًَ ّ هؼغياد ثيهگی کَ پیبهجواى آّهكًل ،ثبػش ًْل اُل ثبٝل اى هؼبهّ َٙ
هقبلفذ ثب آًبى ثب هـبلَٞگوی ّ ٍفََُٞبی ّیٞبًی ًبرْاى ثوبًٌل ،ػلیالقْٖٓ ػلوبی گوواُی؛
الجزَ پٌ اى ایٌکَ هوكم ،هًگ آًبى ها ثَ فْك گوفزَ ثْكًل .ایي ُوبى هًگ ثبٝلی اٍذ کَ ثَ ّاٍَٞی

آى ،ثب هًگ فلاًّل ٍجؾبى هقبلفذ ًوْكًل .ایٌچٌیي ّل کَ هوكم ثوای آًبى كه عبهؼَی اًَبًی
ىهیٌَ ی هٌبٍجی فواُن کوكًل رب ُو چیيی ها اى آًبى ثپنیوًل ّ كه ُو چیيی اى آًبى پیوّی کٌٌل؛
ثٌبثوایي ىُُل پیبهجواى ها كیْاًگی ،هؼغيارْبى ها ٍِؾو ّ ؽکوذّبى ها ّؼو كاًَزٌل!

***
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إضاءات من دعوة موسى(ع)
ِِ
ين﴾.
استَػ َوى آتَػ ْيػنَاهُ ُح ْكماً َو ِعلْماً َوَك َذلِ َ
﴿ولَ اما بَػلَ َغ أَ ُش ادهُ َو ْ
َ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
ىا نحن ندخل مع موسى (ع)  -بعد أف آتاه اهلل الحكمة والعلم  -المدينة ،عاصمة فرعوف التي مؤلىا
بالفساد والطغياف وقتل المؤمنين واالعتداء على األعراض وتسخير المستضعفين لخدمة آلتو اإلجرامية

الضخمة ،وىا ىو موسى يقترب من رجلين أحدىما مؤمن إسرائيلي ،واآلخر رجس من جنود فرعوف يريد

تسخيره وإذاللو ،واإلسرائيلي يأبى الذؿ والمهانة التي ضاؽ بها ذرعاً معظم بني إسرائيل ،ويبادر موسى (ع)

فيقتل اللعين ويصفو من عمل الشيطاف وصنيعتو ،وكما أف الشيطاف عدو هلل مضد لعباد اهلل ،بيّن لكل صاحب

فطرة سليمة،كذلك ىذا اللعين الفرعوني ،وتبدأ معركة موسى (ع) مع فرعوف وحزبو الشيطاني اللعين ،معركة

غير متكافئة بالقياسات المادية.

سٝؽ٘گشیٛب٣ی اص دػٞد ٓٞعی(ع)
غِ٘» َٖ٤
« ََٔ َُٝب ثََِ َؾ أَ ُ
ؽ َذَٝ ُٙا ْ
عز ََ ٟٞآرَ َْ٘٤بُ ُٙد ٌْٔب َِ ٝػ ِْٔب ََ ًَ ٝز ُِيَ َٗ ْج ِض ١ا ُْ ُٔ ْذ ِ

26

(ص ٙٞث ٠عـ ثٔٞؽ كسيـ  ٝثلٜٗٝـ ضـ ،ا ٝكا

عٌ٘ت  ٝؿاٛطی ؿاؿيٖ ٛ ٝيًٌٞبكا ٙكا صٜي ٚپبؿاش ٗیؿ١يٖ).

اکٌْى هب ثَ ُوواٍ هٍْی فپٌ اى ایٌکَ فلاًّل ثَ اّ ؽکوذ ّ ػلن ػٞب فوهْكف ّاهك ِّو هیّْین؛

ثَ پبیزقذ فوػْى کَ آى ها اى فَبك ،گوكىکْی ،کْزبه هإهٌیي ،ثورویعْیی ثو ایي ىهیي ّ ،ثَ ثٌلگی
کْیلى ثیچبهگبى ّ هَزٚؼفیي ثوای فلهذ كه كٍزگبٍ ػوی٘ ّ ْٝیل ٍزوکبهاًَی فْیِ ،آکٌلٍ
کوكٍ ثْك .ایي هٍْی اٍذ کَ ثَ كّ هوك ًيكیک هیّْك کَ یکی اى آًبى اى ثٌیاٍوائیل اٍذ ّ كیگوی
فوكی ًبپبک اى ٍوثبىاى فوػْى هیثبّل ّ هیفْاُل آى كیگوی ها ثَ ثٌلگی ثگیوك ّ فْاه ّ ففیف
ًوبیل .هوك اٍوائیلی ملّذ ّ فْاهی کَ ثیِرو ثٌیاٍوائیل ها ثَ ٍزٍْ آّهكٍ ثْك ،ثوًویربثل .هٍْی
كفبلذ هیکٌل ّ اللام ثَ لزل آى هلؼْى هیًوبیل ّ اّ ها ثَ «ػولی اى ّیٞبى ّ ٍبفزَی اّ» رْٕیف
هیکٌلُ .وبى ْٝه کَ ّیٞبى كّوي فلاًّل ّ ػلیَ ثٌلگبى فلا هیثبّل ّ ایي هْْٙػی اٍذ کَ ثوای
ى فوػًْی ًیي چٌیي ّٙؼیزی كاهك .هجبهىٍی هٍْی ثب
ُو ٕبؽت فٞود ٍبلوی ،هّّي اٍذ ،ایي هلؼْ ِ
فوػْى ّ ؽية ّیٞبًی هلؼًِْ آؿبى هیّْك؛ پیکبهی کَ ثب همیبًُبی هبكی لبثل همبیََ ًیَذ!

فيخرج موسى (ع) من المدينة خائفاً يترقب ،متوسبلً باهلل أف ينجيو من القوـ الظالمين ،ال طلباً للحياة المادية

التي ىي سجن ألمثاؿ موسى(ع)  ،بل ليتسنى لو حمل راية (ال إلو إال اهلل).
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وموسى ىنا لم يحمل فأساً ليكسر صنماً يمثل عقائد القوـ الضالين ،بل حمل عليهم مباشرة وقتل أحدىم

وحاوؿ قتل اآلخر ،وىذه الخطوة أكثر تقدماً من سابقتها ،وبعد غيبة عشر سنوات قضاىا موسى (ع) في
أحضاف نبي عظيم ىو شعيب (ع) ،عاد موسى (ع) إلى مصر وىذه المرة يحمل رسالة إلى الطاغية فرعوف،

﴿وَما
رسالة حملها وىو في طريق العودة وحمل معها (ال قوة إال باهلل) ،قاؿ لو جبار السماوات واألرضَ :
وسى﴾ ،وسبحانو وتعالى أعلم بما في يمين موسى ،عصا بحسب قياسات المحجوبين
ْك بِيَ ِمينِ َ
تِل َ
ك يَا ُم َ

بالمادة ،ال يمكن أف تكوف سبلحاً يقاتل بو موسى (ع) قوات فرعوف المسلحة بأحدث أنواع األسلحة في
حينها ،ولكن اهلل سبحانو وتعالى جعلها حية تسعى بقوتو التي قامت بها السماوات واألرض ،وجعل يد موسى
بيضاء من غير سوء آية أخرى.

هٍْی اى ِّو فبهط هیّْك ،كه ؽبلی کَ روٍبى ّ هوالت اٍذ ّ ،كه ؽبلی کَ ثَ فلاًّل رٍْل
هیکٌل رب اّ ها اى لْم ٍزوگو ًغبد كُل؛ ًَ كه ٝلت ىًلگی هبكی کَ ثوای اهضبل هٍْی ىًلاى

هؾَْة هیّْك! ثلکَ ثَ عِذ ایٌکَ ثو كُّ کْیلى پوچن «ال الَ اال اللَ» ثوایِ اهکبىپنیو گوكك.

كه ایٌغب هٍْی رجوی ثو كُّ ًگوفذ ،رب ثزی ها کَ عِلٍْگو ػمبیل هلّذ گوواٍ ثبّل كه ُن ثْکٌل؛
ثلکَ هّیبهّ ثَ آًبى ؽولَ ًوْك ،یکی اى آًبى ها ثَ لزل هٍبًیل ّ لٖل کْزي فوك كیگوی ها ًیي كاّذ
فایي گبم اى گبمُبیی کَ پیِرو ثیبى گوكیل ،پیِرو ّ علْرو اٍذف ّ پٌ اى كٍ ٍبل ؿیجذ کَ هٍْی
كه كاهبى پیبهجو ثيهگی چْى ّؼیتٍ پوی کوك ،ثَ هٖو ثبىگْذ .ایي هورجَ ،هٍبلزی ها ثوای فوػْى
ٝبؿْد ثو كُّ هیکْیل .هٍبلزی ثو كُّ هیکْیل ،كه ؽبلی کَ كه هاٍ ثبىگْذ ثْك ّ ثَ ُوواٍ آى
«ال لْح اال ثبللَ» ها ًیي ثب فْك كاّذ .عجِبه آٍوبىُب ّ ىهیي ثَ اّ هیفوهبیلَٓ َٝ « 9ب رِ ِْيَ ثِِ٘٤ِٔ َ٤يَ َ٣ب
ع( 27»٠ای ٗٞسی ،آ ٙصيست ث ٠ؿست كاستت؟)؛ كه ؽبلی کَ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثَ آًچَ كه كٍذ
َُٓ ٞ
هاٍذ هٍْی اٍذ ،آگبٍرو اٍذ .ػٖبیی کَ ثو اٍبً لیبًُبی افواكی هبكیًگو ،اهکبى ًلاهك

ٍالؽی هؾَْة ّْك کَ هٍْی ثَ ٍّیلَی آى ،ثب ًیوُّبی فوػْى ثَ هجبهىٍ ثوفیيك؛ ًیوُّبیی کَ ثَ
علیلرویي ٍالػُبی ىهبًْبى هَُلؼ ثْكًلّ .لی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثب ًیوّی فْكُ کَ آٍوبىُب
ّ ىهیي ها ثب آى اٍزْاه اٍذ ،اهاكٍ فوهْك رب آى ها هبهی لواه كُل کَ ثَ ٍوػذ هیفيیلُ .وچٌیي،
كٍذ هٍْی ها ٍپیلِ ثلّى ُیچ ػیجی ،آیَای كیگو لواه كاك.

ومع أف ىذه اآليات عظيمة ،ولكن سبلح موسى لم يكن العصا أو اليد البيضاء المعجزة ،بل إف سبلح موسى
القوي الذي ال يقهر ىو( :ال قوة إال باهلل) ،ولم تكن ىذه اآليات بالنسبة لموسى إال ليرى من آيات ربو

الكبرى .ودخل موسى على الطاغية فرعوف وىو يحمل في صدره ذلك المعنى العظيم( :ال قوة إال باهلل)،

ذلك المعنى الذي صيار فرعوف وىاماف وجنودىما في عين موسى (ع) أخس من الذباب ،بل لم يكونوا في
 - 27طه= .1:
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الحقيقة شيئاً مذكوراً ،وىتف موسى وىاروف (ع) في مجلس فرعوفِ :
بلـ َعلَى َم ِن
﴿ج ْئػنَ َ
ك َوال ا
اؾ بِآيٍَة ِم ْن َربِّ َ
س ُ
ِ
ب َوتَػ َولاى﴾ ،وأخذ الطاغية يكابر ويجادؿ ،من ربكما
اب َعلَى َم ْن َك اذ َ
اتاػبَ َع ال ُْه َدى * إِناا قَ ْد أُوح َي إِلَْيػنَا أَ اف ال َْع َذ َ
ِ
؟ … ما باؿ القروف األولى؟ … ثم أعرض اللعين﴿ :قَ َ ِ ِ
ِ ِ
وسى *
اؿ أَج ْئتَػنَا لتُ ْخ ِر َجنَا م ْن أ َْرضنَا بِس ْح ِر َؾ يَا ُم َ
فَػلَنَأْتِيػن َ ِ ِ ِ ِ
ى﴾.
اج َع ْل بَػ ْيػنَػنَا َوبَػ ْيػنَ َ
ك َم ْو ِعداً ال نُ ْخلِ ُفوُ نَ ْح ُن َوال أَنْ َ
اك بِس ْح ٍر مثْلو فَ ْ
َ
ت َم َكاناً ُس َو ً
وتكبر فرعوف وجنوده وحق عليهم العذاب ،فأُغ ِرقوا في بحر آثامهم ليكونوا عبرة لفراعنة ىذا الزماف
وجنودىم ،فهل من معتبر قبل أف تحق الكلمة.

ثب ایٌکَ ایي آیبد ثيهگ َُزٌلّ ،لی ٍالػ هٍْی ػٖب یب كٍذ ٍپیل هؼغيٍگًَْ ًجْك؛ ثلکَ ٍالػ
للهروٌل هٍْی کَ ُیچ ّکَزی ًلاهك «ال لْح اال ثبللَ» هیثبّل ّ ایي آیبد ثوای هٍْی فم ٜثَ ایي
كلیل ثْك کَ آیبد ثيهگ پوّهكگبهُ ها ثجیٌل .هٍْی ثو فوػْى ٝبؿْد ّاهك هیّْك ،كه ؽبلی کَ كه
ٍیٌَاُ ایي هؼٌبی ثيهگ ها ثب فْك ؽول هیکٌل« 9ال لْح اال ثبللَ»؛ هؼٌبیی کَ فوػْى ّ ُبهبى ّ
ٍوثبىاًِ ها كه چْن هٍْی پَذرو اى هگَی علٍْگو ًوْك ّ كه ّالغ ،إالً چیي لبثل مکوی ًجْكًل.
غال ُّ َػَِ ِٖ َٓ ٠ارَجَ َغ ا ُْ ُٜذَ * ٟاَِٗب هَ ْذ
هٍْی ّ ُبهّى كه هغلٌ فوػْى فویبك ثوآّهكًلِ « 9ج ْئَ٘بىَ ثِآَ٣خ ِْٖٓ َسثِّيَ َٝاُ َ
ة َٝر ََٗ( 28»٠َُٞب ٛطب٠ٛای ام پلٝكؿُبكت كا ثلايت آٝكؿٟايٖ ٝ ،سالٕ ثل آً ٙس ً ٠ام
اة َػََِ ًَ َْٖٓ ٠ز َ
ٝد َِ ٢اَُ َْ٘٤ب إََٔ ا ُْ َؼ َز َ
أُ ِ
پِی ١ـايت هـٕ ٢ٛـ * ١ل آي ٠ٜثٗ ٠ب ٝعی ضـ ٟاست ً ٠ػقاة ثلای آً ٙسی است ً ٠كاست كا ؿكٝؽ ض٘بكؿ  ٝام آٙ
كػ ثلتبثـ)ّ .لی ایي ٝبؿْد ،رکجو هیّهىك ّ عِلال هیکٌل کَ 9پوّهكگبه ّوب کیَذ؟ّٙ ّ ....ؼیذ
مَ٘ب
گنّزگبى چگًَْ هیثبّل؟ٍ ....پٌ ایي هلؼْى هّی ثوهیگوكاًل ّ هیگْیل« 9هَب ٍَ أَ ِج ْئزََ٘ب ُِز ُْخ ِش َجَ٘ب ِْٖٓ أَ ْس ِ
29

ع َ»ٟٞ
غ ْذش ِٓ ْضِِ ِ ٚكَ ْ
بج َؼ َْ ثَ ََْ٘٘٤ب َٝثَ َْ٘٤يَ َٓ ِْ ٞػذا ّل ُٗ ْخِِلُْ َٗ ُٚذُٖ َّٝل أَ ْٗذَ َٓ ٌَبٗب ُ
غ ْذ ِشىَ َ٣ب َُٓ ٞ
ع * ٠كَََِ٘ؤْرََِ٘٤يَ ثِ ِ
ثِ ِ
ٗٞسی ،آيب ٛنؿ ٗب آٗـٟای تب ٗب كا ثب ربؿٝيی ام سلمٗيٜ٘ب ٙثيلًٜ ٙٝی؟ * ٗب ٛين ؿك ثلاثل ت ٞربؿٝيی ص ٙٞربؿٝی تٞ
(ُلت :ای

ٗیآٝكيٖ .ثيٗ ٚب  ٝؽٞؿ ٝػـُٟب١ی ؿك مٗيٜی ٞ٘١اك ثِقاك ًٗ ٠ٛ ٠ب ؽُٔق ٝػـًٜ ٟيٖ  ٠ٛ ٝت.)ٞ
فوػْى ّ لْکویبًِ رکجو ّهىیلًل ّ هَزؾك ػناة گوكیلًل ّ كه كهیبی گٌبُبًْبى ؿوق ّلًل رب
كهٍی ثوای فوػْىُبی ایي ىهبى ّ ٍوثبىاًْبى ثبٌّل .آیب کَی َُذ رب پیِ اى ایٌکَ فوٕذ اى

كٍذ ثوّك ،ػجود گیوك؟

وأىم ما يبلحظ من دعوة موسى (ع) أمور منها:
ثشخی اص ْٜٓرشٞٓ ٖ٣اسد دس دػٞد ٓٞعی(ع):

 - 28طه=  7:و ;.7
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 -1بدأ موسى (ع) بقتل أحد زبانية فرعوف ،وىذا الموقف في غاية الشدة ،فالقتل والقتاؿ عادة يكوف آخر
وسيلة للدعوة ولنشر كلمة ال إلو إال اهلل ،فما الذي جعلو ىنا أوؿ خطوة ؟! والحقيقة ىناؾ عدة أسباب،

منها:

 -1هٍْی ثب کُْزي یکی اى ٍوثبىاى فوػْى ّوّع کوك .ایي هْٙغ ،كه ًِبیذِ رٌلی ّ ّلد
هیثبّل .ثَ ْٝه هؼوْل کْزبه ّ ًجوك آفویي اثياه كػْد ّ هٌزْو ًوْكى کلوَی «ال الَ اال اللَ»

هیثبّل .چَ چیيی ثبػش ّل کَ آى ها كه ایٌغب ،اّلیي گبم لواه كُل؟! كه ّالغ ػلذُبی هزؼلكی
ّعْك كاهك ،اى عولَ9

أ -إف موسى كاف في مواجهة طاغية متسلط على رقاب الناس ،يقتل ويسلب وينهب ويستضعف أىل األرض
دونما رادع ،فكاف عمل موسى المبارؾ بقتل ىذا الجندي الشيطاني ،طعنة نجبلء لفرعوف وحزبو وجنوده

ورادعاً عظيماً لهم.

ب -كاف لهذا العمل أثر عظيم في تشجيع بني إسرائيل وتثويرىم على فرعوف وجنوده وتهيئتهم للثورة
المستقبلية التي قاـ بها موسى (ع) بعد عودتو.

ج -كاف لهذه العملية أىمية في إظهار شخصية موسى (ع) كثائر على ظلم فرعوف وجنوده ،وتعريف بني
إسرائيل أىمية ىذا القائد العظيم الذي سيقوـ بتخليصهم من فرعوف وجنوده فيما بعد.

د -كاف لهذه العملية أىمية في دفع تهمة مواالة فرعوف لعنو اهلل عن موسى (ع) والتي تلبس بها (ع) ،ألنو
كاف ربيباً لفرعوف ويعيش في قصره.

الف -هٍْی كه هْاعَِ ثب ٝبؿْری ثْك کَ ثو هوكم هَلّ ٜلٍ ثْك ّ ثلّى ُیچ هبًؼی هیکْذ ،ثَ
ىًلاى هیافکٌل ،ؿبهد ّ چپبّل هیکوك ّ اُل ىهیي ها اٍزٚؼبف هیکْیل .كه ًزیغَ ،ػول هجبهک
هٍْی فیؼٌی کْزي ایي ٍوثبى ّیٞبًیف ٝؼٌَای آّکبه ثَ فوػْى ّ ؽية ّ ٍوثبىاى اّ ّ ػبهل
ثبىكاهًلٍی ثيهگی ثوای آًبى ثْك.
ب -ایي کبه رأصیو ثيهگی كه ثواًگیقزي ثٌیاٍوائیل ّ ّاكاه کوكى ثَ ّْهُ آًِب كه ثواثو فوػْى ّ

لْکویبًُِ ّ ،وچٌیي آهبكٍ کوكًْبى ثوای اًمالة آیٌلٍای کَ هٍْی پٌ اى ثبىگْزِ ثَ اًغبم
هٍبًیل ،كاّذ.
ج -ایي ػول اُویذ ّیژٍای كه آّکبه کوكى ّقٖیذ هٍْی ثَ ػٌْاى فوكی کَ ػلیَ ٍزن فوػْى
ّ ٍوثبىاًِ اًمالة کوكٍ ثْك ّ هْقٔ کوكى اُویذ ایي هُجو ثيهگ ثوای ثٌی اٍوائیل کَ كه آیٌلٍ
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اللام ثَ هُب کوكى آًِب اى چٌگبل فوػْى ّ لْکویبًِ فْاُل ًوْك ،كاّذ.
د -ایي کبه اُویزی فبٓ كه كفغ رِوذِ كٍّذ ثْكى هٍْی ثب فوػْى کَ فلاًّل لؼٌزِ کٌل،
كاّذ؛ رِوزی کَ هالىم ثب آى ؽٚود ثْك؛ چوا کَ اّ پَو فْاًلٍی فوػْى ثْك ّ كه کبؿ اّ ىًلگی
هیکوك.

 -6بعد عودة موسى من مدين اتخذت الدعوة إلى الحق شكبلً آخر ،ىذه المرة باللين لعل فرعوف أو أحد

أعوانو أو جنوده يتذكر أو يخشى اهلل سبحانو ،ويدين بدين يعقوب(ع) ويوسف (ع) الذي كاف عزيزاً ووزيراً
لملكهم السابق ،وإلى ىذه الفترة لم ِ
يأت موسى بالشريعة الناسخة لشريعة يعقوب (ع) وإسحاؽ وإبراىيم
(ع) ،وىي الحنفية ،مع أنها كانت محرفة وال يعمل بها إال بحسب أىواء وتخرصات علماء دين إسرائيل

الشيطانية.

 -2پٌ اى ثبىگْزي هٍْی اى هَلیَي ،كػْد ؽك ّکل كیگوی ثَ فْك گوفذ .ایي ثبه ثَ ًوهی ،رب

ّبیل فوػْى یب یکی اى یبهاى ّ ٍوثبىاًِ ثَ یبك آّهك یب اى فلاًّل ٍجؾبى ثزوٍل ّ ثَ كیي یؼمْةّ 

یٍْف ثگوایل؛ یٍْفی کَ ػيیي ّ ّىیو پبكّبٍ پیْیي آًبى ثْك .رب آى ٌُگبم هٍْیّ ویؼذِ
ًَـکٌٌلٍی ّویؼذ یؼمْة ّ اٍؾبق ّ اثواُین ها کَ ُوبى ّویؼذ یکزبپوٍزی ثْكً ،یبّهكٍ ثْك؛ ثب
ایٌکَ ّویؼزی رؾویف ّلٍ ثْك ّ عي ثو اٍبً آها ّ ظٌیبد ػلوبی ّیٞبًی كیي اٍوائیل ،ثَ آى ػول
ًویّل.

 -3كانت ىناؾ عقوبات إلهية وآيات ربانية ،رافقت دعوة موسى (ع) في مصر ،لعل فرعوف وجنوده أو
المتكبرين من بني إسرائيل مثل قاروف يؤمن ،ومن ىذه العقوبات ىي إف ماءىم صار دماً ،وامتؤلت أرضهم
بالضفادع ،وكانوا يتوسلوف بموسى (ع) ليدعو اهلل فيرفع عنهم العذاب ،ومع ذلك لم يؤمن لموسى إال ذرية

من قومو ،ويا لؤلسف ويا للحسرة على العباد.

 -3ػمْثذ ُبی الِی ّ آیبد هثِبًی کَ كه هٖو ُوواٍ كػْد هٍْیّ ل؛ رب ّبیل فوػْى ّ

ٍوثبىاًِ یب هزکجوُبی ثٌیاٍوائیل اهضبل لبهّى ،ایوبى ثیبّهًل .اى عولَ ایي ػمْثذُب ایي ثْك کَ آة
آًِب رجلیل ثَ فْى ّل ّ ٍوىهیٌْبى آکٌلٍ اى لْهثبؿَ گوكیل ّ آًِب ًیي ثَ هٍْی هزٍْل ّلًل رب ثَ
كهگبٍ فلاًّل كػب کٌل ّ ػناة ها اى آًبى ثوكاهك .ثب ایي ؽبل کَی عي اًلکی اى لْهِ ثَ اّ ایوبى
ًیبّهكًلّ .ا اٍفب ّ ّا ؽَورب ثو ثٌلگبى!

 -2في نهاية الدعوة كانت ىناؾ ىجرة موسى (ع) والذين آمنوا معو ،وخروجهم من مصر خائفين من فرعوف
وملئو وحزبو وجنوده أف يتسلطوا عليهم ويؤذوىم ويقتلوىم ،فلما تراءت الفئتاف ظهر ىذا الخوؼ المستشري
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في جماعة بني إسرائيل المؤمنة إيماناً ضعيفاً متزلزالً .فقالوا إنا لمدركوف من فرعوف وجنوده .ولكن موسى (ع)

زجرىم ونبههم أنهم مهاجروف إلى اهلل الواحد القهار ،قاؿ :كبل إف معي ربي سيهدين ،فنجا جماعة إسرائيل

تكرـ ،وأغرؽ فرعوف وجنوده فبعداً لهم.
إكراماً لموسى (ع) ،وألف عين ألجل عين ُ

 -4كه ًِبیذ كػْدُ ،غود هٍْی ّ کَبًی کَ ثب اّ ایوبى آّهكٍ ثْكًل ّ ،فوّط آًِب اى هٖو كه
ؽبلی کَ اى فوػْى ّ ثيهگبى ّ ؽية ّ ٍوثبىاًِ هی روٍیلًل رب هجبكا ثو آًِب هَلًّْ ٜل ّ آًبى ها

هْهك آىاه ّ امیذ ّ کْزبه لواه كٌُل ،هیثبّل .ىهبًی کَ كّ گوٍّ كه ثواثو یکلیگو لواه گوفزٌل ،ایي
روً کَ كه گوٍّ هإهي ثٌی اٍوائیل ثْك ،آّکبه ّل؛ افواكی کَ ایوبى ٙؼیف ّ هُزيليلی كاّزٌل .گفزٌل9
فوػْى ّ ٍوثبىاًِ ثَ هب كٍذ پیلا کوكًلّ .لی هٍْی آًبى ًِیت ىك ّ گّْيك ًوْك کَ آًِب كه ؽبل
ُغود ثَ ٍْی فلاًّل یگبًَی لِِبه هیثبٌّل .ایْبى فوهْكُ 9وگي چٌیي ًیَذ؛ پوّهكگبهم ُوواٍ هي
اٍذ ّ هوا ُلایذ هیکٌل ّ ،عوبػذ ثٌی اٍوائیل ثَ فبٝو اِکوام ثَ هٍْیً غبد یبفزٌل ّ ُياهاى ًفو
ثَ فبٝو یک ًفو ،هْهك کواهذ لواه گوفزٌل ّ ،فوػْى ّ ٍوثبىاًِ ؿوق ّلًل؛ هوگ ثو آًبى ثبك!

***
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إضاءات من دعوة عيسى (ع)
الحقيقة أف دعوة عيسى (ع) ىي من أعقد وأصعب أنواع الدعوة إلى اهلل سبحانو ،وذلك ألنها كانت في
مجتمع المفروض أنو مجتمع إيماف لم تتلوث عقائده بشرؾ وثني بيِّ ٍن ،كما أف عيسى (ع) كانت عليو مواجهة
علماء وأحبار بني إسرائيل المتمرسين بالكبلـ والجدؿ في العقائد وغيرىا من األمور الدينية ،ولهذا امتازت

دعوة عيسى بأمور ،منها:

سٝؽ٘گشیٛب٣ی اص دػٞد ػ٤غی(ع)
ؽمیمذ ایي اٍذ کَ كػْد ػیَی اى پیچیلٍرویي ّ ٍقذرویي اًْاع كػْدُب ثَ ٍْی فلاًّل
ٍجؾبى هیثبّل؛ چوا کَ كػْد ایْبى كه عبهؼَای ْٕهد پنیوفذ کَ عبهؼَای ایوبًی هؾَْة
هیّل ّ ػمبیل آًبى ثَ ِّوک ّ ثذ پوٍزی آّکبه آلْكٍ ًْلٍ ثْك؛ ثٌبثوایي ػیَی ثبیل ثب ػلوب ّ اَؽجبه
ثٌیاٍوائیل هْاعَ هیّل؛ کَبًی کَ كه ٍقي ّ علل كه ػمبیل ّ ٍبیو هَبیل كیٌی ،رجؾُّو كاّزٌل .اى
ُویي هّ كػْد ػیَی كه هْاهكی (ثب كػْدُبی پیْیي) هزوبیي هیثبّل ،اى عولَ9

الزىد في الدنيا:
وكاف أبرز مصداؽ لهذا الزىد ىو عيسى (ع) وحواريو االثنا عشر ،وكاف ىذا الزىد الذي بالغ عيسى (ع) في

إظهاره إلى الناس ،عبلجاً لحالة الترؼ المستشرية في علماء بني إسرائيل ،الذين أنسوا الحياة تحت سلطة
الكفار الروماف ،وأمسوا كالحيوانات في المعالف ال يهمهم إال التقمم واالكتراش.

وبهذا أظهر عيسى(ع) وحواريوه لبني إسرائيل واليهود بل وللناس جميعاً ما يجب أف يكوف عليو حاؿ العالم

الرباني العامل المخلص هلل من اإلعراض عن الدنيا ،واإلقباؿ على اآلخرة ،وخصوصاً في المجتمعات
يبق لهم
يبق فيها للفقراء رغيف يقتاتوف بو بكرامة ،كما ولم َ
اإلنسانية التي أنهكها التسلط الطاغوتي ،ولم َ
منهج فكري سليم يستضيئوف بو ،بعد أف أغرقهم في الفساد األخبلقي واالجتماعي.

ومن ىنا كاف زىد عيسى وحواريو فضيحة أخزت علماء بني إسرائيل وأظهرت للناس الصراط المستقيم

والمنهج القويم ،الذي يجب أف يسلكو العالم الرباني والقائد اإللهي ،ليكوف نوراً يستضيء بو الناس ويقتدوف

بو ،ومخلصاً لهم من سلطة الطاغوت ،وقائداً إلى اهلل الواحد القهار.
 -1زهد در دًیا:
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ثبهىرویي هٖلاق ایي ىُل ،فْك ػیَی ّ ؽْاهیْى كّاىكٍگبًَاُ هیثبٌّل .ایي ىُلی کَ ػیَی
كه آّکبه کوكى آى ثوای هوكم هجبلـَ هیکوك ،كههبًی ثوای هفبٍ ٝلجی ثْك کَ ثیي ػلوبی ثٌی اٍوائیل
فواگیو ّلٍ ثْك؛ ُوبىُبیی کَ ثب ىًلگی ىیو ٍلَٞی کبفواى هّهی اًٌُ گوفزَ ثْكًل ّ ،فْی ّ فٖلذ
ؽیْاًبدِ كه آفْه ها کَ فمّ ٜکنچواًی ّ فْهك ّ فْهاک ثوایْبى هِن اٍذ ،پیلا کوكٍ ثْكًل.
ثَ ُویي كلیل ػیَی ّ ؽْاهیْى اّ ثوای ثٌی اٍوائیل ّ یِْك ّ ،ؽزی ثوای ُوَی هوكمّٙ ،ؼیزی ها

ل هقلٔ ثوای فلاًّل كاّزَ ثبّل ،آّکبه ًوْكًل؛ اى عولَ هّیگوكاًی اى كًیب
کَ ثبیل ػبلن هثِبًی ػبه ِ

ّ هّ کوكى ثَ آفود؛ هقْٖٕبً كه عبهؼَُبی اًَبًی کَ رَلٝ ٜبؿْد ،آًبى ها ٍَذ کوكٍ ّ ثوای
فموا ؽزی لموَ ًبًی ًوبًلٍ ثْك کَ ثب کواهذ اى آى اٍزفبكٍ کٌٌلُ .وبى ْٝه کَ پٌ اى ؿوق ّلى كه
فَبك افاللی ّ اعزوبػی ،ثوایْبى هاٍ ّ هُّ فکوی ٍبلوی ثبلی ًوبًلٍ ثْك ًجْك کَ اى آى ثِوٍهٌل
گوكًل.
اى ُویي هّ ىُُل ػیَی ّ ؽْاهیْى ایْبى ،هبیَی هٍْا ّ هُفزٚؼ ّلى ػلوبی ثٌی اٍوائیل ثْك ّ ثوای
هوكم ،هاٍ هَزمین ّ هُّ اٍزْاه ها آّکبه ًوْك؛ هاُی کَ ثبیل ػبلِن هثِبًی ّ هُجو الِی ثپیوبیل ،رب ًْهی
ثْْك کَ هوكم اى اّ ثِوٍ گیوًل ،ثَ اّ اِلزلا ًوبیٌل ّ هاٍ هُبیی آًِب اى ٍلَٞی ٝبؿْد ّ هُجوی ثَ
ٍْی فلاًّل یگبًَی لِِبه ثْْك.

اإلخبلص في عبادة اهلل سبحانو:
اليهود لم يكونوا يعبدوف األصناـ عندما بُعث عيسى ،ولكنهم كانوا يدفعوف الجزية لقيصر ،وكانوا يتابعوف
علماءىم في كل ما يشرعوف لهم ،ويقلدونهم تقليداً أعمى﴿ ،اتا َخ ُذوا أَحبارُىم ور ْىبانَػ ُهم أَرباباً ِمن ُد ِ
وف اللا ِو
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ْ
والْم ِسيح ابن مريم وما أ ُِمروا إِاال لِيػعب ُدوا إِلَهاً و ِ
احداً ال إِلَوَ إِاال ُى َو ُس ْب َحانَوُ َع اما يُ ْش ِرُكو َف﴾.
َ ُْ
َ
َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ
وىذه األعماؿ ىي شرؾ باهلل سبحانو وتعالى ،فهم لم يكتفوا بترؾ الجهاد ورفض تواجد قوات الروماف الكافرة
على األرض المقدسة ،أرض الموحدين ،بل عملوا على تقوية دولة المحتل والطاغوت وتثبيت سلطانو بدفع

الجزية لقيصر الروـ ،ليمسوا بهذا العمل عبدة طاغوت ال موحدين يعبدوف اهلل ،وإف ادعوا ذلك ،ثم إنهم

تابعوا علماءىم عندما خالفوا شريعة األنبياء واألوصياء ،وىذا العمل عبادة للعلماء الضالين من دوف اهلل

سبحانو ،ألف العلماء الضالين يضعوف رأيهم مقابل تشريع اهلل سبحانو ،ويطالبوف الناس باتباعهم ،ويوىموف

الناس أف طاعتهم ىي طاعة اهلل ،بينما في مثل ىذه الحالة تكوف طاعتهم طاعة للشيطاف لعنو اهلل وأخزاه.

ولهذا انبرى عيسى (ع) يعلم الناس ويبين لهم ىذه الحقائق اإللهية ويدعوىم لئلخبلص في عبادة اهلل سبحانو

وتعالى مرة ،وللكفر بالطاغوت ومحاربتو وىدـ أركاف دولتو االقتصادية والعسكرية واإلعبلمية مرة أخرى.
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نصبوا أنفسهم للتشريع مقابل اهلل سبحانو
يدعو عيسى (ع) الناس للتمرد على علماء بني إسرائيل ،الذين ّ
وتعالى ،ودعوا الناس لطاعتهم واقتفاء آثارىم ،فأضلوا الناس بعد أف كانوا ىم أنفسهم ضالين ،حيث جعلوا

أنفسهم أرباباً تعبد من دوف اهلل سبحانو وتعالى.

ِخالص در عبادت خداوًد سبحاى
 -2ا
یِْكیبى كه ىهبى ثؼضذ ػیَی ثذُب ها ًویپوٍزیلًلّ ،لی ثَ لیٖو هبلیبد هیپوكافزٌل ّ كه
ُوَی هَبیلی کَ ػلوب ثوایْبى رْویغ هیکوكًل ،اى آًبى كًجبلَهّی ّ کْهکْهاًَ رملیل هیکوكًل9
ع ْج َذبَُٗٚ
ادذا ّل اَُِ َٚاِ َّل ُ َُٞ ٛ
غ َ
«ار ََخ ُزٝا أَ ْدجَ َ
٤خ اثَْٖ َٓ ْشَٓ َٝ َْ َ٣ب أُ ِٓ ُشٝا اِ َّل ُِْ َ٤ؼجُذُٝا اَُِٜب َِ ٝ
ُ ٕٝللاِ َٝا ُْ َٔ ِ
بس ُُ َٝ ْْ ٛس ْٛجَبَٗ ُ ْْ ٜأَ ْسثَبثب ِْٖٓ د ِ
ؾ ِش ًُ( 30» َٕٞاَعجبك  ٝكا١جب ٙؽٞيص ٗ ٝسيظ پسل ٗليٖ كا ث ٠ربی اهلل ث ٠ؽـايی ُلكتٜـ  ٝعبّ آٗ ٠ٌٛأٗٞك ثٞؿٛـ
َػ َٔب ْ ُ٣
ً ٠ت٢ٜب يي ؽـا كا ثپلستٜـ١ ٠ً ،يش ؽـايی رن اٛ ٝيستٜٗ ،نّ ٟاست ام آٛض ٠ضليٌص ٗیؿاكٛـ).

ایي کبهُب ّوک ثَ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل هؾَْة هیّْك .آًِذ ًَ رٌِب عِبك ها روک گفزَ ثْكًل

ی کبفو ها كه ٍوىهیي هملً یؼٌی ٍوىهیي یکزبپوٍزبى پنیوفزَ ثْكًل ،ثلکَ
ّ ؽْٚه ًیوُّبی هّه ِ
كّلذ اِّـبلگو ّ ٝبؿْد ها ثب پوكافذ هبلیبد ثَ لیٖو هّم رمْیذ ّ ؽکْهزِ ها رضجیذ هیکوكًل ّ
ثب ایي کبهّبى ثٌلگبى ٝبؿْد ّلًل ّ ًَ یکزبپوٍزبًی کَ فلاًّل ها هیپوٍزٌل؛ ُو چٌل هلػی چٌیي
چیيی ثْكًل! آًبى اى ػلوبیْبى ٌُگبهی کَ ثب ّویؼذ پیبهجواى ّ إّیب هقبلفذ هیکوكًل ،پیوّی
ًوْكًل ّ ایي ػول ،پوٍزِ ػلوبی گوواٍ ثَ عبی فلاًّل ٍجؾبى هؾَْة هیّْك؛ چوا کَ ػلوبی
گوواٍ ،هأی ّ ًظوّبى ها كه ثواثو رْویغ فلاًّل ٍجؾبى لواه هیكاكًل ّ اى هوكم هیفْاٍزٌل کَ
پِیوّیْبى کٌٌل ّ چٌیي گوبًی ها ثوای هوكم ثَ ّعْك هیآّهكًل کَ اٝبػذ اى آًِب ،اٝبػذ اى فلاًّل

هیثبّل؛ كه ؽبلی کَ كه چٌیي ّٙؼیزی ،اٝبػذ اى آًبى ُوبى اٝبػذ اى ّیٞبى کَ فلاًّل لؼٌذ ّ
فْاهُ کٌل ،هیثبّل.
ثَ ُیي كلیل ػیَی ثَ هقبلفذ ثوفبٍذ ّ ثَ هوكم آگبُی هیكاك ّ ؽمبیك الِی ها ثوایْبى هّّي
هیٍبفذ .اّ اى یک ٍْ ،آًبى ها ثَ افالٓ كه پوٍزِ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل كػْد هیکوك ّ اى
ٍْی كیگو ،ثَ کُفو ثَ ٝبؿْد ّ پیکبه ثب آى ّ هٌُِلم کوكى ٍزْىُبی كّلذ الزٖبكی ،لْکوی ّ
رجلیـبری اّ كػْد هی ًوْك.
ػیَی هوكم ها ثَ ٍوپیچی اى ػلوبی ثٌیاٍوائیل كػْد هیکوك؛ کَبًی کَ فْك ها كه رْویغ ّ
لبًْىگياهی كه ثواثو فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل لواه هیكاكًل ّ هوكم ها ثَ اٝبػذ اى فْك ّ ػول کوكى
ثَ هبًٌل فْكّبى كػْد هیکوكًل .ثٌبثوایي پٌ اى ایٌکَ فْك گوواٍ ّلًل ،هوكم ها ًیي ثَ گوواُی
کْیلًل؛ اى ایي عِذ کَ فْكّبى ها اهثبثبًی لواه كاكًل کَ ثَ عبی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل پوٍزیلٍ
هیّلًل.
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العدؿ والرحمة:
بدوف عدؿ ورحمة تمسي الحياة مظلمة ليس فيها إال الحيف والجور والقسوة واأللم ،والطاغوت ببل عدؿ

وال رحمة ،فبالجور والغلظة والقسوة يبقى فرعوف ونمرود وقيصر وأمثالهم على كرسي الحكم ،ويسيطروف على

دفة القيادة الشيطانية ،ليقودوا أتباعهم ومن سار في ركبهم إلى ىاوية جهنم ،ومن يتوقع من طاغية شيئاً من

الرحمة والعدؿ ،يكوف كمن يريد أف يشم من جيفة أو نجاسة ريحاً طيبة.

ولهذا كاف السبلح القوي بيد األنبياء (ع) ىو العدؿ والرحمة ،وىكذا انطلق عيسى (ع) ينشر ويدعو للعدؿ

والرحمة في المجتمع ،العدؿ الذي ضيعو علماء بني إسرائيل ،عندما استأثروا بأمواؿ الصدقات وأخذوا
يشرعوف وفق أىوائهم وتخرصاتهم العقلية الخرقاء ،والرحمة التي لم يعرفها الناس في ظل الطاغوت.

وشملت رحمة عيسى (ع) حتى جباة الضرائب الذين يعملوف لقيصر بشكل مباشر ،فحاوؿ استنقاذىم

وتخليصهم من النهاية السوداء المظلمة التي تنتظرىم إذا استمروا يسيروف في ركب قيصر.
 -3عدل و رحوت:

ثلّى ػلل ّ هِوثبًی ،ىًلگی ربهیک هیّْك ثَ ْٝهی کَ فم ٜكه آىٍ ،زن ،عْهٌٍ ،گكلی ّ كهك
ّعْك فْاُل كاّذٝ .بؿْد ُیچ ػلالذ ّ ّفمزی ًلاهك .فوػْى ّ ًووّك ّ لیٖو ّ اهضبل آًِب ثب ٍزن،
رٌلی ّ ٌٍگكلی ثو رقذ ؽکوواًی ثبلی هیهبًٌل ّ ثو ٍکبى هُجوی ّیٞبًی ٍیٞوٍ پیلا هیکٌٌل ،رب
پیوّاًْبى ّ کَبًی کَ كه هکبثْبى َُزٌل ها ثَ آرِ عٌِن هَُپبه ٍبىًل .کَی کَ اى ٝبؿْد گَّْای
اى هِوثبًی ّ ػلالذ ها اًزظبه كاهك ،هبًٌل فوكی اٍذ کَ هیفْاُل اى ًغبٍذ یب هوكاهی هُزؼفّي ،ثْیِ

پبکی ثَ هْبهِ ثوٍل!

اى ُویي هّ ٍالػ ًیوّهٌلی کَ كه كٍزبى پیبهجواى هیثبّل ،ػلالذ ّ هِوثبًی اٍذ .ایٌچٌیي ثْك
کَ ػیَیّ وّع ثَ اًزْبه كاكى ػلالذ ّ هِوثبًی كه عبهؼَ ّ كػْد کوكى ثَ ٍْی آىً ،وْك؛
ػلالزی کَ ػلوبی ثٌی اٍوائیل ٌُگبهی کَ ثَ اهْال ٕللبد كٍذ پیلا کوكًل ّ ثو اٍبً آها ّ
گوبىُبی ػملی ًَـًوبی فْك ّوّع ثَ رْویغ ّ لبًْىگياهی کوكًل آى ها اى ثیي ثوكٍ ثْكًل ّ ،هؽوزی
کَ هوكم كه ىیو ٍبیَی ٝبؿْدُ ،یچ ٌّبفزی اى آى ًلاّزٌل.
لٞف ّ هؽوذ ػیَی ؽزی ّبهل هبلیبد گیوًلگبًی هیّل کَ ثَ ْٕهد هَزمین ثوای لیٖو کبه
هیکوكًل .اّ کّْیل آًبى ها اى فوعبم ٍیبٍ ربهیکی کَ كه ْٕهد ثبلی هبًلى ّ ثْكى كه لْکو لیٖو،
كه اًزظبهّبى ثْك ،هُبیی ثقْل ّ ًغبرْبى كُل.

***
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إضاءات من دعوة محمد (ص)
دعوة محمد (ص) دعوة شمولية عامة ،فكأف فيها ما في دعوات جميع األنبياء وزيادة ،وىذا المعنى ورد في
ع لَ ُك ْم ِم َن الدِّي ِن َما َو ا
صى بِ ِو نُوحاً
الحديث ،فما في التوراة واإلنجيل والزبور كلو في القرآف ،قاؿ تعالىَ ﴿ :ش َر َ
ِ
ك وما و ا ِ ِ ِ ِ
ِ
اِ
ِّين﴾.
يم َوُم َ
يسى أَ ْف أَق ُ
َوالذي أ َْو َح ْيػنَا إِل َْي َ َ َ َ
يموا الد َ
ص ْيػنَا بو إبْػ َراى َ
وسى َوع َ
فنجد الرسوؿ (ص) وقف يقارع علماء ثبلث ديانات إلهية مح ارفة ،ىي الحنفية والمسيحية واليهودية ،ومن
الواضح أف الوقوؼ بوجو عالم إلهي منحرؼ سواء في العقيدة أو في التشريع وفق ىواه ،أصعب بكثير من

الوقوؼ بوجو وثني أو ملحد ال يؤمن بوجود اهلل ،وذلك ألف العالم اإللهي الضاؿ يتأوؿ كبلـ اهلل وفق ىواه
ويرسم العقائد اإللهية وفق ىواه ويضع الحجج والمغالطات ليثبت أف باطلو حق ،فصاحب الفتنة ُملَ ّقى

حجتو ،كما قاؿ (ص)( :كل مفتتن ملقى حجتو إلى انقضاء مدتو ،فإذا انقضت أحرقتو فتنتو في النار).
سٝؽ٘گشیٛب٣ی اص دػٞد ٓذٔذ(ع)

كػْد هؾول كػْری ػبهَ ّ فواگیو ثْك .گْیی روبم آًچَ كه كػْدُبی پیبهجواى پیْیي ثْك ّ ؽزی
ثیْزو اى آى ها كهثوهیگوفذ .چٌیي هؼٌبیی كه ؽلیش ّاهك ّلٍ اٍذ کَ ُو آًچَ كه اًغیل ّ رْهاد ّ
ف ٠ثِ ُِٞٗ ٚدب َٝاَُ ِز١
َِّٓ ٖ٣ب ََ ٝ
ىثْه اٍذ ،كه لوآى ًیي هیثبّل .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل« 9ؽ ََش َع َُ ٌُ ْْ َِٖٓ اُذ ِ
غ ٠إَْٔ أَهُِٞٔ ٤ا اُذِّ( 31» َٖ٣ثلای ض٘ب ؿي ٝ ٚآييٜی ٗولك ًلؿ ،ام آٛض ٠ث٠
أَ َْ ٝد َْ٘٤ب ِاَُ ْ٤يَ ََٓ ٝب ََ ٝ
عِ َٝ ٠ػَ ٤
ف َْ٘٤ب ثِ ِِ ٚا ْث َشا َِ ُٞٓ َٝ َْ ٤ٛ
ٞٛط ٝغيت ًلؿ ٟثٞؿ  ٝام آٛض ٠ثل تٝ ٞعی ًلؿٟايٖ  ٝث ٠اثلا١يٖ ٞٗ ٝسی  ٝػيسی ٝغيت ًلؿٟايٖ ً ٠ؿي ٚكا ثل پبی
 ٠ِٛؿاكيـ).
هیثیٌین کَ هٍْل فلا كه ثواثو ػلوبی ٍَ كیي الِی رؾویف ّلٍ هیایَزل ّ ثب آًِب هجبهىٍ هیکٌل؛
یؼٌی كیي ؽٌیف ،هَیؾیذ ّ یِْكیذ .هّّي اٍذ کَ ایَزبكى كه ثواثو ػبلِن الِی هٌؾوف چَ كه
ػمیلٍ ّ چَ كه لبًْىگياهی هٞبثك ثب ُْای ًفَِ ،ثَیبه كّْاهرو اى ایَزبكى كه ثواثو ثذپوٍذ یب
هُلؾلی کَ ثَ ّعْك فلاًّل ایوبى ًلاهك ،هیثبّل؛ چوا کَ ػبلِن الِیِ گوواٍٍ ،قي فلاًّل ها ثو اٍبً

ُْای ًفَِ رأّیل ّ ػمبیل الِی ها ثو اٍبً ُْای ثبٌٝیاُ روٍین هیکٌل ّ اٍزلاللُب ّ
هـبلَُٞبیی ها روریت هیكُل رب صبثذ کٌل کَ هٞلت ثبٝلِ ،ؽك اٍذ .فزٌَگو ثب ؽغزِ هّیبهّ
فْاُل ّل؛ ُوبى ْٝه کَ هٍْل فلا فوهْكٍ اٍذٓ ًَ« 9لززٖ ِٓو ٠دجز ٚاُ ٠اٗونبء ٓذر ،ٚكبرا اٗونذ

أدشهز ٚكز٘ز ٚك ٢اُ٘بس»١( 32ل غبعت كت٠ٜای ثب عزتص كٝيبك ٝؽٞا١ـ ضـ تب مٗبٛص سل آيـِٜ١ .بٗی ً ٠كلغتص ث٠
پبيب ٙكسيـ ،كت٠ٜاش ا ٝكا ؿك آتص ؽٞا١ـ سٞماٛيـ».
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ومن ىنا أقوؿ :لو لم ينهض محمد (ص) بالدعوة اإلسبلمية ،لما استطاع نبي غيره النهوض بها ،فتحمل بأبي
وأمي ما لم يتحملو بشر غيره ،وقاـ بالدعوة يقارع علماء الضبللة والطواغيت المتسلطين على الناس ،مرة

بعلمو الذي لم يتحملو غيره سوى علي (ع) بابو ،كما وصفو ىو( :أنا مدينة العلم وعلي بابها) ،ومرة أخرى

يقارعهم بالقوة التي استمدىا من توكلو على اهلل الذي لم يعرؼ لو مثيبلً ،وقف في الطائف ممتلئاً باأللم على

أحجار أدمت بدنو الشريف يناجي ربو بكلمات ال تزاؿ ترتعش قلوب المؤمنين عند سماعها وتفيض أعينهم
من الدمع( :إلهي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وىواني على الناس ،إلى من تكلني يارب المستضعفين

علي فبل أبالي …).
وأنت ربي ،إلى عدو ملكتو أمري ،أـ إلى بعيد فيتجهمني ،إف لم تكن غضبت ا

ثَ ُویي كلیل هیگْین 9اگو هؾول كػْد اٍالهی ها ثو ػِلٍ ًویگوفذُ ،یچ پیبهجوی ثَ ؿیو اى اّ

ًویرْاًَذ آى ها ثو ػِلٍ ثگیوك .پله ّ هبكهم ثَ فلایِ؛ چیيی ها ثو ػِلٍ گوفذ کَ ُیچ فوكی ؿیو

اى اّ ربة رؾولِ ها ًلاّذ .كػْد ها البهَ فوهْك ّ ثب ػلوبی گوواٍ ّ ٝبؿْدُبیی کَ ثو هوكم
هَل ٜثْكًل ،ثَ هجبهىٍ ثوفبٍذ .یک ثبه ثب ػلوِ کَ فوكی ؿیو اى اّ ثَ عي ػلی کَ ثبثِ ثْك ،ربة
رؾولِ ها ًلاّذ؛ ُوبى ْٝه کَ ایْبى اّ ها رْٕیف کوكٍ اٍذ ٚٗ« 9ض٢ل ػٖٔ ١ستٖ ٝػٔی ؿكة آّ »ٙ

یک ثبه ثب ًیوّیی کَ اى رْکلِ ثَ فلاًّل ثَ كٍذ آّهكٍ ثْك ّ ُوبًٌلی ثوایِ ٌّبفزَ ًْلٍ اٍذ ،ثب
آًِب ثَ هجبهىٍ ثوفْاٍذ .كه ٝبئف ایَزبك ،كهؽبلی کَ ثو اَصو ٌٍگُبیی کَ ثلى ّویفِ ها فْىآلْك
ًوْكٍ ثْك ،پو اى كهك ثْك ّ ثب پوّهكگبهُ ثب کلوبری هٌبعبد هیکوك کَ ّلزی هإهٌبى آى ها هیًٌّْل،
كلُبیْبى ثَ لَوىٍ هیافزل ّ چْوبًْبى اّکثبه هیگوكك« 9ؽـاٛٝـا! ث ٠ت ٞضٌبيت ٗیً ٖٜام اٛـى ثٞؿٙ
ٛيلٝی ؽٞؿ ًٞ ٝتب ٟثٞؿ ٙصبك ٟاٛـيطیإ ٛ ٝبتٞاٛیإ ؿك ثلاثل ٗلؿٕ .ای پلٝكؿُبك ضؼيلبٗ !ٙلا ثٝ ٠ًِ ٠اٗیُقاكی،
ؿكعبٓی ً ٠تٞيی پلٝكؿُبك ٗٚ؟ ث ٠ؿض٘ ٚتب اٗل ٗلا ٗبٓي ضٞؿ؟ يب ث ٠كلؿی ؿٝك ً ٠ثل ٗ ٚكٝی ؿك ً ٖ١طـ؟ اُل تٞ
ثل ٗ ٚؽطِ٘يٛ ٚجبضی١ ،يش ١لاسی ٛـاكٕ.33»....

محمد (ص) ال يبالي عندما يغري ىؤالء السفهاء صبيانهم ليرموه بالحجارة وتسيل من بدنو الدماء ويهاف في

سبيل اهلل ،وال يبالي إف كذبو الناس ،ولكنو يتألم عندما ال يؤمنوف ،ألنو يرى جهنم مستقرة في نهاية الطريق

الذي يسلكونو.

هؾول اِثبیی ًلاهكٌُ ،گبهی کَ ایي ٍفیِبى ،کْكکبًْبى ها رؾویک هیکٌٌل رب ایْبى ها ثب ٌٍگ
ثيًٌل ّ فْى اى ثلًِ ٍواىیو ّْك ّ كه هاٍ فلاًّل رؾمیو ّْك .اُویزی ًویكُل ،اگو هوكم رکنیجِ
کٌٌل؛ ّلی ٌُگبهی کَ ایوبى ًویآّهكًل ،اًلُّگیي هیّل؛ چوا کَ اّ هیثیٌل كه اًزِبی هاُی کَ
هیهًّل ،عٌِن لواه گوفزَ اٍذ.
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وىكذا نهض محمد (ص) مرة يدعو إلى سبيل اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة ،ومرة يجادؿ بالتي ىي
أحسن ،ومرة يقاتل الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم ثبلثة وعشرين سنة ،لم يعرؼ فيها رسوؿ اهلل (ص) راحة
وال ىوادة  ..مواعظ وجداؿ وقتاؿ ودعوة إلى اهلل حتى النفس األخير ،وفي أخر أيامو يخرج متكئاً على علي

(ع) والعباس (ع) ،ليحث الناس على القتاؿ والخروج مع أسامة بن زيد ،وفي نفس الوقت طاعة لربو وعبادة
ك الْ ُق ْرآ َف لِتَ ْش َقى﴾ .وكرـ وزىد في الدنيا ،حتى قاؿ (ص)
بالغ فيها حتى خاطبو الجليل﴿ :طو * َما أَنْػ َزلْنَا َعلَْي َ
للمسلمين( :والذي نفسي بيده لو كاف لي مثل شجر تهامة نعماً لقسمتو بينكم ،ثم ال تجدوني كذوباً وال
جباناً وال بخيبلً).
هؾول ایٌچٌیي ثَ پب فبٍذ .یک ثبه ثب ؽکوذ ّ پٌل ًیکْ ثَ هاٍ فلا كػْد هیکوك ّ یک ثبه ثب

هّّی ًیکْ ثؾش ّ هغبكلَ هیکوك ّ ثبه كیگو ثب کبفواى ّ هٌبفمیي ثَ عٌگ ثوهیفبٍذ ّ هلد ثیَذ
ّ ٍَ ٍبل ثو آًبى ٍقذگیوی هیکوك .هٍْل فلا كه ایي هلد ،هّی آهاهِ ّ هلاها ًلیل ....پٌلُب،
ثؾش ّ عللُب ،هجبهىٍ ّ لزبل ّ ،كػْد ثَ ٍْی فلاًّل ،رب آفویي ًفٌ .كه آفویي هّىُبی ػووُ
كه ؽبلی کَ ثَ ػلی ّ ػجبً رکیَ کوكٍ ثْك ،ثیوّى آهل رب هوكم ها ثَ پیکبه ّ فوّط ثَ ُوواٍ اٍُبهَ
پَو ىیل رْْیك کٌل ّ كه ػِیي ؽبل اى پوّهكگبهُ اٝبػذ هیًوْك ّ كه پوٍزِ اّ رب آًغب ىیبكٍهّی
ؾوَ( 34»٠ع * ٠هلآ ٙكا ثل تٛ ٞبمّ
کوك کَ فلاًّل علیل اّ ها فِٞبة لواه كاك« 9هَٓ * ٚب أَ ْٗضَ َُْ٘ب َػَِ ْ٤يَ ا ُْوُ ْشإَٓ ُِزَ ْ
ٌٛلؿٟايٖ تب ثٗ ٠طوت ؿكاكتی) ّ ُوچٌیي كه ثقِْ ّ ىُل كه كًیب رب عبیی کَ ایْبى ثَ هَلوبًبى
فوهْك« 9سُٜٞـ ث ٠آ ٠ً ٙرب ٖٛؿك ؿست ا ٝاست ،اُل ٛؼ٘ت١بيی ٘١بٜٛـ ً ٟٞت٢بٗ ٠ؿاضتٖ ،آ ٙكا ثي ٚض٘ب توسيٖ

ٗیًلؿٕ ،سپس ٗلا  ٠ٛؿكٝؽُ ٠ٛ ٝ ٞتلس ٠ٛ ٝ ٞثؾيْ ٗیيبكتيـ».35

ولم يأخذ من أمواؿ الغنائم على كثرتها إال القليل والكفاؼ ،حتى اشتكتا حفصة وعائشة لضيق المعيشة،
فنػزلت آيات االستبداؿ المعروفة في القرآف ،وياليت لنا اليوـ مسلمين يقتدوف ولو بمعشار سيرة محمد

(ص) ،إذف لظهر اإلسبلـ على الدين كلو.

اگو اهْال ؿٌیوذ گوفزَ ّلٍ ثَیبه هیثْك ،عي اًلکی ّ ثَ اًلاىٍی کفبف ثوًویگوفذ؛ رب عبیی کَ

ؽفَٖ ّ ػبیَْ ثَ فبٝو رٌگی هؼیْذّ ،کبیذ کوكًل ّ ،آیبد «اٍِزجلال» کَ كه لوآى هؼوّف
هیثبٌّلً ،بىل ّل .ای کبُ اهوّىٍ هَلوبًبى ،ثَ یک كَُُن هفزبه هؾول اِلزلا هیکوكًل ،کَ اگو چٌیي
هیثْك ،اٍالم ثو روبهی اكیبى ثوروی هییبفذ.

 - 34طه=  1و .5
 - 35مستدرک الوساٌل= ج  :ص  59و  5:ح  5؛ مجمع الزواٌد= ج  8ص <.66
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ودعوة الرسوؿ محمد (ص) فيها كل ما في دعوات األنبياء السابقين ،فالدعوة بلين ورحمة ،ثم الهجوـ بشدة
وقسوة ،تكسير األصناـ ،قتل أعداء اهلل ،توعدىم باألذى الدنيوي واألخروي .كاف الرسوؿ (ص) في غاية

اللين والرحمة والرقة مع المؤمنين ،وفي غاية الشدة والغلظة والقسوة مع الكافرين ،وىذا الميزاف الحق اإللهي

ال يمكن أف تحتمل تناقضاتو الظاىرية إال نفس عظيمة كنفس محمد (ص) ،نفس تحمل الجنة في يد والنار
ْح ِّق
ْح ِّق أَنْػ َزلْنَاهُ َوبِال َ
﴿وبِال َ
في اليد األخرى ،لتعرضها على الناس فتبشر المؤمنين وتنذر وتزجر وتهدد الكافرينَ ،
اؾ إِاال ُمبَ ِّ
شراً َونَ ِذيراً﴾.
نَػ َز َؿ َوَما أ َْر َسلْنَ َ
ِِ ِ
ِِ ِ
َم يَ ْج َع ْل لَوُ ِع َو َجا * قَػيِّماً لِيُػ ْن ِذ َر بَأْساً َش ِديداً ِم ْن
ْح ْم ُد للاو الاذي أَنْػ َز َؿ َعلَى َع ْبده الْكتَ َ
وقاؿ تعالى﴿ :ال َ
اب َول ْ
شر الْم ْؤِمنِين الا ِذين يػ ْعملُو َف ال ا ِ ِ
سناً﴾.
صال َحات أَ اف ل َُه ْم أ ْ
لَ ُدنْوُ َويُػبَ ِّ َ ُ َ َ َ َ
َجراً َح َ
كه كػْد هٍْل فلا ؽٚود هؾول هٍْلُ و آًچَ كه كػْدُبی پیبهجواى پیْیي ثْكّ ،عْك
كاّذ؛ كػْد ثب ًوهی ّ هِوثبًیٍ ،پٌ ثب ّلد ّ رٌلی ّ ؽولَّه ّلىّ ،کَزي ثذُب ،کْزبه
كّوٌبى فلاًّلّ ،ػلٍ كاكى ثَ آًِب ثَ آىاه كًیْی ّ اُفوّی .هٍْل فلا ثب هإهٌیي كه ًِبیذ ًوهی ّ
هِوثبًی ّ هِلَّذ ثْك ّ ثب کبفویي كه ًِبیذ ّلد ّ رٌلی ّ فًْْذ .ایي هیياىِ ؽك الِی اٍذ کَ کَی
ربة رؾول رٌبلٚبد ظبُوی آى ها ًلاهك ،هگو ًفٌْ ثيهگی هبًٌل ًفٌْ هؾول؛ ًفَی کَ ثِْذ ها كه
یک كٍذ ّ آرِ ها كه كٍذ كیگوُ كاهك ،رب آى ها ثو هوكم ػو َٙکٌل ّ ثَ هإهٌیي ثْبهدّ ،
ع َِْ٘بىَ اِ َّل ُٓجَؾِّشا
ن أَ ْٗضَ َُْ٘بَٝ ُٙثِب ُْ َذ ِّ
کبفواى ها اًناه كُل ّ آًبى ها ًِیت ىًل ّ رِلیل ًوبیلَٝ « .ثِب ُْ َذ ِّ
ن َٗضَ ٍَ ََٓ ٝب أَ ْس َ
َِ َٗٝز٣شا»

36

( ٝآ ٙكا ث ٠عن ٛبمّ ًلؿٟايٖ  ٝث ٠عن ٛبمّ ضـ ٟاست  ٝت ٞكا ٛللستبؿٟايٖ ِٗل ثطبكتؿٜ١ـ ٝ ٟثيٖ

ؿٜ١ـٟای ثبضی).

َبة َْ َ٣ ْْ َُٝج َؼ َْ َُِ ُٚػ ََ ٞجب * هَِّٔ٤ب ُِِ ْ٘ ُ٤ز َس ثَؤْعب َ
ؽ ِذ٣ذا ِْٖٓ َُ ُذ ُْٗٚ
ؽك رؼبلی هیفوهبیل« 9ا ُْ َذ ْٔ ُذ ِ َللِ اَُ ِز ١أَ ْٗضَ ٍَ َػََِ ٠ػ ْج ِذ ِ ٙا ُْ ٌِز َ
غ٘ب»( 37سپبس ؽـاٛٝـی كا ً ٠ثل ثٜـٟی ؽٞؿ ،ايً ٚتبة كا
َُ٣ٝجَؾ َِّش ا ُْ ُٔئْ ِِٓ٘ َٖ٤اَُ ِزْ َ٣ َٖ٣ؼ َُِٔ َٕٞاُ َ
د إََٔ َُ ُ ْْ ٜأَ ْجشا َد َ
قبُِ َذب ِ
ٛبمّ ًلؿ ١ ٝيش ًزی  ٝاٛغلاف ؿك آ٢ٜٛ ٙبؿ * ًتبثی ػبكی ام اٛغلاف تب ٗلؿٕ كا ام ؽطٖ ضـيـ ؽٞؿ ثتلسبٛـ ٝ

ٗإٜٗب ٙكا ًً ٠بك١بی ضبيستٗ ٠یًٜٜـ ،ثطبكت ؿ١ـ ً ٠پبؿاضی ٛيٌ ٞؿاكٛـ).

وأىم ما امتازت بو دعوة الرسوؿ (ص) ىي أنها خاتمة الرساالت اإللهية ،وأف التبشير واإلنذار والوعد
والوعيد الذي جاء بو المرسلوف آف وقت تنفيذه ،وأف المنفذ ىو من ذرية الرسوؿ (ص) وىو اإلماـ المهدي

(ع) .وبالتالي فقد اقترب الوعد الحق الذي وعده اهلل سبحانو وتعالى لجميع األنبياء والمرسلين ،واقترب يوـ
الوعد المعلوـ الذي ُوعد بو إبليس لعنو اهلل وأنو يوـ نهايتو .قاؿ تعالى﴿ :أَتَى أ َْم ُر اللا ِو فَبل تَ ْستَػ ْع ِجلُوهُ ُس ْب َحانَوُ
 - 36إسرا= .118
 - 37کهؾ=  1و .5

إضاءات من دعوات املرسلني ( 3 -1منت -

ترمجو)31...............................................

وتَػعالَى ع اما ي ْش ِرُكو َف﴾ ،وقاؿ تعالى﴿ :اقْػتػرب لِلن ِ ِ
ضو َف﴾ .وقاؿ تعالى:
سابُػ ُه ْم َو ُى ْم فِي غَ ْفلَ ٍة ُم ْع ِر ُ
ََ َ
ََ َ ُ
ااس ح َ
﴿اقْػتَػرب ِ
ضوا َويَػ ُقولُوا ِس ْح ٌر ُم ْستَ ِم ٌّر﴾.
ت ال ا
اعةُ َوانْ َ
ش اق الْ َق َم ُر* َوإِ ْف يَػ َرْوا آيَةً يُػ ْع ِر ُ
سَ
ََ
هِنرویي هْهكی کَ ثَ ّاٍَٞی آى كػْد پیبهجو فلا هزوبیي هیّْك ،پبیبىثقِ ثْكى ثَ
هٍبلذُبی الِی هیثبّل ّ ،ایٌکَ ىهبى ثَ اعوا هٍیلى ثْبهد ّ اًناه ّ ّػلٍ ّ ّػیلی کَ
فوٍزبكگبى آّهكٍ ثْكًل ،فوا هٍیلٍ اٍذ ّ اعوا کٌٌلٍی آًِب ،اى فوىًلاى هٍْل فلا هیثبّل ّ
ایْبىُ ،وبى اهبم هِلی اٍذ.
كه ًزیغَ ّػلٍی ؽمی کَ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثَ ُوَی پیبهجواى ّ فوٍزبكگبى كاكٍ ثْكً ،يكیک

ّل ّ ُوچٌیي هّىی کَ ثَ اثلیٌ (لؼٌذ اللَ) ّػلٍ كاكٍ ّلٍ ثْك؛ هّى فوعبهِ.
ؾ ِش ًُ( 38» َٕٞكلٗب ٙؽـاٛٝـ ؿك كسيـ،
ع ْج َذبََٗٝ ُٚرَ َؼبََُ ٠ػ َٔب ْ ُ٣
فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل« 9أَرَ ٠أَ ْٓ ُش للاِ كَال رَ ْ
غزَ ْؼ ِجُُِ ُٙٞ
غبثُ ُ ْْ ُٛ َٝ ْْ ٜكِ٢
ط ِد َ
ث ٠ضتبثص ٗؾٞا١يـ ،اٜٗ ٝن ٟاست  ٝام ١ل ص ٠ضليي اٗ ٝیسبمٛـ ثلتل) ّ ُوچٌیي« 9ا ْهز ََش َ
ة َُِِ٘ب ِ

َؿ ْلَِخ ُٓ ْؼ ِشمُ( 39» َٕٞكٝم عسبة ٗلؿٕ ٛنؿيي ضـ  ٝآٛب٘١ ٙضٜب ٙؿك ؿلٔت كٝیُلؿاٜٛـ).
40
غزَ ِٔش»
ؾ َ
غب َػخُ َٝا ْٗ َ
ع ْذش ُٓ ْ
ن ا ُْوَ َٔ ُش * َٝإِْ َ َ٣ش ْٝا آَ٣خ ْ ُ٣ؼ ِش ُ
ذ اُ َ
مٞا ََ٣ٝوُُُٞٞا ِ
ّ فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل« 9ا ْهز ََشثَ ِ
(سبػت ٛنؿيي ضـ ٗ ٝب ٟؿ ٝپبكُ ٟلؿيـ *  ٝاُل آيٛ ٝ ٠طب٠ٛای ثجيٜٜـ ،كٝی ثِلؿاٜٛـ ُٞ ٝيٜـ :ربؿٝيی است
پيٞست.)٠

وأخيراً أقوؿ :إف في دعوات المرسلين الكثير الكثير الذي يستفاده منها المؤمن ليصبح ولياً من أولياء اإلماـ

المهدي (ع) ،وال يمسي عدواً من أعدائو ،وفي دعوات المرسلين حق البد للمؤمن الذي يريد نصرة اإلماـ
المهدي (ع) أف يخوض ىيجاءه ،فمن عناء وببلء وجهد وجهاد وقتل وقتاؿ وآالـ ربما تتجاوز البدف إلى

النفس والروح ،إلى سخرية وتهكم واستهزاء ،إلى الخذالف وقلة الناصر ،آالـ وآالـ وآالـ.
ِ
ِ
وؿ ال ارس ُ ا ِ
يب﴾.
ص ُر اللاو أَال إِ اف نَ ْ
آمنُوا َم َعوُ َمتَى نَ ْ
ين َ
﴿حتاى يَػ ُق َ ُ
َ
ص َر اللاو قَ ِر ٌ
وؿ َوالذ َ

ّ كه اًزِب هیگْین 9كه كػْدُبی فوٍزبكگبى ،ثَیبه ّ ثَیبه چیيُبیی اٍذ کَ هإهي هیرْاًل اى
آًِب ثِوٍ گیوك ،رب ًيكیکی اى ًيكیکبى اهبم هِلیّْ ك ّ كّوٌی اى كّوٌبى ایْبى ًگوكك .كه
كػْدُبی فوٍزبكگبى ،ؽمی اٍذ کَ هإهٌی کَ هیفْاُل اهبم هِلی ها یبهی كُل ،ثبیل كه هیلاًِ
ّاهك ّْك؛ اى ٍقزیُب ،ثالُب ،رالُ ّ عِبك ،کْزبه ّ پیکبه ّ كهكُبیی کَ چَ ثَب اى ثلى ػجْه کٌل ّ
ثَ ًفٌ ّ هّػ ثوٍل ،رب هَقوٍ کوكى ّ هیْقٌل ّ روَقو ّ ،رب فْاه ّلى ّ اًلک ثْكى یبهیگو ّ
كهكُب ّكهكُب ّكهُب.
 - 38نحل= .1
 - 39انبٌا= .1
 - 40قمر=  1و .5
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ق َش للاِ هَ ِش٣ت»
ق ُش للاِ أَّل إَِ َٗ ْ
عَٝ ٍُ ٞاَُ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا َٓ َؼَٓ ُٚزَْ َٗ ٠
« َدزََ٣ ٠وُ ٍَ ٞاُ َش ُ
ثٞؿٛـُ ،لتٜـ :پس يبكیِ ؽـا ًِی ؽٞا١ـ كسيـ؟ ثـا ٠ً ٙيبكی ؽـاٛٝـ ٛنؿيي است).

***

 - 41بقره= .517
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إصدارات أنصار اإلمام املهدي (ع) /العدد ()9

ملعرف امليید وو موضوع الماا ي كمنننم الدوو إ ى املوع التاي:
www.almahdyoon.org
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الحمد هلل رب العالمين ،مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق اإلصباح ،ديّاف الدين رب العالمين،

وعمارىا ،وتموج البحار ومن يسبح في
الحمد هلل الذي من خشيتو ترعد السماء وسكانها ،وترجف األرض ّ
غمراتها.
صل على محمد وعلى آؿ محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة ،يأمن من ركبها ويغرؽ من تركها،
اللهم ِّ

المتقدـ لهم مارؽ والمتأخر عنهم زاىق والبلزـ لهم الحق.

محد و ستایش خمصوص وداوند ،پروردگار جهانمان است؛ کسی کو مالک سلطنت ،روان کنندهی کشتی
سخر کنندهی بادىا ،شکافندهی سپمدهی صبح ،وکمفرمای روز جيا و پروردگار جهانمان است.
(وجود)ُ ،م ّ
غرند و زمني و آبادکنندگانش
سپاس خمصوص ودایی است کو از ترس و وشمّت او ،آمسان و ساکنانش می ّ
میلرزند و دریاىا و ىر آن کو در اعااعش غوطوور است موج میزنند.
بار ودایا! بر حماد و آ حماد درود فرست؛ کشتی روان در اعمانوسىای ژرف؛ ىر کو بر آن سوار شود ،اكمنی
یابد و ىر کو آن را رىا کند غرق شود .کسی کو از آهنا پمش افتد ،از دین وارج است و کسی کو از آهنا
عقب مباند ،نابود است؛ و مهراه با آهنا ،ملحق بو آهنا است.
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إضاءة الرسوؿ والعذاب
ٍ ِ
ِ
ض ار ِاء ل ََعلا ُه ْم يَ ا
ْس ِاء َوال ا
سيِّئَ ِة
ض ارعُو َف * ثُ ام بَ ادلْنَا َم َكا َف ال ا
﴿وَما أ َْر َسلْنَا في قَػ ْريَة م ْن نَبِي إِاال أَ َخ ْذنَا أ َْىلَ َها بِالْبَأ َ
َ
اءنَا ال ا
اى ْم بَػغْتَةً َو ُى ْم ال يَ ْشعُ ُرو َف﴾.
ض اراءُ َوال ا
سنَةَ َحتاى َع َف ْوا َوقَالُوا قَ ْد َم ا
س اراءُ فَأَ َخ ْذنَ ُ
ال َ
س آبَ َ
ْح َ
ْس ِاء َوال ا
ض ارعُوا
اء ُى ْم بَأْ ُسنَا تَ َ
ض ار ِاء ل ََعلا ُه ْم يَػتَ َ
﴿ولََق ْد أ َْر َسلْنَا إِلَى أ َُم ٍم ِم ْن قَػ ْبلِ َ
ك فَأَ َخ ْذنَ ُ
اى ْم بِالْبَأ َ
َ
ض ارعُو َف * فَػلَ ْوال إِ ْذ َج َ
ِ
ِ
ت قُػلُوبُػ ُه ْم َوَزيا َن ل َُه ُم ال ا
اب ُك ِّل
س ْ
سوا َما ذُِّك ُروا بِو فَػتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْػ َو َ
ش ْيطَا ُف َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف * فَػلَ اما نَ ُ
َولَك ْن قَ َ
ٍ
ِ
ِ
سو َف﴾.
َش ْيء َحتاى إِ َذا فَ ِر ُحوا بِ َما أُوتُوا أَ َخ ْذنَ ُ
اى ْم بَػغْتَةً فَإ َذا ُى ْم ُم ْبل ُ
سنة اهلل ولن تجد لسنة اهلل تبديبلً ،ولن تجد لسنة اهلل تحويبلً.
سٝؽ٘گشی اص كشعزبد ٝ ٙػزاة
(ٗ ٝب ١يش پيبٗجلی كا ث١ ٠يش هلي٠ای ٛللستبؿيٖ ِٗل آ ٠ٌٛسبًٜبٛص كا ث ٠سؾتی  ٝػقاة ُلكتبك ًلؿيٖ ،ثبضـ
ً ٠تضلّع ًٜٜـ * سپس ربی ثال ٗ ٝغٜت كا ث ٠ؽٞضی  ٝؽٞثی سپلؿيٖ تب ض٘بكضب ٙاكن ٙٝضـ ُ ٝلتٜـ :آ٢ٛب پـكاٙ
ٗب ثٞؿٛـ ً ٠ؿصبك سؾتی  ٝثي٘بكی ضـٛـٛ .بُ٢ب ٙآٛب ٙكا ثیؽجل كلُٝلكتيٖ).
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(١ل آي ٠ٜثل اٗت١بيی ً ٠پيص ام ت ٞثٞؿٛـ كسٞالٛی كلستبؿيٖ  ٝآٛب ٙكا ث ٠سؾتی١ب  ٝآكت١ب ؿصبك ًلؿيٖ تب ِٗل
ماكی ًٜٜـ * پس صلا ِٜ١بٗی ً ٠ػقاة ٗب ث ٠آ٢ٛب كسيـ ماكی ٌٛلؿٛـ؟ ميلا ؿّ١بيطب ٙكا هسبٝت كلا ُلكتٝ ٠
ضيغب ٙاػ٘بٓطب ٙكا ؿك ٛظلضب ٙآكاست ٠ثٞؿ * ص ٙٞاٛـكم١بيی كا ً ٠ث ٠آ٢ٛب ؿاؿ ٟضـ ٟثٞؿ كلاٗٞش ًلؿٛـ ،ؿكة١بی
١ل صينی كا ث ٠كٝيطبُ ٙطٞؿيٖ تب ام آٛض ٠يبكت ٠ثٞؿٛـ ضبؿٗبُ ٙطتٜـ ،پس ثٛ ٠بُب ٟكلُ ٝلكتي٘طبِ٘١ ٝ ٙبٗٞٛ ٙيـ
ُلؿيـٛـ).

43

«ٌٍذ اللَ ّ لي رغل لٌَخ اللَ رجلیالً ّ ،لي رغل لٌَخ اللَ رؾْیالً» (ٌٍذ فلاًّل اٍذ ّ كه ٌٍذ

فلاًّلی رجلیلی ًیَذ ّ ،كه ٌٍذ فلاًّلی رـییوی ًیَذ).

سنة اهلل سبحانو وتعالى في أىل القرى حاؿ إرساؿ رسوؿ لهم أف يأخذىم بالبأساء والضراء ،وىذا البأس
الذي عادة يكوف بسبب تسلط طاغوتي على أىل األرض ،كما ىو حاؿ تسلط فرعوف مصر على بني

إسرائيل ،وتسلط نمرود على قوـ إبراىيم (ع) ،والضرر االقتصادي الذي يكوف عبارة عن نقص في األمواؿ

وقلة البركة في الحرث والنسل والتجارة ،يكوناف عادة سبباً أساسياً لحث الناس على التفكر في حالة الفساد

التي يعيشونها ،وبالتالي رجوع بعض منهم إلى اهلل وااللتجاء إليو ،وبهذا يتهيأ جماعة الستقباؿ الرسوؿ
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واإليماف بو ،ولكن في خضم ىذا اإلرساؿ اإللهي تفتح الدنيا ذراعيها ألىلها ولتكوف فتنة لهم ترديهم في

الهاوية بعد تخلفهم عن الرسوؿ الذي أرسل إليهم ،وىؤالء يجعلوف الشبهات عاذراً لسقطاتهم ،ويظنوف أف
أعذارىم الواىية التي تخلفوا بسببها عن نصرة الرسوؿ أو حاربوه بها كافية ليعتذروا بها أماـ اهلل يوـ القيامة.

ٌٍذ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل كه هیبى اُل ِّوُب ٌُگبم فوٍزبكى فوٍزبكٍای ثوای آًِب ثَ ایي
ْٕهد اٍذ کَ آًبى ها ثَ هًظ ّ ػناة كچبه هیکٌل .ایي هًظ ّ ػناة کَ هؼوْالً ثَ ٍجت رَلّٜ
ٝبؿْریبى ثو اُل ىهیي اٍذ فهبًٌل رَل ٜفوػْى هٖو ثو ثٌی اٍوائیل ّ رَلً ٜووّك ثو لْم اثواُینف
ّ ىیبى الزٖبكی کَ ػجبهد اى ًمٔ كه اهْال ّ اًلک ّلى ثوکذ كه هؾْٖل ّ ًَل ّ رغبهد
هیثبّل ،ثَ ْٝه ػبكی اثياهی اٍبٍی ثوای رؾویک ّ رْْیك هوكم ثَ رفکو كه ّٙؼیذ فبٍلی
هیثبّل کَ كه آى ىًلگی هیکٌٌل؛ ّ ثَ كًجبل آى ثوفی اى آًِب ثَ ٍوذ فلاًّل ثبىهیگوكًل ّ ثَ اّ پٌبٍ
هیآّهًل ّ ثَ ایي روریت گوُّی ثوای پنیوایی اى فوٍزبكٍ ّ ایوبى آّهكى ثَ اّ آهبكگی پیلا هیکٌٌلّ .لی
كه ایي گَزوٍی اهٍبل الِی ،كًیب آؿُْ فْك ها ثوای اُلِ ثبى هیکٌل رب آىهْى ّ اثزالیی ثوای آًبى
ثبّل ّ ّاهك عٌِنّبى کٌل؛ الجزَ پٌ اى ٍوپیچی آًبى اى فوٍزبكٍای کَ ثَ ٍْی آًبى فوٍزبكٍ ّلٍ
اٍذ .ایٌِب ُّجَِبد ها ػنهی ثوای ٍمْ ٛفْك لواه هیكٌُل ّ گوبى هیکٌٌل ػنهُبی ّاُیّبى کَ ثب
آًِب اى یبهی كاكى فوٍزبكٍ ٍوپیچی کوكٍاًل یب ثَ ًجوك ثب اّ پوكافزَاًل ،ثوای هّثَهّ ّلى كه پیْگبٍ
فلاًل كه هّى لیبهذ ،کفبیذ هیکٌل.

وعندما ينبههم المؤمنوف إلى أف الحاؿ مشابهة لحاؿ األمم التي عذبت سابقاً ،يردوف  :إف آباءنا قد جرت
عليهم ىذه السنة ولم ينػزؿ بهم عذاب وال أرسل لهم رسوؿ ،فهذا الرجل كاذب أو ساحر أو كاىن أو شاعر

أو متوىم أو أي عذر يعتذروف بو ليجدوا لهم حجة يحتجوف بها على فطرتهم إذا دعتهم إلى اليقظة ،وعلى
المؤمنين إذا جادلوىم ،وىكذا وىم في خضم ىذه الحالة الجديدة أي إقباؿ الدنيا عليهم﴿ ،بَ ادلْنَا َم َكا َف
ال ا ِ
سنَةَ﴾ ،وفي قمة ىذه المتعة وىم في حالة سكر من النعمة والنعيم يأتيهم عذاب بغتة وىم ال
سيِّئَة ال َ
ْح َ
يشعروف﴿ ،ل ََع ْم ُر َؾ إِناػ ُه ْم ل َِفي َس ْك َرتِ ِه ْم يَػ ْع َم ُهو َف﴾.
وعندىا ال ينفع الندـ وترتفع األصوات ربنا غلبت علينا شقوتنا  ...ربنا أخرجنا منها  ...فإنا ظالموف  ...ربنا
ِ
ِ ِ ِ
آمناا
 ...ربنا  ...ويأتيهم الجواب﴿ :قَ َ
سأُوا ف َ
يها َوال تُ َكلِّ ُموف * إِناوُ َكا َف فَ ِري ٌق م ْن عبَادي يَػ ُقولُو َف َرباػنَا َ
اؿ ا ْخ َ
ِ
اح ِمين * فَاتا َخ ْذتُم ِ
ض َح ُكو َف﴾.
س ْوُك ْم ِذ ْك ِري َوُك ْنتُ ْم ِم ْنػ ُه ْم تَ ْ
فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْار َح ْمنَا َوأَنْ َ
ُ ُ
ت َخ ْيػ ُر ال ار َ
وى ْم س ْخ ِريّاً َحتاى أَنْ َ
ٌُگبهی کَ هإهٌبى آًِب ها یبكآّه هیًّْل کَ ایي ّٙؼیذّ ،جیَ ّٙؼیذ اهذُبیی اٍذ کَ
پیِرو هْهك ػناة ّالغ ّلًل ،چٌیي پبٍـ هی كٌُل 9ایي ٌٍذ ثو پلهاى هب ًیي عبهی ّل ّ ُیچ
ػناثی ثو آًبى ًبىل ّ ،فوٍزبكٍای ثوای آًبى فوٍزبكٍ ًْل؛ ایي هوك ،كهّؽگْ ،عبكّگو ،پیْگّْ ،بػو یب
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هزُِْن اٍذ ّ ،یب ُو ػنه ّ ثِبًَای کَ ثَ ّاٍَٞی آى ،ػنه رواّی هیکٌٌل رب اٍزلاللی ثوای فْكّبى
پیلا کٌٌل کَ اگو ثَ ثیلاه ّلى كػْد ًّْل ،اى آى ػلیَ فٞود فْك ّ ُوچٌیي ػلیَ هإهٌیٌی کَ ثب
آًبى ،ثؾش ّ عِلال هیکٌٌل ،ثِوٍ هیگیوًل كه ؽبلی کَ ثَ ایي روریت ،آًِب كه ػوَٕای علیل لواه
غَ٘خَ» (ربی ثـی  ٝسؾتی كا ث ٠ؽٞضی سپلؿيٖ)
گوفزَاًل؛ یؼٌی هّی آّهكى كًیب ثو آًِب «ثَ َذ َُْ٘ب َٓ ٌَبَٕ اُ َ
غِّ٤ئَ ِخ ا ُْ َذ َ

ّ كه اّط ایي ثِوٍهٌلی ّ كه ؽبلذ ٍوهَزی اى ًؼوذ ّ ثوفْهكاه ثْكىً ،بگِبى ػناثی ثوای آًبى
ع ٌْ َشرِ ِْ َ٣ ْْ ٜؼ َٔ( » َُٕٜٞسُٜٞـ ث ٠ربٛت ،آٛب ٙؿك ٗستی ؽٞؿ
هیآیل كه ؽبلیکَ اى آى آگبُی ًلاهًلَ َُ« .ؼ ْٔ ُشىَ اَِٗ َُُ ْْ ٜلَِ ٢
سلُلؿا١ ٙستٜـ).

كه ایي ٌُگبم اٍذ کَ پْیوبًی كیگو ٍْكی ًلاهك ّ ٕلاُب ثلٌل هیّْك کَ پوّهكگبها! ثلثقزی هب

ثو هب چیوٍ ّل ....پوّهكگبها! هب ها اى آى ثیوّى ثیبّه ّ ....هب ٍزوکبه َُزین ....پوّهكگبها!....
پوّهكگبها! ّ ....پبٍـ آًبى ایي گًَْ هیآیل« 9هَب ٍَ ْ
 * ٕٞاًََِٗ ُٚبَٕ كَ ِش٣ن ِْٖٓ ِػجَب ِدَ٣ ١وَُُُٕٞٞ
اخ َ
غؤُٝا كَِٜ ٤ب َّٝل رُ ٌَِِّ ُٔ ِ
44
َن َذ ٌُ» َٕٞ
غ ِْ ْْ ًُ ٞر ًْ ِشْ٘ ًُ َٝ ١زُ ْْ ِٓ ْ٘ ُ ْْ ٜر ْ
َسثََ٘ب آ ََٓ٘ب كَب ْؿلِ ْش ََُ٘ب َْ ٝ
ع ْخ ِشّ٣ب َدزَ ٠أَ ْٗ َ
اد ِٔ * َٖ٤كَبر ََخ ْزرُ ُِٔ ْْ ُٛ ٞ
اس َد َْٔ٘ب َٝأَ ْٗذَ َخ ُْ ٤ش اُ َش ِ
(ُٞيـ :ؿك آتص ُٖ ضٞيـ  ٝثب ٗ ٚسؾِٞٗ ٚييـ * آكیُ ،ل١ٝی ام ثٜـُبٗ ٚٗ ٙیُلتٜـ :ای پلٝكؿُبك ٗب ،اي٘بٙ
آٝكؿيٖٗ ،ب كا ثيبٗلم ٝ ،ثل ٗب كع٘ت آٝك ً ٠ت ٞث٢تلي ٚكع٘ت آٝكٛـُبٛی *  ٝض٘ب كيطؾٜـضبٗ ٙیًلؿيـ تب يبؿ ٗلا ام
ؽبعلتب ٙثنؿٝؿٛـ  ٝض٘ب ٘١ضٜب ٙث ٠آ٢ٛب ٗیؽٜـيـيـ).

***
إضاءة من بين يدي العذاب
الرسوؿ بين يدي العذاب اإللهي رحمة إلهية ،فكيف تميز ىذه الرحمة ،كيف يعرؼ الرسوؿ بين دعوات كثيرة

باطلة ،كيف يعرؼ الحق ؟!

كيف ميز المسلموف محمداً (ص) واتبعوه دوف مسيلمة أو سجاح أو األسود العنسي وغيرىم من علماء
النصارى أو علماء اليهود أو علماء األحناؼ ،ىل كاف ىؤالء سذجاً ،ولم تكن لديهم الحجج واألعذار
ليعتذروا بها عن إتباع الحق الذي مع محمد (ص) ،وليحتجوا على الناس أف الحق مع دعواتهم الباطلة

المحرفة ؟! ألم يكن النصارى يستندوف إلى رسالة جاء بها نبي يعترؼ بو محمد (ص) وىو عيسى (ع) ؟! ألم
يكن اليهود يدعوف اتباع موسى ،واألحناؼ اتباع إبراىيم ؟! ألم يقل أتباع علماء األحناؼ واليهود والنصارى:
ِ
ِ
ٍ
ِ
اءنَا أ ََول َْو َكا َف آبَا ُؤ ُى ْم ال
اءنَا َعلَى أُامة َوإِناا َعلَى آثَا ِرى ْم ُم ْقتَ ُدو َف﴾﴿ ،بَ ْل نَػتاب ُع َما أَلْ َف ْيػنَا َعلَْيو آبَ َ
﴿إِناا َو َج ْدنَا آبَ َ
يَػ ْع ِقلُو َف َش ْيئاً َوال يَػ ْهتَ ُدو َف﴾ ؟!
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سٝؽ٘گشی پ٤ؼ اص ٝهٞع ػزاة
فوٍزبكٍ پیِ اى ػناة فلاًّلی ،هؽوزی الِی اٍذ .ؽبل چگًَْ ایي هؽوذ رْقیٔ كاكٍ هیّْك
ّ چگًَْ ایي فوٍزبكٍ اى هیبى كػْدُبیِ ثبٝلِ ثَیبهٌّ ،بفزَ هیّْك ّ چگًَْ ؽك ٌّبفزَ هیّْك؟!
چْٞه هَلوبًبى ،هؾول ها روبیي لبئل ّلًل ّ اى اّ پیوّی کوكًل؛ ًَ اى ُهََیلوَ یب ٍَغِبػ یب اٍََْك
ػٌَیٍ ّ ،بیو ػلوبی ًٖبها ،ػلوبی یِْك یب ػلوبی اَؽٌبف؟ آیب ایٌِب افواكی ٍبكٍكل ثْكًل ّ
اٍزلاللُب ّ ػنهُبیی ًلاّزٌل رب اى پیوّی اى ؽمی کَ ُوواٍ ثب هؾول ثْك ،ثِبًَ ثیبّهًل ّ ثو هوكم
اٍزلالل کٌٌل کَ ؽك ثب كػْدُبی ثبٝلِ رؾویف ّلٍی آًبى هیثبّل؟! آیب ًٖبها ثَ هٍبلزی کَ یک
پیبهجو فیؼٌی ؽٚود ػیَیف آّهكٍ ثْك اٍزٌبك ًویکوكًل ّ هؾول ثَ آى اػزواف ّ آى ها رٖلیك
ًویکوك؟! آیب یِْك هلػی پیوّی اى هٍْیً جْكًل؟! ّ ُوچٌیي اؽٌبف هلػی كًجبلَهّی اى اثواُین؟!
آیب پیوّاى ػلوبی اؽٌبف ّ یِْك ّ ًٖبها ًویگفزٌل« 9اَِٗب ََ ٝج ْذَٗب آثَب َءَٗب َػَِ ٠أُ َٓخ َٝاَِٗب َػَِ ٠آصَب ِس ِْ ُٓ ْْ ٛوزَذُٗ( 45» َٕٝب
پـكا٘ٛب ٙكا ثل آييٜی يبكتيٖ  ٝث ٠اػ٘بّ آ٢ٛب اهتـا ٗیًٜيٖ) ّ «ثَ َْ َٗزَجِ ُغ َٓب أَ ُْلَ َْ٘٤ب َػَِ ْ ِٚ ٤آثَب َءَٗب أَ ًََ ْٞ َُٝبَٕ آثَب ُإ ُّ ْْ ٛل ْ َ٣ؼوَُِِٕٞ
ؽ ْ٤ئب َّٝل ْٜ َ٣زَذُ» َٕٝ
َ
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( ،٠ٛثٌٔٗ ٠ب ث٘١ ٠ب ٙكا١ی ٗیكٝيٖ ً ٠پـكا٘ٛبٗ ٙیككتٜـ؛ عتی اُل پـكاٛطب١ ٙيش ؽِلؿی

ٛـاضتُ٘ ٝ ٠لا ٟثٞؿ ٟثبضٜـ).

ألم يقولوا عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة ،بل لم يكونوا يروف على الشجرة شيئاً ،فهم في ريبهم

يترددوف ،وىل كاف في أيديهم عصفور أـ أنو مجرد وىم وخدعة خدعهم بها الشيطاف ؟ ألم يواجهوا محمداً
(ص) بتلك الكلمات :مجنوف ،بو جنة ،ساحر ،كاىن ،كذاب ،جاىل ،وغيرىا .كيف يستدؿ على أف الحق

مع المرسلين ؟!

 .1مجنوف يتكلم الحكمة !!
 .6ممسوس بالجن يخرج الشياطين من الناس بكلمة من اهلل وتهرب منو الجن الكفرة والشياطين !!
 .3كاىن يقضي وقتو في الصبلة والعبادة !!
 .2كذاب كاف يعرؼ بالصادؽ األمين !!
 .1جاىل يتحدى العلماء ويأتي بعلم يفوقهم وال يجدوف لرده إال السفسطة والمغالطة واالفتراء !!
آیب ًگفزٌل «یک گٌغْگ كه كٍذ ،ثِزو اى كٍ گٌغْگ ثو كهفذ اٍذ» ّ ؽزی هّی كهفذ چیيی
 - 45زخرؾ= .56
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ًویكیلًل ّ كه ّک فْكّبى كه روكیل ثَ ٍو هیثوكًل .آیب كه كٍزبًْبى گٌغْگی ّعْك كاّذ یب
فم ٜرُِْن ّ فویجی ثْك کَ ّیٞبى ثَ ّاٍَٞی آى ،ایْبى ها فویفزَ ثْك؟ آیب ثب هؾول ثب ایي ٍقٌبى
ثوفْهك ًکوكًل 9كیْاًَ ،عيىكٍ ،عبكّگو ،پیْگْ ،كهّؽگًْ ،بكاى ّ چیيُبی كیگو .چْٞه اٍزلالل
هیّْك کَ ؽك ثب فوٍزبكگبى ًیَذ؟!
 -1كیْاًَای اٍذ کَ ثب ؽکوذ ٍقي هیگْیل!!
 -2فوكی اٍذ عيىكٍ ثب کالهی اى ٍْی فلاًّلّ ،یبٝیي ها اى ثیي هوكم ثیوّى هیآّهك ّ عيُبی
کبفو ّ ّیبٝیي اى اّ فواه هی کٌٌل!!
 -3پیْگْ ّ کبٌُی اٍذ کَ هّىگبهُ ها كه ًوبى ّ ػجبكد ٕوف هیکٌل!!
 -4كهّؽگْیی کَ ثب ٕفذ هاٍذگْیِ اهبًذكاه ثْكى ٌّبفزَ هیّْك!!
ً -5بكاًی کَ ثب ػلوب هجبهىٍٝلجی هیکٌل ّ ػلوی آّهكٍ اٍذ کَ ثورو اى ػلن آًبى هیثبّل ّ ثوای

پبٍـ كاكى ثَ اّ ،عي ٍفَ ّ َٞهـبل ّ َٞاِفزوا ،چیي كیگوی ًلاهًل!!

أظن أف ىذه التناقضات كافية لمعرفة أف الحق مع الرسوؿ المتهم ،ثم الجن ىؤالء المخلوقات الضعيفة
المسكينة حتى أشرارىم مساكين أماـ أشرار بني آدـ ،يصورىم علماء الضبللة الذين يحاربوف األنبياء ،بأنهم

مخلوقات مخيفة ولها قدرات عظيمة ،فهم يعلموف أف الشياطين منهم ال يصمدوف أماـ آية من آيات اهلل أو
َت بِ ِو ال ا ِ
ِ
س ْم ِع
ايستَ ِطيعُو َف * إِناػ ُه ْم َع ِن ال ا
﴿وَما تَػنَػ ازل ْ
كلمة من كلمات اهلل سبحانو َ
ين * َوَما يَػ ْنبَغي ل َُه ْم َوَم ْ
شيَاط ُ

ل ََم ْع ُزولُو َف﴾.

ثم انهم يعلموف أنو صادؽ عابد ناسك ،ويقولوف تتنػزؿ عليو الشياطين .فيرد عليهم اهلل سبحانو الذي خلق
الجن والشياطين﴿ :ىل أُنَػبِّئُ ُكم علَى من تَػنػ از ُؿ ال ا ِ
اطين * تَػنَػ از ُؿ َعلَى ُك ِّل أَفا ٍ
اؾ أَثِ ٍ
س ْم َع َوأَ ْكثَػ ُرُى ْم
يم * يُػ ْل ُقو َف ال ا
ْ َ َْ َ
شيَ ُ
َْ
َك ِ
اذبُو َف﴾.
گوبى هیکٌن ایي رٌبلٚبد ثوای ٌّبفزي ایٌکَ ؽك ثب فوٍزبكٍی هْهك اِرِبم هیثبّل ،کبفی ثبّل .ثَ
ػالٍّ ،عيِ ،آفویلٍای ٙؼیف ّ ثیچبهٍ اٍذ ،ؽزی ّوّهرویي آًبى كه همبثل ّوّهرویي فوىًلاى آكم،
ًیبىهٌل ّ ثیچبهٍ َُزٌل .ػلوبی گوواُی کَ ثب پیبهجواى هیعٌگٌل ثوای آًبى چٌیي رْٖهی ایغبك
هیکٌٌل کَ آًبى آفویلٍُبیی روٌٍبکاًل ّ ًیوُّبی ثَیبهی كاهًل؛ كه ؽبلی کَ فْك هیكاًٌل ثوفی اى
ّیبٝیي كه همبثل آیَای اى آیبد فلاًّل یب کلوَ ای اى کلوبد فلاًّل ٍجؾبى ربة همبّهذ ًویآّهًل.
غ ْٔ ِغ َُ َٔ ْؼ ُض ٝ( 47» َُُٕٞٝاي ٚهلآ ٙكا ضيبعيٛ ٚبمّ
« ََٓ ٝب رََ٘ َضَُذْ ثِ ِ ٚاُ َ
بهَٓ َٝ * ُٖ٤ب ْ٘ َ٣جَ ِـَٓ َٝ ْْ ُٜ َُ ٢بْ ٣
َٖ اُ َ
ؾِ َ٤
غز َِط٤ؼُ * َٕٞاَِٗ ُ ْْ ٜػ ِ
ٌٛلؿٟاٛـ * آٛب ٠ٛ ٙؿك ؽٞكِ ايً ٚبكٛـ  ٠ٛ ٝتٞا ٙآ ٙؿاكٛـ * ضيبعي ٚام ضٜيـٝ ٙعی ٗؼن ّٝؿاضت ٠ضـٟاٛـ).

ػالٍّ ثو ایي ،آًبى فْك هیكاًٌل کَ اّ هاٍذگْ ،ػبثل ّ پوُیيگبه اٍذ ّ كه ػیي ؽبل هیگْیٌل
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ّیبٝیي ثو اّ فوّك هیآیٌل! ّلی فلاًّل ٍجؾبى کَ عي ّ ّیبٝیي ها آفویلٍ اٍذ ،پبٍـّبى ها ایٌگًَْ
غ ْٔ َغ َٝأَ ًْضَ ُش ًَُ ْْ ٛب ِرثُ( 48» َٕٞآيب ض٘ب كا
هیكُل َْ َٛ « 9أَُٗجِّئُ ٌُ ْْ َػَِ َْٖٓ ٠رََ٘ َض ٍُ اُ َ
به * ُٖ٤رََ٘ َض ٍُ َػَِ َِّ ًُ ٠أَكَبى أَصِِْ ُ٣ * ْ٤وُ َٕٞاُ َ
ؾِ َ٤
آُب ٠ً ًٖٜ ٟضيبعي ٚثل صً ٠سی ٛبمّ ٗیضٛٞـ؟ * ثل ١ل ثسيبك ؿكٝؽُٞی ًُ٠ٜبك ٛبمّ ٗیضٛٞـ * آوب ٗیًٜٜـ ؿك
عبٓی ً ٠ثيطتلضب ٙؿكٝؽُٞيبٜٛـ).

ومع ذلك فإف أكثر الناس يتّبعوف علماء الضبللة أعداء األنبياء والمرسلين ،فيغوونهم ويضلونهم عن الحق
سره أىل
الذي جاء بو المرسلوف﴿ ،والشعراء يتبعهم الغاووف﴾ ،الشعراء :أي العلماء الضالوف ،ىذا ما ف ا
ِ
ٍ
يمو َف( .واد منخفض وسقوط في الهاوية والضبللة واالنحراؼ عن
َم تَػ َر أَناػ ُه ْم في ُك ِّل َواد يَ ِه ُ
البيت (ع) ﴿أَل ْ

الحق ،وأنهم يقولوف ما ال يفعلوف).

دائماً تجد العالم غير العامل الضاؿ يدعو الناس إلى الخير وترؾ الشر ،ولكن ال تجده يعمل الخير ،بل ىو
ااس علَى حياةٍ
﴿ولَتَ ِج َدناػ ُه ْم أ ْ
ص الن ِ َ َ َ
َح َر َ
يأكل ماؿ اليتيم واألرملة ويستغل الضعفاء وال يجاىد في سبيل اهللَ ،
ِ اِ
اب أَ ْف يػع امر واللاوُ ب ِ
ْف َسنَ ٍة َوَما ُى َو بِ ُم َز ْح ِزِح ِو ِم َن ال َْع َذ ِ
ص ٌير بِ َما
َح ُد ُى ْم ل َْو يُػ َع ام ُر أَل َ
َُ َ َ َ
ين أَ ْش َرُكوا يَػ َو ُّد أ َ
َوم َن الذ َ
يَػ ْع َملُو َف﴾.
ّلی ثب ایي ؽبل ثیْزو هوكم اى ػلوبی گوواُی کَ كّوٌبى پیبهجواى ّ فوٍزبكگبى َُزٌل ،پیوّی
هیکٌٌل .آًِب ًیي اؿْایْبى هیکٌٌل ّ اى ؽمیمزی کَ فوٍزبكگبى آّهكًل ،گوواُْبى هیًوبیٌلَٝ « 9اُؾ َؼ َشاء
َ٣زَجِ ُؼ ُ ُْ ٜا ُْ َـب ُُ٘ ٝ( 49» َٕٝٝلا١ب ٙام پیِ ضبػلاٗ ٙیكٛٝـ)؛ هٌظْه اى ّبػواى ُوبى ػلوبی گوواُی هیثبّلّ ،
50

ایي هٞلجی اٍذ کَ اُل ثیذ رفَیو ًوْكٍاًل« .أََُ ْْ ر ََش أََٗ ُ ْْ ٜكَِٝ َِّ ًُ ٢اد » َُٕٞٔ ٤ِٜ َ٣
ٝاؿی سلُلؿاٜٛـ؟)؛ كهٍای ػویكٍ ّ ،مْ ٛكه ُبّیَی عٌِن ّ ،گوواُی ّ اًؾواف اى ؽمیمذ ّ ،آًبى

(آيب ٛـيـ ً ٠آٛب ٙؿك ١ل

ٍقٌبًی ها ثو ىثبى هیهاًٌل کَ اًغبم ًویكٌُل!

ُوْاهٍ هیثیٌین کَ ػبلن ثیػولِ گوواٍ هوكم ها ثَ فْثی ّ روک ثلی كػْد هیکٌل؛ ّلی كه ػیي
ؽبل ،فْك ثَ ًیکی ػول ًویکٌل؛ ثلکَ هبل یزین ّ ىىُبی ثیٍوپوٍذ ها هیفْهك ّ اى ٙؼیفبى ٍْء
ط َػََِ ٠دَ٤بح َ َِٖٓ ٝاَُ ِزَٖ٣
اٍزفبكٍ ّ ثِوٍکْی هیکٌل ّ كه هاٍ فلاًّل عِبك ًویکٌلََُٝ « 9ز َِج َذَٗ ُ ْْ ٜأَ ْد َش َ
ؿ اَُ٘ب ِ
ق٤ش ثِ َٔب ْ َ٣ؼ َُِٔ( 51» َٕٞآٛب ٙكا ام ٗلؿٕ
أَؽ َْش ًُٞا َٞ َ٣د أَ َد ُذ َُ ُ٣ ْٞ َُ ْْ ٛؼ َٔ ُش أَ ُْقَ َ
ة إَْٔ َ ُ٣ؼ َٔ َش َٝللاُ ثَ ِ
عَ٘خ ََٓ ٝب  َُٞ ٛثِ ُٔضَ ْد ِض ِد ِ َِٖٓ ٚا ُْ َؼ َزا ِ
ؿيِل ،عتی ام ٗطلًب ٙث ٠مٛـُی اي ٚر٢بٛی عليعتل ؽٞا١ی يبكت ٝ ،ثؼضی ام ًبكلا ٙؿٝست ؿاكٛـ ً١ ٠ناك سبّ
ؿك اي ٚؿٛيب ميست ًٜٜـ ،ؿك عبٓی ً ٠ػ٘ل عٞالٛی ،ػقاة ؽـا كا ام آٛب ٙؿٝك ٛؾٞا١ـ سبؽت ٠ً ،ؽـا ث ٠اػ٘بٓطب ٙثيٜب
است).
 - 48شعرا=  551تا .556
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ض
وفي النهاية إذا جاء العذاب تبرأ الذين اتُبعوا من الذين اتَبعوا ،ولكن ىيهات لقد حقت الكلمة و ﴿يَػ َع ُّ
ِ
ِ ِ
ضلانِي
الظاالِ ُم َعلَى يَ َديْ ِو يَػ ُق ُ
وؿ يَا ل َْيتَنِي اتا َخ ْذ ُ
َم أَتا ِخ ْذ فُبلناً َخلِيبلً ،لََق ْد أَ َ
ت َم َع ال ار ُسوؿ َسبيبلً ،يَا َويْػلَتَى ل َْيتَني ل ْ
شيطَا ُف لِ ِْئلنس ِ
َع ِن ِّ
اؿ
ك قَ َ
ك َوبِ َم ْن َم َع َ
اف َخ ُذوالً﴾ .ومن قبل ﴿قَالُوا اطاياػ ْرنَا بِ َ
الذ ْك ِر بَػ ْع َد إِ ْذ َجاءنِي َوَكا َف ال ا ْ
َ
طَائِرُكم ِع ْن َد اللا ِو بل أَنْػتم قَػوـ تُػ ْفتػنو َف﴾ ،و﴿قَالُوا أَ ْخ ِرجوا َ ٍ ِ
ِ
ارو َف﴾.
َ ْ ُ ْ ْ ٌ َُ
ُ
آؿ لُوط م ْن قَػ ْريَت ُك ْم إِنػا ُه ْم أُنَ ٌ
ُ ْ
اس يَػتَطَه ُ
وينتهي األمر بالعذاب ..
ِ
ِ
﴿فَ ُك ّبلً أَ َخ ْذنَا بِ َذنْبِ ِو فَ ِم ْنػ ُهم من أَرسلْنَا َعلَي ِو ح ِ
ض
اصباً َوِم ْنػ ُه ْم َم ْن أَ َخ َذتْوُ ال ا
س ْفنَا بِو ْاأل َْر َ
ْ َ
ْ َْ َْ
ص ْي َحةُ َوم ْنػ ُه ْم َم ْن َخ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا ِ ِ
اِ
ِ
اء
ين اتا َخ ُذوا م ْن ُدوف اللاو أ َْوليَ َ
س ُه ْم يَظْل ُمو َف * َمثَلُ الذ َ
َوم ْنػ ُه ْم َم ْن أَغْ َرقػْنَا َوَما َكا َف اللوُ ليَظْل َم ُه ْم َولَك ْن َكانُوا أَنْػ ُف َ
ت الْع ْن َكب ِ
ِ
َكمثَ ِل الْع ْن َكب ِ
وت ل َْو َكانُوا يَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
وت اتا َخ َذ ْ
ت بَػ ْيتاً َوإِ اف أ َْو َى َن الْبُػيُوت لَبَػ ْي ُ َ ُ
َ َ ُ
العنكبوت :علماء الضبللة الخونة ،ونسجهم مجادلتهم للمرسلين ،وسفسطتهم واىنة ضعيفة ،فهل من متذكر

فيخلص نفسو من شباكهم الضعيفة ،ويستفيق من لدغة العنكبوت ،والمخدر الذي دفعتو في جسمو ،ويلتفت

إلى اهلل فيتبع الحق ويعرض عن الباطل وأىلو ويلتفت أف القوة بيد اهلل جميعاً.

كه ًِبیذٌُ ،گبهی کَ ػناة هیآیل ،افواكی کَ پیوّی هیّلًل ،اى کَبًی کَ آًِب ها پیوّی
هیکوكًل ،ثیياهی هیعْیٌل؛ ّلی ُیِبد کَ کلوَ ّ ٍقي ثَ ؽمیمذ پیٍْذَ َ٣« 9ؼل اُظَبُِ ُْ َػََِ َ٣ ٠ذ َْ٣ ِٚ ٣وٍُُ ٞ
َٖ ِّ
اُز ًْ ِش ثَ ْؼ َذ اِ ْر َجبءًَِٗ َٝ ٢بَٕ
َ٣ب َُ ْ٤زَِ٘ ٢ار ََخ ْزدُ َٓ َغ اُ َش ُ
عجِ٤ال * َ٣ب ََِ٣ْ ٝزَ٤ْ َُ ٠زَِ٘ ْْ َُ ٢أَر َِخ ْز كُالٗب َخِِ٤ال * َُوَ ْذ أَ َ
َ ٍٞ
ع ِ
مَِِ٘ ٢ػ ِ

بٕ َخ ُزّٝل»( 52كٝمی ً ٠ظبٖٓ ؿستب ٙؽٞؿ كا ث ٠ؿٛـاُ ٙنؿ ُٞ ٝيـ :ای ًبش كا١ی كا ً ٠كس ّٞؿك پيص
اُ َ
ؾ ْ٤طَبُٕ ُِ ْ ِْلٗ َ
غ ِ
ُلكت ٠ثٞؿ ،ؿك پيص ُلكت ٠ثٞؿٕ * ٝای ثل ًٗ ،ٚبش كالٛی كا ؿٝست ٘ٛیُلكتٖ * پس ام آ ٠ٌٛهلآ ٙثلای ٗٛ ٚبمّ
ضـ ٟثٞؿٗ ،لا ام پيلٝيص ثبمٗیؿاضت  ٝاي ٚضيغبٞ٘١ ٙاك ٟآؿٗی كا ت٢ٜب ٗیُقاكؿ).
كه ؽبلی کَ پیِرو« 9هَبُُٞا اهَْ َ٤شَٗب ِثيَ َٝثِ َْٖٔ َٓ َؼيَ هَب ٍَ َ
للا ثَ َْ َأ ْٗز ُْْ هَ ْ ّٞرُ ْلزَُُ٘( 53» َٕٞلتٜـٗ :ب تٝ ٞ
هبئِ ُش ًُ ْْ ِػ ْ٘ َذ ِ
يبكاٛت كا ث ٠كبّ ثـ ُلكت٠ايُٖ .لت :كبّ ٛيي  ٝثـ ض٘ب ٛنؿ ؽـا است؛ ثٌٔ ٠ايَٜي ض٘ب ٗلؿٗی كليت ؽٞكؿ١ ٟستيـ)
ّ «هَبُُٞا أَ ْخ ِش ُجٞا آ ٍَ ُُٞه ِْٖٓ هَ ْشَ٣زِ ٌُ ْْ اَِٗ ُ ْْ ٜأَُٗبط َ٣زَطََٜشُ( 54» َٕٝؽبٛـاٞٓ ٙط كا ام هلي٠ی ؽٞؿ ثيلًٜ ٙٝيـ ً ٠آٛب ٙؿػٞی
پبًی ٗیًٜٜـ).

ّ ّٙؼیذ ثب ػناة ثَ پبیبى هیهٍل....
ك ََْٖٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٝ
بفجب َ َْٖٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٝأَ َخ َز ْر ُٚاُ َ
غ ْلَ٘ب ثِ ِْ ٚاْلَ ْس َ
ق َْ ٤ذخُ ََ َْٖٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٝخ َ
«كَ ٌُ ّال أَ َخ ْزَٗب ثِ َز ْٗجِ ِ ٚكَ ِٔ ْ٘ ُ َْٖٓ ْْ ٜأَ ْس َ
ع َِْ٘ب َػَِ َْ ِٚ ٤د ِ
د ار ََخ َزدْ
أَ ْؿ َش ْهَ٘ب ََٓ ٝب ًَبَٕ للاُ ُِْ َ٤ظِِ َٔ ًَُ ٌِْٖ ََُٝ ْْ ٜبُٗٞا َأ ْٗلُ َ
ُ ٕٝللاِ أَ َْ٤ُِٝب َء ًَ َٔضَ َِ ا ُْ َؼ ْ٘ ٌَجُِ ٞ
غ ُْ َ٣ ْْ ٜظِِ َُٔٓ * َٕٞضَ َُ اَُ ِز َٖ٣ار ََخ ُزٝا ِْٖٓ د ِ
 - 52فرقان=  5:تا <.5
 - 53نمل= .7:
 - 54نمل= .89
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د َُ ًَْ ٞبُٗٞا ْ َ٣ؼَِ ُٔ» َٕٞ
د َُجَ ْ٤ذُ ا ُْ َؼ ْ٘ ٌَجُِ ٞ
ثَ ْ٤زب َِ ٝإَ أَ ْ ََٖٛٝا ُْجُِ ُٞ٤
كلستبؿيٖ ،ثؼضی كا كليبؿ سٜ٘٢بى كلُ ٝلكت ،ثؼضی كا ؿك مٗي ٚكل ٝثلؿيٖ ،ثؼضی كا ؿله ٠سبؽتيٖ ؿك عبٓی ً٠
( ٠٘١كا ثُٜ ٠ب١طب ٙكلُ ٝلكتيٖ :ثل ثؼضی ثبؿ١بی كيَثبك

ؽـاٛٝـ ث ٠آ٢ٛب ستٖ ٘ٛیًلؿ ،آ٢ٛب ؽٞؿ ث ٠ؽٞيطت ٚستٖ ًلؿ ٟثٞؿٛـ * ٗٓخَْ آٛب ٠ً ٙسٞای ؽـا كا ؿٝستبٗ ٙیُيلٛـ،
ٗٓخَْ ػٌٜجٞت است ً ٠ؽب٠ٛای ثسبؽت ً ٝبش ٗیؿاٛستٜـ ١ل آي ،٠ٜسستتلي ٚؽب١٠ٛب ،ؽب٠ٛی ػٌٜجٞت است).

ػٌکجْد ،ػلوبی گوواُی فیبًذکبه هیثبّل ّ ربه ّ پْكّبى ُوبى علالّبى ثب فوٍزبكگبى ّ

ٍفََٞی ٍَذ ّ ٙؼیف آًبى اٍذ .آیب کَی َُذ کَ پٌل گیوك ّ فْك ها اى كام ٙؼیف آًبى ثوُبًل
ّ اى ًیِ ػٌکجْد ّ هُقلّهی کَ ّاهك عَوِ کوكٍ اٍذ ،هُب گوكك ،هزْعَ فلاًّل ّْك ،ؽك ها
پیوّی کٌل ّ اى ثبٝل ّ اُلِ هّی گوكاًل ّ هزْعَ ّْك کَ ُوَی ًیوُّب اى آىِ فلاًّل اٍذ ّ ثَ
كٍذ اّ هیثبّل؟

***
المعذبين
إضاءة من كلمات المرسلين مع َ
تكذيب الرساالت اإللهية عادة اعتاد عليها بنو آدـ ،فلم يستقبل قوـ رسولهم باألحضاف ،بل ىم على الدواـ

يستقبلونو باالستهزاء والسخرية والتهكم ،وأخيراً القتل والتهجير ،وليس ىذا األمر بالصدفة ،أو أنو جاء من
المرسل وقومو المنحرفين عن الصراط المستقيم،
الفراغ ،بل ىو نتيجة حتمية للصداـ الذي يحصل عادة بين
َ

فهو يحاوؿ اإلصبلح ونشر القسط والعدؿ والرحمة ،وأف يصبغ القوـ بصبغة اهلل ويعيدىم إلى فطرة اهلل،

وكبراء القوـ من العلماء غير العاملين والمترفين يحاولوف جاىدين اإلبقاء على الباطل مستشرياً في المجتمع

الذي يتبعهم ،بعد أف أوىموه أنهم ىم الحق ،وأف صبغتهم ىي الصبغة الصحيحة ،ال أنهم عارضوا بها صبغة

اهلل ،وأف الفطرة الملوثة التي لوثوىا بآرائهم الباطلة ىي الفطرة الصحيحة.

وىكذا يهيئ العلماء غير العاملين  -في المجتمع الذي استخفوه  -قاعدة منكوسة ترى المقاييس مقلوبة

والحق باطبلً والباطل حقاً والمعروؼ منكراً والمنكر معروفاً.
سٝؽ٘گشی اص عخ٘بٕ كشعزبدگبٕ ثب ػزاةؽذگبٕ

رکنیت هٍبلذُبی الِی ،همْلَای اٍذ کَ فوىًلاى آكم ثَ آى كچبه ثْكٍاًلُ .یچ لْهی ،اى
فوٍزبكٍی فْكّبى ثب آؿُْ ثبى اٍزمجبل ًکوك؛ ثلکَ ُویَْ ثب هیْقٌل ّ هَقوٍ کوكى ّ اٍزِيا ّ كه
ًِبیذ ًیي ثب کْزي ّ رجؼیل کوكى ،اى اّ اٍزمجبل هیکوكًل .ایي هَألَای ًیَذ ارفبلی یب ثیهملهَ ثَ
 - 55عنکبوت=  71و .71
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ّعْك آهلٍ ثبّل ،ثلکَ ًزیغَ ی ؽزوی ثوفْهكی اٍذ کَ ثَ ْٝه هؼوْل ثیي فوٍزبكٍ ّ هوكمِ اّ کَ اى
هاٍ هَزمین هٌؾوف ّلٍاًل ،ؽبٕل هیّْك .اّ ٍؼی كه إالػ ّ اًزْبه ػلل ّ كاك ّ هؽوذ هیًوبیل
ّ ایٌکَ لْهِ ها ثَ هًگ فلایی كهآّهك ّ ثَ فٞود فلاًّل ثبىگوكاًل؛ ّلی ثيهگبى لْم یؼٌی ػلوبی
ثیػول ّ هاؽذٝلتُب ،ثب علیِذ رالُ هیکٌٌل رب عبهؼَای کَ اى آًبى پیوّی هیکٌل ،ثو ثبٝل ثبلی
ثوبًل؛ الجزَ پٌ اى ایٌکَ ثوای آًبى ایي رُِْن ها ثَ ّعْك آّهكًل کَ آًبى ثو ؽك َُزٌل ّ هًگّبى،

ُوبى هًگ ٕؾیؼ هیثبّل ّ فٞود آلْكٍّبى کَ ثب ًظواد ثبٝلْبى آلْكٍ ّلٍ اٍذُ ،وبى فٞود

ٕؾیؼ هیثبّل؛ ًَ ایٌکَ آًِب کَبًی َُزٌل کَ ثب هًگ فلایی ثَ هقبلفذ ثوفبٍزَاًل!
ایٌچٌیي اٍذ کَ ػلوبی ثیػول كه عبهؼَای کَ ثَ فْاهیاُ کْبًیلٍاًل ،لبػلٍی ّاهًَّای ها
پبیَهیيی هیکٌٌل کَ همیبًُب ها ّاهًَّ هیثیٌل؛ ؽك ها ثبٝل ّ ،ثبٝل ها ؽك ّ ،هؼوّف ها هٌکوّ ،
هٌکو ها هؼوّف هیثیٌٌل.

وفي ميداف المواجهة بين المرسلين وعلماء الضبللة غير العاملين والمترفين والمجتمع الذي استخفوه ،ينبري
كل مرسل لينذر قومو لعلهم يتذكروف ،ويذكرىم بأياـ اهلل لعلهم يتعظوف ،ويعظهم باألمثاؿ لعلهم ينتبهوف

ويستيقظوف ،وينبههم بالحكمة واآليات لعلهم يهتدوف ،وىا نحن ندخل ميداف المواجهة بين نوح وقومو فها
ت ِم َن
ادلْتَػنَا فَأَ ْكثَػ ْر َ
ت ِج َدالَنَا فَأْتِنَا بِ َما تَ ِع ُدنَا إِ ْف ُك ْن َ
وح قَ ْد َج َ
ىم قوـ نوح يبكتونو ويستهزئوف بو ﴿قَالُوا يَا نُ ُ
ِ
ِ
ادقِين﴾ ،ثم يهددونو بالقتل ﴿قَالُوا لَئِن ل ِ
ال ا ِ
ين﴾ ،ماذا يفعل نوح لهؤالء
َم تَػ ْنتَو يَا نُ ُ
ْ ْ
وح لَتَ ُكونَ ان م َن ال َْم ْر ُجوم َ
ص َ
القوـ المنكوسين الذين ال يجدوف جواباً لكلماتو المباركة وحكمتو ،إال االستهزاء والسخرية والتهكم ثم
التهديد بالقتل ،ومع اف فيهم علماء ولكن علماء غير عاملين علماء ضبللة ،بدؿ أف يستعملوا العلم لمعرفة
ب إِ اف قَػ ْوِمي
الحق ،استعملوه للمجادلة والسفسطة وإضبلؿ الناس وإبعادىم عن نوح ودعوتو الحقة﴿ ،قَ َ
اؿ َر ِّ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين﴾ ،ىذا بعد أف علم نوح من اهلل سبحانو
َك اذبُوف * فَافْػتَ ْح بَػ ْيني َوبَػ ْيػنَػ ُه ْم فَػ ْتحاً َونَ ِّجني َوَم ْن َمع َي م َن ال ُْم ْؤمن َ
ِ
س بِ َما َكانُوا يَػ ْف َعلُو َف﴾ ،لم تنفعهم كلمات نوح ،كأنهم أموات
َن يُػ ْؤِم َن ِم ْن قَػ ْوِم َ
ك إِاال َم ْن قَ ْد َ
﴿أَناوُ ل ْ
آم َن فَبل تَػ ْبتَئ ْ
ِ
ضبللةٌ ول ِ
ِ
ال يسمعوف قولو لهم﴿ :يَا قَػ ْوِـ ل َْي ِ
َكنِّي َر ُس ٌ
ين﴾﴿ ،
وؿ ِم ْن َر ِّ
ين﴾﴿ ،إِنِّي لَ ُك ْم نَذ ٌير ُمبِ ٌ
س بي َ َ
ب ال َْعالَم َ
َ
ٍ
ِ
اب يَػ ْوـ عَظ ٍ
اب يَػ ْوٍـ أَلِ ٍ
يم﴾.
يم﴾﴿ ،إِنِّي أَ َخ ُ
إِنِّي أَ َخ ُ
اؼ َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
اؼ َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
كه هیلاى هْاعَِی فوٍزبكگبى ّ ػلوبی ثیػولِ گوواٍ ّ فُْگنهاىُب ّ عبهؼَای کَ فْاه ّ
ملیلِ کوكٍاًل ،فوٍزبكٍ فویبك ثوهیآّهك رب لْهِ ها اًناه كُلّ ،بیل آًبى یبكآّه ًّْل ّ ،هّىُبی
فلاًّل ها ثَ یبكّبى هیآّهك ،رب ّبیل پٌل گیوًل ّ ،ثب هضبلُب ثَ آًبى پٌل هیكُل ،رب ّبیل هزْعَ ّ
ثیلاه ًّْل ّ ،آًبى ها ثب ؽکوذ ّ آیبد یبكآّه هیّْكّ ،بیل ُلایذ ًّْل .ؽبل هب ّاهك ػوَٕی
هّیبهّیی ًْػ ثب لْهِ هیّْین .آًبى لْهی َُزٌل کَ اّ ها ًکُِْ هیکٌٌل ّ هَقوٍاُ هیًوبیٌل9
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قب ِدهِ» َٖ٤
ٞح هَ ْذ َجب َد ُْزََ٘ب كَؤ َ ًْضَ ْشدَ ِجذَاَُ َ٘ب كَؤْرَِ٘ب ثِ َٔب ر َِؼ ُذَٗب إِْ ًُ ْ٘ذَ َِٖٓ اُ َ
«هَبُُٞا َ٣ب ُٗ ُ
ثسيبك  ٖ١رـاّ ًلؿی ،اُل كاست ٗیُٞيی ،آٛض ٠ثٗ ٠ب ٝػـ ٟؿاؿٟای كا ثلاي٘ب ٙثيبٝك)ٍ .پٌ اّ ها ثَ کْزي
ٞح َُزَ ٌُ َِٖٓ ََٖٗٞا ُْ َٔ ْش ُجُ( 57» َٖ٤ِٓ ٞلتٜـ :ای ٞٛط ،اُل ؿست ثلٛـاكی ،ث ٠عٞك هغغ
رِلیل هیکٌٌل «هَبُُٞا َُئِْٖ َُ ْْ رَ ْ٘زَ َِ٣ ٚب ُٗ ُ
(ُلتٜـ :ای ٞٛط ،ثب ٗب رـاّ ًلؿی ٝ

سَٜسبك ؽٞا١ی ضـ)ًْ .ػ ثب ایي لْم ّاهًَّّلٍ چَ کٌل؟ کَبًی کَ پبٍقی ثوای ٍقٌبى هجبهک ّ
ؽکوزِ ًلاهًل ،عي ایٌکَ اٍزِيا ّ هَقوٍ کٌٌل ،هیْقٌل ىًٌل ّ ٍپٌ ثَ کْزي رِلیلُ ًوبیٌل .ثب
ایٌکَ كه هیبى آًبى ػلوبیی ّعْك كاهك؛ ّلی آًِب ػلوبی ثیػول ّ ػلوبی گوواُی َُزٌل ّ ثَ عبی
ایٌکَ اى ػلن ثوای ٌّبفزي ؽمیمذ اٍزفبكٍ کٌٌل ،ثوای عِلال ّ ٍفَ ّ َٞگوواٍ کوكى هوكم ّ كّه
 * ٕٞكَب ْكز َْخ َث َْ َٝ ٢ِ٘ ٤ث ْ ْْ ُٜ َ٘٤كَ ْزذب َِّ َٗٝجِ٘٢
کوكى آًِب اى ًْػ ّكػْدِ ؽمِّ ثِوٍ هیعَزٌل« .هَب ٍَ َس ِّة ِإَ هَ َْ ًَ ٢ِٓ ٞزثُ ِ
َِ َٓ َْٖٓ ٝؼ َ َِٖٓ ٢ا ُْ ُٔئْ ُِِٓ٘( 58» َٖ٤لت :ای پلٝكؿُبك ٗ ،ٚهٗ ٚٗ ٕٞلا تٌقيت ٗیًٜٜـ * ٗيب ٝ ٚٗ ٙآ٢ٛب كا١ی ثلُطبی ٝ
ٗلا ٗ ٝإٜٗب٘١ ٙلاٗ ٟلا ك١بيی ثؾص) ّ ایي ،پٌ اى آى ثْك کَ ًْػ اى ٍْی فلاًّل ٍجؾبى كاًَذ« 9أَََُْٖٗ ُٚ
ظ ثِ َٔب ًَبُٗٞا ْ َ٣ل َؼُِ( 59» َٕٞام ه ٕٞت ٞرن آُ ٙل ٠ً ٟٝاي٘ب ٙآٝكؿٟاٛـ ،ؿيِل اي٘بٙ
ُ٣ئْ َِٖٓ ِْٖٓ هَ ِْٓ ٞيَ اِ َّل َْٖٓ هَ ْذ آ ََٖٓ كَال رَ ْجزَئِ ْ
ٛؾٞاٜ١ـ آٝكؿ؛ ام ًلؿاك آٛب ٙاٛـِ١ٝيٗ ٚجبش) .کلوبد ًْػ ثوای آًبى ٍْكی ًلاّذ؛ گْیی هوكگبًی َُزٌل
ة ا ُْ َؼبَُ ُِٔ( 60» َٖ٤لت:
عَ ِْٖٓ ٍٞس ِّ
مالُخ ََ ٢ٌِِّ٘ َُٝس ُ
ظ ثَِ ٢
کَ ٍقي اّ فٞبة ثَ فْكّبى ها ًویًٌّْلَ٣« 9ب هَ َْ ٤ْ َُ ِّ ٞ
ای هُ٘ ،ٚٗ ٕٞلا١ی كا ؿك ٗ ٚكا١ی ٛيست ٚٗ ٝ ،كلستبؿٟای ام سٞی پلٝكؿُبك ر٢بٛيب١ ٙستٖ) ّ «اِِِّٗ َٗ ْْ ٌُ َُ ٢ز٣ش
61
اة  ّْٞ َ٣أَُِ ٚٗ( 62»ْ٤ام ػقاة كٝم
ُٓجُِ( »ٖ٤لت ٚٗ :ثلای ض٘ب ثيٖؿٜ١ـٟای آضٌبك ١ستٖ) ّ «اِِّٗ ٢أَ َخبفُ َػَِ َْ ْْ ٌُ ٤ػ َز َ
اة  ّْٞ َ٣ػ َِظ ٚٗ( 63»ْ٤ام ػقاة كٝمی ثنكٍ ثل ض٘ب ثيٜ٘بًٖ).
ؿكؿٛبى ثل ض٘ب ثيٜ٘بًٖ) ّ «اِِّٗ ٢أَ َخبفُ َػ َِ َْ ْْ ٌُ ٤ػ َز َ

وعجيب أمر الناس فإذا كاف الملوؾ يخافوف على ملكهم الدنيوي الباطل ،وإذا كاف العلماء غير العاملين
يخافوف على مناصبهم الدينية ،فعلى ماذا يخاؼ الناس ؟ ىل يعقل أف إنساناً يسلم قياده إلى علماء الضبللة

كأنو دابة مربوطة يقودىا صاحبها أينما يشاء ؟ ىل يعقل أف اإلنساف يرضى أف يكوف تابعاً ألئمة الضبلؿ حتى

يردوه في الجحيم ؟ وىل يظن أنو إذا قاؿ يوـ القيامة أنا تابع مستضعف سينفعو ىذا العذر ؟ في ذلك اليوـ
اؿ الض ِ ِ
ِِ
استَ ْكبَػ ُروا إِناا ُكناا لَ ُك ْم
يتبرأ أئمة الضبلؿ من أتباعهم ،قاؿ تعالى﴿ :قَ َ
ين ْ
اؿ َوبَػ َرُزوا للاو َج ِميعاً فَػ َق َ َ
ُّع َفاءُ للاذ َ
ٍ
تَػبعاً فَػهل أَنْػتم مغْنو َف عناا ِمن ع َذ ِ ِ ِ
صبَػ ْرنَا َما
َ َ ْ ُْ ُ ُ َ ْ َ
َج ِز ْعنَا أ َْـ َ
اب اللاو م ْن َش ْيء قَالُوا ل َْو َى َدانَا اللاوُ ل ََه َديْػنَا ُك ْم َس َواءٌ َعلَْيػنَا أ َ
يص﴾ .وقاؿ تعالى﴿ :إِ ْذ تَػبػ ارأَ الا ِذ ِ ِ ا ِ
لَنَا ِم ْن َم ِح ٍ
اب *
اب َوتَػ َقطا َع ْ
ت بِ ِه ُم ْاأل ْ
َسبَ ُ
ين اتاػبَػعُوا َوَرأ َُوا ال َْع َذ َ
َ
ين اتُّبعُوا م َن الذ َ
َ
وقَ َ ا ِ
ين اتاػبَػعُوا ل َْو أَ اف لَنَا َك ارًة فَػنَتَبَػ ارأَ ِم ْنػ ُه ْم﴾.
َ
اؿ الذ َ
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کبه هوكم عبی رؼغت كاهك؛ اگو پبكّبُبى ًَجذ ثَ فوهبىهّایی ثبٝل كًیبیی فْك ثیوٌبک ثبٌّل
ّ ػلوبی ثیػول اى عبیگبٍُبی كیٌی فْك كه ُواً ،هوكم اى چَ چیيی هیروٌٍل؟! آیب ػبلالًَ اٍذ
کَ اًَبى ،هُجویِ فْكُ ها ثَ ػلوبی گوواُی كُل ،گْیی ؽیْاًی اٍذ کَ افَبهی كاهك ّ ٕبؽجِ آى
ها ُو عب کَ ثقْاُل ،هیثوك؟! آیب ػبلالًَ اٍذ کَ اًَبى اى ایي فٌّْْك ثبّل کَ پیوّی اهبهبى
گوواُی ثبّل ،رب اّ ها ّاهك عٌِن کٌٌل؟! آیب گوبى هیکٌل اگو كه هّى لیبهذ ثگْیل 9هي كًجبلَهّیی

ٙؼیف ثْكم ،ایي ػنهرواّی ثوایِ ٍْكی فْاُل كاّذ؟! كه ؽبلی کَ كه ایي هّى ،اهبهبى گوواُی اى
عزَ ٌْجَ ُشٝا اَِٗب
پیوُّبی فْك ثیياهی هیعْیٌل .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیلَٝ « 9ثَ َش ُصٝا ِ َللِ َج ِٔ٤ؼب كَوَب ٍَ اُن َؼلَب ُء َُِِ ِز َٖ٣ا ْ
فجَ ْشَٗب َٓب ََُ٘ب
ع َٞاء َػَِ َْ٘٤ب أَ َج ِض ْػَ٘ب أَ ّْ َ
ة للاِ ِْٖٓ ؽ َْ٢ء هَبُُٞا َُ َْٛ ٞذَاَٗب للاُ َُ ََ ٜذ َْ٘٣ب ًُ ْْ َ
ًَُ٘ب َُ ٌُ ْْ رَجَؼب كَ َ َْ ٜأَ ْٗزُ ْْ ُٓ ْـَُ٘ َٕٞػَ٘ب ِْٖٓ َػ َزا ِ
ِْٖٓ َٓ ِذ٤ـ» ٠٘١( 64ؿك پيطِب ٟؽـا عبضل آيٜـٛ .بتٞاٛب ٙث ٠آٛبُ ٠ً ٙلؿٌٛطی ٗیًلؿٛـُٞ ،يٜـٗ :ب پِيل ٝض٘ب ثٞؿيٖ،
آيب اًٗ ٜٙٞیتٞاٛيـ ٗب كا ثً ٠بك آييـ  ٝاٛـًی ام ػقاة ؽـا كا ام ٗب ؿكغ ًٜيـ؟ ُٞيٜـ :اُل ؽـا ٗب كا ١ـايت ًلؿ ٟثٞؿٗ ،ب
ٛين ض٘ب كا ١ـايت ٗیًلؿيٖ .عبّٗ ،ب كا كا ٟؽالغی ٛيست ،ثلای ٗب يٌسب ٙاست ص ٠ثيتبثی ًٜيٖ ،ص ٠ضٌيجبيی
ٝكميٖ).

بة * َٝهَب ٍَ اَُ ِز َٖ٣ارَجَ ُؼٞا
اة َٝرَوَطَ َؼذْ ثِ ِْ ُْ ٜاْلَ ْ
عجَ ُ
ؽك رؼبلی هیفوهبیل« 9اِ ْر رَجَ َشأَ اَُ ِز َٖ٣ار ِج ُؼٞا َِٖٓ اَُ ِز َٖ٣ارَجَ ُؼٞا ََ ٝسأَ ُٝا ا ُْ َؼ َز َ
َُ ْ ٞإََٔ ََُ٘ب ًَ َشح كََ٘زَجَ َشأَ ِٓ ْ٘ ُ( 65»ْْ ٜآِٛب ٠ً ٟپيطٞايب ،ٙػقاة كا ثِٜلٛـ  ٝام كلٗبٙثلا ٙؽٞيص ثيناكی رٞيٜـ  ٝپيٛٞـ ٗيبٙ
ايطبُ ٙسستُ ٠لؿؿ *  ٝآ ٙپيلٝاُٞ ٙيٜـً :بش ثبك ؿيِل ثبمٗیُطتيٖ تب ام آ٢ٛب ثيناكی رٞييٖ).

ولكن ىيهات بعد اللتيا والتي ،فبل بد لهم أف يذوقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا ،ثم جهنم وبئس الورد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾،
س ْو َ
اب يُ ْخ ِزيو َويَح ُّل َعلَْيو َع َذ ٌ
ؼ تَػ ْعلَ ُمو َف َم ْن يَأْتِيو َع َذ ٌ
اب ُمق ٌ
المورود يوـ القيامة .ويهدد نوح قومو﴿ :فَ َ
ت قَػ ْبػلَ ُه ْم
وال ينفع اإلنذار والتهديد ويبقى الظلم لخليفة اهلل في أرضو نوح ،وتكذيبو إلى آخر لحظةَ ﴿ ،ك اذبَ ْ
وح فَ َك اذبوا عب َدنَا وقَالُوا مجنو ٌف وا ْزد ِجر﴾﴿ ،وقَػوـ نُ ٍ ِ
ِِ
وح
﴿وقَػ ْوَـ نُ ٍ
قَػ ْو ُـ نُ ٍ
َ َْ
ين﴾َ ،
ُ َْ َ
وح م ْن قَػ ْب ُل إِناػ ُه ْم َكانُوا قَػ ْوماً فَاسق َ
َ ُْ َ ُ َ
ِم ْن قَػ ْبلُ إِناػ ُه ْم َكانُوا ُى ْم أَظْلَ َم َوأَطْغَى﴾.
وتكوف النتيجة في ىذه الحياة الدنيا العذاب ،وىو بالنسبة لقوـ نوح الغرؽ ،ألنهم لوثوا كل شيء وأفسدوا كل
اِ
ف َكا َف َعاقِبَةُ
ين َك اذبُوا بِآياتِنَا فَانْظُْر َك ْي َ
شيء  ..جاء الماء ليهلكهم وليطهر األرض من آثامهمَ ،
﴿وأَغْ َرقػْنَا الذ َ
ين﴾ ،ووقف نوح كما وقف صالح وشعيب من بعده ،متأوىاً على قومو متحسراً
ين﴾﴿ ،ثُ ام أَ ْغ َرقػْنَا ْاآل َخ ِر َ
ال ُْم ْن َذ ِر َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين﴾،
عليهم﴿ :فَػتَػ َولاى َع ْنػ ُه ْم َوقَ َ
ص ْح ُ
اؿ يَا قَػ ْوـ لََق ْد أَبْػلَغْتُ ُك ْم ِر َسالَةَ َربِّي َونَ َ
ت لَ ُك ْم َولَك ْن ال تُحبُّو َف النااصح َ
ٍ ِ
ين﴾.
﴿فَ َك ْي َ
ف َ
آسى َعلَى قَػ ْوـ َكاف ِر َ
ّلی ُیِبد اى ایي اهب ّ اگوُب! چبهٍای ًیَذ اى ایٌکَ آًبى ػناة فْاهکٌٌلٍ ها كه ىًلگی كًیب
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ثچٌْلٍ ،پٌ ّاهك عٌِن ًّْل ّ كه هّى لیبهذ ،چَ ثل ّاهك ّلًی كاهًل!
غ ْٞفَ رَ ْؼَِ َُٔ٣ َْٖٓ َٕٞؤْرَِ ِٚ ٤ػ َزاة ْ ُ٣خ ِضِ َ٣َٝ ِٚ ٣ذَ َػَِ َْ ِٚ ٤ػ َزاة ُٓوِ( 66»ْ٤ث ٠مٝؿی
ًْػ لْهِ ها رِلیل هیکٌل« 9كَ َ
ؽٞا١يـ ؿاٛست ً ٠ػقاة ثل صً ٠سی كسـ  ٝؽٞاكش سبمؿ  ٝػقاة ربٝيـ ثل ً ٠كلٝؿ آيـ) .اًناه ّ رِلیل ٍْكی

ًلاهك ّ ثو فلیفَی فلاًّل كه ىهیي فًْػف ٍزن پبثوعب اٍذ ّ ؽزی رب آفویي لؾظَ اّ ها رکنیت
هیکٌٌلَ ًَ « .زثَذْ هَ ْجَِ ُ ْْ ٜهَ ُْٞٗ ُّ ٞح كَ ٌَ َزثُٞا َػ ْج َذَٗب َٝهَبُُٞا َٓ ْجُْ٘ َٝ ٕٞ
اصد ُِج َش»( 67پيص ام اي٢ٜب هٞٛ ٕٞط تٌقيت ًلؿ ٟثٞؿٛـ؛
ثٜـٟی ٗب كا تٌقيت ًلؿٛـ ُ ٝلتٜـ :ؿيٞا ٠ٛاست  ٝث ٠ؿضٜبٗص كاٛـٛـ) َٝ « ،هَ ُْٞٗ َّ ٞح ِْٖٓ َه ْج َُ اَِٗ ًَُ ْْ ٜبُٗٞا هَ ْٓٞب
بعوِ ٝ( 68» َٖ٤پيص ام اي ،ٚهٞٛ ٕٞط كا كلُٝلكتيٖ ٠ً ،هٗٞی ٛبكلٗب ٙثٞؿٛـ) ّ « َٝهَ ُْٞٗ َّ ٞح ِْٖٓ هَ ْج َُ اَِٗ ًَُ ْْ ٜبُٗٞا ُ ْْ ٛأَ ْظَِ َْ
كَ ِ
َٝأَ ْه َـ ٝ( 69»٠پيص ام آ٢ٛب هٞٛ ٕٞط كا ٠ً ،ستًٖبكتل  ٝسلًصتل ثٞؿٛـ).

ًزیغَ كه ایي ىًلگی كًیب ،ػناة ثْك کَ كه هْهك لْم ًْػ ،ؿوق ّلى هیثبّل؛ چوا کَ آًِب ُوَ

چیيُب ها آلْكٍ ّ ُو چیيی ها فبٍل کوكٍ ثْكًل ....آة آهل رب آًبى ها ُالک کٌل ّ ىهیي ها اى گٌبُبى
آًبى پبکیيٍ ًوبیلَٝ « .أَ ْؿ َش ْهَ٘ب اَُ ِزَ ًَ َٖ٣زثُٞا ِثآ٣برَِ٘ب كَب ْٗظُ ْش ًَْ٤قَ ًَبَٕ ػَبهِجَخُ ا ُْ ُٔ ْ٘ َز ِسً ٝ( 70» َٖ٣سبٛی كا ً ٠آيبت ٗب كا ؿكٝؽ

ٗیاِٛبضتٜـ ؿلهً ٠لؿيٖ ،پس ثِٜل ً ٠ػبهجت ثيٖ ؿاؿ ٟضـُب ٙصِ ٠ٛٞثٞؿ) « ،صُ َْ أَ ْؿ َش ْهَ٘ب ْاَ ٥خ ِش» َٖ٣

71

( ٝآ ٙؿيِلاٙ

كا ؿله ٠سبؽتيٖ)ًْ .ػ ایَزبك ُوبى ْٝه کَ ٕبلؼ ّ ّؼیت پٌ اى اّ ایَزبكًل ،كه ؽبلی کَ ثو لْهِ آٍ
ق ْذذُ َُ ٌُ ْْ َّ ٌِْٖ َُٝل ر ُِذجَٕٞ
عبَُخَ َسثَِّ ََٗٝ ٢
هیکْیل ّ ؽَود هیفْهك« 9كَز َََ ٠َُٞػ ْ٘ َُٝ ْْ ٜهَب ٍَ َ٣ب هَ َُْ ِّ ٞوَ ْذ أَ ْثَِ ْـزُ ٌُ ْْ ِس َ
بف ِذ( 72» َٖ٤ام آٛب ٙكٝی ثلُلؿاٛيـ ُ ٝلت :ای ه ،ٚٗ ٕٞكسبٓت پلٝكؿُبكٕ كا ث ٠ض٘ب كسبٛيـٕ  ٝاٛـكمتب ٙؿاؿٕ؛
اَُ٘ ِ
عَ ٠ػَِ ٠هَ ًَْ ّٞبكِ ِش( 73» َٖ٣صِ ٠ٛٞثل ٗلؿٗی ًبكل اٛـِ١ٝيٚ
ٓٝی ض٘ب ٛييؽٞا١ب ٙكا ؿٝست ٛـاكيـ) ّ «كَ ٌَْ٤قَ آ َ
ضٕٞ؟).

***
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إضاءة من المعجزة والعذاب
في الحلقة األولى من اإلضاءات قلت :إف األنبياء يأتوف ليرشدوا الناس إلى فطرة اهلل التي فطر الناس عليها،
ثم يتركونهم يختاروف بين الحق الذي جاءوا بو أو الباطل الذي عليو الناس وكبراؤىم من علماء الضبللة،

وعادة بداية دعوة المرسلين تستند إلى شخصياتهم التي عرفهم بها قومهم واتصافهم بمكارـ األخبلؽ وصدؽ

الحديث وأداء األمانة ،ولكن الناس  -وحتى القريبين من المرسلين -وألنهم نكسوا فطرتهم ال يستطيعوف

معرفة الحق الذي جاء بو المرسلوف ،فتبدأ المسالة بطلب الدليل على الرسالة ،فيأتي الرسوؿ باألدلة الكافية
ليعلم الناس أنو صادؽ ،ولكنهم يماطلوف ﴿وقَالُوا لَوال نُػ ِّز َؿ َعلَي ِو آيةٌ ِمن ربِِّو﴾﴿ ،وقَ َ ا ِ
ين ال يَػ ْعلَ ُمو َف ل َْوال
ْ
َ
ْ َ ْ َ
َ
اؿ الذ َ
ي َكلِّمنَا اللاوُ أَو تَأْتِينَا آيةٌ﴾﴿ ،ويػ ُقولُو َف لَوال أُنْ ِز َؿ َعلَي ِو آيةٌ ِمن ربِِّو﴾﴿ ،ويػ ُق ُ ا ِ
ين َك َف ُروا ل َْوال أُنْ ِز َؿ َعلَْي ِو آيَةٌ
ََ
ََ
َ
ْ
ْ
ْ َ ْ َ
ُ ُ
وؿ الذ َ
ِم ْن َربِِّو﴾.
سٝؽ٘گشی اص ٓؼجض ٝ ٙػزاة
كه علل اّلِ هٌّّگویُب گفزن 9پیبهجواى هیآیٌل رب هوكم ها ثَ ٍْی فٞوری کَ فلاًّل آًِب ها ثو آى
ٍوّزَ اٍذ ،هاٌُوبیی کٌٌلٍ .پٌ آًبى ها هُب هیکٌٌل رب ثیي ؽمی کَ آّهكٍاًل یب ثبٝلی کَ هوكم ّ
ثيهگبى آًِب اى ػلوبی گوواٍ ثو آى َُزٌل ،یکی ها ثوگيیٌٌل .ثَ ْٝه هؼوْل آؿبى كػْد فوٍزبكگبى
هزّکی ثو ّقٖیذ آًِب هیثبّل فآًچَ لْهْبى آًبى ها ثب آى هیٌّبفزٌلف ّ هزٖف ثْكى آًبى ثَ
ثبالرویي فٖبیٔ افاللی ّ هاٍزی كه ٍقي ّ اكای اهبًذّ .لی هوكم ّ ؽزی ًيكیکبى فوٍزبكگبى ،ثَ
كلیل ایٌکَ فٞود فْك ها ّاهًَّ ًوْكٍاًلً ،ویرْاًٌل ؽمی ها کَ فوٍزبكگبى آّهكٍاًل ،ثٌْبٌٍل.
ثٌبثوایي هَئلَ ثب كهفْاٍذ كلیل ثو هٍبلذ آؿبى هیّْك ّ فوٍزبكٍ ،كالیل کبفی هیآّهك رب هوكم
ٕلق كػْد اّ ها ثٌْبٌٍل؛ ّلی آًِب رؼلّل هیکٌٌلَٝ « .هَبُُٞا َُ ّْٞل ُٗ ِّض ٍَ َػَِ ْ ِٚ ٤آَ٣خ ِْٖٓ َسثِّ ُِ ٝ( 74»ٚلتٜـ :صلا
ٗؼزنٟای ام پلٝكؿُبكش ثل اٛ ٝبمّ ٛطـ ٟاست؟) َٝ « ،هَب ٍَ اَُ ِزّ َٖ٣ل ْ َ٣ؼَِ ُّْٔٞ َُ َٕٞل َُ٘ٔ ٌَِِّ ُ٣ب للاُ أَ ْ ٝرَؤْرَِ٘٤ب آَ٣خ»ٛ ٝ( 75بؿا١ٙب
76

ُلتٜـ :صلا ؽـا ثب ٗب سؾ٘ٛ ٚیُٞيـ؟ يب ٗؼزنٟای ثل ٗب ٘ٛیآيـ؟) َ٣َٝ « ،وُّْٞ َُ َُُٕٞٞل أُ ْٗ ِض ٍَ َػ َِ ْ ِٚ ٤آَ٣خ ِْٖٓ َسثِّ ِ»ٚ
ٗیُٞيٜـ :صلا ام ربٛت پلٝكؿُبكش ٗؼزنٟای ثل اٛ ٝبمّ ٘ٛیضٞؿ؟) ّ « ََ٣ٝوُ ٍُ ٞاَُ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝا َُ ّْٞل أُ ْٗ ِض ٍَ َػَِ ْ ِٚ ٤آَ٣خ ِْٖٓ
َسثِّ ًِ ٝ( 77»ٚبكلاٗ ٙیُٞيٜـ :صلا ام ربٛت پلٝكؿُبكش آيتی ثل اٛ ٝبمّ ٘ٛیضٞؿ؟).
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ما ىي اآلية المطلوبة ؟! آية علمية ،آية روحية ملكوتية ،آية مادية !!!
الحقيقة ،إف الناس يختلفوف في اآلية المطلوبة والدالة على صدؽ المرسل عندىم ،فبعضهم يعتبر العلم

والحكمة ىو اآلية ،وبعضهم يعتبر اآليات الملكوتية التي يراىا اإلنساف بنفسو أو يراىا عدد من الناس يمتنع

تواطؤىم على الكذب ىي اآلية المطلوبة ،ومن ىذه اآليات الملكوتية الكشف في اليقظة والرؤيا الصادقة في

المناـ ،أما ما تبقى من الناس فيعتبروف اآلية المادية ىي الدليل ال غيرىا ،وىؤالء بالحقيقة منكوسوف ماديوف،
وفي الغالب حتى لو جاءت اآلية المادية ال يؤمنوف إال قليل منهم على شك وريبة في الغالب ،وبين يديك

رساالت األنبياء.

آیَ ّ ًْبًَای کَ كًجبلِ َُزٌل ،چیَذ؟! ًْبًَی ػلویًْ ،بًَی هّؽبًیِ هلکْریًْ ،بًَی
هبكی!!!
ؽمیمذ ایي اٍذ کَ هوكم كه آیَ ّ ًْبًَی هٞلْثْبى ّ كلیل ثو هاٍزی فوٍزبكگبى افزالف ًظو
كاهًل؛ ثوفی اى آًبى ػلن ّؽکوذ ها ًْبًَ هیكاًٌل ّ ثوفی اى آًبى آیبد ّ ًْبًَُبی هلکْری ها هؼزجو
هیكاًل؛ آیبری کَ فْك اًَبى ثجیٌل یب رؼلاكی اى هوكم ثجیٌٌل ثَ ْٝهی کَ رجبًی کوكى آًِب ثو كهّؽ
اهکبىپنیو ًجبّل ها آیَای کَ هْهك ًظوّبى اٍذ ،هیكاًٌل .اى عولَ ایي ًْبًَُبی هلکْری ،هکبّفَ
كه ثیلاهی ّ هؤیبی ٕبكلَ كه فْاة هیثبّل .اهب ثمیَی هوكم ،فمًْ ٜبًَُبی هبكی ها كلیل هیكاًٌل
ّ ًَ چیي كیگو .ایي افواك كه ؽمیمذ کَبًی َُزٌل کَ ثو اصو هبكیگواییّ ،اهًَّ ّلٍاًل ّ اؿلت ًیي
ؽزی اگو ًْبًَی هبكی ثیبیل ،عي ػلٍی اًلکی ،کَی اى آًِب ایوبى ًویآّهك ّ اؿلجْبى كه ّک ّ روكیل

ثَ ٍو هیثوًل .هٍبلذُبی پیبهجواى پیِ هّی ّوب لواه كاهًل.

وعلى كل حاؿ ،نتعرض ىنا إلى ىذه اآليات على التوالي:
كه ُو ؽبل ،كه ایٌغب ثَ روریت ثَ ایي آیبد ّ ًْبًَُب هیپوكاىین9

ْكتَاب وال ِ
ِ
ْح ْك َمةَ﴾.
﴿ويُػ َزِّكي ِه ْم َويػُ َعلِّ ُم ُه ُم ال َ َ
اآلية العلميةَ :
ولعل أىم مائز لدعوات المرسلين ىو العلم والحكمة وحسن التدبير ،ولكن أكثر الناس ال يميزوف بين

الحكمة اإللهية التي ينطق بها المرسلوف وبين السفسطة التي يعارضهم بها علماء الضبللة قطاع طريق اهلل

سبحانو وتعالى ،وعدـ التمييز ليس بسبب صعوبة تمييز الحكمة كما يدعي أو يتوىم بعض الناس ،بل إف أىم
أسباب ىذا الخلط ىو أف الناس لوثوا فطرتهم وأصبحوا كاألعمى ال يميزوف بين الخمر واللبن أو بين سفو

الشيطاف وحكمة اهلل سبحانو وتعالى ،ويا لؤلسف فهذا حاؿ معظم الناس في كل زماف.

إضاءات من دعوات املرسلني ( 3 -1منت -
ٗؾبٗٚی ػِٔی:
َبة َٝا ُْ ِذ ٌْ َٔخَ»
« َُ٣ٝضَ ًَِّ ُ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ؼِِّ ُٔ ُ ُْ ٜا ُْ ٌِز َ
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(ً ٝتبة  ٝعٌ٘تطب ٙثيبٗٞمؿ اُل ص ٠پيص ام آ ٙؿك ُ٘لا١ی آضٌبك ثٞؿٛـ).

ّبیل ػلن ّ ؽکوذ ّ ؽَُي رلثیو ،هِنرویي ّعَ روبیي كػْدُبی فوٍزبكگبى ثبّل؛ ّلی ثیْزو
هوكم ثیي ؽکوذ الِی کَ فوٍزبكگبى اى آى ٍقي هیگْیٌل ّ ٍفََٞای کَ ػلوبی گوواُی ف هاُيًبى
هاٍ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبلف ثَ ّاٍَٞی آى ،ثب ایْبى هقبلفذ هیکٌٌل ،روبیيی لبیل ًویًّْل .ایي
ػلم روبیي آى گًَْ کَ ثوفی هوكم اكػب هی کٌٌل یب هزُِْن ّلٍاًل ،ثَ كلیل ٍقذ ثْكى رْقیٔ

ؽکوذ ًویثبّل ،ثلکَ هِنرویي كلیل ایي فِل ّ ٜكه ُن آهیقزگی ایي اٍذ کَ هوكم ،فٞود فْك ها
آلْكٍ کوكٍ ّ هبًٌل ًبثیٌبیی ّلٍاًل کَ ثیي ّواة ّ ّیو یب ثیي ثیفوكی ّیٞبى ّ ؽکوذ فلاًّل
ٍجؾبى ّ هزؼبل روبیيی لبیل ًویًّْل ّ ثب کوبل رأٍف ّٙؼیذ ثیِرو هوكم كه ُو ىهبى ،ایي گًَْ
اٍذ!

وكمثاؿ لتوضيح الحاؿ التي وصل إليها المسلموف ،إف محمداً (ص) جاء بالقراف كمعجزة ،والمسلموف جميعاً
على ىذا القوؿ ،ولكن من الذي يميز أف القرآف آية معجزة ؟ فلو جاء اليوـ محمد بن عبد اهلل (ص) ونزؿ
إلى األرض ومعو سورة قرآنية جديدة ،جاء بها من اهلل سبحانو وتعالى ،فهل يستطيع المسلموف أف يميزوا ىذه

السورة ويقطعوف أنها من اهلل سبحانو وتعالى ؟ وبالتالي يثبت عندىم أف ىذا الشخص الذي جاء بها ىو

محمد (ص) ،أقوؿ وببل تردد إف معظم المسلمين غير قادرين على التمييز وسواء منهم العلماء أـ الجهبلء،
إال إذا كاف ىناؾ مسلموف لم يلوثوا فطرتهم ،يستطيعوف أف يميزوا ىذه السورة ويعرفوف أنها آية من اهلل

سبحانو ،وبالتالي فإف الذي جاء بها ليس شخصاً اعتيادياً.

إذف ،فالنتيجة المتحصلة أف محمداً بن عبد اهلل (ص) لو جاء بالقرآف اليوـ لكفر بو معظم المسلمين ولم
يؤمنوا بو ،ولقالوا ساحر وكذاب.

ثَ ػٌْاى هضبلّٙ ،ؼیزی کَ هَلوبًبى ثَ آى هٍیلٍاًل ،رْٙیؼ كاكٍ هیّْك 9هؾول لوآى ها ثَ
ػٌْاى هؼغيٍ آّهك ّ ُوَی هَلوبًبى ایي ها پنیوفزَاًل؛ ّلی چَ کَی هیرْاًل رْقیٔ كُل کَ لواى،
آیَ ّ ًْبًَای هؼغيٍگًَْ اٍذ؟ اگو اهوّى هؾول ثي ػجلاللَ ثیبیل ّ ثَ ىهیي فوّك آیل ّ ُوواٍ اّ
ٍْهٍ ی لوآًیِ علیلی ثبّل کَ اى ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل آّهكٍ اٍذ ،آیب هَلوبًبى هیرْاًٌل
ایي ٍْهٍ ها رْقیٔ كٌُل ّ یمیي ًوبیٌل کَ اى ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل هیثبّل؟ ّ كه ًزیغَ
ثوایْبى صبثذ ّْك کَ ّقٖی کَ آى ها آّهكٍ اٍذُ ،وبى هؾول هیثبّل؟ ثی ُیچ روكیلی هیگْین9
ثیْزو هَلوبًبى اى چٌیي روبیي كاكًیً ،برْاى َُزٌل؛ چَ ػلوب ثبٌّل ّ چَ عبُالى؛ هگو هَلوبىُبیی
کَ فٞود فْكّبى ها آ لْكٍ ًکوكٍ ثبٌّل؛ آًِب ایي رْاًبیی ها كاهًل کَ ایي ٍْهٍ ها رْقیٔ ثلٌُل ّ
 - 78جمعه= .5
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ثفِوٌل کَ آیَ ای اى عبًت فلاًّل ٍجؾبى اٍذ ّ كهًزیغَ فوكی کَ ایي ٍْهٍ ها آّهكٍ اٍذ ،فوكی
ػبكی ّ هؼوْلی ًویثبّل.
ثٌبثوایي ًزیغَای کَ ؽبٕل هیّْك ایي اٍذ کَ اگو اهوّى هؾول ثي ػجلاللَ لوآى ها ثیبّهك،
ثیْزو هَلوبًبى ثَ ایْبى کبفو هیًّْل ّ ثَ اّ ایوبى ًویآّهًل ّ هیگْیٌل 9عبكّگو ّ كهّؽگْ.

اآلية الملكوتية:
ىناؾ سؤاالف مهماف يطرحاف نفسيهما في ىذا المقاـ:
 .1ما ىي اآلية الملكوتية ؟
 .6على من تكوف ىذه اآليات الملكوتية حجة ؟
ٗؾبٗٚی ِٓکٞری:
كّ پوٍِ كه ایي عبیگبٍ هٞوػ هیّْك9
ًْ -1بًَی هلکْری چیَذ؟
 -2ایي ًْبًَی هلکْری ثوای چَ کَی ؽغِذ ّ كلیل هیثبّل؟

﴿سنُ ِري ِه ْم آيَاتِنَا
والجواب :إف اآليات الملكوتية كثيرة جداً منها اآلفاقية الملكوتية ومنها األنفسية ،قاؿ تعالىَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ْحقُّ﴾ ،أي قياـ القائم بالحق ومن ىذه اآليات:
في ْاآلفَاؽ َوفي أَنْػ ُفس ِه ْم َحتاى يَػتَبَػيا َن ل َُه ْم أَناوُ ال َ
أنور البصيرة واطمئناف القلب والسكينة ،إذا كاف اإلنساف على فطرة اهلل التي فطر الناس عليها لم يلوثها أو
أنو عاد إليها بعد تذكره وانتباىو من الغفلة.

بالفراسة والتوسم في اآلفاؽ واألنفس.
تالرؤيا الصادقة في النوـ.
ثالرؤيا الصادقة في اليقظة ( الكشف ) ومنها:
 )1الرؤيا الصادقة في الصبلة .
 )6الرؤيا الصادقة في الركوع.
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 )3الرؤيا الصادقة في السجود.
 )2الرؤيا الصادقة في السنة بين النوـ واليقظة.
 )1الرؤيا الصادقة عند قراءة القراف.
 )2الرؤيا الصادقة عند السير إلى أبي عبد اهلل الحسين (ع).
 )3الرؤيا الصادقة عند الدعاء والتضرع إلى اهلل سبحانو وتعالى.
 )4الرؤيا الصادقة في أضرحة األئمة واألنبياء (ع) والمساجد والحسينيات وغيرىا كثير.
پبٍـًْ 9بًَُبی هلکْری كهّالغ ثَیبه َُزٌل؛ اى عولًَْ ،بًَُبی آفبلیِ هلکْری ّ ًْبًَُبی
79
بم َٝكِ ٢أَ ْٗلُ ِغ َِ ْْ ٜدزََ٣ ٠زَ َج ْْ ُٜ َُ ََٖ٤أََٗ ُٚا ُْ َذن»
ًفَبًی هیثبٌّل .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیلَ « 9
عُ٘ ِش ْْ ِٜ ٣آَ٣برَِ٘ب كِْ ٢ا٥كَ ِ
(مٝؿا ً ٠آيبت ٛ ٝطب١٠ٛبی ؽٞؿ كا ؿك آكبم  ٝؿك ٝرٞؿ ؽٞؿضب ٙث ٠آ٢ٛب ٛطب ٙؽٞا١يٖ ؿاؿ تب ثلايطب ٙآضٌبك ضٞؿ ً٠
ا ٝعن است)؛ یؼٌی لیبم لبئن ،ؽك اٍذ .اى عولَی ایي ًْبًَُب ػجبهد اٍذ اى9

الفًْ -ه ثٖیود ،اٝویٌبى للجی ّ ،آهاهِ ّ ّلبه؛ الجزَ اگو اًَبى ثو فٞود فلاًّلی ثبّل کَ

هوكم ها ثو آى ٍوّزَ اٍذ ّ آى ها آلْكٍ ًکوكٍ ثبّل یب ایٌکَ پٌ اى ثَ یبك آّهكى ّ ثیلاه ّلًٌِ اى
فْاة ؿفلذ ،ثَ آى فٞود ثبىگوكك.
ب -كیلى ثبٝي افواك ّ رٍُّْن (ٌّبفذ ثب فواٍذ ّ ریيثیٌی) كه آفبق ّ اًَفٌُ.
ت -هؤیبی ٕبكلَ كه فْاة.
ث -هؤیبی ٕبكلَ كه ثیلاهی فهکبّفَف کَ ػجبهد اٍذ اى9
 -1هؤیبی ٕبكلَ كه ًوبى.
 -2هؤیبی ٕبكلَ كه هکْع.
 -3هؤیبی ٕبكلَ كه ٍغلٍ.
 -4هؤیبی ٕبكلَ كه چُودِ ثیي فْاة ّ ثیلاهی.
 -5هؤیبی ٕبكلَ ٌُگبم فْاًلى لوآى.
 -6هؤیبی ٕبكلَ ٌُگبم هفزي فلهذ اثب ػجلاللَ اهبم ؽَیي.
 -7هؤیبی ٕبكلَ ٌُگبم كػب ّ رٚوِع ثَ كهگبٍ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل.
 -8هؤیبی ٕبكلَ كه ٙویؼُبی اهبهبى ّ پیبهجواى ّ هَبعل ّ ؽَیٌیَُب ّ ثَیبهی هْاهك
كیگو.
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وكل ىذه األنواع من الكشف والرؤيا الصادقة ىي آيات إلهية ألنها ال تكوف إال بأمر اهلل وبمشيئة اهلل سبحانو
وتعالى ،ويقوـ بها مبلئكة اهلل سبحانو وتعالى وعباده الصالحوف ،الذين ال يسبقونو بالقوؿ وىم بأمره يعملوف.

فهذه اآليات حجة بالغة هلل سبحانو وتعالى على عباده ،ألنها كلماتو التي يكلم بها الناس ،فمن كذب بها فقد
كذب اهلل سبحانو وتعالى ،وىذا أعظم أنواع الكفر والتكذيب ،قاؿ تعالى﴿ :سنُ ِري ِهم آياتِنَا فِي ْاآلفَ ِ
اؽ َوفِي
َ ْ َ
ِ
ْحقُّ﴾.
أَنْػ ُفس ِه ْم َحتاى يَػتَبَػيا َن ل َُه ْم أَناوُ ال َ
أي اآلفاؽ الملكوتية والملكية وفي النفس اإلنسانية ،ليتبين لهم أنو الحق ،أي قياـ القائم (ع) ،كما جاء في

الروايات عنهم (ع)؛ ألف الناس يكذبوف بو وال يصدقونو.

ُوَی اًْاع ایي هکبّفَُب ّ هؤیبُبی ٕبكلَ ًْبًَُبی الِی اٍذ؛ چوا کَ فم ٜثب كٍزْه فلاًّل ّ
ثَ فْاٍذ ّ هْیِذ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ْٕهد هیپنیوًل ّ اًغبم ایيُب ها فوّزگبى فلای
ٍجؾبى ّ هزؼبل ّ ثٌلگبى ّبیَزَی اّ ػِلٍكاه هیثبٌّل؛ کَبًی کَ اى ٍقي اّ پیْی ًویگیوًل ّ رٌِب
ثَ فوهبى اّ ػول هیکٌٌل .ایي ًْبًَُب ،كلیل هٍب ّ ؽغِذ ثبلـَی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثو
ثٌلگبًِ اٍذ؛ چوا کَ کلوبد اّ َُزٌل کَ ثَ ّاٍَٞی آًِب ثب هوكم ٍقي هیگْیل .کَی کَ ایٌِب ها
رکنیت کٌل ،فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ها رکنیت کوكٍ اٍذ ّ ،ایي ،اى ثيهگرویي اًْاع کُفو ّ رکنیت
80
غ َِ ْْ ٜدزََ٣ ٠زَجَ ْْ ُٜ َُ ََٖ٤أََٗ ُٚا ُْ َذن»
هؾَْة هیگوكك .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیلَ « 9
بم َٝكِ ٢أَ ْٗلُ ِ
عُ٘ ِش ْْ ِٜ ٣آَ٣برَِ٘ب كِْ ٢ا٥كَ ِ
(مٝؿا ً ٠آيبت ٛ ٝطب١٠ٛبی ؽٞؿ كا ؿك آكبم  ٝؿك ٝرٞؿ ؽٞؿضب ٙث ٠آ٢ٛب ٛطب ٙؽٞا١يٖ ؿاؿ تب ثلايطب ٙآضٌبك ضٞؿ ً٠
ا ٝعن است).

یؼٌی آفبق هَلَکْری ّ هُلکی ّ كه ًفٌ اًَبًی؛ رب ثوایْبى هّّي ّْك کَ اّ ؽك اٍذ؛ یؼٌی لیبم

لبئن؛ ُوبى ْٝه کَ كه هّایبد اى ائوًَ مل ّلٍ اٍذ؛ چوا کَ هوكم اّ ها رکنیت هیکٌٌل ّ اّ ها
رٖلیك ًویًوبیٌل.

واهلل سبحانو وتعالى يعتبر أف معظم الناس غافلوف ومعرضوف عن اآليات النفسية واآلفاقية ،ولهذا يكوف الكفر
﴿وإِ اف َكثِيراً ِم َن الن ِ
ااس َع ْن آيَاتِنَا لَغَافِلُو َف﴾،
بالرساالت اإللهية نتيجة حتمية وحصيلة نهائية ال بد منهاَ ،
ِ
اِ
ِ
ِ
ْحيَاةِ ُّ
اى ْم آيَاتِنَا فَ َكانُوا َع ْنػ َها
﴿وَر ُ
﴿وآتَػ ْيػنَ ُ
ضوا بِال َ
ين ُى ْم َع ْن آيَاتنَا غَافلُو َف﴾َ ،
َ
الدنْػيَا َواط َْمأَنُّوا ب َها َوالذ َ
ِ
ين﴾.
ُم ْع ِرض َ
وفي النهاية يهدد اهلل سبحانو وتعالى ىؤالء القوـ الذين ال يؤمنوف باآليات األنفسية واآلفاقية وخصوصاً علماء

الضبللة الذين يسفسطوف ويجادلوف إلبطاؿ حجية ىذه اآليات اإللهية ،ويتوعدىم اهلل سبحانو وتعالى:
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يم﴾ ،ا ِ
اِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْج ِح ِ
ك فِي
ين أُولَئِ َ
ين أُولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
اب ال َ
َ
َ
ين يَ ْس َع ْو َف في آيَاتنَا ُم َعاج ِز َ
﴿والذ َ
ين َس َع ْوا في آيَاتنَا ُم َعاج ِز َ
﴿والذ َ
ضرو َف﴾﴿ ،إِ َذا لَهم م ْكر فِي آياتِنَا قُ ِل اللاوُ أَسرعُ م ْكراً إِ اف رسلَنَا ي ْكتُبو َف ما تَم ُكرو َف﴾ ،ا ِ
ِ
ين
َْ َ
َ
َ
ُْ َ ٌ
﴿والذ َ
ُُ َ ُ َ ْ ُ
ال َْع َذاب ُم ْح َ ُ
ك لَهم ع َذ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم﴾.
ين أُولَئِ َ ُ ْ َ ٌ
اب م ْن ِر ْج ٍز أَل ٌ
َس َع ْوا في آيَاتنَا ُم َعاج ِز َ
فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل هیكاًل کَ ثیْزو هوكم ؿبفلاًل ّ اى ًْبًَُبی ًفَبًی ّ آفبلی هّیگوكاى
َُزٌل ّ ثَ ُویي كلیل ،کُفو ثَ هٍبلذُبی الِیً ،زیغَی ؽزوی ّ هؾْٖل ًِبیی اٍذ کَ اى آى
ط ػَْٖ آ َ٣برَِ٘ب َُ َـبكُِِ ٝ( 81» َٕٞعبّ آ ٠ٌٛثسيبكی ام ٗلؿٕ ام آيبت ٗب ؿبكْاٛـ) ،
گویيی ًویثبّلِ َٝ « .إَ ًَ ِض٤شا َِٖٓ اَُ٘ب ِ
مٞا ثِب ُْ َذَ٤ب ِح اُذ َْٗ٤ب َٝا ْه َٔؤَٗٞا ثِ َٜب َٝاَُ ِز ْْ ُٛ َٖ٣ػَْٖ آَ٣برَِ٘ب َؿبكُِِ ٝ( 82» َٕٞث ٠مٛـُی ؿٛيب ؽٞضٜٞؿ  ٝكاضی ضـ ٝ ٟث ٠آٙ
« ََ ٝس ُ
م» َٖ٤
آكاٗص يبكت٠اٛـ ٝ ،آٛب ٠ً ٙام آيبت ٗب ؿبكْاٛـ) ّ « َٝآرَ َْ٘٤ب ُ ْْ ٛآَ٣برَِ٘ب كَ ٌَبُٗٞا َػ ْ٘ َٜب ُٓ ْؼ ِش ِ
كسبٛيـيٖ؛ ٓٝی ام آ ٙكٝیُلؿا ٙثٞؿٛـ).

83

(آيبت ؽٞيص كا ثل آٛبٙ

كه ًِبیذ ،فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ایي لْهی ها کَ ثَ ًْبًَُبی ًفَبًی ّ آفبلی ایوبى ًویآّهًل،

رِلیل هیکٌل؛ هقْٖٕ ًب ػلوبی گوواُی؛ کَبًی کَ ٍفََٞثبفی هیکٌٌل ّ ثوای اِثٞبل ؽغذ ّ كلیل
ع َؼ ْٞا كِ٢
ثْكى ایي ًْبًَُبی الِی عِلال هیکٌٌل .فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثَ آًبى ّػلٍ هیكُلَٝ « 9اَُ ِزَ َٖ٣
 ٝ( 84»ْ٤آٛب ٠ً ٙؿك كؿ آيبت ٗب ٗیًٞضٜـ ٗ ٝیؽٞاٜ١ـ ٗب كا ث ٠ػزن آٝكٛـ ،آٛبٙ
بج ِض َٖ٣أَُُٝئِيَ أَ ْ
ف َذ ُ
بة ا ُْ َج ِذ ِ
آَ٣برَِ٘ب ُٓ َؼ ِ

ن ُش( 85» َٕٝآٛب ٠ً ٙث ٠آيبت ٗب ٗیتبمٛـ تب
رٜ٘٢يب١ ٙستٜـ) َٝ « ،اَُ ِزْ َ٣ َٖ٣
ة ُٓ ْذ َ
بج ِض َٖ٣أَُُ ٝئِيَ كِ ٢ا ُْ َؼ َزا ِ
غ َؼ ْ َٕٞكِ ٢آَ٣برَِ٘ب ُٓ َؼ ِ
ع ََِ٘ب ٌْ َ٣زُجَُٓ َٕٞب
ع َش ُ
ٗب كا ٛبتٞا ٙسبمٛـ ،آ٢ٛب عبضلضـُب ٙؿك ػقاة ١ستٜـ) « ،اِ َرا َُ ٌُْ َٓ ْْ ٜش ِك ٢آَ٣برَِ٘ب هُ َِ للاُ أَ ْ
ع َٓ ٌْشا ِإَ ُس ُ

رَ ْٔ ٌُشُ( 86» َٕٝؿك آيبت ٗب ٌٗل  ٝؽـػٗ ٠یًٜٜـ .ثٌِٗ :ٞل ؽـا سليغتل است ،كسٞالٗ ٙب ؽـػ١٠ب  ٝثـاٛـيطی١بی
بج ِض َٖ٣أَُُٝئِيَ َُ َُ ْْ ٜػ َزاة ِْٖٓ ِس ْجض أَُِ ٝ( 87»ْ٤آٛب ٠ً ٙث ٠آيبت ٗب
ض٘ب كا ٗیٞٛيسٜـ) ّ « َٝاَُ ِزَ َٖ٣
ع َؼ ْٞا كِ ٢آَ٣برَِ٘ب ُٓ َؼ ِ
ٗیتبمٛـ تب ٗب كا ٛبتٞا ٙسبمٛـ ،ثلايطب ٙػقاثی است ام ثالی ؿكؿآٝك).

فهذه اآليات حجة دامغة سواء على أصحابها أـ على الناس القريبين منهم والمعاشرين لهم ،أو على األقل
فهي على غير أصحابها إف لم تكن حجة لكثرتها ،فهي سبب يحفزىم بقوة للبحث في الدعوة اإللهية

وتصديق الرسوؿ الذي أرسل بها ،ولكن مع األسف معظم الناس سيبقوف غافلين عن اآليات الملكوتية حتى
﴿وإِذَا َوقَ َع الْ َق ْو ُؿ َعلَْي ِه ْم أَ ْخ َر ْجنَا ل َُه ْم َداباةً ِم َن
تخرج دابة األرض تختم جباىهم بأنهم كافروف بآيات اهللَ ،
ْاأل َْر ِ
ااس َكانُوا بِآياتِنَا ال يُوقِنُو َف﴾.
ض تُ َكلِّ ُم ُه ْم أَ اف الن َ
ٌ - 81ونس= .<5
ٌ - 82ونس= .:
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ایي آیبد ّ ًْبًَُب ،ؽغذ ّ كلیلی لبٝغ ّ ؿیو لبثل اًکبه هیثبّل؛ ُن ثوای ثیٌٌلگبًْبى ّ ُن
ثوای کَبًی کَ ثَ ایْبى ًيكیک َُزٌل ّ ثب آًِب هؼبّود كاهًل .اگو ُن ثوای ؿیو اى ثیٌٌلگبًْبى ثب
ّعْك ثَیبه ثْكىّبى ،كلیل ًجبّل ،ؽبلل ػبهل ًیوّهٌلی اٍذ کَ آًبى ها ثَ ّلد رْْیك هیکٌل رب
كه هْهك كػْد الِی ّ فوٍزبكٍای کَ آًِب ها آّهكٍ اٍذ ،رؾمیك ّ عَذّعْ کٌٌل؛ ّلی هزأٍفبًَ
ثیْزو هوكم اى ًْبًَُبی هلکْری ؿبفلاًل ،رب ایٌکَ «كاثِخ االهٗ» (عٌجٌلٍی ىهیي) فوّط کٌل ّ ثو
پیْبًی آًبى ًْبًَ ثگناهك کَ آًِب ثَ ًْبًَُبی فلاًّل کبفو هیثبٌّلَٝ « .اِ َرا َٝهَ َغ ا ُْوَ َْ ٍُ ٞػَِ ْ ْْ ِٜ ٤أَ ْخ َش ْجَ٘ب َُ ُْْ ٜ
بط ًَبُٗٞا ثِآ٣برَِ٘ب ّل ُٞ٣هُِ٘( 88» َٕٞص ٙٞسؾ ٚثل ايطبٗ ٙغون ُلؿؿ ،ثلايطب ٙرٜجٜـٟای ام
ك رُ ٌَِِّ ُٔ ُ ْْ ٜإََٔ اَُ٘ َ
دَاثَخ َِٖٓ ْاْلَ ْس ِ
مٗي ٚثيلٗ ٙٝیآٝكيٖ ً ٠ثب آٛب ٙسؾ ٚثِٞيـ ً ٠ايٗ ٚلؿٕ ث ٠آيبت ٗب يوي٘ٛ ٚیآٝكؿٛـ).

اآلية الجسمانية (المادية):
وىي آخر العبلج و آخر العبلج الكي ،مع إف الكي للحيواف ال لئلنساف.
وعادة تكوف بطلب وإلحاح من الناس ،بعد أف اعتذروا بأعذار واىية عن عدـ التصديق بالمرسلين واألدلة

الدامغة التي واجهوىم بها ،واآليات األنفسية واآلفاقية العظيمة التي أظهرىا اهلل سبحانو وتعالى في خلقو،
لتصديق دعوة أوليائو ورسلو الذين أرسلهم إلصبلح الفساد﴿ ،وقَ َ ا ِ
ين ال يَػ ْعلَ ُمو َف ل َْوال يُ َكلِّ ُمنَا اللاوُ أ َْو تَأْتِينَا
َ
اؿ الذ َ
ك قَ َ ا ِ
ت قُػلُوبػ ُهم قَ ْد بػياػناا ْاآل ِ
يات لَِق ْوٍـ يُوقِنُو َف﴾.
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ِه ْم ِمثْ َل قَػ ْولِ ِه ْم تَ َ
آيَةٌ َك َذلِ َ
شابَػ َه ْ ُ ْ َ
اؿ الذ َ
وفي ىذه المرحلة األخيرة من اآليات ،أي مرحلة اآلية المادية ،يكوف العذاب مرافقاً لآلية ،قاؿ تعالى﴿ :ى ِذهِ
َ
سوىا بِ ٍ
وء فَػيأْ ُخ َذ ُكم ع َذ ِ
نَاقَةُ اللا ِو لَ ُكم آيةً فَ َذروىا تَأْ ُكل فِي أَر ِ ا ِ
يم﴾ .فبمجرد التكذيب
ْ َ َُ
ْ َ ٌ
س َ
ْ
اب أَل ٌ
ْ
ض اللو َوال تَ َم ُّ َ ُ
بهذه اآلية واتخاذ موقف مضاد ينػزؿ العذابِ ِ ،
ِ
وىا تَأْ ُك ْل فِي أ َْر ِ
ض اللا ِو َوال
﴿ىذه نَاقَةُ اللاو لَ ُك ْم آيَةً فَ َذ ُر َ
َ
سوىا بِ ٍ
يب﴾.
سوء فَػيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذ ٌ
اب قَ ِر ٌ
تَ َم ُّ َ ُ

ٗؾبٗٚی جغٔبٗی (ٓبدی):
ایي آفویي كههبى اٍذ ّ آفویي كههبى ،كاؽ کوكى هیثبّل؛ ثب ایٌکَ كاؽ کوكى هقْٖٓ ؽیْاى
اٍذ ّ ًَ اًَبى!
هؼوْالً ایي ًْبًَُب ثب كهفْاٍذ ّ إِواه هوكم ْٕهد هیپنیوًل؛ الجزَ پٌ اى ایٌکَ ثب ػنه ّ
ثِبًَُبی ّاُی ثوای ػلم رٖلیك فوٍزبكگبى ،ػنهرواّی کوكًل ّ كالیل لبٝغ ّ کْثٌلٍای کَ ثَ
ٍّیلَّبى ثب آًِب هّثَهّ ّلًل ّ ًْبًَ ُبی اًَفَُی ّ آفبلی ثيهگی کَ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثوای
آفویلٍُب آّکبه فوهْك ها ًپنیوفزٌل ،رب كػْد اّلیب ّ فوٍزبكگبًْبى ها کَ ثوای إالػ فَبك اهٍبل
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فوهْكٍ اٍذ ،ربییل ّ رٖلیك کٌٌلَٝ « .هَب ٍَ اَُ ِزّ َٖ٣ل ْ َ٣ؼَِ ُّْٔٞ َُ َٕٞل َُ٘ٔ ٌَِِّ ُ٣ب للاُ أَ ْ ٝرَؤْرَِ٘٤ب آَ٣خ ًَ َزُِيَ هَب ٍَ اَُ ِز ِْٖٓ َٖ٣هَ ْجِِ ِْ ِٓ ْْ ٜض ََ
د ُِوَ ُْٞ٣ ّٞهُِ٘ٛ ٝ( 89» َٕٞبؿاٛبُ ٙلتٜـ :صلا ؽـا ثب ٗب سؾ٘ٛ ٚیُٞيـ؟ يب ٗؼزنٟای ثل
هَ ْ ْْ ِٜ ُِٞرَؾَبثَ َٜذْ هُُِٞثُ ُ ْْ ٜهَ ْذ ثَََ٘٤ب ْا٣٥ب ِ
ٗب ٘ٛیآيـ؟ پيطيٜيبٛطبٛ ٙين ايٜضٜي ٚسؾٜبٛی ٗیُلتٜـ .ؿّ١بضب٘١ ٙبٜٛـ يٌـيِل استٗ .ب ثلای آٛب ٠ً ٙث ٠يويٚ
كسيـٟاٛـ ،آيبت كا ثيبً ٙلؿٟايٖ).

ایي هوؽلَی پبیبًیِ ًْبًَُب هیثبّل؛ یؼٌی هوؽلَی آیَ ّ ًْبًَی هبكی ّ ،ػناةُ ،وواٍ ثب ایي
غٞء كََ٤ؤْ ُخ َز ًُ ْْ
ك للاِ َّٝل رَ َٔغَٛٞب ثِ ُ
ًْبًَ اٍذ .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیلِ َٛ « 9ز َِٗ ٙبهَخُ للاِ َُ ٌُ ْْ آَ٣خ كَ َز ُسَٛٝب رَؤْ ًُ َْ كِ ٢أَ ْس ِ
َػ َزاة أَُِ( 90»ْ٤ايٗ ٚبؿ ٟضتل ؽـا ثلايتبٛ ٙطب٠ٛای است ،ك١بيص ًٜيـ تب ؿك مٗي ٚؽـا ثضلؿ ١ ٝيش آسيجی ث ٠اٝ
ل
ٛلسبٛيـ ً ٠ػقاثی ؿكؿآٝك ض٘ب كا كلا ؽٞا١ـ ُلكت) ّ ثَ هغوِك رکنیت ایي ًْبًَ ّ ثوگوفزي عبیگبُی ثو ِّ ٙ
غٞء كََ٤ؤْ ُخ َز ًُ ْْ َػ َزاة
ك للاِ َّٝل رَ َٔغَٛٞب ثِ ُ
آى ،ػناة ،فوٍزبكٍ فْاُل ّلِ َٛ « 9ز َِٗ ٙبهَخُ ِ
للا َُ ٌُ ْْ آ َ٣خ كَ َز ُسَٛٝب رَؤْ ًُ َْ ِك ٢أَ ْس ِ
هَ ِش٣ت»

91

(ايٗ ٚبؿ ٟضتل ؽـاٛٝـ ٛ ٝطب٠ٛای است ثلای ض٘ب .ثِقاكيـش تب ؿك مٗي ٚؽـا ثضلؿ  ٝث ٠ثـی ٗيبماكيـش

ً ٠ث ٠مٝؿی ػقاة ض٘ب كا كلُ ٝيلؿ).

والحقيقة أف المتوقع ىو اإلعراض عن اآلية المادية ،كما حصل اإلعراض عن اآليات األنفسية واآلفاقية
الملكوتية ،ألف المكذبين بملكوت السماوات وبغيب اهلل سبحانو وتعالى وبكلمات اهلل في الرؤيا الصادقة
ِ اِ
ين يَػتَ َكباػ ُرو َف فِي ْاأل َْر ِ
ْح ِّق َوإِ ْف يَػ َرْوا
َص ِر ُ
﴿سأ ْ
ض بِغَْي ِر ال َ
حتماً ىم أناس منكوسوف ،قاؿ تعالىَ :
ؼ َع ْن آيَات َي الذ َ
اخ ُذوهُ سبِيبلً وإِ ْف يػروا سبِيل الْغَ ِّي يػت ِ
الر ْش ِد ال يػت ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ك بِأَناػ ُه ْم
يل ُّ
اخ ُذوهُ َسبِيبلً ذَلِ َ
َ
َ
َ َ ََ ْ َ َ
ُك ال آيَة ال يُػ ْؤمنُوا ب َها َوإ ْف يَػ َرْوا َسب َ
ِِ
ِ ِ
ين﴾.
َك اذبُوا بآياتنَا َوَكانُوا َع ْنػ َها غَافل َ
وىؤالء حقت عليهم كلمة العذاب ألنهم كذبوا كلمات اهلل وردوا أيدي المرسلين إلى أفواىهم ولم يستمعوا
ِ
اِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ اِ
ت َعلَْي ِه ْم
ين َح اق ْ
كلماتهم وحكمتهمَ ،
ين * إِ اف الذ َ
ين َك اذبُوا بآيات اللاو فَػتَ ُكو َف م َن الْ َخاس ِر َ
﴿وال تَ ُكونَ ان م َن الذ َ
ِ
ِ
ٍ
يم﴾ ،فعند ىؤالء كل آية مؤولة جن ..
ت َربِّ َ
َكلِ َم ُ
اءتْػ ُه ْم ُك ُّل آيَة َحتاى يَػ َرُوا ال َْع َذ َ
ك ال يُػ ْؤمنُو َف * َول َْو َج َ
اب ْاألَل َ
ك
﴿وقَالُوا َم ْه َما تَأْتِنَا بِ ِو ِم ْن آيٍَة لِتَ ْس َح َرنَا بِ َها فَ َما نَ ْح ُن لَ َ
سحر  ..أو أي شيء آخر حتى يروا العذاب األليمَ ،
ِ ِِ
ضوا َويَػ ُقولُوا ِس ْح ٌر ُم ْستَ ِم ٌّر﴾.
﴿وإِ ْف يَػ َرْوا آيَةً يُػ ْع ِر ُ
ين﴾َ ،
ب ُم ْؤمن َ
وفي النهاية وعندما يقف المكذبوف على حافة جهنم ،يتذكروف كيف واجهوا المرسلين واتهموىم بأنهم
سحرة ،فيأتيهم النداء لينبههم إلى عاقبتهم المخزية﴿ :أَفَ ِس ْحر َى َذا أ َْـ أَنْػتُم ال تُػ ْب ِ
ص ُرو َف﴾.
ْ
ٌ
ؽمیمذ ایي اٍذ کَ آًچَ اًزظبه هیهّك ،هّی گوكاًیلى اى ًْبًَی هبكی هیثبّل؛ ُوبى ْٝه کَ اى
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ًْبًَُبی ًفَبًی ّ آفبلی هلکْری هّیگوكاًی ؽبٕل ّل؛ اى ایي هّ کَ رکنیتکٌٌلگبىِ هلکْدِ
آٍوبىُب ّ ؿیت فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ّ کلوبد فلاًّل كه هؤیبی ٕبكلَ ،ثَ ْٝه لٞغ ّ یمیي
ك
عؤ َ ْ
اًَبىُبی ّاهًَّ ّلٍای َُزٌل .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیلَ « 9
ف ِشفُ ػَْٖ آَ٣ب ِر َ ٢اَُ ِزَ٣ َٖ٣زَ ٌَجَشُِ َٕٝكْ ٢اْلَ ْس ِ
ع ِج ََ ٤اُش ْ
عجِ٤ال َرُِيَ
ثِ َـ ِْ ٤ش ا ُْ َذ ِّ
عجِ ََ ٤ا ُْ َـ َِّ٣ ٢ز َِخ ُزَ ُٙٝ
عجِ٤ال َٝإِْ َ َ٣ش ْٝا َ
ؽ ِذ ّل َ٣ز َِخ ُزَ ُٙٝ
ن َٝإِْ َ َ٣ش ْٝا ًُ ََ آَ٣خ ّل ُ٣ئْ ُِٓ٘ٞا ثِ َٜب َٝإِْ َ َ٣ش ْٝا َ
92
ثِؤََٗ َُ ًَ ْْ ٜزثُٞا ثِآ٣برَِ٘ب ًََ ٝبُٗٞا َػ ْ٘ َٜب َؿب ِكِِ( » َٖ٤آً ٙسبٛی كا ً ٠ثٛ ٠بعن ؿك مٗي ٚسلًطی ٗیًٜٜـ ،مٝؿا ً ٠ام آيبت
ؽٞيص كٝیُلؿا ٙسبمٕ ،صٜب١ ٠ً ٙل آيتی كا ً ٠ثيٜٜـ اي٘بٛ ٙيبٝكٛـ  ٝاُل علين ١ـايت ثيٜٜـ آ ٙكا ثلِٛيلٛـ  ٝاُل
علين ُ٘لا١ی ثيٜٜـ ام آ ٙكا ٟثلٛٝـ؛ ميلا ايٜب ٙآيبت كا ؿكٝؽ اِٛبضتٜـ  ٝام آ ٙؿلٔت ٝكميـٛـ).

ایٌِب کَبًی َُزٌل کَ کلوَی ػناة ثو آًِب هؾمك ّلٍ اٍذ؛ ثَ ایي كلیل کَ کلوبد فلاًّل ها

رکنیت ًوْكًل ّ اًگْذ ٍکْد ثو كُبى فوٍزبكگبى ًِبكًل ّ ٍقٌبى ّ ؽکوذّبى ها ًٌْیلًلَّٝ « .ل
بع ِش * َٖ٣إَِ اَُ ِزَ َٖ٣دوَذْ َػَِ َْٔ ًَِِ ْْ ِٜ ٤ذُ َسثِّيَ ّل ُ٣ئْ َُِٓ٘ ْٞ ََُٝ * َٕٞجب َء ْر ُ ًَُ ْْ ٜآَ٣خ
د للاِ كَزَ ٌُ َِٖٓ َٕٞا ُْ َخ ِ
رَ ٌُ َِٖٓ ََٖٗٞاَُ ِزَ ًَ َٖ٣زثُٞا ثِآ٣ب ِ
اة ْاْلَُِ ٝ( 93»َْ ٤ام آٛب ٠ً ٙآيبت ؽـا كا تٌقيت ٗیًٜٜـ ٗجبش ً ٠ؿك مٗلٟی ميبًٜٜٙـُب ٙثبضی *
َدزََ َ٣ ٠ش ُٝا ا ُْ َؼ َز َ
ًسبٛی ً ٠سؾ ٚپلٝكؿُبك ت ٞؿك ثبكٟی آٛب ٙتغون يبكت ،اي٘ب٘ٛ ٙیآٝكٛـ * ١ل صٜـ ١ل ُٗ ٠ٛٞؼزنٟای ثل آٛبٙ
آضٌبك ضٞؿ تب آِٛب ٠ً ٟػقاة ؿكؿآٝك كا ثِٜلٛـ) .كه ایي ٌُگبم اٍذ کَ ُوَی ًْبًَُب ثب عيٍِ ....ؾو ....یب
غ َذ َشَٗب ِث َٜب
ُو چیي كیگوی رأّیل هیّْك؛ رب ایٌکَ ػناة كهكًبک ها ثجیٌٌلَٝ « .هَبُُٞا َٓ َْٔ ٜب ر َْؤرَِ٘ب ثِ ِ ِْٖٓ ٚآَ٣خ ُِزَ ْ

كَ َٔب َٗ ْذُٖ َُيَ ثِ ُٔئْ ُِِٓ٘ ٝ( 94» َٖ٤لتٜـ١ :ل آيٛ ٝ ٠طب٠ٛای ثلای ٗب ثيبٝكی تب ٗب كا ثب آ ٙربؿًٜ ٝی١ ،لُن ٗإٗ ٚث ٠تٞ
غزَ ِٔش» ٝ( 95اُل آيٛ ٝ ٠طب٠ٛای ثجيٜٜـ ،كٝی ثِلؿاٜٛـ ُٞ ٝيٜـ:
ع ْذش ُٓ ْ
ٛؾٞا١يٖ ثٞؿ) ّ « َٝإِْ َ َ٣ش ْٝا آَ٣خ ْ ُ٣ؼ ِش ُ
مٞا ََ٣ٝوُُُٞٞا ِ
ربؿٝيی است پيٞست.)٠

كه ًِبیذ ّ ٌُگبهی کَ کبفواى ثو لجَی عٌِن هیایَزٌل ،ثَ یبك هیآّهًل کَ چگًَْ ثب فوٍزبكگبى

ثوفْهك کوكًل ّ آًبى ها ثَ عبكّگو ثْكى هزِن ًوْكًلً .لایی ثو ایْبى هیآیل رب آًبى ها هزْعَ ػبلجذ
ق ُش( 96» َٕٝآيب اي ٚربؿ ٝاست؟! يب ض٘ب ٘ٛی ثيٜيـ؟!).
غ ْذش ََ ٛزا أَ ّْ َأ ْٗزُ ْْ ّل رُ ْج ِ
فْاهکٌٌلٍّبى ًوبیل« 9أَكَ ِ

***
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إضاءة من أسباب العذاب
العذاب اإللهي ألمة ما في زمن ما أمر عظيم ال يكوف إال بعد أف تذىب األمة باالنحراؼ العقائدي والتشريعي

بعيداً ،وينكس معظم أبنائها ويمسوف يروف المقاييس مقلوبة( ،يروف المنكر معروفاً والمعروؼ منكراً) ،وبعد أف

يرسل رسوؿ يبين للناس االنحراؼ والباطل الذي تواضعوا على قبولو والعمل بو ،ثم يكذب أبناء األمة الرسوؿ

ويعرضوا عنو ال مبالين أو مستهزئين .إذف فأسباب العذاب ىي االنحراؼ والفساد ،إضافة إلى رفض أي

محاولة إصبلح لهذا االنحراؼ وتكذيب رسل اهلل سبحانو وتعالى.
سٝؽ٘گشی اص دّلٞٓ ٝ َ٣ججبد ػزاة

ػناة الِی ثوای ُو اهزی ّ كه ُو ىهبًی ،هفلاك ثيهگی اٍذ کَ فم ٜپٌ اى ایي ایٌکَ اهذ ثَ ٍْی
اًؾوافبد ػویك ػمبیلی ّ رْویؼی هفزَ ثبٌّلّ ،الغ هیگوكًل؛ ٌُگبهی کَ ثیْزوّبى ّاهًَّ ّلٍ،
همیبًُب ها ّاهًَّ هیثیٌٌل (هٌکو ها هؼوّف ّ هؼوّف ها هٌکو هیثیٌٌل)ُ .وچٌیي پٌ اى ایي هؿ
هیكُل کَ فوٍزبكٍای ،فوٍزبكٍ هیّْك رب ثوای هوكم اًؾواف ّ ثبٝلی ها کَ پنیوفزَاًل ّ ثَ آى ػول
هیکوكًل ،ثیبى کٌل ّ ٍپٌ اػٚبی ایي عبهؼَ ،فوٍزبكٍ ها رکنیت هیکٌٌل ،اى اّ هّیگوكاى هیًّْل ّ
ثَ اّ اػزٌبیی ًویکٌٌل یب ثَ هَقوٍ کوكى ّ اٍزِيا هّی هیآّهًل .ثٌبثوایي ،ػلذ ّلْع ػناة ،اًؾواف
ّ فَبك ،هُٚبف ثو ًپنیوفزي ُو گًَْ رالّی ثوای إالػ ایي اًؾواف ّ ،رکنیت فوٍزبكگبى فلاًّل
ٍجؾبى ّ هزؼبل هیثبّل.

واالنحراؼ العقائدي أو التشريعي في أي أمة ،ال يمكن أف يحصل إال إذا تصدى لو علماء الدين في تلك
األمة ،ألف عامة الناس ال يمكن أف يقوموا بحرؼ الشريعة وإقناع غيرىم بقبوؿ ىذا التحريف ،ولما كاف

المحرؼ منهم عادة ،بل ىو غالباً كبيرىم الذي إليو
التحريف ال يتسنى لغير العلماء ،فبل بد أف يكوف
ِّ

يرجعوف ،ثم يحافظ على ىذا االنحراؼ جماعة من ىؤالء العلماء غير العاملين في الفترة التي تلي ىذا

التحريف .أما الفساد األخبلقي فهو عادة يستشري بين الناس مع وجود الطاغوت المفسد ،وخلو الساحة من
العلماء الربانيين المخلصين أو قلتهم وقلة من ينصرىم ،بل ووجود العلماء غير العاملين المنكبين على

الشهوات والذين بسيرتهم المخزية يحرفوف الناس عن الصراط المستقيم ،بل ويسببوف نفور كثير من الناس
من الدين ،ورفضهم تعاليم األنبياء واألوصياء ،ألنهم يظنوف أنها تعاليم ىؤالء العلماء الفاسدين ،وىؤالء الذين

يَػ ْنفروف من الدين ،أىوف بكثير من أولئك الذين يقلدوف ىؤالء العلماء الفاسدين ،ويتابعونهم في انحرافهم
دونما محاولة نقد أو نظر في ىذا االنحراؼ ،بل دوف أي محاولة اعتراؼ بهذا الواقع المخزي لهؤالء العلماء
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الفاسدين ،واف كاف واقعهم بيناً جلياً ال يحتاج إلى البحث والنظر لمعرفتو ،وىؤالء المقلدوف عمياف ال يروف
إال ما يرى علماؤىم غير العاملين الفاسدينِ ِ ،
يل ل َُه ُم اتابِعُوا َما أَنْػ َز َؿ اللاوُ قَالُوا بَ ْل نَػتابِ ُع َما َو َج ْدنَا َعلَْي ِو
َ
﴿وإ َذا ق َ
وى ْم إِلَى َع َذ ِ
اءنَا أ ََول َْو َكا َف ال ا
س ِعي ِر﴾.
اب ال ا
ش ْيطَا ُف يَ ْدعُ ُ
آبَ َ
اهکبى ًلاهك اًؾواف ػمبیلی یب رْویؼی كه ُو اهزی ثَ ّعْك آیل ،هگو ایٌکَ ػلوبی كیي كه آى اهذ
ػِلٍكاه ایي هْْٙع ثبٌّل؛ چوا کَ اهکبى ًلاهك ػبهَی هوكم كه ّویؼذ رؾویف ایغبك کٌٌل ّ كیگواى
ها ثزْاًٌل كه پنیوفزي ایي رؾویف ،لبًغ ًوبیٌل .ؽبل کَ اًؾواف اى ٝوف ؿیوػلوب اهکبىپنیو ًیَذ،
ّعْك كاّزي رؾویف کٌٌلٍ اى هیبى آًبى ،ػبكی اٍذ ّ ؽزی كه اؿلت هْاهك ،ثيهگِ آًبى هیثبّل؛ کَی
کَ ثَ ٍْی اّ هعْع هیکٌٌل ّ پٌ اى آى ،گوُّی اى ایي ػلوبی ثیػول كه هلد ىهبًی کَ ایي رؾویف
ْٕهد هیگیوك ،اى آى هؾبفظذ هیًوبیٌل .اهب فَبك افاللیٌٍّ ،زی اٍذ کَ ثب ّعْك ٝبؿْد فَبكگو

ّ فبلی ّلى هیلاى اى ػلوبی هثِبًی هقلِٔ ّ یب کن ّلى آًِب ّ کن ّلى یبهیگواًْبى ّ ؽزی ثب ّعْك

كاّزي ػلوبی ثیػول کَ كه ِّْدُب فوّ ؿلزیلٍاًل ،هّاط پیلا هیکٌل؛ کَبًی کَ ثب هفزبه
فْاهکٌٌلٍی فْك ،هوكم ها اى هاٍ هَزمین ثبىهیكاهًل ّ ؽزی ثبػش ثیياه ّلى رؼلاك ثَیبهی اى هوكم
اى كیي ّ ًپنیوفزي آهْىٍُبی پیبهجواى ّ إّیب ،هیًّْل؛ چوا کَ هوكم گوبى هیکٌٌل ایي آهْىٍُب،
آهْىٍُبی ایي ػلوبی فبٍل هیثبّل .کَبًی کَ اى كیي ثیياه هیًّْل ،ثَیبه ٍبكٍرو اى افواكی َُزٌل
کَ اى ایي ػلوبی فبٍل رملیل ّ اى اًؾوافْبى كًجبلَهّی هیکٌٌل ،ثلّى ایٌکَ ُیچ ًمل یب ًظوی كه
هْهك ایي اًؾواف كاّزَ ثبٌّل ّ ؽز ی ثلّى ُیچ رالّی ثوای اػزواف ثَ ایي ّالؼیذ فْاهکٌٌلٍ ثوای
ػلوبی فبٍل؛ ُو چٌل ّالؼیذ آًبى هّّي ّ ّاٙؼ ثبّل ّ ثَ کٌکبُ ّ ًظویَپوكاىی ثوای ٌّبفزِ
ًیبىی ّعْك ًلاّزَ ًجبّل .ایي رملیلکٌٌلگبى ًبثیٌب ،چیيی عي آًچَ ػلوبی ثیػول فبٍلّبى
ؾ ْ٤طَبُٕ ْ َ٣ذػُ ْْ ُٛ ٞاَُِ٠
هیثیٌٌلً ،ویثیٌٌلَٝ « .اِ َرا هِ ُْ ُٜ َُ ََ ٤ارَجِ ُؼٞا َٓب أَ ْٗضَ ٍَ للاُ هَبُُٞا ثَ َْ َٗزَجِ ُغ َٓب ََ ٝج ْذَٗب َػَِ ْ ِٚ ٤آ َثب َءَٗب أَ ًََ ْٞ َُٝبَٕ اُ َ
غ ِؼِ ٤ش» ٝ( 97ص ٙٞث ٠آ٢ٛب ُلت ٠ضٞؿ :ام آٛض ٠ؽـا ٛبمّ ًلؿ ٟاست پيلٝی ًٜيـُٞ ،يٜـٗ ،٠ٛ :ب ام آييٜی ً ٠پـكاٙ
ة اُ َ
َػ َزا ِ
ؽٞؿ كا ثل آ ٙيبكت٠ايٖ پيلٝی ٗیًٜيٖ اُل ص ٠ضيغب ٙآ٢ٛب كا ث ٠ػقاة آتص كلاؽٞاٛـ ٟثبضـ).

ومع ىذا الواقع الجاىلي ال نحتاج إلى الكثير لنعرؼ النتيجة التي يقصها علينا القراف ،وىي تكذيب
اؿ يَا قَػ ْوِـ ا ْعبُ ُدوا اللاوَ َما لَ ُك ْم ِم ْن
المصلحين المرسلين من اهلل سبحانو تعالى﴿ :لََق ْد أ َْر َسلْنَا نُوحاً إِلَى قَػ ْوِم ِو فَػ َق َ
ض ٍ
اب يَػ ْوٍـ َع ِظ ٍ
اؿ يَا قَػ ْوِـ
بلؿ ُمبِي ٍن * قَ َ
يم * قَ َ
اؿ ال َْم َؤلُ ِم ْن قَػ ْوِم ِو إِناا لَنَػ َر َ
إِل ٍَو غَْيػ ُرهُ إِنِّي أَ َخ ُ
اؾ فِي َ
اؼ َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
ضبللةٌ ول ِ
ِ
ل َْي ِ
َكنِّي َر ُس ٌ
ين﴾.
وؿ ِم ْن َر ِّ
س بي َ َ
ب ال َْعالَم َ
َ
ثب ّعْك چٌیي ّالؼیذ عبُالًَای ،ثَ چیي ىیبكی ًیبى ًلاهین رب ًزیغَای کَ لوآى ثوای هب ثیبى
ع َِْ٘ب ُٗٞدب
هیکٌل ها ثٌْبٍین؛ یؼٌی رکنیت فوٍزبكگبى إالػگو اى ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبلَُ« 9وَ ْذ أَ ْس َ
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اة  ّْٞ َ٣ػ َِظ * ْ٤هَب ٍَ ا ُْ َٔ َلُ ِْٖٓ هَ ْ ِٚ ِٓ ٞاَِٗب ََُ٘ َشاىَ كِ٢
اَُِ ٠هَ ْ ِٚ ِٓ ٞكَوَب ٍَ َ٣ب هَ ْ ِّ ٞاػْ جُذُٝا للاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِْٖٓ اََُِ ٚؿ ُْ ٤ش ُٙاِِّٗ ٢أَ َخبفُ َػَِ َْ ْْ ٌُ ٤ػ َز َ
ة ا ُْ َؼبَُ ِٔٞٛ( 98» َٖ٤ط كا ثل هٗٞص ث ٠كسبٓت كلستبؿيٖ.
عَ ِْٖٓ ٍٞس ِّ
مالُخ ََ ٢ٌِِّ٘ َُٝس ُ
ظ ثَِ ٢
مالٍ ُٓجِ * ٖ٤هَب ٍَ َ٣ب هَ َْ ٤ْ َُ ِّ ٞ
َ
ُلت :ای ه ،ٚٗ ٕٞاهلل كا ثپلستيـ ،ض٘ب كا ؽـايی رن اٛ ٝيست ٚٗ ،ام ػقاة كٝمی ثنكٍ ثل ض٘ب ثيٜ٘بًٖ * ٗ٢تلاٝ ٙ
ثنكُب ٙهٗٞص ُلتٜـٗ :ب ت ٞكا ؿك ُ٘لا١ی آضٌبكی ٗیثيٜيٖ * ُلت :ای هُ٘ ،ٚٗ ٕٞلا١ی كا ؿك ٗ ٚكا١ی ٛيستٝ ،
ٗ ٚكلستبؿٟای ام سٞی پلٝكؿُبك ر٢بٛيب١ ٙستٖ).

وتتوالى الرساالت ويتكرر موقف العلماء غير العاملين ومقلديهم من األنبياء والمرسلين (ع) ﴿وإِلَى َع ٍ
اد
َ
ِ
﴿من قَػوِم ِو إِناا لَنَػر َ ِ
اِ
اى ٍة﴾ علماء متكبروف
اى ْم ُىوداً ……﴾ ﴿قَ َ
اؾ في َس َف َ
أَ َخ ُ
ين َك َف ُروا﴾ برسالتو ْ ْ
اؿ ال َْم َؤلُ الذ َ
َ
يظنوف أف كل من ال يواكب مسيرتهم في السفسطة الشيطانية سفيو ﴿وإِناا لَنظُن َ ِ
ِِ
اؿ يَا قَػ ْوِـ
ين * قَ َ
َ َ
ُّك م َن الْ َكاذب َ
لَيس بِي س َفاىةٌ ول ِ
ِ
اؿ ال َْم َؤلُ
َكنِّي َر ُس ٌ
صالِحاً ………﴾﴿ ،قَ َ
وؿ ِم ْن َر ِّ
﴿وإِلَى ثَ ُم َ
ود أَ َخ ُ
اى ْم َ
ين﴾َ ،
َ َ َ
ب ال َْعالَم َ
ْ َ
ِ
الا ِذين است ْكبػروا ِمن قَػوِم ِو لِلا ِذين است ْ ِ ِ
صالِحاً ُم ْر َس ٌل ِم ْن َربِِّو قَالُوا إِناا بِ َما
َ ُْ
آم َن م ْنػ ُه ْم أَتَػ ْعلَ ُمو َف أَ اف َ
ضع ُفوا ل َم ْن َ
َ َْ َ ُ ْ ْ
اؿ لَِقوِم ِو أَتَأْتُو َف الْ َف ِ
ِِ ِ
ِ
أُر ِسل بِ ِو م ْؤِمنُو َف * قَ َ ا ِ
شةَ َما
اح َ
ين ْ
استَ ْكبَػ ُروا إِناا بِالاذي َ
ْ َ ُ
﴿ولُوطاً إِ ْذ قَ َ ْ
آم ْنتُ ْم بو َكاف ُرو َف﴾َ ،
اؿ الذ َ
سبػ َق ُكم بِها ِمن أ ٍ ِ
ِ
ين﴾.
ََ ْ َ ْ َ
َحد م َن ال َْعالَم َ
هٍبلذُب پی كه پی هیآیٌل ّ هْٙغگیوی ػلوبی ثیػول ّ رملیلکٌٌلگبى آًِب ًَجذ ثَ پیبهجواى ّ
فوٍزبكگبى(ع) رکواه هی ّْكَٝ « .اَُِ ٠ػَبد أَ َخب ُُٞٛ ْْ ٛدا ٝ( »....ث ٠سٞی ػبؿ ،ثلاؿكضبٞ١ ٙؿ كا كلستبؿيٖ، )....

«هَب ٍَ ا ُْ َٔ َلُ اَُ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝا» (ثنكُبٛی ًً ٠بكل ضـٛـ ُلتٜـ) ف ثَ هٍبلذ اّ کبفو ّلًلف « ِْٖٓ هَ ْ ِٚ ِٓ ٞاَِٗب ََُ٘ َشاىَ كِ٢
علَبَٛخ» (ام هٗٞص (ُلتٜـٗ ):ب ت ٞكا ؿك سلب١ت  ٝثیؽلؿی ٗیثيٜيٖ)؛ ثيهگبى هزکجو گوبى هیکٌٌل ُو کَی کَ
َ
كه هَیوّبى كه ٍفََٞی ّیٞبًیّبى ،آًِب ها ُوواُی ًکٌلٍ ،فیَ ّ ًبكاى اٍذَٝ « .اَِٗب ََُ٘ظُ٘يَ َِٖٓ

ة ا ُْ َؼبَُ ِٔ ٝ( 99» َٖ٤پٜـاكيٖ ً ٠ام ؿكٝؿِٞيب ٙثبضی * ُلت :ای
عَ ِْٖٓ ٍٞس ِّ
علَبَٛخ ََ ٢ٌِِّ٘ َُٝس ُ
ظ ثَِ ٢
ا ُْ ٌَب ِرثِ * َٖ٤هَب ٍَ َ٣ب هَ َْ ٤ْ َُ ِّ ٞ
ه ،ٚٗ ٕٞؿك ٗٛ ٚطبٛی ام ثیؽلؿی ٛيست ٚٗ ٝ ،كلستبؿٟای ام سٞی پلٝكؿُبك ر٢بٛيب١ ٙستٖ)َٝ « .اَُِ ٠صَ َُٔ ٞد أَ َخب ُْْ ٛ
100
ُن ِؼلُٞا ُِ َْٖٔ آ ََٖٓ
عز ْ
عزَ ٌْجَ ُشٝا ِْٖٓ هَ ِْ َُِِ ِٚ ِٓ ٞز َٖ٣ا ْ
فبُِذب ٝ( »....ثل ه ٕٞح٘ٞؿ ،ثلاؿكضب ٙغبٓظ كا« .)....هَب ٍَ ا ُْ َٔ َلُ اَُ ِز َٖ٣ا ْ
َ
عزَ ٌْجَ ُشٝا اَِٗب ثِبَُ ِز ١آ َٓ ْ٘ز ُْْ ثِ ِٚ
ع ََ ثِ ُِٓ ٚئْ ُِٓ٘ * َٕٞهَب ٍَ اَُ ِز َٖ٣ا ْ
فبُِذب ُٓ ْش َ
ِٓ ْ٘ ُ ْْ ٜأَرَ ْؼَِ ُٔ َٕٞإََٔ َ
عَ ِْٖٓ َسثِّ ِ ٚهَبُُٞا اَِٗب ثِ َٔب أُ ْس ِ
ًَبكِشُ٢ٗ( 101» َٕٝتلا ٙهٗٞص ًُ ٠لؿٌٛطی ٗیًلؿٛـ ث ٠مثٙٞضـُب ٙه ٠ً ٕٞاي٘بٙآٝكؿ ٟثٞؿٛـ ُلتٜـ :آيب ٗیؿاٛيـ ً٠

غبٓظ ام ربٛت پلٝكؿُبكش آٗـ ٟاست؟ ُلتٜـٗ :ب ث ٠آٛض ٠ث ٠آ ٙكلستبؿ ٟضـ ٟاست ،اي٘ب ٙؿاكيٖ * ُلؿٌٛطبٙ
عجَوَ ٌُ ْْ ثِ َٜب ِْٖٓ أَ َدذ
بد َ
ؾخَ َٓب َ
ُلتٜـٗ :ب ثً ٠سی ً ٠ض٘ب اي٘ب ٙآٝكؿٟايـً ،بكل ١ستيٖ)َُُٞٝ « .هب اِ ْر هَب ٍَ ُِوَ ْ ِٚ ِٓ ٞأَرَؤْرُ َٕٞا ُْلَ ِ
َِٖٓ ا ُْ َؼبَُ ِٔٞٓ ٝ( 102» َٖ٤ط آِٛب ٠ً ٟث ٠ه ٕٞؽٞؿ ُلت :صلا ًبكی مضت ٗیًٜيـ ً١ ٠يش ًس ام ٗلؿٕ ر٢ب ٙپيص ام
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ض٘ب اٛزبٕ ٛـاؿ ٟاست؟).

حتى الطواغيت ربما ترؽ قلوبهم لحاؿ يتيم جائع أو أرملة مكسورة الجناح ،وىؤالء الشاذوف علماء الضبللة
غير العاملين وأتباعهم أصحاب الجمعيات البلخيرية وغيرىم  -لعنهم اهلل وأخزاىم وأظهر عارىم في ىذه

الحياة الدنيا وكللهم بو على رؤوسهم العفنة  -يقوموف باستغبلؿ األرملة والمساكين لتحصيل األمواؿ وجمعها
ثم نهبها باسم ىؤالء المظلومين المستضعفين ،وإذا أعطوىم منها فالقليل وبأساليب رخيصة ،و واهلل إني
ألستحي أف أصرح بها ،وأعجب كيف يفعلها ىؤالء األراذؿ قوـ لوط في ىذا الزماف ،فأحدىم سود اهلل وجهو
في الدنيا واآلخرة عمره ناىز الستين ،تأتيو امرأة فيغلق عليها الباب ويدعوىا إلى الفاحشة باسم المتعة،

واآلخر يتزوج فتاة في العشرين وعمره ناىز السبعين ،وىؤالء الشاذوف عبيد الشهوات يركبوف أحدث

السيارات ويضعوف الحرس ،وال أدري مما يخاؼ ىؤالء الجبناء علماء الضبللة الخونة ،ويسكنوف بيوتاً فارىة

مؤثثة بأرقى أثاث.

چَ ثَب كل ٝبؿْریبى ثَ ؽبل یزین گوٌٍَ یب ثیٍْىى ّ ثیٍوپوٍذ ثَ هؽن آیلّ ،لی ایي ػلوبی
گوواُی ثیػولِ هٌؾوف ّ پیوّاًْبى اى هغبهغ ّ ُیأدُبی ًيكیک ثَ آًِب ّ ٍبیویي کَ فلاًّل لؼٌذ
ّ فْاهّبى کٌل ّ ًٌگ ّ ػبهّبى ها كه ایي ىًلگی كًیب آّکبه ًوبیل ّ ربط هزؼفّي ثو ٍوُبی

گٌلیلٍّبى ًََِل ،اى ثیٍْىًبى ّ ثیٌْایبى ٍْء اٍزفبكٍ هیکٌٌل رب اهْالی ثَ كٍذ آّهًل ّ گوكآّهی کٌٌل
ّ ٍپٌ آًِب ها ثَ ًبم ایي ٍزولیلگبىِ ٙؼیف ،ؿبهد ّ چپبّل ًوبیٌل؛ اگو هملاهی ُن ثَ آًبى ثلٌُل،
اًلک ،آى ُن ثب هُُّبی پَذ ّ ؽمیو فْاُل ثْك .ثَ فلا ٍْگٌل ،هي ؽزی اى ثیبى کوكى چٌیي
چیيی ،ؽیب كاهم .رؼغت هیکٌن چگًَْ ایي اهاملِ لْم لْ ٛكه ىهبًَی هب ،چٌیي ػولی ها اًغبم
هیكٌُل! یکی اى آًبى کَ فلاًّل ْٕهرِ ها كه كًیب ّ آفود ٍیبٍ کٌل ،كه ؽبلی کَ ػووُ ثَ ّٖذ
ٍبل هیهٍل ،فبًوی ًيكُ آهل؛ كهة ها ثَ هّی اّ ثَذ ّ اّ ها ثَ ًبم هُزؼَ ثَ ىًبى ّ کبه ىّذ
كػْد هیًوبیل .كیگوی ثب كفزوی ثیَذ ٍبلَ اىكّاط هیکٌل ،كه ؽبلی کَ ػووُ ًيكیک ثَ ُفزبك
ٍبل هیثبّل .ایي هٌؾوفبىِ ثٌلگبىِ ؽمیوِ ِّْد ،ارْهجیلُبی آفویي ٍیَزن ٍْاه هیًّْل ّ ًگِجبى
اٍزقلام هیکٌٌلً .ویكاًن ایي ػلوبی گوواُی روٍْ ّ فیبًذکبه اى چَ چیيی ُواً كاهًل كه ؽبلی کَ
كه فبًَُبی ثيهگ ثب هجلوبىُبی گواىلیوذ ّ گواىرویي اصبصیَُب ىًلگی هیکٌٌل.

ىؤالء ىم أتباع معاوية (لعنو اهلل) وبقية آؿ أبي سفياف ،ورسوؿ اهلل منهم براء و إف ادعوا االنتساب إليو (ص)،
وى ْم ِم ْن قَػ ْريَتِ ُك ْم
وجواب ىؤالء المنكوسين وجواب قوـ لوط واحد لمن يدعوىم إلى اإلصبلح وىو﴿ :أَ ْخ ِر ُج ُ
ك تَأ ُْم ُر َؾ أَ ْف نَػ ْتػ ُر َؾ َما يَػ ْعبُ ُد آبَا ُؤنَا
َصبلتُ َ
﴿وإِلَى َم ْديَ َن أَ َخ ُ
بأ َ
إِناػ ُه ْم أُنَ ٌ
ارو َف﴾َ .
اى ْم ُش َع ْيباً﴾﴿ ،قَالُوا يَا ُش َع ْي ُ
اس يَػتَطَه ُ
ت ال ِ
يم ال ار ِشي ُد﴾ ،يستعملوف مع شعيب (ع) اإلغراء بالماؿ
أ َْو أَ ْف نَػ ْف َع َل فِي أ َْم َوالِنَا َما نَ َ
شاءُ إِنا َ
ك َألَنْ َ َ
ْحل ُ
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ت
ك تَأ ُْم ُرؾ﴾﴿ ،إِنا َ
َصبلتُ َ
ك َألَنْ َ
والمداىنة والمدح الرخيص ،بل والتذلل والظهور بصورة الحمل الوديع﴿ ،أ َ
ال ِ
يم ال ار ِشي ُد﴾ ،يؤكدوف بقوة نحن على يقين من رشدؾ وحلمك وتصرفاتك ،ولكن بعد لحظات لما لم
َ
ْحل ُ

اؿ ال َْم َؤلُ﴾ المؤل علماء السوء أعداء
ينفع المدح الرخيص واإلغراء مع شعيب (ع) ،ابتدأت مرحلة جديدة ﴿قَ َ
اِ
اِ
ود اف
آمنُوا َم َع َ
استَ ْكبَػ ُروا ِم ْن قَػ ْوِم ِو لَنُ ْخ ِر َجن َ
ك ِم ْن قَػ ْريَتِنَا أ َْو لَتَػعُ ُ
ين ْ
ين َ
ب َوالذ َ
اك يَا ُش َع ْي ُ
األنبياء على الدواـ ﴿الذ َ
فِي ِملاتِنَا﴾.
ایيُب كًجبلَهُّبی هؼبّیَ کَ فلاًّل لؼٌزِ کٌل ّ ،ثبلیهبًلگبى فبًلاى اثْ ٍفیبى هیثبٌّل ّ
هٍْل فلا اى ایٌِب ثیياه اٍذُ ،و چٌل اكػبی اًزَبة ثَ ایْبى ها كاّزَ ثبٌّل .پبٍـ ایي افواك
ّاهًَّ ّلٍ ّ پبٍـ لْم لْ ٛثَ کَی کَ آًبى ها ثَ إالػ كػْد هیکٌل ،یکَبى اٍذ« 9أَ ْخ ِش ُجِْٖٓ ْْ ُٛ ٞ
هَ ْشَ٣زِ ٌُ ْْ اَِٗ ُ ْْ ٜأَُٗبط َ٣زَطََٜشُ( 103» َٕٝآ٢ٛب كا ام هلي٠ی ؽٞؿ ثلاٛيـ ً ٠آٛبٗ ٙلؿٗی ١ستٜـ ً ٠پبًينُی ٗیرٞيٜـ)َٝ « .اَُِ٠

فالرُيَ رَؤْ ُٓ ُشىَ إَْٔ َٗ ْز ُشىَ َٓب
ؽ َؼ ْ٤جب» ٝ( 104ثل ٗلؿٕ ٗٓـٓي ،ٚثلاؿكضب ٙضؼيت كا كلستبؿيٖ)« .هَبُُٞا َ٣ب ُ
َٓ ْذ ََٖ٣أَ َخب ُُ ْْ ٛ
ؽ َؼ ُْ ٤
ت أَ َ
ؽ٤ذ»ُ( 105لتٜـ :ای ضؼيت ،آيب ٘ٛبمت ث ٠ت ٞكلٗبٙ
ْ َ٣ؼجُ ُذ آثَب ُإَٗب أَ ْ ٝإَْٔ َٗ ْل َؼ ََ كِ ٢أَ ْٓ َٞاَُِ٘ب َٓب َٗؾَب ُء اَِٗيَ َْلَ ْٗذَ ا ُْ َذِِ ُْ ٤اُ َش ِ
ٗیؿ١ـ ًٗ ٠ب آٛض ٠كا پـكا٘ٛبٗ ٙیپلستيـٛـ ،تلى ُٞييٖ ،يب ؿك اٗٞاّ ؽٞؿ آٛضٜب ٠ً ٙؽٞؿ ٗیؽٞا١يٖ تػلّف ٌٜٛيٖ؟!

ث ٠كاستی تٗ ٞلؿی ثلؿثبك  ٝؽلؿٜٗـ ١ستی) .ثب ّؼیت ایٌگًَْ ثوفْهك هیکٌٌل 9فویتکبهی ثب هبلّ ،
فالرُيَ رَؤْ ُٓ ُشى» (آيب
چوةىثبًی ّ چبپلٍْیِ پَذ ّ ؽمیواًَ؛ ؽزی ثب فوّرٌی ّ ثب ظبُوی آهام ّ هالین «أَ َ
ؽُ ٤ذ» (ث ٠كاستی ً ٠ت ٞثلؿثبك  ٝؽلؿٜٗـ ١ستی) .لبٝؼبًَ رأکیل
٘ٛبمت تٞكا كلٗبٗ ٙیؿ١ـ) «اَِٗيَ َْلَ ْٗذَ ا ُْ َذِِ ُْ ٤اُ َش ِ
هیکٌٌل کَ هب ثَ ؽکوذ ّ فوك ّ ٕجو رْ ّ هفزبهُبی رْ یمیي كاهینّ ،لی پٌ اى لؾظبری کَ چبپلٍْیِ
پَذ ّ ؽمیواًَّبى ّ فویت كاكى ّؼیتٍْ كی ًلاهك ،هوؽلَی علیلی آؿبى هیّْك« 9هَب ٍَ ا ُْ َٔ َلُ»
(ثنكُبُ ٙلتٜـ) ،ثيهگبىُ ،وبى ػلوبی ثیػول َُزٌل کَ كّوٌبى ُویْگی پیبهجواى هیثبٌّل« .اَُ ِزَٖ٣
ت َٝاَُ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا َٓ َؼيَ ِْٖٓ هَ ْش َ٣زَِ٘ب أَ َُْ ٝزَ ُؼٞدَُٕ كِِ َِِٓ ٢زَ٘ب» ٠ً( 106سلًطی  ٝتٌجل پيط٠
عزَ ٌْجَ ُشٝا ِْٖٓ هَ ْْ َُُ٘ ِٚ ِٓ ٞخ ِش َجَ٘يَ َ٣ب ُ
ا ْ
ؽ َؼ ُْ ٤
ًلؿ ٟثٞؿٛـُ ،لتٜـ :ای ضؼيت ،تً ٝ ٞسبٛی كا ً ٠ث ٠ت ٞاي٘ب ٙآٝكؿٟاٛـ ام هلي٠ی ؽٞيص ٗیكاٛيٖ ِٗل آ ٠ٌٛث ٠آييٗ ٚب
ثبمُلؿيـ).

***
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إضاءة من مقدمات العذاب
إذا تمت أسباب العذاب ،وكذب الرسوؿ واستهزأ بو القوـ وخصوصاً علماء السوء ومقلديهم العمياف ،بدأت

مرحلة جديدة وىي مقدمات العذاب ،وىي كمقدمات العاصفة الهوجاء التي تبدأ بنسيم طيب يركن إليو

الجاىل ويظن انو سيدوـ ،ولكن بعد لحظات تصل الريح العاصف التي تدمر كل شيء بإذف ربها﴿ ،فَػتَ ْحنَا
ٍ
ِ
ِ
سوف﴾.
اب ُك ِّل َش ْيء َحتاى إِ َذا فَ ِر ُحوا بِ َما أُوتُوا أَ َخ ْذنَ ُ
َعلَْي ِه ْم أَبْػ َو َ
اى ْم بَػغْتَةً فَإ َذا ُى ْم ُم ْبل ُ
اب ُك ِّل َش ْي ٍء﴾؛ وذلك لسببين:
بداية العذاب بإقباؿ الدنيا على أىلها الذين كذبوا الرسل﴿ ،فَػتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْػ َو َ
سٝؽ٘گشی اص ٓوذٓبد ػزاة

ٌُگبهی کَ كالیل ّ هْعجبد ػناة کبهل ّ فوٍزبكٍ رکنیت ّل ّ هوكم فهقْٖٕبً ػلوبی ثیػول
ّ همللاى کْهكلّبىف اّ ها ثَ ٍقوٍ گوفزٌل ،هوؽلَی علیلی آؿبى هیّْك 9هملهبد ػناة؛ كهٍذ
هبًٌل هملهبد ْٝفبى ٍِوگیٌی کَ اثزلا ثب ًَین فُْآیٌلی کَ ًبكاى ثَ آى رکیَ هیکٌل ّ گوبى
هیکٌل اٍزوواه كاهك ،آؿبى هیّْكّ ،لی پٌ اى لؾظبری ثَ رٌُل ثبكی رجلیل هیّْك کَ ثب اعبىٍی
اة ًُ َِّ ؽ َْ٢ء َدزَ ٠اِ َرا كَ ِش ُدٞا ثِ َٔب أُٝرُٞا أَ َخ ْزَٗب ُْْ ٛ
پوّهكگبهُ ُوَ چیيُب ها اى ىیو ّ هّ هیکٌل« .كَز َْذَ٘ب َػَِ ْ ْْ ِٜ ٤أَ ْث ََ ٞ
غ( 107»ٕٞؿكة١بی ١ل صينی كا ث ٠كٝيطبُ ٙطٞؿيٖ تب ام آٛض ٠يبكت ٠ثٞؿٛـ ضبؿٗبُ ٙطتٜـ ،پس ث٠
ثَ ْـزَخ كَب ِ َرا ُْ ُٓ ْْ ٛجِِ ُ
ٛبُب ٟكلُ ٝلكتي٘طبِ٘١ ٝ ٙبٗٞٛ ٙيـ ُلؿيـٛـ).

ّوّع ػناة ،هّ کوكى كًیب ثَ اُلِ کَ فوٍزبكگبى ها رکنیت ًوْكٍاًل ،هیثبّل« .كَز َْذَ٘ب َػَِ ْْْ ِٜ ٤
اة ًُ َِّ ؽ َْ٢ء» (ؿكة١بی ١ل صينی كا ث ٠كٝيطبُ ٙطٞؿيٖ)؛ ثَ كّ كلیل9
أَ ْث ََ ٞ

األوؿ ىو إغراقهم في الشهوات والملذات وزخرؼ الدنيا بعد أف ركنوا إليو ،وأمسى ىو مبلغهم من العلم ال
ِ
ِ ِ
ين﴾.
﴿وأ ُْملي ل َُه ْم إِ اف َك ْيدي َمت ٌ
يعدونو إلى سواه ،وليزدادوا غفلة إلى غفلتهم َ
لما ينػزؿ بهم العذاب اإللهي الدنيوي ،وذلك عندما يفارقوف الدنيا التي أقبلت
والثاني ليعظم عذابهم النفسيّ ،
عليهم واستقبلوىا باألحضاف﴿ ،فَ ِر ُحوا بِ َما أُوتُوا﴾ ،دونما تفكر أو تدبر لحالهم المخزي ،وىم يرزحوف تحت

ظل طاغوت محتل متسلط ،وكأنهم لم يسمعوا الحديث القدسي( :يا ابن عمراف ،إذا رأيت الغنى مقببلً فقل

ذنب عجلت عقوبتو)  ،وىكذا الغافلوف دائماً يظنوف أف الدنيا التي أقبلت عليهم مكافأة لهم ،والنعمة والنعيم

ثمناً ألتعابهم ،وىي في الحقيقة النسيم الذي يسبق العاصفة !! وىي في الحقيقة ذنب عجلت عقوبتو!!
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اول 9ؿوق ّلى آًِب كه ِّْاد ّ فّْیُب ّ ىیٌذُبی كًیب ،الجزَ پٌ اى آًکَ ثَ آى رکیَ کوكًل ّ
كًیب ًِبیذ ثِوٍ ی ػلوی آًبى ّل رب آًغب کَ فوارو اى آى چیيی ها ًجیٌٌل ّ ؿفلزی ثو ؿفلذُبیْبى
اٙبفَ کٌٌلَٝ « .أُ ْٓ ِِِ ْْ ُٜ َُ ٢إَ ًَ ِْ ٤ذَٓ ١زِ ٝ( 108»ٖ٤ث ٠آ٢ٛب ٗٔ٢ت ؿ ٠ً ،ٖ١تـثيل ٗ ٚاستٞاك است).
دوم 9رب ٌُگبهی ىهبًی کَ ػناة الِی كًیْی ثو آًِب فوٍزبكٍ هیّْك ،ػناة ًفَبًی آًبى افيایِ

یبثل؛ یؼٌی ٌُگبهی کَ اى كًیبیی کَ ثَ آًبى هّ کوكٍ اٍذ ّ ثب آؿُْ ثبى اى آى اٍزمجبل کوكٍاًل ،علا
هیًّْل« 9كَ ِش ُدٞا ثِ َٔب أُٝرُٞا» (ث ٠صين١بيی ً ٠ث ٠آٛب ٙؿاؿ ٟضـ است ،ضبؿٗب ٙضـٛـ)؛ ثلّى ایٌکَ ًَجذ ثَ
ّٙؼیذ ًٌگآّهّبى رفکّو ّ رؼمّلی كاّزَ ثبٌّل ،كه ؽبلی کَ ىیو ٍبیَی ٝبؿْى اِّـبلگوِ هَلًّ ٜبرْاى
ّلٍاًل ّ گْیب ایي ؽلیش للٍی ها ًٌْیلٍاًلَ٣« 9ب اثٖ ػٔشإ ،اِ َرا َسأَْ٣ذَ ا ُْ ِـَْ٘ ُٓ ٠وجِال كَوُ ََْ :ر ْٗت ػ ُِّجَِذْ ُػوُٞثَزُ»ُٚ
(ای كلمٛـ ػ٘لا !ٙآِٜ١ ٙبٕ ً ٠ؿيـی ثیٛيبمی ث ٠ت ٞكٝی آٝكؿ ،ثُِٜ :ٞب١ی است ً ٠ػوٞثتص ٛنؿيي ضـ ٟاست).

ایٌچٌیي كه ؿفلذ ُویْگی ثَ ٍو هیثوًل ّ گوبى هیکٌٌل كًیبیی کَ ثَ آًِب هّ کوكٍ اٍذ ،پبكاُ

آًبى ّ ،ایي ًؼوذ ّ آٍبیِ ،ؽبٕل كٍزوًظّبى هیثبّل؛ ّلی كه ّالغ ًَین پیِ اى ْٝفبى ّ گٌبُی
اٍذ کَ ػمْثزِ فواه ٍیلٍ اٍذ!!
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أحمد الحسن
 62صفر  1261ىػ.ؽ
النجف األشرؼ
والحمد هلل رب العالمين
***
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والحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل على محمد وآؿ محمد األئمة والمهديين.

إضاءات من مسيرة يوسف (ع)
يوسف (ع) نبي مرسل إلى بني إسرائيل وغيرىم ،وقد أقر رسالتو وآمن بو بعض أىل مصر ،ومنهم بعض أفراد
العائلة الحاكمة ،وىذا مؤمن آؿ فرعوف يُ ِّ
ذكر فرعوف مصر ومؤله في زمن رسالة موسى (ع) بيوسف (ع)
ِ
ورسالتو ﴿ولََق ْد جاء ُكم يوس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
َن
اء ُك ْم بِ ِو َحتاى إِذَا َىلَ َ
َ ََ ْ ُ ُ
ك قُػلْتُ ْم ل ْ
ف م ْن قَػ ْب ُل بالْبَػيِّػنَات فَ َما ِزلْتُ ْم في َشك م اما َج َ
ِ
ِ ِِ
كي ِ
اب﴾.
ض ُّل اللاوُ َم ْن ُى َو ُم ْس ِر ٌ
يَػ ْبػ َع َ
ؼ ُم ْرتَ ٌ
ث اللاوُ م ْن بَػ ْعده َر ُسوالً َك َذل َ ُ
وىا ىو يوسف (ع) يصدع بدعوتو في أصعب الظروؼ وىو في السجن﴿ :يا ص ِ
اب
احبَ ِي ِّ
الس ْج ِن أَأ َْربَ ٌ
َ َ
ِ
اار﴾  ،بل ويتعرض لدين الملك بشدة دوف أف يكوف للسجن وإحاطة زبانية
ُمتَػ َف ِّرقُو َف َخ ْيػ ٌر أَِـ اللاوُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ

فرعوف بو أي تأثير يجعل يوسف (ع) على األقل ليّناً أو مداىناً في تحطيم األصناـ البشرية التي ألهها
المصريوف ،بل ىا ىو يحمل فأسو ويحطم األصناـ البشرية كما حطم جده إبراىيم (ع) أصناـ الحجارة ﴿ َما
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ْح ْك ُم إِاال لِلا ِو أ ََم َر أ اَال
اء َس ام ْيتُ ُم َ
تَػ ْعبُ ُدو َف م ْن ُدونِو إِاال أ ْ
وىا أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم َما أَنْػ َز َؿ اللاوُ بِ َها م ْن ُس ْلطَاف إِف ال ُ
َس َم ً
ك الدِّين الْ َقيِّم ول ِ
َك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
تَػ ْعبُ ُدوا إِاال إِيااهُ ذَلِ َ
ُ َُ
سٝؽ٘گشیٛب٣ی اص ٓغ٤ش ٞ٣عق(ع)
یٍْف پیبهجوی فوٍزبكٍّلٍ (هُوٍَل) ثَ ٍْی ثٌیاٍوائیل ّ ٍبیویي هیثبّل .ثوفی اى هوكم هٖو
ثَ هٍبلزِ اِلواه ًوْكًل ّ ثَ اّ ایوبى آّهكًل ّ ؽزی ثوفی اى آًبى ،اى فبًلاى ؽکْهزی ًیي ثْكًل .ایي
هإهي آل فوػْى اٍذ کَ فوػْى هٖو ّ ثيهگبى اّ كه ىهبى هٍبلذ هٍْی ها ثَ یٍْف ّ هٍبلزِ
د كَ َٔب ِص ُْزُ ْْ ِك ٢ؽَي ِٓ َٔب َجب َء ًُ ْْ ثِ َِ ٚدزَ ٠اِ َرا ََِٛيَ هُ ِْزُ ْْ َُْٖ ْ َ٣ج َؼ َ
ش للاُ ِْٖٓ
یبكآّه هیّْكََُٝ « .وَ ْذ َجب َء ًُ ْْ ُ ُٞ٣
عقُ ِْٖٓ هَ ْج َُ ثِب ُْجََِّ٘٤ب ِ
غ ِشف ُٓ ْشرَبة» ٝ( 110يٞسق پيص ام اي ٚثب ؿاليْ كٝض ٚثل ض٘ب ٗجؼٞث ضـ  ٝض٘ب
نَ للاُ َْٖٓ ْ ُٓ َُٞ ٛ
ثَ ْؼ ِذ َِ ٙس ُ
عّٞل ًَ َزُِيَ ِ ُ٣
ام آٛض ٠آٝكؿ ٟثٞؿ٘١ ،ضٜب ٙؿك ضي ٗیثٞؿيـ .ص ٙٞيٞسق ث٘ٔلؿُ ،لتيـ :ؽـاٛٝـ پس ام ا ٝؿيِل پيبٗجلی ٛؾٞا١ـ
كلستبؿ؛ ؽـا ُنافًبكِ ضيآٝكٛـ ٟكا ايُ٘ ٠ِٜٛٞلاٗ ٟیسبمؿ).
غ ْج ِٖ
بدجَ ِ ٢اُ ِّ
ایي یٍْف اٍذ کَ كه ٍقذرویي ّوای ٜیؼٌی ىًلاى ،كػْرِ ها پِی هیگیوكَ٣« 9ب َ
ف ِ
اد ُذ ا ُْوََٜب ُس»( 111ای ٖ١مٛـاٛی١ب ،آيب ؽـايبٗ ٙتؼـؿ ث٢تل است يب اهلل آ ٙؽـاٛٝـ ٝاعـِ
أَأَ ْسثَبة ُٓزَلَ ِّشهَُ َٕٞخ ْ٤ش أَ ِّ للاُ ا ُْ َِ ٞ
ٌ - 110وسؾ= .67
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هّ٢بك؟) ّ ؽزی ثب ّلّد ثَ كیي پبكّبٍ هزؼوٗ هیّْك ،ثلّى ایٌکَ ىًلاى ّ اؽب َٝكاّزي ًیوُّبی
پلیَی فوػْى ثو اّ ،کْچکرویي رأصیوی ثو اّ كاّزَ ثبّل رب یٍْف ها كه هْلؼیزی لواه كُل کَ

ؽلالل كه ّکَزي ثذُبی ثْوگًَْ کَ هٖویبى ثَ ػٌْاى فلا ثوگوفزٌلً ،وهی یب ٍَزی ثَ فوط كُل؛
ثلکَ اّ رجوُ ها ثَ كُّ هیکِْل ّ ثذُبی ثْوی ها كه ُن هیّکٌلُ ،وبى ْٝه کَ علُ اثواُین
ع َٔ ْ٤زُ َُٔٛٞب أَ ْٗزُ ْْ َٝآثَب ُإ ًُ ْْ َٓب أَ ْٗضَ ٍَ للاُ ثِ َٜب ِْٖٓ
ثذُبی ٌٍگی ها كه ُن ّکَذَٓ « .ب رَ ْؼجُذُ ِْٖٓ َٕٝدُ ِٚ ِٗٝاِ َّل أَ ْ
ع َٔبء َ
ط ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔ( 112» َٕٞض٘ب ؿيل ام ؽـاٛٝـ يٌتب
ُ
ع ِْطَبٕ اِ ِٕ ا ُْ ُذ ٌْ ُْ اِ َّل ِ َللِ أَ َٓ َش أَ َّل رَ ْؼجُذُٝا اِ َّل اَِ٣بَ ُٙرُِيَ اُذِّ ُٖ٣ا ُْوَ ٌَِٖ ََُٝ ُْ ِّ٤أَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
صينی رن ٛبٕ١بيی كا ً ٠ؽٞؿ  ٝپـكاٛتب ٙآ٢ٛب كا اي ٠ِٜٛٞؽٞاٛـٟايـ  ٝؽـاٛٝـ عزتی ثل احجبت آ٢ٛب ٛبمّ ٌٛلؿ ٟاست،
٘ٛیپلستيـ١ .يش عٌ٘ی رن عٌٖ ؽـا ٛيست .كلٗب ٙؿاؿ ٟاست ً ٠رن ا ٝكا ٛپلستيـ .اي ٚاست ؿي ٚكاست  ٝاستٞاك
ٓٝی ثيطتل ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ).

والحقيقة أف اهلل سبحانو وتعالى لم يتعرض في القرآف لدعوة يوسف (ع) كنبي مرسل داع إلى التوحيد
ويطلب من قومو اإليماف بو ،كما تعرض لباقي دعوات األنبياء ،بل إف ىذه الجهة تكاد تكوف غير ملحوظة
في سرد مسيرة يوسف (ع) إال بقدر قليل يبين رسالة يوسف (ع) من اهلل وأنها رسالة إبراىيمية ،فبل نجد في

القرآف كيف أف يوسف (ع) دعا قومو ،وكيف جادلهم ،وماذا ردوا عليو وما ىو حاؿ المؤمنين بيوسف (ع)،
وما ىو  ...وما ىو  ...أسئلة كثيرة ربما تجد أجوبتها في القرآف إذا كاف األمر يتعلق باألنبياء المذكورين في

القرآف غير يوسف (ع) ،ومع إف سورة طويلة في القرآف اختصت في سرد مسيرة النبي المرسل يوسف (ع).

ؽمیمذ ایي اٍذ کَ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل آًگًَْ کَ ثَ كػْدُبی ٍبیو پیبهجواى پوكافزَ
اٍذ ،ثَ كػْد یٍْف ثَ ػٌْاى ًجی فوٍزبكٍّلٍ کَ كػْدکٌٌلٍ ثَ ٍْی رْؽیل اٍذ ّ اى لْهِ
ایوبى آّهكى ثَ آى ها كهفْاٍذ هیکٌلً ،پوكافزَ اٍذ؛ ثلکَ گْیی ایي عٌجَ كه ؽکبیذ کوكى هَیو
یٍْف لویجبً ثَ چْن ًویفْهك ،هگو ثَ اًلاىٍای اًلک کَ ثیبى هیکٌل هٍبلذ یٍْف اى ٍْی فلاًّل
اٍذ ّ ایٌکَ هٍبلزی اثواُیوی هیثبّل .كه لوآى ًویثیٌین کَ یٍْف چگًَْ لْهِ ها كػْد هیکٌل ّ
ثَ چَ روریجی ثب آًبى ثَ ثؾش ّ عِلال هیپوكاىك ،آًِب چَ پبٍقی ثَ اّ هیكٌُل ّ ّٙؼیذ هإهٌیي ثَ
یٍْف چگًَْ هیثبّل ّ چَ ّ ....چَ ....پوٍِ ُبی ثَیبهی کَ چَ ثَب اگو هوثْ ٛثَ پیبهجواى مکو
ّلٍ كه لوآى ؿیو اى یٍْف ثبٌّل ،پبٍقْبى ها كه لوآى فْاُین یبفذ؛ ثب ایي ّعْكٍْ ،هٍای ْٝالًی
كه لوآى ثَ ؽکبیذ هًّلِ ؽوکذ پیبهجو هوٍَل فیٍْفف افزٖبٓ كاهك.
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فلماذا ترؾ القرآف التعرض لتفاصيل رسالة يوسف (ع) كما تعرض لتفاصيل رساالت األنبياء (ع) ؟
والجواب :إف سرد القصص في القرآف يراد منو أف يتعظ الناس وال يعيدوا الكرة مرة بعد أخرى ،فموسى (ع)

تذكر قصتو في القرآف أكثر من مرة ،وكل مرة يراد منها إعطاء صورة للقارئ تختلف عن سابقتها ،وبهذا

تكتمل عنده الصورة ،بل ويصبح يعرؼ موسى (ع) إذا رآه من األماـ أو الجانب أو الخلف ،والهدؼ القرآني

ليس موسى بن عمراف (ع) بعينو ،بل الذي يأتي ويمثل موسى (ع) ،وفي قصة يوسف (ع) فإف الهدؼ ىو
النبوة ،بل بالخصوص الرؤيا ،وكونها طريقاً لوحي اهلل سبحانو وتعالى ،فالمراد لفت االنتباه إلى عبلقة الرؤيا

اث
ضغَ ُ
بيوسف اآلتي ،يوسف آؿ محمد (المهدي) ،بل واف المؤل ( العلماء غير العاملين ) سيقولوف عنها أَ ْ
َح ِ ِ ِ ِ
َح ٍ
َح ٍ
بلـ َوَما نَ ْح ُن بِتَأْ ِو ِ
ين﴾.
ضغَ ُ
بلـ ،كما أف مؤل فرعوف ﴿قَالُوا أَ ْ
يل ْاأل ْ
اث أ ْ
أْ
بلـ ب َعالم َ
چوا لوآى رْٙیؼ رفبٕیل هٍبلذ یٍْف ها ثَ آى ْٕهد کَ عيئیبد هٍبلذُبی ٍبیو پیبهجواى
ها ثیبى فوهْكٍ ،روک گفزَ اٍذ؟!
ّ پبٍـ 9هٌظْه اى ؽکبیذ کوكى كاٍزبىُب كه لوآى ،كهً گوفزي هوكم ّ رکواه ًکوكى كّثبهٍی آى
ثوفْهكُب هیثبّل .كاٍزبى هٍْی چٌلیي عب كه لوآى مکو ّلٍ اٍذ ّ كه ُو هورجَ ّکلی ها ثوای
فْاًٌلٍ رلاػی هیکٌل کَ ثب ْٕهد پیْیي رفبّد كاهك؛ ثَ ایي روریت روبم روکیت ثوای فْاًٌلٍ کبهل
هیّْك ّ ؽزی رب آًغب پیِ هیهّك کَ اگو هٍْی ها اى پیِ هّ یب اى کٌبه یب اى پْذ ٍو ثجیٌل ،اّ ها
فْاُل ٌّبفذُ .لف لوآى ،فْك ّقٖیذِ هٍْی ثي ػوواىً ویثبّل؛ ثلکَ کَی اٍذ کَ هیآیل ّ
روضیلی اى هٍْی هیثبّل .كه كاٍزبى یٍْفُ ،لفً ،جْد ّ پیبهجوی ّ ػلیالقْٖٓ هؤیب اٍذ ّ
ایٌکَ هاُی ثوای ّؽی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل هیثبّل .ثٌبثوایي هٌظْه ،رْعَ كاكى ثَ اهرجب ٛهؤیب ثب
یٍْفی کَ فْاُل آهل فیٍْف آل هؾول (هِلی)ف هیثبّل؛ اهب ثيهگبى فػلوبی ثیػولف كه هْهك آى
م َـ ُ
بس أَ ْدالّ ََٓ ٝب
فْاٌُل گفذ 9فْاةُبی پویْبى اٍذ؛ ُوبى ْٝه کَ ثيهگبى فوػْى چٌیي گفزٌل «هَبُُٞا أَ ْ

الّ ثِ َؼبُِ ُِٔ( 113» َٖ٤لتٜـ :اي٢ٜب ؽٞاة١بی آضلت ٠است ٗ ٝب كا ث ٠تؼجيل اي ٚؽٞاة١ب ،آُب١ی ٛيست).
ْ َ٣اْلَ ْد ِ
َٗ ْذُٖ ثِزَؤْ ِِ ٝ
ایٌِب هٌّّگویُبیی اٍذ «....آَ٣خ كَ ََ ُٓ ِْٖٓ َْ ٜذ ًِش»ٛ....( 114طب٠ٛای سبؽتيٖ؛ آيب ١يش پٜـ ُيلٛـٟای ١ست؟).

***
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إضاءة من رؤيا يوسف (ع)
ِ
ِِ
ف َألَبِ ِيو يا أَب ِ
ش َر َك ْوَكباً َوال ا
ين﴾.
﴿إِ ْذ قَ َ
َح َد َع َ
وس ُ
ت إِنِّي َرأَيْ ُ
تأَ
َ َ
اؿ يُ ُ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْػتُػ ُه ْم لي َساجد َ
ش ْم َ
األحد عشر كوكباً إخوة يوسف (ع) ،والشمس والقمر يعقوب وأـ يوسف راحيل .رآىم يوسف في الرؤيا

ساجدين لو ،فما ىو ىذا السجود ،وكيف وقع ،وىل يصح السجود لغير اهلل ،وإذا كاف ال يصح فما معنى
سجودنا للكعبة وىي حجارة ،وما معنى سجود المبلئكة آلدـ وىو إنساف مخلوؽ ،وما معنى سجود إخوة
يوسف ويعقوب وىو نبي ،وأـ يوسف ليوسف (ع) ؟!

المرتكز في األذىاف عن السجود ىو وضع الجبهة على األرض ،أو االنحناء ووضعها على شيء منخفض
عنها ،والمراد منو ىو بياف الخضوع والتذلل والطاعة للمسجود لو ،وربما كاف السجود باإليماء لو بالرأس أو

حتى برموش العين ،كما ىو حاؿ العاجز عنو بالصبلة.
سٝؽ٘گشی اص سإ٣بی ٞ٣عق(ع)

بج ِذ» َٖ٣
ذ اَِِّٗ ٢سأَ ْ٣ذُ أَ َد َذ َػؾ ََش ًَ ًَْ ٞجب َٝاُ َ
«اِ ْر هَب ٍَ ُ ُٞ٣
ظ َٝا ُْوَ َٔ َش َسأَ ْ٣زُ َُ ٢ُِ ْْ ٜ
ؾ ْٔ َ
عقُ َْلَ ِثَ٣ ِٚ ٤ب أَثَ ِ
ع ِ

115

(آِٛب ٠ً ٟيٞسق ث٠

پـكش ُلت :ای پـك ،ؿك ؽٞاة يبمؿ ٟستبك ٝ ٟؽٞكضيـ ٗ ٝب ٟكا ؿيـٕ ،ؿيـٕ ً ٠سزـٟإ ٗیًٜٜـ).

یبىكٍ ٍزبهٍ ،ثواكهاى یٍْف ّ ،فْهّیل ّ هبٍ ،یؼمْة ّ هاؽیل فهبكه یٍْفف هیثبٌّل .یٍْف

آًبى ها كه هؤیب كیل کَ ثوای اّ ٍغلٍ هیگناهًل .ایي ٍغلٍ چیَذ؟ چگًَْ هؿ كاك؟ ّ آیب ٍغلٍ ثوای
ؿیو فلاًّل ٕؾیؼ اٍذ؟ اگو ٕؾیؼ ًیَذ ،پٌ هؼٌبی ٍغلٍی هب ثوای کؼجَ چیَذ ،كه ؽبلی کَ
کؼجَ اى ٌٍگ هیثبّل .هؼٌبی ٍغلٍی فوّزگبى ثَ آكم چَ ثْك؛ كه ؽبلی کَ اّ اًَبًی آفویلٍّلٍ ثْك.
ٍغلٍی ثواكهاى یٍْف ّ یؼمْة فکَ پیبهجو ثْكف ّ هبكه یٍْف ثوای یٍْف چَ هؼٌبیی كاهك؟!
آًچَ اى ٍغلٍ كه مُيُب هزجبكه هیّْك ،لواه كاكى پیْبًی ثو هّی ىهیي ،یب فن ّلى ّ لواه كاكى
پْبًی ثو چیيی پبییيرو اى آى هیثبّل ّ ،هواك اى ٍغلٍ ،ثیبى فْٚع ّ فوّرٌی ّ اٝبػذ اى کَی اٍذ
کَ ثوایِ ٍغلٍ هیّْك .چَ ثَب ٍغلٍ رٌِب ثب اّبهٍی ثب ٍو یب ثب پلکُب ثَ اّ اًغبم ّْك؛ ُوبى
ْٝه کَ ّٙؼیذ فوك ًبرْاى اى ٍغلٍ كه ًوبى ،ایٌگًَْ اٍذ.
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والحقيقة ،أف اإلنساف الخاضع الذليل هلل والمطيع ألمر اهلل ساجد في كل أحوالو ،نائماً وقائماً وقاعداً
وماشياً .واإلنساف الذي ال يخضع هلل وال يتذلل هلل وال يطيع أمر اهلل ،ليس بساجد وإف وضع جبهتو على

األرض .فالسجود الحقيقي  -إذف  -ىو الطاعة وامتثاؿ األمر اإللهي ،وربما تم دوف وضع الجبهة على
األرض ،وربما ال يتم بوضع الجبهة على األرض.

فإبليس لم يرفض السجود هلل( ،بل لو سجدة ستة آالؼ عاـ)  ،ولكنو رفض أف تكوف قبلتو في السجود هلل

آدـ (ع) ،فهو في حقيقة أمره متكبر على اهلل وليس بخاضع وال متذلل وال مطيع ألمر اهلل .وىو من
َم تَػ َر أَ اف اللاوَ
الساجدين هلل الذين حق عليهم العذاب؛ ألنو لم يتخذ القبلة التي أمره اهلل أف يتخذىا﴿ ،أَل ْ
ِ
سماو ِ
شمس والْ َقمر والنُّجوـ وال ِ
ات َوَم ْن فِي ْاأل َْر ِ
اؿ َوال ا
اب َوَكثِ ٌير ِم َن
ْجبَ ُ
ش َج ُر َوال اد ُو ُّ
ض َوال ا ْ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ
يَ ْس ُج ُد لَوُ َم ْن في ال ا َ َ
ٍ
ِ
الن ِ ِ
شاءُ﴾.
اب َوَم ْن يُِه ِن اللاوُ فَ َما لَوُ ِم ْن ُم ْك ِرـ إِ اف اللاوَ يَػ ْف َع ُل َما يَ َ
ااس َوَكث ٌير َح اق َعلَْيو ال َْع َذ ُ
ؽمیمذ ایي اٍذ کَ اًَبى ،فبٙغ ّ ملیل فلاًّل اٍذ ّ كه روبهی ؽبالرِ ٍغلٍگياه اّ ّ هٞیغ
فواهیي الِی هیثبّل؛ كه ؽبلذ فْاثیلٍ ،ایَزبكًٍَْ ،زَ ّ هاٍ هفزي .اًَبًی کَ ثوای فلاًّل فْٚع
ًویکٌل ّ ثوای فلاًّل فْاه ّ ملیل ًویّْك ّ اى كٍزْه اّ اٝبػذ ًویکٌلٍ ،غلٍگياه ًیَذ؛ ُوچٌل
پیْبًیاُ ها ثو ىهیي ثٌَِِل .ثٌبثوایيٍ ،غلٍی ّالؼی ،اٝبػذ ّ گوكى ًِبكى ثَ كٍزْهاد الِی
هیثبّل؛ چَ ثَب ثلّى لواه كاكى پیْبًی ثو ىهیي ثَ ْٝه کبهل اًغبم ّْك ّ چَ ثَب ثب ّعْك لواه
كاكى پیْبًی ثو ىهیي ،ثَ فْثی ثَ اًغبم ًوٍل.

اثلیٌ ٍغلٍ ثوای فلاًّل ها روک ًکوك «ثٌٔ ٠سزـٟای ؿاضت ً ٠ضص ١ناك سبّ ث ٠ع ّٞاٛزبٗيـ»116؛ ّلی

ایٌکَ كه ٍغلٍاُ ثوای فلاًّل ،آكم لجلَگبٍ اّ ثبّل ها ًپنیوفذ ّ كه ّالغ ،اّ ًَجذ ثَ فلاًّل
رکجِو ّهىیل ّ فبٙغ ّ ملیل ّ اٝبػذکٌٌلٍ اى كٍزْه فلاًّل ًویثبّل .اّ عيّ ٍغلٍگياهاًی ثوای
فلاًّل اٍذ کَ ػناة ثو ایْبى لٞؼی ّلٍ اٍذ؛ چوا کَ آى لجلَای ها کَ فلاًّل كٍزْه ثوگوفزٌِ
ظ َٝا ُْوَ َٔ ُش َٝاُ٘ ُجُّ ٞ
ك َٝاُ َ
ها ثَ اّ كاكٍ ثْكً ،پنیوفذ «.أََُ ْْ ر ََش إََٔ للاَ ْ َ٣
ؾ ْٔ ُ
غ ُج ُذ َُِ َْٖٓ ُٚك ٢اُ َ
بٝا ِ
غ َٔ َ
د َ َْٖٓ ٝكِْ ٢اْلَ ْس ِ
اة َ ِٖ ِٜ ُ٣ َْٖٓ ٝللاُ كَ َٔب َُِ ٌْ ُٓ ِْٖٓ ُٚشّ إَِ للاَ ْ َ٣ل َؼ َُ َٓب
ط ًََ ٝضِ٤ش َد َ
ن َػَِ ْ ِٚ ٤ا ُْ َؼ َز ُ
َٝا ُْ ِججَب ٍُ َٝاُؾ ََج ُش َٝاُ َذ ُٝاة ًََ ٝضِ٤ش َِٖٓ اَُ٘ب ِ
َ٣ؾَب ُء»( 117آيب ٘ٛیثيٜی ً١ ٠ل ًس ؿك آس٘ب١ٙب ١ ٝل ًس ً ٠ؿك مٗي ٚاست ٝ ،آكتبة ٗ ٝب ٝ ٟستبكُب١ًٟٞ ٝ ٙب ٝ
ؿكؽتب ٝ ٙرٜجٜـُب ٝ ٙثسيبكی ام ٗلؿٕ ،ؽـا كا سزـٗ ٟیًٜٜـ؟  ٝثل ثسيبكی ػقاة ٗغون ضـ ٟاست١ ٝ ،ل ً ٠كا ؽـا
 - 116قسمتی از خطبهی امٌر المؤمنٌن که میفرماٌد= « ....پس عبرت گيريد از آنچه خداوند با ابليس كرد :كار طوالنى ،تالش
سخت و بندگى شش هزار سالهاش را كه روشن نيست بر حسب سالهاى اين جهان برآورد شده است يا سالهاى جهان ديگر،
در برابر ساعتى تکبر ورزيدن ،پوچ ساخت .پس از ماجراى ابليس ،با گناهى همسنگ او ،كيست كه از عذاب الهى رهايى
تواند؟ هيچ كس! خداوند سبحان هرگز انسانى را با گناهى كه فرشتهاى را با آن گناه بيرون راند ،به بهشت اندرون نبرد؛ چرا
که حکم او در ميان اهل آسمان و اهل زمين يکسان است .بين خداوند و احدی از آفريدگانش هيچ گونه نزديکی و قرابتی در
ُمباح کردن چيزی که خداوند بر جهانيان حرام کرده است ،وجود ندارد» .نهج البالؼه= ج  5؛ خطبههای امام علی = ص
;.16
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ؽٞاك سبمؿ ١يش ًلاٗتثؾطی ٛؾٞا١ـ ؿاضت؛ ميلا ؽـاٛٝـ ١ل ص ٠ثؾٞا١ـ ٘١بٗ ٙیًٜـ).

فهؤالء الذين حق عليهم العذاب يوصفوف بأنهم يسجدوف هلل ،ولكنو ليس سجوداً حقيقياً ،ألنهم لم يطيعوا
اهلل في السجود لو سبحانو من حيث يريد وإلى القبلة التي أمرىم بها .وباختصار ،فإف المطيع ألمر أحد طاعة
مطلقة فهو عبد ساجد لهذا المطاع ،ولذا قاؿ تعالى﴿ :اتا َخ ُذوا أَحبارُىم ور ْىبانَػ ُهم أَرباباً ِمن ُد ِ
وف اللا ِو﴾  ،أي
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ْ
عبدوا علماءىم غير العاملين؛ ألنهم أحلوا لهم الحراـ وحرموا عليهم الحبلؿ فأطاعوىم.

َحبَ َارُى ْم َوُر ْىبَانَػ ُه ْم أ َْربَاباً ِّمن
وعن أبي بصير ،قاؿ( :سألت أبا عبد اهلل (ع) عن قوؿ اهلل (عز وجل)﴿ :اتا َخ ُذواْ أ ْ
ُد ِ
وف اللّ ِو﴾ ،فقاؿ :أما واهلل ما دعوىم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوىم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوىم ولكن

أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حبلالً فعبدوىم من حيث ال يشعروف)  .وعن أبي عبد اهلل (ع)( :من أطاع

رجبلً في معصية فقد عبده) .

ایي کَبًی کَ ػناة ثو آًِب هؾمك ّلٍ اٍذ ،ثب ٕفذ ٍغلٍگياه ثوای فلاًّل ،رْٕیف ّلٍاًل؛
ّلی ًَ ٍغلٍای ؽمیمی؛ چوا کَ كه ٍغلٍی ثوای فلاًّل ٍجؾبى ،آى گًَْ کَ فلاًّل هیفْاُل اى اّ
اٝبػذ ًویکٌٌل ّ ثَ ٍْی لجلَای کَ آًِب ها ثَ آى كٍزْه فوهْكٍ اٍذٍ ،غلٍ ثَ عب ًویآّهًل.
ثَ ْٝه فالَٕ ،کَی کَ ثَ ْٝه کبهل اى فوهبى ّقٔ كیگو اٝبػذ کٌل ،ثٌلٍی ٍغلٍگياه ایي
بس ُُ َٝ ْْ ٛس ْٛجَبَٗ ُ ْْ ٜأَ ْس َثبثب ِْٖٓ
اٝبػذًّْلٍ هؾَْة هیگوكك .اى ُویي هّ فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل« 9ار ََخ ُزٝا أَ ْدجَ َ
118

(اَعجبك  ٝكا١جب ٙؽٞيص كا ث ٠ربی اهلل ث ٠ؽـايی ُلكتٜـ)؛ یؼٌی ػلوبی ثیػول فْكّبى ها

ُ ٕٝللاِ»
د ِ
ػجبكد کوكًل؛ چوا کَ آًِب ؽوام ها ثوایْبى ؽالل ّ ،ؽالل ها ؽوام ًوْكًل ّ آًِب ًیي اٝبػذ کوكًل.

اى اثْ ثٖیو ًمل ّلٍ اٍذ 9اى اثب ػجلاللَ كه فْٖٓ ایي ٍقي فلاًّل ػيّعل پوٍیلم« 9ار ََخ ُزٝا
للا» (عجل١ب  ٝكا١جب ٙؽٞيص كا ث ٠ربی اهلل ث ٠ؽـايی ُلكتٜـ)؟ فوهْك« 9ث ٠ؽـا
أَ ْدجَ َ
ُِ َ ٕٝ
بس ُُ َٝ ْْ ٛس ْٛجَبَٗ ُ ْْ ٜأَ ْسثَبثب ِّٖٓ د ِ
سُٜٞـ آ٢ٛب كا ث ٠ػجبؿت ؽٞيطت ٚؿػٞت ٌٛلؿٛـ ً ٠اُل ٗیًلؿٛـٗ ،لؿٕ اربثتطب٘ٛ ٙیٞ٘ٛؿٛـ ٓٝی عالّ كا ثل آٛبٙ
علإ ًلؿٛـ  ٝعلإ كا عالّ  ٝث ٠اي ٚغٞكت ،آ٢ٛب كا پلستيـٛـ ،ث٠ُٛٞ ٠ای ً ٠ؽٞؿ اعسبس ٘ٛی ًلؿٛـ».119

ّ اى اثب ػجلاللَ اهبم ٕبكق هّایذ ّلٍ اٍذ کَ فوهْكً« 9سی ًٗ ٠لؿی كا ؿك ؿك ٗؼػيتی اعبػت ًٜـ،

ا ٝكا پلستيـ ٟاست».120

 - 118توبه= .61
 - 119کافی= ج  5ص ;< 6ح .:
 - 120کافی= ج  5ص ;< 6ح ;.
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فمن ِ
يعص اهلل فهو ليس عابداً وال ساجداً هلل بقدر تلك المعصية ،فإذا كانت المعصية متعلقة بالقبلة التي
يتوجو إليها حاؿ سجوده وطاعتو (أي أنو اتخذ قبلة غير القبلة التي أمره اهلل بها) ،فإنو في كل عملو ٍ
عاص
وؿ ِم ْن بَػ ْع ِد َما
شاقِ ِق ال ار ُس َ
وليس عابداً وال ساجداً هلل( ،وال تزيده سرعة السير إال بعداً)  ،قاؿ تعالىَ ﴿ :وَم ْن يُ َ
يل الْم ْؤِمنِين نُػولِّ ِو ما تَػولاى ونُ ِ ِ
تم ِ
صيراً﴾.
تَػبَػيا َن لَوُ ال ُْه َدى َويَػتابِ ْع غَْيػ َر َسبِ ِ ُ َ َ َ َ َ ْ
اء ْ َ
ام َو َس َ
صلو َج َهن َ
ثٌبثوایي کَی کَ فلاًّل ها هؼٖیذ کٌل ،ثَ اًلاىٍی آى گٌبٍ ّ هؼٖیذ ،پوٍزِکٌٌلٍ ّ ٍغلٍگياه
فلاًّل ًویثبّل ّ اگو ایي ٍوپیچی ّ ًبفوهبًی هوثْ ٛثَ لجلَای ثبّل کَ كه ّٙؼیذ ٍغلٍ ّ
اٝبػزِ ،ثَ اّ هّ هیکٌل (یؼٌی لجلَای ؿیو اى لجلَای کَ فلاًّل ثَ اّ كٍزْه كاكٍ اٍذ ،ثوگيیٌل)
چٌیي فوكی كه روبم اػوبلِ ٍوپیچیکٌٌلٍ ّ گٌبُکبه اٍذ؛ ًَ ػجبكری هیکٌل ّ ًَ ٍغلٍای ثوای

121
ن
فلاًّل هیگياهك « ٝسلػت ككت ،ٚرن ث ٠ؿٝك ضـ ِٙا٘ٛ ٝیاكنايـ»  .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیلُ٣ َٖٓ َٝ « 9ؾَب ِه ِ
ق٤شا»١( 122ل ً٠
 َ٤ا ُْ ُٔئْ ِٓ َِ٘ٓ ِٚ َُِّٞ ُٗ َٖ٤ب ر ََْ َُٗٝ ٠َُٞ
اُ َش ُ
قِِ َِ ٚج ََ َٝ َْ َٜ٘
ع ِٖٓ ٍَ ٞثَ ْؼ ِذ َٓب رَجَ َُُٚ ََٖ٤ا ُْ ُٜذََ٣َٝ ٟزَجِ ْغ َؿ َْ ٤ش َ
عبءدْ َٓ ِ
ع ِج ِ
پس ام آضٌبك ضـ ٙكا١ ٟـايت ثب پيبٗجل ٗؾبٓلت ٝكمؿ  ٝكا١ی ؿيل ام كاٗ ٟإٜٗب ٙپيص ُيلؿ ،ث ٠آ ٙسٞی ً ٠پسٜـ اٝ

است ثِلؿاٛي٘ص  ٝث ٠رٜ٘٢ص كسبٛيٖ ٝ ،ر ٖٜ٢ثـ سلاٛزبٗی است).

فهكذا إنساف تولى الشر والشيطاف والظلمة ،ليس على جادة الطريق التي توصل إلى الهدؼ ،بل مستدبراً
القبلة التي توصلو إلى اهلل فتكوف سرعة سيره (سجوده وعبادتو وطاعتو المدعاة) سبباً في إيصالو إلى ىاوية
الجحيم ألف كل أعمالو (سجوده ،عبادتو ،طاعتو) يستقبل بها قبلة لم يأمره اهلل بها ،بل نهاه اهلل عن استقبالها
فيكوف سجوده ،عبادتو طاعتو ،كلها مبنية على المعصية والذنب فتكوف معاصياً وذنوباً.

فبل صاـ وال صلى ،بل أذنب وعصى ﴿فَبل ص اد َؽ وال صلاى * ول ِ
َك ْن َك اذ َ ا
ب إِلَى أ َْىلِ ِو
َ َ َ
َ
ب َوتَػ َولى * ثُ ام ذَ َى َ
َك فَأ َْولَى﴾  ،أي إف األَولى ىو التصديق بولي اهلل وحجتو وخليفتو
َك فَأ َْولَى * ثُ ام أ َْولَى ل َ
يَػتَ َمطاى * أ َْولَى ل َ

سبحانو (الرسوؿ سواء كاف نبياً أو وصياً) ،والصبلة معو ،وىي الوالية لولي اهلل؛ ألنها والية اهلل والسجود لولي
اهلل ،أي طاعتو؛ ألنو سجود هلل وطاعة هلل ،ودوف الخضوع لولي اهلل ال تنفع األعماؿ الظاىرية.

ایٌچٌیي اًَبًی ،هالىم ّواهدّ ،یٞبى ّ ظُلوذ هیگوكك ّ كه هَیو هاُی کَ ثَ ُلف هٌغو
هیّْك ،لواه ًلاهك؛ ثلکَ اى لجلَای کَ اّ ها ثَ فلاًّل هیهٍبًل ،هّیگوكاى ّلٍ اٍذ ّ كه ًزیغَ
ٍوػذ هفزٌِ فٍغلٍ ،پوٍزِ ّ اٝبػذ هْهك اكػبی اّف رٌِب ػبهلی ثوای هٍبًیلى اّ ثَ ُبّیَی
عؾین هیّْك؛ چوا کَ روبهی اػوبلِ (ٍغلٍ ،ػجبكد ّ اٝبػزِ) هّ ثَ لجلَای ثْكٍ کَ فلاًّل ثَ آى
121
س ِِير کننده در مسير
 طلحة بن زٌد می گوٌد= از امام صادق شنٌدم که میفرمود= «عملکنندهی بدون بصيرت ،مانند ِاشتباهی است که سرعت حرکتش جز به دور شدن او نمیافزايد» .کافی= ج  1ص  76ح .1
 - 122نسا= .118
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فوهبًی ًلاكٍ اٍذ ّ ؽزی فلاًّل ،اّ ها اى هّ کوكى ثَ آى ،ثبى كاّزَ اٍذ .ثٌبثوایي ٍغلٍی اّ،
پوٍزِ اّ ّ اٝبػذ اّ ،عولگی ثو ٍوپیچی ّ گٌبٍ ثٌب ًِبكٍ ّلٍ اٍذ ّ كه ًزیغَ ،اّ فوكی گٌبُکبه ّ
هؼٖیذکبه هؾَْة هیگوكك.
فٌَِِْٖ ََُٝ * ٠
ف َذ َ
م َّٝل َ
پٌ ًَ ًوبىی فْاًل ّ ًَ هّىٍای گوفذ ،ثلکَ گٌبٍ کوك ّ ٍوپیچی ًوْك« .كَال َ
َت اَُِ ٠أَ َْ٣ ِٚ ِِٛزَ َٔطَ * ٠أَ َُْ ٠َُٝيَ كَؤ َ ْ * ٠َُٝصُ َْ أَ َُْ ٠َُٝيَ كَؤ َ ْ( 123»٠َُٝپس  ٠ٛتػـين ًلؿ ٟاست ٘ٛ ٠ٛ ٝبم
ة َٝر ََ * ٠َُٞصُ َْ َرَ ٛ
ًَ َز َ
ُناكؿ ٟاست * اٗب تٌقيت ًلؿ ٝ ٟكٝی ثلُلؿاٛيـ ٟاست * آِٛب ٟؽلاٗبٛ ٙنؿ ًسبٛص ككت ٠است * ثلای ت ٞسناٝاك
است ،پس سناٝاك است * ثبم  ٖ١ثلای ت ٞسناٝاك است ،پس سناٝاك است)؛ یؼٌی آًچَ ّبیَزَ ّ ٍياّاه اٍذ،

رٖلیك ّ ربییل کوكى ّلیّ فلاًّل ّ ؽغِذ اّ ّ عبًْیي اّ ٍجؾبى ّ هزؼبل (یؼٌی فوٍزبكٍ ،چَ ًجی

ثبّل ّ چَ ّٕی) ّ ًوبى فْاًلى ثب اّ هیثبّل؛ یؼٌی ّالیذ ّلیّ فلاًّل؛ چوا کَ ُوبى ّالیذ فلاًّل
هیثبّلٍ ّ ،غلٍ ثوای ّلیّ فلاًّل یؼٌی اٝبػذ اى اّ؛ چوا کَ ٍغلٍ ثوای فلاًّل ّ اٝبػذ اى فلاًّل
هؾَْة هیگوكك .ثلّى فْٚع ّ ّفوّرٌی كه ثواثو ثوای ّلیّ فلا ،اػوبل ظبُویُ ،یچ ٍْكی كَه ثَو
ًقْاُل كاّذ.

اؿ( :نَظََر إِلَى الن ِ
اؿ (ع)َ :ى َك َذا َكانُوا يَطُوفُو َف
ااس يَطُوفُو َف َح ْو َؿ الْ َك ْعبَ ِة ،فَػ َق َ
ض ْي ِل َع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر (ع) ،قَ َ
َع ِن الْ ُف َ
فِي الْج ِ
ص َرتَػ ُه ْم ،ثُ ام
اىلِيا ِة إِنا َما أ ُِم ُروا أَ ْف يَطُوفُوا بِ َها ثُ ام يَػ ْن ِف ُروا إِلَْيػنَا فَػيُػ ْعلِ ُمونَا َوَاليَػتَػ ُه ْم َوَم َو ادتَػ ُه ْم َويَػ ْع ِر ُ
ضوا َعلَْيػنَا نُ ْ
َ
ِِ
اج َع ْل أَفْئِ َد ًة ِم َن الن ِ
ااس تَػ ْه ِوي إِل َْي ِه ْم﴾  ،ولم ينفع كفار قريش (األحناؼ المنحرفين) حجهم
قَػ َرأَ َىذه ْاآليَةَ﴿ :فَ ْ

بيت اهلل ،ومع أنهم كانوا يلبوف  ،فإف تلبيتهم عند اهلل لم تع ُد التصفيق والتصفير ،ألنها ىكذا كانت تسمعها
ِ
ت إِاال م َكاء وتَ ِ
اب بِ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َف﴾.
صبلتُػ ُه ْم ع ْن َد الْبَػ ْي ِ ُ ً َ ْ
المبلئكة وىكذا ترفع ﴿ َوَما َكا َف َ
صديَةً فَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
وكذلك من يصلي ولم يتخذ القبلة التي أمره اهلل بها ،فبل تعدو صبلتو التصفيق والتصفير ،وحجو كذلك عند

اهلل.

فَُٚیل اى اثْ عؼفو اهبم ثبلو هّایذ هیکٌل 9ایْبى ثَ هوكهی کَ كّه کؼجَ ْٝاف هیکوكًلً ،گبُی
کوك ّ فوهْك« 9ؿك ربٔ١يت ٛين اي ٠ُٛٞ ٚعٞاف ٗیًلؿٛـ .ث ٠آٛب ٙؿستٞك ؿاؿ ٟضـ ٟاست ً ٠ؿٝك آ ٙعٞاف ًٜٜـ ٝ
سپس ث ٠سٞی ٗب ثبكِ سلل ثٜـٛـ ٝ ٝاليت  ٝؿٝستی ؽٞؿ كا ثٗ ٠ب اػالٕ ًٜٜـ  ٝيبكی ؽٞؿ كا ثل ٗب ػلض ٠ؿاكٛـ».
ط رَ ْ ١ِٞ ٜاَُِ ْ( 124»ْْ ِٜ ٤ؿّ١بی ٗلؿٗب ٙصٜب ٠ً ًٚ ٙث ٠سٞی
ٍپٌ ایي آیَ ها لوائذ فوهْك« 9كَ ْ
بج َؼ َْ أَ ْكئِذَح َِّٖٓ اَُ٘ب ِ

آ٢ٛب ٗت٘بيْ ُلؿؿ) .125ؽظ فبًَی فلاًّل رٍْ ٜکفّبه لویِ (پیوّاى كیي ؽٌیف هٌؾوفّلٍ) ثَ ؽبل
آًبى ٍْكی ًویثقْیل ،ثب ایٌکَ لجیک ّ رلجیَ هیگفزٌل126؛ ّلی رلجیَ آًبى ًيك فلاًّل ،چیيی فوارو اى

 - 123قٌامت=  16تا .68
 - 124ابراهٌم= .6:
 - 125کافی= ج  1ص  6<5ح .1
 - 126در جاهلٌت و قبل از اسالم ،لبٌک گفتن قرٌش اٌن گونه بود= «لبٌك اللهم لبٌك ،لبٌك ال شرٌك لك ،تملكه وما ملك» (لبٌک،
خداوندا لبٌک .لبٌک ،تو شرٌکی نداری .مالک آن هستی و آنچه در اختٌار تو است) .لبٌک گفتن کنانه به اٌن صورت بود= «لبٌك

إضاءات من دعوات املرسلني ( 3 -1منت -

ترمجو)73...............................................

کف ىكى ّ ٍْد کْیلى ًجْك؛ چوا کَ فوّزگبى آى ها ایٌگًَْ هیٌّیلًل ّ اػوبلْبى ،ایٌچٌیي ثبال
اة ثِ َٔب ًُ ْ٘زُ ْْ رَ ٌْلُ ُش٘ٛ ٝ( 127» َٕٝبمضبٛ ٙنؿ ؽب٠ٛی
ذ اِ َّل ُٓ ٌَبء َٝر ْ
َق ِذَ٣خ كَ ُزٝهُٞا ا ُْ َؼ َز َ
هیهفذَٓ َٝ « .ب ًَبَٕ َ
فالرُ ُِ ْْ ٜػ ْ٘ َذ ا ُْجَ ِْ ٤
ًؼج ٠رن غليل ًطيـ ٝ ٙؿست مؿ١ ٙيش ٛجٞؿ؛ پس ث ٠پبؿاش اٌٛبكتب ٙػقاة كا ثضطيـ).

کَی کَ ًوبى هیفْاًل كه ؽبلی کَ لجلَ ای ها کَ فلاًّل ثَ آى كٍزْه كاكٍ ها ثوًگوفزَ اٍذ ًیي ثَ

ُویي گًَْ هیثبّل؛ ًوبىُ اى کف ىكى ّ ٍْد ىكى فوارو ًویهّك ّ ؽغِِ ًیي اى ًظو فلاًّل ثَ
ُویي ْٕهد هیثبّل.

فإذا علمنا أف اهلل لم ينظر إلى األجساـ منذ خلقها  ،فبل يكوف سجود األجساـ إال مرشداً ودليبلً يدؿ على

الحقيقة ويشير إليها ،وىذه الحقيقة ىي الطاعة وامتثاؿ األمر الصادر من اهلل سبحانو وتعالى ،فإذا كاف
لسجود األجساـ قبلة وىي الكعبة ،فبل بد أف يكوف لسجود األرواح قبلة ،وقبلة األرواح ىو ولي اهلل (حجة
اهلل على خلقو) فبطاعتو يطاع اهلل وبمعصيتو يعصى اهلل ،ولذلك كاف األمر للمبلئكة (األرواح) ىو السجود
آلدـ (اإلنساف الكامل) .واإلسبلـ والسجود واحد ،فاإلسبلـ ىو التسليم ،والتسليم ىو الطاعة المطلقة،
سلِم هلل سبحانو وتعالى ،وىذا التسليم (السجود) البد لو من قبلة فقبلتو ىو ولي اهلل (حجتو
فالمسلم ىو الم ا
على خلقو) ،فليس بمسلم حقيقي من أعرض عن قبلة التسليم التي فرضها اهلل وىي (حجة اهلل) المتمثلة

بخليفة اهلل في أرضو.

اللهم لبٌك ،الٌوم ٌوم التعرٌؾٌ ،وم الدعاء والوقوؾ» (لبٌک ،خداوندا لبٌک .روز ،امروز ،شناخت و روز دعا و وقوؾ است».
لبٌک گفتن بنی اسد نٌز اٌن گونه بود= «لبٌك اللهم لبٌكٌ ،ا رب أقبلت بنو أسد أهل التوانً والوفاء والجلد إلٌك» (لبٌک ،خداوندا،
لبٌک .پروردگارا! بنی اسد که اهل به کمال رسانٌدن و وفا هستند و نٌرومند ،به تو روی میآورند ».لبٌک گفتن بنی تمٌم به اٌن
صورت بود= « لبٌك ،اللهم لبٌك ،لبٌك لبٌك عن تمٌم قد تراها قد أخلقت أثوابها وأثواب من وراءها ،وأخلصت لربها دعاءها»
(لبٌک ،خداوندا لبٌک .لبٌک لبٌک از سوی تمٌم که میبٌنی ،ثوابهاٌش و ثوابهای افرادی که پٌشتر بودهاند و دعا را برای
پروردگارشان خالص نمودهاند ،خلق کردهای» .لبٌک گفتن قٌس عٌالن اٌنگونه بود= «لبٌك ،اللهم لبٌك ،لبٌك أنت الرحمن ،أتتك
قٌس عٌالن راجلها والركبان» (لبٌک ،خداوندا لبٌک .لبٌک ،تو رحمان هستی .قٌس عٌالن نزد تو آمدند؛ پٌاده و سواره» .لبٌک
گفتن ثقٌؾ اٌنگونه بود= «لبٌك اللهم ،إن ثقٌفا ً قد أتوك واخلفوا المال ،وقد رجوك» (لبٌک بارالها .ثقٌؾ نزد تو آمدند و مال را رها
کردند در حالی که چشم امٌد به تو دارند» .لبٌک گفتن هذٌل اٌنگونه بود= «لبٌك عن هذٌل قد ادلجوا بلٌل فً ابل وخٌل» (لبٌک،
از سوی هذٌل .در شب و بر روی شتر و اسب ،کوچ کردند» .لبٌک گفتن ربٌعه اٌنگونه بود= «لبٌك ربنا لبٌك لبٌك ،إن قصدنا
إلٌك» (لبٌک ،پروردگار ما ،لبٌک ،لبٌک ،ما فقط قصد تو را نمودهاٌم» و برخی از آنان نٌز میگفتند= «لبٌك عن ربٌعة ،سامعة
لربها مطٌعة» (لبٌک از سوی ربٌعه ،شنوندگان پروردگارشان و مطٌعان او» .حمٌر و همدان میگفتند= «لبٌك عن حمٌر وهمدان،
والحلٌفٌن من حاشد وألهان» (لبٌک از سوی حمٌر و همدان .دو همپٌمان از حاشد و الهان» .لبٌک گفتن اَ َزد اٌنگونه بود= «لبٌك
آن
رب األرباب ،تعلم فصل الخطاب ،لملك كل مثاب» (لبٌک ،پروردگار پروردگاران .تو فصلالخطاب را میدانی .هر ثوابی از ِ
ذحج اٌنگونه بود= «لبٌك رب الشعرى ،ورب الالت والعزى» (لبٌک ،پروردگار شعری .و
پادشاه است» .لبٌک گفتن َم ََ َ
پروردگار الت و ع ّزی» .لبٌک گفتن کنده و حضرموت اٌنگونه بود= «لبٌك ال شرٌك لك ،تملكه أو تهلكه ،أنت حكٌم فاتركه»
(لبٌک ،هٌچ شرٌکی برای تو نٌست .اختٌار حفظ ٌا از بٌن بردنش را داری .توٌی حکمٌم ،پس او را رها کن» .لبٌک گفتن ؼسان
اٌنگونه بود= «لبٌك رب ؼسان راجلها والفرسان» (لبٌک ،پروردگار ؼسان .پٌاده و سوارهشان) .لبٌک گفتن بجٌله اٌنگونه بود=
«لبٌك عن بجٌلة فً بارق ومخٌلة» (لبٌک از بجٌله در بارق و مخٌله) .لبٌک گفتن قضاعه اٌنگونه بود= «لبٌك عن قضاعة ،لربها
دفاعة ،سمعا ً له وطاعة» (لبٌک از قضاعه .پشتٌبان پروردگارش .به او گوش میسپارٌم و از او اطاعت میکنٌم» .لبٌک گفتن
جذام اٌنگونه بود= «لبٌك عن جذام ذي النهى واألحالم» (لبٌک از جذام؛ آن صاحبان نبوت و رؤٌاها) .تارٌخ ٌعقوبی= ج 1ص
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ّ اگو ثلاًین کَ فلاًّل اى ىهبًی کَ ػبلَن اَعَبم ها آفویل ثَ آى ًگبٍ ًکوكٍ اٍذٍ ،128غلٍ ثَ ٍْی
اعَبم چیيی عي هاٌُوب ّ ُلایزگوی کَ ثَ ؽمیمذ هاٌُوبیی هیکٌل ّ ثَ آى اّبهٍ كاهكً ،ویثبّل؛ ایي
ؽمیمذُ ،وبى اٝبػذ ّ گوكى ًِبكى ثَ كٍزْهی اٍذ کَ اى ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ٕبكه
هیّْك .ؽبل اگو ثوای ٍغلٍی اعَبم ،لجلَای ثبّل فکَ ُوبى کؼجَ اٍذف ثَ ْٝه لٞغ ثوای ٍغلٍی
اهّاػ ًیي ثبیل لجلَای ّعْك كاّزَ ثبّل؛ لجلَگبٍ اهّاػ ُوبى ّلیّ فلاًّل (ؽغذ فلاًّل ثو

آفویلٍُبیِ) هیثبّل .ثب اٝبػذ اى اّ ،فلاًّل اٝبػذ هیّْك ّ ثب ٍوپیچی اى اّ ،فلاًّل هؼٖیذ
هیّْك .اى ُویي هّ فوهبى ثَ هالئکَ (اهّاػ) ٍغلٍ ثو آكم (اًَبى کبهل) ثْك.
اٍالم ّ ٍغلٍ گياهكى ،یکی اٍذ .اٍالم ُوبى رَلین ّلى ّ رَلین ّلى ُوبى اٝبػذ هٞلك
هیثبّل .هَلوبى ،کَی اٍذ کَ رَلین فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثبّل ّ ایي رَلین ّلى
(ٍغلٍگياهی) ثبیل لجلَای كاّزَ ثبّل ّ ،لجلَاُ ًیي ُوبى ّلیّ فلاًّل (ؽغذ اّ ثو آفویلٍُبیِ)
هیثبّل .کَی کَ اى لجلَی رَلین ّلى (یؼٌی ؽغذ فلا کَ كه عبًْیي ّ فلیفَی فلاًّل كه ىهیٌِ
هزوضّل هیگوكك) کَ فلاًّل ّاعت فوهْكٍ اٍذ ،هّیگوكاى ّْك ،هَلوبى ؽمیمی هؾَْة ًویگوكك.

روى الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمو اهلل بإسناده إلى الفضل بن شاذاف عن داود بن كثير قاؿ :قلت ألبي
عبد اهلل (ع)( :أنتم الصبلة في كتاب اهلل (عز وجل) وأنتم الزكاة وأنتم الحج ؟ فقاؿ :يا داود نحن الصبلة
في كتاب اهلل (عز وجل) ،ونحن الزكاة ونحن الصياـ ونحن الحج ،ونحن الشهر الحراـ ونحن البلد الحراـ،
ونحن كعبة اهلل ونحن قبلة اهلل ونحن وجو اهلل ،قاؿ اهلل تعالى﴿ :فَأَيْػنَ َما تُػ َولُّوا فَػثَ ام َو ْجوُ اللا ِو﴾ ،ونحن اآليات
ونحن البينات ،وعدونا في كتاب اهلل (عز وجل) :الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر واألنصاب

واألزالـ واألصناـ واألوثاف والجبت والطاغوت والميتة والدـ ولحم الخنػزير ،يا داود إف اهلل خلقنا فأكرـ

وأعداء،
خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظتو وخزانو على ما في السماوات وما في األرض ،وجعل لنا أضداداً
ً
فسمانا في كتابو وكنى عن أسمائنا بأحسن األسماء وأحبها إليو ،وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابو وكنى عن

أسمائهم وضرب لهم األمثاؿ في كتابو في أبغض األسماء إليو وإلى عباده المتقين) .

ّیـ اثْ عؼفو ٍْٝی ثب ٌٍل فْكُ رب فٚل ثي ّبماى اى كاّّك ثي کضیو هّایذ هیکٌل کَ گفذ9
ثَ اثْ ػجلاللَ اهبم ٕبكق ػوٗ کوكم 9آیب ّوب ًوبىِ مکو ّلٍ كه کزبة فلاًّل ػيّعل َُزیل؟ آیب
ّوب ىکبد َُزیل ّ ّوب ؽظ َُزیل؟ ایْبى فوهْك« 9ای ؿاٝٝؿ! ٗب ٘١ب٘ٛ ٙبم ؿك ًتبة ؽـاٛٝـ ػنٝرْ
١ستيٖٗ ،ب مًبت ١ستيٖٗ ،ب كٝم١ ٟستيٖٗ ،ب عذ ١ستيٖٗ ،ب ٗب ٟعلإ ١ستيٖٗ ،ب ٘١ب ٙسلمٗي١ ٚستيٖٗ ،ب ًؼج٠ی
ؽـاٛٝـ ١ستيٖٗ ،ب هجٔ٠ی ؽـاٛٝـ ١ستيٖ ٗ ٝب ٝر ٠ؽـاٛٝـ ١ستيٖ .ؽـاٛٝـ ٗتؼبّ ٗیكلٗبيـ« 9كؤََٓ َٖ٣ب ر َُْٞ ُٞا كَضَ َْ َْ ٝجُٚ
ّ
للا» (پس ث١ ٠ل ربی ً ٠كًٜ ٝيـٝ ،ر ٠ؽـا ٘١بٛزب است)ٗ .ب آيبت ١ستيٖ ٗ ٝب ٛطب١٠ٛبی كٝض١ ٚستيٖ  ٝؿض٘ٗ ٚب
 - 128در تفسٌر سورهی فاتحه مالصدرا آمده است= رسول خدا
نکرد».

فرمود= «خداوند از زمانی که عالم اجسام را آفريد ،به آن نگاه

إضاءات من دعوات املرسلني ( 3 -1منت -

ترمجو)75...............................................

ؿك ًتبة ؽـاٛٝـ ػنٝرْ ،كغطبٌٜٗ ،ل ،ستٖ ،ضلاة ،ه٘بك ،ثت١ب (اٛػبة) ،تيل١بی هلػ ،٠ثت١ب  ٝثت١بی سِٜی
(اغٜبٕ  ٝاٝحب ،)ٙرِجت  ٝعبؿٞتٗ ،لؿاك  ٝؽُٞ ٝ ٙٞضت ؽٞىٗ ،یثبضٜـ .ای ؿاٝٝؿ! ؽـاٛٝـ ٗب كا ؽٔن كلٗٞؿ ٝ
آكليٜص ٗب كا ثب ًِلاٗت ؿاؿ  ٝثٗ ٠ب كضئت ػغب ٞ٘ٛؿ ٗ ٝب كا اٗيٜب ٙؽٞؿ  ٝعبكظب ٝ ٙؽنا٠ٛؿاكا ٙآٛض ٠ؿك آس٘ب١ٙب ٝ
آٛض ٠ؿك مٗي ٚاست ،هلاك ؿاؿ .ثلای ٗب ٗؾبٓلي ٝ ٚؿضٜ٘بٛی هلاك ؿاؿٗ .ب كا ؿك ًتبثص ٛبٕ ثلؿ ٟاست ٛ ٝبٕ١بی ٗب كا
ث٢تليٛ ٚبٕ١ب  ٝؿٝست ؿاضتٜیتلي١ٚب ٛنؿ ؽٞؿش ،يبؿ ًلؿ ٟاستٗ .ؾبٓلب ٝ ٙؿضٜ٘بٗ ٙب كا ؿك ًتبثص ٛبٕ ثلؿٝ ٟ
اسبٗیضب ٙكا فًل ًلؿ ٝ ٟؿك ًتبثص آ٢ٛب كا ثب ثـتليٗ ٝ ٚـجٞؼتلي ٚاسٖ١ب ام ٛظل ؽٞؿش  ٝثٜـُب ٙپل١ينُبكش،

ٗخبّ مؿ ٟاست).129

ِ ِ
ِ
ِِ
ُّ
يم﴾  ،وليس هلل وجو
قاؿ تعالىَ ﴿ :وللاو ال َْم ْش ِر ُؽ َوال َْمغْ ِر ُ
ب فَأَيْػنَ َما تُػ َولوا فَػثَ ام َو ْجوُ اللاو إِ اف اللاوَ َواس ٌع َعل ٌ
كالوجوه ،ومن اعتقد ىذا فهو مجسم كافر ككفر كفار قريش بل أشد كفراً .فالوجو ىو ما يواجو بو ،ووجو

الحقيقة والكنو سبحانو وتعالى (ىو) الذي واجو بو محمداً (ص) ىو الذات المقدسة (اهلل) سبحانو وتعالى،
أما وجو الذات المقدسة أو (اهلل) الذي واجو بو خلقو فهم حجج اهلل (ع) ،فهم وجو اهلل وىم األسماء

الحسنى التي واجو بهم اهلل الخلق فبمعرفتهم يعرؼ اهلل سبحانو وتعالى.

وكمثاؿ فأنت تعرؼ الناس بوجوىهم فتقوؿ ىذا فبلف وىذا فبلف إذا نظرت في وجوىهم .وكذا اهلل سبحانو
وتعالى ،فأنت إذا نظرت إلى وجهو سبحانو وتعالى( ،أي األنبياء واألوصياء والمرسلين) ،تعرفو سبحانو وتعالى،
اِ
ث َعلَى نَػ ْف ِس ِو
ث فَِإنا َما يَػ ْن ُك ُ
ك إِنا َما يُػبَايِعُو َف اللاوَ يَ ُد اللا ِو فَػ ْو َؽ أَيْ ِدي ِه ْم فَ َم ْن نَ َك َ
ين يُػبَايِعُونَ َ
قاؿ تعالى﴿ :إِ اف الذ َ
ِ
ا
َجراً َع ِظيماً﴾.
َوَم ْن أ َْوفَى بِ َما َع َ
سيُػ ْؤتِيو أ ْ
اى َد َعلَْيوُ اللوَ فَ َ
واليد التي وضعت فوؽ أيدي المبايعين ىي يد محمد (ص) ،ومع ذلك قاؿ تعالى عنها( :يَ ُد اللا ِو)؛ ألف
محمداً (ص) ىو اهلل في الخلق.
130

اعغ َػِِ»ْ٤
فلاًّل هزؼبل هیفوهبیلَ ِ َٝ « 9للِ ا ُْ َٔ ْ
ؾ ِش ُ
م َٝا ُْ َٔ ْـ ِش ُ
ة كَؤ َ َْٔ َ٘٣ب ر َُُٞٞا كَضَ َْ َْ ٝج ُٚللاِ إَِ للاَ َِ ٝ
ٗـلة ام آ ِٙؽـا است؛ پس ث١ ٠ل ربی ً ٠كًٜ ٝيـٝ ،ر ٠ؽـا ٘١بٛزب است .ؽـا كلاػ كع٘ت  ٝؿاٛب است) .فلاًّل
(ٗطلم ٝ

ّعَ ّ ْٕهری هبًٌل ْٕهدُبی هؼوْل ًلاهك ّ ُو کٌ ثَ چٌیي چیيی اػزمبك كاّزَ ثبّل ،ثوای
فلاًّل عَن هزّْٖه ّلٍ اٍذ ّ ُوبًٌل کفّبه لویِ ّ ؽزی کبفوی ثلرو اى آًِب هیثبّل.
ْٕهد یب ّعَ اُّ ،وبى چیيی اٍذ کَ ثب آى هّثَهّ هیّْكّ .عَ ؽمیمذ ّ کٌَُ اّ ٍجؾبى ّ

هزؼبل = ُْ« ،اّ» ّ ،آًچَ ثَ ّاٍَٞاُ ثب هؾول هّثَهّ ّل ،ماد هملً (اللَ) ٍجؾبى ّ هزؼبل
هیثبّل .اهب ّعَ ّ ْٕهد ماد هملً یب «اللَ» کَ ثَ ّاٍَٞی آى ثب فلمِ هّثَهّ هیّْك،
 - 129بحار االنوار= ج  57ص .616
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ؽغذُبی فلاًّل هیثبٌّل .آًِب ّعَ اللَ ّ ُوبى ًبمُبی ًیکْ (اٍوبء الؾٌَی) َُزٌل کَ ثَ
ّاٍَٞی آًبى ثب آفویلٍُبیِ هّثَهّ ّل ّ ثب ٌّبفذ آًبى ،فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ٌّبفزَ هیّْك.
ثَ ػٌْاى هضبلّ ،وب هوكم ها ثب ْٕهدُبیْبى هیٌّبٍی ّ ىهبًی کَ ثَ ْٕهدُبیْبى ًگبٍ هیکٌی،
هیگْیی 9ایي فالًی اٍذ ّ آى فالًی .فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ًیي ایٌچٌیي اٍذ؛ ٌُگبهی کَ ثَ ّعَ ّ
ْٕهد اّ ٍجؾبى ّ هزؼبل ًگبٍ کٌی (یؼٌی پیبهجواى ،إّیب ّ فوٍزبكگبى) اّ ٍجؾبى ّ هزؼبل ها
ش كَبَِٗ َٔب ُ ٌُ ْ٘ َ٣
م أَ ِْ ٣ذ ْْ ِٜ ٣كَ َْٖٔ َٗ ٌَ َ
ش
هیٌّبٍی .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل« 9إَِ اَُ ِزُ٣ َٖ٣جَبُ ِ٣ؼَٗٞيَ اَِٗ َٔب ُ٣جَبِ٣ؼُ َٕٞللاَ ُ َ٣ذ للاِ كَ َْ ٞ
َظٔ٤ب»( 131آٛب ٠ً ٙثب ت ٞثيؼت ٗیًٜٜـ رن ايٛ ٚيست ً ٠ثب
غ ِ َْٖٓ َٝ ٚأَ ْٝكَ ٠ثِ َٔب ػَب ََ ٛذ َػَِ ْ ُٚ٤للاَ كَ َ
غُ٤ئْ رِ ِٚ ٤أَ ْجشا ػ ِ
َػَِْ َٗ ٠ل ِ
ؽـا ثيؼت ٗیًٜٜـ .ؿست ؽـا كٝی ؿست١بيطب ٙاست ١ ٝل ً ٠ثيؼت ثطٌٜـ ،ث ٠ميب ٙؽٞؿ ضٌست ٠است ١ ٝل ً ٠ث٠
آ ٙثيؼت ً ٠ثب ؽـا ثست ٠است ٝكب ًٜـ ،ا ٝكا ٗنؿی ًلاٜٗـ ؿ١ـ).

كٍزی کَ ثبالی كٍزبى ثیؼذکٌٌلگبى لواه كاكٍ ّل ،كٍذ ؽٚود هؾول ثْك؛ ثب ایي ؽبل فلاًّل

هزؼبل كه هْهك آى هیفوهبیل «ُ َ٣ذ للاِ» (ؿست ؽـاٛٝـ)؛ چوا کَ هؾول اللَ كه فلك هیثبّل.

فأينما تتجهوف فإف قبلتكم إلى اهلل ىي وجو اهلل (ولي اهلل وحجتو على خلقو)؛ ألف روحو ال تقيد بقيد
األجساـ فهي موجودة ومحيطة بكم من كل الجهات ،شرقاً وغرباً شماالً وجنوباً ،بل لو تفقهوف ىذه
الكلمات لعرفتم الحقيقة ،فآؿ محمد (ص) ىم الطعاـ الذي تأكلوف والماء الذي تشربوف والهواء الذي
تتنفسوف ،قاؿ عيسى (ع)( :أنا خبز الحياة)  ،وآؿ محمد ىم موسى وىاماف وىم إبراىيم ونمرود وىم نار

إبراىيم وىم بردىا وسبلمها .فقلب ابن آدـ بين إصبعين من أصابع الرحمن  ،وآؿ محمد ىم الرحمن في
س ُن
الخلق وىم صنائع اهلل والخلق صنائع لهم ،وخلقهم اهلل ،ومنهم (ع) خلق الخلق ﴿فَػتَبَ َار َؾ اللاوُ أ ْ
َح َ
ِِ
ين﴾.
الْ َخالق َ
ثَ ُو ٍوزی کَ هّ کٌیل ،لجلَی ّوب ثَ ٍْی فلاًّلّ ،عَ اللَ (ّلیّ فلاًّل ّ ؽغذ اّ ثو فلمِ)
هیثبّل؛ چوا کَ هّػ اّ ثب لیل ّ ثٌل اعَبم ،هُمیِل ًویّْك .اّ هْعْك اٍذ ّ اى روبم عِبد ثو ّوب
اِؽب َٝكاهك؛ اى ّوق ّ ؿوة ّ ّوبل ّ عٌْة .اگو كه ایي کلوبد ثَ ًیکی رلثِو کٌیل ،ؽمیمذ ها
فْاُیل ٌّبفذ؛ آل هؾولُ وبى ؿنایی اٍذ کَ هیفْهیل ،آثی اٍذ کَ هیًّْیل ّ ُْایی اٍذ کَ

رٌفٌُّ هیکٌیل .ػیَی هیفوهبیلٛ ٚٗ« 9ب ٙمٛـُبٛی ١ستٖ» .132آل هؾولُ وبى هٍْی ّ ُبهبى َُزٌل،

ُوبى اثواُین ّ ًووّك َُزٌل .آًِب آرِ اثواُین َُزٌل ّ فٌکی ّ ٍالهزی آى ًیي هیثبٌّل .للت
فوىًل آكم ،ثیي كّ اًگْذ اى اًگْزبى هؽوبى اٍذ

133

ّ آل هؾول ،هؽوبى كه فلك َُزٌل .آًِب

آفویلگبى فلاًّل ّ هقلْلبد ،آفویلگبى آًبى هیثبٌّل .فلاًّل آًِب ها آفویل ّ اى آًِب هقلْلبد ها
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غُٖ ا ُْ َخبُِوِ( 134» َٖ٤ؿك ؽٞكِ تؼظيٖ است ؽـاٛٝـ ،آ ٙث٢تلي ِٚآكليٜٜـُب.)ٙ
بسىَ للاُ أَ ْد َ
فلك ًوْك« .كَزَجَ َ

إذف ،فهو أحسن الخالقين وغيره خالقوف ،ولكنو خالق مطلق ،ال يحتاج إلى غيره وىم يحتاجوف إليو سبحانو،
ِ ِ ِ
ائيل أَنِّي قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم بِآيٍَة ِم ْن َربِّ ُك ْم أَنِّي أَ ْخلُ ُق لَ ُك ْم
فعيسى (ع) يخلق ولكنو فقير إلى اهلل ﴿ َوَر ُسوالً إلَى بَني إ ْسر َ
ِ
ُحيِي ال َْم ْوتَى بِِإ ْذ ِف اللا ِو
م َن الطِّي ِن َك َه ْيئَ ِة الطاْي ِر فَأَنْػ ُف ُخ فِ ِيو فَػيَ ُكو ُف طَْيراً بِِإ ْذ ِف اللا ِو َوأُبْ ِر ُ
ص َوأ ْ
ئ ْاألَ ْك َموَ َو ْاألَبْػ َر َ
ِِ
ين﴾.
َوأُنَػبِّئُ ُك ْم بِ َما تَأْ ُكلُو َف َوَما تَ اد ِخ ُرو َف فِي بُػيُوتِ ُك ْم إِ اف فِي ذَلِ َ
ك َآليَةً لَ ُك ْم إِ ْف ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ثٌبثوایي اّ ثِزویيِ آفویٌٌلگبى اٍذ ّ ؿیو اّ آفویٌٌلگبى كیگوی ًیي ّعْك كاهًل؛ ّلی اّ فبلك هٞلمی
اٍذ کَ ثَ ؿیو فْكُ ًیبىی ًلاهك ّ كیگواى ثَ اّ ٍجؾبى ّ هزؼبل ًیبىهٌل هیثبٌّل .ػیَی
هیآفویٌل؛ ّلی فْك فمیو ّ ًیبىهٌل ثَ كهگبٍ فلاًّل اٍذ ٝ( .كلستبؿٟای ث ٠سٞی ثٜیاسلائيْ ٚٗ :٠ً ،ام
سٞی پلٝكؿُبكتب ٙثلايتبٛ ٙطب٠ٛای آٝكؿٟإ .ثلايتب ٙام ُْ صينی ص ٙٞپلٛـٗ ٟیسبمٕ  ٝؿك آٗ ٙیؿٖٗ  ،ث ٠اف ٙؽـا
پلٛـٟای ضٞؿًٞ ٝ ،ك ٗبؿكماؿ كا  ٝثٓلَظ ُلكت ٠كا ضلب ٗیؿ ٝ ٖ١ث ٠كلٗب ٙؽـا ٗلؿ ٟكا مٛـٗ ٟیً ٝ ٖٜث ٠ض٘ب ٗیُٞيٖ
ص ٠ؽٞكؿٟايـ  ٝؿك ؽب١٠ٛبی ؽٞؿ ص ٠فؽيلً ٟلؿٟايـ .ؿك اي٢ٜب ٛطب٠ٛای است ثلای ض٘ب ،اُل ٗإٗ ٚثبضيـ).
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وكذلك محمد وآؿ محمد (ع) ،فإصبعي الرحمن ىما الشيطاف والملَك ،وقلب اإلنساف بينهما ،فالشيطاف
يوسوس ويضل ،والملَك يرشد ويهدي ،والشياطين والمبلئكة موجودوف ومتقوموف بآؿ محمد ،وآؿ محمد

موجودوف ومتقوموف بمحمد (ص) ،ومحمد (ص) موجود ومتقوـ باهلل ،وأيضاً الكل موجودوف ومتقوموف باهلل.
فأينما تولوا وجوىكم فثَ َم آؿ محمد (ع) ألنهم وجو اهلل ﴿فَأَيْػنَ َما تُػ َولُّوا فَػثَ ام َو ْجوُ اللا ِو﴾.
هؾول ّ آل هؾول(ع) ًیي ایٌچٌیي َُزٌل .كّ اًگْذ هؽوبىّ ،یٞبى ّ هلَک اٍذ ّ للت اًَبى
ثیي ایي كّ هیثبّلّ .یٞبى ٍٍَّْ هیکٌل ّ گوواٍ هیًوبیل ّ هلَک هاٌُوبیی ّ ُلایذ هیکٌل.
ّیبٝیي ّ فوّزگبى ّعْك كاهًل ّ ثَ ّاٍَٞی آل هؾول اٍزْاه َُزٌل .آل هؾولّ عْك كاهًل ّ ثَ

ّاٍَٞی هؾول اٍزْاه َُزٌل ّ هؾولّ عْك كاهك ّ لبئن ثَ فلاًّل هیثبّلُ .وچٌیي ُوگی ّعْك
كاهًل ّ ثَ ّاٍَٞی اللَ لْام یبفزَاًل .ثَ ُو ٍْ هّ کٌیل ،آل هؾول آًغب َُزٌل؛ چوا کَ ایْبىّ عَ
اللَ هیثبٌّل« .كَؤَ َْٔ َ٘٣ب ر َُُٞٞا كَضَ َْ َْ ٝج ُٚللاِ» (پس ث١ ٠ل ربی ً ٠كًٜ ٝيـٝ ،ر ٠ؽـا آٛزب است).
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إذا تبين ىذا نعود إلى سجود يعقوب وأـ وإخوة يوسف إلى يوسف (ع).
ِ
ِِ
ش َر َك ْوَكباً َوال ا
ين﴾ وتحققت الرؤيا في
َح َد َع َ
فيوسف (ع) يرى في المناـ﴿ :أ َ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْػتُػ ُه ْم لي َساجد َ
ش ْم َ
ت ى َذا تَأْ ِويل رْؤ ِ
ىذا العالم الجسماني ىكذاَ ﴿ :وَرفَ َع أَبَػ َويْ ِو َعلَى ال َْع ْر ِ
ش َو َخ ُّروا لَوُ ُس اجداً َوقَ َ
اؿ يَا أَبَ ِ َ
ُُ َ
ياي م ْن قَػ ْبلُ
غ ال ا
ش ْيطَا ُف بَػ ْينِي
اء بِ ُك ْم ِم َن الْبَ ْد ِو ِم ْن بَػ ْع ِد أَ ْف نَػ َز َ
س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِم َن ِّ
قَ ْد َج َعلَ َها َربِّي َح ّقاً َوقَ ْد أ ْ
الس ْج ِن َو َج َ
َح َ
َط ٌ ِ
وبػين إِ ْخوتِي إِ اف ربِّي ل ِ
شاء إِناوُ ىو الْعلِيم ال ِ
يم﴾.
يف ل َما يَ َ ُ ُ َ َ ُ َ
َ
َ َْ َ َ
ْحك ُ
فيوسف (ع) بعد أف رفع أبويو على العرش سجدوا لو وتحققت الرؤيا ،أي إف يوسف (ع) بعد أف بيان مقاـ

والديو وكونهما أصحاب الحق بالملك اإللهي والعرش الرباني ،خروا لو سجداً ،إعظاماً لمقامو واعترافاً بأ ّف
يوسف (ع) ىو خليفة اهلل وحجتو على عباده ،فالسجود ليوسف (ع) كونو قبلة إلى اهلل ،فبو يعرؼ اهلل،
ود ُى ْم
والسجود ليوسف (ع) أي طاعة يوسف واإلئتمار بأمره ىو طاعة اهلل ،قاؿ الصادؽ (ع)َ ( :كا َف ُس ُج ُ
َذلِ َ ِ
ادةً لِلا ِو) .
ك عبَ َ

بج ِذ( » َٖ٣يبمؿ ٟستبك ٝ ٟؽٞكضيـ ٗ ٝبٟ
یٍْف كه هؤیب هیثیٌل« 9أَ َد َذ َػؾ ََش ًَ ًَْ ٞجب َٝاُ َ
ظ َٝا ُْوَ َٔ َش َسأَ ْ٣زُ َُ ٢ُِ ْْ ٜ
ؾ ْٔ َ
ع ِ
كا ؿيـٕ ،ؿيـٕ ً ٠سزـٟإ ٗیًٜٜـ) ّ ایي هؤیب كه ػبلَن عَوبًی ایٌچٌیي ثَ ؽمیمذ پیٍْذَ َٝ « 9سكَ َغ أَثَ َِٚ ٣ْ ٞ
غَٖ ثِ ٢اِ ْر أَ ْخ َش َجَِِٖ٘ٓ ٢
ػ ََ ٝخشٝا َُُ ُٚ
٣ب ِْٖٓ ١هَ ْج َُ هَ ْذ َج َؼَِ َٜب َسثَِّ ٢دوّب َٝهَ ْذ أَ ْد َ
ذ ََ ٛزا رَؤْ ُِ َُ ٣ٝسإْ َ
ع َجذا َٝهَب ٍَ َ٣ب أَثَ ِ
َػَِ ٠ا ُْ َؼ ْش ِ
136
ؾ ْ٤طَبُٕ ثَ َْٝ ٢ِ٘٤ثَ َْٖ٤اِ ْخ َٞرِ ٢إَِ َسثِِّ َُ ٢ط٤ق ُِ َٔب َ٣ؾَب ُء اَِٗ َُٞ ٛ ُٚا ُْ َؼِِ ُْ ٤ا ُْ َذ ٌِ»ُْ ٤
غ ْج ِٖ ََ ٝجب َء ثِ ٌُ ْْ َِٖٓ ا ُْجَ ْذ ِ ِْٖٓ ٝثَ ْؼ ِذ إَْٔ َٗضَ َؽ اُ َ
اُ ِّ
( ٝپـك ٗ ٝبؿك كا ثل تؾت كلا ثلؿ  ٠٘١ ٝؿك ثلاثل ا ٝث ٠سزـ ٟؿكآٗـٛـُ .لت :ای پـك ،اي ٚاست تؼجيل آ ٙؽٞاة
پيطي ٠ً ،ٚٗ ِٚايٜي پلٝكؿُبكٕ آ ٙكا تغون ثؾطيـ ٟاست  ٝصوـك ثٛ ٚٗ ٠يٌی ًلؿ ٟاست آِٛبٗ ٠ً ٟلا ام مٛـاٙ
ثل١بٛيـ  ٝپس ام آ ٠ٌٛضيغبٗ ٙيب ٝ ٚٗ ٙثلاؿكا ٖٛكسبؿ ًلؿ ٟثٞؿ ،ض٘ب كا ام ثبؿي ٠ث ٠ايٜزب آٝكؿ .پلٝكؿُبك ٗ ٚث١ ٠ل
ص ٠اكاؿًٜ ٟـ ؿهين است ٠ً ،ا ٝؿاٛب  ٝعٌيٖ است).
پٌ اى ایٌکَ یٍْف پله ّ هبكهُ ها ثبالی رقذ ثوك ،اّ ها ٍغلٍ کوكًل ّ هؤیب هُؾمك ّل .یؼٌی
پٌ اى ایٌکَ یٍْف عبیگبٍ پله ّ هبكهُ ها آّکبه ّ هّّي ًوْك ّ ایٌکَ آى كّ ثَ فوهبى الِی ّ
ػوُ هثِبًی ٕبؽجبى ؽك َُزٌلٍ ،غلٍکٌبى ثَ كهگبُِ افزبكًل؛ ثَ عِذ ثيهگكاّذ عبیگبٍ اّّ ،

اػزوافی ثَ ایٌکَ یٍْف فلیفَ ّ عبًْیي فلاًّل ّ ،ؽغذ اّ ثو ثٌلگبًِ هیثبّل .ثٌبثوایي ٍغلٍ
ثوای یٍْف اى ایي هّ اٍذ کَ اّ لجلَای ثَ ٍْی فلاًّل اٍذ ّ اى ٝویك اّ فلاًّل ٌّبفزَ هیّْك
ّ ٍغلٍ ثوای یٍْف ثَ هؼٌبی اٝبػذ اى یٍْف ّ ،گوكى ًِبكى ثَ فواهیي اُّ ،وبى اٝبػذ اى

فلاًّل هیثبّل .اهبم ٕبكق هیفوهبیل« 9سزـٟی آٛب ٙػجبؿتی ثلای ؽـاٛٝـ ثٞؿ».137
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ويجدر االلتفات إلى أف يعقوب (ع) نبي ولم يسجد ولم ينصاع لطاعة يوسف (ع) إال بأمر اهلل ،كما أف
المبلئكة سجدوا آلدـ وانصاعوا لطاعتو بأمر اهلل ،وكما انصاع أبو طالب (ع) لطاعة ابن أخيو وربيبو محمد

(ص) لما بعث ،مع إف أبا طالب (ع) وصي من أوصياء إبراىيم (ع) ،وكاف الحجة من اهلل على محمد (ص)

قبل أف يبعث ،وكما سجد يحيى (ع) وىو في بطن أمو إلى عيسى (ع) وىو في بطن أمو ،وليس في ىذا

شرؾ كما يتوىم من يجهل الحقيقة ،ألننا نسجد إلى الكعبة وىي حجر ،ألف اهلل أمرنا بذلك ،فماذا تريدوف
أف يفعل المبلئكة إذ أمرىم اهلل أف يسجدوا آلدـ ويجعلوه قبلتهم إلى اهلل ،وآدـ نبي وىو الطريق لمعرفة اهلل،
وكذا ماذا تريدوف من يعقوب (ع) أف يفعل إذ أمره اهلل أف يسجد ليوسف (ع) ويجعلو قبلتو إلى اهلل ،ىل

تريدوف من يعقوب (ع) وىو نبي أف يعصي أمر اهلل ويخضع لثلة من األعراب العجاؼ (الوىابيين

وأشباىهم)؟! الذين لم يفقهوا آية من كتاب اهلل ،وىم يصرخوف :ىذا شرؾ ىذا شرؾ .فأين أنتم من تسليم
أصحاب رسوؿ اهلل لما ب ادؿ اهلل القبلة ،فبمجرد أف أدار رسوؿ اهلل وجهو داروا وجوىهم معو.
ثبیل ثَ ایي رْعَ كاّزَ ثبّین کَ یؼمْة پیبهجو اٍذ ّ ٍغلٍ ًویکٌل ّ ثَ اٝبػذ اى یٍْف
گوكى ًویًِل هگو ثَ فوهبى فلاًّل؛ ُوبى ْٝه کَ فوّزگبى ثو آكم ٍغلٍ کوكًل ّ ثَ فوهبى فلاًّل،
ثَ كٍزْهاد اّ گوكى ًِبكًل ّ ُوبى ْٝه کَ اثْٝبلت ثَ اّاهو ثواكه ىاكٍ ّ فوىًل فْاًلٍاُ هؾول
ٌُگبهی کَ هجؼْس ّل ،گوكى ًِبك؛ ثب ّعْك ایٌکَ اثْٝبلت اى إّیبی ؽٚود اثواُین ّ ،پیِ اى
هجؼْس ّلى ؽٚود هؾول ؽغذ فلاًّل ثو اّ ثْكُ ّ .وبى ْٝه کَ یؾیی كه ؽبلی کَ كه ّکن
هبكهُ ثْك ثَ ػیَی کَ اّ ًیي كه ّکن هبكهُ ثْكٍ ،غلٍ گياهك .آى گًَْ کَ ثوفی عبُالى ثَ

ؽمیمذ ،هزُِْن ّلٍاًل ،ایي ِّوک هؾَْة ًویّْك؛ چوا کَ هب ثَ کؼجَای کَ اى ٌٍگ اٍذٍ ،غلٍ
هیکٌین؛ اى آى هّ کَ فلاًّل ثَ هب چٌیي كٍزْهی كاكٍ اٍذ .اى هالئکَ اًزظبه اًغبم كاكى چَ کبهی ها
كاهیل ،آى ٌُگبم کَ فلاًّل ثَ آًِب كٍزْه كاك ثَ آكم ٍغلٍ کٌٌل ّ اّ ها لجلَی فْك ثَ ٍْی فلاًّل
لواه كٌُل؟! آكم ،پیبهجو ّ هاٍ ٌّبفذ فلاًّل هیثبّلُ .وچٌیي اى یؼمْة چَ اًزظبهی كاهیل آى
ٌُگبم کَ فلاًّل ثَ اّ فوهبى هیكُل کَ یٍْف ها ٍغلٍ گياهَك ّ اّ ها لجلَی فْكُ ثَ ٍوذ فلاًّل
لواه كُل؟! آیب اًزظبه كاهیل کَ یؼمْةِ پیبهجو فوهبى فلاًّل ها ًبفوهبًی کٌل ّ ثوای گوُّی اى اػواة
پَذ ّ ثیاهىُ (ُّبثیُب ّ اهضبلْبى) فْٚع ّ فوّرٌی کٌل؟! کَبًی کَ ؽزی آیَای اى کزبة فلاًّل
ها ًویفِوٌل كه ؽبلی کَ ثبًگ هیىًٌل 9ایي ّوک اٍذ ،ایي ّوک اٍذّ .وب کغب ثْكیل ّلزی هٍْل
فلا لجلَ ها رـییو كاك ،یبهاًِ رَلین اّ ثْكًل ّ ثَ هغوِك ایٌکَ هٍْل فلا ْٕهرِ ها ثوگوكاًل ،ثَ
ُوواٍ إّْ هرْبى ها ثوگوكاًیلًل.
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قاؿ الباقر (ع)( :وذلك أف رسوؿ اهلل (ص) لما كاف بمكة أمره اهلل تعالى أف يتوجو نحو البيت المقدس في
صبلتو ويجعل الكعبة بينو وبينها إذا أمكن وإذا لم يتمكن استقبل البيت المقدس كيف كاف فكاف رسوؿ اهلل

(ص) يفعل ذلك طوؿ مقامو بها ثبلثة عشر سنة ،فلما كاف بالمدينة وكاف متعبداً باستقباؿ بيت المقدس
استقبلو وانحرؼ عن الكعبة سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً ،وجعل قوـ من مردة اليهود يقولوف :واهلل ما
درى محمد كيف صلى حتى صار يتوجو إلى قبلتنا ويأخذ في صبلتو بهدانا ونسكنا ،فاشتد ذلك على رسوؿ
اهلل (ص) لما اتصل بو عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة فجاءه جبرائيل (ع) ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل (ص) :يا

جبرائيل لوددت لو صرفني اهلل تعالى عن بيت المقدس إلى الكعبة فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل اليهود

من قبلتهم ،فقاؿ جبرائيل :فاسأؿ ربك أف يحولك إليها فإنو ال يردؾ عن طلبتك وال يخيبك من بغيتك فلما
س َماء
ك فِي ال ا
ب َو ْج ِه َ
استتم دعاءه صعد جبرائيل ثم عاد من ساعتو فقاؿ :اقرأ يا محمد﴿ :قَ ْد نَػ َرى تَػ َقلُّ َ
ِِ
ث َما ُكنتُ ْم فَػ َولُّواْ ُو ُج ِو َى ُك ْم َشط َْرهُ﴾ اآليات.
ْح َر ِاـ َو َح ْي ُ
اىا فَػ َو ِّؿ َو ْج َه َ
فَػلَنُػ َولِّيَػن َ
اك قِ ْبػلَةً تَػ ْر َ
ضَ
ك َشط َْر ال َْم ْسجد ال َ
فقالت اليهود عند ذلكَ ﴿ :ما َوالا ُى ْم َعن قِ ْبػلَتِ ِه ُم الاتِي َكانُواْ َعلَْيػ َها﴾ ،فأجابهم اهلل أحسن جواب فقاؿ﴿ :قُل
ِ
ب﴾،وىو يملكهما ،وتكليفو التحوؿ إلى جانب كتحويلو لكم إلى جانب آخر ﴿يَػ ْه ِدي
لِّلّو ال َْم ْش ِر ُؽ َوال َْمغْ ِر ُ
صر ٍ
من ي َ ِ ِ
اط ُّم ْستَ ِق ٍ
يم﴾ ،ىو مصلحتهم وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم).
َ َ
شاءُ إلَى َ
اهبم ثبلو هیفوهبیلِٜ١« 9بٗی ً ٠كس ّٞؽـا ؿك ٌٗ ٠ثٞؿ ،ؽـاٛٝـ ٗتؼبّ ث ٠ا ٝؿستٞك ؿاؿ ً ٠ؿك ٘ٛبمش ث٠
س٘ت ثيت آ٘وـس كًٜ ٝـ  ٝاُل اٌٗب ٙؿاضت ٠ثبضـً ،ؼج ٠كا ثي ٚؽٞؿش  ٝثيت آ٘وـس هلاك ؿ١ـ  ٝاُل اٌٗبٙپقيل
ٛجٞؿ ث١ ٠ل غٞكت ً ٠ثبضـ ث ٠س٘ت ثيتآ٘وـس كًٜ ٝـ .كس ّٞاهلل اي ٚػْ٘ كا عی سينؿ ٟسبّ اهبٗتص ؿك آٛزب
اٛزبٕ ٗیؿاؿِٜ١ .بٕ ً ٠ؿك ٗـي ٠ٜثٞؿ  ٝػجبؿتص كا ثبيـ ك ٝث ٠ثيت آ٘وـس ث ٠رب ٗیآٝكؿ ،اي ٚػْ٘ كا اٛزبٕ ؿاؿ  ٝث٠
ٗـت ١لـ ٟيب ضبٛنؿٗ ٟب ٟثً ٠ؼج ٠ك٘ٛ ٝیًلؿُ .ل١ٝی ام ؽٞؿثنكٍثيٜب ٙيٞ٢ؿ ايٗ ٠ِٜٛٞیُلتٜـ :ث ٠ؽـاهسٖ،
٘ٛیؿاٛيٖ صِ ٠ٛٞاست ًٗ ٠غ٘ـ ث ٠سٞی هجٔ٠ی ٗب ٘ٛبم ٗیؽٞاٛـ  ٝؿك ٘ٛبمش ١ـايت١ب  ٝاػ٘بّ ٗب كا ثلُلكت ٠است؟
ايٞٗ ٚضٞع ثل كس ّٞؽـاُ لا ٙآٗـٝ .هتی ايٗ ٚغٔت ث ٠ا ٝكسيـ  ٝهجٔ٠ی آٛب ٙثل اٛ ٝبپسٜـ آٗـ ً ٝؼج ٠كا ؿٝست
ٗیؿاضتٛ ،بُب ٟرجلئيْ آٗـ .كس ّٞؽـا ث ٠ا ٝكلٗٞؿ :ای رجلئيْ! ؿٝست ؿاضتٖ ؽـاٛٝـ ٗتؼبّ ٗلا ام ثيت آ٘وـس
ثلُلاٛـ  ٝث ٠س٘ت ًؼج٘ٛ ٠بيـ ٚٗ ٠ً ،ام آٛض ٠ام يٞ٢ؿيب ٙؿك ٗٞكؿ هجٔ٠ضب ٙث ٚٗ ٠كسيـ ٟاست ،افيت ضـٕ .رجلئيْ
ػلؼ ًلؿ :ام پلٝكؿُبكت ؿكؽٞاست ً ٚتب آ ٙكا ثلايت تـييل ؿ١ـ ً ٠ا ٝؿكؽٞاست ت ٞكا كؿ ٘ٛیًٜـ  ٝتّٜ٘بی ت ٞكا
ثیپبسؼ ٘ٛیُقاكؿٝ .هتی ؿػبی ايطبً ٙبْٗ ضـ ،رجلئيْ ثبال ككت  ٝؿك ٘١ب ٙسبػت ثبمُطت  ٝػلؼ ًلؿ :ای
غ ِج ِذ ا ُْ َذ َش ِاّ ََ ٝد ُْ ٤
ش َٓب ًُ٘ز ُْْ
مبَٛب كَ َْ َٝ ٍِّ ٞج َٜيَ َ
ؽ ْط َش ا ُْ َٔ ْ
ت َْ ٝج ِٜيَ كِ ٢اُ َ
غ َٔبء كََُِ٘ َََ٘٤ُِّٞيَ هِ ْجَِخ ر َْش َ
ٗغ٘ـ! ثؾٞا« 9ٙهَ ْذ َٗ َش ٟرَوَِ َ
138

ؽ ْط َش»ُٙ
كَ َْ ُٞٞا ُُ ٝج َِ ْْ ٌُ َٛ ٞ
ٗیُلؿاٛيٖ .پس كٝی ث ٠ربٛت ٗسزـآغلإ ً١ ٝ ٚل ًزب ً ٠ثبضيـ كٝی ؽٞؿ كا ث ٠آ ٙسًٜ ٞيـ) تب آؽل آيبت .ؿك
ايِٜ١ ٚبٕ يٞ٢ؿيبُ ٙلتٜـَٓ « 9ب َّٝلَ ُ ْْ ٛػَٖ هِ ْجَِزِ ِ ُْ ٜاَُزًَِ ٢بُْٗ ٞا َػَِ َْٜ ٤ب» (ص ٠صين آ٢ٛب كا ام هجٔ٠ای ً ٠ث ٠آ ٙكٗ ٝیًلؿٛـ،
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ة» (ثِٗ :ٞطلم ٗ ٝـلة ام آِٙ
ثلُلؿاٛيـ؟) ؽـاٛٝـ ث ٠آٛب ٙث٢تلي ٚپبسؼ كا ؿاؿ  ٝكلٗٞؿ« 9هَُ ِّ ّللِ ا ُْ َٔ ْ
ؾ ِش ُ
م َٝا ُْ َٔ ْـ ِش ُ
ؽـاٛٝـ است)  ٝاٗ ٝبٓي آ٢ٛب است ٌّٔٗ ٝق ًلؿ ٙؽـاٛٝـ ث ٠تـييل ؿاؿ ٙث ٠سٞيی ٘١بٜٛـ تـييل ؿاؿ ٙض٘ب ث١ ٠ل
غزَوِ ٝ( 139»ْ٤ؽـا ١ل ًس كا ً ٠ثؾٞا١ـ ث ٠كا ٟكاست ١ـايت
ف َشاه ٓ ْ
سٞی ؿيِل استِ ْٜ َ٣« .ذَ٣ َٖٓ ١ؾَب ُء ِاَُِ ٠
ٗیًٜـ) .اي ٚث ٠غالط آٛب ٙاست  ٝاعبػتضب ٙآ٢ٛب كا ث ٠سٞی ٛؼ٘ت١بی ث٢طت ٗیثلؿ».

فقاؿ أبو محمد (ع) ( :وجاء قوـ من اليهود إلى رسوؿ اهلل (ص) فقالوا :يا محمد ىذه القبلة بيت المقدس
قد صليت إليها أربع عشر سنة ثم تركتها اآلف أفحقاً كاف ما كنت عليو فقد تركتو إلى باطل فإنما يخالف

الحق الباطل ،أو باطبلً كاف ذلك فقد كنت عليو طوؿ ىذه المدة ؟ فما يؤمننا أف تكوف اآلف على باطل؟
فقاؿ رسوؿ اهلل (ص) :بل ذلك كاف حقاً وىذا حق يقوؿ اهلل :قل هلل المشرؽ والمغرب يهدي من يشاء إلى
صراط مستقيم إذا عرؼ صبلحكم يا أيها العباد في استقباؿ المشرؽ أمركم بو ،وإذا عرؼ صبلحكم في

استقباؿ المغرب أمركم بو ،وإف عرؼ صبلحكم في غيرىما أمركم بو ،فبل تنكروا تدبير اهلل في عباده وقصده
إلى مصالحكم فقاؿ رسوؿ اهلل (ص) :لقد تركتم العمل في يوـ السبت ثم عملتم بعده سائر األياـ ،ثم
تركتموه في السبت ثم عملتم بعده أفتركتم الحق إلى باطل أو الباطل إلى حق أو الباطل إلى باطل أو الحق

إلي حق قولوا كيف شئتم .فهو قوؿ محمد (ص) وجوابو لكم قالوا :بل ترؾ العمل في السبت حق والعمل
بعده حق ،فقاؿ رسوؿ اهلل (ص) :فكذلك قبلة بيت المقدس في وقتو حق ثم قبلة الكعبة في وقتو حق
فقالوا :يا محمد أفبدا لربك فيما كاف أمرؾ بو بزعمك من الصبلة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة ؟

فقاؿ رسوؿ اهلل (ص) :ما بدا لو عن ذلك فإنو العالم بالعواقب والقادر على المصالح ال يستدرؾ على نفسو
غلطاً ،وال يستحدث رأياً يخالف المتقدـ ،جل عن ذلك ،وال يقع عليو أيضاً مانع يمنعو من مراده ،وليس
يبدؤ وإال لما كاف ىذا وصفو ،وىو (عز وجل) متعاؿ عن ىذه الصفات علواً كبيراً .ثم قاؿ لهم رسوؿ اهلل
(ص) :أيها اليهود أخبروني عن اهلل ،أليس يمرض ثم يصح ،ويصح ثم يمرض؟ أبدا لو في ذلك؟ أليس يحيى

ويميت؟ أبدا لو في كل واحد من ذلك؟ فقالوا :ال ،قاؿ :فكذلك اهلل تعبد نبيو محمداً بالصبلة إلى الكعبة

بعد أف تعبده بالصبلة إلى بيت المقدس ،وما بدا لو في األوؿ ،ثم قاؿ :أليس اهلل يأتي بالشتاء في أثر الصيف
والصيف في أثر الشتاء؟ أبدا لو في كل واحد من ذلك؟ قالوا :ال ،قاؿ رسوؿ اهلل (ص) :فكذلك لم يب ُد لو
في القبلة ،قاؿ :ثم قاؿ :أليس قد ألزمكم في الشتاء أف تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمكم في

الصيف أف تحترزوا من الحر؟ فبدا لو في الصيف حتى أمركم بخبلؼ ما كاف أمركم بو في الشتاء؟ قالوا :ال،
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قاؿ رسوؿ اهلل (ص) :فكذلك اهلل تعبدكم في وقت لصبلح يعلمو بشيء ،ثم تعبدكم في وقت آخر لصبلح
ِِ
ب
آخر يعلمو بشييء آخر ،وإذا أطعتم اهلل في الحالتين استحققتم ثوابو ،وأنزؿ اهللَ ﴿ :وللّو ال َْم ْش ِر ُؽ َوال َْمغْ ِر ُ
ِ ِ
ِ
ُّ
يم﴾  ،يعني إذا توجهتم بأمره فثم الوجو الذي تقصدوف منو اهلل
فَأَيْػنَ َما تُػ َولواْ فَػثَ ام َو ْجوُ اللّو إِ اف اللّوَ َواس ٌع َعل ٌ
وتأملوف ثوابو .ثم قاؿ رسوؿ اهلل (ص) :يا عباد اهلل أنتم كالمرضى ،واهلل رب العالمين كالطبيب فصبلح

المرضى فيما يعلمو الطبيب ويدبره بو ،ال فيما يشتهيو المريض ويقترحو ،أال فسلموا اهلل أمره تكونوا من
الفائزين فقيل :يا ابن رسوؿ اهلل فلِ َم أمر بالقبلة األولى؟ فقاؿ :لما قاؿ اهلل (عز وجل)َ ﴿ :وَما َج َعلْنَا ال ِْق ْبػلَةَ
نت علَيػها﴾ وىي بيت المقدس ﴿إِالا لِنػعلَم من يػتابِع ال ارس َ ِ
ِ
ب َعلَى َع ِقبَػ ْي ِو﴾  ،إال لنعلم
الاتِي ُك َ َ ْ َ
َْ َ َ َ ُ ُ
وؿ م امن يَن َقل ُ
ذلك منو وجوداً بعد أف علمناه سيوجد ،وذلك أف ىوى أىل مكة كاف في الكعبة فأراد اهلل أف يبين متبع
محمد (ص) من مخالفيو بإتباع القبلة التي كرىها ،ومحمد (ص) يأمر بها ،ولما كاف ىوى أىل المدينة في

بيت المقدس أمرىم بمخالفتها والتوجو إلى الكعبة ليبين من يوافق محمداً فيما يكرىو فهو مصدقو وموافقو.
ثم قاؿ :وإف كانت لكبيرة إال على الذين ىدى اهلل إنما كاف التوجو إلى بيت المقدس في ذلك الوقت كبيرة

إال على من يهدي اهلل فعرؼ أف اهلل يتعبد بخبلؼ ما يريده المرء ليبتلى طاعتو في مخالفة ىواه) .

اثْ هؾول هیفوهبیلُ« 9140ل١ٝی ام يٞ٢ؿيبٛ ٙنؿ كس ّٞؽـا آٗـٛـ ُ ٝلتٜـ :ای ٗغ٘ـ! اي ٚهجٔ ،٠ثيت
آ٘وـس است ً ٠ص٢بكؿ ٟسبّ ك ٝث ٠آ٘ٛ ٙبم ُناكؿی  ٝاآل ٙآ ٙكا تلى ٞ٘ٛؿی .آيب هجٔ٠ای ً ٠ك ٝث ٠آ٘ٛ ٙبم
ٗیؽٞاٛـی ،عن ثٞؿ  ٝاً ٜٙٞآ ٙكا ث ٠س٘ت ثبعْ تلى ًلؿی؟! ً ٠ؿك اي ٚغٞكت ثب ا ْ١عن ٗؾبٓلت ٗی٘ٛبيی .يب
هجٔ٠ی ا ّٝثبعْ ثٞؿ ؿك عبٓی ً ٠ت ٞؿك ع ّٞايٗ ٚـت ثل اي ٚهجٔ٘ٛ ٠بم ٗیؽٞاٛـی؟! ص ٠صينی ثبػج اع٘يٜبٗ ٙب
ٗیضٞؿ ً ٠اً ٜٙٞثل ثبعْ ٛجبضی؟ كس ّٞؽـا كلٗٞؿ :هجٔ٠ی ا ّٝعن ثٞؿ  ٝاي ٚهجٔٛ ٠ين عن است .ؽـاٛٝـ
غزَوِ»ْ٤
ٗیكلٗبيـ« 9هَُ ِّ ّللِ ا ُْ َٔ ْ
ؾ ِش ُ
ف َشاه ٓ ْ
م َٝا ُْ َٔ ْـ ِش ُ
ة» (ثِٗ :ٞطلم ٗ ٝـلة ام آ ِٙؽـاٛٝـ است» «ِ ْٜ َ٣ذَ٣ َٖٓ ١ؾَب ُء اَُِِ ٠
( ٝؽـا ١ل ًس كا ً ٠ثؾٞا١ـ ث ٠كا ٟكاست ١ـايت ٗیًٜـ) .ای ثٜـُب !ٙاُل غالعتب ٙكا ؿك كٞ٘ٛ ٝؿ ٙث ٠س٘ت
ٗطلم ثـاٛـ ،ض٘ب كا ث ٠آ ٙؿستٞك ٗیؿ١ـ  ٝاُل غالعتب ٙكا ؿك كٞ٘ٛ ٝؿ ٙث ٠س٘ت ٗـلة ثـاٛـ ،ض٘ب كا ث ٠آ ٙؿستٞك
ٗیؿ١ـ  ٝاُل غالعتب ٙكا ؿك ؿيل اي ٚؿ ٝثـاٛـ ،ض٘ب كا ث ٠آ ٙؿستٞك ٗیؿ١ـ .پس تـثيل ؽـاٛٝـ كا ؿك ٗيب ٙثٜـُبٛص
اٌٛبك ٌٜٛيـ ١ ٝـف اٗ ٝػبٓظ ض٘ب ٗیثبضـ .كس ّٞاهلل كلٗٞؿ :ػْ٘ ؿك كٝم ضٜج ٠كا تلى ُلتيـ  ٝؿك ثوي٠ی كٝم١ب ث٠
آ ٙػْ٘ ًلؿيـ ،سپس آ ٙكا ؿك ضٜج ٠تلى ًلؿيـ  ٝثؼـ ام آ ٙػْ٘ ٞ٘ٛؿيـ ،آيب ض٘ب عن كا ث ٠س٘ت ثبعْ تلى
ٞ٘ٛؿيـ يب ثبعْ كا ث ٠س٘ت عن  ٝيب ثبعْ كا ث ٠س٘ت ثبعْ تلى ًلؿيـ يب عن كا ثب اٛزبٕ ؿاؿ ٙعن؟! صٗ ٠یُٞييـ؟
اي ٚسؾ ٚعضلت ٗغ٘ـ ٝ پبسؼ ا ٝث ٠ض٘ب است .آٛب ٙػلؼ ًلؿٛـ :تلى ًلؿ ٙػْ٘ ؿك كٝم ضٜج ٠عن ثٞؿ  ٝػْ٘
ًلؿ ٙثؼـ ام آٛ ٙين عن .كس ّٞاهلل كلٗٞؿ :ث٘١ ٠ي ٚغٞكت ،هجٔ٠ی ثيت آ٘وـس ؿك مٗب ٙؽٞؿش عن ثٞؿ  ٝهجٔ٠ی
ًؼجٛ ٠ين ؿك ٝهتص عن .آٛب ٙػلؼ ًلؿٛـ :ای ٗغ٘ـ! آيب ؿك ؿستٞك پلٝكؿُبكت ثِـا  ٝتـييلی ايزبؿ ضـ؛ ٘١ب٘ٛ ٙبم
ؽٞاٛـٛت ث ٠س٘ت ثيت آ٘وـس تب اي ٠ٌٜت ٞكا ث ٠سٞی ًؼجٞ٘ٛ ٠ؿ؟ كس ّٞاهلل كلٗٞؿ :ؿك اي ٚؽػٞظ ثلای ا ٝثـا
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ثٝ ٠رٞؿ ٛيبٗـ؛ ً ٠ا ٝؿاٛبی ث ٠ػبهجت ًبك١ب است  ٝثل ٗػبٓظ تٞاٛب ٝ ،اضتجب١ی ؿك ًبكش ٝرٞؿ ٛـاكؿ ٛ ٝظلی ٛـاكؿ ً٠
ثب ٛظل هجٔیاش ٗؾبٓق ثبضـ؛ ؽـاٛٝـ ثسی ثلتل  ٝثبالتل ام آ ٙاست٘١ .ضٜي ٚثلای اٗ ٝبٛؼی ٝرٞؿ ٛـاكؿ ً ٠ا ٝكا ام
ٗوػٞؿش ثبم ؿاكؿ .ا ٝآؿبم ٘ٛیًٜـ ً ٠ؿك ؿيل اي ٚغٞكت صٜي ٚصينی ٝيژُی ا٘ٛ ٝیثٞؿ ،ا ٝػنٝرْ ام اي ٚغلبت
ثسی ثبالتل  ٝثلتل است .سپس كس ّٞؽـا ث ٠آٛب ٙكلٗٞؿ :ای يٞ٢ؿيب !ٙؿك ٗٞكؿ ؽـاٛٝـ ث ٚٗ ٠ؽجل ؿ١يـ .آيب ايٚ
ُٛ ٠ٛٞيست ً ٠ا ٝثي٘بك ٗیًٜـ  ٝپس ام آ ٙسالٗتی ٗیؿ١ـ ٝ ،ا ٝث ٠سالٗت ٗیؿاكؿ  ٝپس ام آ ٙثي٘بك ٗیًٜـ؟ آيب ؿك
ايٞٗ ٚكؿ ثـا  ٝتـييلی ثلايص ايزبؿ ٗیضٞؿ؟ آيب ا ٝمٛـ٘ٛ ٟیًٜـ يب ٘ٛیٗيلاٛـ؟! آيب ؿك ٠٘١ی ايٞٗ ٚاكؿ ثلايص ثـا ٝ
تـييل ايزبؿ ٗیضٞؿ؟ ُلتٜـ :ؽيل .ايطب ٙكلٗٞؿ :پس ث٘١ ٠ي ٚتلتيت ؽـاٛٝـ پيبٗجلش ٗغ٘ـ كا ٌّٗٔق ًلؿ ً ٠پس
ام اي ٠ٌٜث ٠س٘ت ثيت آ٘وـس ٘ٛبم ؽٞاٛـ ،ك ٝثً ٠ؼج٘ٛ ٠بم ثِناكؿ  ٝثـا  ٝتـييلی ؿك عٌٖ ٛؾستي ،ٚعبغْ ٛطـٟ
است .سپس كلٗٞؿ :آيب ؽـاٛٝـ پس ام تبثستب ،ٙمٗستب ٝ ،ٙتبثستب ٙكا پس ام مٗستب٘ٛ ٙیآٝكؿ؟ آيب ؿك ٠٘١ی اي٢ٜب
ثـا  ٝتـييلی ثلايص ٗیثبضـ؟ ػلؼ ًلؿٛـ :ؽيل .كس ّٞاهلل كلٗٞؿ :ث٘١ ٠ي ٚغٞكت ؿك ٗٞضٞع هجٔٛ ٠ين ثـا ٝ
تـييلی ثلايص ايزبؿ ٛطـ ٟاست .كاٝی ٗیُٞيـ :سپس ايطب ٙكلٗٞؿ :آيب ض٘ب كا ؿك مٗستبٔٔٗ ٙنٕ ٜٞ٘ٛؿ ً ٠ام
سلٗب ثب ٓجبس ُلٕ ؿٝكی ًٜيـ  ٝض٘ب كا ؿك تبثستبٔٔٗ ٙنٕ ٜٞ٘ٛؿ ً ٠ام ُلٗب ث ٠ؿٝك ثبضيـ؟ آيب ؿك تبثستب ٙثـا  ٝتـييلی
ايزبؿ ضـ ٟاست ً ٠ض٘ب كا ؽالف آٛض ٠ؿك مٗستب ٙاٗل ًلؿ ،ٟكلٗب ٙؿاؿ ٟاست؟ ػلؼ ًلؿٛـ :ؽيل .كس ّٞاهلل
كلٗٞؿ :ايٜضٜي ٚاست ً ٠ؽـاٛٝـ ؿك مٗبٛی ض٘ب كا ث ٠ؿٓيْ ٗػٔغتی ً ٠ؽٞؿ ٗیؿاٛـ ،ث ٠صينی ٌٗٔق ٗیًٜـ ،سپس
ؿك مٗبٛی ؿيِل ض٘ب كا ث ٠صينی ؿيِل ث ٠ر٢ت ٗػٔغتی ًٗ ٠یؿاٛـٌٔٗ ،ق ٗی٘ٛبيـ .اُل ؿك ١ل ؿ ٝغٞكت ام ؽـاٛٝـ
ة كَؤ َ َْٔ َ٘٣ب ر َُْ ُٞٞا
اعبػت ًٜيـٗ ،ستغن حٞاة ايطب ٙؽٞا١يـ ضـ .ؽـاٛٝـ اي ٚآي ٠كا ٛبمّ كلٗٞؿّ ِ َٝ « 9للِ ا ُْ َٔ ْ
ؾ ِش ُ
م َٝا ُْ َٔ ْـ ِش ُ
141

(ٗطلم ٗ ٝـلة ام آ ِٙؽـا است؛ پس ث١ ٠ل ربی ً ٠كًٜ ٝيـٝ ،ر ٠ؽـا آٛزب

للاِ إَِ ّ
كَضَ َْ َْ ٝجّ ُٚ
اعغ َػ ِِ»ْ٤
للاَ َِ ٝ
است .ؽـا كلاػ كع٘ت  ٝؿاٛب است)؛ يؼٜی اُل ث ٠ؿستٞك ا ٝتٞرًٜ ٠يـ ،آٛزب ٘١بٝ ٙر ٠ؽـاٛٝـ است ً ٠ام آٛزب ا ٝكا
هػـ ٗیًٜيـ  ٝاٗيـ حٞاثص كا ؿاكيـ .سپس كس ّٞاهلل كلٗٞؿ :ای ثٜـُب ٙؽـاٛٝـ! ض٘ب ٗبٜٛـ ثي٘بكا١ ٙستيـ ٝ
ؽـاٛٝـ ،پلٝكؿُبك ر٢بٛيبٗ ،ٙبٜٛـ پنضي .غالط ثي٘بك ؿك آٛض ٠پنضي ٗیؿاٛـ  ٝثٝ ٠اسغ٠ی آ ،ٙتـثيل ٗیًٜـ،
ٗیثبضـ؛  ٠ٛؿك آٛض ٠ؽٞاست ثي٘بك است  ٝام ؽٞؿ ٗیثبكـ .ثُٞ ٠ش ٠ً ،تسٔيٖ ؿستٞك ا ٝثبضيـ تب ام كستِبكاٙ
ُلؿيـُ .لت ٠ضـ :ای كلمٛـ كس ّٞاهلل! صلا ث ٠هجٔ٠ی ا ّٝؿستٞك ؿاؿ ٟضـ؟ كلٗٞؿ :مٗبٛی ً ٠ؽـاٛٝـ ػنٝرْ كلٗٞؿ9
« ََٓ ٝب َج َؼ َِْ٘ب ا ُْوِ ْجَِخَ اَُزًُِ٘ ٢ذَ َػَِ َْٜ ٤ب» (هجٔ٠ای ً ٠ثل آ ٙثٞؿی كا كوظ ث ٠اي ٚر٢ت هلاك ؿاؿيٖ ً )٠ـ٘١ب ٙثيت آ٘وـسـ

ت َػََِ ٠ػوِجَ ًْ( 142»ِٚ ٤سی ً ٠ام پيبٗجل پيلٝی ٗیًٜـ كا ام ًسبٛی ثل پبض٠ٜی ؽٞؿ
عَ٘٣ َٖٔ ِٓ ٍَ ٞوَِِ ُ
«اِّلَ َُِ٘ ْؼَِ َْ َٖٓ َ٣زَجِ ُغ اُ َش ُ
 ٝثل ػويـٟی ؽٞؿ ثبمٗیُلؿٛـ ،ثـاٛيٖ)؛ رن اي ٠ٌٜصٜي ٚصينی كا ام آ ،ٙؿكيبثيٖ؛ صينی است ً ٠پس ام ٝرٞؿ
ؿاضتٜص ،آ ٙكا ؽٞا١يٖ ؿاٛست .ايٞٗ ٚضٞع ام آ ٙر٢ت ثٞؿ ً ٠مٗبٛی ًٗ ٠يْ ً ٝطص ا ٠ٌٗ ْ١ثً ٠ؼج ٠ثٞؿ،
ؽـاٛٝـ اكاؿ ٟكلٗٞؿ ً ٠پيلٝاٗ ٙغ٘ـ كا ام ٗؾبٓلي ٚا ٝثب ٗتبثؼت  ٝپيلٝی ام هجٔ٠ای ً ٠آ ٙكا ؽٞش ٘ٛیؿاضتٜـ،
ٗطؾع سبمؿ ٗ ٝغ٘ـ كا ث ٠صٜي ٚصينی ؿستٞك ؿاؿِٜ١ ٝ ،بٗی ًٗ ٠يْ ً ٝطص ٗلؿٕ ٗـي ٠ٜؿك ثيت آ٘وـس ثٞؿ،
ث ٠ؽالف آ ٙكلٗب ٙؿاؿ  ٝاي ٠ٌٜثً ٠ؼج ٠كًٜٜ ٝـ ،تب ًسی ً ٠ثب ٗغ٘ـ ٗٞاكوت ؿاكؿ  ٝا ٝكا تػـين ٗیًٜـ ،ثٝ ٠اسغ٠ی
آٛض ٠ام آً ٙلا١ت ؿاكؿ ،آضٌبك ُلؿؿ .سپس كلٗٞؿ :ايٗ ٚسأٓ٠ای سؾت  ٝثنكٍ ثٞؿ ِٗل ثل ًسبٛی ً ٠ؽـاٛٝـ آٛبٙ
كا ١ـايت كلٗٞؿ ٟثٞؿ .كً ٝلؿ ٙث ٠سٞی ثيت آ٘وـس ؿك آ ٙمٗبٗ ،ٙسأٓ٠ای سؾت ُ ٝلا ٙثٞؿ ِٗل ثلای ًسبٛی ً٠
ؽـاٛٝـ ١ـايتضبً ٙلؿ ٟثٞؿ .ؿك ٛتيز ٠ؿاٛست ً ٠ؽـاٛٝـ ث ٠ؽالف آٛض ٠ؽٞاست ثٜـ ٟاست ،كلٗبٗ ٙیؿ١ـ ،تب
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اعبػت ام ؽٞؿش كا ؿك ٗؾبٓلت ثب ٞ١ا ٞ١ ٝسص ثيبمٗبيـ».143

***

إضاءة من فاتحة سورة يوسف
ِ
ِِ
ف َألَبِ ِيو يا أَب ِ
ش َر َك ْوَكباً َوال ا
ين *
قاؿ تعالى﴿ :إِ ْذ قَ َ
َح َد َع َ
وس ُ
ت إِنِّي َرأَيْ ُ
تأَ
َ َ
اؿ يُ ُ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْػتُػ ُه ْم لي َساجد َ
ش ْم َ
شيطَا َف لِ ِْئلنْ ِ
ك
قَ َ
ص ُرْؤ َ
ين * َوَك َذلِ َ
ك فَػيَ ِكي ُدوا ل َ
ياؾ َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
َك َك ْيداً إِ اف ال ا ْ
ص ْ
اؿ يَا بُػنَ اي ال تَػ ْق ُ
ساف َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
َ
ك ويػعلِّم َ ِ
يل ْاأل ِ ِ ِ ِ
ك و َعلَى ِ
ك ِم ْن
وب َك َما أَتَ ام َها َعلَى أَبَػ َويْ َ
يَ ْجتَبِ َ
آؿ يَػ ْع ُق َ
ك م ْن تَأْ ِو ِ َ
َحاديث َويُت ُّم ن ْع َمتَوُ َعلَْي َ َ
يك َربُّ َ َ ُ َ ُ
قَػبل إِبػر ِاىيم وإِسحا َؽ إِ اف ربا َ ِ
ِ
يم﴾ .
ْ ُ َْ َ َ ْ َ
يم َحك ٌ
ك َعل ٌ
َ
في ىذه اآليات تفتتح مسيرة يوسف (ع) إلى اهلل ،أنها تذكير من اهلل العليم الحكيم ليوسف (ع) بحقيقتو
التي ارتقاىا في عالم الذر وغفل عنها بسبب حجاب الجسد لما خلقو اهلل وأنزلو إلى ىذا العالم الظلماني
(عالم األجساـ) ،قاؿ تعالىَ ﴿ :ولََق ْد َعلِ ْمتُ ُم النا ْشأَةَ ْاألُولَى فَػلَ ْوال تَ َذ اك ُرو َف﴾  ،أي إنكم كنتم في عالم الذر
ِ
مخلوقين وامتحنكم اهلل ﴿وإِ ْذ أَ َخ َذ ربُّ َ ِ
ِ
ِ
ت
َس ُ
ك م ْن بَنِي َ
َ
َ
آد َـ م ْن ظُ ُهوِرى ْم ذُ ِّرياػتَػ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُى ْم َعلَى أَنْػ ُفس ِه ْم أَل ْ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب َربِّ ُك ْم قَالُوا بَػلَى َش ِه ْدنَا أَ ْف تَػ ُقولُوا يَػ ْوَـ الْقيَ َامة إِناا ُكناا َع ْن َى َذا غَافل َ
ين * أ َْو تَػ ُقولُوا إنا َما أَ ْش َر َؾ آبَا ُؤنَا م ْن قَػ ْبلُ
َوُكناا ذُ ِّرياةً ِم ْن بَػ ْع ِد ِى ْم أَفَػتُػ ْهلِ ُكنَا بِ َما فَػ َع َل ال ُْم ْب ِطلُو َف﴾.
سٝؽ٘گشی اص آؿبص عٞسٙی ٞ٣عق
فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل( 9آِٛب ٠ً ٟيٞسق ث ٠پـكش ُلت :ای پـك ،ؿك ؽٞاة يبمؿ ٟستبك ٝ ٟؽٞكضيـ ٗ ٝب ٟكا
ؿيـٕ ،ؿيـٕ ً ٠سزـٟإ ٗیًٜٜـ * ُلت :ای پسلًٖ ،كؤيبيت كا ثلای ثلاؿكاٛت عٌبيت ٌٗ ٠ً ،ٚت ٞكا عئ٠ای
ٗیاٛـيطٜـ؛ ميلا ضيغب ٙآؿٗيب ٙكا ؿضٜ٘ی آضٌبك است *  ٝث ٠اي ٠ُٛٞ ٚپلٝكؿُبكت ت ٞكا ثلٗیُنيٜـ  ٝتؼجيل
ؽٞاة١ب كا ث ٠تٗ ٞیآٗٞمؿ ٘١ ٝضٜبٛ ٠ً ٙؼ٘ت ؽٞؿ كا پيص ام اي ٚثل پـكا ٙت ٞاثلا١يٖ  ٝاسغبم ت٘بٕ ًلؿ ٟثٞؿ ،ثل
ت ٝ ٞؽبٛـا ٙيؼوٞة  ٖ١ت٘بٕ ٗیًٜـ ٠ً ،پلٝكؿُبكت ؿاٛب  ٝعٌيٖ است).
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كه ایي آیبد هَیو یٍْف ثَ ٍْی فلاًّل آؿبى هیّْك .ایي آیبد ،یک یبكآّهی اٍذ اى ٍْی

فلاًّل كاًبی ؽکین ثوای یٍْف اى ؽمیمزی کَ كه ػبلَن مهِ ثَ آى اِهرمب پیلا کوكٍ ّ ثَ كلیل ّعْك
ؽغبة عَل اى ٌُگبهی کَ فلاًّل اّ ها آفویل ّ ثَ ایي ػبلَن ظلوبًی (ػبلن اعَبم) فوّك آّهك ،اى آى
ؿبفل ّل .ؽك رؼبلی هیفوهبیلََُٝ « 9وَ ْذ َػِِ ْٔزُ ُْ اَُ٘ؾْؤَحَ ْاْلُ ٠َُٝكََِ ّْٞل رَ َز ًَشُ( 145» َٕٝض٘ب ام پيـايص ٛؾست آُب١يـ؛
 - 143بحار االنوار= ج  7ص  118تا .11:
ٌ - 144وسؾ=  7تا .9
 - 145واقعه= .95
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صلا ث ٠يبؿش ٘ٛیآٝكيـ؟)؛ یؼٌی ّوب كه ػبلن مهِ آفویلٍ ّلٍ ثْكیل ّ فلاًّل ّوب ها اهزؾبى ًوْكِ َٝ « .ا ْر
ؽ ِْ ٜذَٗب إَْٔ رَوُُُٞٞا  َّ ْٞ َ٣ا ُْوَِ٤ب َٓ ِخ اَِٗب
أَ َخ َز َسثيَ ِْٖٓ ثَِ٘ ٢آ َد َّ ِْٖٓ ظُ ُِ ٜٞس ُِ ْْ ٛر ِّسَ٣زَ َُٝ ْْ ٜأَ ْ
غذُ ثِ َشثِّ ٌُ ْْ هَبُُٞا ثَََِ ٠
غ ِ ْْ ٜأََُ ْ
ؽ ََ ٜذَ ُْْ ٛػَِ ٠أَ ْٗلُ ِ
ًَُ٘ب ػَْٖ ََ ٛزا َؿبكِِِ * َٖ٤أَ ْ ٝرَوُُُٞٞا اَِٗ َٔب أَؽ َْشىَ آثَبإُ َٗب ِْٖٓ هَ ْج َُ ًََُ٘ ٝب ُر ِّسَ٣خ ِْٖٓ ثَ ْؼ ِذ ِ ْْ ٛأَكَزُ ٌَُْ٘ ِِٜب ثِ َٔب كَ َؼ ََ ا ُْ ُٔ ْج ِطُِ ٝ( 146» َٕٞآِٛب٠ً ٟ
پلٝكؿُبك ت ٞام پطت ثٜی آؿٕ كلمٛـاٛطب ٙكا ثيل ٙٝآٝكؿ  ٝآٛب ٙكا ثلؽٞؿضبُٞ ٙاُ ٟلكت  ٝپلسيـ :آيب ٗٚ
پلٝكؿُبكتبٛ ٙيستٖ؟ ُلتٜـ :آكیُٞ .ا١ی ٗیؿ١يٖ تب ؿك كٝم هيبٗت ِٞٛييـ ٗب ام آ ٙثیؽجل ثٞؿيٖ * يب ِٞٛييـ پـكاٗ ٙب
پيص ام ايٗ ٚطلى ثٞؿٛـ ٗ ٝب ٛسٔی ثٞؿيٖ پس ام آ٢ٛب .آيب ث ٠سجت ًبكی ً ٠ثبعًْٜٜـُبً ٙلؿ ٟثٞؿٛـ ٗب كا ث٠
١الًت ٗیكسبٛی؟).

وفي دعاء يوـ الغدير الذي رواه عمارة بن الجوين أبي ىاروف العبدي ،قاؿ أبو عبد اهلل الصادؽ (ع)…( :
فمن صلى ركعتين ،ثم سجد وشكر اهلل (عز وجل) مائة مرة ،ودعا بهذا الدعاء بعد رفع رأسو من السجود،

الدعاء :اللهم إني أسألك بأف لك الحمد وحدؾ ال شريك لك ،وأنك واحد أحد صمد ،ولم تلد ولم تولد
ولم يكن لك كفوا أحد ،وأف محمدا عبدؾ ورسولك صلواتك عليو وآلو .يا من ىو كل يوـ في شأف ،كما

علي بأف جعلتني من أىل أجابتك وأىل دينك وأىل دعوتك ،ووفقتني لذلك في
كاف من شأنك أف تفضلت ا

مبتدأ خلقي تفضبل منك وكرما وجودا ،ثم أردفت الفضل فضبل ،والجود جودا ،والكرـ كرما ،رأفة منك

ورحمة إلى أف جددت ذلك العهد لي تجديدا بعد تجديدؾ خلقي ،وكنت نسياً منسياً ناسياً ساىياً غافبلً.

 - 146اعراؾ=  1:5و  .1:6در اٌن آٌه پاسخی وجود دارد به کسی است که میگوٌد= گناه کسی که اسالم و رسالتهای آسمانی
به او نرسٌده است ،مانند کسی که در سرزمٌنهای ناشناختهی آفرٌقا ٌا در گوشه و کنارهای زمٌن ٌا در سرزمٌنی دور از
سرزمٌن فرستادگان زندگی میکند ،چٌست؟ پاسخ اٌن است که آٌهی اول ثابت میکند که امتحان همهی مردم به پاٌان رسٌد و
هر کدام از آنها جاٌگاه خود را برگرفت و وضعٌت و استحقاقش روشن شد .آٌهی دوم بٌان میکند که آنها با پٌروی کردن از
گمراهی پدرانشان در اٌن زمٌنٌ ،ا اٌنکه در سرزمٌنی زندگی میکردند که پٌامبری بر آن قدم نگذاشته و حق به آن نرسٌده و
کسی آن را نرسانٌده است ،معذور نمیباشند؛ چرا که خداوند به آنان میفرماٌد= من شما را در عالَم ذرّ آزمودم و وضعٌت و
استحقاق شما را دانستم .پس نگوٌٌد= «إِ َّن َما أَ ْ
ش َر َك آ َباؤُ َنا مِنْ َق ْبل ُ َو ُك َّنا ُذ ِّر َّي ًة مِنْ َب ْع ِد ِه ْم أَ َف ُت ْهلِ ُك َنا ِب َما َف َعل َ ا ْل ُم ْبطِ لُونَ » (پدران ما پيش
از اين مشرک بودند و ما نسلی بوديم پس از آنها .آيا به سبب کاری که باطلکنندگان کرده بودند ما را به هالکت میرسانی؟)
(اعراؾ)1:6؛ به عبارت دٌگر خداوند به آنان می فرماٌد= من داناتر هستم ،که اگر پٌامبران و اوصٌا و فرستادگان نزد شما
میآمدند و تبلٌػکنندگان ،رسالتهای آسمان را به شما میرسانٌدند ،باز هم اٌمان نمیآوردٌد و تصدٌق نمیکردٌدَ « .ولَ ْو َعلِ َم هللاُ
فِي ِه ْم َخ ْيراً ََل ْس َم َع ُه ْم َولَ ْو أَ ْس َم َع ُه ْم لَ َت َو َّل ْوا َو ُه ْم ُم ْع ِرضُونَ » (و اگر خدا خيری در آنان میيافت ،شنوايشان میساخت و حتی اگر هم
آنها را شنوا ساخته بود باز هم برمیگشتند و رويگردان میشدند) (انفال .)56اما کسی که میگوٌد= چرا آنان در مقولهی رسٌدن
ابالغ ،با ک ّفاری که در سرزمٌن رسالتها زندگی میکردند ،مساوی نٌستند؟ پاسخش اٌن است که تبلٌػ به آنان ،فضٌلتی است
نسبت به کسی که فضٌلت را نمیپذٌرد و مستحقش نمیباشد؛ در حالی که از پٌش میدانستٌم که او به طور قطع و ٌقٌن آن را
نمیپذٌرد و اگر به آنها عرضه میشد ،همٌن نتٌجه حاصل میشد .اما اشکالی ندارد که بر برخی از آنها عرضه شود تا بٌان شود
که ساٌرٌن نٌز همانند همٌن گروهی هستند که حق بر اٌشان عرضه شد و قبولش نگردند .بنابراٌن عرضه به برخی از آنها به
جهت اتمام حجت است و عذری برای کسی که بگوٌد= «إِ َّن َما أَ ْ
ش َر َك آ َباؤُ َنا مِنْ َق ْبل ُ َو ُك َّنا ُذ ِّر َّي ًة مِنْ َب ْع ِد ِه ْم» (پدران ما پيش از اين
مشرک بودند و ما نسلی بوديم پس از آنها) باقی نمیماند؛ چرا که بر همانندهای آنها حق عرضه شد و آنان گمراهی پدرانشان را
ِير إِ َّال َقال َ ُم ْت َرفُوهَا إ ِ َّنا َو َجدْ َنا آ َبا ََ َنا َع َلى أ ُ َّم ٍة َوإِ َّنا َعلَى
بر هداٌت فرستادگان برگزٌدندَ « .و َك َذلِ َك َما أَ ْر َ
س ْل َنا مِنْ َق ْبلِ َك فِي َق ْر َي ٍة مِنْ َنذ ٍ
ار ِه ْم ُم ْق َتدُونَ » (به اين ترتيب ،پيش از تو به هيچ قريهای بيمدهندهای نفرستاديم مگر آنکه متن ّعمانش گفتند :ما پدرانمان را بر
آ َث ِ
آيينی يافتيم و به اعمال آنها اقتدا میکنيم) (زخرؾ )56و حتی گمراهی پدرانشان را هداٌت و حق دٌدند « َبلْ َقالُوا إِ َّنا َو َجدْ َنا
ار ِه ْم ُم ْه َتدُونَ » (نه ،بلکه میگويند :پدرانمان را بر آيينی يافتيم و ما از ِپی آنها هدايتيافتهايم)
آ َبا ََ َنا َعلَى أ ُ َّم ٍة َوإِ َّنا َعلَى آ َث ِ
(زخرؾ.)55
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فأقمت نعمتك بأف ذكرتني ذلك ومننت بو على وىديتني لو فليكن من شأنك يا الهي وسيدي وموالي ،أف

تتم لي ذلك وال تسلبنيو حتى تتوفاني على ذلك ،وأنت عنى راض ،فانك أحق المنعمين أف تتم نعمتك علي،

اللهم سمعنا وأجبنا داعيك بمنك فلك الحمد ،غفرانك ربنا واليك المصير ،آمنا باهلل وحده ال شريك لو،
وبرسولو محمد (ص) وصدقنا وأجبنا داعي اهلل واتبعنا الرسوؿ في مواالة موالنا ومولى المؤمنين ،أمير المؤمنين

على بن أبى طالب عبد اهلل وأخي رسولو ،والصديق األكبر ،والحجة على بريتو ،المؤيد بو نبيو ودينو الحق
المبين ،علما لدين اهلل ،وخازنا لعلمو ،وعيبة غيب اهلل ،وموضع سر اهلل ،وأمين اهلل على خلقو ،وشاىده في

بريتو .اللهم إننا سمعنا مناديا ينادى لئليماف أف آمنوا بربكم ،فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع األبرار ،ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوـ القيامة انك ال تخلف الميعاد .فإنا يا ربنا

بمنك ولطفك أجبنا داعيك ،واتبعنا الرسوؿ وصدقناه وصدقنا مولى المؤمنين ،وكفرنا بالجبت والطاغوت،
فولنا ما تولينا ،واحشرنا مع أئمتنا فإنا بهم مؤمنوف موقنوف ولهم مسلموف .آمنا بسرىم وعبلنيتهم ،وشاىدىم

وغائبهم ،وحيهم ،ورضينا بهم أئمة وقادة وسادة ،وحسابنا بهم بيننا وبين اهلل دوف خلقو ال نبتغى بهم بدالً،
وال نتخذ من دونهم وليجة ،وبرئنا إلى اهلل من كل من نصب لهم حربا من الجن واإلنس من األولين
واآلخرين ،وكفرنا بالجبت والطاغوت واألوثاف األربعة وأشياعهم وأتباعهم وكل من واالىم من الجن واإلنس

من أوؿ الدىر إلى آخره …) .

كه كػبی هّى ؿلیو کَ ػوبه ثي عْیي اثْ ُبهّى ػجلی هّایذ کوكٍ اٍذ ،اهبم ٕبكق هیفوهبیل9
«ً ....سی ً ٠ؿ ٝكًؼت ٘ٛبم ثؾٞاٛـ ،سپس سزـُ ٟناكؿ  ٝغـ ٗلتج ٠ضٌل ؽـاٛٝـ ػنٝرْ كا ثِٞيـ  ٝپس ام ثبال
آٝكؿ ٙسلش ام سزـ ،ٟاي ٚؿػب كا ثؾٞاٛـ9
ثبكآ٢ب! ام ت ٞؿكؽٞاست ٗیً ٖٜث ٠اي ٠ٌٜستبيص ت٢ٜب ثلای ت ٞاست ،يِب٠ٛای  ٝضليٌی ٛـاكی .ت ٠ً ٞيٌتب
 ٝيِب ٝ ٠ٛثیٛيبمیٗ ٠ٛ ،یمايی  ٠ٛ ٝماؿٗ ٟیضٞی ١ ٝيش ًسی ًُل٘١ ٝ ٞتبی ت٘ٛ ٞیثبضـ ٝ ،ايٗ ٠ٌٜغ٘ـ ثٜـٝ ٟ
كلستبؿ ٟت ٞاست؛ ؿكٝؿ ت ٞثل ا ٝ ٝؽبٛـاٛص! ای ًسی ً١ ٠ل كٝم ؿك ًبكی ١ستی؛ ٘١ب ٙعٞك ً ٠ام ر٘ٔ٠
ًبك١بی ت ٞاي ٚاست ًٗ ٠لا رن ٝا ْ١اربثت ؽٞؿ  ٝا ْ١ؿيٜت  ٝا ْ١ؿػٞت ؽٞؿت هلاك ؿاؿی  ٝث ٠اي ٚتلتيت
ؿك آؿبم آكليٜطٖ ام كٝی ثؾطص ًَ ٝلٕ  ٝرٞؿت ،ث ٚٗ ٠تٞكين ػغب كلٗٞؿی .سپس ام سلِ ٓغق  ٝكع٘ت ٝ
ٗ٢لثبٛیات ،پس ام كضئتی ،كضئتی ؿيِل ٝ ،پس ام ثؾططی ،ثؾططی ؿيِل ٝ ،ث ٠ؿٛجبّ ًَلَٗیًَ ،لَٗی ؿيِل
كا ث ٠ؿٛجبّ آٝكؿی ،تب مٗبٛی ً ٠اي ٚػ٢ـ كا پس ام تزـيـ آكليٜطٖ ،ثلايٖ تزـيـ ٞ٘ٛؿی ؿك عبٓی ًٚٗ ٠
ثسيبك كلاٗٞشًبك ،س ْ٢اِٛبك  ٝؿبكْ ثٞؿٕ .ت ٞثب يبؿ آٝكؿ ٙآ ٙثل ٗٛ ،ٚؼ٘تت كا استٞاك كلٗٞؿی  ٝثب آ ٙثل
ّٜٗٗ ٚت ٢ٛبؿی ٗ ٝلا ث ٠آ١ ،ٙـايت ٞ٘ٛؿی .ؽـای ٗ ،ٚآهبی ٗٞٗ ٝ ٚالی ٗ !ٚؿك ضأ ٙت ٞاست ً ٠ايٛ ٚؼ٘ت
كا ثل ٗ ٚت٘بٕ ًٜی  ٝآ ٙكا ام ِٗٗ ٚيلی تب آِٜ١ ٙبٕ ًٗ ٠لا ثل آ ،ٙثبمُلؿاٛی؛ ؿكعبٓی ً ٠ام ٗ ٚكاضی ٝ
ؽٞضٜٞؿ ١ستی .ت ٞضبيست٠تليٛ ٚؼ٘تؿٜ١ـُبٛی ًٛ ٠ؼ٘تت كا ثل ٗ ٚت٘بٕ ًٜی .ثبكؽـايب! ؿػٞتًٜٜـٟات كا
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ضٜيـيٖ  ٝثب ٜٗت ت ،ٞا ٝكا اِربثت ٞ٘ٛؿيٖ؛ پس ستبيص ت٢ٜب ثلای ت ٞاست .پلٝكؿُبكا! ثؾططت كا ؽٞاستبكيٖ
ؿك عبٓی ً ٠ثبمُطت ث ٠سٞی ت ٞاست .ث ٠ؽـاٛٝـی اي٘ب ٙآٝكؿيٖ ً ٠يِب ٠ٛاست  ٝضليٌی ٛـاكؿ ٝ
كلستبؿٟاش ٗغ٘ـ ،ؿػٞتًٜٜـ ٟث ٠سٞی ؽـا كا تػـين ًلؿيٖ  ٝپبسؼ ُلتيٖ ٝ ،ؿك ؿٝستی ٗٞالي٘بٝ ٙ
ٗٞالی ٗإٜٗي ،ٚاٗيلآ٘إٜٗي ،ٚػٔی ث ٚاثی عبٓت ام كلستبؿ ٟپيلٝی ٞ٘ٛؿيٖ؛ آ ٙثٜـٟی ؽـا  ٝثلاؿك
كلستبؿٟاش ،كاستُٞی ثنكٍ ،عزت ثل آكليـُبٛص ،تبييـ ًٜٜـٟی پيبٗجل  ٝؿي ٚعن ٗجيٜص ،ػَٖٓٔ ٝ
ٛطب٠ٛای ثلای ؿي ٚؽـا٢ِٛ ،ـاك ػِٔ٘ص  ٝغٜـٝهض٠ی ػٖٔ ؽـاٛٝـٞٗ ،ضغ سلّ ؽـاٛٝـ  ٝاٗي ٚؽـاٛٝـ ثل
ؽٔوصُٞ ٝ ،ا ٝ ٟضب١ـ ؿك ثي ٚآكليـُبٛص« .ای پشٝسدگبس ٓب ،ؽ٘٤ذ ْ٣ک٘ٓ ٚبدیای ث ٚأ٣بٕ كشآیخٞاٗذ ک ٚثٚ
پشٝسدگبسربٕ أ٣بٕ ث٤بٝس٣ذ ٓ ٝب أ٣بٕ آٝسد ،ْ٣پظ ای پشٝسدگبس ٓب ،گ٘بٛبٕ ٓب سا ث٤بٓشص  ٝثذیٛبی ٓب سا اص ٓب
ثضدای ٓ ٝب سا ٔٛشا٤ٗ ٙکبٕ ثٔ٤شإ * ای پشٝسدگبس ٓب ،ػطب کٖ ثٓ ٚب آٗچ ٚسا ک ٚث ٚصثبٕ كشعزبدگبٗذ ثٓ ٚب
ٝػذ ٙداد ٙای ٓ ٝب سا دس سٝص ه٤بٓذ سعٞا ٓکٖ ک ٚر ٞدس ٝػذٙی خ٣ٞؼ خالف ٗٔیک٘ی» .پس ای پلٝكؿُبك ٗب!
ٗب ثب ّٜٗت ٓ ٝغق ت ٞؿػٞت ًٜٜـٟات كا اِربثت ٞ٘ٛؿيٖ  ٝام كلستبؿ ٟپيلٝی  ٝا ٝكا تػـين ٞ٘ٛؿيٖ ٞٗ ٝالی
ٗإٜٗي ٚكا ٛين تػـين ٞ٘ٛؿيٖ  ٝث ٠رِجت  ٝعبؿٞت ًبكل ضـيٖ .پس آً ٙس كا ًٝ ٠اليتص كا پقيلكتيٖٓٝ ،یّ
ٗب هلاك ثـٗ ٝ ٟب كا ثب اٗبٗب٘ٛبٗ ٙغطٞك ًٚ؛ صلا ًٗ ٠ب ث ٠آٛب ٙاي٘ب ٝ ٙيوي ٚؿاكيٖ  ٝتسٔيٖ آ٢ٛب ١ستيٖ .ث٠
پ٢ٜب ٝ ٙآضٌبك ايطب ٙاي٘ب ٙؿاكيٖ ٝ ،ث ٠عبضل  ٝؿبيت  ٝمٛـٟی آٛب ٝ ،ٙث ٠آٛب ٙث ٠ػٜٞا ٙاٗبٗب ٝ ٙك١جلاٝ ٙ
سلٝكا ،ٙكضبيت ؿاؿيٖ ،اي ٠ٌٜعسبة ٗب ثيٗ ٚب  ٝثي ٚؽـاٛٝـ ،ثٝ ٠اسغ٠ی آٛب ٠ٛ ٙآكليـ١ٟبيص ثبضـ١ ،يش
ًسی كا ث ٠ػٓٓٞؼ آ٢ٛب ٘ٛیپقيليٖ١ ٝ ،يش ؿٝست ٓٝ ٝيز٠ای ؿيل ام آٛب ٙثل٘ٛیُيليٖ .ام ت٘بٕ ًسبٛی ً٠
ؿض٘ ٚآ٢ٛب ١ستٜـ  ٝثب ايطب ٙسلِ ر َٜؿاكٛـ ،ام ر ٝ ٚاٛس ،ام آٝي ٝ ٚآؽلي ،ٚؿك پيطِب ٟؽـاٛٝـ ثلائت
ٗیرٞييٖ ،ث ٠رِجت  ٝعبؿٞت  ٝثت١بی ص٢بكُب ٝ ٠ٛپيلٝا ٝ ٙيبكا ٙآ٢ٛب ٠٘١ ٝی ًسبٛی ً ٠ؿٝستطب ٙؿاكٛـ ،ام
ر ٝ ٚاٛس ،ام اثتـای كٝمُبك تب اٛت٢بيصً ،بكل ضـيٖ....

وقولو (ع)( :بعد تجديدؾ خلقي) :أي انك خلقتني في ىذه الدنيا بعد أف خلقتني في الذر ،وقولو (ع):
(جددت ذلك العهد لي تجديداً) :أي ذ اكرتاني وجعلتني أقر بوالية أوليائك (األنبياء واألوصياء (ع)) في ىذه

الدنيا كما أقررت بها لما خلقتني في الذر بفضلك.

فلماذا ال تتذكروف ،وأيضاً لماذا ال تسعوف إلى اهلل ليذكركم ؟! وتتذكروف لما ترفع الحجب ويكشف لئلنساف
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ
ِ ِ
وت ال ا ِ
ِِ
ين﴾.
يم َملَ ُك َ
حقائق الملكوت كأنبياء اهلل (ع) ﴿ َوَك َذلِ َ
س َم َاو َ ْ
ض َوليَ ُكو َف م َن ال ُْموقن َ
ك نُ ِري إبْػ َراى َ
ایي ٍقي اهبم« 9ثؼذ رجذ٣ذى خِو( »٢پس ام تزـيـ آكليٜطٖ) یؼٌی رْ هوا پٌ اى ایٌکَ كه ػبلن مهِ فلك
فوهْكی ،كه ایي كًیب آفویلی ّ ،ایي ٍقي ایْبى« 9جذدد رُي اُؼٜذ ُ ٢رجذ٣ذا» «اي ٚػ٢ـ كا ثلايٖ تزـيـ
ٞ٘ٛؿی» یؼٌی ثَ یبكم آّهكی ّ هوا كه ایي كًیب الواه کٌٌلٍ ثَ ّالیذ اّلیبی رْ (پیبهجواى ّ إّیب)
لواه كاكی؛ ُوبى گًَْ کَ آى ٌُگبم کَ هوا كه ػبلن مه فلك ًوْكی ،ثب فٚل رْ ثَ آى الواه ًوْكم.

پٌ چوا ثَ یبك ًویآّهیل؟ ّ چوا رالُ ًویکٌیل ّ اى فلاًّل ًویفْاُین کَ ثَ یبكربى ثیبّهك؟! ؽبل
آًکَ آى ٌُگبم کَ ؽغبةُب ثوكاّزَ ّْك ّ ُوبًٌل اًجیب ،ؽمبیك هلکْد ثوای اًَبى کْف گوككُ ،وَ
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ك َ َِٖٓ ٌَُٕٞ َ٤ُِٝا ُْ ُٔٞهِِ٘» َٖ٤
ثَ یبك هیآّهًلَ ًَ َٝ « .زُِيَ ُٗ ِش ١اِ ْث َشا ٌُِٞ ََِٓ َْ ٤ٛدَ اُ َ
بٝا ِ
غ َٔ َ
د َْ ٝاْلَ ْس ِ
آس٘ب١ٙب  ٝمٗي ٚكا ث ٠اثلا١يٖ ٛطب ٙؿاؿيٖ تب ام ا ْ١يويُ ٚلؿؿ).

147

(ث ٠اي ٚتلتيت ٌٗٔٞت

س َن
وأيضاً الخطاب في أوؿ سورة يوسف (ع) للرسوؿ (ص) وىو خير خلق اهلل ﴿نَ ْح ُن نَػ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
ك أْ
َح َ
ِِ
ك َى َذا الْ ُقرآ َف وإِ ْف ُك ْن َ ِ ِ ِ ِ
ص ِ
ين﴾  ،أي إنك يا محمد (ص) أنزلت إلى
ص بِ َما أ َْو َح ْيػنَا إِل َْي َ
الْ َق َ
ْ َ
ت م ْن قَػ ْبلو لَم َن الْغَافل َ

ىذا العالم ،وحجبت عنك حقيقتك وامتحنك اهلل بهذا االمتحاف الثاني في ىذا العالم ،وكنت الفائز بالسباؽ
ك
ك أ َْو َح ْيػنَا إِل َْي َ
مرة أخرى ،بعد أف كنت الفائز بالسباؽ في االمتحاف األوؿ في عالم الذر ،قاؿ تعالىَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ِ ِ
ِ
ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ِ
ك
ادنَا َوإِنا َ
ُروحاً ِم ْن أ َْم ِرنَا َما ُك ْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
يما ُف َولَك ْن َج َعلْنَاهُ نُوراً نَػ ْهدي بِو َم ْن نَ َ ُ ْ َ
اب َوال ْاأل َ
صر ٍ
ِ ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
يم﴾.
لَتَػ ْهدي إلَى َ
ُوچٌیي هقبٝت كه اثزلای ٍْهٍی یٍْف ،ثِزویي آفویلٍی فلاًّل یؼٌی ؽٚود هؾول
ـ ثِ َٔب أَ َْ ٝد َْ٘٤ب اَُِ ْ٤يَ ََ ٛزا ا ُْوُ ْشإَٓ َٝإِْ ًُ ْ٘ذَ ِْٖٓ هَ ْجِِ ِ َِٖٔ َُ ٚا ُْ َـبكِِِ( 148» َٖ٤ثب ايٚ
غَٖ ا ُْوَ َ
هیثبّلْ َٗ« .ذُٖ َٗوُـ َػَِ ْ٤يَ أَ ْد َ
ق ِ
هلآ ٠ً ٙث ٠تٝ ٞعی ًلؿٟايٖ ،ث٢تلي ٚؿاستب ٙكا ثلايت عٌبيت ٗیًٜيٖ ٠ً ،ت ٞپيص ام اي ٚام ثیؽجلا ٙثٞؿی)؛ یؼٌی
رْ ای هؾول! ثَ ایي ػبلن فوّك آهلی ّ ؽمیمذ رْ اى فْكد پّْبًیلٍ ّل ّ ثَ ایي ٍّیلَ فلاًّل رْ ها

كه ایي كًیب كه اهزؾبى كّم ،آىهْك ّ رْ ثبه كیگو ،پیوّى هَبثمَ ّلی؛ پٌ اى ایٌکَ كه اهزؾبى اّل ّ
كه ػبلن مهِ كه هَبثمَ ،پیْی گوفزی ّ پیوّى ّلی .ؽك رؼبلی هیفوهبیلَ ًَ َٝ « 9زُِيَ أَ َْ ٝد َْ٘٤ب اَُِ ْ٤يَ ُسٝدب ِْٖٓ أَ ْٓ ِشَٗب
149
غزَوِ»ْ٤
ف َشاه ُٓ ْ
َٓب ًُ ْ٘ذَ رَ ْذ ِسَٓ ١ب ا ُْ ٌِز ُ
اْلَٔ ٣بُٕ ََ ٌِْٖ َُٝج َؼ َِْ٘بُٞٗ ُٙسا َٗ ِْ ٜذ ١ثِ َِٗ َْٖٓ ٚؾَب ُء ِْٖٓ ِػجَب ِدَٗب َٝاَِٗيَ َُزَ ِْ ٜذ ١اَُِِ ٠
َبة َّٝل ْ ِ
( ٝايٜضٜي ٚكٝعی ام اٗل ؽٞؿٗب ٙكا ث ٠تٝ ٞعی ًلؿيٖ ؿك عبٓی ً ٠ت٘ٛ ٞیؿاٛستی ًتبة صيست  ٝاي٘بً ٙـإ است؛
ٓٝی ٗب آ ٙكا ٞٛكی سبؽتيٖ تب ١ل يي ام ثٜـُب٘ٛب ٙكا ً ٠ثؾٞا١يٖ ثب آ١ ٙـايت ًٜيٖ  ٝت ٞث ٠كا ٟكاست كاٗ ٟی٘ٛبيی).

قاؿ رسوؿ اهلل (ص)( :لم أكن أعلم ذلك حتى عرفنيو اآلف جبرائيل (ع) ،وما كنت أعلم شيئاً من كتابو
نت تَ ْد ِري َما
ك أ َْو َح ْيػنَا إِل َْي َ
ودينو أيضاً حتى علمنيو ربي ،قاؿ اهلل (عز وجل)َ ﴿ :وَك َذلِ َ
ك ُروحاً ِّم ْن أ َْم ِرنَا َما ُك َ
ِ
اب َوَال ِْ
يما ُف﴾) .
الْكتَ ُ
اإل َ
هٍْل فلا فوهْك« 9آ ٙكا ٘ٛیؿاٛستٖ ،تب اي ٠ٌٜاً ٜٙٞرجلئيْٗ لا ام آ ٙثبؽجل ٞ٘ٛؿ٘١ ٝ ،ضٜي ٚصينی ام
ًتبة  ٝؿيٜص ٘ٛیؿاٛستٖ ،تب اي ٠ٌٜپلٝكؿُبكٕ ث ٚٗ ٠آٗٞؽت .ؽـاٛٝـ ػنٝرْ ٗیكلٗبيـ « ََ ًَ ٝزُِيَ أَ َْ ٝد َْ٘٤ب اَُِ ْ٤يَ ُسٝدب
اْلَٔ ٣بُٕ » ( ٝايٜضٜي ٚكٝعی ام اٗل ؽٞؿٗب ٙكا ث ٠تٝ ٞعی ًلؿيٖ ؿك عبٓی ً ٠تٞ
ِْٖٓ أَ ْٓ ِش َٗب َٓب ًُ ْ٘ذَ رَ ْذ ِسَٓ ١ب ا ُْ ٌِز ُ
َبة َّٝل ْ ِ
٘ٛیؿاٛستی ًتبة صيست  ٝاي٘بً ٙـإ است)».150
 - 147انعام= .:8
ٌ - 148وسؾ= .6
 - 149شوری= .85
 - 150تفسٌر امام عسکری = ص .971
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ِ
ِ ِ
ِ
الر َج ِ
اؿ ،أ َْـ فِي
وع ْن أَبِي َح ْم َزةَ ،قَ َ
ْم يَػتَػ َعلا ُموُ ال َْعالِ ُم ِم ْن أَفْػ َواهِ ِّ
اؿَ ( :سأَل ُ
َ
ْت أَبَا َع ْبد اللاو (ع) َع ِن الْعل ِْم أ َُى َو عل ٌ
ال ِ
ْكتَ ِ
ت قَػ ْو َؿ اللا ِو َع از
اب ِع ْن َد ُك ْم تَػ ْق َرءُونَوُ فَػتَػ ْعلَ ُمو َف ِم ْنوُ ؟ قَ َ
اؿ (ع)ْ :األ َْم ُر أَ ْعظَ ُم ِم ْن َذلِ َ
ب أ ََما َس ِم ْع َ
ك َوأ َْو َج ُ
ِ
تاب َوما ِْ
وؿ
ي َش ْي ٍء يَػ ُق ُ
اإليما ُف﴾ ثُ ام قَ َ
اؿ :أَ ا
ك أ َْو َح ْينا إِل َْي َ
َو َج الَ ﴿ :وَكذلِ َ
ك ُروحاً ِم ْن أ َْم ِرنا ما ُك ْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْك ُ
ِ
َص َحابُ ُكم فِي َى ِذهِ ْاآليَِة أَيُِق ُّرو َف أَناوُ َكا َف فِي َح ٍ
اب َوَال ِْ
ْت
ْتَ :ال أَ ْد ِري ُج ِعل ُ
يما ُف ؟ فَػ ُقل ُ
أْ
اؿ ال يدري َما الْكتَ ُ
اإل َ
ْ
ِ
اؿ لِي :بَػلَى قَ ْد َكا َف فِي َح ٍ
اب َوَال ِْ
وح
اؾ َما يَػ ُقولُو َف .فَػ َق َ
فِ َد َ
ث اللاوُ تَػ َعالَى ُّ
يما ُف َحتاى بَػ َع َ
اؿ َال يَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
الر َ
اإل َ
ِ
الاتِي ذُكِر فِي ال ِ
اب ،فَػلَ اما أَوح َ ِ ِ ا ِ ِ
ْكتَ ِ
اء،
ْم َوالْ َف ْه َم َو ِى َي ُّ
وح الاتِي يُػ ْعط َ
َْ
الر ُ
يها اللاوُ تَػ َعالَى َم ْن َش َ
اىا إل َْيو َعل َم ب َها الْعل َ
َ
اىا َع ْبداً َعلا َموُ الْ َف ْه َم) .
فَِإذَا أَ ْعطَ َ
اى اثْ ؽويٍ هّایذ ّلٍ اٍذ کَ گفذ 9اى اثب ػجلاللَ اى ػلن پوٍیلم 9آیب ُوبى ػلوی اٍذ کَ ػب ِلن

آى ها اى ىثبى هوكاى فواهیگیوك یب كه کزبة ًيك ّوب اٍذ ّ آى ها هیفْاًیل ّ اى آى آگبٍ هیّْیل؟
فوهْك« 9ايٞٗ ٚضٞع ثلتل  ٝثبالتل ام اي٢ٜب است .آيب اي ٚسؾ ٚؽـاٛٝـ ٗتؼبّ كا ٛطٜيـٟایَ ًَ َٝ « 9ز ُِيَ أَ َْ ٝد َْ٘٤ب ِا َُ ْ٤يَ
اْلَٔ ٣بُٕ » ( ٝايٜضٜي ٚكٝعی ام اٗل ؽٞؿٗب ٙكا ث ٠تٝ ٞعی ًلؿيٖ ؿك عبٓی ً٠
ُسٝدب ِْٖٓ أَ ْٓ ِشَٗب َٓب ًُ ْ٘ذَ رَ ْذ ِسَٓ ١ب ا ُْ ٌِز ُ
َبة َّٝل ْ ِ
ت٘ٛ ٞیؿاٛستی ًتبة صيست  ٝاي٘بً ٙـإ است)»ٍ .پٌ فوهْك« 9يبكا ٙض٘ب ؿك ٗٞكؿ اي ٚآي ٠صٗ ٠یُٞيٜـ؟ آيب
اي ٚعٞك ٗیؽٞاٛـٛـ ً ٠ؿك آٞٗ ٙهغ (پيبٗجل) ٘ٛیؿاٛست ًتبة صيست  ٝاي٘بً ٙـإ است؟» گفزن 9عبًن ثَ
فلایذً ،ویكاًن چَ هیگْیٌل» .فوهْك« 9آكی ،ؿك ٝضؼيتی ثٞؿ ً٘ٛ ٠یؿاٛست ًتبة صيست  ٝاي٘بً ٙـإ است،
تب اي ٠ٌٜؽـاٛٝـ ٗتؼبّ كٝعی ً ٠ؿك ًتبة فًل ضـ ٟاست كا كلستبؿ ٝ ٝهتی آ ٙكا ث ٠اٝ ٝعی ًلؿ آِٛب ٟػٖٔ  ٝك ٖ٢كا ثب
آ ٙث ٠ا ٝآٗٞؽت .اي ٚكٝعی است ً ٠ؽـاٛٝـ ٗتؼبّ ث١ ٠ل ً ٠ثؾٞا١ـ ػغب ٗیكلٗبيـ ً ٠اُل آ ٙكا ث ٠ثٜـٟای ػغب
كلٗبيـ ،ك ٖ٢كا ث ٠ا ٝآٗٞؽت ٠است».151

إذف ،فاألنبياء واألوصياء (ع) ممتحنوف بهذا العالم ،فكما حجب غيرىم وأغفل عن االمتحاف األوؿ واإليماف

األوؿ في عالم الذر ،حجبوا (ع) ليكوف ىذا االمتحاف الثاني عادالً فالكل أغفلوا عن عالم الذر بحجاب
الجسد ،والمطلوب تجريد الروح بمرتبة ليعرؼ اإلنساف الحقيقة وينظر في ملكوت السماوات ،وقد تجرد
األنبياء واألوصياء ،والمطلوب من الكل التجرد لينجحوا في االمتحاف كما أف اهلل سبحانو وتعالى ساوى كل
بني آدـ في الفطرة لتتم كلمتو سبحانو أنو ىو العادؿ الحكيم ،فالكل مفطوروف على معرفة أسماء اهلل

صر فحظو ضياع.
سبحانو ،ليكونوا وجو اهلل وأسماءه الحسنى ،وكل من ق ا

إذف ،فهذه الرؤيا تذكير ليوسف (ع) ،بل وتذكير ليعقوب وتعريف لو بهذا االبن ،فهو وصيو والحجة من بعده،

كحاؿ رؤيا اإلماـ موسى بن جعفر التي نصت على إمامة الرضا من بعده.
 - 151کافی= ج  1ص  5:7ح .8
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ثٌبثوایي پیبهجواى ّ إّیب كه ایي ػبلن اهزؾبى هیًّْلُ .وبى ْٝه کَ ؿیو اى آًبى اى اهزؾبى اّل ّ
ایوبى اّل كه ػبلن مهِ ؿبفل ّلًل ّ ثو آى پوكٍ ًِبكٍ ّلٍ اٍذ ،آًبىً یي هؾغْة ّلٍاًل رب ایي
اهزؾبى كّم (ثوای ُوگبى) ػبكالًَ ْٕهد پنیوك .ثٌبثوایي عولگی ثَ ّاٍَٞی ؽغبة عَل اى ػبلن
مهِ ؿبفل ّلًل ّ آًچَ هٞلْة اٍذ ایي اٍذ کَ هّػ ثَ كهعَای اى هُبیی ثوٍل رب اًَبى ،ؽمیمذ ها
ثٌْبٍل ّ كه هلکْد آٍوبىُب ًظبهٍ کٌل .پیبهجواى ّ إّیب آىاك ّ هُب ّلًل ّ ثبیل ُوَ ثَ چٌیي

هورجَای ثوٌٍل رب اى ایي آىهْى ٍوثلٌل ثیوّى آیٌل .فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ُوَی فوىًلاى آكم ها ثو
فٞود یکَبًی لواه كاكٍ اٍذ رب کلوَی اّ ٍجؾبى ّ هزؼبل کَ ػبكل ّ ؽکین اٍذ ،ثَ پبیبى ثوٍل؛
ُوگی ثو فٞود ٌّبفذ ًبمُبی ًیکْی فلاًّل ٍجؾبى ٍوّزَ ّلٍاًل ،رب ّعَ فلاًّل ّ ًبمُبی
ًیکْی اّ گوكًل ّ ُو کٌ کْربُی ّهىك ،ثِوٍاُ ها اى ٙبیغ ّ رجبٍ اٍذ.
پٌ ایي هؤیب ،یک یبكآّهی ثوای یٍْف هیثبّل ّ ؽزی یک یبكآّهی ثوای یؼمْة ّ هؼوفی ّ
ٌّبٍبًیلى ایي فوىًل ثَ اّ؛ ایٌکَ اّ ّٕی ّ ؽغذ پٌ اّ هیثبّل؛ هبًٌل ّٙؼیذ هؤیبی اهبم هٍْی
ثي عؼفو کَ اهبهذ اهبم هٙب ها پٌ اى آى ،آّکبه فوهْك.

عن الحسن بن موسى الخشاب ،عن علي بن أسباط ،عن الحسين مولى أبي عبد اهلل ،عن أبي الحكم ،عن
عبد اهلل بن إبراىيم الجعفري ،عن يزيد بن سليط الزيدي ،قاؿ( :لقينا أبا عبد اهلل (ع) في طريق مكة ونحن

جماعة ،فقلت لو :بأبي أنت وأمي أنتم األئمة المطهروف والموت ال يعرى أحد منو فأحدث إلي شيئاً ألقيو إلى

من يخلفني ،فقاؿ لي :نعم ىؤالء ولدي وىذا سيدىم وأشار إلى ابنو موسى (ع) وفيو العلم والحكم والفهم
والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس إليو فيما اختلفوا فيو من أمر دينهم ...

اى ؽَي هٍْی فْبة ،اى ػلی ثي اٍجب ،ٛاى ؽَیي ؿالم اثفْ ػجلاللفَ ،اى اثفْ الؾکفن ،اى ػجلاللفَ ثفي
اثواُین عؼفوی ،اى یيیل ثي ٍلی ٜىیفلی چٌفیي ًمفل ّفلٍ اٍفذ« 9هفب گوُّفی ثفْكین کفَ كه هاٍ هکفَ ثفب
ؽٚود اثْػجلاللَ اهبم عؼفو ٕبكق هاللبد ًوْكین .هي ثفَ آى ؽٚفود ػفوٗ کفوكم 9پفلهم ّ هفبكهم
فلایذ گوكك! ّوب اهبهبًی َُزیل پبک ّ هِٞو ّ ،اَؽلی ها اى هوگ گویيی ًیَفذ ،ثٌفبثوایي ّفوب ثفوای
هي هٞلجی ثیبى کٌیل رب هي آى ها ثَ کَبًی کفَ پْفذ ٍفو كاهم ثوٍفبًن .ؽٚفود ثفَ هفي فوهفْك« 9آكی،
ايٜب ٙپسلاٗ ٚٗ ٙیثبضٜـ  ٝاي ٚاست سيـ  ٝسبالك آ٢ٛب – ؿك عبٓی ً ٠ث ٠پسلش ٗٞسی اضبكٗ ٟیكلٗـٞؿ  -ؿك اٝ
است ػٖٔ  ٝعٌٖ  ٝك ٝ ٖ٢سؾبٝت  ٝؿاكای ٗؼلكت ث ٠آٛضٗ ٠لؿٕ ث ٠آٛ ٙيبم ؿاكٛـ ،ؿك آٛضـ ٠ام اٗـل ؿيٜطـب ٙؿك آٙ
اؽتالف ٗی٘ٛبيٜـ....

وقاؿ يزيد :ثم لقيت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر (ع) بعد فقلت لو :بأبي أنت وأمي إني أريد أف تخبرني
بمثل ما أخبرني بو أبوؾ ،قاؿ :فقاؿ :كاف أبي (ع) في زمن ليس ىذا مثلو ،قاؿ يزيد فقلت :من يرضى منك
بهذا فعليو لعنة اهلل ،قاؿ :فضحك ،ثم قاؿ :أخبرؾ يا أبا عمارة إني خرجت من منػزلي فأوصيت في الظاىر
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إلى بني فأشركتهم مع ابني علي وأفردتو بوصيتي في الباطن ولقد رأيت رسوؿ اهلل في المناـ وأمير المؤمنين
(ع) معو ومعو خاتم وسيف وعصا وكتاب وعمامة ،فقلت لو :ما ىذا ،فقاؿ :أما العمامة فسلطاف اهلل تعالى

(عز وجل) وأما السيف فعزة اهلل (عز وجل) وأما الكتاب فنور اهلل (عز وجل) وأما العصا فقوة اهلل(عز وجل)

وأما الخاتم فجامع ىذه األمور ،ثم قاؿ رسوؿ اهلل (ص) :واألمر يخرج إلى علي ابنك ،قاؿ ثم قاؿ :يا يزيد

إنها وديعة عندؾ فبل تخبر بها إال عاقبلً أو عبداً امتحن اهلل قلبو لئليماف أو صادقاً وال تكفر نعم اهلل تعالى
وإف سئلت عن الشهادة فأدىا فإف اهلل تعالى يقوؿ﴿ :إِ اف اللاوَ يأْمرُكم أَ ْف تُػ َؤ ُّدوا ْاأل ِ
َمانات إِلى أ َْىلِها﴾  ،وقاؿ
َ ُُ ْ
هادةً ِع ْن َدهُ ِم َن اللاو﴾  ،فقلت واهلل ما كنت ألفعل ىذا أبداً.
اهلل (عز وجل)َ ﴿ :وَم ْن أَظْلَ ُم ِم ام ْن َكتَ َم َش َ
یيیل هیگْیلٍ 9پٌ هي ؽٚود اثْالؾَي هٍْی ثي عؼفو ها پٌ اى ایي ّالؼَ كیلاه کوكم ّ گففزن9

پله ّ هبكهم فلایذ گوكك! هیفْاُن ثَ هي فجوی كُی ثَ هبًٌل ُوبى چیيُفبیی کفَ پفلهد ثفَ هفي فجفو
كاك .فوهفْك« 9پـكٕ ؿك مٗبٛی ثٞؿ ً ٠ثب اي ٚمٗب ٙتلبٝت ؿاضـت» .یيیفل گففذ 9ػفوٗ کفوكم 9کَفی کفَ اى رفْ
چٌیي عْاثی ها ثپٌَلك ّ لبًغ ّْك ،لؼٌذ فلا ثو اّ ثبك! ؽٚود فٌلیفل ّ فوهفْك« 9ای اثٞػ٘بك ٚٗ !ٟثـ٠
ت ٞؽجل ٗیؿ :ٖ١ام ٜٗنٖٓ ً ٠ثيل ٙٝآٗـٕ ،ؿك ظب١ل ٠٘١ی پسلا ٙؽٞؿ  ٝام ر٘ٔ ٠ػٔی كا ٝغی ؽٞيص هلاك ؿاؿٕ ٓٝـی
ؿك ثبع ٚكوظ ػٔی كا ٝغی ٞ٘ٛؿٕ ٚٗ .كس ّٞؽـا كا ؿك ؽٞاة ؿيـٕ ؿك عبٓی ً ٠اٗيلآ٘إٜٗي ٖ١ ٚث٘١ ٠لا ٟا ٝثٞؿ،
 ٝاِٛطتل  ٝض٘طيل  ٝػػب ً ٝتبة  ٝػ٘بٗ٠ای ٘١لا ٟؿاضتُ ٚٗ .لتٖ :اي٢ٜب صيست؟ كس ّٞاًلٕ كلٗٞؿ :اٗب ػ٘بٗـ٠
ػجبكت است ام هـكت  ٝسٔغٜت آ٢ی ٝ ،اٗب ض٘طيل ػجبكت است ام ػنت آ٢ی ٝ ،اٗب ًتبة ػجبكت است ام ٞٛك ؽـا،
 ٝاٗب ػػب ػجبكت است ام هّٞت ؽـا ٝ ،اٗب اِٛطتلی ػجبكت است ام ربٗغ اي ٚاٗٞك .سپس كس ّٞؽـا كلٗٞؿ 9اٗـل
(ٝاليت  ٝاٗبٗت) ث ٠سٞی پسلت ػٔی ؽبكد ٗیضٞؿ» .یيیل گفذ کَ ؽٚفود فوهفْك« 9ای ينيــ! ايـٗ ٚغٔـت
اٗبٛت است ٛنؿ تً ،ٞسی كا ام آ ٙؽجلؿاك ٌِٗٗ ٚل ٗلؿی ػبهْ ،يب ثٜـٟای ً ٠ؽـاٛٝــ ؿٓـص كا ؿك ثٞتـ٠ی اي٘ـبٙ
آمٗبيص ٞ٘ٛؿ ٟاست ،يب ٗلؿی كاستِٞ؛ ٛ ٝؼ٘ت ١بی ؽـاٛٝـ ٗتؼبّ كا ًللا ٝ ،ٌٚٗ ٙاُل ام ت ٞؽٞاستٜـ ً( ٠ث ٠ايـٚ
د اُِأ٠
ٗغٔت) ض٢بؿت ؿ١ی ،اؿای ض٢بؿت ً ٚصلا ً ٠ؽـاٛٝــ ٗتؼـبّ ٗـیكلٗبيــ« 9إَِ للاَ َ٣أؤ ُٓ ُش ًُْ إَٔ رُأئَ دٝا اْلَٓبٗأب ِ

أَِِٜٛب»( 152ؽـاٛٝـ ث ٠ض٘ب كلٗبٗ ٙیؿ١ـ ً ٠اٗبٛت١ب كا ث ٠غبعجبٛطب ٙثبمُلؿاٛيـ)  ٝؽــا ٗـیكلٗبيــَٓ َٝ « 9أْٖ أَ ْظَِأ ُْ
ؽ َٜبدَح ِػ٘أ َذِٓ ُٙأَٖ ّ
للاِ» ٝ( 153ستٌ٘بكتل ام ًسی ًُٞ ٠ا١ی ؽٞؿ كا ام ؽـا پ٢ٜبٗ ٙیًٜـ ًيسـت؟) گففزن 9ثفَ
ِٓ َٖٔ َکزَ َْ َ
فلا ٍْگٌل ُوگي چٌیي ًویکٌن.

قاؿ :ثم قاؿ أبو الحسن (ع) :ثم وصفو لي رسوؿ اهلل (ص) فقاؿ :علي ابنك الذي ينظر بنور اهلل ويسمع
بتفهيمو وينطق بحكمتو يصيب وال يخطئ ويعلم وال يجهل وقد ملئ حكماً وعلماً وما أقل مقامك معو ،إنما

ىو شيء كاف لم يكن فإذا رجعت من سفرؾ فأصلح أمرؾ وأفرغ مما أردت فإنك منتقل عنو ومجاور غيره،
 -152نسا= ;8
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فاجمع ولدؾ وأشهد اهلل عليهم جميعاً وكفى باهلل شهيداً .ثم قاؿ :يا يزيد إني أؤخذ في ىذه السنة وعلي ابني

سمي علي بن أبي طالب (ع) وسمي علي بن الحسين (ع) ،أعطي فهم األوؿ وعلمو ونصره وردائو ،وليس لو
أف يتكلم إال بعد ىاروف بأربع سنين ،فإذا مضت أربع سنين فاسألو عما شئت يجيبك إف شاء اهلل تعالى) .

یيیل گفذٍ 9پٌ ؽٚود اثْالؾَي هٍْی فوهْك« 9ؿك اي ٚعبّ كس ّٞؽـا ا ٝكا ثلای ٗ ٚتٞغيق ٞ٘ٛؿ
 ٝكلٗٞؿ 9ػٔی پسل تً ٞسی است ً ٠ثب ٞٛك ؽـا ٛظل ٗیًٜـ  ٝثب تل٢يٖ ؽـا ٗیضٜٞؿ  ٝثب عٌ٘ت ؽـا سؾٗ ٚیُٞيـ،
ؿكست  ٝكاست ًبك ٗیًٜـ  ٝؽغب ٘ٛی٘ٛبيـ ٝ ،اٗٞك كا ٗیؿاٛـ  ٝؿك اٗلی ثٝ ٠اسغ٠ی ر٢بٓت ؿك٘ٛیٗبٛـ .ا ٝسلضبك
ام عٌ٘ت  ٝكػِْ هضب  ٝاستٞاكی ؿك عٌٖٔٓ ٝ ،جلين ام ػٖٔ  ٝؿاٛص  ٝؿكايت است .اٗب صوـك ؿك ٝ َٛتٞهق ت ٞؿك ايٚ
ؿٛيب ثب ا ٝپس ام اي ًٖ ،ٚاست! اي ٚتٞهق ث ٠هـكی ًٞتب ٟاست ً ٠هبثْ ضـ٘بكش ٛيسـت .پـس صـ ٙٞام سـللت
ثبمُطتی ث ٠اغالط اٗٞكت ثپلؿام  ٝام ١ل صٗ ٠یؽٞا١ی ؽٞؿ كا كبكؽ سبم ميلا ً ٠ت ٞام ايـ ٚؿٛيـب ؿك آسـتب٠ٛی ًـٞس
١ستی ٜ٘١ ٝطي ٚثب ؿيل آ .ٙپسلاٛت كا ُلؿ آٝك  ٝؽـاٛٝـ كا ؿك ايٝ ٚغيت١ب ثل آٛبُٞ ٙا ٟثِيل ٝ ،ؽـاٛٝـ ؿك ُٞا١ی
 ٝض٢بؿت ًبكی است»ٍ .پٌ فوهفْك« 9ای ينيـ ٗلا ؿك اي ٚسبّ ٗیُيلٛـ  ٝػٔی پسلٕ ١ـٖ ٛـبٕ ػٔـی ثـ ٚاثـی
عبٓتٛ ٖ١ ٝ بٕ ػٔی ث ٚآغسي ٚاست ً ٠ث ٠ا ٝك ٝ ٖ٢ػٖٔ ٛ ٝػلت  ٝكؿای ػظ٘ت اٗيلآ٘إٜٗي ٚؿاؿ ٟضـ ٟاست؛
ٝ ٝی عن تٌٖٔ  ٝاظ٢بك ٛـاكؿ ِٗل آ ٠ً ٙص٢بك سبّ ام ٗلٍ ١بك ٙٝثِقكؿ .ص ٙٞص٢بك سبّ سپلی ضـ ،ام ا١ ٝل صـ٠

ٗیؽٞا١ی ثپلس ً ٠ا ٙضبء اهلل تؼبٓی پبسؼ ت ٞكا ؽٞا١ـ ؿاؿ».154

ش ْيطَا َف لِ ِْئلنْ ِ
َك َك ْيداً إِ اف ال ا
ين﴾.
﴿قَ َ
ص ُرْؤ َ
ك فَػيَ ِكي ُدوا ل َ
ياؾ َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
ص ْ
اؿ يَا بُػنَ اي ال تَػ ْق ُ
ساف َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
َ
ىذه اآلية تبين أف اإلنساف مفطور على االنجذاب إلى عالم الملكوت والرؤيا من ىذا العالم القدسي،
فاإلنساف مفطور على تقبُّ ِل الرؤيا وتصديقها والتفاعل معها ،بل الرؤيا في كثير من األحياف عبارة عن إخبار
غيبي عما سيحصل في المستقبل ،وىذا نراه في واقعنا ،كما نراه ذُكر في القرآف والتوراة واإلنجيل ،فكل ما

حصل في الملكوت حصل في األرض .فأخوة يوسف إذا قص عليهم الرؤيا سيعلموف أنو خليفة اهلل ووصي
يعقوب (ع) دونهم ،وربما تعاد قصة ابني آدـ لذا ح اذر يعقوب (ع) يوسف (ع) أف يقص الرؤيا على إخوتو،
ألنهم بهذا الخبر اآلتي من ملكوت السماوات ،سيعلموف من حاؿ يوسف (ع) ما يسعر الحسد في نفوسهم
ويجعلهم غرضاً للشيطاف ليستفزىم بندائو ويعديهم بدائو.

155

(ُلت :ای پسلًٖ،

بٕ َػذُُٓ ٝجِ»ٖ٤
ـ ُسإْ ٣بىَ َػَِ ٠اِ ْخ َٞرِيَ كَ٤ٌِ َ٤ذُٝا َُيَ ًَ ْ٤ذا إَِ اُ َ
ق ْ
«هَب ٍَ َ٣ب ثَُ٘ َّ ٢ل رَ ْو ُ
ؾ ْ٤طَبَٕ ُِ ْ ِْل ْٗ َ
غ ِ
كؤيبيت كا ثلای ثلاؿكاٛت عٌبيت ٌٗ ٠ً ،ٚت ٞكا عئ٠ای ٗیاٛـيطٜـ؛ ميلا ضيغب ٙآؿٗيب ٙكا ؿضٜ٘ی آضٌبك است).

ایي آیَ ثیبى هیکٌل کَ اًَبى ثَ ْٝه فٞوی ثَ ػبلن هلکْد گوایِ كاهك ّ هؤیب اى ایي ػبلن للٍی

 -154عٌون اخبار الرضا =ج  -1ص  57تا .59
ٌ - 155وسؾ= .8

إضاءات من دعوات املرسلني ( 3 -1منت -

ترمجو)93...............................................

هیثبّل .ثٌبثوایي فٞود اًَبى ثو پنیوفزي هؤیب ّ رٖلیك آى ّ رؼبهل ثب آىٍ ،وّزَ ّلٍ اٍذ .ؽزی
كه ثیْزو اّلبد ،هؤیب ػجبهد اٍذ اى اِفجبه ؿیجی اى آًچَ كه آیٌلٍ ارفبق هیافزل ّ ّالؼیزی اٍذ کَ
كه ىًلگی هّىهوٍِ ّبُل آى َُزین ّ كه لوآى ،رْهاد ّ اًغیل ًیي هیثیٌین کَ اى آى یبك ّلٍ اٍذ ّ
ُو چَ كه هلکْد ؽبٕل هیّْك ،كه ىهیي ثَ ّلْع هیپیًْلكّ .لزی ثوای ثواكهاى یٍْف رؼویف ّل،
فِویلًل کَ اّ فّ ًَ فْكّبىف فلیفَ ّ عبًْیي فلاًّل ّ ّٕی یؼمْة هیثبّل ّ چَ ثَب كاٍزبى

فوىًلاى آكم اى ٍو گوفزَ ّل .اى ُویي هّ یؼمْة یٍْف ها ثو ؽنه كاّذ اى ایٌکَ هؤیبیِ ها ثوای
ثواكهاًِ رؼویف کٌل؛ چوا کَ آًبى ثَ ّاٍَٞی ایي فجوی کَ اى هلکْد آٍوبى آهلٍ اٍذ ،اى ایي لؾظَ
ثَ ثؼل كه هْهك یٍْف چیيی ها هیكاًٌل کَ آرِ ؽَل ها كهًّْبى ثوهیافوّىك ّ آًِب ها ُلفی ثوای
ّیٞبى لواه هیكُل رب ثب ًلایِ آًِب ها رؾویک کٌل ّ گوفزبه ثیوبهی فْكُ کٌل.

لكن يعقوب (ع) الذي نهى يوسف عن ِ
قص الرؤيا أصبح شديد االىتماـ بيوسف (ع) ،وكاف ىذا االىتماـ
قربة هلل ،ألف يوسف (ع) ولي من أولياء اهلل ووصي يعقوب (ع) ،لكن ىذا االىتماـ أمسى سبباً ليكوف يوسف
ِ
ض ٍ
بلؿ ُمبِي ٍن﴾  ،فهم
َح ُّ
وس ُ
صبَةٌ إِ اف أَبَانَا ل َِفي َ
ب إِلَى أَبِينَا مناا َونَ ْح ُن عُ ْ
ف َوأَ ُخوهُ أ َ
غرضاً لكيد إخوتو ﴿إِ ْذ قَالُوا لَيُ ُ

يروف أنهم أحق باىتماـ يعقوب (ع) ألنهم أحق بخبلفتو من يوسف (ع) ،ويروف أف اعتماد يعقوب (ع) على
ض ٍ
بلؿ ُمبِي ٍن﴾ فلم يكونوا ليصدقوا بالرؤيا ألنها خالفت أىواءىم ولذا
الرؤيا في تحديد وصيوُ يوسف (ع) ﴿ َ
ف أَ ِو اطْرحوهُ أَرضاً ي ْخل لَ ُكم وجوُ أَبِي ُكم وتَ ُكونُوا ِمن بػع ِدهِ قَػوماً ِ ِ
ين﴾  ،قَػ ْوماً
وس َ
ْ َْ
َُ ْ َ ُ ْ َْ
ْ َ
قرروا ﴿اقْػتُػلُوا يُ ُ
ْ َ
صالح َ
ِِ
ين أرادوا أنهم يكونوف أوصياء يعقوب (ع) وخلفاء اهلل في أرضو ،فهنا تكررت قصة الحسد األولى على
َ
صالح َ
ىذه األرض ،قصة ابني آدـ.
اهب یؼمْة(ع) کَ یٍْف ها اى رؼویف کوكى هؤیب ثبىكاّذ ،ثَ یٍْف اُِزوبم ثَیبهی هیّهىیل ّ

ی اى اّلیب فلاًّل ّ ّٕیّ یؼمْة
ایي اُِزوبم ،ثَ لٖل ًيكیک ّلى ثَ فلاًّل ثْك؛ چوا کَ یٍْفّ ل ّ
عقُ
ثْكّ .لی ایي اُِزوبم فْكٍ ،ججی ّل رب یٍْف ُلفِ فلػَ ّ ًیوًگ ثواكهاًِ گوكك« .اِ ْر هَبُُٞا َُُ ُٞ٤
مالٍ ُٓجِ( 156»ٖ٤آِٛبُ ٠ً ٟلتٜـ :يٞسق  ٝثلاؿكش ٛنؿ پـكٗبٙ
َٝأَ ُخ ُٙٞأَ َدت اَُِ ٠أَثَِ٘٤ب َِٓ٘ب َْ َٗٝذُٖ ػ ْ
ُقجَخ إَِ أَثَبَٗب َُلَِ ٢

ٗغجٞةتل ام ٗب ١ستٜـ؛ عبّ آٗ ٠ٌٛب ؽٞؿُ ،ل١ٝی ٛيلٜٗٝـيٖ  ٝپـكٗب ٙؿك ُ٘لا١ی آضٌبكی است) .آًِب فْك ها
هُؾِكرو هیكیلًل رب هْهك رْعَ یؼمْة لواه گیوًل؛ چوا کَ آًِب ثوای عبًْیٌیٍ ،ياّاهرو اى یٍْف

مالٍ
هیثبٌّل ّ هیپٌلاّزٌل کَ اػزوبك یؼمْة ثَ هؤیب ثوای هْقٔ کوكى ّٕیاُ یؼٌی یٍْفَ « ،
ُٓجُِ٘« »ٖ٤لا١ی آضٌبك» هیثبّل؛ پٌ ،اى رٖلیكکٌٌلگبى هؤیب ًجْكًل؛ چوا کَ كه رٚبك ثب ُْای ًفَْبى
ثْك ّ ثَ ُویي كلیل رٖوین گوفزٌل« 9ا ْهزُُِٞا ُٞ٣عُقَ أَ ِ ٝا ْه َش ُد ُٙٞأَ ْسمب ْ َ٣خ َُ َُ ٌُ ْْ َْ ٝج ُٚأَثَِٝ ْْ ٌُ ٤رَ ٌُُٞٗٞا ِْٖٓ ثَ ْؼ ِذ َِ ٙه ْٓٞب
فبُِ ِذ» َٖ٤
َ

157

(يٞسق كا ثٌُطيـ ،يب ا ٝكا ؿك سلمٗي ٚؿيِلی ثيٜـاميـ تب پـك ،ؽبظّ ض٘ب ُلؿؿ  ٝام آ ٙپسٗ ،لؿٗی
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فبُِ ِذٗ« » َٖ٤لؿٗی ضبيست »٠هٌظْهّبى ایي ثْك کَ آًِب فْك إّیبی یؼمْة
ضبيست ٠ث ٠ض٘بك آييـ)« ..هَ ْٓٞب َ

ّ عبًْیٌبى فلاًّل كه ىهیٌِ َُزٌل؛ ّ كاٍزبى ؽَبكد اّل كه ایي ىهیي ،رکواه ّل 9هبعوای

فوىًلاى آكم.

وكذلك يوسف ىو وصي اإلماـ المهدي (ع) وابنو ،وإخوتو ىم علماء دين:
عن سدير ،قاؿ :قاؿ اإلماـ الصادؽ (ع)( :إف في القائم سنة من يوسف ،قلت كأنك تذكر خبره أو غيبتو ؟
فقاؿ لي :وما تنكر ىذه األمة أشباه الخنازير أف أخوة يوسف كانوا أسباطاً أوالد أنبياء تاجروا بيوسف وباعوه
ف وى َذا أ ِ
َخي﴾ ،فما تنكر ىذه األمة أف يكوف
وس ُ َ َ
وىم أخوتو وىو أخوىم فلم يعرفوه حتى قاؿ لهم﴿ :أَنَاْ يُ ُ
اهلل (عز وجل) في وقت من األوقات يريد أف يستر حجتو عنهم لقد كاف يوسف يوماً ملك مصر وكاف بينو
وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوماً فلو أراد اهلل تبارؾ وتعالى أف يعرفو مكانو لقدر على ذلك واهلل لقد سار

يعقوب وولده عند البشارة في تسعة أياـ إلى مصر ،فما تنكر ىذه األمة أف يكوف اهلل (عز وجل) يفعل بحجتو
ما فعل بيوسف أف يكوف يسير فيما بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم وىم ال يعرفونو حتى يأذف اهلل
ف وأ ِ
ِ
َخ ِيو إِ ْذ
(عز وجل) لو أف يعرفهم نفسو كما أذف ليوسف (ع)حين قاؿ لهمَ ﴿ :ى ْل َعل ْمتُم اما فَػ َعلْتُم بِيُ ُ
وس َ َ
ف وى َذا أ ِ
أَنتم ج ِ
َخي﴾) .
ف قَ َ
وس ُ
اىلُو َف * قَالُواْ أَإِنا َ
ك َأل َ
وس ُ َ َ
اؿ أَنَاْ يُ ُ
َنت يُ ُ
ُْ َ
وقاؿ اإلماـ الباقر (ع)( :إف صاحب ىذا األمر فيو سنة من يوسف ابن أمة سوداء ،يصلح اهلل (عز وجل)أمره
في ليلة واحدة) .

فكل ما جرى ليوسف يجري للمهدي األوؿ وصي اإلماـ المهدي (ع) واليماني الموعود.
ثَ ُویي روریت ،یٍْفُ ،وبى ّٕی اهبم هِلی ّ فوىًل اّ هیثبّل ّ ثواكهاًِ ًیي ُوبى ػلوبی
كیي هیثبٌّل9
ٍلیو هیگْیل 9اهبم ٕبكق فوهْك« 9ؿك هبئٖ سٜتی ام يٞسق ٝرٞؿ ؿاكؿ» .ػوٗ کوكم 9گْیب ّوب فجو اّ
یب ؿیجزِ ها یبك هیفوهبییل؟ فوهْك ٝ« 9آٛض ٠اي ٚاٗت ؽٞى٘ٛب اٌٛبك ٗیًٜٜـ .ثلاؿكا ٙيٞسقٞٛ ،اؿُب ٙكلمٛـاٙ
پيبٗجلا ٙثٞؿٛـ ،ثب اي ٚعبّ يٞسق كا صٗ ٙٞتبػی تزبكی ؿيـٛـ  ٝا ٝكا كلٝؽتٜـ ،ؿك عبٓی ً ٠آٛب ٙثلاؿكاٛص ثٞؿٛـ ٝ
عقُ ََ َٛ ٝزا أَ ِخ ٚٗ« »٢يٞسق
ا ٖ١ ٝثلاؿكضب ٙثٞؿ .آ٢ٛب ايطب ٙكا ٛطٜبؽتٜـ تب آِٜ١ ٙبٕ ً ٠ؽٞؿ ث ٠آٛبُ ٙلت« 9أََٗبْ ُ ُٞ٣
١ستٖ  ٝاي ٖ١ ٚثلاؿك ٗ .»ٚپس اي ٚاٗت ص ٠صينی كا اٌٛبك ٗیًٜٜـ؟ اي ٠ٌٜؽـاٛٝـ ػنٝرْ ؿك ثل٠١ای ام مٗبٙ
ثؾٞا١ـ عزتص كا ام آٛب ٙپٞضيـ ٟثـاكؿ؟! كٝمُبكی يٞسق پبؿضبٗ ٟػل ثٞؿ  ٝثي ٚا ٝ ٝپـكشٗ ،سبكت ١يزـ ٟكٝم
كبغٔ ٠ثٞؿ .اُل ؽـاٛٝـ تجبكى  ٝتؼبٓی ٗیؽٞاست ًٌٗ ٠بٛص كا ث ٠ا ٝثطٜبسبٛـ ،اي ٚتٞاٛبيی كا ؿاضت .ث ٠ؽـا
سُٜٞـ! يؼوٞة  ٝكلمٛـاٛص ٝهتی ثطبكت كا ضٜيـٛـ ٠ُٛ ،كٝم ٟثٗ ٠ػل كسيـٛـ .پس اي ٚاٗت ص ٠صينی كا اٌٛبك
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ٗیًٜٜـ؟ اي ٠ٌٜؽـاٛٝـ ػنٝرْ ثب عزتص ٘١بً ٙبكی كا اٛزبٕ ؿ١ـ ً ٠ثب يٞسق اٛزبٕ ؿاؿ؟! اي ٠ٌٜثي ٚآٛب ٙككت ٝ
آٗـ ٗیًٜـ ،ؿك ثبماك١بيطب ٙكاٗ ٟیكٝؿ  ٝپبی ثل ميلاٛـام آ٢ٛب ٗیُقاكؿ؟! ؿك عبٓی ً ٠آ٢ٛب ا ٝكا ٘ٛیضٜبسٜـ؛ تب اي٠ٌٜ
ؽـاٛٝـ ث ٠ايطب ٙاربم ٟؿ١ـ ً ٠ؽٞؿش كا ث ٠آٛب ٙثطٜبسبٛـ؛ ٘١ب ٠ً ٠ُٛٞ ٙث ٠يٞسق اربم ٟؿاؿ! آِٜ١ ٙبٕ ً ٠ث٠
عقُ ََ َٛ ٝزا أَ ِخ»٢
عقُ هَب ٍَ أََٗبْ ُ ُٞ٣
آٛب ٙكلٗٞؿَ َْ َٛ « 9ػِِ ْٔزُْ َٓب كَ َؼ ِْزُْ ثُِٞ٤عُقَ َٝأَ ِخ ِٚ ٤اِ ْر أَٗزُ ْْ َجب ِ * َُِٕٞٛهَبُُْ ٞا أَاَِٗيَ َْلَٗذَ ُ ُٞ٣

158

(ُلت :آيب ٗیؿاٛيـ ام كٝی ٛبؿاٛی ثب يٞسق  ٝثلاؿكش صً ٠لؿيـ؟ * ُلتٜـ :آيب ث ٠عويوت ت ٞيٞسق ١ستی؟! ُلت:

ٗ ٚيٞسلٖ ٝ ،اي ،ٚثلاؿك ٗ ٚاست)».159

اهبم ثبلو فوهْك« 9ؿك غبعت اي ٚاٗل سّٜتی ام يٞسق ٝرٞؿ ؿاكؿ .ا ٝكلمٛـ ًٜين سي٠صلؿ ٟاست .ؽـاٛٝـ

ػنٝرْ ًبكش كا ؿك يي ضت اغالط ٗیًٜـ».160

ُو آًچَ ثوای یٍْف عویبى یبفذ ،ثوای هِلی اّلّٕ ،ی اهبم هِلی ّ یوبًی هْػْك ًیي عبهی

فْاُل ثْك.

﴿قَ َ ِ ِ
ِِ
ب يػلْت ِقطْو بػعض ال ا ِ
ِ
ِ
ين﴾ :
وس َ
ْج ِّ َ َ ُ َ ْ ُ
ف َوأَلْ ُقوهُ في غَيَابَت ال ُ
اؿ قَائ ٌل م ْنػ ُه ْم ال تَػ ْقتُػلُوا يُ ُ
سيا َارة إِ ْف ُك ْنتُ ْم فَاعل َ
اؿ قَائِ ٌل
وىذه اآلية تكررت مع عيسى (ع) فلما أراد علماء اليهود لعنهم اهلل قتلو اعترض عليهم أحدىم ﴿قَ َ
ِم ْنػ ُه ْم﴾ ال تقتلوا عيسى (ع) …… وىذا ديدف علماء الدين غير العاملين في كل زماف يحاولوف قتل
األنبياء واألوصياء لكي ال يتبعهم الناس وينجوف من النار المستعرة في قلوب ىؤالء العلماء غير العاملين،
ولكي يبقى الناس يتوىموف أف العلماء غير العاملين ىم الطريق إلى اهلل بينما ىم طريق إلى الشيطاف و إلى
ِ ِ
جهنم بل ىم جهنم﴿ ،وجعلْنَ ُ ِ
ص ُرو َف﴾.
اى ْم أَئ امةً يَ ْدعُو َف إِلَى الناا ِر َويَػ ْوَـ الْقيَ َامة ال يُػ ْن َ
َ ََ

وكما عادت ىذه اآلية مع علي (ع) وصي رسوؿ اهلل وعادت مع وصي اإلماـ المهدي (ع) ،فتدبروا يا أولي
األلباب فإف في قصصهم عبرة فاعتبروا بها وتعلموا منها﴿ ،لََق ْد َكا َف فِي قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْبػرةٌ ِألُولِي ْاألَلْبَ ِ
اب َما َكا َف
َ
َ
ٍ
َكن تَص ِد َ ا ِ
ِ
ِ
ِ ِ
دى َوَر ْح َمةً لَِق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف﴾  ،فاالمتحاف كل
َحديثاً يُػ ْفتَػ َرى َول ْ ْ
يل ُك ِّل َش ْيء َو ُى ً
يق الذي بَػ ْي َن يَ َديْو َوتَػ ْفص َ
ِ
ِ
ب﴾ ،وىكذا كل مرة
ْج ِّ
وس َ
ف … َوأَلْ ُقوهُ في غَيَابَت ال ُ
مرة يعاد وكل مرة تفشلوف وبين قولين ﴿اقْػتُػلُوا يُ ُ
﴿أَفَ ُكلاما َجاء ُكم ر ُس ٌ ِ
استَ ْكبَػ ْرتُ ْم فَػ َف ِريقاً َك اذبْػتُ ْم َوفَ ِريقاً تَػ ْقتُػلُو َف﴾.
س ُك ُم ْ
َ َ َْ
وؿ ب َما ال تَػ ْه َوى أَنْػ ُف ُ
161

بس ِح إِْ ًُ ْ٘ز ُْْ كَب ِػِِ» َٖ٤
ل اُ َ
ت ِْ َ٣زَوِ ْط ُٚثَ ْؼ ُ
ذ ا ُْ ُج ِّ
غَ َ٤
«هَب ٍَ هَبئَِ ِٓ ْ٘ ُّ ْْ ٜل رَ ْوزُُِٞا ُٞ٣عُقَ َٝأَ ُْوُ ُٙٞكَِ ٢ؿَ٤بثَ ِ
ُلت :اُل ٗیؽٞا١يـ ًبكی ًٜيـ ،يٞسق كا ٌٗطيـ ،ؿك ػ٘ن تبكيي صب١ص ثيلٌٜيـ تب ًبكٝاٛی ا ٝكا ثلُيلؿ).

(يٌی ام ايطبٙ

ایي آیَ ثب ػیَیً یي رکواه ّل؛ آى ٌُگبم کَ ػلوبی یِْك کَ فلاًّل آًبى ها لؼٌذ کٌل ،فْاٍزبه

ٌ - 158وسؾ= <; و .<1
 - 159کمال الدٌن  .تمام النعمه شٌخ صدوق= ص .177
 - 160کمال الدٌن  .تمام النعمه شٌخ صدوق= ص <.65
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لزل اّ ّلًل ،یکی اى ایْبى ثَ آًبى اػزواٗ ًوْك «هَب ٍَ هَبئَِ ِٓ ْ٘ ُ( »ْْ ٜيٌی ام ايطبُ ٙلت) ػیَی ها
ًکُْیل....
ایي هَّیَی ػلوبی ثیػولِ كیي كه روبم كّهاىُب هیثبّل کَ رالُ هیکٌٌل پیبهجواى ّ إّیب ها ثَ
لزل ثوٍبًٌل ،رب هوكم اى آًبى پیوّی ًکٌٌل ّ اى آرْی کَ كه للتُبی ایي ػلوبی ثیػول ّؼلَّه ّلٍ
اٍذً ،غبد پیلا ًکٌٌل؛ رب هوكم كه ایي رُِْن ثبلی ثوبًٌل کَ ػلوبی ثیػولُ ،وبى هاٍ ثَ ٍْی
فلاًّل َُزٌل؛ كه ؽبلی کَ آًبى ،هاٍ ثَ ٍْی ّیٞبى ّ ثَ ٍْی عٌِن ّ ؽزی فْكِ عٌِن هیثبٌّل.
ق ُش ٝ( 162» َٕٝآٛب ٙكا پيطٞايبٛی سبؽتيٖ ًٗ ٠لؿٕ كا ث ٠آتص
« ََ ٝج َؼ َِْ٘ب ُ ْْ ٛأَئِ َٔخ ْ َ٣ذػُِ َٕٞاَُ ٠اَُ٘ب ِس َ َّ ْٞ َ٣ٝا ُْوَِ٤ب َٓ ِخ ّل َ ْ٘ ُ٣
ؿػٞت ٗیًٜٜـ  ٝؿك كٝم هيبٗت١ ،يش يبكی ٛطٛٞـ).

ُوبى ْٝه کَ ایي آیَ ثوای ػلیّٕ یّ هٍْل فلا رکواه ّل ،ثب ّٕیّ اهبم هِلیً یي رکواه ّل؛

ای ٕبؽجبى فِوك! رلثِو کٌیل کَ كه كاٍزبىُبی آًبى ،كهٍی ًِفزَ اٍذ؛ اى آى ،ػجود گیویل ّ اى آى
ق َِّ ًُ ََ ٤ؽ َْ٢ء
َق ِذَ ٣
ة َٓب ًَبَٕ َد ِذ٣ضب ْ ُ٣لز ََش ٌِْٖ ََُٝ ٟر ْ
ثیبهْىیلَُ« .وَ ْذ ًَبَٕ كِ ٢هَ َ
ن اَُ ِز ١ثََ َ٣ َْٖ٤ذ َْٝ ِٚ ٣رَ ْل ِ
ق ِِ ْْ ٜػ ْج َشح ِْلُْ ٢ُِٝاْلَ ُْجَب ِ
ق ِ
َُٛٝذَ َٝ ٟس ْد َٔخ ُِوَ ُْ٣ ّٞئْ ُِٓ٘» َٕٞ
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(ؿك ؿاستب١ٙبيطب ،ٙؽلؿٜٗـا ٙكا ػجلتی است .اي ٚؿاستبٛی ثٓلسبؽتٛ ٠يست ،ثٌٔ٠

تػـين سؾ ٚپيطيٜيب ٝ ٙتلػئی ثل ١ل صين است  ٝثلای آ٢ٛب ً ٠اي٘ب ٙآٝكؿٟاٛـ ١ـايت  ٝكع٘تی است)ُ .و ثبه
اهزؾبى رکواه هیّْك ّ ُو ثبه ّکَذ هیفْهیل ّ ثیي كّ ٍقي كه ًٍْبى« 9ا ْهزُُِٞا ُٞ٣عُقَ َٝ ....أَ ُْوُ ُٙٞكِ٢
ع ٍٞثِ َٔب ّل رَ َْٟٞ ٜ
ت» (يٞسق كا ثٌطيـ ٝ ....ا ٝكا ؿك ػ٘ن صب ٟاكٌٜيـ) ّ كه ُو كفؼَ« 9أَكَ ٌَُِ َٔب َجب َء ًُ ْْ َس ُ
ذ ا ُْ ُج ِّ
َؿَ٤بثَ ِ
عزَ ٌْجَ ْشرُ ْْ كَلَ ِش٣وب ًَ َز ْثز ُْْ َٝكَ ِش٣وب رَ ْوزُُِ١( 164» َٕٞل ُب ٟكلستبؿٟای آٗـ  ٝصين١بيی آٝكؿ ًٞٗ ٠كؿ پسٜـ ٛلس ض٘ب
غ ٌُ ُْ ا ْ
أَ ْٗلُ ُ
ٛجٞؿ سلًطی ًلؿيـُ ،ل١ٝی كا ؿكٝؽُ ٞؽٞاٛـيـ ُ ٝل١ٝی كا ًطتيـ).

ات لِل ا ِِ
ِ
ين﴾  ،اآلف التفتوا فإ ّف في قصة يوسف
ف َوإِ ْخ َوتِِو آيَ ٌ
وس َ
متى تلتفتوف إلى آيات اهلل ﴿لََق ْد َكا َف في يُ ُ
سائل َ

نت ،فسورة
آيات للسائلين ،سائلين اهلل تماـ العقل ،في سورة يوسف ذُكرت النبوة وليس الرسالة كما بيا ُ
يوسف في مقاـ بياف المواجهة بين العبد وربو ،بين الرسوؿ وربو ،وليست في مقاـ بياف مواجهة الرسوؿ مع

الناس ،فهي في بياف النبوة ال في بياف الرسالة ،ولذلك فهي آيات لسائلين اهلل تماـ العقل ،آيات ألولياء اهلل،
آيات ألصحاب القائم (ع) ،آيات للسائرين إلى اهلل ،آيات في طريق اهلل لسائلين اهلل الهداية ،وقد بيان تعالى
في أوؿ سورة يوسف ﴿إِناا أَنْػ َزلْنَاهُ قُػ ْرآناً َع َربِيّاً ل ََعلا ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف﴾  ،أي ترتقوف إلى السماء السابعة الكلية سماء

العقل فتتم عقولكم.

وال يبعث نبي حتى يتم عقلو ،ويمسح القائم (ع) (وىو يد اهلل) على رؤوس أصحابو فتتم عقولهم ،أي يمسح

على رؤوسهم بالعلم وتتم عقولهم إذا عملوا بهذا العلم وارتقوا في ملكوت السماوات إلى السماء السابعة،
 - 162قصص= .71
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﴿ ُى َو الا ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن تُػر ٍ
اب ثُ ام ِم ْن نُطْ َف ٍة ثُ ام ِم ْن َعلَ َق ٍة ثُ ام يُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْفبلً ثُ ام لِتَْبػلُغُوا أَ ُش اد ُك ْم ثُ ام لِتَ ُكونُوا ُشيُوخاً
َ
ِ
ِ
ِ
س ّم ًى َول ََعلا ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف﴾.
َوم ْن ُك ْم َم ْن يُػتَػ َوفاى م ْن قَػ ْب ُل َولتَْبػلُغُوا أ َ
َجبلً ُم َ
غبئِِِ» َٖ٤
کِی هزْعَ آیبد ّ ًْبًَُبی فلاًّل فْاُیل ّل؟ «َُوَ ْذ ًَبَٕ كُِٞ٣ ٢عُقَ َٝاِ ْخ َٞرِ ِ ٚآَ٣بد ُِِ َ
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(ؿك

ؿاستب ٙيٞسق  ٝثلاؿكاٛص ،ثلای آٛب ٠ً ٙؽٞاستبكٛـ ،ػجلت١ب است) .ؽبل رْعَ کٌیل 9كه كاٍزبى یٍْف،
آیبد ّ ًْبًَُبیی ثوای آًبى کَ فْاُبًٌلّ ،عْك كاهك؛ کَبًی کَ روبم ػمل ها اى فلاًّل فْاٍزبهًل.
ُوبى ْٝه کَ ثیبى کوكم ،كه ٍْهٍی یٍْف ًجّْد هْهك رْعَ لواه گوفزَ اٍذ ّ ًَ هٍبلذ! پٌ
ٍْهٍی یٍْف كه عبیگبٍ ثیبى هّیبهّییِ ثٌلٍ ّ پوّهكگبهُ هیثبّل فثیي فوٍزبكٍ ّ پوّهكگبهُف ّ ًَ
ی فوٍزبكٍ ثب هوكم؛ ثٌبثوایي كهٕلك ثیبى ًجّْد هیثبّل ّ ًَ هٍبلذ .اى ُویي
كه عبیگبٍ ثیبى هّیبهّی ِ
هًّْ ،بًَُبیی اٍذ ثوای کَبًی کَ روبم ػمل ها اى فلاًّل فْاٍزبه هیثبٌّل؛ ًْبًَُبیی ثوای اّلیبی
فلاًّلًْ ،بًَُبیی ثوای یبهاى لبئنًْ ،بىُبیی ثوای ٍِیو کٌٌلگبى ثَ ٍْی فلاًّلًْ ،بًَُبیی كه
ٝویك الِی ثوای آًبى کَ ُلایذ ها اى فلاًّل فْاُبًٌل .فلاًّل هزؼبل كه آؿبى ٍْهٍی یٍْف ثیبى
فوهْكٍ اٍذ« 9اَِٗب أَ ْٗضَ َُْ٘ب ُٙهُ ْشآٗب ػ ََشثِّ٤ب َُ َؼَِ ٌُ ْْ رَ ْؼوُِِٗ( 166» َٕٞب آ ٙكا هلآٛی ػلثی ٛبمّ ًلؿيٖ ،ثبضـ ً ٠ض٘ب ث ٠ػوْ
ؿكآييـ)؛ یؼٌی ثَ آٍوبى ُفزن کلی کَ آٍوبى ػمل اٍذ اِهرمب یبثیل رب ػملُبیزبى کبهل گوكك.

پیبهجوی هجؼْس ًْل ،هگو پٌ اى کبهل ّلى ػملِ .لبئن( کَ كٍذ فلاًّل اٍذ) هّی ٍو

یبهاًِ كٍذ هیکِْل ّ ػملُبیْبى کبهل هیّْك؛ یؼٌی ثب ػلن ثو ٍوّبى كٍذ هیکِْل ّ اگو ثَ ایي
ػلن ػول کٌٌل ّ كه هلکْد آٍوبىُب ثَ آٍوبى اهرمب یبثٌل ،ػملُبیْبى کبهل هیّْك َُٞ ٛ« .اَُ ِزَ ١خَِوَ ٌُ ْْ
ؽُٞ٤خب َُ٣ َْٖٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٝز ََٞكَ ِْٖٓ ٠هَ ْج َُ َُِٝزَ ْجُِ ُـٞا
ؽ َذ ًُ ْْ صُ َْ ُِزَ ٌُُٞٗٞا ُ
ِْٖٓ ر َُشاة صُ َْ ِْٖٓ ُٗ ْطلَخ صُ َْ ِْٖٓ َػَِوَخ صُ َْ ْ ُ٣خ ِش ُج ٌُ ْْ ِه ْلال صُ َْ ُِزَ ْجُِ ُـٞا أَ ُ
غ َّٔ ََُٝ ٠ؼَِ ٌُ ْْ رَ ْؼوُِِ( 167» َٕٞاً ٝسی است ً ٠ض٘ب كا ام ؽبى ،سپس ام ٛغل ،٠سپس ام ٓؾت٠ی ؽٛٞی ثيبكليـٟ
أَ َجال ُٓ َ
است .آِٛب ٟض٘ب كا ًًٞ ٠ؿًی ثٞؿيـ ام كعٖ ٗبؿك ثيل ٙٝآٝكؿ تب ث ٠س ٚرٞاٛی ثلسيـ  ٝپيل ضٞيـ .ثؼضی ام ض٘ب پيص
ام پيلی ث٘يليـ  ٝثؼضی ث ٠آ ٙمٗبٗ ٙؼيٗ ٚیكسيـ  ٝضبيـ ث ٠ػوْ ؿكيبثيـ).

***
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إضاءة من قصة ابني آدـ وإخوة يوسف (ع)
سٝؽ٘گشی اص داعزبٕ كشصٗذإ آدّ  ٝثشادسإ ٞ٣عق(ع)

آدـ بِالْح ِّق إِ ْذ قَػ اربا قُػرباناً فَػتػ ُقبِّل ِمن أ ِ ِ
اؿ
اك قَ َ
َم يُػتَػ َقبا ْل ِم َن ْاآل َخ ِر قَ َ
اؿ َألَقْػتُػلَن َ
﴿ َواتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَأَ ابْػنَ ْي َ َ َ
َ َْ ُ َ ْ َ
َحدى َما َول ْ
ِ
ِ ٍِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ك إِنِّي أَ َخ ُ
ك ِألَقْػتُػلَ َ
ي إِل َْي َ
سط َ
ْت إِل ا
اؼ اللاوَ
َي يَ َد َؾ لتَػ ْقتُػلَني َما أَنَا ببَاسط يَد َ
إِنا َما يَػتَػ َقبا ُل اللاوُ م َن ال ُْمتاق َ
ين * لَئ ْن بَ َ
ِ
ِِ
ِ
َص َح ِ
َر ا
ين * فَطَاو َع ْ
اب الناا ِر َو َذلِ َ
وء بِإثْ ِمي َوإِثْ ِم َ
ت لَوُ
ك فَػتَ ُكو َف م ْن أ ْ
ك َج َزاءُ الظاالم َ
ين * إِنِّي أُ ِري ُد أَ ْف تَػبُ َ
ب ال َْعالَم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ث فِي ْاأل َْر ِ
ف يُػ َوا ِري َس ْو َءةَ
ث اللاوُ غُ َراباً يَػ ْب َح ُ
ين * فَػبَػ َع َ
ض لِيُ ِريَوُ َك ْي َ
سوُ قَػ ْت َل أَخيو فَػ َقتَػلَوُ فَأ ْ
َصبَ َح م َن الْ َخاس ِر َ
نَػ ْف ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
أِ
ت أَ ْف أَ ُكو َف ِمثْل َى َذا الْغُر ِ
ك
َخ ِيو قَ َ
َج ِل َذلِ َ
َع َج ْز ُ
اؿ يَا َويْػلَتَى أ َ
ي َس ْو َءةَ أَخي فَأ ْ
ين * م ْن أ ْ
َصبَ َح م َن الناادم َ
اب فَأ َُوا ِر َ
َ
َ
س أَو فَس ٍ
ِ
ِ ِ
اد فِي ْاأل َْر ِ
اىا
َحيَ َ
ااس َج ِميعاً َوَم ْن أ ْ
ض فَ َكأَنا َما قَػتَ َل الن َ
ائيل أَناوُ َم ْن قَػتَ َل نَػ ْفساً بغَْي ِر نَػ ْف ٍ ْ َ
َكتَْبػنَا َعلَى بَني إ ْسر َ
فَ َكأَناما أَحيا النااس ج ِميعاً ولََق ْد جاءتْػ ُهم رسلُنَا بِالْبػيِّػنَ ِ
ك فِي ْاأل َْر ِ
َم ْس ِرفُو َف﴾ .
ات ثُ ام إِ اف َكثِيراً ِم ْنػ ُه ْم بَػ ْع َد َذلِ َ
َ
َ َْ
َ َ َ َ َ ْ ُُ
ض لُ
168

( ٝؽجل كاستي ٚؿ ٝپسل آؿٕ كا ثلايطب ٙثؾٞا ،ٙآِٛب ٠ً ٟهلثبٛی ًلؿٛـ ،ام يٌيطب ٙپقيلكت ٠آٗـ  ٝام ؿيِلی

پقيلكتٛ ٠طـُ .لت :ت ٞكا ؽٞاً ٖ١طتُ .لت :ؽـاٛٝـ كوظ هلثبٛی پل١ينُبكا ٙكا ٗیپقيلؿ * اُل ت ٞثل ٗ ٚؿست
ُطبيی تب ٗلا ثٌُطی ٚٗ ،ثل ت ٞؿست ِٛطبيٖ ً ٠ت ٞكا ثٌُطٖ؛ ٗ ٚام ؽـا ً ٠پلٝكؿُبك ر٢بٛيب ٙاست ٗیتلسٖ *
ٗیؽٞاُٜ ٖ١ ٠ً ٖ١بٗ ٟلا ثُ ٠لؿُ ٙيلی ُٜ ٖ١ ٝب ٟؽٞؿ كا تب ام ؿٝمؽيبُ ٙلؿی ً ٠اي ٚاست پبؿاش ستًٖبكا* ٙ
ٛلْسص ا ٝكا ثً ٠طت ٚثلاؿك ٗٔٔنٕ ٞ٘ٛؿ .پس ا ٝكا ًطت  ٝام ميبًٙبكاُ ٙلؿيـ * ؽـاٛٝـ ًالؿی كا ٝاؿاضت تب مٗيٚ
كا ثٌبٝؿ  ٝث ٠ا ٝثيبٗٞمؿ ً ٠صِ ٠ٛٞرسـ ثلاؿك ؽٞؿ پ٢ٜب ٙسبمؿُ .لت :ای ٝای ثل ٗ ،ٚؿك پ٢ٜبً ٙلؿ ٙرسـ ثلاؿكٕ ام
ايً ٚالؽ  ٖ١ػبرنتلٕ  ٝؿك مٗلٟی پطي٘بٛب ٙؿكآٗـ * ام اي ٚك ٝثل ثٜیاسلائيْ ٗولك ؿاضتيٖ ً١ ٠ل ًسً ،س
ؿيِلی كا  ٠ٛث ٠هػبظِ هتْ ًسی يب اكتٌبة كسبؿی ثل كٝی مٗي ٚثٌُطـُٞ ،يی ٠٘١ی ٗلؿٕ كا ًطت ٠ثبضـ ١ ٝل
ًس ث ٠ا ٝعيبت ثؾطـ ،صً ٙٞسی است ً٠٘١ ٠ی ٗلؿٕ كا عيبت ثؾطيـ ٟثبضـ  ٝث ٠تغوين كلستبؿُبٗ ٙب ٘١لاٟ
ثب ؿاليْ كٝض ٚثل آ٢ٛب ٗجؼٞث ضـٛـ ،سپس ثسيبكی ام آ٢ٛب ٘١ضٜب ٙثل كٝی مٗي ٚام عـّ ؽٞيص تزبٝم ٗیًلؿٛـ).

ىابيل وىدده بالقتل ،فكاف
قابيل َ
ىابيل تقبل اهلل منو وأصبح وصي آدـ (ع) وقابيل لم يتقبل اهلل منو ،فحسد ُ
ِ ٍِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين﴾،
اؼ اللاوَ َر ا
ك إِنِّي أَ َخ ُ
ك ِألَقْػتُػلَ َ
ي إِل َْي َ
سط َ
ْت إِل ا
ب ال َْعالَم َ
َي يَ َد َؾ لتَػ ْقتُػلَني َما أَنَا ببَاسط يَد َ
رد ىابيل﴿ :لَئ ْن بَ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾ ،إذف ندـ وخسارة ال دنيا وال آخرة.
ين﴾﴿ ،فَأ ْ
ىابيل ﴿فَأ ْ
َصبَ َح م َن الناادم َ
َصبَ َح م َن الْ َخاس ِر َ
قابيل َ
وقتل ُ
لم يكن األوصياء (ع) ينظروف أف الدنيا شيء ،ألنها ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة ،فمالهم وملك ال يبقى
وذكر في الدنيا يفنى مع فنائها.

فلاًّل اى ُبثیل پنیوفذ ّ اّ ٕی آكمّ ل ّ اى لبثیل ًپنیوفذ؛ ثٌبثوایي لبثیل ثَ ُبثیل ؽَبكد
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 ١اَُِ ْ٤يَ
بعو ِ َ٣ذ َ
ّهىیل ّ اّ ها رِلیل ثَ لزل ًوْك .پبٍـ ُبثیل ایٌگًَْ ثْكَُ« 9ئِْٖ ثَ َ
غ ْطذَ اَُِ ََ٣ ٢ذَىَ ُِزَ ْوزََُِِ٘ٓ ٢ب أََٗب ثِجَ ِ
ة ا ُْ َؼبَُ ِٔ( » َٖ٤اُل ت ٞثل ٗ ٚؿست ُطبيی تب ٗلا ثٌُطی ٚٗ ،ثل ت ٞؿست ِٛطبيٖ ً ٠ت ٞكا
ِْلَ ْهزَُِيَ اِِّٗ ٢أَ َخبفُ للاَ َس َ
ف َج َخ َِٖٓ
ثٌُطٖ؛ ٗ ٚام ؽـا ً ٠پلٝكؿُبك ر٢بٛيب ٙاست ٗیتلسٖ) .لبثیلُ ،بثیل ها ثَ لزل هٍبًیل ّ «كَؤَ ْ

فجَ َخ َِٖٓ اَُ٘ب ِد ِٓ ٝ( » َٖ٤ؿك مٗلٟی پطي٘بٛب ٙؿكآٗـ)؛
بع ِش( » َٖ٣پس ا ٝكا ًطت  ٝام ميبًٙبكاُ ٙلؿيـ) ّ «كَؤ َ ْ
ا ُْ َخ ِ
ثٌبثوایي ُن پْیوبى ّل ّ ُن ىیبى كیل؛ ًَ كًیبیی ثوایِ هبًل ّ ًَ آفوری.

كه ًظو إّیب كًیب ُیچ چیي ثَ ؽَبة ًویآیل؛ چوا کَ كًیب كه ًظو فلاًّل ثَ اًلاىٍی ثبل پَْای
ُن اهىُ ًلاهك .پٌ هبل ّ فوهبًوّاییّبى ثبلی ًویهبًل ّ یبكّبى ًیي كه كًیب ،ثب اى ثیي هفزي آى ،اى
ثیي هیهّك.

وىذه الحالة (حالة ابني آدـ) كم تكررت ،ولذا قاؿ تعالى :أتل ،أي اقرأىا عليهم وبينها لهم وعرفهم بها؛
ألنها حالة تتكرر في كل زماف ومع كل وصي ،فهذا السامري ابن خالة موسى (ع) وقائد جيشو يحسده
ويقتلو ،ألنو قتل قضية موسى (ع) ،لما أضل بني إسرائيل ،بل أراد ومن كاف معو قتل ىاروف (ع) وصي
ِ
ضبا َف أ ِ
ِِ
َسفاً قَ َ ِ
َع ِجلْتُ ْم أ َْم َر َربِّ ُك ْم
س َما َخلَ ْفتُ ُمونِي م ْن بَػ ْع ِدي أ َ
وسى إِلَى قَػ ْومو غَ ْ َ
موسى (ع)َ ﴿ ،ولَ اما َر َج َع ُم َ
اؿ ب ْئ َ
س أِ
اح َوأَ َخ َذ بَِرأْ ِ
ت بِ َي
َخ ِيو يَ ُج ُّرهُ إِل َْي ِو قَ َ
استَ ْ
ادوا يَػ ْقتُػلُونَنِي فَبل تُ ْش ِم ْ
ض َع ُفونِي َوَك ُ
اؿ ابْ َن أُ اـ إِ اف الْ َق ْوَـ ْ
َوأَلْ َقى ْاألَل َْو َ
ِ
ِ ِِ
ين﴾.
اء َوال تَ ْج َعلْني َم َع الْ َق ْوـ الظاالم َ
ْاألَ ْع َد َ
چَ ثَیبه ایي ّٙؼیذ (ّٙؼیذ فوىًلاى آكم) رکواه ّلٍ اٍذ ّ ثَ ُویي كلیل فلاًّل هزؼبل
هیفوهبیل« 9اُ ْر َُ» (ثؾٞا)ٙ؛ یؼٌی ثَ آًبى ثگْ ّ ثوایْبى ثیبى کي ّ ثَ آًبى ثٌْبٍبى؛ چوا کَ ایي ّٙؼیزی
اٍذ کَ كه ُو ىهبى ّ ثب ُو ّٕی رکواه هیّْكٍ .بهوی پَو فبلَی هٍْی ّ هُجو ٍپبُِ

هیثبّلّ ،لی ثَ اّ ؽَبكد هیّهىك ّ اّ ها هیکْل؛ اى ایي عِذ کَ ثب گوواٍ کوكى ثٌیاٍوائیل،
ػولکوك هٍْی ها کْزَ اٍذ ّ ؽزی فْكُ ّ کَبًی کَ ثب اّ ُوواُی هیکوكًل ،فْاٍزٌل ُبهّى
غ َٔب َخَِ ْلزُ ُٔ ِْٖٓ ٢ِٗٞثَ ْؼ ِذ١
ع ٠اَُِ ٠هَ َْ ِٚ ِٓ ٞؿ ْ
علب هَب ٍَ ثِ ْئ َ
ّٕیّ هٍْی ها ًیي ثَ لزل ثوٍبًٌلَٔ ََُٝ « .ب َس َج َغ َُٓ ٞ
نجَبَٕ أَ ِ
ؾ ِٔذْ
َن َؼلًَُ َٝ ٢ِٗٞبدُٝا ْ َ٣وزُُِ ٢َِ٘ٗ ٞكَال رُ ْ
عز ْ
ط أَ ِخُ َ٣ ِٚ ٤جش ُٙاَُِ ْ ِٚ ٤هَب ٍَ اثَْٖ أُ َّ ِإَ ا ُْوَ ْ َّ ٞا ْ
أَػ َِج ِْزُ ْْ أَ ْٓ َش َسثِّ ٌُ ْْ َٝأَ ُْوَْ ٠اْلَ ُْ ََ ٞ
اح َٝأَ َخ َز ثِ َش ْأ ِ
ثِ ََ ْ ٢
اْل ْػذَا َء َّٝل ر َْج َؼ َِِْ٘ َٓ ٢غ ا ُْوَ ْ ِّ ٞاُظَبُِ ِٔ( 169» َٖ٤صٞٗ ٙٞسی ؽطِ٘ي ٝ ٚاٛـٜ١ٝبى ٛنؿ ه ٕٞؽٞؿ ثبمُطتُ ،لت :ؿك
ؿيجت ٗ ،ٚص ٠ثـ ربٛطيٜبٛی ثٞؿيـ؛ صلا ثل كلٗب ٙپلٝكؿُبك ؽٞؿ پيطی ُلكتيـ؟!  ٝآٞاط كا ثل مٗي ٚاكٌٜـ  ٝسل
ثلاؿكش كا ُلكت  ٝث ٠سٞی ؽٞؿ ًطيـ١ .بكُ ٙٝلت :ای پسل ٗبؿكٕ ،اي ٚهٗ ٕٞلا مث ٙٞيبكتٜـ ٛ ٝنؿيي ثٞؿ ٗلا
ثٌطٜـٗ ،لا ؿضً٘ٚبٕ ٌٗ ٝ ٚؿك ض٘بكِ ستًٖبكاٗ ٙيبٝك).
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اؿ فَا ْذىب فَِإ اف ل َ ِ
وؿ ال
ْحيَاةِ أَ ْف تَػ ُق َ
َك في ال َ
ومع ىذا فإف موسى (ع) لما رجع لم يقتل السامري بل ﴿قَ َ َ ْ
ِ
ساس﴾  ،وكأنهما ىابيل وقابيل ،حالة تتكرر مع كل وصي ،فهذا يهوذا االسخريوطي يريد قتل عيسى (ع)
مَ
وتسليمو لعلماء بني إسرائيل ،وىكذا مع كل وصي تجد قابيل وسامري ويهوذا االسخريوطي ،فمع علي (ع)

تجد عمر حسده وقتلو لما قتل قضيتو واغتصب إمامتو ،واألوصياء (ع) ينظروف إلى ىداية الناس وتعريفهم
باهلل ،وىؤالء قابيل والسامري ويهوذا االسخريوطي وعمر ينظروف إلى الملك والذكر في ىذه الدنيا الفانية

الزائلة مع أىلها وذكرىا.

ثب ایي ؽبل ّلزی هٍْی ثبىگْذٍ ،بهوی ها ثَ لزل ًوٍبًیل؛ ثلکَ «هَب ٍَ كَ ْ
برَْ ٛت كَبَِٕ َُيَ كِ ٢ا ُْ َذَ٤ب ِح إَْٔ
غبط»ُ( 170لت :ثل ،ٝؿك مٛـُی اي ٚؿٛيب صٜب ٙضَٞی ً ٠پيٞست ٠ثِٞيی :ثٛ ٚٗ ٠نؿيي ٗطٞيـ) .گْیی ایي
رَوُّ ٍَ ٞل ِٓ َ

كُّ ،بثیل ّ لبثیل َُزٌل؛ ّٙؼیزی کَ ثب ُو ّٕی رکواه هیّْك .ایي یِْكا اٍقویْٝی اٍذ کَ
هیفْاُل ػیَی ها ثَ لزل ثوٍبًل ّ اّ ها رَلین ػلوبی ثٌیاٍوائیل ًوبیل .ایٌچٌیي اٍذ کَ ُوواٍ ُو
ّٕی ،لبثیل ّ ٍبهوی ّ یِْكا اٍقویْٝی ًیي كیلٍ هیّْك .ثب ػلی ػُوَو ها هیثیٌین کَ ثَ اّ ؽَبكد
هیّهىك ّ ثب کْزي ػولکوك ػلی ّ ؿٖت اهبهزِ ،اّ ها هیکْلً .گبٍ إّیب ثَ ُلایذ هوكم اٍذ
ّ ایٌکَ فلاًّل ها ثَ آًبى هؼوفی کٌٌل؛ اهب لبثیل ّ ٍبهوی ّ یِْكا اٍقویْٝی ّ ػووُب ثَ ؽکْهذ
ًگبٍ هیکٌٌل ّ ُوچٌیي ثَ یبكّ هبًلى كه ایي كًیبی فبًی ،کَ فْكُ ثب اُلِ ّ یبكُ اى ثیي هفزٌی
اٍذ!

ْح ِّق …﴾ في كل زماف اتل عليهم ،أي في كل زماف تجدوف ابني آدـ ،وصي
﴿ َواتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَأَ ابْػنَ ْي َ
آد َـ بِال َ
مظلوـ مهضوـ مغصوب الحق مقتوؿ شخصو أو شخصيتو ،وقاتل ملعوف يغتصب حق الوصي ،في كل زماف

تتلى ىذه اآلية في أرض الواقع وال يلتفت الناس وال يتعضوف وال يتذكروف ،بل تستمر الغفلة والجهل،
ِ ِ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْػيَا َو ُى ْم َع ِن ْاآل ِخ َرةِ ُى ْم غَافِلُو َف﴾.
﴿يَػ ْعلَ ُمو َف ظَاىراً م َن ال َ
اؼ أَ ْف يَأْ ُكلَوُ ِّ
وكذا الحاؿ مع يوسف (ع) وإخوتو ﴿قَ َ
اؿ إِنِّي لَيَ ْح ُزنُنِي أَ ْف تَ ْذ َىبُوا بِ ِو َوأَ َخ ُ
ب َوأَنْػتُ ْم َع ْنوُ
الذئْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ائيل :ىم أوالد يعقوب (ع) ،األسباط والمراد
َج ِل َذلِ َ
غَافلُو َف﴾ ﴿ .م ْن أ ْ
ائيل﴾ بَني إ ْسر َ
ك َكتَْبػنَا َعلَى بَني إ ْسر َ
ِ ِ
ائيل
منهم ىنا األوصياء (ع) ،وفي ىذه األمة ىم آؿ محمد (ع) المفضلوف على العالمين﴿ :يَا بَني إ ْسر َ
ِ
ِ ِ
ت َعلَْي ُك ْم َوأَنِّي فَ ا
ائيل﴾ :أي على
اذْ ُك ُروا نِ ْع َمتِ َي الاتِي أَنْػ َع ْم ُ
ضلْتُ ُك ْم َعلَى ال َْعالَم َ
ين﴾ َ ﴿ ،كتَْبػنَا َعلَى بَني إ ْسر َ
س أَو فَس ٍ
ِ
اد فِي ْاأل َْر ِ
ااس َج ِميعاً﴾ ،فمن قتل وصياً قتل
ض فَ َكأَنا َما قَػتَ َل الن َ
األوصياء ﴿أَناوُ َم ْن قَػتَ َل نَػ ْفساً بغَْي ِر نَػ ْف ٍ ْ َ
كل الناس ،ألف الوصي والنبي ىو أبو األمة وقائدىا وإمامها ،فالذي يقتل شخص أو شخصية اإلماـ ،يقتل
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األمة ،ألنو يتسبب في ضبللها وانحرافها ،ومن نصر الوصي أو النبي وأظهر أمره وأيده وبيان أمره للناس
ااس َج ِميعاً﴾.
َحيَ َ
اىا فَ َكأَنا َما أ ْ
﴿ َوَم ْن أ ْ
َحيَا الن َ
ن ٝ( »....ؽجل كاستي ٚؿ ٝپسل آؿٕ كا ثلايطب ٙثؾٞا)ٙ؛ یؼٌی ُویَْ ثوایْبى
« َٝا ْر َُ َػَِ َْٗ ْْ ِٜ ٤جَؤَ ا ْثَ٘ ْ ٢آ َد َّ ثِب ُْ َذ ِّ
ثقْاى .كه ُو ىهبًی ،فوىًلاى آكم ها هیثیٌین؛ ّٕیّ هظلْم پبیوبلّلٍ کَ ؽمِّ ؿَٖت ّلٍ ّ فْكُ
یب ّقٖیِزِ کْزَ ّلٍ اٍذ ّ ،لبرل هلؼًْی کَ ؽكِ ّٕی ها ؿٖت هیکٌل؛ كه ؽبلی کَ پٌل ًویگیوًل،
171
َٖ ْاِ ٥خ َش ِح َُ ْْ ٛؿبكُِِ» َٕٞ
ثلکَ ؿفلذ ّ عِبلذ ُوچٌبى اكاهَ كاهكْ َ٣« .ؼَِ ُٔ َٕٞظَب ِٛشا َِٖٓ ا ُْ َذَ٤ب ِح اُذ َْٗ٤ب َ ْْ ُٛ ٝػ ِ
(آٛب ٙث ٠ظب١لی ام مٛـُبٛی ؿٛيب آُبٜ١ـ  ٝام آؽلت ثیؽجلٛـ).
ّٙؼیذ یٍْف ّ ثواكهاًِ ًیي ایٌچٌیي اٍذ« .هَب ٍَ اِِّْٗ َ٤َُ ٢ذ ُضُٗ ِ٘ ٢إَْٔ ر َْز َٛجُٞا ثِ َِٝ ٚأَ َخبفُ إَْٔ َ٣ؤْ ًَُِِّ ُٚ
ْت َٝأَ ْٗز ُْْ
اُزئ ُ
َػ َْ٘ ُٚؿبكُُِِ( 172» َٕٞلت :اُل ا ٝكا ثجليـ ،ؿِ٘يٗ ٚیضٗ ٝ ٕٞیتلسٖ ً ٠ام ا ٝؿبكْ ضٞيـ ُٝلٍ ا ٝكا ثؾٞكؿ)ِْٖٓ « .
عشائ( »ََ ٤ام اي ٚك ٝثل ثٜیاسلائيْ ٗولك ؿاضتيٖ) 9ثٌیاٍوائیلُ ،وبى فوىًلاى یؼمْة
أَ ْج َِ َرُِيَ ًَزَ ْجَ٘ب َػَِ ٠ثَِ٘ ٢اِ ْ

ّ مهیَاُ ّ ،هٌظْه اى آًبى كه ایٌغب ،إّیب هیثبٌّل؛ ّ كه ایي اهِذ ،هٌظْه آل هؾولَُ زٌل کَ
173
ن ِْزُ ٌُ ْْ َػَِ ٠ا ُْ َؼبَُ ِٔ» َٖ٤
ثو عِبًیبى ثوروی كاكٍ ّلٍاًلَ٣« .ب ثَِ٘ ٢اِ ْ
عشائْ ََ ٤ار ًُ ُشٝا ِٗ ْؼ َٔزِ َ ٢اَُ ِز ٢أَ ْٗ َؼ ْٔذُ َػَِ َْٝ ْْ ٌُ ٤أَِّٗ ٢كَ َ
(ای ثٜی اسلائيْ ،ث ٠يبؿ ثيبٝكيـ ٛؼ٘تی كا ً ٠ثل ض٘ب اكماٛی ؿاضتٖ  ٝض٘ب كا ثل ر٢بٛيب ٙثلتلی ؿاؿٕ)ًَ « .زَ ْجَ٘ب َػ َِ٠

ك كَ ٌَؤََٗ َٔب
ثَِ٘ ٢اِ ْ
عشائ« »ََ ٤ثل ثٜیاسلائيْ ٗولك ؿاضتيٖ»؛ یؼٌی ثو إّیب «أََٗ َْٖٓ ُٚهَزَ ََ َٗ ْلغب ثِ َـ ِْ ٤ش َٗ ْلظ أَ ْ ٝكَ َ
غبد كِْ ٢اْلَ ْس ِ
بط َج ِٔ٤ؼب» (ً١ ٠ل ًسً ،س ؿيِلی كا  ٠ٛث ٠هػبظِ هتْ ًسی يب اكتٌبة كسبؿی ثل كٝی مٗي ٚثٌُطـ،
هَزَ ََ اَُ٘ َ

ُٞيی ٠٘١ی ٗلؿٕ كا ًطت ٠ثبضـ)؛ یؼٌی کَی کَ یک ّٕی ها ثکْلُ ،وَی هوكم ها کْزَ اٍذ؛ چوا کَ
ّٕی ّ پیبهجو ،پله ّ هُجو ّ اهبم ایي اهذ هیثبّل .کَی کَ فْك اهبم یب ّقٖیذ اهبم ها هیکْل،

اهِزی ها کْزَ اٍذ؛ چوا کَ ثبػش گوواُی ّ اًؾواف آًِب هیّْك .کَی کَ ّٕی یب پیبهجوی ها یبهی
بط
كُل ّ فوهبى اّ ها آّکبه ّ ،اّ ها یبهی ّ ،اهوُ ها ثوای هوكم ثیبى کٌل « َ َْٖٓ ٝأَ ْدَ٤بَٛب كَ ٌَؤََٗ َٔب أَ ْد َ٤ب اَُ٘ َ
َج ِٔ٤ؼب» (١ ٝل ًس ث ٠ا ٝعيبت ثؾطـ ،صً ٙٞسی است ً٠٘١ ٠ی ٗلؿٕ كا عيبت ثؾطيـ ٟثبضـ).

والرسل (ع) جاءوا بالبينات ومع ذلك فإف الناس قتلوىم ،قتلوا أشخاصهم وشخصياتهم ،واتبعوا كل مسرؼ
متكبر ملعوف ينتحل مقاـ األوصياء (ع) كالسامري وأمثالو ﴿ولََق ْد جاءتْػ ُهم رسلُنَا بِالْبػيِّػنَ ِ
ات ثُ ام إِ اف َكثِيراً ِم ْنػ ُه ْم
َ
َ َ َ ْ ُُ
ك فِي ْاأل َْر ِ
َم ْس ِرفُو َف﴾ ،وكذا الحاؿ مع وصي اإلماـ المهدي (ع) فمن أحياه فكأنما أحيا الناس،
بَػ ْع َد َذلِ َ
ض لُ
ِ
ِ
ْح ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى
كل أىل األرض ،ألنو بعث ليهدي أىل األرض ﴿ ُى َو الاذي أ َْر َس َل َر ُسولَوُ بِال ُْه َدى َودي ِن ال َ
الدِّي ِن ُكلِّ ِو َوَك َفى بِاللا ِو َش ِهيداً﴾  ،ومن قتل وصي اإلماـ المهدي (ع) فكأنما قتل الناس جميعاً ،كأنما قتل
محمداً وعلياً وفاطمة واألئمة واألنبياء واألوصياء والمرسلين (ع).
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فوٍزبكگبى ثیٌِبد ّ كالیل هّّي آّهكًل ّ ثب ایي ؽبل هوكم آًبى ها کْزٌل ففْكّبى ّ
ّقٖیذُبیْبىف ّ اى ُو ىیبكٍفْاٍِ هزکجوِ هلؼًْی کَ فْك ها هٌزَت ثَ عبیگبٍ ّ همبم إّیب
د صُ َْ ِإَ ًَضِ٤شا ِٓ ْ٘ َُ ْْ ٜث ْؼ َذ
هیكاًل ،پیوّی ًوْكًل ؛ کَبًی هبًٌل ٍبهوی ّ اهضبل اّ « ََُٝوَ ْذ َجب َء ْر ُُ ْْ ٜس ُ
عَُِ٘ب ِثب ُْجََِّ٘٤ب ِ
غ ِشكُ ٝ( » َٕٞث ٠تغوين كلستبؿُبٗ ٙب ٘١لا ٟثب ؿاليْ كٝض ٚثل آ٢ٛب ٗجؼٞث ضـٛـ ،سپس ثسيبكی ام
ك َُ ُٔ ْ
َرُِيَ كِْ ٢اْلَ ْس ِ
آ٢ٛب ٘١ضٜب ٙثل كٝی مٗي ٚام عـّ ؽٞيص تزبٝم ٗیًلؿٛـ)ّٙ .ؼیذ ّٕی اهبم هِلیً یي ایٌچٌیي اٍذ؛

کَی کَ اّ ها ؽیبد ثقْل ،گْیی ُوَی هوكم ها ىًلگی ثقْیلٍ اٍذ؛ روبم هوكم ىهیي ها؛ چوا کَ اّ
ن
 ٖ٣ا ُْ َذ ِّ
ع ََ َس ُ
ثواًگیقزَ ّلٍ اٍذ رب ُوَی هوكم ىهیي ها ُلایذ ًوبیل َُٞ ٛ« .اَُ ِز ١أَ ْس َ
ع َُُٚٞثِب ُْ ُٜذَِ َٝ ٟد ِ
174

(اً ٝسی است ً ٠كلستبؿٟاش كا ثب ١ـايت  ٝؿي ٚعن كلستبؿ تب آٙ

ؽ ِ٤ٜذا»
ًَِّ َٝ ِٚ ًُِِّ ٖ٣لَ ٠ثِبللِ َ
ُِْ ُ٤ظ َِ ٜشَ ُٙػَِ ٠اُذ ِ
ؿي ٚكا ثل ٠٘١ی اؿيب ٙپيلٝم ُلؿاٛـ  ٝؽـا ض٢بؿت كا ًبكی است) .ثٌبثوایي کَی کَ ّٕی اهبم هِلی ها ثَ
لزل ثوٍبًل ،گْیی ُوَی هوكم ها کْزَ اٍذ؛ گْیی هؾول ،ػلی ،فبٝوَ ،اهبهبى ،پیبهجواى ،إّیب،

فوٍزبكگبى ها کُْزَ اٍذ!

***

إضاءة من الجب
اؼ أَ ْف يَأْ ُكلَوُ ِّ
ب َوأَنْػتُ ْم َع ْنوُ غَافِلُو َف﴾ .
﴿قَ َ
اؿ إِنِّي لَيَ ْح ُزنُنِي أَ ْف تَ ْذ َىبُوا بِ ِو َوأَ َخ ُ
الذئْ ُ
أراد يعقوب (ع) بالذئب النفس األمارة بالسوءَ ﴿ ،وأَنْػتُ ْم َع ْنوُ غَافِلُو َف ﴾ عن ذكر اهلل ،وتذكر حالكم في الذر،
ص ِ
ت ِم ْن قَػ ْبلِ ِو
وفي بداية سورة يوسف﴿ :نَ ْح ُن نَػ ُق ُّ
ص بِ َما أ َْو َح ْيػنَا إِل َْي َ
ص َعلَْي َ
ك َى َذا الْ ُق ْرآ َف َوإِ ْف ُك ْن َ
كأْ
س َن الْ َق َ
َح َ
ِِ
ِ
ين﴾ ،فأنتم غافلوف عن الذئب المستعر في بواطنكم ،أي أنفسكم األمارة بالسوء ،كغفلتكم عن
لَم َن الْغَافل َ
حالكم في الذر األوؿَ ﴿ ،ولََق ْد َعلِ ْمتُ ُم النا ْشأَةَ ْاألُولَى فَػلَ ْوال تَ َذ اك ُرو َف﴾.
سٝؽ٘گشی اص چبٙ
175

«هَب ٍَ اِِّْٗ َ٤َُ ٢ذ ُضُٗ ِ٘ ٢إَْٔ ر َْز َٛجُٞا ثِ َِٝ ٚأَ َخبفُ إَْٔ َ٣ؤْ ًَُِِّ ُٚ
ْت َٝأَ ْٗز ُْْ َػ َْ٘ ُٚؿب ِكُِ» َٕٞ
اُزئ ُ
ٗیضٗ ٝ ٕٞیتلسٖ ً ٠ام ا ٝؿبكْ ضٞيـ ُٝلٍ ا ٝكا ثؾٞكؿ).
هٌظْه یؼمْة اى گوگً ،فٌ اَهوکٌٌلٍ ثَ ثلی اٍذَٝ « .أَ ْٗزُ ْْ َػ َْ٘ ُٚؿبكُِِ( » َٕٞام ا ٝؿبكْ ضٞيـ) یؼٌی اى
یبك فلاًّل كه ؽبلی کَ ّٙؼیذ ّوب ها ػبلن مهِ ثَ یبك آّهك ّ ،كه آؿبى ٍْهٍی یٍْف «َٗ ْذُٖ َٗوُـ َػَِ ْ٤يَ
ـ ثِ َٔب أَ َْ ٝد َْ٘٤ب ِاَُ ْ٤يَ ََ ٛزا ا ُْوُ ْشإَٓ َِ ٝإْ ًُ ْ٘ذَ ِْٖٓ هَ ْجِِ ِ َِٖٔ َُ ٚا ُْ َـبكِِِ( 176» َٖ٤ثب اي ٚهلآ ٠ً ٙث ٠تٝ ٞعی ًلؿٟايٖ،
غَٖ ا ُْوَ َ
أَ ْد َ
ق ِ
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ث٢تلي ٚؿاستب ٙكا ثلايت عٌبيت ٗیًٜيٖ ٠ً ،ت ٞپيص ام اي ٚام ثیؽجلا ٙثٞؿی)ّ ،وب اى گوگی کَ كه كهًّزبى

ّؼلَّه اٍذ ثیفجو َُزیل فیؼٌی ًفٌُبی اهو کٌٌلٍ ثَ ثلی ّوبف هبًٌل ؿفلذربى اى ّٙؼیززبى كه
ػبلن پیْیي مهََُِٝ « .وَ ْذ َػِِ ْٔزُ ُْ اَُ٘ؾْؤَحَ ْاْلُ ٠َُٝكََِ ّْٞل رَ َز ًَشُ( 177» َٕٝض٘ب ام پيـايص ٛؾست آُب١يـ؛ صلا ث ٠يبؿش
٘ٛیآٝكيـ؟).

فلما ألقوه في الجب بيان لهم يعقوب ىذا الذئب الذي أكل يوسف﴿ :قَ َ
س ُك ْم أ َْمراً
اؿ بَ ْل َس اول ْ
َت لَ ُك ْم أَنْػ ُف ُ
فَصبػر ج ِميل واللاوُ الْمستَػعا ُف َعلَى ما تَ ِ
ص ُفو َف﴾  ،وفي الجب رأى يوسف (ع) أف ىذه الذئاب سيهذبها
ُْ َ
َ
َْ ٌ َ ٌ َ
وع ونَػ ْق ٍ ِ
الجوع وستأتيو خاضعة ﴿ولَنبػلُونا ُكم بِ َ ٍ ِ
ِ
س والثامر ِ
ِ
ات َوبَ ِّ
ش ِر
ش ْيء م َن الْ َخ ْوؼ َوال ُ
ْج ِ َ
َ َْ َ ْ
ص م َن ْاأل َْم َواؿ َو ْاألَنْػ ُف ِ َ َ َ
ال ا ِ
سنَا
ين﴾  ،رأى يوسف في الرؤيا ىذه الذئاب تتخضع بين يديو ﴿فَػلَ اما َد َخلُوا َعلَْي ِو قَالُوا يَا أَيُّػ َها ال َْع ِز ُيز َم ا
صاب ِر َ
اع ٍة مزجاةٍ فَأَو ِ
ؼ لَنَا الْ َكيل وتَص اد ْؽ َعلَيػنَا إِ اف اللاوَ يج ِزي الْمتَ ِ
ين﴾  ،وىو يذكرىم
َوأ َْىلَنَا الض ُّ
ُّر َو ِج ْئػنَا بِبِ َ
َْ
ْ
ُ َ
َْ َ َ
ض َ ُْ َ ْ
صدِّق َ
ف وأ ِ
ِ
َخ ِيو إِ ْذ
أنهم كانوا الذئاب التي أكلتو من قبل ﴿ َو ُى ْم ال يَ ْشعُ ُرو َف﴾ ﴿ ،قَ َ
اؿ َى ْل َعل ْمتُ ْم َما فَػ َعلْتُ ْم بِيُ ُ
وس َ َ
أَنْػتم ج ِ
اىلُو َف﴾  ،ال تذكروف اهلل ،غافلوف عن ذكر اهلل وىذه آية للسائلين ،فإذا اجتمع الجهل والغفلة أمسى
ُْ َ
اإلنساف ذئباً متوحشاً ال يعرؼ الرحمة ،فيعقوب يخاطبهم ﴿ َوأَنْػتُ ْم َع ْنوُ غَافِلُو َف﴾  ،ويوسف يخاطبهم ﴿إِ ْذ
أَنْػتم ج ِ
اؿ
اىلُو َف﴾ ،ويوسف الوصي النبي المرسل ماذا يكوف رده على إخوتو الذين حسدوه وأرادوا قتلو ؟ ﴿قَ َ
ُْ َ
ِ
ِِ
ين﴾ .
يب َعلَْي ُك ُم الْيَػ ْوَـ يَػغْف ُر اللاوُ لَ ُك ْم َو ُى َو أ َْر َح ُم ال اراحم َ
ال تَػثْ ِر َ
ٌُگبهی کَ اّ ها كه چبٍ اًلافزٌل ،یؼمْة ایي گوگی کَ یٍْف ها فْهك ،ثوایْبى رجییي ًوْك« .هَب ٍَ ثَ َْ
َقلُُ( 178» َٕٞلتٛ :لس ض٘بً ،بكی كا ؿك ٛظلتب ٙثيبكاست٠
ق ْجش َج َِٔٝ َ٤للاُ ا ُْ ُٔ ْ
ع ََُٞذْ َُ ٌُ ْْ أَ ْٗلُ ُ
غ ٌُ ْْ أَ ْٓشا كَ َ
َ
غزَ َؼبُٕ َػََِٓ ٠ب ر ِ
است .اً ٜٙٞثلای ٗ ٚغجل ر٘يْ ث٢تل است  ٝؽـاٛٝـً ،سی است ً ٠ؿك آٛض ٠ض٘ب ٗیُٞييـ ،ثبيـ ام ا ٝيبكی
ؽٞاست) .یٍْف كه چبٍ كیل کَ گوٌٍگی ،ایي گوگُب ها ّزبثبى هیکٌل ّ فبٙؼبًَ ثَ كهگبٍ اّ هیآیٌل.
قبثِ ِش( 179» َٖ٣آجت ٠ض٘ب كا ثب
د َٝثَ ِّ
ؾ ِش اُ َ
ظ َٝاُضَ َٔ َشا ِ
« َْ ََُ٘ٝجُِ َ ْْ ٌُ َٗٞثِؾ َْ٢ء َِٖٓ ا ُْ َخ ِْ ٞ
ٞع َْ َٗٝوـ َِٖٓ ْاْلَ ْٓ َِ ٞ
اٍ َْ ٝاْلَ ْٗلُ ِ
ف َٝا ُْ ُج ِ
ٗوـاكی تلس ُ ٝلسِٜی  ٝثيٜٞايی  ٝثي٘بكی ٛ ٝوػب ٙؿك ٗغػٗ ّٞیآمٗبييٖ ٝ ،ضٌيجبيب ٙكا ثطبكت ؿ .)ٟیٍْف
غَ٘ب َٝأَ ََِْ٘ٛب
كه هؤیب كیل کَ ایي گوگُب كه پیْگبُِ فْٚع هیکٌٌل« .كََِ َٔب د ََخُِٞا َػَِ ْ ِٚ ٤هَبُُٞا َ٣ب أََٜ ٣ب ا ُْ َؼ ِضُ ٣ض َٓ َ
180

َق ِّذهِ» َٖ٤
َق َذ ْ
م َػ َِ َْ٘٤ب إَِ للاَ ْ َ٣ج ِض ١ا ُْ ُٔز َ
ف َُ َ٘ب ا ُْ ٌَ َْٝ ََ ٤ر َ
اُنش َِ ٝج ْئَ٘ب ِثجِ َ
نبػَخ ُٓ ْض َجبح َكؤ َ ِْ ٝ
ُلتٜـ :ای ػنينٗ ،ب ً ٝسب٘ٛب ٙثُ ٠لسِٜی اكتبؿٟايٖ  ٝسلٗبي٠ای اٛـى آٝكؿٟايٖ .پس پي٘ب٠ٛی ٗب كا ت٘بٕ اؿا ًٝ ٚ
(ص ٙٞثل يٞسق ؿاؽْ ضـٛـ،

ثل ٗب غـه ٠ثـ ،ٟميلا ؽـاٛٝـ غـه٠ؿٜ١ـُب ٙكا پبؿاش ٗیؿ١ـ) ّ ثَ آًبى یبكآّهی هیکٌل کَ آًِب ُوبى
ؾ ُؼشُ( 181» َٕٝؿك عبٓی ً ٠ؽٞؿ٘ٛ ،یؿاٛستٜـ) « ،هَب ٍَ ََْ ٛ
گوگُبیی ثْكًل کَ پیِرو اّ ها فْهكًلّ ْْ ُٛ َٝ « .ل ْ َ٣
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َػِِ ْٔزُ ْْ َٓب كَ َؼ ِْزُ ْْ ثُِٞ٤عُقَ َٝأَ ِخ ِٚ ٤اِ ْر أَ ْٗزُ ْْ َجب ُِ( 182» َُِٕٞٛلت :آيب ٗیؿاٛيـ ام كٝی ٛبؿاٛی ثب يٞسق  ٝثلاؿكش صً ٠لؿيـ؟)؛

آًِب فلاًّل ها ثَ یبك ًلاّزٌل ،اى یبك فلاًّل ؿبفل ثْكًل ّ ایي ًْبًَای ثوای كهفْاٍذکٌٌلگبى

هیثبّل .اگو ًبكاًی ّ ؿفلذ ثب ُن عوغ ًّْل ،اًَبى گوگی ّؽْی هیّْك کَ هؽوذ ّ هِوثبًی ها ُیچ
ًویٌّبٍل .یؼمْة آًِب ها هقبٝت لواه هیكُلَٝ « 9أَ ْٗز ُْْ َػ َْ٘ ُٚؿبكُِِ( 183» َٕٞؿك عبٓی ً ٠ام ا ٝؿبكْ ثٞؿيـ) ّ
یٍْف آًبى ها هْهك فِٞبة لواه هیكُل« 9اِ ْر أَ ْٗزُ ْْ َجب ِ( » َُِٕٞٛض٘ب ٛبؿا ٙثٞؿيـ) .پبٍـ یٍْفِ ّٕی ّ پیبهجو
٣ت
فوٍزبكٍ ّلٍ ،ثَ ثواكهاًِ کَ ثَ اّ ؽَبكد ّهىیلًل ّ لٖل کْزٌِ ها كاّزٌل ،چَ ثْك؟ «هَب ٍَ ّل رَ ْض ِش َ

اد ِٔ» َٖ٤
َػَِ ْ ُْ ٌُ ٤ا ُْْ َ٣ َّ ْٞ َ٤ـلِ ُش للاُ َُ ٌُ ْْ َ َُٞ ٛٝأَ ْس َد ُْ اُ َش ِ

184

(ُلت :اٗلٝم ثل ض٘ب سلمٛطی ٛيست ،ؽـا ض٘ب كا ٗی ثؾطبيـ ً٠

ا٢ٗ ٝلثبٙتلي٢ٗ ٚلثبٛب ٙاست).

َي ي َد َؾ لِتَػ ْقتُػلَنِي ما أَنَا بِب ِ
ِ
اس ٍط
سط َ
َ
َ
ْت إِل ا َ
إنو كرد ىابيل ابن آدـ أوؿ وصي مقتوؿ على من أراد قتلو﴿ :لَئ ْن بَ َ
ِ
ِ
ين﴾ ،وكرد موسى (ع) على السامري الذي أراد قتل ىاروف
اؼ اللاوَ َر ا
ك إِنِّي أَ َخ ُ
ك ِألَقْػتُػلَ َ
ي إِل َْي َ
ب ال َْعالَم َ
يَد َ
َك فِي الْحياةِ أَ ْف تَػ ُق َ ِ
ساس﴾ .قصة كل مرة تتكرر ،فهل من متذكر،
وموسى (ع)﴿ :قَ َ
ب فَِإ اف ل َ
ََ
اؿ فَا ْذ َى ْ
وؿ ال م َ
وىل من معتبر إف ﴿فِي قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْبػ َرةٌ ِألُولِي ْاألَلْبَاب﴾ .وبعد الجريمة يأتي اإلعبلـ ليقلب الحقائق ،وربما
َ
اء يَػ ْب ُكو َف﴾.
اى ْم ِع َ
يجعل من القاتل مقتوالً ومن المقتوؿ قاتبلًَ ﴿ ،و َجاءُوا أَبَ ُ
شً
پبٍـ اّ هبًٌل پبٍـ ُبثیل فوىًل آكم ،اّلیي ّٕیِ کُْزَ ّلٍ ،ثَ کَی ثْك کَ لٖل کْزٌِ ها
ة ا ُْ َؼبَُ ِٔ( » َٖ٤اُل ت ٞثل ٗ ٚؿست
ِ ١اَُ ْ٤يَ ِْلَ ْهزُ َِيَ اِِّٗ ٢أَ َخبفُ للاَ َس َ
بعو ِ َ٣ذ َ
كاّذَُ« 9ئِْٖ ثَ َ
غ ْطذَ ِاَُ َ٣َ ٢ذَىَ ُِزَ ْوزََُِِ٘ٓ ٢ب أََٗب ِثجَ ِ
ُطبيی تب ٗلا ثٌُطی ٚٗ ،ثل ت ٞؿست ِٛطبيٖ ً ٠ت ٞكا ثٌُطٖ؛ ٗ ٚام ؽـا ً ٠پلٝكؿُبك ر٢بٛيب ٙاست ٗیتلسٖ)ّ ،
هبًٌل پبٍـ هٍْی ثَ ٍبهوی کَ لٖل کْزي ُبهّى ّ هٍْی ها كاّذ« 9هَب ٍَ كَ ْ
برَْ ٛت كَبَِٕ َُيَ كِ ٢ا ُْ َذَ٤ب ِح إَْٔ
غبط» (ُلت :ثل ،ٝؿك مٛـُی اي ٚؿٛيب صٜب ٙضَٞی ً ٠پيٞست ٠ثِٞيی :ثٛ ٚٗ ٠نؿيي ٗطٞيـ).
رَوُّ ٍَ ٞل ِٓ َ

كاٍزبًی کَ ُو ثبه رکواه هیّْك .آیب پٌلگیوًلٍای َُذ؟ ّ آیب کَی َُذ کَ ػجود گیوك؟ «كِ٢
ق ِِ ْْ ٜػ ْج َشح ِْلُْ ٢ُِ ٝاْلَ ُْجَبة»( 185ؿك ؿاستب١ٙبيطب ،ٙؽلؿٜٗـا ٙكا ػجلتی است) .پٌ اى اِهرکبة عُومٍ ،بًَْه
هَ َ
ق ِ

ّ روبهٗ اى هاٍ هیهٌٍل رب ؽمبیك ها ّاهًَّ علٍْ كُل؛ چَ ثَب لبرل ها همزْل ّ همزْل ها لبرل عِلٍْ
هیكُلَ َٝ « .جب ُءٝا أَثَب ُِ ْْ ٛػؾَبء ْ َ٣ج ٌُ( 186» َٕٞضت ِٜ١بُٕ ،ليبٛ ٙنؿ پـكضب ٙثبمآٗـٛـ).
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ِ
يكتف الذئب البشري بإلقاء يوسف (ع) في الجب وتزوير الحقائق ،بل ذىب في التنكيل بيوسف إلى
ولم

أبعد من ىذا ،فلما أخرجو أىل القافلة من الجب وفرحوا بو جاءىم الذئب ،وقاؿ ىذا عبدي ،ولم يقل إخوة

يوسف عن يوسف إنو عبدنا ليبيعوه ويحصلوا على الماؿ من أىل القافلة ،بل للتنكيل بيوسف وتسليمو إلى

الرؽ والعبودية ،فهم باعوه بثمن بخس دراىم قليلة ،وذلك ألنهم زاىدوف فيو يريدوف الخبلص منو بكل
صورة ،ويريدوف أف يجعلوه عبداً مملوكاً بكل طريقة ﴿ َو َش َرْوهُ بِثَ َم ٍن بَ ْخ ٍ
ودةٍ َوَكانُوا فِ ِيو ِم َن
س َد َر ِاى َم َم ْع ُد َ
ِِ
ين﴾.
ال ازاىد َ
گوگِ ثْوی ،ثَ اًلافزي یٍْف كه چبٍ ّ عَؼل ؽمبیك ثٌَلٍ ًویکٌل؛ ثلکَ آهل رب ثیِ اى ایٌِب
یٍْف ها فْاه ّ ففیف کٌل؛ ٌُگبهی کَ کبهّاًیبى اّ ها اى چبٍ ثیوّى آّهكًل اى ایي ثبثذ ّبكهبى
گْزٌل ،گوگ ًيك آًبى آهل ّ گفذ 9ایي ثٌلٍی هي اٍذ .ثواكهاى یٍْف ثَ ایي ٕوفبً ثَ ایي كلیل كه
هْهك یٍْف گفزٌل کَ اّ ثٌلٍی هب اٍذ رب اّ ها ثفوٌّّل ّ اى کبهّاًیبى ثَ هبلی كٍذ پیلا کٌٌل؛ ّ
ؽزی ثوای فْاه ّ ففیف کوكى یٍْف ّ رَلین کوكى اّ ثَ ثوكگی ّ ثٌلگی ،چٌیي ٍقٌی ثو ىثبى هاًلًل.
آًِب اّ ها ثب ثِبیی کن ّ كهُنُبیی اًلک ،فوّفزٌل؛ چوا کَ هؿجزی ًَجذ ثَ اّ ًلاّزٌل ّ هیفْاٍزٌل
ثَ ُو ْٕهری کَ اهکبىپنیو ثْك ،اى اّ هُبیی یبثٌل ّ ثَ ُو ٝویك هوکي ،اّ ها ثٌلگی ّ هبلکیذ كیگوی،
كهآّهًلَٝ « .ؽ ََش ْ ُٙٝثِضَ َٖٔ ثَ ْخظ د ََسا ِْ َٓ َْ ٛؼذُٝدَح ًََ ٝبُٗٞا كِ َِٖٓ ِٚ ٤اُ َضا ِِ ٛذ( 187» َٖ٣ا ٝكا ث ٠ث٢بی اٛـى ،ث ٠صٜـ ؿكٖ١
كلٝؽتٜـ١ ٠ً ،يش كؿجتی ث ٠اٛ ٝـاضتٜـ).

***
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إضاءة من االبتبلء الواقع في الطريق إلى اهلل
في مسيرة يوسف (ع) إلى اهلل ،في مسيرة التكامل اإلنساني التي خاضها يوسف (ع) على ىذه األرض ،كاف

لبلبتبلء مساحة واسعة ،بل إف اهلل سبحانو وتعالى جعل في شدة االبتبلء التمكين ،فبعد أف أصبح يوسف (ع)
ِ
ِ ِ
عبداً مملوكاً في مصر ،وفي بيت عزيز مصر بالخصوص ﴿وقَ َ ِ
ص َر ِال ْم َرأَتِِو أَ ْك ِرمي َمثْػ َواهُ
اؿ الاذي ا ْشتَػ َراهُ م ْن م ْ
َ
ِ
َعسى أَ ْف يػ ْنػ َفعنَا أَو نَػت ِ
ف فِي ْاأل َْر ِ
ض﴾  ،فسيأتي
وس َ
اخ َذهُ َولَداً …﴾ ،نجده تعالى يقوؿَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ك َم اكناا ليُ ُ
َ َ ْ
َ
ك
التمكين من ىذا القيد قيد العبودية ،فالشيطاف (لعنو اهلل) يمكر ويكيد بيوسف (ع) ،ولكن ﴿… َم ْك ُر أُولَئِ َ
ور﴾  ،واهلل سبحانو يبدؿ السيئات بالحسنات ،وذؿ العبودية بعز الملك ﴿ َوَم َك ُروا َم ْكراً َوَم َك ْرنَا َم ْكراً
ُى َو يَػبُ ُ
َو ُى ْم ال يَ ْشعُ ُرو َف﴾  ،فكلما مكر الشيطاف بيوسف وخطط إليذاء يوسف (ع) ،مرة بإخوتو ومرة بالجب ومرة
بالعبودية ومرة بامرأة العزيز ومرة بالسجن تنقلب ىذه األمور إلى مسيرة يوسف (ع) إلى ملك مصر ،فكل
خطط الشيطاف ومكره أصبحت أحداثاً توالت وىي تدفع وتقرب يوسف مرة بعد أخرى من ملك مصر ،فمع

أف الشيطاف (لعنو اهلل) أراد إيذاء يوسف (ع) واإلضرار بو باعتباره عدوه ،ولكن مكر الشيطاف انقلب إلى
ِ
ف فِي ْاأل َْر ِ
ض َولِنُػ َعلِّ َموُ ِم ْن تَأْ ِو ِ
يل
وس َ
خطة محكمة لتمكين يوسف (ع) من ملك مصر ﴿ َوَك َذلِ َ
ك َم اكناا ليُ ُ
يث واللاوُ غَالِب َعلَى أَم ِرهِ ول ِ
ْاأل ِ ِ
َك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
َ
ٌ
ْ َ
َحاد َ
آصٓٝ ٕٞاهغ ؽذ ٙدس سا ِ ٙث ٚعٞی خذاٗٝذ
سٝؽ٘گشی اص
ِ
كه هَیو یٍْف ثَ ٍْی فلاًّل ،كه هَیو رکبهل اًَبًی کَ یٍْف كه ایي ىهیي ثَ آى ّاهك ّل،
آّهكگبُی ٍّیغ ثوای اثزال ّ آىهبیِ ّعْك كاهك ّ ؽزی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ،كه ٍقذرویي
آىهبیُِب ،روکّي كاكى ّ لبكه ّ رْاًب ٍبفزي ها اهاكٍ فوهْكٍ اٍذ .پٌ اى ایٌکَ یٍْف كه هٖو ثَ
ثٌلگی ّ ؿالهی کْیلٍ ّل ،هقْٖٕبً كه فبًَی « َٝهَب ٍَ اَُ ِز ١ا ْ
غ ٠إَْٔ
ؽز ََشاْ ِٓ ِْٖٓ ُٙ
ق َش ِّل ْٓ َشأَرِ ِ ٚأَ ًْ ِش ِْٓ َٓ ٢ض َٞاَ ُٙػ َ
ْ٘ َ٣لَ َؼَ٘ب أَ َْٗ ٝز َِخ َزََُٝ ُٙذاً ٝ( »....سی ام ٗلؿٕ ٗػل ً ٠ا ٝكا ؽليـ ٟثٞؿ ث ٠مٛص ُلت :تب ؿك ايٜزب است ُلاٗيِص ثـاك،
ضبيـ ثٗ ٠ب سٞؿی ثلسبٛـ ،يب ا ٝكا ث ٠كلمٛـی ثپقيليٖ )....هیثیٌین فلاًّل هزؼبل هیفوهبیلَ ًَ َٝ « 9زُِيَ َٓ ٌََ٘ب

ك» ٝ( 188ايٜضٜي ٚيٞسق كا ؿك مٗي ٚتٌ٘ي ٚؿاؿيٖ)....؛ روکیي اى ایي لیل فْاُل آهل ،لیل
ُُِٞ٤عُقَ كِْ ٢اْلَ ْس ِ
189
ثٌلگیّ .یٞبى کَ لؼٌذ فلا ثو اّ ثبك ،ثوای یٍْف هکو ّ ؽیلَ هیکٌلّ ،لی «ُ ٌْ َٓ ....ش أَُُ ٝئِيَ َ٣ َُٞ ٛجُُ ٞس»
(ٌٗ ٝ ....لضبٛ ٙين ام ٗيب ٙثلٝؿ) .فلاًّل ٍجؾبى ثلیُب ها رجلیل ثَ فْثیُب هیکٌل؛ ملذ ثٌلگی ها ثَ

ؾ ُؼشُ( 190» َٕٝآ٢ٛب عئ٠ای اٛـيطيـٟاٛـٗ ،ب ٛين عئ٠ای اٛـيطيـٟايٖ ؿك
پبكّبُی « َُ ٌَ َٓ ٝشٝا َٓ ٌْشا َْ ٌَ َٓ ٝشَٗب َٓ ٌْشا َّ ْْ ُٛ ٝل ْ َ٣
عبٓی ً ٠آٛب ٙؽٞؿ٘ٛ ،یكٜ٘٢ـ)ُ .و ثبه کَ ّیٞبى هکو ّ ؽیلَای ثوای یٍْف ٍْاه هیکٌل ّ ًمَْای ثوای
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آىاه ّ امیذ یٍْف هیکْل فیک ثبه ثب اٍزفبكٍ اى ثواكهاًِ ،ثبه كیگو ثب چبٍ ،ثبه كیگو ثب ثٌلگی ،ثبه
كیگو ثب ُوَو ػيیي هٖو ّ ثبه كیگو ثب ىًلاىف عولگی ایي هْاهك رجلیل ثَ هَیو یٍْف ثَ ٍوذ
فوهبىهّایی هٖو هیّْك؛ ُوَی ًمَُْبی ّیٞبى ّ هکو ّ ؽیلَُبیِ ،ؽْاكصی پیكهپی هیّْك کَ
یٍْف ها ثَ علْ هیهاًَل ّ گبم ثَ گبم ثَ ٍوذ فوهبىهّایی هٖو پیِ هیثوك .ثب ایٌکَ ّیٞبى (لؼٌذ
اللَ) اى آًغب کَ كّوي یٍْف اٍذ ،هیفْاُل اّ ها آىاه كُل ّ ثَ اّ آٍیت ثوٍبًلّ ،لی فویت ّ
هکو ّیٞبى ثَ ًمَْای هؾکن ّ اٍزْاه ثوای روکیي كاكى یٍْف ثَ فوهبىهّایی هٖو رجلیل هیّْك.
ط ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔ» َٕٞ
ْ َ٣اْلَ َدب ِدِ ٣
ك ََ ُُِ٘ٝؼِِّ َٔ ِْٖٓ ُٚرَؤْ ِِ ٝ
ش َٝللاُ َؿبُِت َػَِ ٠أَ ْٓ ِش ِ ٌَِٖ ََُٝ ٙأَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
« ََ ًَ ٝزُِيَ َٓ ٌََ٘ب ُُِٞ٤عُقَ كِْ ٢اْلَ ْس ِ
(ايٜضٜي ٚيٞسق كا ؿك مٗي ٚتٌ٘ي ٚؿاؿيٖ تب ث ٠ا ٝتؼجيل ؽٞاة آٗٞميٖ  ٝؽـا ثل ًبك ؽٞيص ؿبٓت استٓٝ ،ی ثيطتل

191

ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ).

ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَكِ ان أَ ْكثَػ َر
وأرجو أف ال تفوتني وتفوتكم الفرصة من أف نستضيء بنور ىذه اآلية ﴿ َواللاوُ غَال ٌ
الن ِ
ااس ال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾ ،وأرجو من اآلف أف نتخذ القرار الصحيح ،إما أف نكوف من الغافلين الجاىلين الذين ال
يعلموف ،أو أف نصبح من الذاكرين المتذكرين الذين يُعلمهم اهلل.

اهیلاهّم فوٕذ ثِوٍثوكى ّ ًْهاًی ّلى اى ایي آیَ اى کف هي ّ ّوب ًوّك « َٝللاُ َؿبُِت َػَِ ٠أَ ْٓ ِش ٌَِِٖ ََُٝ ٙ
ط ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔ ٝ( » َٕٞؽـا ثل ًبك ؽٞيص ؿبٓت استٓٝ ،ی ثيطتل ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ) ّ اهیلّاهم کَ اى ُویي
أَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
لؾظَ ،عبیگبٍ كهٍذ ها اًزقبة کٌین؛ یب عيّ ؿبفلیي ّ ًبكاىُبیی ثبّین کَ ًویكاًٌل ،یب عيّ ثَ یبك
آّهكًلگبًی کَ فلاًّل رؼلیوْبى هیكُل ،ثبّین.

***
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إضاءة من السجن
في السجن يوسف (ع) نبي مرسل ال يترؾ الدعوة إلى اهلل ،فبلبد أف يكوف ىناؾ تأثير في نفوس السجناء،

كأي مجتمع إنساني في مواجهة رساالت السماء ،والبد أف ينقسم المجتمع إلى جهتين جهة تؤمن وجهة
اىم صالِحاً أ ِ
َف ا ْعبُ ُدوا
تكفر ،ىكذا انقسمت المجتمعات التي بعث فيها الرسل ﴿ َولََق ْد أ َْر َسلْنَا إِلَى ثَ ُم َ
ود أَ َخ ُ ْ َ
اف ي ْختَ ِ
ِ
ص ُمو َف﴾.
اللاوَ فَِإ َذا ُى ْم فَ ِري َق َ
سٝؽ٘گشی اص صٗذإ
یٍْف كه ىًلاى ًیي پیبهجوی فوٍزبكٍ ّلٍ ثْك کَ كػْد ثَ ٍْی فلاًّل ها روک ًکوك؛ پٌ ثبیل
كه كهّى ىًلاى ًیي رأصیوی ثو ىًلاًیبى ّعْك كاّزَ ثبّل .كهٍذ هبًٌل ُو عبهؼَی اًَبًی كه
هْاعَِ ثب هٍبلذُبی آٍوبًی ،العَوَم عبهؼَ ثَ كّ ثقِ رمَین هیّْك 9ثقْی هإهي ّ ثقْی کبفو؛
ع َِْ٘ب اَُِ٠
عبهؼَُبیی کَ فوٍزبكگبى كه آًِب هجؼْس ّلًل ،ثَ ُویي ْٕهد رمَین هیّلًلَ ََُٝ « .و ْذ أَ ْس َ
َق ُٔ ٝ( 192» َٕٞثل ه ٕٞح٘ٞؿ ثلاؿكضب ٙغبٓظ كا كلستبؿيٖ ً٠
صَ َُٔ ٞد أَ َخبَ ُْْ ٛ
بٕ ْ َ٣خز ِ
فبُِذب أَ ِٕ ا ْػجُذُٝا َ
للا كَب ِ َرا ُ ْْ ٛكَ ِش٣وَ ِ
ؽـای يٌتب كا ثپلستيـٛ ،بُ٢ب ٙؿُ ٝل ٟٝضـٛـ  ٝثب يٌـيِل ث ٠ؽػٗٞت ثلؽبستٜـ).

الس ْجن فَػتَػي ِ
اف﴾  ،والفتياف اللذاف دخبل معو السجن كذلك فأحدىما كاف قريباً من اإليماف
﴿ َو َد َخ َل َم َعوُ ِّ َ َ
برسالة يوسف والثاني مكذباً ،وىما مختلفاف في ىذه الرسالة بين التصديق والتكذيب ،أقببل على يوسف (ع)
اؿ أَح ُد ُىما إِنِّي أَرانِي أَ ْع ِ
ص ُر َخ ْمراً﴾  ،والثاني مكذب برسالة يوسف (ع) ،فكذب
َ
أحدىما رأى رؤيا ىي﴿ :قَ َ َ َ
يؤوؿ يوسف (ع) كذبو،
﴿ َوقَ َ
َح ِم ُل فَػ ْو َؽ َرأْ ِسي ُخ ْبزاً تَأْ ُك ُل الطاْيػ ُر ِم ْنوُ﴾ وكاف يريد اف ِّ
اؿ ْاآل َخ ُر إِنِّي أ ََرانِي أ ْ
ليطعن برسالة يوسف (ع) ،فهما إذف اقببل على يوسف ليحبل خبلفاً بينهما حوؿ رسالة يوسف (ع) ﴿نَػبِّْئػنَا
بِتأْ ِويلِ ِو إِناا نَػر َ ِ
ضي ْاألَمر الا ِذي فِ ِيو تَستَػ ْفتِي ِ
ِ
ِِ
اف﴾
َ
ْ َ
اؾ م َن ال ُْم ْحسن َ
ين﴾ ،ولذا قاؿ يوسف في آخر كبلمو معهما ﴿قُ َ ْ ُ
َ
فحصوؿ ما أخبرىما بو يوسف (ع) ،سيثبت أف الرؤيا حق من اهلل ،وال ينكرىا إال القوـ الكافروف وبالتالي
تثبت نبوة يوسف (ع) ،التي كانت تدور حوؿ الرؤيا ،ولذا ﴿يا ص ِ
َح ُد ُك َما
احبَ ِي ِّ
َ َ
الس ْج ِن﴾ ترقبا ىذا ﴿أَ اما أ َ
ِ
صلَب فَػتَأْ ُكل الطاْيػر ِمن رأْ ِس ِو﴾ ،وبهذا يحسم النػزاع ﴿قُ ِ
ض َي ْاأل َْم ُر الا ِذي فِ ِيو
ُ ُ ْ َ
فَػيَ ْسقي َرباوُ َخ ْمراً َوأَ اما ْاآل َخ ُر فَػيُ ْ ُ
تَستَػ ْفتِي ِ
اف﴾.
ْ َ
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(ؿ ٝرٞاٛ ٙين ثب ا ٝث ٠مٛـا ٙاكتبؿٛـ)ّٙ .ؼیذ كّ عْاًی کَ ثب اّ ّاهك ىًلاى

بٕ»
« َٝد ََخ ََ َٓ َؼ ُٚاُ ِّ
غ ْجَٖ كَزَِ َ٤
ّلًل ،ثَ ایي ْٕهد ثْك کَ یکی اى آًبى ًيكیک ثَ ایوبى ثَ هٍبلذ یٍْف ّ ،كّهی رکنیت کٌٌلٍ ثْك

ّ رفبّد ایي كّ كه ایي هٍبلذ كه رٖلیك ّ رکنیتّبى ثْك .یکی اى آى كّ کَ هؤیبیی كیلٍ ثْك ثَ
ًً»ُ( 194لت :ؿك ؽٞاة ،ؽٞؿ كا ؿيـٕ ً ٠اِٞٛك
ػْق ُش َخ ْٔشا
یٍْف هّ کوك ّ گفذ« 9هَب ٍَ أَ َد ُذ َُٔ ٛب اِِّٗ ٢أَ َساِٗ ٢أَ ِ
ع٢
ٗیكطبكٕ) ّ كّهی کَ رکنیتکٌٌلٍی هٍبلذ یٍْف ثْك ،گفذَٝ « 9هَب ٍَ ْاَ ٥خ ُش اِِّٗ ٢أَ َساِٗ ٢أَ ْد ِٔ َُ كَ َْ ٞ
م َس ْأ ِ
195

ُخ ْجضا رَؤْ ًُ َُ اُطَ ُْ ٤ش ِٓ ْ٘»ُٚ
هیفْاٍذ کَ یٍْف كهّؿِ ها رأّیل ًوبیل رب ثَ ایي روریت ،ثَ هٍبلذ یٍْفٝ ؼٌَای ثيًل .ایي
كّ ثَ ٍْی یٍْف آهلًل رب افزالفّبى ها كه هْهك هٍبلذ یٍْف ها ؽل کٌٌلَٗ« 9جِّ ْئَ٘ب ِثزَؤْ ِِ ِٚ ِِ٣ٝاَٗب َٗ َشاىَ
غِ٘ٗ( » َٖ٤ب كا ام تؼجيل آ ٙآُب ٠ً ،ًٚ ٟام ٛيًٌ ٞبكاٛت ٗیثيٜيٖ) .ثَ ُویي كلیل یٍْف كه اًزِبی
َِٖٓ ا ُْ ُٔ ْذ ِ
(ؿيِلی ُلت :ؽٞؿ كا ؿيـٕ ًٛ ٠ب ٙثل سل ٢ٛبؿٗ ،ٟیثلٕ  ٝپلٛـُب ٙام آٗ ٙیؽٞكٛـ) ّ

بٕ» (آٛض ٠ؿكثبكٟاش ٛظل ٗیؽٞاستيـ ث ٠پبيب ٙآٗـٝ ٟ
ن َْ ٢اْلَ ْٓ ُش اَُ ِز ١كِ ِٚ ٤رَ ْ
ٍقٌِ ثب آى كّ فوهْك« 9هُ ِ
غزَ ْلزِِ َ٤
هغؼی است) .ؽبٕل ّلى آًچَ یٍْف ثَ آى كّ فجو كاكٍ ثْك صبثذ هیکٌل کَ هؤیب ،ؽمّی اى ٍْی

فلاًّل اٍذ ّ فم ٜگوٍّ کبفواى اًکبهُ هیکٌٌل ّ ثَ كًجبل آى ،پیبهجو ثْكى یٍْف صبثذ هیّْك؛
غ ْج ِٖ» (ای ؿٖ١ ٝمٛـاٛی) هٌزظو ایي ثبّیل کَ «أَ َٓب
بدجَ ِ ٢اُ ِّ
ًجّْری کَ ؽْل هؤیب هیچوفل ّ اى ُویي هّ «َ٣ب َ
ف ِ
ع ِ( »ٚيٌی ام ض٘ب ثلای ٗٞالی ؽٞيص ضلاة كينؿ ،اٗب
غوَِ ٢سثََ ُٚخ ْٔشا َٝأَ َٓب ْاَ ٥خ ُش كَْ ُ٤
أَ َد ُذ ًُ َٔب كَْ َ٤
قَِ ُ
ت كَزَؤْ ًُ َُ اُطَ ُْ ٤ش ِْٖٓ َس ْأ ِ
ن َْ ٢اْلَ ْٓ ُش اَُ ِز ١كِِٚ ٤
ؿيِلی كا ثل ؿاك ًٜٜـ  ٝپلٛـُب ٙام سلِ ا ٝثؾٞكٛـ) ّ .ثَ ایي روریت ًياع پبیبى كاكٍ ّل« .هُ ِ
بٕ»( 196آٛض ٠ؿكثبكٟاش ٛظل ٗیؽٞاستيـ ث ٠پبيب ٙآٗـ ٝ ٟهغؼی است).
رَ ْ
غزَ ْلزِِ َ٤

فعاقبة اإليماف خير الدنيا واآلخرة ،وعاقبة الكفر خسارة الدنيا واآلخرة ،وىذا ما حصل معهما ،فهما جاءا

مختلفاف حوؿ رسالة يوسف (ع).

اؿ ال
ؤوؿ الرؤيا في أوؿ كبلمو ،بل بيان لهم رسالتو ،وأنو مؤيد بملكوت السماوات﴿ ،قَ َ
كما أف يوسف لم يُ ِّ
ت ِملاةَ قَػ ْوٍـ ال يُػ ْؤِمنُو َف
اـ تُػ ْرَزقَانِِو إِاال نَػباأْتُ ُك َما بِتَأْ ِويلِ ِو قَػ ْب َل أَ ْف يَأْتِيَ ُك َما ذَلِ ُك َما ِم اما َعلا َمنِي َربِّي إِنِّي تَػ َرْك ُ
يَأْتِي ُك َما طَ َع ٌ
بِاللا ِو وىم بِ ْاآل ِخرةِ ىم َكافِرو َف﴾  ،وانو يدعو إلى توحيد اهلل ونبذ عبادة العباد للعباد ﴿يا ص ِ
الس ْج ِن
احبَ ِي ِّ
َ َ
َُ ْ
َ ُْ ُ
ِ
ِ ِِ
وىا أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم َما أَنْػ َز َؿ
اء َس ام ْيتُ ُم َ
أَأ َْربَ ٌ
اار * َما تَػ ْعبُ ُدو َف م ْن ُدونو إِاال أ ْ
اب ُمتَػ َف ِّرقُو َف َخ ْيػ ٌر أَِـ اللاوُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
َس َم ً
ِ
ك الدِّين الْ َقيِّم ول ِ
ٍ ِ
َك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
ْح ْك ُم إِاال لِلا ِو أ ََم َر أ اَال تَػ ْعبُ ُدوا إِاال إِيااهُ َذلِ َ
اللاوُ بِ َها م ْن ُس ْلطَاف إِف ال ُ
ُ َُ
ثم انتقل يوسف إلى تأويل رؤيا الصادؽ ،وتأويل الرموز التي رتبها الكاذب ،فينجو الصادؽ بصدقو ،ويهلك

الكاذب بكذبو وتكذيبو على اهلل وبرسالة يوسف (ع).
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ػبلجذ ایوبى ،فیو كًیب ّ آفود ّ ػبلجذ کفو ،فَُواى كًیب ّ آفود هیثبّل؛ ّ ایيُ ،وبى چیيی
ثْك کَ ثوای آى كّ ثَ كٍذ آهل؛ كه ؽبلی کَ ثب كّ كیلگبٍ هزفبّد كهثبهٍی هٍبلذ یٍْف آهلٍ
ثْكًل.
یٍْف كه ُوبى اثزلای ٍقٌِ هؤیب ها رأّیل ًکوك؛ ثلکَ هٍبلزِ ها ثوای آًبى ثیبى ًوْك ّ ایٌکَ
رأییل ّلٍ ثب هلکْد آٍوبىُب هیثبّل« .هَب ٍَ ّل َ٣ؤْرَِٔ ٌُ ٤ب هَ َؼبّ ر ُْشصَ هَبِٗ ِ ٚاِ َّل َٗجَؤْرُ ٌُ َٔب ثِزَؤْ ِ ِٚ ِِ٣ٝهَ ْج ََ إَْٔ َ٣ؤْرَِٔ ٌُ َ٤ب َرُِ ٌُ َٔب ِٓ َٔب

َػَِ ََِٔ٘ ٢سثِّ ٢اِِّٗ ٢ر ََش ًْذُ َِِٓخَ هَ ّْ ّٞل ُ٣ئْ ُِٓ٘ َٕٞثِبللِ َ ْْ ُٛ ٝثِ ْبِ ٥خ َش ِح ًَُ ْْ ٛبكِشُُ( 197» َٕٝلت :عؼبٕ كٝما٠ٛی ض٘ب كا ٜٞ١م ٛيبٝكؿٟ
ثبضٜـ ً ٠پيص ام آ ،ٙض٘ب كا ام تؼجيل آ٢ٛب صٜب ٠ً ٙپلٝكؿُبكٕ ث ٚٗ ٠آٗٞؽت ٠است ،ؽجل ٗیؿً ٚٗ .ٖ١يص  ٝآييٚ
ٗلؿٗی كا ً ٠ث ٠ؽـای يٌتب اي٘بٛ ٙـاكٛـ  ٝث ٠كٝم هيبٗت ًبكلٛـ ،تلى ًلؿٟإ)؛ اّ ثَ ٍْی رْؽیل فلاًّل ّ ثَ
بدجَ ِ ٢اُ ِّ
كّه افکٌلى پوٍزِ ثٌلگبى رٍْ ٜثٌلگبى كػْد هیکٌلَ٣« .ب َ
ف ِ
غ ْج ِٖ أَأَ ْسثَبة ُٓزَلَ ِّشهَُ َٕٞخ ْ٤ش أَ ِّ للاُ

ع ِْطَبٕ ِا ِٕ ا ُْ ُذ ٌْ ُْ اِ َّل ِ َللِ أَ َٓ َش أَ َّل
اد ُذ ا ُْوََٜب ُس * َٓب رَ ْؼجُذُ ِْٖٓ َٕٝدُ ِٚ ِٗٝاِ َّل أَ ْ
ع َٔ ْ٤زُ َُٔٛٞب أَ ْٗزُ ْْ َٝآثَب ُإ ًُ ْْ َٓب أَ ْٗضَ ٍَ للاُ ثِ َٜب ِْٖٓ ُ
ع َٔبء َ
ا ُْ َِ ٞ
ط ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔ( 198» َٕٞای ؿٖ١ ٝمٛـاٛی ،آيب ؽـايبٗ ٙتؼـؿ ث٢تل است يب اهلل،
رَ ْؼجُذُٝا اِ َّل اَِ٣بَ ُٙرُِيَ اُذِّ ُٖ٣ا ُْوَ ٌَِٖ ََُٝ ُْ ِّ٤أَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
آ ٙؽـاٛٝـ ٝاعـِ هّ٢بك؟ * ض٘ب ؿيل ام ؽـاٛٝـ يٌتب صينی رن ٛبٕ١بيی كا ً ٠ؽٞؿ  ٝپـكاٛتب ٙآ٢ٛب كا اي ٠ِٜٛٞؽٞاٛـٟايـ ٝ
ؽـاٛٝـ عزتی ثل احجبت آ٢ٛب ٛبمّ ٌٛلؿ ٟاست٘ٛ ،یپلستيـ١ .يش عٌ٘ی رن عٌٖ ؽـا ٛيست .كلٗب ٙؿاؿ ٟاست ً ٠رن
ا ٝكا ٛپلستيـ .اي ٚاست ؿي ٚكاست  ٝاستٞاك ٓٝی ثيطتل ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ).

سپس یوسف بو تفسری وواب صادعو پرداوت وتفسری رموز مرتب کرده ان شخص کاذب را گفت ,و صادق با
صدق وویش پریوز می گردد و کاذب با دروغ وود بو وداوند و رسالت یوسف (ع) ىالک شد .

اج ِم ْنػهما ، ﴾...والظن ىنا بمعنى اليقين قاؿ تعالى ...﴿ :قَ َ ا ِ
﴿وقَ َ ِ ِ
ين يَظُنُّو َف أَنػا ُه ْم
اؿ للاذي ظَ ان أَناوُ نَ ٍ ُ َ
َ
اؿ الذ َ
ت فِئَةً َكثِيرًة بِِإ ْذ ِف اللا ِو واللاوُ َم َع ال ا ِ
ين﴾  ،أي أنهم على يقين من لقاء اهلل.
ُمبلقُو اللا ِو َك ْم ِم ْن فِئَ ٍة قَلِيلَ ٍة غَلَبَ ْ
َ
صاب ِر َ
َ
ادى فِي الظُّلُم ِ
ِ
ِ
ك إِنِّي
ت ُس ْب َحانَ َ
ات أَ ْف ال إِلَوَ إِاال أَنْ َ
َن نَػ ْق ِد َر َعلَْي ِو فَػنَ َ
ب ُمغَاضباً فَظَ ان أَ ْف ل ْ
َ
﴿ َوذَا النُّوف إِ ْذ ذَ َى َ
ُك ْن ُ ِ
ِِ
ين﴾  ،أي تيقن أف اهلل لن يضيق عليو رزقو.
ت م َن الظاالم َ
پٌ اى آى یٍْف ٍواؽ رأّیل هؤیبی ٕبكلَ ّ ،ههي ّ هاىُبیی کَ فوك كهّؽگْ پْذ ٍو ُن چیلٍ
اٍذ ،هیهّك .فوك هاٍذگْ ثب هاٍذ گفزٌِ ًغبد یبفذ ّ فوك كهّؽگْ ثب كهّؽ ّ رکنیجِ ًَجذ ثَ
فلاًّل ّ هٍبلذ یٍْف ثَ ُالکذ هٍیل.
« َٝهَب ٍَ َُِِ ِز ١ظََٖ أَََٗٗ ُٚبط ِٓ ْ٘ َُٔ ٜب( 199»....ث ٠يٌی ام آ ٙؿ ٠ً ٝيوي ٚؿاضت ك١ب ٗی ضٞؿُ ،لت)....9؛ کلوَی «ظّٖ »
كه ایٌغب ثَ هؼٌبی «يوي ٚؿاضت »ٚهیثبّل .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل ....« 9هَب ٍَ اَُ ِزَ٣ َٖ٣ظُ٘ َٕٞأََٗ ُُٓ ْْ ٜالهُ ٞللاِ
قب ِث ِش» َٖ٣
للا َٝللاُ َٓ َغ اُ َ
ًَ ْْ ِْٖٓ ِكئَخ هََِِِ٤خ َؿَِ َجذْ كِئَخ ًَضِ َ
٤شح ثِب ِ ْر ِٕ ِ

ٌ - 197وسؾ= .6:
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ٌ - 199وسؾ= .75
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ُلتٜـ :ث ٠ؽٞاست ؽـا ،ص ٠ثسب ُل١ٝی اٛـى ً ٠ثل ُل١ٝی ثسيبك ؿٔجًٜ ٠ـ ٠ً ،ؽـا ثب ًسبٛی است ً ٠غجل پيط٠
بمجب كَ َ
ظَٖ إَْٔ َُْٖ َٗ ْو ِذ َس َػَِ ْ ِٚ ٤كََ٘بدَٟ
 ٕٞاِ ْر َرَ ٛ
َت ُٓ َـ ِ
ٗیًٜٜـ)؛ یؼٌی کَبًی کَ ثَ كیلاه فلاًّل یمیي كاّزٌلَ َٝ « .را اُ٘ ِ
ع ْج َذبَٗيَ ِاِّْٗ٘ ًُ ٢ذُ َِٖٓ اُظَبُِ ِٔ» َٖ٤
د إَْٔ ّل ِاَُ َٚاِ َّل أَ ْٗذَ ُ
كِ ٢اُظُِ َٔب ِ
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( ٝفٝآ ٜٙٞكا ،آِٛب ٠ً ٟؽطٜ٘بى ثِلَكت ٗ ٝیؿاٛست

ً١ ٠لُن ثل ا ٝت٘ٛ َٜیُيليٖ ،ؿك تبكيٌی ٛـا ؿاؿ١ :يش ؽـايی رن تٛ ٞيست ،تٜٗ ٞنّ١ی  ،ٚٗ ٝام ستًٖبكا ٙثٞؿٕ)؛
یؼٌی یمیي كاّذ کَ فلاًّل هّىیاُ ها رٌگ ًویگوكاًل.

وأوحى اهلل ليوسف (ع) :إف ىذا السجين سينجو وسيكوف قريباً من الملك (برؤيا السجين) ،وأوحى اهلل
ليوسف (ع) :إف الملك سيخرجو من السجن وإف ىذا السجين سيكوف سبب خروجو من السجن ،ولهذا قاؿ
ك﴾ ،أراد بهذا أف يبين لهذا السجين علمو بالغيب ،عندما سيضطر في
لو يوسف (ع)﴿ :اذْ ُك ْرنِي ِع ْن َد َربِّ َ
المستقبل إلى ذكره عند الملك ،كما أراد لفت انتباه السجين إلى حالو وليذكره في المستقبل عند الملك إذا
رأى الرؤيا التي ستكوف سبباً في خروج يوسف (ع) من السجن.

وىنا التفت يوسف (ع) إلى األسباب ،ومع أنو لم يغفل عن مسبب األسباب كما توىم بعضهم أنو طلب

معونة السجين والملك وغفل عن اهلل سبحانو ،ولكن مع ىذا فإف يوسف (ع) أشرؾ عندما جعل لؤلسباب

قيمة ووزناً في ميزانو ،وىو (ع) الذي لمس آيات اهلل ومعجزاتو التي نجا بها فيما مضى من حياتو ،وىذا
الشرؾ الخفي ذُكر في آخر سورة يوسف ﴿ َوَما يُػ ْؤِم ُن أَ ْكثَػ ُرُى ْم بِاللا ِو إِاال َو ُى ْم ُم ْش ِرُكو َف﴾.
فلاًّل ثَ یٍْفّ ؽی فوهْك کَ ایي ىًلاًی ًغبد فْاُل یبفذ ّ ثَ پبكّبٍ ًيكیک فْاُل ّل (ثَ
ّاٍَٞی هؤیبی ىًلاًی) .فلاًّل ثَ یٍْفّ ؽی ًوْك کَ پبكّبٍ اّ ها اى ىًلاى ثیوّى هیآّهك ّ ایي
ىًلاًی ،ثبػش فبهط ّلى اّ اى ىًلاى فْاُل ّل؛ ثَ ُویي كلیل یٍْف ثَ اّ فوهْكْ « 9ار ًُ ْش ِِٗ ٢ػ ْ٘ َذ
َسثِّيَ » (ٗلا ٛنؿ اكثبثت يبؿ ً)ٚ؛ ثب ایي ٍقي ،فْاٍذ ثوای ایي ىًلاًی هّّي کٌل کَ اى ؿیت ثَ اّ فجو

كاكٍ ّلٍ اٍذ؛ آى ٌُگبم کَ كه آیٌلٍ هغجْه فْاُل ّل کَ اّ ها ًيك پبكّبٍ یبك کٌلُ ،وبى ْٝه کَ

هی فْاٍذ ًظو ىًلاًی ها ثَ ّٙؼیزِ علت کٌل ّ ایٌکَ اّ كه آیٌلٍ كه پیْگبٍ پبكّبٍ ٌُگبهی کَ
هؤیبیی کَ ٍجت ّ ٍّیلَای ثوای فبهط ّلى یٍْف اى ىًلاى هیّْك ،اّ ها ثَ یبك ثیبّهك.
ایٌغب ثْك کَ یٍْف ثَ اٍجبة ّ ػلذُب هزوبیل ّل ،ثب ایٌکَ اى هَُجِتِ اٍجبة ؿبفل ًْلٍ ثْك؛ ًَ
آى گًَْ کَ ثوفی اى آًبى هزُِْن ّلًل کَ اّ اى ىًلاًی ّ پبكّبٍ ٝلت یبهی ًوْك ّ اى فلاًّل ٍجؾبى
ؿبفل ّل؛ ّلی ثب ایي ؽبل ،یٍْف آى ٌُگبم کَ ثوای اٍجبة ّ ٍّیلَُب اهىُ ّ هملاهی كه هیياًِ
لبئل ّلِّ ،وک ّهىیل كه ؽبلی کَ اّ کَی ثْك کَ ًْبًَُب ّ هؼغياد فلاًّل ها کَ كه اكّاه پیْیي
ىًلگیاُ ثبػش ًغبرِ ّلٍ ثْكًل ،لوٌ کوكٍ ثْك .ایي ُوبى ّوک پٌِبى اٍذ کَ كه اًزِبی ٍْهٍ
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ؾ ِش ًُ» َٕٞ
یٍْف مکو ّلٍ اٍذَٓ َٝ « 9ب ُ٣ئْ ُِٖٓ أَ ًْضَ ُش ُِ ْْ ٛثبللِ اِ َّل َْ ُٓ ْْ ُٛ ٝ
ضلى).
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( ٝثيطتلضب ٙث ٠ؽـا اي٘بٛ ٙيبٝكٛـ ِٗل ثب

عن شعيب العقرقوفي ،عن أبي عبد اهلل (ع) ،قاؿ( :إف يوسف أتاه جبرائيل فقاؿ لو :يا يوسف إف رب
العالمين يقرؤؾ السبلـ ويقوؿ لك من جعلك في أحسن ِخلقة ؟ قاؿ :فصاح ووضع خده على األرض ،ثم
قاؿ أنت يا رب ،ثم قاؿ لو :ويقوؿ لك من حببك إلى أبيك دوف إخوتك ؟ قاؿ :فصاح ووضع خده على

األرض وقاؿ أنت يا رب ،قاؿ ويقوؿ لك :من أخرجك من الجب بعد أف طرحت فيها وأيقنت بالهلكة ؟
قاؿ :فصاح ووضع خده على األرض ،ثم قاؿ أنت يا رب ،قاؿ :فإف ربك قد جعل لك عقوبة في استغاثتك

بغيره فلبثت في السجن بضع سنين ،قاؿ :فلما انقضت المدة ،وأذف اهلل لو في دعاء الفرج ،فوضع خده
على األرض ،ثم قاؿ( :اللهم إف كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندؾ فاني أتوجو إليك بوجو آبائي

الصالحين إبراىيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب) ففرج اهلل عنو.

قلت :جعلت فداؾ أندعو نحن بهذا الدعاء ؟ فقاؿ ادع بمثلو :اللهم إف كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي

عندؾ فاني أتوجو إليك بنبيك نبي الرحمة محمد (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين واألئمة (ع)) .

ّؼیت ثي ػمولْفی اى اهبم ٕبكق هّایذ هیکٌل کَ فوهْك« 9رجلئيْ ٛنؿ يٞسق آٗـ  ٝث ٠ا ٝػلؼ ًلؿ:
ای يٞسق! پلٝكؿُبك ر٢بٛيب ٙث ٠ت ٞسالٕ ٗیكسبٛـ  ٝث ٠تٗ ٞیكلٗبيـ :صً ٠سی ت ٞكا ؿك ٛيٌٞتلي ٚضٌْ ثيبكليـ؟
فوهْك 9غيغ٠ای مؿ ٠ُٛٞ ٝاش كا كٝی مٗي ٚهلاك ؿاؿ  ٝسپس ػلؼ ًلؿ :ت ٞای پلٝكؿُبك!  ٝث ٠تٗ ٞیكلٗبيـ :ص٠
ًسی ت ٞكا عجيت  ٝؿٓجٜـ پـكت ٞ٘ٛؿ ٠ٛ ٝ ،ثلاؿكاٛت كا؟ فوهْك :غيغ٠ای مؿ ٠ُٛٞ ٝاش كا كٝی مٗي ٚهلاك ؿاؿ ٝ
سپس ػلؼ ًلؿ :ت ٞای پلٝكؿُبك!  ٝث ٠تٗ ٞیكلٗبيـ :صً ٠سی پس ام اكتبؿٛت ؿك صب ٝ ٟيوي ٚعبغْ ضـ ٙث٠
١الًت ت ،ٞت ٞكا ام آ ٙثيل ٙٝآٝكؿ؟ فوهْك 9غيغ٠ای مؿ ٠ُٛٞ ٝاش كا كٝی مٗي ٚهلاك ؿاؿ  ٝسپس ػلؼ ًلؿ :ت ٞای
پلٝكؿُبك! ػلؼ ًلؿ :پلٝكؿُبكت ث ٠ر٢ت ً٘ي ؽٞاست ٚام ؿيل ؽٞؿش ،ػوٞثتی ثلايت ٗولك كلٗٞؿ ٟاست .ايطبٙ
صٜـ سبّ ؿك مٛـا ٙث٘بٛـ .فوهْك 9مٗبٛی ًٗ ٠ـت ث ٠پبيب ٙكسيـ  ٝؽـاٛٝـ ث ٠ايطب ٙاربمٟی ؿػبی كَلد كا ؿاؿ،
ُ٠ٛٞاش كا ثل مٗي ٚهلاك ؿاؿ  ٝكلٗٞؿ :ثبكآ٢ب! اُل ُٜب١ب ٖٛؿك پيطِب ٟت ٞغٞكتٖ كا ؿكثلُلكت ٠است ،ثب غٞكت پـكاٙ
غبٓغٖ ،اثلا١يٖ ،اس٘بػيْ ،اسغبم  ٝيؼوٞة كٝی ث ٠سٞی تٗ ٞیآٝكٕ؛  ٝؽـاٛٝـ ا ٝكا ك١بيی ؿاؿ» .ػوٗ کوكم9
فلایذ گوكم ،آیب هب ُن ثَ ُویي ّکل ،كػب کٌین؟ فوهْك ثَ ُوبًٌل آى« 9اُ ْٜإ ُرٗٞثی هَذ أخِوَذ َٝجٜی
جی اُ َشدٔخ ٓذٔذ ٝ ػِی  ٝكبهٔ ٝ ٚاُذغٖ  ٝاُذغ ٝ ٖ٤اّلئٔ( ٚثبكآ٢ب! اُل
ِػ٘ذک ،كبٗی
َ
أرٞج ٚاُ٤ک ثَ ِ٘جّ٤ک َٗ ّ
ُٜب١ب ٖٛؿك پيطِب ٟت ٞغٞكتٖ كا ؿكثلُلكت ٠است ،ثب غٞكت پيبٗجلت ،پيبٗجل كع٘ت ،عضلت ٗغ٘ـ ٝ ػٔی  ٝكبع٘٠
 ٝعس ٝ ٚعسي ٝ ٚائ٘ ٠كٝی ث ٠سٞی تٗ ٞیآٝكٕ)».

ٌ - 202وسؾ= .119

إضاءات من دعوات املرسلني ( 3 -1منت -

ترمجو)113...............................................

قاؿ يوسف (ع) للسجين﴿ :اذْ ُك ْرنِي ِع ْن َد َربِّ َ
ساهُ
ك﴾ ،وسبب التفات يوسف لؤلسباب ىو الشيطاف ﴿فَأَنْ َ
الس ْج ِن بِ ْ ِ ِ
ال ا
ين﴾  ،وىذا الشيطاف (أي الشر) ىو
ش ْيطَا ُف ِذ ْك َر َربِِّو﴾ فكانت النتيجة﴿ :فَػلَبِ َ
ث فِي ِّ
ض َع سن َ
الظلمة التي ال يخلو منها مخلوؽ ،فالنور الذي ال ظلمة فيو ىو اهلل سبحانو ،ومع اف ىذه الظلمة قليلة في

كيانات األنبياء النورانية المقدسة ،ولكنها موجودة ولها أثر على حركتهم (ع) ،ولهذا فهم يحتاجوف إلى
ِ ِ
وؿ فَِإناو يسلُ ُ ِ
ِِ
ضى ِم ْن ر ُس ٍ
صداً * لِيَػ ْعلَ َم أَ ْف قَ ْد أَبْػلَغُوا
العصمة من اهلل ﴿إِاال َم ِن ْارتَ َ
ك م ْن بَػ ْي ِن يَ َديْو َوم ْن َخلْفو َر َ
َ
َُْ
ِ
صى ُك ال َش ْي ٍء َع َدداً﴾.
َحا َ
ط بِ َما لَ َديْ ِه ْم َوأ ْ
َح َ
ِر َساالت َربِّ ِه ْم َوأ َ

یٍْف ثَ ىًلاًی فوهْكْ « 9ار ًُ ْشِِٗ ٢ػ ْ٘ َذ َسثِّيَ » (ٗلا ٛنؿ اكثبثت يبؿ ً ّ )ٚػبهل رْعَ یٍْف ثَ اٍجبة ّ
ؾ ْ٤طَبُٕ ِر ًْ َش َسثِّ ِ ٝ( »ٚضيغب ٙام ؽبعلش مؿٝؿ ً ٠پيص اكثبثص ام ا ٝيبؿ ًٜـ)
غب ُٙاُ َ
ٍّبیلّ ،یٞبى ثْك« .كَؤَ ْٗ َ
ًزیغَ ایي ّل کَ «كََِجِ َ
عِ٘» َٖ٤
غ ْج ِٖ ِث ْ
ش كِ ٢اُ ِّ
ن َغ ِ
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( ٝصٜـ سبّ ؿك مٛـا ٙث٘بٛـ) .ایي ّیٞبى (یب ّوِ ّ ثلی)

ُوبى ظُلوزی اٍذ کَ ُیچ آفویلٍای اى آى فبلی ًویثبّلًْ ّ ،هی کَ ُیچ ظلوزی كه هاٍ ًلاهك ،فمٜ
فلاًّل ٍجؾبى اٍذ .ثب ایٌکَ ایي ظلوذ كه ٍوّذ پیبهجواى ًْهاًیِ هملًّ ،اًلک اٍذّ ،لی ّعْك
كاهك ّ ،ثو ؽوکذ ایْبى ربصیوگياه اٍذ ّ ،اى ُویي هّ آًِب ثَ ػٖوذ اى ٍْی فلاًل ًیبىهٌل
د َسثِّ َِٝ ْْ ٜأَ َدبهَ
ع ٍٞكَبَِْٗ َ٣ ُٚ
هیثبٌّل« .اِ َّل َٓ ِٖ ْ
َنَ ِْٖٓ ٠س ُ
فذا * ُِْ َ٤ؼَِ َْ إَْٔ هَ ْذ أَ ْثَِ ُـٞا ِس َ
غُِ ُي ِْٖٓ ثَ َْ َ٣ ِٖ ٤ذ َْ ِْٖٓ َٝ ِٚ ٣خ ِْلِ َِ ٚس َ
اسر َ
عبّل ِ
ق ََ ًُ ٠ؽ َْ٢ء َػذَدا»ِٗ( 204ل ثل آ ٙكلستبؿٟای ً ٠ام ا ٝؽٞضٜٞؿ ثبضـ ً ٠ثلای ٢ِٛجبٛی ام ا ٝپيص كٝی
ثِ َٔب َُ َذ َْٝ ْْ ِٜ ٣أَ ْد َ
 ٝام پطت سلش ٢ِٛجبٛی ٗیُ٘بكؿ * تب ثـاٛـ ً ٠آ٢ٛب پيبٕ١بی پلٝكؿُبكضب ٙكا كسبٛيـٟاٛـ  ٝؽـا ث ٠آٛضٛ ٠نؿ آ٢ٛب
است اعبع ٠ؿاكؿ  ٠٘١ ٝصين كا ث ٠ػـؿ ،ض٘بكً ٟلؿ ٟاست).

فلوال ىذه الظلمة لما احتاجوا إلى العصمة ،ومن يعتقد غير ىذا فهو ينػزلهم منػزلو اهلل سبحانو عما يشركوف،
وىذه المغاالة في التنػزيو لهم (ع) حتى يوصلهم بعض من يجهل الحقيقة إلى مرتبة نور ال ظلمة فيو ،ىي

شرؾ يخطأ من يعتقده ،كما اف من يستخف بعصمتهم وبحقهم ومرتبتهم يكفر بحقهم ويخطأ ،وقد بيان
ت إِ ْذ أ ََويْػنَا إِلَى
سبحانو في القرآف أثر ىذه الظلمة في مسيرة األنبياء في مواضع كثيرة ،قاؿ تعالى﴿ :قَ َ
اؿ أ ََرأَيْ َ
سانِيوُ إِاال ال ا
ش ْيطَا ُف أَ ْف أَذْ ُك َرهُ َواتا َخ َذ َسبِيلَوُ فِي الْبَ ْح ِر َع َجباً﴾  ،والذي نسى
ال ا
ْح َ
ص ْخ َرةِ فَِإنِّي نَ ِس ُ
يت ال ُ
وت َوَما أَنْ َ
وأنساه الشيطاف ىو فتى موسى (ع) وىو يوشع بن نوف نبي من أنبياء بني إسرائيل ووصي موسى (ع) الذي

فتح األرض المقدسة ،ومع ىذا فبل بد من مبلحظة اف اهلل سبحانو وتعالى جعل األنبياء محط نظره ،فحتى ما
يحصل بسبب ىذه الظلمة يكوف في النتيجة سبباً يوصلهم ﴿ َواتا َخ َذ َسبِيلَوُ فِي الْبَ ْح ِر َع َجباً﴾ فأصبح نسياف
ِ
صصاً﴾  ،أو يزيد علمهم
الحوت سبباً دلهم على العالِم (ع) ﴿قَ َ
اؿ ذَلِ َ
ك َما ُكناا نَػ ْب ِغ فَ ْارتَ ادا َعلَى آثَا ِرى َما قَ َ
ٌ - 203وسؾ= .76
 - 204جن=  5:و ;.5

إضاءات من دعوات املرسلني ( 3 -1منت -

ترمجو)114...............................................

اِ
ك إِلَى نِع ِ
اؿ لََق ْد ظَلَم َ ِ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
آمنُوا
﴿قَ َ
اج ِو َوإِ اف َكثِيراً ِم َن الْ ُخلَطَ ِاء لَيَْب ِغي بَػ ْع ُ
س َؤ ِاؿ نَػ ْع َجتِ َ
َ
ين َ
َ
ض إِاال الذ َ
كبُ
و َع ِملُوا ال ا ِ ِ ِ
ِ
اب﴾  ،فبعد أف تعلم داود
صال َحات َوقَليلٌ َما ُى ْم َوظَ ان َد ُاو ُد أَنا َما فَػتَػنااهُ فَ ْ
استَػغْ َف َر َرباوُ َو َخ ار َراكعاً َوأَنَ َ
َ
اؾ َخلِي َفةً فِي
(ع) من ىذه الحادثة أف ال يتكلم إال بعد أف يسمع الخصمين ،خاطبو تعالى﴿ :يَا َد ُاو ُد إِناا َج َعلْنَ َ
يل اللا ِو إِ اف الا ِذين ي ِ
ااس بِالْح ِّق وال تَػتابِ ِع ال َْهوى فَػي ِ
ْاأل َْر ِ
ضلُّو َف َع ْن َسبِ ِ
ك َع ْن َسبِ ِ
يل اللا ِو ل َُه ْم
ضلا َ
ض فَ ْ
َ ُ
ََ
اح ُك ْم بَػ ْي َن الن ِ َ َ
ِ
َع َذ ٌ ِ ِ
ْحس ِ
اب﴾.
سوا يَػ ْوَـ ال َ
اب َشدي ٌد ب َما نَ ُ
اگو ایي ظلوذ ًجْك ،ثَ ػٖوذ ًیبىی ًلاّزٌل ّ اگو کَی ؿیو اى ایي ،اػزمبكی كاّزَ ثبّل ،آًبى
ها كه عبیگبٍ فلاًّل لواه كاكٍ اٍذ؛ فلاًّل اى ِّوکی کَ ثَ اّ هّا هیكاهًل ،هٌيٍِ اٍذ .ایي اؿواق كه
هٌُيٍِ كاًَزي ایْبى ثَ ؽلی هٍیلٍ اٍذ کَ ثوفی افواكی کَ ًبكاى ثَ ؽمیمذ َُزٌل ،آًبى ها ثَ
هورجَی ًْه ثلّى ظلوذ هٍبًیلٍاًل؛ ایي ّوکی اٍذ کَ هؼزمل ثَ آى ،ثَ فٞب هفزَ اٍذ؛ ُوبى ْٝه
کَ کَی کَ ػٖوذ آًبى ّ ؽك ّ هورجَی آًبى ها کْچک ّوبهك ،كه ؽك آًبى کفو ّهىیلٍ ّ ثَ فٞب هفزَ
اٍذ .فلاًّل ٍجؾبى كه لوآى ،رأصیو ایي ظلوذ ها كه هْاهك هزؼلكی كه هَیو پیبهجواى آّهكٍ اٍذ.
غبِٗ ُٚ٤اِ َّل اُ َ
ؾ ْ٤طَبُٕ إَْٔ أَ ْر ًُ َشُٙ
فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل« 9هَب ٍَ أَ َسأَْ٣ذَ ِا ْر أَ ََ٘٣ْ ٝب ِاَُ ٠اُ َ
غ٤ذُ ا ُْ ُذٞدَ ََٓ ٝب أَ ْٗ َ
ق ْخ َش ِح كَبِِِّٗ َٗ ٢
ع ِجِ َُِٚ٤ك ٢ا ُْجَ ْذ ِش ػ ََججب»ُ( 205لت :آيب ث ٠يبؿ ؿاكی آُ ٙب ٟكا ً ٠ؿك ًٜبك آ ٙغؾلٌٗ ٟبُ ٙلكت ٠ثٞؿيٖ؟ ٗٗ ٚب١ی
َٝار ََخ َز َ

كا كلاٗٞش ًلؿٟإ  ٝاي ٚضيغب ٙثٞؿ ً ٠سجت ضـ كلاٗٞضص ًٗ ٝ ٖٜب١ی ث ٠ضيٟٞای ضِلتاِٛين ث ٠ؿكيب ككت).
کَی کَ فواهُْ کوك ّ ّیٞبى اّ ها ثَ فواهّْی اًلافذ ،عْاىهوك هٍْی ثْك؛ یّْغ ثي ًْى،

پیبهجوی اى پیبهجواى ثٌیاٍوائیل ّ ّٕی هٍْی کَ ٍوىهیي هملً ها فزؼ کوك .ثب ایي ؽبل ثبیل كلذ
کٌین کَ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ،پیبهجواًِ ها هٌيلگبٍ ًظو ّ ًگبُِ لواه كاكٍ اٍذ؛ رب آًغب کَ ؽزی
عجِ َُِٚ٤كِ٢
آًچَ ثو اصو ایي ظلوذ ثَ كٍذ هیآیلٍ ،جت ّ ٍّیلَای ثوای هٍبًیلًْبى هیّْكَٝ « 9ار ََخ َز َ
ا ُْجَ ْذ ِش ػ ََججب» (ٗ ٝب١ی ث ٠ضيٟٞای ضِلتاِٛين ث ٠ؿكيب ككت)؛ فواهُْ کوكى هبُی ،ػبهلی ّل کَ آًِب ها ثَ

ققب»ُ( 206لت :آٛزب ٘١ب ٙربيی است ً ٠ؿك
ػبلِن هاٌُوبیی کٌل« 9هَب ٍَ َرُِيَ َٓب ًَُ٘ب َٗ ْج ِؾ كَ ْ
بسرَذَا َػَِ ٠آصَب ِس َِٔ ٛب هَ َ
عٔجص ثٞؿٟايٖ؛  ٝثٛ ٠طب ٙهـٕ١بی ؽٞؿ رستٝرًٜٞب ٙثبمُطتٜـ) ،یب ػلن آًبى ها ىیبك کٌل« 9هَب ٍَ َُوَ ْذ ظََِ َٔيَ
د َٝهَ َِِٓ َ٤ب ُْْ ٛ
ن َُ ْْ ٜػَِ ٠ثَ ْؼل اِ َّل اَُ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا ََ ٝػ ُِِٔٞا اُ َ
بج ِِ َٝ ٚإَ ًَضِ٤شا َِٖٓ ا ُْ ُخَِطَب ِء َُ َْ ٤ج ِـ ٢ثَ ْؼ ُ
ثِ ُ
قبُِ َذب ِ
ئَاٍ َٗ ْؼ َج ِزيَ ِاََُ ِٗ ٠ؼ ِ
غ ِ
207
بة» (ؿاٝٝؿ ُلت :اٗ ٠ً ٝيص ت ٞكا ام تٗ ٞیؽٞا١ـ تب ثٗ ٠يص١بی
َٝظََٖ دَا ُُ ٝد أََٗ َٔب كَزََ٘ب ُٙكَب ْ
عزَ ْـلَ َش َسثََ َٝ ُٚخ َش َسا ًِؼب َٝأََٗ َ
ؽٞيص ثيلنايـ ،ثل ت ٞستٖ كٝا ؿاضت ٠است  ٝثسيبكی ام ضليٌب ٙثل يٌـيِل ستٖ ٗیًٜٜـ؛ ِٗل ًسبٛی ً ٠اي٘بٙ
آٝكؿٟاٛـ ً ٝبك١بی ضبيستً ٠لؿٟاٛـ  ٝايٜبٛ ٙين اٛـى ١ستٜـ .ؿاٝٝؿ ك٘٢يـ ً ٠ا ٝكا آمٗٞؿٟايٖ؛ پس ،ام پلٝكؿُبكش

آٗلمش ؽٞاست  ٝث ٠كًٞع ؿكاكتبؿ  ٝتٞثً ٠لؿ) .پٌ اى ایٌکَ كاّّك اى ایي هّیلاك فِویل کَ ُیچ ؽکوی
ٕبكه ًکٌل هگو پٌ اى ٌّیلى اى كّ ٝوف كػْا ،فلاًّل هزؼبل اّ ها فٞبة لواه هیكُلَ٣« 9ب دَا ُُ ٝد اَِٗب
 َ٤للاِ َُ ُْْ ٜ
ط ثِب ُْ َذ ِّ
ك كَ ْ
نِ َٕٞػَْٖ َ
نَِيَ ػَْٖ َ
 َ٤للاِ إَِ اَُ ِزِ َ٣ َٖ٣
ن َّٝل رَزَجِ ِغ ا ُْ َ َٟٞ ٜكَِ ُ٤
عجِ ِ
عجِ ِ
بد ٌُ ْْ ثَ َْٖ٤اَُ٘ب ِ
َج َؼ َِْ٘بىَ َخِِ٤لَخ كِْ ٢اْلَ ْس ِ
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(ای ؿاٝٝؿٗ ،ب ت ٞكا ؽٔيل٠ای كٝی مٗيُ ٚلؿاٛيـيٖ .ؿك ٗيبٗ ٙلؿٕ ث ٠عن

ة»
َػ َزاة َ
ؽ ِذ٣ذ ثِ َٔب َٗ ُ
غٞا  َّ ْٞ َ٣ا ُْ ِذ َ
غب ِ
ؿاٝكی ً ٝ ٚام پِی ٞ١ای ٛلس ٗل ٠ً ٝت ٞكا ام كا ٟؽـا ٜٗغلف سبمؿ .آٛب ٠ً ٙام كا ٟؽـا ٜٗغلف ضٛٞـ ،ث ٠آ ٙسجت
ً ٠كٝم عسبة كا ام يبؿ ثلؿٟاٛـ ،ث ٠ػقاثی ضـيـ ُلكتبك ٗیضٛٞـ).

ثم استفاد يوسف (ع) من ىذه الحادثة قبل وبعد خروجو من السجن وىو في مسيرتو التكاملية إلى اهلل
ِ
﴿ َوَرفَ َع أَبَػ َويْ ِو َعلَى ال َْع ْر ِ
ياي ِم ْن قَػ ْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َربِّي َح ّقاً َوقَ ْد
ش َو َخ ُّروا لَوُ ُس اجداً َوقَ َ
يل ُرْؤ َ
اؿ يَا أَبَت َى َذا تَأْ ِو ُ
الس ْج ِن َو َجاءَ بِ ُك ْم ِم َن الْبَ ْد ِو ِم ْن بَػ ْع ِد أَ ْف نَػ َزغَ ال ا
ش ْيطَا ُف بَػ ْينِي َوبَػ ْي َن إِ ْخ َوتِي إِ اف َربِّي
س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِم َن ِّ
أْ
َح َ
َط ٌ ِ
لِ
شاء إِناوُ ىو الْعلِيم ال ِ
يم﴾.
يف ل َما يَ َ ُ ُ َ َ ُ َ
ْحك ُ
یٍْف كه ؽبلی کَ كه هَیو رکبهلی ثَ ٍْی فلاًّل ثْك ،اى ایي ؽبكصَ ،پیِ ّ پٌ اى ثیوّى آهلى
٣ب ِْٖٓ ١هَ ْج َُ هَ ْذ َج َؼَِ َٜب
ػ ََ ٝخشٝا َُُ ُٚ
ذ ََ ٛزا رَؤْ ُِ َُ ٣ٝسإْ َ
ع َجذا َٝهَب ٍَ َ٣ب أَثَ ِ
اى ىًلاى اٍزفبكٍ هیکٌلَ َٝ « 9سكَ َغ أَثَ ََ ِٚ ٣ْ ٞػَِ ٠ا ُْ َؼ ْش ِ
ؾ َْ ٤
طبُٕ ثَ َْ َٝ ٢ِ٘ ٤ث َْٖ٤اِ ْخ َٞرِ ٢إَِ َسثِّ٢
غ ْج ِٖ ََ ٝجب َء ثِ ٌُ ْْ َِٖٓ ا ُْجَ ْذ ِ ِْٖٓ ٝثَ ْؼ ِذ إَْٔ َٗضَ َؽ اُ َ
غَٖ ِث ٢اِ ْر أَ ْخ َش َجِ٘ َِٖٓ ٢اُ ِّ
َسثَِّ ٢دوّب َٝهَ ْذ أَ ْد َ
209
َُ ِط٤ق ُِ َٔب َ٣ؾَب ُء اَِٗ َُٞ ٛ ُٚا ُْ َؼِِ ُْ ٤ا ُْ َذ ٌِ ٝ( »ُْ ٤پـك ٗ ٝبؿك كا ثل تؾت كلا ثلؿ  ٠٘١ ٝؿك ثلاثل ا ٝث ٠سزـ ٟؿكآٗـٛـُ .لت:
ای پـك ،اي ٚاست تؼجيل آ ٙؽٞاة پيطي ٠ً ،ٚٗ ِٚايٜي پلٝكؿُبكٕ آ ٙكا تغون ثؾطيـ ٟاست  ٝصوـك ثٛ ٚٗ ٠يٌی
ًلؿ ٟاست آِٛبٗ ٠ً ٟلا ام مٛـا ٙثل١بٛيـ  ٝپس ام آ ٠ٌٛضيغبٗ ٙيب ٝ ٚٗ ٙثلاؿكا ٖٛكسبؿ ًلؿ ٟثٞؿ ،ض٘ب كا ام ثبؿي٠
ث ٠ايٜزب آٝكؿ .پلٝكؿُبك ٗ ٚث١ ٠ل ص ٠اكاؿًٜ ٟـ ؿهين است ٠ً ،ا ٝؿاٛب  ٝعٌيٖ است).

ت ى َذا تَأْ ِويل رْؤ ِ
س َن بِي إِ ْذ أَ ْخ َر َجنِي ِم َن
إذف ،يوسف (ع) يقوؿ﴿ :يَا أَبَ ِ َ
ياي م ْن قَػ ْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َربِّي َح ّقاً َوقَ ْد أ ْ
ُُ َ
َح َ
الس ْج ِن َو َجاءَ بِ ُك ْم ِم َن الْبَ ْد ِو﴾ ،فالذي أخرجو من السجن اهلل فقط ال غير ،والذي جاء بأىلو إلى مصر اهلل
ِّ
ك﴾ إلى أف
فقط ال غير ،عمي يوسف عن األسباب ولم يعد يرى إال مسبب األسباب ،فمن ﴿اذْ ُك ْرنِي ِع ْن َد َربِّ َ
س َن بِي ،أَ ْخ َر َجنِيَ ،و َجاءَ بِ ُك ْم)،لم يعد يوسف يرى إال اهلل ،أما الملك الذي كاف سبباً
اهلل فقط ىو الذي (أ ْ
َح َ
في خروجو من السجن ،فلم يكن يوسف ليراه اآلف ،وىو الذي جاء بأىلو من البدو ومع ذلك ال يرى نفسو،

لقد انتقل يوسف (ع) إلى مرتبة أعلى وارتقى في ملكوت السماوات ،لقد أصبح يوسف (ع) يرى بوضوح
كامل انو لم يصب خيراً قط إال من اهلل ،ولم يصرؼ عنو سوءاً قط أحد سوى اهلل.

غ ْج ِٖ ََ ٝجب َء
غَٖ ثِ ٢اِ ْر أَ ْخ َش َجِ٘ َِٖٓ ٢اُ ِّ
٣ب ِْٖٓ ١هَ ْج َُ هَ ْذ َج َؼَِ َٜب َسثَِّ ٢دوّب َٝهَ ْذ أَ ْد َ
ذ ََ ٛزا رَؤْ ُِ َُ ٣ٝسإْ َ
یٍْف هیگْیلَ٣« 9ب أَ َث ِ
ثِ ٌُ ْْ َِٖٓ ا ُْجَ ْذ ِ( »ٝای پـك ،اي ٚاست تؼجيل آ ٙؽٞاة پيطي ٠ً ،ٚٗ ِٚايٜي پلٝكؿُبكٕ آ ٙكا تغون ثؾطيـ ٟاست ٝ
صوـك ثٛ ٚٗ ٠يٌی ًلؿ ٟاست آِٛبٗ ٠ً ٟلا ام مٛـا ٙثل١بٛيـ  ٝض٘ب كا ام ثبؿي ٠ث ٠ايٜزب آٝكؿ)؛ ثٌبثوایي کَی کَ اّ ها
اى ىًلاى هُبًیل ،فلاًّل ثْك ّ ًَ کٌ كیگو ،کَی کَ فبًْاكٍاُ ها ثَ هٖو آّهك ،فم ٜفلاًّل ثْك ّ
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ًَ کٌ كیگو .چْن یٍْف ثَ هّی اٍجبة ّ ػلذُب ثَزَ ّل ّ كیگو چیيی عي هَجتِ اٍجبة ها
غَٖ ِث ،٢أَ ْخ َش َجِ٘٢
ًلیل .اى « ْار ًُ ْشِِٗ ٢ػ ْ٘ َذ َسثِّيَ » (ٗلا ٛنؿ اكثبثت يبؿ ً )ٚرب فم ٜفلاًّل ُوبى کَی اٍذ کَ «أَ ْد َ
ََ ٝجب َء ثِ ٌُ ْْ» (ثٛ ٚٗ ٠يٌی ًلؿٗ ،لا ك١بٛيـ ٝ ،ض٘ب كا آٝكؿ»؛ یٍْف كیگو چیيی ًویكُل عي فلاًّل ها .آى
پبكّبُی کَ ٍجت ّ ٍّیلَای كه فبهط ّلًِ اى ىًلاى ثْك ،اکٌْى كیگو یٍْف اّ ها ًویكیل .اّ
ُوبى کَی ثْك کَ فبًْاكٍاُ ها اى ثیبثبى آّهك ّ ثب ایي ّعْك ،فْكُ ها ًویكیل .یٍْف ثَ هورجَای
ثبالرو هٌزمل ّل ّ كه هلکْد آٍوبىُب اهرمب یبفذ .یٍْف ثَ گًَْای ّل کَ ثَ هٌّّیِ کبهل هیكیل
کَ ثَ ُیچ فیوی ًویهٍل ،هگو اى ٍْی فلاًّلُ ّ ،یچ کَیّ ،وِ ّ ثلی ثلی ها اى كفغ ًویکٌل ،هگو
فلاًّل.

إذف يوسف عرؼ الحقيقة اآلف ،والذي يعرؼ الحقيقة يكوف كحمامة الزاجل ىمها الرجوع إلى البيت الذي
أُطلِقت منو ،وىكذا لم يكن دعاء يوسف (ع) في النهاية بعد أف أتاه اهلل الملك والعلم إال  .....تَػ َوفانِي .....
ِ ِ
ِ ِ
يل ْاأل ِ ِ ِ
سماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ت َولِيِّي فِي ُّ
الدنْػيَا
﴿ َر ِّ
ض أَنْ َ
ب قَ ْد آتَػ ْيتَني م َن ال ُْملْك َو َعلا ْمتَني م ْن تَأْ ِو ِ َ
َحاديث فَاط َر ال ا َ َ
ْح ْقنِي بِال ا ِ ِ
و ْاآل ِخرةِ تَػوفانِي مسلِماً وأَل ِ
ين﴾  ،فؤلف يوسف عرؼ الحقيقة يريد أف يعود إلى الحقيقة التي
َ َ َ ُْ َ
صالح َ
عرفها والتي خرج منها ،وىكذا يدعو الحسين (ع) في يوـ عرفة (يوـ معرفة اهلل)( :إلهي أمرت بالرجوع إلى
اآلثار ،فأرجعني إليك بكسوة األنوار وىداية االستبصار ،حتى ارجع إليك منها كما دخلت إليها منك ،مصوف

السر عن النظر إليها ،ومرفوع الهمة عن االعتماد عليها إنك على كل شيء قدير) .

ثٌبثوایي اکٌْى یٍْف ؽمیمذ ها ٌّبفزَ اٍذ ّ کَی کَ ؽمیمذ ها ثٌْبٍل ،هبًٌل کجْرو ًبهَثوی
اٍذ کَ روبم ٍؼی ّ رالِّ كه عِذ ثبىگْذ ثَ فبًَای کَ اى آى آىاك ّلٍ اٍذ ،هیثبّل .ثَ ایي
روریت كه ًِبیذ ،كػبی یٍْف پٌ اى ایٌکَ فلاًّل ثَ اّ فوهبىهّایی ّ ػلن ػٞب فوهْك ،عي ایي
د
به َش اُ َ
رٞكَِ٘ٗ....( ....٢لا ث٘يلاَ « 9)....ٙس ِّ
بٝا ِ
ش كَ ِ
ْ َ٣اْلَ َدب ِدِ ٣
غ َٔ َ
ًجْك کَ َ ....
ة هَ ْذ آرَ ْ٤زَِ٘ َِٖٓ ٢ا ُْ ُٔ ِْ ِي ََ ٝػَِ ْٔزَ ِ٘ ِْٖٓ ٢رَؤْ ِِ ٝ
210
قبُِ ِذ( » َٖ٤ای پلٝكؿُبك ٗٗ ،ٚلا كلٗبٙكٝايی ؿاؿی ٝ
ك أَ ْٗذَ َ ٢ِّ٤ُِٝكِ ٢اُذ َْٗ٤ب َْ ٝاِ ٥خ َش ِح ر ََٞكَِْ٘ ُٓ ٢
غِِٔب َٝأَ ُْ ِذ ْوِ٘ ٢ثِبُ َ
َْ ٝاْلَ ْس ِ
ٗلا ػٖٔ تؼجيل ؽٞاة آٗٞؽتی .ای آكليٜٜـٟی آس٘ب١ٙب  ٝمٗي ،ٚت ٞؿك ؿٛيب  ٝآؽلت ٓٝیّ ٗ١ ٚستیٗ .لا ٗسٔ٘ب ٙث٘يلاٙ
 ٝث ٠ضبيستِبٔٗ ٙغن كلٗب!) .اى آًغب کَ کَ یٍْف ؽمیمذ ها ٌّبفزَ اٍذ ،هیفْاُل ثَ ؽمیمزی کَ آى ها
ٌّبفزَ ّ اى آى فبهط ّلٍ اٍذ ،ثبىگوكك .اهبم ؽَیيً یي كه هّى ػوفَ (هّى ٌّبفذ فلاًّل)
عزِجقب ِس َدزّ٠
غ َ ِٙ ٞا ّْل ْٗٞا ِس َِٛ ٝذا ِٚ َ٣ا ّْل ِِ ْ
ک ْ
ٞع اَُِ ٠ا ّْل صب ِس كَ ْ
بس ِج ْؼ٘ ٠اَُِ َْ ٤
ک ثِ ِ
ایٌچٌیي كػب هیفوهبیل« 9اُِ ٠ٜاَ َٓ ْشدَ ثِبُش ُج ِ
ک ػَُِ ٠ک َِّ ؽ َْ٠ء
ک ِٓ ْٜ٘ب َٓقُ َٕٞاُ ِّ
َٖ ا ّْل ْػزِٔب ِد َػ َِ ْٜ٤ب اَِٗ َ
ک ِٓ ْٜ٘ب َکٔب د ََخ ِْذُ اَُِ َْ ٤
اَ ْس ِج َغ اَُِ َْ ٤
َٖ اَُ٘ظَ ِش اَُِ ْٜ٤ب َْ َٓ ٝشكَُ ٞع ا ُْ ِ ِٚ َٔ ٜػ ِ
غ ِّش ػ ِ
هَذ٣ش»( 211ؽـايب! ٗلا ث ٠كرٞع ث ٠آحبك كلٗب ٙؿاؿى ،پس ٗلا ث ٠پٞضطى ام اٞٛاك ١ ٝـايتى ثػيلتر ٞث ٠سٞى ؽٞؿ
ثبمُلؿا ،ٙتب ام آ٢ٛب ث ٠سٞيت ثبمُلؿٕ٘١ ،ب ٙعٞك ً ٠ام آ٢ٛب ث ٠ثبكُب١ت كا ٟيبكتٖ ،ثب ثبمؿاضت٢ٛ ِٚبؿٕ ام ِٛبً ٟلؿٙ
ث ٠آ٢ٛب  ٝثلُلكتّ٘١ ٚتٖ ام اػت٘بؿ ثل آ٢ٛب٘١ ،بٛب ت ٞثل ١ل صين تٞاٛبيى).
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(پس ث ٠سٞی ؽـاٛٝـ ثِلينيـ ً ٚٗ ٠ض٘ب كا ام ربٛت ا ٝثيٖؿٜ١ـٟای

آضٌبكٕ).

***

إضاءة من رؤيا ملك مصر
ض ٍر وأُ َخر يابِس ٍ
ٍ
ات ِسم ٍ
ك إِنِّي أَرى سبع بػ َقر ٍ
ات يَا أَيُّػ َها
﴿ َوقَ َ
اف يَأْ ُكلُ ُه ان َس ْب ٌع ِع َج ٌ
اؿ ال َْملِ ُ
َ
َ َْ َ َ َ
اؼ َو َس ْب َع ُس ْنبُبلت ُخ ْ َ َ َ َ
ِ ِ
لرْؤيا تَػ ْعبُػ ُرو َف﴾ .
ياي إِ ْف ُك ْنتُ ْم لِ ُّ
ال َْم َؤلُ أَفْػتُوني في ُرْؤ َ
الرؤيا (الصادقة) حق من اهلل سبحانو وتعالى سواء رآىا نبي كيوسف (ع) أو رآىا باحث عن الحقيقة
كالسجين األوؿ أو رآىا كافر غافل عن ذكر اهلل كفرعوف مصر .وسورة يوسف (ع) دارت حوؿ ىذه النقطة،

الرؤيا حق من اهلل ينكرىا الكافروف باهلل كمؤل فرعوف ويؤمن بها المؤمنوف باهلل كالسجين األوؿ ويوسف (ع)،
أما من يرى الرؤيا فبلبد أف يكوف لها أثر في نفسو سواء كاف مؤمناً أـ كافراً ،فملك مصر لم يكن مؤمناً،
ولكنو لم يقبل إىماؿ رؤياه على أنها أضغاث أحبلـ ،كما قرر مؤله وزبانيتو.

وبدأت رحلة البحث عن حقيقة ىذه الرؤيا ،فمرت بمؤل فرعوف الكافرين فأىملوىا واستخفوا بها ،وكذلك
يتابعهم اليوـ الجاىلوف ،ثم انتقلت إلى السجين األوؿ الذي نجا بايمانو وتصديقو يوسف (ع) وأ ِ
ُرس َل إلى
السجن.
فبماذا خاطب يوسف (ع) ؟
سٝؽ٘گشی اص سإ٣بی پبدؽبٓ ٙقش
غبد َ٣ب أََٜ ٣ب ا ُْ َٔ َلُ أَ ْكزُ٢ِٗٞ
ع ْ٘جُالد ُخ ْ
ع ْج َغ ُ
نش َٝأُ َخ َش َ٣بثِ َ
ع ْجغ ِػ َجبف ََ ٝ
ع َٔبٕ َ٣ؤْ ًُُِ َُ َٖٜ
« َٝهَب ٍَ ا ُْ َِِٔ ُي اِِّٗ ٢أَ َسَ ٟ
ع ْج َغ ثَوَ َشاد ِ
٣ب ١إِْ ًُ ْ٘زُ ْْ ُِِشإْ ٣ب رَ ْؼجُشُ( 213» َٕٝپبؿضبُ ٟلت :ؿك ؽٞاة ١لت ُب ٝكلث ٠كا ؿيـٟإ ً ٠آ٢ٛب كا ١لت ُب ٝالؿل
كُِ ٢سإْ َ
ٗیؽٞكٛـ ١ ٝلت ؽٞض٠ی سجن ؿيـٕ ١ ٝلت ؽٞض٠ی ؽطي ؿيِل .ای ؽبغِب ،ٚٗ ٙؽٞاة ٗلا تؼجيل ًٜيـ ،اُل تؼجيل
ؽٞاة ٗیؿاٛيـ).

هؤیب (هؤیبی ٕبكلَ) ؽمّی اى عبًت فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل اٍذ؛ چَ پیبهجوی هبًٌل یٍْف آى ها

ثجیٌل یب کَی هبًٌل ىًلاًی اّل کَ كًجبل ؽمیمذ اٍذ ّ یب کبفوی هبًٌل فوػْى هٖو کَ اى یبك فلاًّل
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ؿبفل هیثبّلٍْ .هٍی یٍْف ؽْل ایي ًکزَ هیچوفل .هؤیب ؽمّی اى عبًت فلاًّل اٍذ کَ افواكی
هبًٌل ثيهگبى فوػْى کَ ثَ فلاًّل کبفو َُزٌل ،آى ها اًکبه هیکٌٌل ّ کَبًی کَ ثَ فلاًّل ایوبى
كاهًل ،هبًٌل یٍْف ّ ىًلاًی اّل ،ثَ آى ایوبى هیآّهًل .اهب کَی کَ هؤیب هیثیٌل ،ثبیل كه ًفَِْ
ربصیوی ثگناهك ،چَ هإهي ّ چَ کبفو .پبكّبٍ هٖو هإهي ًجْك؛ ّلی ًپنیوفذ کَ هؤیبیِ ها ثَ ػٌْاى
فْاةُبی پویْبى ،آى گًَْ کَ ثيهگبى ّ ّ هأهْهاًِ گفزٌلً ،بكیلٍ ثگیوك.

عَذ ّ عْ اى ؽمیمذ ایي هؤیب آؿبى هیّْك؛ ثيهگبىِ کبفوِ فوػْى اى آى گنّزٌل ،آى ها ًبكیلٍ

گوفزٌل ّ ؽمیوُ ّووكًل؛ اهوّى ًیي ًبكاىُب اى آًبى پیوّی هیکٌٌلٍ .پٌ ثَ ىًلاًی اّلی هیهٍل کَ
ثَ ّاٍَٞی ایوبى كاّزي ّ هاٍذگْ ّووكى یٍْفً غبد پیلا کوك ،كه ؽبلی کَ ثَ ىًلاى فوٍزبكٍ
ّلٍ ثْك.
یٍْف اّ ها چگًَْ فٞبة کوك؟

خاطبو خطاب مؤمن مصدؽ لو ،فإذا رجعنا إلى حالو لما تقدـ ىو وصاحبو إلى يوسف (ع) في السجن
ليسألو عن رؤياه ،قاؿ مع صاحبو ..﴿ :نَػبِّْئػنا بِتأْ ِويلِ ِو إِناا نَػر َ ِ
ِِ
ين﴾  ،وىذه العبارة ال تعبِّر عن
َ َ
اؾ م َن ال ُْم ْحسن َ
َ
ِّيق أَفْتِنَا ، ﴾...أي بيّن لنا ما سيحصل
ف أَيُّػ َها ِّ
وس ُ
الصد ُ
القطع بصدؽ يوسف (ع) ،أما اآلف فهو يقوؿ﴿ :يُ ُ
ِّيق﴾ فهذا الشخص (السجين األوؿ) اآلف مؤمن
حقاً وصدقاً فأنت صادؽ بل خيرة الصادقين ﴿أَيُّػ َها ِّ
الصد ُ
بالرؤيا حتى واف كاف من رآىا فرعوف مصر ،بل ويأخذ كبلـ يوسف حوؿ الرؤيا على انو سيحصل يقيناً ﴿..
أَفْتِنَا  ﴾..إال ما شاء اهلل رب العالمين.
اّ ها هإهي ّ رٖلیك کٌٌلٍی فْكُ هْهك فٞبة لواه كاك .اگو ثَ ّٙؼیذ اّ آى ٌُگبم کَ اّ ّ
ُوواُِ كه ىًلاى ثَ ٍْی یٍْف هفزٌل رب اى اّ كه هْهك هؤیبیِ ثپوٌٍل ،ثبىگوكین ،هیثیٌین ثَ
غِ٘ٗ ....( 214» َٖ٤ب كا ام تؼجيل آ ٙآُب ٠ً ،ًٚ ٟام ٛيٌٞ
ُوواٍ كٍّزِ گفذَٗ ....« 9جِّ ْئَ٘ب ثِزَؤْ ِ ِٚ ِِ٣ٝاَِٗب َٗ َشاىَ َِٖٓ ا ُْ ُٔ ْذ ِ
ًبكاٛت ٗیثيٜيٖ) .ایي ػجبهد ثب لٞغ ّ یمیي ثَ هاٍذگْ ثْكى یٍْفٕؾَِ ًویگناهك؛ اهب اکٌْى اّ
ن أَ ْكزَِ٘ب( 215»....ای يٞسق ،ای ٗلؿ كاستُٞی ،ثلای ٗب تؼجيل ً)....ٚ؛ یؼٌی ثوای هب
اُقذُِّ ٣
عقُ أََٜ ٣ب ِّ
هیگْیلُ ُٞ٣« 9
آًچَ ثَ ؽمیمذ ّ هاٍزی ارفبق هیافزل ها ثیبى کي ،کَ رْ هاٍذگْ ّ ؽزی ثِزویي هاٍذگْیبى َُزی.
ن» (ای كاستُ .)ٞاکٌْى ایي ّقٔ (ىًلاًی اّل) ثَ هؤیب ایوبى كاهك فؽزی اگو کَی کَ آى ها
اُقذُِّ ٣
«أََٜ ٣ب ِّ

كیلٍ اٍذ ،فوػْى هٖو ثبّلف رب آًغب کَ ٍقي یٍْف كه هْهك هؤیب ها ایٌگًَْ هیپنیوك کَ ثَ ْٝه
لٞغ ارفبق فْاُل افزبك ...« 9أَ ْكزَِ٘ب ....( »...ثٗ ٠ب ؽجل ثـ)....ٟ؛ هگو آًچَ فلاًّل پوّهكگبه عِبًیبى اهاكٍ
فوهبیل!
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اج َعلْنِي
ونتيجة ىذه الرؤيا التي رآىا فرعوف مصر الكافر ،أف عمل بها يوسف (ع) فطلب على أساسها ﴿قَ َ
اؿ ْ
ض إِنِّي ح ِفي ٌ ِ
َعلَى َخ َزائِ ِن ْاأل َْر ِ
يم﴾  ،ثم بنى اقتصاد مصر على أساس ىذه الرؤيا ،وعمل على أساسها
َ
ظ َعل ٌ
ك الْيػوـ لَ َديػنا م ِك ِ
ين﴾  ،وكانت
ين أَم ٌ
فرعوف مصر الكافر ،فأخرج يوسف (ع) من السجن وخاطبو فقاؿ﴿ :إِنا َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ثيَ ِ
ف فِي ْاأل َْر ِ
يع
يب بَِر ْح َمتِنَا َم ْن نَ َ
وس َ
نتيجة الرؤياَ ﴿ :وَك َذلِ َ
شاءُ َوال نُض ُ
ض يَػتَبَػ اوأُ م ْنػ َها َح ْي ُ َ
ك َم اكناا ليُ ُ
شاءُ نُص ُ
ِِ
ين﴾.
أْ
َج َر ال ُْم ْحسن َ
ًزیغَی ایي هؤیبی کَ فوػْى کبفو هٖو كیلٍ ثْك ،ایي ثْك کَ یٍْف ثَ آى ػول کوك ّ ثواٍبً آى
ك اَِِّٗ ٢دلِ٤ع َػُِِ( 216»ْ٤لتٗ :لا ثل ؽناي ٚاي ٚسلمٗيٚ
كهفْاٍزی هٞوػ ًوْك« 9هَب ٍَ ْ
اج َؼ ِْ َِ٘ ٢ػََِ ٠خضَا ِئ ِٖ ْاْلَ ْس ِ
ثِ٘بك ً٢ِٛ ٚٗ ٠جبٛی ؿاٛبيٖ) ّ ٍپٌ الزٖبك هٖو ها ثواٍبً ایي هؤیب ثٌب ّ فوػْى کبفو هٖو ،ثواٍبً
آى ػول ًوْك .كه ًزیغَ یٍْف ها اى ىًلاى ثیوّى آّهك ّ اّ فِٞبة لواه كاك ّ گفذ« 9اَِٗيَ ا َُْ َُ َّ ْٞ َ٤ذ َْ٘٣ب

َٓ ٌِ ٖ٤أَ ُِٓ( 217»ٖ٤لت :ت ٞام اٗلٝم ٛنؿ ٗب غبعت ٌٗبٛت  ٝاٗي١ ٚستی) ّ ًزیغَی هؤیب ،ایي ثْك کََ ًَ َٝ « 9ز ُِيَ َٓ ٌََ٘ب
ك َ٣زَجَ َٞأُ ِٓ ْ٘ َٜب َد ُْ ٤
نُ ٤غ أَ ْج َش ا ُْ ُٔ ْذ ِغِ٘( 218» َٖ٤ايٜضٜي ٚيٞسق كا ؿك
ق ُ
٤ت ثِ َش ْد َٔزَِ٘ب َْٖٓ َٗؾَب ُء َّٝل ُٗ ِ
ش َ٣ؾَب ُء ُٗ ِ
ُُِٞ٤عُقَ كِْ ٢اْلَ ْس ِ
آ ٙسلمٗيٌٗ ٚبٛت ؿاؿيٖ ً١ ٠ل رب ٗیؽٞاست ،ربی ٗیُلكت .كع٘ت ؽٞؿ كا ث١ ٠ل ًس ثؾٞا١يٖ اكماٛی ٗیؿاكيٖ
 ٝپبؿاش ٛيًٌٞبكا ٙكا ضبيغ ٘ٛیًٜيٖ).

وىذه الرؤيا ليس فيها نبي وال وصي ،ولكنها حق من اهلل ،وص ادقها صاحبها فرعوف الكافر ،والسجين المؤمن،

ويوسف (ع) ،واليوـ ماذا حصل ؟ يرى المؤمنوف رؤيا بالرسوؿ محمد (ص) وفاطمة (ع) واألئمة (ع) يقولوف
ىذا ىو الحق ،فيقوؿ لهم العلماء غير العاملين قرناء مؤل فرعوف :ىذه أضغاث أحبلـ .أو أنهم يقولوف قوالً
ازدادوا بو طغياناً وكفراً على مؤل فرعوف ،وذلك بقولهم :إف الشيطاف (لعنو اهلل) يتمثل بخيرة اهلل من خلقو
محمد وآؿ محمد واألنبياء والمرسلين (ع).

كه ایي هؤیب ًَ ،پیبهجوی كیلٍ هیّْك ّ ًَ ّٕیایّ ،لی ؽمّی اى عبًت فلاًّل ثْك ّ ثیٌٌلٍاُ
ففوػْى کبفوف آى ها رٖلیك کوك ّ ُوچٌیي ىًلاًی هإهي ّ یٍْف .اهوّى چَ ؽبٕل ّلٍ اٍذ؟

هإهٌیٌی کَ هؤیبی هٍْل فلا ؽٚود هؾول ّ فبٝوَ ّ اهبهبى ها هیثیٌٌل هیگْیٌل ؽك اٍذ؛ ّلی

ػلوبی ثیػول کَ ُن لٞبهاى ثيهگبى فوػْى َُزٌل ،هیگْیٌل فْاةُبیی پویْبى .یب ؽزی ٍقٌی
هیگْیٌل کَ ثب ثو ىثبى هاًلًٍِ ،وکْی ّ کفوی افيّى ثو ثيهگبى فوػْى اى فْك ًْبى هیكٌُل؛ چٌیي
ٍقٌیّ 9یٞبى (لؼٌذ اللَ) ثَ ْٕهد ثِزویيِ آفویلٍُبیِ ،ؽٚود هؾول ّ آل هؾول ّ پیبهجواى ّ
فوٍزبكگبى هزوضّل هیّْك!
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***

إضاءة من نبوة يوسف (ع)
اآلف ،نعود إلى التركيز في ذكر يوسف (ع) في القرآف كنبي ال كمرسل ،أي على عبلقتو مع اهلل أو ارتباط
قضيتو باهلل ،ال على ارتباط قضيتو بالناس وتبليغهم ،وقبل بياف الحكمة من ذلك (ومع أنها اتضحت مما

سبق) ،يجب أف نبلحظ أف نبوة يوسف (ع) كانت الرؤيا والكشف محوراً أساسياً فيها ،فهو يرى رؤيا
والسجين يرى رؤيا وفرعوف يرى رؤيا ،وكلها بالنتيجة تؤيد أحقية يوسف (ع) ونبوتو ورسالتو.
ف
وس ُ
اء ُك ْم يُ ُ
إذف ،فالرؤيا طريق لوحي اهلل إلى يوسف ،والرؤيا طريق إلثبات نبوة يوسف (ع) ورسالتو ﴿ َولََق ْد َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
َن يَػ ْبػ َع َ
ث اللاوُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ َر ُسوالً َك َذلِ َ
اء ُك ْم بِ ِو َحتاى إِذَا َىلَ َ
ك قُػلْتُ ْم ل ْ
م ْن قَػ ْب ُل بالْبَػيِّػنَات فَ َما ِزلْتُ ْم في َشك م اما َج َ
يِ
اب﴾  ،ومن البينات الرؤيا التي رآىا كثيروف تؤيد نبوة يوسف.
ض ُّل اللاوُ َم ْن ُى َو ُم ْس ِر ٌ
ؼ ُم ْرتَ ٌ
ُ
ٗجٞد ٞ٣عق(ع)
سٝؽ٘گشی اص ّ
اکٌْى ثبىهیگوكین ثَ ایي هٞلت کَ كه لوآىً ،جی ثْكى ؽٚود یٍْف هْهك ربکیل ّ رووکي لواه
گوفزَ اٍذ اٍذ ّ ًَ فوٍزبكٍ ثْكًِ؛ یؼٌی اهرجب ٛاّ ثب فلاًّل یب اهرجب ٛهبعوای اّ ثب فلاًّلًَ ،

ت
اهرجبّ ٛظبیف اّ ثب هوكم ّ رجلیؾ آًبى .پیِ اى ثیبى ؽکوذ ایي هْْٙع (ثب ایٌکَ ثب رْعَ ثَ هٞبل ِ

پیْیيّ ،اٙؼ هیثبّل) ثبیل ثَ ایي ًکزَ رْعَ كاّزَ ثبّین کَ كه ًجْد یٍْف هؤیب ّ هکبّفَ كه
هوکي لواه كاهك ّ هؾْه إلی هیثبّل .اّ هؤیب هیثیٌل ،ىًلاًی هؤیب هیثیٌل ّ فوػْى هؤیب هیثیٌل ّ
ُوَی آًِب ؽمبًیِذ یٍْفً ّ جّْد اّ ّ هٍبلزِ ها رأییل هیکٌٌل.
ثٌبثوایي هؤیب هاُی ثوای ّؽی الِی ثَ یٍْفُ ّ ،وچٌیي هؤیب ،هاُی ثوای اصجبد پیبهجوی ّ هٍبلذ
د كَ َٔب ِص ُْزُ ْْ كِ ٢ؽَي ِٓ َٔب َجب َء ًُ ْْ ِث َِ ٚدزَ ٠اِ َرا ََِٛيَ هُ ِْزُ ْْ َُْٖ ْ َ٣ج َؼ َ
یٍْف هیثبّلََُٝ « .وَ ْذ َجب َء ًُ ْْ ُ ُٞ٣
عقُ ِْٖٓ هَ ْج َُ ِثب ُْجََِّ٘٤ب ِ
ش للاُ
غ ِشف ُٓ ْشرَبة» ٝ( 219يٞسق پيص ام اي ٚثب ؿاليْ كٝض ٚثل ض٘ب ٗجؼٞث ضـ ٝ
نَ للاُ َْٖٓ ْ ُٓ َُٞ ٛ
ِْٖٓ ثَ ْؼ ِذ َِ ٙس ُ
عّٞل ًَ َزُِيَ ِ ُ٣
ض٘ب ام آٛض ٠آٝكؿ ٟثٞؿ٘١ ،ضٜب ٙؿك ضي ٗیثٞؿيـ .ص ٙٞيٞسق ث٘ٔلؿُ ،لتيـ :ؽـاٛٝـ پس ام ا ٝؿيِلپيبٗجلی ٛؾٞا١ـ
كلستبؿ؛ ؽـا ُنافًبكِ ضيآٝكٛـ ٟكا ايُ٘ ٠ِٜٛٞلاٗ ٟیسبمؿ).
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وإذا عرفنا أف يوسف في زمن ظهور اإلماـ المهدي (ع) ىو وصيو (اليماني) ،فقولهم (ع) :إف فيو سنة من

يوسف وىي السجن ،قطعاً ليست في اإلماـ المهدي (ع) ،ألنو ال يسجن كما ىو معروؼ ،بل ىي في
المهدي األوؿ (اليماني) ،إذف فبلبد أف تتكرر مع المهدي األوؿ قصة يوسف (ع) (بل وقصص األنبياء
واألئمة (ع)) ،فتكوف الرؤيا محوراً أساسياً إلثبات حقو ،كما كانت محوراً أساسياً إلثبات حق يوسف (ع).

ؽبل اگو ثلاًین کَ كه ىهبى ظِْه اهبم هِلی یٍْفُ ،وبى ّٕی ایْبى (یوبًی) هیثبّل ،پٌ
ٍقي ائوَ« 9ؿك ا ٝسّٜتی ام يٞسق است ً٘١ ٠ب ٙمٛـاٗ ٙیثبضـ» ،ثَ ْٝه لٞغ ّ یمیي كه هْهك اهبم

هِلیً ویثبّل؛ چوا کَ ُوبى ْٝه کَ هؼوّف اٍذ ،ایْبى ىًلاًی ًویّْك؛ ثلکَ ایي هْهك كه
فْٖٓ هِلی اّل (یوبًی) ٕبكق هیثبّل .ثٌبثوایي ثبیل كاٍزبى یٍْف ثب هِلی اّل ًیي رکواه ّْك
(ّ ؽزی كاٍزبىُبی پیبهجواى ّ اهبهبى ّ )كه ًزیغَ هؤیب ،هؾْه إلی اصجبد ؽمبًیذ اّ ثبّل؛ ُوبى
ْٝه کَ هؾْه إلی اصجبد ؽمبًیذ یٍْف ثْك.

عن عبد اهلل بن عجبلف ،قاؿ( :ذكرنا خروج القائم (ع) عند أبي عبد اهلل (ع) فقلت :كيف لنا نعلم ذلك ؟
فقاؿ (ع) :يصبح أحدكم وتحت رأسو صحيفة عليها مكتوب :طاعة معروفة اسمعوا وأطيعوا )  ،وىذه

الصحيفة ىي رؤيا رآىا النائم قبل أف يستيقظ صباحاً.

 ػجلاللَ ثي ػغالى هیگْیل 9كه ؽْٚه اثب ػجلاللَ اهبم ٕبكق یبكی اى فوّط لبئن ثَ هیبى آهل.
ػوٗ کوكم 9هب چگًَْ ایي هْْٙع ها هیفِین؟ ایْبى فوهْكً« 9سی ام ض٘ب ضت كا ث ٠غجظ ٗیكسبٛـ ؿك
عبٓی ً ٠ميل سلش ٛبٗ٠ای است ً ٠كٝی آٞٛ ٙضت ٠ضـ ٟاست :اعبػتی ٛيٌٞ؛ ثطٜٞيـ  ٝاعبػت ًٜيـ» .220ایي

ًبهَُ ،وبى هؤیبیی اٍذ کَ فوك فْاثیلٍ پیِ اى ثیلاه ّلًِ ٕجؼٌُگبم هیثیٌل.

عن البيزنطي ،قاؿ( :سألت الرضا (ع) عن مسألة الرؤيا ،فأمسك ثم قاؿ (ع) :إنا لو أعطيناكم ما تريدوف
لكاف شراً لكم وأخذ برقبة صاحب ىذا األمر(ع))  ،أي أف الرؤيا مرتبطة برقبة صاحب ىذا األمر ،أي أف

الرؤيا دليل يدؿ المؤمنين على المهدي األوؿ.

 ثيًٞی هیگْیل 9اى اهبم هٙب كه هْهك هَئلَی هؤیب پوٍیلین .ایْبى كهًگی ًوْك ّ فوهْك« 9اُل

آٛض ٠كا ٗیؽٞا١يـ ث ٠ض٘ب ثـ١يٖ ،ثلايتب ٙضلّ ٗیضٞؿ ُ ٝليجب ٙغبعت االٗل كا ٗیُيليـ»221؛ یؼٌی هؤیب ثب
گویجبى ٕبؽت االهو اهرجب ٛكاهك؛ یؼٌی هؤیب كلیلی اٍذ کَ هإهٌبى ها ثَ هِلی اّل كاللذ هیکٌل.

 - 220منتخب انوار المضٌئه سٌد بهاء الدٌن نجفی= ص  611؛ کمال الدٌن و تمام النعمة= ص .987
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عن أبي بكر الحضرمي ،قاؿ( :دخلت أنا وأباف على أبي عبد اهلل (ع) وذلك حين ظهرت الرايات السود
بخراساف ،فقلنا :ما ترى ،فقاؿ :اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسبلح)
 ،واجتماع أىل البيت (ع) على رجل في زمن الظهور ال يكوف إال في الرؤيا.

 اثْثکو ؽٚوهی هیگْیل 9هي ّ اثبى فلهذ اثب ػجلاللَ اهبم ٕبكق هٍیلین ّ ایي هْْٙع ىهبًی
ثْك کَ پوچنُبی ٍیبٍ كه فواٍبى ظبُو ّلٍ ثْك .ػوٗ کوكینً 9ظوربى چیَذ؟ ایْبى فوهْك« 9ؿك

ؽب١٠ٛبيتب ٙثٜطيٜيـ .آِٜ١ ٙبٕ ً ٠ؿيـيـ ٗب ثل ٗلؿی ارت٘بع ًلؿيٖ ،ثب سالط ث ٠سٞی ٗب ثطتبثيـ» .222اعزوبع ّ
گوك آهلى اُل ثیذ ثو هوكی كه ٌُگبم ظِْه ،فم ٜاى ٝویك هؤیب اهکبىپنیو اٍذ.

إذف ،فالحكمة من ذكر نبوة يوسف (ع) وعبلقتو مع وحي اهلل ،والرؤيا منو بالخصوص ،ىو ليستفاد منها
ت ِمن قَػبل ول ِ ِ
ِ ِ
سن ِاة اللا ِو
الناس والمؤمنوف بالخصوص ،فالسنة اإللهية ال تتبدؿ ﴿ ُسناةَ اللاو الاتي قَ ْد َخلَ ْ ْ ْ ُ َ ْ
َن تَج َد ل ُ
تَػ ْب ِديبلً﴾.
فالسجيناف كانا مع يوسف (ع) وأحدىما مؤمن ونجا مع يوسف (ع) وفاز بخير الدنيا واآلخرة ،والثاني كافر

وصلب وأكلت الطير من رأسو ،وكذلك مع عيسى (ع) أو مع شبيو عيسى (ع) (المصلوب) بالخصوص

تكرر السجيناف وصلبا معو ،وأحدىما مؤمن سقي من خمر الجنة بعد صلبو وموتو ،والثاني كافر صلب
وأكلت الطير من رأسو ،وىكذا تتكرر القصة على ىذه األرض ،وتتكرر نفس المقدمات ونفس النتائج
والمعطيات ولكن﴿ :يا حسرًة َعلَى ال ِْعب ِ
اد َما يَأْتِي ِهم ِم ْن ر ُس ٍ
وؿ إِاال َكانُوا بِ ِو يَ ْستَػ ْه ِزئُو َف﴾.
َ
ْ َ
َ َ َْ

ثٌبثوایي ؽکوذ اى ثیبى کوكى ًجّْد یٍْف ّ اهرجب ٛآى ثب ّؽی فلاًّل ّ ثَ فْٖٓ هؤیبی اى
عَ٘خَ للاِ اَُزِ٢
عبًت اّ ،ثِوٍهٌل ّلى هوكم ّ ثَ ّیژٍ هإهٌبى هیثبّلٌٍ ّ ،ذ الِی ها رـییوی ًیَذُ « .
غَ٘ ِخ للاِ رَ ْج ِذ٣ال»( 223اي ٚسٜت ؽـاٛٝـ است ً ٠ام پيص ،صٜي ٚثٞؿ ٝ ،ٟؿك سٜت ؽـا
هَ ْذ َخَِذْ ِْٖٓ هَ ْج َُ َ َُْٖٝر َِج َذ ُِ ُ
ؿُلُٛٞی ٛؾٞا١ی يبكت).

كّ ىًلاًی ُوواٍ یٍْف ثْكًل؛ یکی اى آًِب هإهي ثْك ّ ثب یٍْفً غبد پیلا کوك ّ ثَ فیو كًیب ّ

آفود هٍیل ّ كّهی ،کبفو ثْك ّ ثَ كاه آّیقزَ ّل ّ پوًلگبى اى ٍوُ فْهكًل .ثَ ُویي ْٕهد ثَ
ُوواٍ ؽٚود ػیَی یب ثَ ْٝه كلیكرو ُوواٍ ّجیَ ػیَی( کَ ثَ ٕلیت کْیلٍ ّل) كّ ىًلاًی رکواه
ّ ثَ ُوواُِ ثَ ٕلیت کْیلٍ ّلًل؛ یکی اى آى كّ هإهي ثْك ّ پٌ اى ثَ ٕلیت کْیلٍ ّلى ّ
هوگِ ،اى ّواة ثِْزی ٍیواة ّل ّ كّهی کَ کبفو ثَ ٕلیت کْیلٍ ّل ّ پوًلگبى اى ٍوُ فْهكًل.
ایي كاٍزبى ُوچٌبى كه ایي ىهیي رکواه ّ ُوبى هملهبد اًغبم ّ ُوبى ًزبیظ ّ كٍذآّهكُب ؽبٕل
 - 222ؼٌبت نعمانی= ص  516؛ بحار االنوار= ج  85ص ; 16و <.16
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غزَ ِْ ٜضئُ» َٕٞ
ع ٍٞاِ َّل ًَبُٗٞا ثِ ِْ َ٣ ٚ
هیّْك؛ ّلی «َ٣ب َد ْ
غ َشح َػ َِ ٠ا ُْ ِؼجَب ِد َٓب َ٣ؤْرَِ ِْٖٓ ْْ ِٜ ٤س ُ
كلستبؿٟای ث ٠سٞی آ٢ٛب ٛيبٗـ ِٗل آ ٠ٌٛث ٠سؾلٟاش ُلكتٜـ!).

والحمد هلل رب العالمين
***
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إصدارات أنصار اإلمام املهدي (ع) /العدد ()54

ملعرف امليید وو موضوع الماا ي كمنننم الدوو إ ى املوع التاي:
www.almahdyoon.org
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إضاءات من مسيرة يوسف (ع)

والحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل على محمد وآؿ محمد األئمة والمهديين.

إضاءة السجن لماذا ؟!
﴿قَال ْ ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َم يَػ ْف َع ْل َما آ ُم ُرهُ لَيُ ْس َجنَ ان َولِيَ ُكوناً ِم َن
َت فَ َذل ُك ان الاذي ل ُْمتُػناني فيو َولََق ْد َر َاو ْدتُوُ َع ْن نَػ ْفسو فَ ْ
استَػ ْع َ
ص َم َولَئ ْن ل ْ
ب إِل ا ِ
ال ا ِ
ِ
ب إِل َْي ِه ان َوأَ ُك ْن ِم َن
ين * قَ َ
ص ِر ْ
اؿ َر ِّ
َح ُّ
ب ِّ
ؼ َعنِّي َك ْي َد ُى ان أ ْ
َي م اما يَ ْدعُونَنِي إِل َْيو َوإِاال تَ ْ
الس ْج ُن أ َ
َص ُ
صاغ ِر َ
ال ِ ِ
س ِميع الْعلِيم * ثُ ام ب َدا ل َُهم ِمن بػ ْع ِد ما رأَوا ْاآل ِ
ِ
يات
ص َر َ
ين * فَ ْ
اب لَوُ َربُّوُ فَ َ
استَ َج َ
َ
َ
ْ ْ َ َ َُ
ْجاىل َ
ؼ َع ْنوُ َك ْي َد ُى ان إناوُ ُى َو ال ا ُ َ ُ
لَيَ ْس ُجنُػناوُ َحتاى ِحي ٍن﴾.يوسف (ع) اآلف محاصر من أعداء اهلل ،فإما الفاحشة وإما السجن ،وىم الذين حددوا

ىذين الطريقين ،ويوسف لم يخرج عن ىذين الخيارين ،ولكنو اختار ما يضره دنيوياً ومادياً ،وىو السجن،
دوف ما يضره أخروياً وروحياً ،وىو الفاحشة ،خيار طبيعي ،وال أحد يتوقع سواه من وصي يعقوب (ع) النبي

الرسوؿ يوسف (ع).

سٝؽ٘گشی :چشا صٗذإ؟
(ُلت :اي٘١ ٚب ٙاست ًٗ ٠لا ؿك ثبة اٗ ٝالٗت ٗیًلؿيـ ٚٗ .ؿك پی ًبٗزٞيی ام ا ٝثٞؿٕ  ٝا ٝؽٞيطت ٚكا ٠ِٛ
ؿاضت .اُل آٛض ٠كلٗبٛص ٗیؿٌٜٛ ٖ١ـ ،ث ٠مٛـا ٙؽٞا١ـ اكتبؿ  ٝؽٞاك  ٝتسٔيٖ ؽٞا١ـ ضـ * ُلت :ای پلٝكؿُبك ٗ،ٚ
ثلای ٗ ٚمٛـا ٙؿٝستؿاضتٜیتل است ام آٛضٗ ٠لا ث ٠آٗ ٙیؽٞاٜٛـ ٝ ،اُل ٌٗل اي ٚمٛب ٙكا ام ِٗٛ ٚلؿاٛی ،ث ٠آ٢ٛب
ٗيْ ٗیً ٝ ٖٜؿك ض٘بكِ ٛبؿاٛب ٙؿكٗیآيٖ * پلٝكؿُبكش ؿػبيص كا اربثت ًلؿ ٌٗ ٝل مٛب ٙكا ام ا ٝؿٝك ٞ٘ٛؿ؛ ً ٠ا ٝضٜٞا
 ٝؿاٛب است * پس ثب آٛ ٙطب١٠ٛب ً ٠ؿيـ ٟثٞؿٛـ ،تػ٘يٖ ًلؿٛـ ً ٠صٜـی ث ٠مٛـاٛص ثيلٌٜٜـ).

225

اکٌْى یٍْف كه هؾبٕوٍی كّوٌبى فلا كهآهلٍ اٍذ؛ ىًِب یب ىًلاى ّ ،آًبى َُزٌل کَ یکی اى ایي

كّ هاٍ ها هْقٔ هیکٌٌل .یٍْف اى ایي كّ اًزقبة فبهط ًویّْك ّ آًچَ اى ًظو هبكی ّ كًیْی ثَ اّ
ىیبى هیهٍبًل ،یؼٌی ىًلاى ها ثوهیگيیٌل؛ ًَ آًچَ ثَ آفود ّ هّػ اّ آٍیت هیهٍبًل؛ یؼٌی ىًب.

اًزقبثی ٝجیؼی کَ ُیچ کَی اى اّ یؼٌی ّٕی یؼمْة یٍْف پیبهجوِ فوٍزبكٍّلٍ ،عي ایي اًزظبه

ًلاهك.
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َي ِم اما يَ ْدعُونَنِي إِل َْي ِو،
قاؿ أمير المؤمنين علي (ع) ...( :ولي بيوسف (ع) أسوة ،إذ قاؿ َر ِّ
َح ُّ
ب ِّ
ب إِل ا
الس ْج ُن أ َ

لئبل يسخط ربّو
فإف قلتم إ ّف يوسف دعا ربّو وسألو السجن بسخط ربّو فقد كفرتم ،وإف قلتم إنّو أراد بذلك ّ
فالوصي أعذر.)...
عليو فاختار السجن،
ّ
ولكن السؤاؿ :ىل عند اهلل نجاة يوسف من كيدىن محصورة بالسجن ،أـ أنو توجد سبل متعددة لنجاتو من

كيدىن ،دوف أف يقع عليو أذى السجن ؟! أعتقد أف جواب ىذا السؤاؿ بسيطاً على من يعتقد أف السماوات
واألرض لو كانتا على ٍ
عبد رتقاً واتقى اهلل لجعل لو اهلل منهما مخرجاً .ولو كاف يوسف غفل عن ىذه الحقيقة

ِِ
﴿ ......وإِ ْف ُك ْن َ ِ ِ ِ ِ
ين﴾ ،ولم يلتفت أف عند اهلل سبيبلً آخر ،بل أكثر من سبيل غير
َ
ت م ْن قَػ ْبلو لَم َن الْغَافل َ
السجن لنجاتو من كيدىن.
غ ْجُٖ أَ َدت
ة اُ ِّ
اهیوالوإهٌیي ػلی فوهْك ....« 9ثلای ٗ ٚؿك يٞسق آِٞيی است؛ ِٜ١بٗی ًُ ٠لت« 9هَب ٍَ َس ِّ
اَُِ ََٔ ِٓ ٢ب ْ َ٣ذػُ ٢َِ٘ٗٞاِ َُ ُْ( »ِٚ ٤لت :ای پلٝكؿُبك ٗ ،ٚثلای ٗ ٚمٛـا ٙؿٝستؿاضتٜیتل است ام آٛضٗ ٠لا ث ٠آٗ ٙیؽٞاٜٛـ).

اُل ثِٞييـ يٞسق ام پلٝؿُبكش ؿكؽٞاست ًلؿ  ٝث ٠ؽبعل ؽطٖ پلٝكؿُبكش ،مٛـا ٙكا ام ا ٝؿكؽٞاست ٞ٘ٛؿ ،ثً ٠لل
ككت ٠ايـ  ٝاُل ثِٞييـ ٜٗظٞكش ام اي ٚسؾ ٚاي ٚثٞؿ ً ٠پلٝكؿُبكش ام ا ٝؽطِ٘يٛ ٚطٞؿ  ٝمٛـا ٙكا ثلُنيـ ،پس
ٝغی ٗؼقٝك است.226»....

كه ایٌغب پوٍْی هٞوػ هیّْك 9آیب ثوای فلاًّل ًغبد كاكى یٍْف اى هکو آًبى ،فم ٜثَ ىًلاى

هؾلّك هیّْك؟! یب هاٍُبی هقزلفی ثوای ًغبد كاكى اّ اى هکو آًبى ّعْك كاّذ ،ثلّى ایٌکَ آىاه
ىًلاى ثَ اّ ثوٍل! هي هؼزملم پبٍـ ایي پوٍِ ثوای کَی کَ هؼزمل اٍذ «اُل آس٘ب١ٙب  ٝمٗي ٚثل
ثٜـٟای تُ َٜلؿؿ  ٝا ٝتوٞای آ٢ی پيطًٜ ٠ـ ،ؽـاٛٝـ كا ٟؽلٝری ام آ ٙثلايص هلاك ٗیؿ١ـ» ،آٍبى ثبّل .چَ ثَب
یٍْف اى ایي ؽمیمذ ؿبفل ّل «َٝ ....إِْ ًُ ْ٘ذَ ِْٖٓ هَ ْجِِ ِ َِٖٔ َُ ٚا ُْ َـب ِكِِ ٠ً ....( 227» َٖ٤ت ٞپيص ام اي ٚام ثیؽجلاٙ
ثٞؿی) ّ رْعَ ًلاّذ کَ فلاًّل یک هاٍ كیگو ّ ؽزی ثیِ اى یک هاٍ ثَ ؿیو اى ىًلاى ثوای آىاك کوكى
اّ اى هکو ّ ؽیلَی آًِب كاهك.

عن أبي الحسن الرضا (ع) ،قاؿ( :قاؿ السجاف ليوسف :إني ألحبك ،فقاؿ يوسف :ما أصابني ببلء إال من

الحب إف كانت عمتي أحبتني فسرقتني ،وإف كاف أبي أحبني فحسدوني إخوتي ،وإف كانت امرأة العزيز

أحبتني فحبستني ،قاؿ :وشكا يوسف في السجن إلى اهلل فقاؿ :يا رب بماذا استحققت السجن ،فأوحى اهلل
َي ِم اما يَ ْدعُونَنِي إِل َْي ِو﴾ ،ىبل قلت العافية أحب إلي مما
﴿ر ِّ
َح ُّ
ب ِّ
ب إِل ا
الس ْج ُن أ َ
إليو أنت اخترتو حين قلت َ

يدعونني إليو).
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َأو ليس اهلل بقادر على أف يُ ِّ
ذكر يوسف (ع) بهذه الحقيقة ،ويجعلو يدعو بهذا الدعاء( :العافية أحب إلي مما
َي ِم اما يَ ْدعُونَنِي إِل َْي ِو﴾ .وىل يعتقد أحد أف يوسف لم يكن
يدعونني إليو) ،بدؿ أف يقوؿ:
َح ُّ
ِّ
ب إِل ا
﴿الس ْج ُن أ َ
يعرؼ ىذه الحقيقة ،وىو الذي وكل أمره من قبل عندما كاف في الجب إلى إلو إبراىيم ،ولم يختر ىو الخروج

أو البقاء.

اى اثْالؾَي اهبم هٙب هّایذ ّلٍ اٍذ کَ فوهْك« 9مٛـاٙثب ٙث ٠يٞسق ُلت ٚٗ :ت ٞكا ؿٝست ٗیؿاكٕ.
يٞسق كلٗٞؿ١ :ل ثاليی ث ٚٗ ٠كسيـ ،ام ؿٝست ؿاضت ٚثٞؿ .ػ٘٠إ ٗلا ؿٝست ٗیؿاضت ٗ ٝلا ؿمؿيـ .پـكٕ ٗلا
ؿٝست ٗیؿاضت  ٝثلاؿكا ٖٛث ٚٗ ٠عسبؿت ٝكميـٛـ٘١ .سل ػنين ٛين ٗلا ؿٝست ٗیؿاضت ٗ ٝلا مٛـاٛی ٞ٘ٛؿ .اهبم
فوهْك 9يٞسق ؿك مٛـا ٙث ٠ؽـاٛٝـ ضٌبيت ٞ٘ٛؿ  ٝػلؼ ًلؿ :پلٝكؿُبكا! ام ص ٠كٝی ٗ ٚاستغوبم مٛـاٛی ضـ ٙكا
غ ْجُٖ أَ َدت ِاَُ ََٔ ِٓ ٢ب ْ َ٣ذػُِ ٢ِ٘ َٗٞاَُ ْ( »ِٚ ٤ای پلٝكؿُبك ٗ،ٚ
ة اُ ِّ
پيـا ًلؿٕ؟ ؽـاٛٝـ ث ٠اٝ ٝعی كلٗٞؿِٜ١ :بٗی ًُ ٠لتی « َس ِّ
ثلای ٗ ٚمٛـا ٙؿٝستؿاضتٜیتل است ام آٛضٗ ٠لا ث ٠آٗ ٙیؽٞاٜٛـ) ت ٞؽٞؿ آ ٙكا ثلُنيـی؛ صلا ِٛلتی ػبكيت ام
آٛضٗ ٠لا ث ٠آ ٙكلاٗیؽٞاٜٛـ ،ؿٝستؿاضتٜیتل است؟».

آیب فلاًّل ًویرْاًل یٍْف ها ثَ ایي ؽمیمذ یبكآّه ّْك رب اّ ایي گًَْ كػب ًوبیل« 9الؼبفیخ أؽت

ئلی هوِّب یلػًٌْی ئلیَ» (ػبفیذ اى آًچَ هوا ثَ آى فواهیفْاًٌل ،كٍّذكاّزٌیرو اٍذ) ثَ عبی ایٌکَ
غ ْجُٖ أَ َدت ِاَُ ََٔ ِٓ ٢ب ْ َ٣ذػُ ٢َِ٘ٗٞاِ َُ ْ( »ِٚ ٤ثلای ٗ ٚمٛـا ٙؿٝستؿاضتٜیتل است ام آٛضٗ ٠لا ث ٠آٗ ٙیؽٞاٜٛـ).
ثگْیل« 9اُ ِّ

ّ آیب کَی َُذ کَ هؼزمل ثبّل یٍْف ایي ؽمیمذ ها ًویكاًَذ؟؛ كه ؽبلی کَ اّ کَی ثْك کَ

پیِرو ٌُگبهی کَ كه چبٍ ثْك ،کبهُ ها ثَ فلای اثواُین ٍپوك ّ ثیوّى آهلى یب ثبلی هبًلًِ ها
فْكُ اًزقبة ًکوك.

عن أبي عبد اهلل (ع) ،قاؿ( :لما طرح إخوة يوسف يوسف في الجب دخل عليو جبرئيل وىو في الجب،

فقاؿ :يا غبلـ من طرحك في ىذا الجب ،فقاؿ لو يوسف :إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني ولذلك في
الجب طرحوني ،قاؿ :فتحب أف تخرج منها ،فقاؿ لو يوسف :ذاؾ إلى إلو إبراىيم وإسحاؽ ويعقوب ،قاؿ:

فإف إلو إبراىيم وإسحاؽ ويعقوب يقوؿ لك :قل اللهم إني أسألك بأف فإف لك الحمد كلو ال إلو إال أنت
ِ
س ِ
ْج ِ
بلؿ َو ِْ
ماوات َو ْاأل َْر ِ
اإل ْكر ِاـ صل على محمد وآؿ محمد واجعل لي من أمري
يع ال ا
ض ذُو ال َ
الحناف المناف بَد ُ
فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث ال أحتسب ،فدعا ربو فجعل اهلل لو من الجب فرجاً ومن

كيد المرأة مخرجاً وأعطاه ملك مصر من حيث لم يحتسب).

فلماذا غفل اآلف عن أف يقوؿ( :ذاؾ إلى إلو إبراىيم وإسحاؽ ويعقوب) ؟
اى اثْ ػجلاللَ اهبم ٕبكق هّایذ ّلٍ اٍذ کَ فوهْكِٜ١« 9بٗی ً ٠ثلاؿكا ٙيٞسق ،ا ٝكا ؿك صبٟ
اٛـاؽتٜـ ،رجلئيْ ثل اٝ ٝاكؿ ضـ ؿك عبٓی ً ٠ا ٝؿك صب ٟثٞؿ .رجلئيْ ػلؼ ًلؿ :ای پسل! صً ٠سی ت ٞكا ؿك اي ٚصبٟ

إضاءات من دعوات املرسلني ( 3 -1منت -

ترمجو)128...............................................

اٛـاؽت؟ يٞسق ث ٠اُ ٝلت :ثلاؿكاٖٛ؛ ث ٠ؽبعل ربيِب١ی ًٛ ٠نؿ پـكٕ ؿاضتٖ ،ث ٚٗ ٠عسبؿت ٝكميـٛـ  ٝث٘١ ٠ي ٚؿٓيْ
ٗلا ؿك صب ٟاٛـاؽتٜـ .ػلؼ ًلؿ :آيب ؿٝست ؿاكی ً ٠ام آ ٙثيل ٙٝثيبيی؟ يٞسق ث ٠ا ٝكلٗٞؿ :اي ٚثل ػ٢ـٟی ؽـاٛٝـ
اثلا١يٖ  ٝاسغبم  ٝيؼوٞة است .ػلؼ ًلؿ :ؽـاٛٝـ اثلا١يٖ  ٝاسغبم  ٝيؼوٞة ث ٠تٗ ٞیكلٗبيـ ثِ« 9ٞاُِ ْٜاٗ٢
شاّ ف َِّ ػِٓ ٠ذٔذ ٝآٍ
أعؤُي ثؤٕ كبٕ ُي اُذٔذ ًِّ ٚل اُ ٚاّل أٗذ اُذ٘بٕ أُّ٘بٕ ثَ ِذُ ٣غ اُ َ
غٔبٝا ِ
اْل ًْ ِ
ك ُر ٝا ُْ َج ِ
د َْ ٝاْلَ ْس ِ
الٍ َِ ْ ٝ
ٓذٔذ ٝاجؼَ ُ ٖٓ ٢أٓش ١كشجب ٓٝخشجب ٝاسصه٘ ٖٓ ٢د٤ش أدزغت  ٖٓٝد٤ش ّل أدزغت» (ثبكآ٢ب! ام ت ٞؿكؽٞاست
ٗیً٠٘١ ٠ً ٖٜی ستبيص١ب ام آ ِٙت ٞاست ،رن ت ٞؽـايی ٛيست٢ٗ ،لثبّٜٗ ٝ ٙتُقاك ١ستی ،آكليٜٜـٟی آس٘ب١ٙب ٝ
مٗي١ ٚستی  ٝغبعت رالّ  ٝاًلإ .ثل ٗغ٘ـ  ٝآّ ٗغ٘ـ ؿكٝؿ كلست  ٝؿك ًبكٕ ُطبيص  ٝكا ٟثيل ٙٝككتٜی هلاك
ثـ ٝ ٟث ٚٗ ٠ام ربيی ً ٠عسبة ٗیً ٝ ٖٜام ربيی ً ٠عسبة ٘ٛیً ،ٖٜكٝمی ػغب كلٗب) .ا ٝام پلٝؿُبكش ؿكؽٞاست
ٞ٘ٛؿ  ٝؽـاٛٝـ ُطبيطی ام صب ٟثلايص كلاٞ٘ٛ ٖ١ؿ  ٝام ٌٗل  ٝعئ٠ی آ ٙم ،ٙكا ٟثيل ٙٝككتٜی ثلايص هلاك ؿاؿ  ٝام

ربيی ً ٠عسبثص ٘ٛیًلؿ ،كلٗبٛـ١ی ٗػل كا ث ٠ا ٝػغب كلٗٞؿ».228

پٌ چوا اکٌْى ؿبفل ّل اى ایٌکَ ثگْیل« 9ماک الی الَ اثواُین ّ اٍؾبق ّ یؼمْة» (ایي ثو ػِلٍی

فلاًّل اثواُین ّ اٍؾبق ّ یؼمْة اٍذ)؟

وىل يعتقد أحد أف يوسف (ع) ال يستحق أف يذكره اهلل ،أو أنو (ع) ليس أىبلً لذلك ،أـ ىل يعتقد أحد أف

في ساحتو سبحانو وتعالى بخبلً عن أف يتفضل بتذكير وتعليم يوسف نبيو الكريم أف يدعو بهذا لينجو من
المكر والسجن معاً ،ألم يرسل سبحانو وتعالى جبرائيل (ع) ليُ ِّ
ذكر يوسف ويعلمو الدعاء لينجو من الجب.
لماذا اآلف اهلل سبحانو وتعالى الكريم الرؤوؼ الرحيم يترؾ يوسف (ع) في حيرتو ،وال يُ ِّ
دعاء
ذكره وال يُعلِّمو ً
ينجو بو من المكر والسجن معاً ؟! لماذا اآلف يوسف ال يجد أماـ عينيو سبيبلً لنجاتو من المكر إال السجن
َي ِم اما يَ ْدعُونَنِي إِل َْي ِو﴾ ؟!!
َح ُّ
وال يجد إال ىذا الدعاءِّ :
ب إِل ا
﴿الس ْج ُن أ َ
إف ىذا السؤاؿ وغيره من األسئلة في مسيرة يوسف (ع) يجيبو تعالى في آية عظيمة من آيات سورة يوسف،

فيبين فيها تعالى أف كل سكنة وحركة وغفلة وذكرى وعلم وجهل ىي ضرورية في مسيرة تمكين وتعليم يوسف
ك
(ع) ،يقوؿ تعالى في ىذه اآلية :أنا أمسك بمعصم يوسف (ع) وأقوده إلى التمكين والعلم والمعرفة ﴿ َك َذلِ َ

ف فِي ْاألَر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يل ْاأل ِ ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَكِ ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
وس َ
ض َولنُػ َعلِّ َموُ م ْن تَأْ ِو ِ َ
ْ
َم اكناا ليُ ُ
َحاديث َواللاوُ غَال ٌ

ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَكِ ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾ نعرؼ أف دخوؿ يوسف (ع)
﴿واللاوُ غَال ٌ
إذف ،فمن ىذه اآلية َ
يصب في تمكين يوسف وتعليمو ،بل وأدائو لرسالتو اإللهية.
السجن واقع ضمن حكمة إلهية ،وأكيد أنو ّ

 - 228بحار االنوار= ج  15ص .57:

إضاءات من دعوات املرسلني ( 3 -1منت -

ترمجو)129...............................................

آیب کَی َُذ کَ اػزمبك كاّزَ ثبّل ثَ ایٌکَ یٍْف هَزؾك آى ًجْك کَ فلاًّل اّ ها یبك کٌل؟! یب
اُلیِذ ّ ّبیَزگی آى ها ًلاّزَ ثبّل؟! ّ یب آیب کَی َُذ کَ هؼزمل ثبّل ثَ ایٌکَ كه ٍبؽذ
فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ،ثُقلی ّعْك كاّزَ ثبّل رب ثَ یٍْف ،پیبهجو ثيهگْاه رفِٚل ًفوهبیل ّ یبك
ًلُل رب ایي كػب ها ثقْاًل ،رب اى هکو ّ ؽیلَ ّ اى ُن ىًلاى ،رْاهبً ًغبد یبثل؟! آیب فلاًّل ٍجؾبى ّ
هزؼبل عجوئیل ها ًفوٍزبك رب ثَ یٍْف یبكآّهی کٌل ّ ثَ اّ كػبیی رؼلین كُل رب اى چبٍ هاُبیی یبثل؟!

ؽبل چوا اکٌْى فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبلِ کوینِ هّؤفِ هؽین ،یٍْف ها كه ٍوگوكاًی ّ ؽیورِ هُب

هیکٌل ّ اّ ها یبكآّه ًویّْك ّ كػبیی یبك ًویكُل رب ثَ ّاٍَٞی آى ُن اى هکو ّ ؽیلَُ ّ ،ن اى ىًلاى
فالٕی یبثل؟! چوا اکٌْى یٍْف ثوای ًغبرِ اى هکو ّ ؽیلَ ،هاُی عي ىًلاى ًویثیٌل ّ كػبیی عي
غ ْجُٖ أَ َدت اَُِ ََٔ ِٓ ٢ب ْ َ٣ذػُِ ٢ِ٘ َٗٞاَُ ْ( »ِٚ ٤ثلای ٗ ٚمٛـا ٙؿٝستؿاضتٜیتل است ام آٛضٗ ٠لا ث ٠آٙ
ایي ًویگْیل؟! «اُ ِّ
ٗیؽٞاٜٛـ).
فلاًّل هزؼبل ثَ ایي پوٍِ ّ ٍبیو پوٍُِب كه هَیو یٍْف ،كه آیَی ثيهگی اى آیبد ٍْهٍی
یٍْف پبٍـ هیكُل .فلاًّل هزؼبل كه ایي آیَ ثیبى فوهْكٍ اٍذ کَ ُو ٍکْى ،ؽوکذ ،ؿفلذ،

یبكآّهی ،آگبُی ّ ًبكاًی ،كه هَیو روکیي كاكى ّ رؼلین یٍْفٙ وّهی هیثبّل .فلاًّل هزؼبل كه
ایي آیَ هیفوهبیل 9هي كٍذ یٍْف ها هیگیوم ّ اّ ها ثَ ٍْی روکیي ّ ػلن ّ ٌّبفذ ٍْق هیكُن9
ط ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔٝ( 229» َٕٞ
ْ َ٣اْلَ َدب ِدِ ٣
ك ََ ُُِ٘ٝؼِِّ َٔ ِْٖٓ ُٚرَؤْ ِِ ٝ
ش َٝللاُ َؿبُِت َػَِ ٠أَ ْٓ ِش ِ ٌَِٖ ََُٝ ٙأَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
« ًَ َز ُِيَ َٓ ٌََ٘ب ُُِٞ٤عُقَ كِْ ٢اْلَ ْس ِ
ايٜضٜي ٚيٞسق كا ؿك مٗي ٚتٌ٘ي ٚؿاؿيٖ تب ث ٠ا ٝتؼجيل ؽٞاة آٗٞميٖ  ٝؽـا ثل ًبك ؽٞيص ؿبٓت استٓٝ ،ی ثيطتل
ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ).

ط ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔ ٝ( » َٕٞؽـا ثل ًبك ؽٞيص ؿبٓت استٓٝ ،ی
ثٌبثوایي اى ایي آیَ « َٝللاُ َؿبُِت َػَِ ٠أَ ْٓ ِش ِ ٌَِٖ ََُٝ ٙأَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
ثيطتل ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ) كههییبثین کَ ّاهك ّلى یٍْف ثَ ىًلاى ،ؽکوزی الِی كهثوكاهك ّ ربکیل هیکٌن

کَ هاٍزبی لبلتهیيی روکیي ّ رؼلین یٍْف ّ ،ؽزی ثَ اًغبم هٍبًیلى هٍبلذ الِیاُ هیثبّل.

أما تعلق السجن بتمكين يوسف وتعليمو ،فقد تبين فيما مضى من اإلضاءات ،وأما تعلق دخوؿ يوسف إلى

السجن بأدائو لرسالتو فهو ما أريد بيانو ،ويتلخص في أمور منها:

اهرجب ٛىًلاى ثب روکیي ّ آهْىُ یٍْف ،كه هٌّّگویُبی پیْیي هّّي ّل .اهب اهرجب ٛثیي ّاهك
ّلى یٍْف ثَ ىًلاى ثب اًغبم هٍبلزِ ،هْْٙػی اٍذ کَ هیفْاُن آى ها ثیبى کٌن ّ ،كه چٌل هْهك
فالَٕ هیّْك9

إ اف يوسف (ع) إف كاف قد صدع برسالتو من اهلل خارج السجن ولم يتحصل إيماف أي شخص بو ،فبلبد من

إيجاد محيط آخر لتبليغ الرسالة.
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 -1یٍْف هٍبلزِ اى ٍْی فلاًّل ها اى ثیوّى ىًلاى آؿبى کوك ّ ایوبى ُیچ کَی ثَ اّ ؽبٕل

ًْل؛ كه ًزیغَ ثبیل هؾی ٜكیگوی ثوای رجلیؾ هٍبلذ ایغبك ّْك.

يوسف (ع) خارج السجن عبد مملوؾ ،وال شك أف حاؿ العبد المملوؾ في داخل السجن أكثر حرية منو
وىو في خارج السجن وتحت سلطة مواله ،فإ ّف قيد العبودية أعظم من قيود السجن .فالسجن وف ار ليوسف
وقتاً أكثر وجواً أكثر حرية ليصدع بدعوة التوحيد.

 -2یٍْف ثیوّى اى ىًلاى ،ثٌلٍای كه رولّک كیگوی ثْكّ .کی ًیَذ کَ كهعَی آىاكی ثوای
ثٌلٍای کَ كه رولک كیگوی اٍذ ،كه كافل ىًلاى ،ثیِرو اى ثیوّى ىًلاى ّ رؾذ ٍیٞوٍی آلبیِ
ثْكى ،هیثبّل .لیل ّ ثٌل ثٌلگی ،ثيهگرو اى لیل ّ ثٌل ىًلاى اٍذ .ىًلاى ثوای یٍْفّ ،لذ ّ فٚبی
آىاك ثیِروی فواُن ًوْك رب كػْد رْؽیلی ها ثَ اًغبم هٍبًَل.

في السجن الكل سواسية العبد المملوؾ والحر فبل أحد ينظر إلى يوسف على أنو عبد مملوؾ وال يستحق

السماع منو.

ُ -3وَ كه ىًلاى هَبّیاًل؛ ثٌلٍی هولْک ّ فوكِ آىاكٍ .ثٌبثوایي کَی ثَ یٍْف ثَ چْن ثٌلٍای
هولْک کَ ؽوفُبیِ ّبیَزگی ٌّیلٍ ّلى ًلاّزَ ثبّلً ،گبٍ ًویکوك.

تقبُّل اإلنساف للدين والدعوة لطاعة اهلل سبحانو وىو في ضيق يكوف أكبر بكثير منو مما لو كاف في يسر
ِ
ِ
ِ ٍ
اى ْم بِال َْع َذ ِ
اب ل ََعلا ُه ْم
﴿وَما نُ ِري ِه ْم م ْن آيَة إِاال ى َي أَ ْكبَػ ُر م ْن أُ ْختِ َها َوأَ َخ ْذنَ ُ
وراحة ،ولذا نجده تعالى يقوؿَ :
ِ
ِ
اب ْاألَ ْدنَى ُدو َف ال َْع َذ ِ
اه ْم ِم َن ال َْع َذ ِ
اب ْاألَ ْكبَ ِر ل ََعلا ُه ْم يَػ ْرِجعُو َف﴾ ،أي يرجعوف إلى الحق والى
﴿ولَنُذي َقنػ ُ
يَػ ْرجعُو َف﴾َ .
اهلل سبحانو ،وال شك أف السجن ضيق وعسر وشدة بالنسبة ألي إنساف ،ولذا نجد أف دعوة يوسف إلى
التوحيد ورسالتو من اهلل سبحانو شقت طريقها إلى قلوب من كانوا في السجن ،فتعاطف معو كثير منهم وآمن

بو السجين الذي نجا كما تقدـ في اإلضاءات ،فلو لم يكن من دخوؿ يوسف السجن إال إيماف ىذا السجين

لكفى.

 -4پنیوُ كیي ّ كػْد ثَ اٝبػذ اى فلاًّل ٍجؾبى ثوای اًَبى كه ؽبلذ ٍقزی ّ رٌگٌب ،ثَیبه

هاؽذرو اى ٌُگبهی اٍذ کَ كه آٍبًی ّ هاؽزی ثبّل .ثَ ُویي عِذ هیثیٌین کَ فلاًّل هزؼبل
ة َُ َؼَِ ُْ َ٣ ْْ ٜش ِجؼُ ٝ( 230» َٕٞآي٠ای ث ٠آٛبٛ ٙطبٙ
هیفوهبیلَٓ َٝ « 9ب ُٗ ِش ِْٖٓ ْْ ِٜ ٣آَ٣خ اِ َّل ِ ٢َ ٛأَ ًْجَ ُش ِْٖٓ أُ ْخزِ َٜب َٝأَ َخ ْزَٗب ُ ْْ ٛثِب ُْ َؼ َزا ِ
ٛـاؿيٖ ِٗل ام آي٠ی ؿيِل ػظيٖتل ثٞؿ ،آِٛب ٠٘١ ٟكا ث ٠ػقاة ُلكتبك ًلؿيٖ ،ثبضـ ً ٠ثبمُلؿٛـ) ّ « َِ َُُ٘ٝز٣وََ٘ َُِٖٓ ْْ ٜ
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ة ْاْلَ ًْجَ ِش َُ َؼَِ ُْ َ٣ ْْ ٜش ِجؼُ» َٕٞ
ة ْاْلَ ْدَٗ ٠دُ َٕٝا ُْ َؼ َزا ِ
ا ُْ َؼ َزا ِ
ثبضـ ً ٠ثبمُلؿٛـ)؛ یؼٌی ثَ ؽك ّ ثَ ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ثبىگوكًلّ .کی ًیَذ کَ ىًلاى ثوای ُو
( ٝػقاة ؿٛيب كا پيص ام آ ٙػقاة ثنكٍتل ث ٠ايطب ٙثضطبٛيٖ،

اًَبًی ،رٌگٌب ّ ٍقزی ّ هًظ ّ ىؽوذ كاهك؛ ثٌبثوایي هیثیٌین کَ كػْد یٍْف ثَ رْؽیل ّ هٍبلزِ اى

ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ،هاُِ ها ثَ كلُبی افواكی کَ كه ىًلاى ثْكًل ،ثبى هیًوبیل .ثَیبهی اى آًبى ثب
اّ هاث َٞثولواه کوكًل ّ ُوبى ْٝه کَ كه هٌّّگویُب پیِرو ثیبى ّل ،ىًلاًی کَ ًغبد یبفذ ،ثَ اّ
ایوبى آّهك ّ ،اگو ّاهك ّلى یٍْف ثَ ىًلاى فم ٜثبػش ایوبى آّهكى ُوبى یک ىًلاًی ّلٍ ثبّل،
کفبیذ هیکٌل.

دعوة يوسف إلى التوحيد شاملة لمن خارج السجن ومن في السجن ،ولم يكن ىناؾ طريق إليصاؿ دعوتو

(ع) إلى داخل السجن وبالصورة الصحيحة إال دخوؿ يوسف بنفسو إلى داخل السجن.

 -5كػْد یٍْف ثَ رْؽیلُ ،ن ّبهل افواكی ثیوّى اى ىًلاى هیّل ّ ُن کَبًی کَ كافل ىًلاى
ثْكًل ّ ُیچ هاُی ثوای هٍبًیلى كػْد یٍْف ثَ كافل ىًلاى ثَ ّکل كهٍذ ّ ٕؾیؼ آى ّعْك
ًلاّذ هگو ثب ّاهك ّلى فْك یٍْف ثَ ىًلاى.

وأخيراً أقوؿ :إف دعوة يوسف إلى التوحيد لم تجد لها موضعاً في المجتمع الذي كاف فيو وىو خارج
السجن ،ولكنها شقت طريقها إلى قلوب الناس لما دخل يوسف (ع) السجن ،وبدأت الدعوة إلى التوحيد
من السجن بداية حقيقية ،ولها من يؤمن بها وينتصر لها ،وىذا السجين الذي آمن انتصر لدعوة يوسف

اإللهية ل اما وجد الفرصة المبلئمة من خبلؿ رؤيا الملك ،وىذا المؤمن عرض نفسو للخطر بحساب أىل
َح ِ ِ ِ ِ
َح ٍ
بلـ َوَما نَ ْح ُن بِتَأْ ِو ِ
ين﴾ ،ثم
ضغَ ُ
المادة وىو يخالف مؤل الملك في رأيهم حيث ﴿قَالُوا أَ ْ
يل ْاأل ْ
اث أ ْ
بلـ ب َعالم َ
اؿ الا ِذي نَجا ِم ْنػ ُهما وا اد َكر بػ ْع َد أُام ٍة أَنَا أُنَػبِّئُ ُكم بِتَأْ ِويلِ ِو فَأَر ِسلُ ِ
وف﴾.
﴿وقَ َ
َ
ْ
َ َ ََ
ْ
يذكر يوسف في محضر الملك وملئو َ

وأخيراً ذىب إلى السجن وخاطب يوسف (ع) المتهم والذي سجنو عزيز مصر وبمحضر السجانين بهذا
ِ
الصد ُ ِ ِ
اؼ وس ْب ِع س ْنب ٍ
ٍ ِ ٍ
ض ٍر َوأُ َخ َر
ف أَيُّػ َها ِّ
بلت ُخ ْ
وس ُ
ِّيق أَفْتنَا في َس ْب ِع بَػ َق َرات س َماف يَأْ ُكلُ ُه ان َس ْب ٌع ع َج ٌ َ َ ُ ُ
الخطاب ﴿يُ ُ
يابِس ٍ
ات ل ََعلِّي أ َْرِج ُع إِلَى الن ِ
ااس ل ََعلا ُه ْم يَػ ْعلَ ُمو َف﴾ ،ليس فقط يعلموف تأويل الرؤيا ،بل يعلموف أيضاً بصدقك
َ َ
ورسالتك من اهلل ،ويعلموف بالظلم الذي وقع عليك ،لقد اضطر اإليماف ىذا السجين إلى ذكر يوسف (ع)

رغم الخطر المحتمل.
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كه پبیبى هیگْین 9كػْد یٍْف ثَ رْؽیل ،كه عبهؼَ ای کَ كه آى ثْك ّ كه ؽبلی کَ اّ كه ثیوّى اى
ىًلاى ثْكُ ،یچ عبیگبُی ًلاّذ؛ ّلی ّلزی یٍْفّ اهك ىًلاى ّل ،هاُِ ها ثَ كلُبی هوكم ثبى
ًوْك ّ كػْد ثَ رْؽیل اى كّهى ىًلاى ،ثَ ْٝه ؽمیمی آؿبى گوكیل .کَبًی ثَ اّ ایوبى آّهكًل ّ اّ ها
یبهی ًوْكًل .آى ىًلاًی کَ ایوبى آّهكٌُ ،گبهی کَ فوٕذ هٌبٍجی اى ٝویك هؤیبی پبكّبٍ ثَ كٍذ
آّهك ،كػْد الِی یٍْف ها یبهی كاك .اى ًظو هبكیگوایبى ،ایي هإهي ثب هقبلفذ کوكى ثب هأی ّ ًظو
م َـ ُ
بس أَ ْدالّ ََٓ ٝب َٗ ْذُٖ
ثيهگبى پبكّبٍ ،فْك ها كه هؼوٗ فٞو لواه كاك؛ ٌُگبهی کَ آًِب گفزٌل« 9هَبُُٞا أَ ْ
الّ ثِ َؼبُِ ُِٔ( 232» َٖ٤لتٜـ :اي٢ٜب ؽٞاة١بی آضلت ٠است ٗ ٝب كا ث ٠تؼجيل اي ٚؽٞاة١ب ،آُب١ی ٛيست)ٍ ،پٌ
ْ َ٣اْلَ ْد ِ
ثِزَؤْ ِِ ٝ
یٍْف ها كه ؽْٚه پبكّبٍ ّ ثيهگبى اّ یبك هیّْكَٝ « 9هَب ٍَ اَُ ِزَ َٗ ١جب ِٓ ْ٘ َُٔ ٜب َٝا َد ًَ َش ثَ ْؼ َذ أُ َٓخ أََٗب أَُٗجِّئُ ٌُ ْْ ِثزَؤْ ِِٚ ِِ٣ٝ
»ٕٞ
كَؤ َ ْس ِ
عُِ ِ
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(يٌی ام آ ٙؿ ٠ً ،ٝك١ب ضـ ٟثٞؿ  ٝپس ام ٗـتی ث ٠يبؿش آٗـ ٟثٞؿُ ،لت ٚٗ :ض٘ب كا ام تؼجيل آ ٙآُبٟ

ٗیًٗ ،ٖٜلا ٛنؿ ا ٝثللستيـ).

كه پبیبى ،اّ ثَ ىًلاى هفذ ّ یٍْفِ هزِن ها هْهك فٞبة لواه كاكُ ،وبى کَ ػيیي هٖو ىًلاًیاُ
ع ْج ِغ ثَوَ َشاد
اُقذُِّ ٣
عقُ أََٜ ٣ب ِّ
کوكٍ ثْك ّ كه ؽْٚه ىًلاًیبى ،اّ ها ایٌگًَْ هقبٝت لواه هیكُلُ ُٞ٣« 9
ن أَ ْكزَِ٘ب كَِ ٢
234

ط َُ َؼَِ ُْ َ٣ ْْ ٜؼَِ ُٔ» َٕٞ
ع ْ٘جُالد ُخ ْ
ع ْج ِغ ُ
نش َٝأُ َخ َش َ٣ب ِث َ
ع ْجغ ِػ َجبف ََ ٝ
ع َٔبٕ َ٣ؤْ ًُُِ َُ َٖٜ
ِ
غبد َُ َؼِِّ ٢أَ ْس ِج ُغ اَُِ ٠اَُ٘ب ِ
ٗلؿ كاستُٞی ،ثلای ٗب تؼجيل ً١ ٠ً ٚلت ُب ٝكَلث ٠كا ١لت ُب ٝالؿل ٗیؽٞكٛـ١ ٝ ،لت ؽٞض٠ی سجن ثبضـ ١ ٝلت
(ای يٞسق ،ای

ؽٞض٠ی ؽطي ؿيِلٛ ٚٗ ٠ً ،نؿ ٗلؿٕ ثبمُلؿٕ ،ثبضـ ً ٠آُبُ ٟلؿٛـ)؛ ًَ فم ٜرأّیل هؤیب ها ،ثلکَ هاٍذگْیی
رْ ّ هٍبلذ رْ ها اى ٍْی فلاًّل ،ثلاًٌل ّ اى ٍزوی کَ ثو رْ هّا ّل ،آگبٍ ًّْل .ایوبى ایي ىًلاًی ثَ
هؿن فٞو اؽزوبلی کَ ثوایِ ّعْك كاّذ ،اّ ها ّاكاه ثَ یبك آّهكى یٍْفً وْك.

والنتيجة ،فإف السجن كاف المكاف والظرؼ الذي شقت منو دعوة يوسف إلى التوحيد طريقها إلى قلوب كثير

من الناس في مصر ،ليؤمنوا بها ويوحدوا اهلل ،بل وآمن بها بعض من كانوا في قصر الملك ،واستمر اإليماف

بالتوحيد الذي صدع بو يوسف (ع) في مصر ،بل وفي قصر ملك مصر حتى زمن رسالة موسى (ع) ،وىذا

اء ُك ْم
مؤمن آؿ فرعوف في زمن موسى (ع) يذكر يوسف (ع) كرسوؿ من اهلل يؤمن بو وبرسالتوَ :
﴿ولََق ْد َج َ
ِ
يوس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ث اللاوُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ َر ُسوالً
َن يَػ ْبػ َع َ
اء ُك ْم بِ ِو َحتاى إِ َذا َىلَ َ
ُ ُ
ك قُػلْتُ ْم ل ْ
ف م ْن قَػ ْب ُل بالْبَػيِّػنَات فَ َما ِزلْتُ ْم في َشك م اما َج َ
ِ
كي ِ
اب﴾.
ض ُّل اللاوُ َم ْن ُى َو ُم ْس ِر ٌ
ؼ ُم ْرتَ ٌ
َك َذل َ ُ
ًزیغَ ایٌکَ ىًلاى ،هکبى ّ ظوفی ثْك کَ كػْد یٍْف ثَ رْؽیل ،هاُِ ها ثَ للتُبی ثَیبهی اى
هوكم هٖو ثبى کوك ،رب ثَ اّ ایوبى آّهًل ّ فلا ها یگبًَ ثْوبهًل .ؽزی ثوفی اى افواكی کَ كه لٖو

پبكّبٍ ثْكًل ،ثَ اّ ایوبى آّهكًل ّ ایوبى ثَ رْؽیلی کَ یٍْف كه هٖو پبیَهیيی ًوْك ،اكاهَ پیلا

کوك ّ ؽزی كه لٖو پبكّبٍ هٖو رب ىهبى هٍبلذ هٍْیً یي اكاهَ یبفذ .ایي هإهي آل فوػْى كه
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ىهبى هٍْی اٍذ کَ یٍْف ها ثَ ػٌْاى فوٍزبكٍای اى ٍْی فلاًّل کَ ثَ اّ ّ هٍبلزِ ایوبى كاهك،
د كَ َٔب ِص ُْز ُْْ كِ ٢ؽَي ِٓ َٔب َجب َء ًُ ْْ ثِ َِ ٚدزَ ٠اِ َرا ََِٛيَ هُ ِْزُ ْْ َُْٖ ْ َ٣ج َؼ َ
ش للاُ ِْٖٓ ثَ ْؼ ِذ ِٙ
یبك هیکٌلََُٝ « 9وَ ْذ َجب َء ًُ ْْ ُ ُٞ٣
عقُ ِْٖٓ هَ ْج َُ ثِب ُْجََِّ٘٤ب ِ
235

( ٝيٞسق پيص ام اي ٚثب ؿاليْ كٝض ٚثل ض٘ب ٗجؼٞث ضـ  ٝض٘ب ام

غ ِشف ُٓ ْشرَبة»
نَ للاُ َْٖٓ ْ ُٓ َُٞ ٛ
َس ُ
عّٞل ًَ َزُِيَ ِ ُ٣
آٛض ٠آٝكؿ ٟثٞؿ٘١ ،ضٜب ٙؿك ضي ٗیثٞؿيـ .ص ٙٞيٞسق ث٘ٔلؿُ ،لتيـ :ؽـاٛٝـ پس ام ا ٝؿيِلپيبٗجلی ٛؾٞا١ـ كلستبؿ؛
ؽـا ُنافًبكِ ضيآٝكٛـ ٟكا ايُ٘ ٠ِٜٛٞلاٗ ٟیسبمؿ).

إضاءة
﴿ثُ ام ب َدا ل َُهم ِمن بػ ْع ِد ما رأَوا ْاآل ِ
يات لَيَ ْس ُجنُػناوُ َحتاى ِحي ٍن﴾.
َ
ْ ْ َ َ َُ
ِ
﴿ولََق ْد جاء ُكم يوس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
َن يَػ ْبػ َع َ
اء ُك ْم بِ ِو َحتاى إِذَا َىلَ َ
ث اللاوُ
َ ََ ُْ ُ
ك قُػلْتُ ْم ل ْ
ف م ْن قَػ ْب ُل بالْبَػيِّػنَات فَ َما ِزلْتُ ْم في َشك م اما َج َ
ِ
ِ ِِ
كي ِ
اب﴾.
ض ُّل اللاوُ َم ْن ُى َو ُم ْس ِر ٌ
ؼ ُم ْرتَ ٌ
م ْن بَػ ْعده َر ُسوالً َك َذل َ ُ
اآليات التي رافقت يوسف (ع) بإذف اهلل لم تكن عصا تتحوؿ أفعى ،ولم تكن يداً تشع نوراً ولم تكن بحراً
ينشق ،بل كانت قميصاً أظهر حق يوسف (ع) وكانت توفيقاً وتسديداً إلهياً لمسيرة يوسف (ع) ،فمن ىم وكم
ىم الذين يروف أف القميص الذي تمزؽ بل تمزقو بالذات كاف آية ؟ وأين ىم الذين يروف توفيق وتسديد اهلل

ليوسف (ع) ليعرفوا انو مرسل من اهلل سبحانو ؟ تلك اآليات رافقت يوسف ورآىا أولئك الذين رافقوا مسيرة
ِ
﴿من بػ ْع ِد ما رأَوا ْاآل ِ
يات لَيَ ْس ُجنُػناوُ َحتاى ِحي ٍن﴾.
يوسف (ع) ،ولكنهم لم يروىا كآيات ،وكاف أف قرروا ْ َ َ َ ُ
سٝؽ٘گشی
236

غ ُجََُ٘٘ ُٚدزَِ ٠د»ٖ٤
د َُْ َ٤
«صُ َْ ثَذَا َُ ُ ِْٖٓ ْْ ٜثَ ْؼ ِذ َٓب َسأَ ُٝا ْا٣٥ب ِ
صٜـی ث ٠مٛـاٛص ثيلٌٜٜـ).
د كَ َٔب ِص ُْزُ ْْ كِ ٢ؽَي ِٓ َٔب َجب َء ًُ ْْ ثِ َِ ٚدزَ ٠اِ َرا ََِٛيَ هُ ِْزُ ْْ َُْٖ ْ َ٣ج َؼ َ
عّٞل
ش للاُ ِْٖٓ ثَ ْؼ ِذ َِ ٙس ُ
« ََُٝوَ ْذ َجب َء ًُ ْْ ُ ُٞ٣
عقُ ِْٖٓ هَ ْج َُ ثِب ُْجََِّ٘٤ب ِ
غ ِشف ُٓ ْشرَبة» ٝ( 237يٞسق پيص ام اي ٚثب ؿاليْ كٝض ٚثل ض٘ب ٗجؼٞث ضـ  ٝض٘ب ام آٛض٠
نَ للاُ َْٖٓ ْ ُٓ َُٞ ٛ
ًَ َزُِيَ ِ ُ٣
(پس ثب آٛ ٙطب١٠ٛب ً ٠ؿيـ ٟثٞؿٛـ ،تػ٘يٖ ًلؿٛـ ً٠

آٝكؿ ٟثٞؿ٘١ ،ضٜب ٙؿك ضي ٗیثٞؿيـ .ص ٙٞيٞسق ث٘ٔلؿُ ،لتيـ :ؽـاٛٝـ پس ام ا ٝؿيِلپيبٗجلی ٛؾٞا١ـ كلستبؿ؛ ؽـا
ُنافًبكِ ضيآٝكٛـ ٟكا ايُ٘ ٠ِٜٛٞلاٗ ٟیسبمؿ).

آیبد ّ ًْبًَُبیی کَ ثب اعبىٍی فلاًّل ُوواٍ یٍْف ثْكًل ،ػٖبیی ًجْك کَ رجلیل ثَ هبه ّْك،

كٍزی ًجْك کَ ًْهاًی ّْك ّ كهیبیی ًجْك کَ ّکبفزَ ّلٍ ثبّل ،ثلکَ پیواٌُی ثْك کَ ؽكِ یٍْف ها
آّکبه هیکوك ّ رْفیك ّ رَلیلی الِی ثوای هَیو یٍْف ثْك .چَ کَبًی ّ چَ رؼلاك َُزٌل ،آًبى کَ
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هیثیٌٌل لجبٍی کَ پبهٍ ّل ّ ثَ ػجبهد ثِزو پبهٍاُ کوكًل ،ثَ فْكی فْك ،آیَ ّ ًْبًَای ثبّل؟ کغب
َُزٌل آًبى کَ رْفیك ّ رَلیل فلاًّل ثوای یٍْف ها ثجیٌٌل رب ثلاًٌل کَ اّ فوٍزبكٍای اى ٍْی
فلاًّل ٍجؾبى اٍذ؟ آى آیبد ّ ًْبًَُب ُوواٍ یٍْف ثْك ّ کَبًی کَ ُوواٍ هَیو یٍْف ثْكًل،
غ ُجََُ٘٘ ُٚدزَ٠
د َُْ َ٤
آًِب ها كیلًلّ ،لی ًَ ثَ ػٌْاى آیبد ّ ًْبًَُب؛ چوا کَ چٌیي گفزٌل ْٖٓ« 9ثَ ْؼ ِذ َٓب َسأَ ُٝا ْا٣٥ب ِ
ِد( »ٖ٤ثب آٛ ٙطب١٠ٛب ً ٠ؿيـ ٟثٞؿٛـ ،تػ٘يٖ ًلؿٛـ ً ٠صٜـی ث ٠مٛـاٛص ثيلٌٜٜـ).

عن أبي جعفر (ع) في قولو﴿ :ثُ ام بدا ل َُهم ِمن بػ ْع ِد ما رأَوا ْاآل ِ
يات لَيَ ْس ُجنُػناوُ َحتاى ِحي ٍن﴾( ،فاآليات شهادة
ْ ْ َ
َ
َُ
الصبي والقميص المخرؽ من دبر واستباقهما الباب حتى سمع مجاذبتها إياه على الباب فلما عصاىا فلم تزؿ
السجن فَػتَ ِ
ياف﴾ ،يقوؿ :عبداف للملك احدىما خباز واآلخر صاحب
ملحة بزوجها حتى حبسوَ ،
﴿و َد َخ َل َم َعوُ ِّ ْ َ
الشراب والذي كذب ولم ير المناـ ىو الخباز).
غ ُجََُ٘٘ ُٚدزَِ ٠د( »ٖ٤پس
د َُْ َ٤
اثْ عؼفو اهبم ثبلو كه هْهك ایي ٍقي فلاًّل «صُ َْ ثَذَا َُ ُ ِْٖٓ ْْ ٜثَ ْؼ ِذ َٓب َسأَ ُٝا ْا٣٥ب ِ
ثب آٛ ٙطب١٠ٛب ً ٠ؿيـ ٟثٞؿٛـ ،تػ٘يٖ ًلؿٛـ ً ٠صٜـی ث ٠مٛـاٛص ثيلٌٜٜـ) فوهْكٛ« 9طب١٠ٛب ،ض٢بؿت ًٞؿى ٝ
ٓجبس پبك ٟضـ ٟام پطت  ٝككت ٚآ ٙؿ ٝث ٠س٘ت ؿكة ٗیثبضـ تب آٛزب ً ٠ػالهٜٗ٠ـی آ ٙمٛ ٙسجت ث ٠ايطب ٙكا ام
غ ْجَٖ
پطت ؿك ضٜيـٝ .هتی ُيل اكتبؿٗ ،لتت ث٘١ ٠سلش اغلاك ٗیًلؿ ،تب اي ٠ٌٜا ٝكا ث ٠مٛـا ٙاكٌٜـَٝ « .د ََخ ََ َٓ َؼ ُٚاُ ِّ
َ٤بٕ»( 238ؿ ٝرٞاٛ ٙين ثب ا ٝث ٠مٛـا ٙاكتبؿٛـ) .هیفوهبیل 9ؿ ٝثٜـٟی پبؿضب ٟثٞؿٛـ؛ يٌی ام آ٢ٛب ٛبٞٛا  ٝؿيِلی
كَز ِ
ٗسإ ّٝضلاة ثٞؿ .كلؿی ً ٠ؿكٝؽ ُلت  ٝؽٞاة ٛـيـ ،آٛ ٙبٞٛا ثٞؿ».

لم تكن ىذه اآليات ىي كل ما رافق دعوة ومسيرة يوسف (ع) ،بل ما جاء بو كل األنبياء المرسلين (ع)
كدليل على الدعوة اإللهية التي كلفوا بها ،جاء بو يوسف (ع) ،فهو (ع) لم يكن شاذاً عن المرسلين وعن
الر ُس ِل﴾ طريقهم المبين ( الوصية أو النص،
ت بِ ْدعاً ِم َن ُّ
طريقهم الواحد للداللة على رساالتهم﴿ ،قُ ْل َما ُك ْن ُ
العلم والحكمة ،راية البيعة هلل أو الملك هلل أو حاكمية اهلل) ،ىذه اآليات الثبلث البينة جاء بها يوسف (ع)
ف ِمن قَػ ْبل بِالْبػيِّػنَ ِ
ات﴾.
وس ُ ْ ُ َ
اء ُك ْم يُ ُ
َ
﴿ولََق ْد َج َ
وقبل أف نعرؼ كيف ومتى وأين جاء بها يوسف (ع) ،نحتاج إلى معرفة ما تمثلو ىذه األمور الثبلثة في خط

الدعوة اإللهية عموماً.

اىرةً وب ِ
ِ
ِ
سماو ِ
ِ
ا
ات َوَما فِي ْاأل َْر ِ
اطنَةً
ض َوأ ْ
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم ن َع َموُ ظَ َ َ َ
ار لَ ُك ْم َما في ال ا َ َ
قاؿ تعالى﴿ :أَل ْ
َم تَػ َرْوا أَ اف اللوَ َسخ َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
َوِم َن الن ِ
يل ل َُه ُم اتابِعُوا َما أَنْػ َز َؿ اللاوُ قَالُوا بَ ْل
ااس َم ْن يُ َجاد ُؿ في اللاو بغَْي ِر عل ٍْم َوال ُى ً
دى َوال كتَاب ُمني ٍر * َوإ َذا ق َ
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ِ
ِ
وى ْم إِلَى َع َذ ِ
اءنَا أ ََول َْو َكا َف ال ا
س ِعي ِر * َوَم ْن يُ ْسلِ ْم َو ْج َهوُ إِلَى اللا ِو َو ُى َو
اب ال ا
ش ْيطَا ُف يَ ْدعُ ُ
نَػتاب ُع َما َو َج ْدنَا َعلَْيو آبَ َ
ِ
ِ
ك بِالْعُ ْرَوةِ ال ُْوثْػ َقى َوإِلَى اللا ِو َعاقِبَةُ ْاأل ُُموِر﴾.
سَ
ُم ْحس ٌن فَػ َقد ْ
استَ ْم َ
ایي آیبد ّ ًْبًَُب ،روبم آًچَ ُوواٍ كػْد ّ هَیو یٍْف ثْكً ،جْك؛ ثلکَ یٍْفُ و آًچَ
ُوَی پیبهجواى فوٍزبكٍّلٍ ثَ ػٌْاى كلیل ثو كػْد الِی کَ ثو آى رکلیف ّلٍ ثْكًل ،آّهكًل ،ثب
فْك آّهكٍ ثْك .ایْبى علای اى فوٍزبكگبى ّ هاٍ یکَبى آًبى ثوای كاللذ ثو هٍبلزْبىً ،جْك« 9هُ َْ َٓب

ع َِ»( 239ثِ ٚٗ :ٞام ٗيب ٙؿيِل پيبٗجلا ٙثـػتی تبمٛ ٟيستٖ) .هاٍ آّکبه آًبى «وصیت یا
ًُ ْ٘ذُ ثِذْػب َِٖٓ اُش ُ
ًص ،علن و حکوت ،پرچن بیعت از آىِ خداوًد است (البیعت هلل) یا
فرهاىروایی برای خدا است (الولک هلل) یا حاکویت خداوًد (حاکویت هللا)»
د» (ٝ
هیثبّل .یٍْف ایي ًْبًَُبی آّکبه ٍَگبًَ ها ثب فْك آّهكََُٝ « .وَ ْذ َجب َء ًُ ْْ ُ ُٞ٣
عقُ ِْٖٓ هَ ْج َُ ِثب ُْجََِّ٘٤ب ِ
يٞسق پيص ام اي ٚثب ؿاليْ كٝض ٚثل ض٘ب ٗجؼٞث ضـ).

پیِ اى آًکَ ثلاًین یٍْف چگًَْ ،چَ ٌُگبم ّ کغب آًِب ها آّهك ،ثبیل ثجیٌین كه فٍِ ٜیو کلّی

كػْد الِی ،ایي هْاهك ٍَگبًَ چگًَْ روضیل هییبثٌل.
ؽك رؼبلی هیفوهبیل( 9آيب ٛـيـٟايـ ً ٠ؽـا ١ل ص ٠كا ً ٠ؿك آس٘ب١ٙب  ٝمٗي ٚاست كإ ٔٗ ٝسؾّل ض٘ب ًلؿٟ
است ٛ ٝؼ٘ت١بی ؽٞؿ كا ص ٠آضٌبك  ٝص ٠پ٢ٜب ،ٙث ٠ت٘بٗی ثل ض٘ب اكماٛی ؿاضت ٠است؟ ؿك عبٓی ً ٠پبكٟای ام ٗلؿٕ
ثی ١يش ؿاٛطی يب كاٜ٘١بيی ً ٝتبة كٝضٜی ،ؿكثبكٟی ؽـا رـاّ ٗیًٜٜـ *  ٝص ٙٞث ٠آ٢ٛب ُلت ٠ضٞؿ :ام آٛض ٠ؽـا ٛبمّ
ًلؿ ٟاست پيلٝی ًٜيـُٞ ،يٜـٗ ،٠ٛ :ب ام آييٜی ً ٠پـكا ٙؽٞؿ كا ثل آ ٙيبكت٠ايٖ پيلٝی ٗیًٜيٖ اُل ص ٠ضيغب ٙآ٢ٛب كا
ث ٠ػقاة آتص كلاؽٞاٛـ ٟثبضـ * ١ل ً ٠كٝی ؽٞيص ث ٠ؽـا ًٜـ ٛ ٝيًٌٞبك ثبضـ١ ،ل آي ٠ٜث ٠ؿستِيلٟی استٞاكی
ص َٜمؿ ٟاست ٝ ،پبيبً ٠٘١ ٙبك١ب ث ٠سٞی ؽـاٛٝـ است).
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دعوة الحق ال يمكن أف تكوف وحدىا ،دوف وجود دعوات باطلة تعارضها ،فمنذ اليوـ األوؿ الذي كاف فيو
نبياً يوصي لمن بعده بأمر اهلل سبحانو ،وجدنا مدعياً مبطبلً يعارض دعوة الحق ،فآدـ (ع) أوؿ أنبياء اهلل مبعثاً
يوصي لهابيل (ع) ،ويقوـ قابيل بمعارضة دعوة الحق ،وادعاء حق الخبلفة ،وحتى القرباف الذي كاف الفيصل

في تحديد وصي آدـ (ع) ،لم يقبل بو قابيل كآية دالة على ىابيل وصي آدـ ،وأقدـ قابيل على تهديد ىابيل
ْح ِّق إِ ْذ قَػ اربَا قُػ ْربَاناً فَػتُػ ُقبِّ َل
﴿واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَأَ ابْػنَ ْي َ
آد َـ بِال َ
الوصي ،ثم قتلو دوف تردد أو خوؼ من اهلل سبحانوَ :
ِ
ِمن أ ِ ِ
ِ
ِ
َي يَ َد َؾ
اك قَ َ
َم يُػتَػ َقبا ْل ِم َن ْاآل َخ ِر قَ َ
اؿ َألَقْػتُػلَن َ
سط َ
ْت إِل ا
ْ َ
َحدى َما َول ْ
اؿ إِنا َما يَػتَػ َقبا ُل اللاوُ م َن ال ُْمتاق َ
ين * لَئ ْن بَ َ
ِ ٍِ ِ
ِ ِ
ِ
ك
اؼ اللاوَ َر ا
ك إِنِّي أَ َخ ُ
ين * إِنِّي أُ ِري ُد أَ ْف تَػبُوءَ بِإثْ ِمي َوإِثْ ِم َ
ك ِألَقْػتُػلَ َ
ي إِل َْي َ
ب ال َْعالَم َ
لتَػ ْقتُػلَني َما أَنَا ببَاسط يَد َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َص َح ِ
ين﴾.
ين * فَطَاو َع ْ
اب الناا ِر َوذَلِ َ
سوُ قَػ ْت َل أَخيو فَػ َقتَػلَوُ فَأ ْ
فَػتَ ُكو َف م ْن أ ْ
َصبَ َح م َن الْ َخاس ِر َ
ك َج َزاءُ الظاالم َ
ت لَوُ نَػ ْف ُ
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وىذا حصل مع يوسف (ع) لما حسده إخوتو .بل وجرى مع كل األوصياء (ع) ،فكما أف اهلل سبحانو وتعالى
يصطفي رسلو ،كذا فإف إبليس (لعنو اهلل) يختار من جنده من يعارض دعوة الحق .فاهلل سبحانو وتعالى يختار

ىابيل (ع) ،وإبليس (لعنو اهلل) يختار قابيل ليعارض داعي اهلل ،واهلل يختار محمداً (ص) ،وإبليس يختار
مسيلمة وسجاح واألسود وغيرىم ليعارضوا داعي الحق محمداً (ص).

ؿیو هوکي اٍذ كػْد ؽك ثلّى ایٌکَ كػْدُبی ثبٝلی كه رؼبهٗ ثب آى ثبٌّل ،رٌِب ّ یگبًَ
ثبّل .اى ُوبى هّى اّل کَ پیبهجوی ثْك کَ ثَ كٍزْه فلاًّل ٍجؾبى ثَ ّقٔ پٌ اى فْكُ ّٕیذ
ًوبیل ،هلػی ثبٝلی ها هیثیٌین کَ ثب كػْد ؽك هقبلفذ هیکٌل .آكم اّلیي پیبهجواى هجؼْسّلٍی
فلاًّل ثْك کَ ثَ ُبثیلّٕ یذ ًوْك ّ لبثیل ثَ هقبلفذ ثب كػْد ؽك ثوفبٍذ ّ اكػبی ؽك
فالفذ ّ عبًْیٌی ًوْك ّ ،ؽزی لبثیل ،لوثبًی کَ فیٖلَ كٌُلٍی هْْٙع هْقٔ کوكى ّٕی آكم
ثْك ها ثَ ػٌْاى كلیل ّ ًْبًَای ثوای ُبثیلِ ّٕیِ آكمً ،پنیوفذ ّ اللام ثَ رِلیل لبثیلِ ّٕی ًوْك ّ
پٌ اى آى ،ثلّى ُیچ روكیل یب روٍی اى فلاًّل ٍجؾبى ،اّ ها ثَ لزل هٍبًیلَٝ « 9ا ْر َُ َػَِ َْٗ ْْ ِٜ ٤جَؤ َ ا ْثَ٘ ْ ٢آ َد َّ
غ ْطذَ اَُِ َ٣َ ٢ذَىَ
ثِب ُْ َذ ِّ
ن اِ ْر هَ َشثَب هُ ْشثَبٗب كَزُوُجِّ ََ ِْٖٓ أَ َد ِذ َِٔ ٛب َُ٣ ْْ َُٝزَوَجَ َْ َِٖٓ ْاَ ٥خ ِش هَب ٍَ َْلَ ْهزََُِ٘يَ هَب ٍَ ِاَٗ َٔب َ٣زَوَجَ َُ للاُ َِٖٓ ا ُْ ُٔزَ ِوِ َُ * َٖ٤ئْٖ ثَ َ
ة اَُ٘ب ِس
ة ا ُْ َؼبَُ ِِٔ * َٖ٤اِّٗ ٢أُ ِسُ ٣ذ َإْٔ رَجَُ ٞء ثب ِ ْص ِِٔ َٝ ٢ا ْص ِٔيَ كَزَ ٌُ ِْٖٓ َٕٞأَ ْ
للا َس َ
بعو ِ َ٣ذ َ
ف َذب ِ
ُِزَ ْوزَُِ َِ٘ٓ ٢ب أََٗب ِثجَ ِ
ِ ١اَُ ْ٤يَ ِْلَ ْهزَُِيَ اِِّٗ ٢أَ َخبفُ َ
241

بع ِش» َٖ٣
غ ُٚهَ ْز ََ أَ ِخ ِٚ ٤كَوَزََِ ُٚكَؤ َ ْ
ََ ٝرُِيَ َجضَا ُء اُظَبُِ ِٔ * َٖ٤كَطَ َٞػَذْ َُْ َٗ ُٚل ُ
فجَ َخ َِٖٓ ا ُْ َخ ِ
ثلايطب ٙثؾٞا ،ٙآِٛب ٠ً ٟهلثبٛی ًلؿٛـ ،ام يٌيطب ٙپقيلكت ٠آٗـ  ٝام ؿيِلی پقيلكتٛ ٠طـُ .لت :ت ٞكا ؽٞاً ٖ١طت.
( ٝؽجل كاستي ٚؿ ٝپسل آؿٕ كا

ُلت :ؽـاٛٝـ كوظ هلثبٛی پل١ينُبكا ٙكا ٗیپقيلؿ * اُل ت ٞثل ٗ ٚؿست ُطبيی تب ٗلا ثٌُطی ٚٗ ،ثل ت ٞؿست
ِٛطبيٖ ً ٠ت ٞكا ثٌُطٖ؛ ٗ ٚام ؽـا ً ٠پلٝكؿُبك ر٢بٛيب ٙاست ٗیتلسٖ * ٗیؽٞاُٜ ٖ١ ٠ً ٖ١بٗ ٟلا ثُ ٠لؿُ ٙيلی
ُٜ ٖ١ ٝب ٟؽٞؿ كا تب ام ؿٝمؽيبُ ٙلؿی ً ٠اي ٚاست پبؿاش ستًٖبكاٛ * ٙلْسص ا ٝكا ثً ٠طت ٚثلاؿك ٗٔٔنٕ ٞ٘ٛؿ.
پس ا ٝكا ًطت  ٝام ميبًٙبكاُ ٙلؿيـ).

چٌیي ّالؼَای ثوای یٍْفّ لزی ثواكهاًِ ثَ اّ ؽَبكد ّهىیلًل ،هّی كاك.
ّ ؽزی ثو ُوَی إّیب ًیي عبهی ّلٍ اٍذُ .وبى ْٝه کَ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل فوٍزبكگبًِ ها

ثوهیگيیٌل ،اثلیٌ (لؼٌذ اللَ) اى ثیي ٍوثبىاًِ کَی ها اًزقبة هیکٌل رب ثب كػْد ؽك هقبلفذ کٌل.
فلاًّل ٍجؾبى ّهزؼبلُ ،بثیل ها اًزقبة هیکٌل ّ اثلیٌ (لؼٌذ اللَ) لبثیل ها ،رب ثب كػْد کٌٌلٍ
ثَ ٍْی فلاًّل ،هقبلفذ ّهىك .فلاًّل ،هؾول ها اًزقبة هیکٌل ّ اثلیٌ ،هََیلوٍََ ،غبػ ،اٍَْك ّ
ٍبیویي ها اًزقبة هیکٌل رب ثب كػْد کٌٌلٍی ؽك ،ؽٚود هؾول هقبلفذ کٌٌل.

وىنا أوجو السؤاؿ :ىل يُػ ْع َذر من ترؾ اتباع محمد (ص) بحجة وجود أكثر من دعوة في الساحة ،وأنو ال
يستطيع تمييز المحق من المبطل؟!!!
والحق ،إنو ال يعذر ويكوف مصيره إلى جهنم تماماً كأولئك الذين اتبعوا من ادعوا النبوة أو الرسالة كذباً وزوراً.
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ؽبل ثب پوٍْی هّثَهّ هیّْین 9آیب ػُنه کَی کَ ثب ثِبًَی ّعْك كاّزي ثیِ اى یک كػْد كه
هیلاى ّ ایٌکَ اّ ًویرْاًل كػْد ؽك ها اى ثبٝل رْقیٔ كُل ّ پیوّی اى ؽٚود هؾول ها روک
گْیل ،پنیوفزٌی اٍذ؟!!!
ؽمیمذ ایي اٍذ کَ ػنه ّ ثِبًَی ایي فوك پنیوفزَ ًیَذ ّ ػبلجزِ عٌِن اٍذ؛ ُوچْى روبهی
کَبًی کَ اى اّقبٕی پیوّی ًوْكًل کَ اى هّی كهّؽ ّ هّیگوكاًی اى ؽك ،اكػبی پیبهجوی یب هٍبلذ

ًوْكًل.

ثم ىل اف اهلل سبحانو وتعالى وضع قانوناً يعرؼ بو داعي الحق في كل زماف وىو حجة اهلل على عباده وخليفة

اهلل في أرضو وطاعتو طاعة اهلل ومعصيتو معصية اهلل ،واإليماف بو والتسليم لو ىو اإليماف باهلل والتسليم هلل

والكفر بو وااللتواء عليو ،ىو الكفر باهلل وااللتواء على اهلل.

أـ أف اهلل ترؾ الحبل على الغارب (حاشاه سبحانو وتعالى) وىو الحكيم المطلق وقدر كل شيء فأحسن
ِ
ب ال يػعزب َع ْنوُ ِمثْػ َق ُ ٍ ِ
سماو ِ
ات َوال فِي ْاأل َْر ِ
ض
﴿وُك ُّل َش ْي ٍء ِع ْن َدهُ بِ ِم ْق َدا ٍر﴾،
َ
وىو﴿عال ِم الْغَْي ِ َ ْ ُ ُ
اؿ ذَ ارة في ال ا َ َ
تقديرهَ ،
ك َوال أَ ْكبَػر إِاال فِي كِتَ ٍ
اب ُمبِي ٍن﴾.
َصغَ ُر ِم ْن َذلِ َ
َوال أ ْ
ُ
ؽبل آیب فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ،لبًًْی ّٙغ کوكٍ اٍذ کَ كػْد کٌٌلٍی ؽك كه ُو ىهبى ،ثَ
ٍّیلَی آى ٌّبفزَ ّْك؟ کَی کَ ؽغذ فلاًّل ثو ثٌلگبًِ ّ فلیفَ ّ عبًْیي اّ كه ىهیٌِ
هیثبّل ّ اٝبػذ اى اّ ،اٝبػذ اى فلاًّل ّ ٍوپیچی اى اٍّ ،وپیچی اى فلاًّل هؾَْة هیّْكّ ،
ایوبى آّهكى ثَ اّ ّ رَلین ّلى ثَ اّ ،ایوبى آّهكى ثَ فلاًّل ّ رَلین فلاًّل ّلى ثَ اّ اٍذ ّ ،کُفو
ثَ اّ ّ هّیگوكاًی اى اّ ،کفو ثَ فلاًّل ّ هّیگوكاًی اى اّ هیثبّل.
یب ایٌکَ فلاًّل هیَوبى ها ثو پْذ ّزوُ اًلافزَ اٍذ؟! (اى اّ ٍجؾبى ّ هزؼبل ،ثَی ثَ كّه
اٍذ) ّ ؽبل آًکَ اّ ؽکین هٞلك اٍذ ّ ُو چیيی ها هملاهی لواه كاكٍ ّ چَ ًیکْ رملیو فوهْكٍ
242
ة َػ ْْ٘ ِٓ ُٚضوَب ٍُ
ت ّل ْ َ٣ؼ ُض ُ
اٍذ ًَُ َٝ « 9ؽ َْ٢ء ِػ ْ٘ َذ ُٙثِ ِٔ ْوذَاس» (١ ٝل صين كا ٛنؿ اٗ ٝوـاكی ٗؼي ٚاست) ّ اّ «ػَبُِ ِْ ا ُْ َـ ِْ ٤
ف َـ ُش ِْٖٓ َرُِيَ َّٝل أَ ًْجَ ُش اِ َّل كًِِ ٢زَبة ُٓجِ( 243»ٖ٤آ ٙؿاٛبی ؿيت ً ٠ث ٠هـك فكٟای يب
ك َّٝل أَ ْ
َر َسح كِ ٢اُ َ
بٝا ِ
غ َٔ َ
د َّٝل كِْ ٢اْلَ ْس ِ
ًٞصيتل ام آ ٝ ٙيب ثنكٍتل ام آ ٙؿك آس٘ب١ٙب  ٝمٗي ٚام ا ٝپ٢ٜبٛ ٙيست ٠٘١ ٝ ،ؿك ًتبثی آضٌبك آٗـ ٟاست).

فالنتيجة ،أ ّف مقتضى الحكمة اإللهية ىو وضع قانوف لمعرفة خليفة اهلل في أرضو في كل زماف ،والبد أف
يكوف ىذا القانوف وضع منذ اليوـ األوؿ الذي جعل فيو اهلل سبحانو خليفة لو في أرضو ،فبل يمكن أف يكوف

ىذا القانوف طارئاً في إحدى رساالت السماء المتأخرة عن اليوـ األوؿ ،لوجود مكلفين منذ اليوـ األوؿ ،وال
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أقل أف القدر المتيقن للجميع ىو وجود إبليس كمكلف منذ اليوـ األوؿ ،والمكلف يحتاج ىذا القانوف

لمعرفة صاحب الحق اإللهي ،وإال فإنو سيعتذر عن اتباع صاحب الحق اإللهي بأنو لم يكن يستطيع التمييز،

وال يوجد لديو قانوف إلهي لمعرفة ىذا الخليفة المنصب من قبل اهلل سبحانو وتعالى.

والقدر المتيقن للجميع حوؿ تاريخ اليوـ األوؿ الذي جعل فيو اهلل خليفة لو في أرضو ىو:
إف اهلل نص على آدـ وانو خليفتو في أرضو بمحضر المبلئكة (ع) وإبليس.
بعد أف خلق اهلل آدـ (ع) علامو األسماء كلها.
ثم أمر اهلل من كاف يعبده في ذلك الوقت المبلئكة وإبليس بالسجود آلدـ.
ًزیغَ ایٌکَ ؽکوذ الِی الزٚب هیکٌل لبًًْی ثوای ٌّبفذ فلیفَ ّ عبًْیي فلاًّل كه ىهیي ّ كه
ُو ىهبى لواه كاكٍ ّْك ّ الياهبً ایي لبًْى ثبیل اى ُوبى هّى اّلی کَ فلاًّل ٍجؾبى فلیفَاُ ها كه
ىهیٌِ لواه كاكٍ اٍذّٙ ،غ ّلٍ ثبّل .ثب ّعْك هکلّفبى اى ُوبى هّى اّل کَ ؽلالل ُوَ ثو ایي
هْْٙع ارفبق ًظو كاهًل کَ اثلیٌ اى ُوبى هّى اّل ثَ ػٌْاى یک ّقٔ هکلّف ّعْك كاّزَ اٍذ،
ایي لبًْى ًویرْاًل كه یکی اى هٍبلذُبی ثؼلی آٍوبًی هُب ّلٍ ثبّل؛ كه ؽبلی کَ هکلّف ثوای
ٌّبفذ ٕبؽت ؽك الِی ثَ ایي لبًْى ًیبىهٌل اٍذ! كه ؿیو ایي ْٕهد ،اّ اى كًجبلَهّی اى ٕبؽت
ؽك الِی هؼنّه فْاُل ثْك؛ چوا کَ لبكه ًجْكٍ اٍذ رب روبیيی لبیل ّْك ّ لبًًْی الِی ثوای ٌّبفذ
ایي فلیفَای کَ اى ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل هٌْٖة ّلٍ اٍذ ،كه كٍذ ًلاّزَ اٍذ!
آًچَ ُوَ كهثبهٍی پیْیٌَی هّى اّلی کَ فلاًّل فلیفَ ّ عبًْیٌِ ها كه ىهیٌِ لواه كاك ،ارفبق

ًظو كاهًل ،ایي اٍذ کَ9

 -1فلاًّل كه ؽْٚه فوّزگبى ّ اثلیٌ ثَ آكم رٖویؼ فوهْك؛ ایٌکَ اّ فلیفَ ّ عبًْیٌِ كه
ىهیٌِ هیثبّل.
 -2پٌ اى ایٌکَ فلاًّل ،آكم ها آفویلُ ،وَی ًبمُب ها ثَ اّ رؼلین كاك.
ٍ -3پٌ فلاًّل ثَ ُوَی کَبًی کَ كه آى ٌُگبم اّ ها هیپوٍزیلًل یؼٌی فوّزگبى ّ اثلیٌ،
كٍزْه كاك ثَ آكم ٍغلٍ کٌٌل.

ِ
اعل فِي ْاألَر ِ ِ
ِ ِ
ِ
اؿ َربُّ َ ِ ِ ِ ِ
ك
قاؿ
تعالى﴿:وإِ ْذ قَ َ
يها َويَ ْس ِف ُ
يها َم ْن يُػ ْفس ُد ف َ
ض َخلي َفةً قَالُوا أَتَ ْج َعلُ ف َ
ْ
َ
ك لل َْمبلئ َكة إنِّي َج ٌ
الدِّماء ونَحن نُ ِ ِ
ض ُه ْم
َك قَ َ
ِّس ل َ
اء ُكلا َها ثُ ام عَ َر َ
﴿و َعلا َم َ
آد َـ ْاأل ْ
اؿ إِنِّي أَ ْعلَ ُم َما ال تَػ ْعلَ ُمو َف﴾َ ،
َس َم َ
سبِّ ُح ب َح ْمد َؾ َونػُ َقد ُ
َََ ُْ َ
اؿ أَنْبِئونِي بِأَسم ِاء ى ُؤ ِ
ادقِين﴾﴿ ،فَِإذَا س اويػتو ونَػ َف ْخ ُ ِ ِ
الء إِ ْف ُك ْنتُم ِ
َعلَى ال َْمبلئِ َك ِة فَػ َق َ ُ
ت فِ ِيو م ْن ُروحي فَػ َقعُوا لَوُ
َْ َ
ْ َ
َ ُْ ُ َ
ص َ
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ِ
ِا ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
س َق َع ْن أَ ْم ِر َربِِّو
﴿وإِ ْذ قُػلْنَا لل َْمبلئ َكة ْ
ين﴾َ ،
َساجد َ
يس َكا َف م َن الْج ِّن فَػ َف َ
اس ُج ُدوا آل َد َـ فَ َ
س َج ُدوا إال إبْل َ
أَفَػتَت ِ
اخ ُذونَوُ وذُ ِّرياػتَوُ أَولِياء ِمن ُدونِي و ُىم لَ ُكم َع ُد ٌّو بِْئ ِ ِ ِ
ين بَ َدالً﴾.
ََْ ْ
َ ْ ْ
َ
س للظاالم َ
َ
غلِيُ
غ ُذ كَِٜ ٤ب َْ َ٣ٝ
ك َخِِ٤لَخ هَبُُٞا أَر َْج َؼ َُ كَِٜ ٤ب َْٖٓ ْ ُ٣ل ِ
ؽك رؼبلی هیفوهبیلَٝ « 9اِ ْر هَب ٍَ َسثيَ ُِ ِْ َٔالئِ ٌَ ِخ اَِِّٗ ٢جب ِػَ كِْ ٢اْلَ ْس ِ
ِّط َُيَ هَب ٍَ اِِّٗ ٢أَ ْػَِ ُْ َٓب ّل رَ ْؼَِ ُٔ ٝ( 244» َٕٞص ٙٞپلٝكؿُبكت ث ٠كلضتِبُ ٙلت ٚٗ :ؿك
غجِّ ُخ ثِ َذ ْٔ ِذىَ َُٗٝوَذ ُ
اُ ِّذ َٓب َء َْ َٗٝذُٖ ُٗ َ
مٗي ٚؽٔيل٠ای هلاك ٗیؿُ .ٖ١لتٜـ :آيب ًسی كا هلاك ٗیؿ١ی ً ٠ؿك آٛزب كسبؿ ًٜـ  ٝؽ١ٙٞب ثلينؿ  ٝعبّ آٗ ٠ٌٛب ث٠
ع َٔب َء
ستبيص ت ٞتسجيظ ٗیُٞييٖ  ٝت ٞكا توـيس ٗیًٜيٖ؟! ُلت :آٛضٗ ٚٗ ٠یؿا ،ٖٛض٘ب ٘ٛیؿاٛيـ) َ َٝ « ،ػَِ َْ آ َد َّ ْاْلَ ْ
فب ِدهِ ٝ( 245» َٖ٤ت٘بٕ ٛبٕ١ب كا ث ٠آؿٕ ثيبٗٞؽت.
م َُ ْْ ٜػَِ ٠ا ُْ َٔالئِ ٌَ ِخ كَوَب ٍَ أَ ْٗجِئُِ ٢ِٗٞثؤ َ ْ
ع َٔب ِء َٛئُّل ِء إِْ ًُ ْ٘زُ ْْ َ
ًَُِ َٜب صُ َْ ػ ََش َ
سپس آ٢ٛب كا ث ٠كلضتِب ٙػلضً ٠لؿ ُ ٝلت :اُل كاست ٗیُٞييـ ٗلا ثٛ ٠بٕ١بی اي ٚصين١ب ؽجل ؿ١يـ) َ « ،كب ِ َرا
بج ِذ( 246» َٖ٣ص ٙٞآكليٜطص كا ث ٠پبيب ٙثلؿٕ  ٝام كٝط ؽٞؿ ؿك آ ٙؿٗيـٕ ،ؿك
ٝد ٢كَوَ ُؼٞا ََُ ُٚ
َ
ع َ٣ْ ٞزََُٗٝ ُٚلَ ْخذُ كُِ ِْٖٓ ِٚ ٤س ِ
ع ِ
ن ػَْٖ أَ ْٓ ِش َسثِّ ِٚ
غ َ
ثلاثل ا ٝث ٠سزـ ٟثيلتيـ) ّ « َٝاِ ْر هُ َِْ٘ب ُِ ِْ َٔالئِ ٌَ ِخ ا ْ
٤ظ ًَبَٕ َِٖٓ ا ُْ ِجِّٖ كَلَ َ
غ َجذُٝا اِ َّل اِ ْثِِ َ
ع ُجذُٝا َِ ٥د َّ كَ َ
247

ْظ ُِِظَبُِ ِٔ َٖ٤ثَذَّل»
أَكَزَز َِخ ُزُ َٝ َُٚٗٝر ِّسَ٣زَ ُٚأَ َْ٤ُِٝب َء ِْٖٓ دَُ ْْ ٌُ َُ ْْ ُٛ َٝ ٢ِٗٝػذُ ٝثِئ َ
سزـًٜ ٟيـ ٠٘١ ،رن اثٔيس ً ٠ام ر ٚثٞؿ  ٝام كلٗب ٙپلٝكؿُبكش سلثلتبكت سزـً ٟلؿٛـ .آيب ا ٝ ٝكلمٛـاٛص كا ث٠
( ٝآِٛب ٠ً ٟث ٠كلضتِبُ ٙلتيٖ ً ٠آؿٕ كا

ربی ٗ ٚث ٠ؿٝستی ٗیُيليـ ،عبّ آ ٠ٌٛؿض٘ ٚض٘بيٜـ؟ ظبٓ٘ب ٙثـ صينی كا ث ٠ربی ؽـا ثلُنيـٛـ).

ىذه األمور الثبلثة ىي قانوف اهلل سبحانو وتعالى لمعرفة الحجة على الناس وخليفة اهلل في أرضو وىذه األمور
الثبلثة قانوف َسناو اهلل سبحانو وتعالى لمعرفة خليفتو منذ اليوـ األوؿ ،وستمضي ىذه السنة اإللهية إلى انقضاء

الدنيا وقياـ الساعة.

﴿سناةَ اللا ِو فِي الا ِذين َخلَوا ِمن قَػبل ول ِ ِ
سن ِاة اللا ِو تَػ ْب ِديبلً﴾.
ُ
َ ْ ْ َُْ ْ
َن تَج َد ل ُ
ت ِمن قَػبل ول ِ ِ
ِ ِ
سن ِاة اللا ِو تَػ ْب ِديبلً﴾.
ُ
﴿سناةَ اللاو الاتي قَ ْد َخلَ ْ ْ ْ ُ َ ْ
َن تَج َد ل ُ
ایي هْاهك ٍَگبًَ لبًْى فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثوای ٌّبفذ ؽغذ ثو هوكم ّ عبًْیي فلاًّل
كه ىهیٌِ هیثبّل .ایي هْاهك ٍَگبًَ لبًًْی اٍذ کَ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثوای ٌّبفذ فلیفَ ّ
عبًْیٌِ اى ُوبى هّى اّلٌٍّ ،ذ لواه كاكٍ اٍذ ّ ایي ٌٍذ الِی رب پبیبى كًیب ّ ثو پب ّلى ٍبػذ
اكاهَ فْاُل كاّذ.
غَ٘ ِخ للاِ رَ ْج ِذ٣ال»( 248اي ٚسٜت ؽـاٛٝـی است ً ٠ؿك ٗيب ٙپيطيٜيبٛ ٙين
عَ٘خَ للاِ كِ ٢اَُ ِزَ َٖ٣خَِ ْٞا ِْٖٓ هَ ْج َُ َ َُْٖٝر َِج َذ ُِ ُ
« ُ
 - 244بقره= .61
 - 245بقره= .61
 - 246حجر= <.5
 - 247کهؾ= .81
 - 248احزاب= .95
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ثٞؿ  ٝؿك سٜت ؽـا تـييلی ٛؾٞا١ی يبكت).
غَ٘ ِخ للاِ رَ ْج ِذ٣ال»( 249اي ٚسٜت ؽـاٛٝـ است ً ٠ام پيص صٜي ٚثٞؿ ٝ ،ٟؿك
عَ٘خَ للاِ اَُ ِز ٢هَ ْذ َخَِذْ ِْٖٓ َه ْج َُ َ َُْٖٝر َِج َذ ُِ ُ
« ُ
سٜت ؽـا ؿُلُٛٞی ٛؾٞا١ی يبكت).

كما أنو وببساطة :أي إنساف يملك مصنعاً أو مزرعة أو سفينة أو أي شيء فيو عماؿ يعملوف لو فيو ،البد أف

ستعم الفوضى ،كما البد أف يكوف أعلمهم
يُعيِّن لهم شخصاً منهم يرأسهم ،والبد أف ينص عليو باالسم وإال ّ
صر ىذا اإلنساف في ٍ
أي من ىذه األمور الثبلثة
وأفضلهم ،والبد أف يأمرىم بطاعتو ليحقق ما يرجو ،وإال فإف قَ ا

فسيجانب الحكمة إلى السفو ،فكيف يُ ِّجوز الناس على اهلل ترؾ ٍ
أي من ىذه األمور الثبلثة وىو الحكيم
المطلق ؟!!
یک هضبل ٍبكٍ 9اگو اًَبًی کبهفبًَ یب هيهػَ یب یک کْزی یب ُو چیي كیگوی كاّزَ ثبّل کَ كه آى
کبهگواًی ثبٌّل کَ ثوایِ کبه هیکٌٌل ،ثبیل ّقٖی ها هؼیي ًوبیل رب هیبٍذ آًبى ها ثو ػِلٍ گیوك ّ
ثبیل اّ ها ثَ اٍن هؼوفی کٌلّ ،گوًَ ُوط ّ هوط ّ ثیًظوی ثَ ّعْك فْاُل آهل .ثَ ػالٍّ ایي ّقٔ،
ثبیل كاًبرویي ّ ثورویي آًِب ثبّل ّ چبهٍای ًلاهك اى ایٌکَ ثَ آًِب كٍزْه ثلُل کَ اى اّ اٝبػذ کٌٌل رب
آًچَ اًزظبه كاهك ،رؾمك یبثل .اگو ایي اًَبى كه ُو کلام اى ایي هْاهك ٍَگبًَ کْربُی کٌل ،ؽکوزِ ثَ
ٍفبُذ ّ ؽوبلذ هزوبیل هیّْك .ؽبل چگًَْ هوكم هغبى هیكاًٌل کَ فلاًّل ؽزی یکی اى ایي هْاهك
ٍَگبًَ ها روک گْیل؟! كه ؽبلی کَ اّ ؽکین هٞلك هیثبّل!

وإذا تعرضنا إلى ىذا القانوف اإللهي بشيء من التفصيل نجد أف النص اإللهي على آدـ (ع) تحوؿ إلى
الوصية لعلة وجود الخليفة السابق ،فهو ينص على من بعده بأمر اهلل سبحانو وتعالى ،وىذا من ضمن واجبو
كخليفة هلل في أرضو قاؿ تعالى﴿ :إِ اف اللاوَ يأْمرُكم أَ ْف تُػ َؤدُّوا ْاألَمانَ ِ
ات إِلَى أ َْىلِ َها﴾.
َ
َ ُُ ْ
أما تعليم اهلل سبحانو آلدـ األسماء فالمراد منو معرفتو بحقيقة األسماء اإللهية ،وتحليو بها وتجليها فيو،

ليكوف خليفة اهلل في أرضو .وىو (ع) أنبأ المبلئكة بأسمائهم أي ع ارفهم بحقيقة األسماء اإللهية التي ُخلقوا
منها ،فاهلل سبحانو ع ارؼ آدـ كل األسماء اإللهية وبحسب مقامو (ع) ،أما المبلئكة فلم يكن كل منهم يعرؼ

إال االسم أو األسماء التي ُخلق منها ،وبهذا ثبتت حجية آدـ (ع) عليهم بالعلم والحكمة.

 - 249فتح= .56
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واألمر الثالث في ىذا القانوف اإللهي ىو أمر اهلل سبحانو وتعالى للمبلئكة وإبليس بالسجود آلدـ ،وىذا األمر

ىو بمثابة ممارسة عملية للخليفة ليقوـ بدوره كمستخلف ،وممارسة عملية لعماؿ اهلل سبحانو (المبلئكة)

ليقوموا بدورىم كعماؿ ومتعلمين عند ىذا الخليفة (آدـ (ع)).

وىذا األمر ثبّت أف حاكمية اهلل وملك اهلل في أرضو يتحقق من خبلؿ طاعة خليفة اهلل في أرضو.
ؽبل اگو كه فْٖٓ ایي لبًْى الِی ثب کوی رفٖیل ثیْزو كلذ کٌین ،هیثیٌین کَ ایي ًِٔ ّ رٖویؼ
الِی ثو آكم ،ثَ كلیل ّعْك فلیفَ ّ عبًْیي پیْیي ،ثَ ّٕیذ رجلیل هیّْك .ایْبى ثَ كٍزْه
فلاًّل ٍجؾبى ّهزؼبل ثَ هبثؼل فْكُ رٖویؼ هیکٌل .ثٌبثوایي اّ (ؽٚود آكم )ثَ ػٌْاى عبًْیي
فلاًّل كه ىهیٌِ اٍذ ،ثَ كٍزْه فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ،عبًْیي پٌ اى فْكُ ها اػالم هیکٌل،
کَ ایي ػول ،اى ّاعجبد فلیفَی فلاًّل كه ىهیٌِ ،هیثبّل .ؽك رؼبلی هیفوهبیل« 9إَِ للاَ َ٣ؤْ ُٓ ُش ًُ ْْ إَْٔ
د اَُِ ٠أَ َْٜ ِِٛب»( 250ؽـاٛٝـ ث ٠ض٘ب كلٗبٗ ٙیؿ١ـ ً ٠اٗبٛت١ب كا ث ٠غبعجبٛطب ٙثبمُلؿاٛيـ).
رُئَ دٝا ْاْلَ َٓبَٗب ِ
اهب هٌظْه اى رؼلین كاكى اٍوب (ًبمُب) رٍْ ٜفلاًّل ثَ آكمٌّ ،بفذ پیلا کوكى اّ ثَ ؽمیمذ

اٍوبی الِی ،آهاٍزَ ّلى ثَ آًِب ّ هزغلّی ّلى آًِب كه اّ هیثبّل ،رب اّ فلیفَ ّ عبًْیي فلاًّل كه
ىهیٌِ ّْك .اًّ بمُبی فوّزگبى ها ثَ آًبى فجو كاك؛ یؼٌی آًبى ها اى ؽمیمذ ًبمُبی الِی کَ اى آى
آفویلٍ ّلٍاًل ،ثبفجو ٍبفذ .فلاًّل ٍجؾبى ُوَی اٍنُبی الِی ها ثَ اًلاىٍی عبیگبٍ ّ همبم اّ ،ثَ
اّ ٌّبٍبًل؛ اهب ُو کلام اى هالئکَ فم ٜیک ًبم یب ًبمُبیی ها کَ اى آى آفویلٍ ّلٍاًل ،هیٌّبٌٍل ّ ثَ
ایي روریت ؽغذ ثْكى آكم ثب ػلن ّ ؽکوذ ثو آًبى ثَ اصجبد هٍیل.
هْهك ٍْم كه ایي لبًْى الِی ،فوهبى فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثَ ٍغلٍ کوكى هالئکَ ّ اثلیٌ ثَ
آكم ثْك .ایي فوهبى ،ثَ هٌيلَ ی اللاهی ػولی ثوای فلیفَ ثْك رب ًمِ فْك ها ثَ ػٌْاى عبًْیي ّ
لبئنهمبم ،ثَ اًغبم ثوٍبًلُ ّ ،ویيْٝه اللاهی ػولی ثوای کبهگياهاى فلاًّل ٍجؾبى (هالئکَ) ثْك رب
ًمِ فْك ها ثَ ػٌْاى کبهگياهاى ّ یبكگیوًلگبى كه پیْگبٍ ایي فلیفَ (ؽٚود آكم )اعوا ًوبیٌل.
ایي هْْٙع صبثذ هیکٌل کَ ؽبکویذ ّ فوهبىهّایی فلاًّل كه ىهیٌِ ،اى گنهگبٍ اٝبػذ اى
فلیفَ ّ عبًْیي فلاًّل كه ىهیٌِ ،هؾمّك هیّْك.

وىكذا فإف جميع المرسلين ومنهم محمد (ص) كانوا يحملوف ىذه الراية( :البيعة هلل ،أو حاكمية اهلل ،أو

الملك هلل) ،ويواجهوف الذين يقروف حاكمية الناس وال يقبلوف بحاكمية اهلل وملكو سبحانو وتعالى .وىم دائماً
متهموف بسبب ىذه المطالبة وىذه المواجهة ،فعيسى (ع) قيل عنو إنو جاء ليطلب ملك بني إسرائيل ليس
إال ،وقيل عن محمد (ص)( :ال جنة وال نار ولكنو الملك) أي أ ّف محمداً جاء ليطلب الملك لو وألىل بيتو،
وقيل عن علي (ع) إنو حريص على الملك.
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ثَ ایي روریت ،روبم فوٍزبكگبى ّ اى عولَ ؽٚود هؾول ايي پوچن ها ثب فْك ؽول هیکٌٌل9
«بیعت برای خدا یا حاکویت برای خدا یا پادشاهی از آىِ خدا است» ّ ثب کَبًى کَ
ؽبکويذ ها اى آىِ هوكم هىكاًٌل ّ ؽبکويذ ّ پبكّبُی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ها لجْل ًویکٌٌل،
هْاعَ هیًّْل .آًِب (فوٍزبكگبى) ُوْاهٍ ثَ كلیل ایي فْاٍزَ ّ ایي هْاعَِّبى ،هزِن هیًّْل؛ هضال
كه هْهك ؽٚود ػيَى گفزَ ّل آهلٍ اٍذ رب پبكّبُی ثٌى اٍوائیل ها هٞبلجَ کٌل ّ ًَ چیي كیگوّ ،

كه هْهك ؽٚود هؾول گفزٌل ًَ« 9ثِْزی كه کبه اٍذ ّ ًَ آرِ ،رٌِب پبكّبُی ها هىفْاُل»؛ يؼٌى

هؾول آهلٍ اٍذ رب ٍلٌٞذ ها ثوای فْك ّ فبًْاكٍاُ ثقْاُل ّ كه هْهك ؽٚود ػلىً یي گفزَ
ّل کَ اّ ثو ؽکْهذ ؽویٔ اٍذ.

والحقيقة ،أنو من تابع أحواؿ عيسى أو محمد (ص) أو علي (ع) يجد أنهم معرضوف عن الدنيا وزخرفها وما
فيها من ماؿ أو جاه ،لكن ىذا ىو أمر اهلل لهم بأف يطالبوا بملكو سبحانو وتعالى ،ثم ىم يعلموف أف الناس

لن يسلموىم الملك بل سيتعرضوف لهم بالسخرية واالستهزاء والهتك ومحاولة القتل أو السجن ،فهذا شبيو

كسر ضلع
كسر باب داره ويُ َ
عيسى (ع) يلبسونو تاجاً من الشوؾ وىم يسخروف منو قبل صلبو ،وعلي (ع) يُ َ

زوجتو الزىراء (ع) ويُجر من داره والسيوؼ مشرعة بوجهو ،وموسى بن جعفر (ع) الذي حدد فدكاً بأنها
الملك وخبلفة اهلل في أرضو يسجن حتى الموت ،ومع ىذا فا ّف كثيراً من الجهلة جعلوا ما تشابو عليهم من
مطالبة صاحب الحق بملك اهلل سبحانو وتعالى عاذراً لسقطتهم ،وىم يصرخوف بوجو صاحب الحق اإللهي إنو

جاء ليطلب الملك ليس إال ،والحق إنو لو كاف خليفة اهلل في أرضو طالباً للدنيا أو الملك لما طالب بو أصبلً
وىو يعلم أف ىذه المطالبة ستكوف حتماً سبباً النتهاؾ حرمتو واالستهزاء والتعريض بو على أنو طالب دنيا.

ثم لسلك طريقاً آخر يعرفو كل الناس ولكنهم يتغافلوف ،وىو طريق كل أولئك الذين وصلوا إلى الملك
الدنيوي بالخداع والتزوير أو القتل والترويع ،فعلي (ع) يطالب بالملك ويقوؿ أنا وصي محمد وأنا خليفة اهلل
في أرضو ،وفي المقابل ذاؾ الذي وصل إلى الملك الدنيوي أبو بكر بن أبي قحافة يقوؿ :أقيلوني فلست

بخيركم.

فهل أف علياً طالب دنيا أو أف ابن أبي قحافة زاىد بالملك الدنيوي وىو الذي أنكر حق الوصي (ع) وتنكر

لوصية رسوؿ اهلل (ص) ألجل الملك الدنيوي ؟! ما لكم كيف تحكموف؟!.

ّلى كه ؽميمذ ُو کٌ اؽْال ؽٚود ػيَى ،هؾول يب ػلى ها كًجبل کوكٍ ثبّل ،هىثيٌل کَ
آًِب اى كًيب ّ ىیٌذُبیِ ّ ُوآًچَ اى هبل ّ همبم كه آى اٍذ ،هّیگوكاًٌل؛ ّلى ايي كٍزْه فلاًّل
ثوآ آًِب اٍذ ،کَ ؽکْهذ اّ ٍجؾبى ّ هزؼبل ها هٞبلجَ ًوبیٌل .آًِب هىكاًٌل کَ هوكم ايي ؽکْهذ
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ها ثَ آًِب رَلین ًویکٌٌل ثلکَ ثب روَقو ّ اٍزِيا ّ ُزک ؽوهذ ّ اللام ثَ لزل ّ ىًلاى افکٌلى ثب
آًِب هْاعَ هیًّْلّ .جيَ ػيَى ها ربعی اى فبه ثو ٍوُ هىگناهًل كه ؽبلی کَ لجل اى ثَ ٕلیت
کْیلًِ ،هَقوٍاُ هیکٌٌل .اهبم ػلى ،كهة فبًَاُ ها هیّکٌٌل ،پِلْٓ ُوَوُ ؽٚود
ىُوا ها هىّکٌٌل ،اّ ها اى فبًَاُ ثيوّى هىکٌْل ّ ّوْيوُب ها ثَ ٝوفِ هیگیوًل .ؽٚود هٍْى
ثي عؼفوّ لزى فلک ها ػالهذگناهٓ هىکٌل کَ ايي پبكّبُی ّ ؽبكويذ فلاًّل كه ىهيٌِ اٍذ ،رب
ٌُگبم ّفبرِ ىًلاًى هیّْك ّ ثب ّعْك ُوَی ايٌِب ثَیبهی اى عبُالى ،آًچَ اى هٞبلجَی ٕبؽت ؽك

ؽبکویِذ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثوایْبى هْزجَ ّلٍ اٍذ ها ثوای فْك كلیل لواه هیكٌُل رب ٍمْٛ
کٌٌل كه ؽبلی کَ هّ كه هّی ٕبؽت ؽك الِی فویبك ثوهیآّهًل کَ اّ فم ٜثوای گوفزي ؽکْهذ آهلٍ
اٍذ ًَ چیي كیگو .ؽك ايي اٍذ کَ اگو فليفَٓ فلا كه ىهيٌِ فم ٜثَ كًجبل كًيب يب ؽکْهذ ثبّل،
إالً آى ها هٞبلجَ ًوىکٌل چْى هىكاًل ايي هٞبلجَ ثَ ْٝه لٞغ ٍجت ُزک ؽوهذ اّ ّ هْهك اٍزِيا
لواه گوفزٌِ فْاُل ّل ،آى ُن ثب ایي ثوچَت کَ اّ ٝبلت كًيب اٍذ!
ٍپٌ ٝویمَی كیگوی ها پیِ هیگیوك کَ ُوَی هوكم آى ها هیٌّبٌٍل اهب اى آى ؿفلذ هیّهىًل؛
هُّ روبم کَبًی کَ ثب فلػَ ّ ريّیو یب لزل ّ اهػبة ثَ ؽکْهذ كًیْی هٍیلًل .اهبم ػلى
ى ؽٚود هؾول ّ فليفَی فلا كه ىهیٌِ َُزن ّ
هٞبلجَی ؽکْهذ هیکٌل ّ هیفوهبيل کَ هي ّٕ ّ
كه همبثل ،کَى کَ ثَ ؽکْهذ كًيْی هیهٍل یؼٌی اثْثکو پَو اثی لؾبفَ ،هیگْيل« 9هوا هُب کٌيل کَ
هي ثِزو اى ّوب ًيَزن».
آيب اهبم ػلیٝ بلت كًيب ثْك يب اثي اثی لؾبفَ ،ىاُل ثَ هلک كًيْی؟! كه ؽبلی کَ اّ کَی اٍذ کَ

ى ّ هٌکو ّٕيذ پيبهجوّ ل آى ُن ثوای ؽکْهذ كًيْٓ!! ّوب ها چَ هیّْك؟ چگًَْ
هٌکو ؽك ّٕ ّ
ؽکن هىکٌيل؟!

والوصية بالخصوص جاء بها كل األوصياء (ع) وأكدوا عليها ،بل وفي أصعب الظروؼ نجد الحسين (ع)
في كرببلء يقوؿ لهم ابحثوا في األرض ال تجدوف من ىو أقرب إلى محمد (ص) مني (أنا سبط محمد الوحيد
على ىذه األرض) ،ىنا أكد (ع) على الوصية والنص اإللهي ﴿ذُ ِّرياةً بػع ُ ِ
ض واللاو س ِم ِ
يم﴾،
َْ
ض َها م ْن بَػ ْع ٍ َ ُ َ ٌ
يع َعل ٌ
فالذين يفهموف ىذه اآلية يعرفوف أف الحسين (ع) أراد أف الوصاية محصورة بو (ع) ألنو الوحيد من ىذه

الذرية المستخلفة.

واآلف ،نعود إلى يوسف لنجد:
كه فْٖٓ ّٕیِذُ ،وَی إّيب آى ها آّهكًل ّ ثو آى رأکیل ًوْكًل ؽزی كه فٞیورویي
هْلؼیذُب؛ اهبم ؽَيي كه کوثال ثَ آًِب هیگْیل کَ روبم كًيب ها ثگوكيلً ،يكيکرو اى هي ثَ ؽٚود
هؾول ها ًقْاُیل یبفذ (ٗ ٚت٢ٜب ٟٞٛی ٗغ٘ـ ثل كٝی مٗي١ ٚستٖ) .ايٌغب اّ ثو ّٕيذ ّ ًِٔ الِى
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(كلمٛـاٛی ،ثلؽی ام ٛسْ ثلؽی ؿيِل ٝ ،ؽـاٛٝـ

ع ِٔ٤غ َػِِ»ْ٤
رأکیل هیفوهبیلُ « 9ر ِّسَ٣خ ثَ ْؼ ُ
ن َٜب ِْٖٓ ثَ ْؼل َٝللاُ َ
ضٜٞا  ٝؿاٛب است) .کَبًى کَ هفِْم ايي آيَ ها كهک هىكٌٌل هىكاًٌل کَ ؽَيي هیگْيل کَ ّٕيذ
فم ٜهقزٔ ثَ اّ اٍذ چوا کَ اّ رٌِب ثبلیهبًلٍ اى ایي مهیَی ّبیَزَی فالفذ ،هیثبّل.
ؽبل ثبىهیگوكین ثَ كاٍزبى يٍْف ّ هیثیٌین کَ9

الوصػية:
ك ويػعلِّم َ ِ
يل ْاألَح ِ
اد ِ
ك
يث َويُتِ ُّم نِ ْع َمتَوُ َعلَْي َ
ك يَ ْجتَبِ َ
﴿وَك َذلِ َ
ك م ْن تَأْ ِو ِ َ
يك َربُّ َ َ ُ َ ُ
في قوؿ يعقوب (ع) ليوسف (ع)َ :
ك ِمن قَػبل إِبػر ِاىيم وإِسحا َؽ إِ اف ربا َ ِ
ِ
و َعلَى ِ
يم﴾.
آؿ يَػ ْع ُق َ
وب َك َما أَتَ ام َها َعلَى أَبَػ َويْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
يم َحك ٌ
ك َعل ٌ
َ
َ
فيعقوب يبين أف يوسف (ع) وصيو وأنو امتداد لدعوة إبراىيم (ع) وبكل وضوح.
ِ ِ
﴿واتاػبَػ ْع ُ ِ ا
وب َما َكا َف لَنَا أَ ْف نُ ْش ِر َؾ بِاللا ِو ِم ْن َش ْي ٍء
يم َوإِ ْس َحا َؽ َويَػ ْع ُق َ
وفي قوؿ يوسف (ع)َ :
ت ملةَ آبَائي إبْػ َراى َ
ااس ول ِ
ِ
َك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَ ْش ُك ُرو َف﴾ ،فيوسف (ع) يؤكد انتسابو إلى
ك ِم ْن فَ ْ
َذلِ َ
ض ِل اللاو َعلَْيػنَا َو َعلَى الن ِ َ
األنبياء (ع) وأنو الخط الطبيعي الستمرار دعوتهم (ع).
 - 1وصیت:
ٞة
آٍ ْ َ٣ؼوُ َ
ْ َ٣اْلَ َدب ِدِ ٣
ش َُ٣ٝزِْ ِٗ ْؼ َٔزََ ُٚػَِ ْ٤يَ ََ ٝػَِِ ٠
كه ٍقي يؼمْة ثَ يٍْفَ ًَ َٝ « 9زُِيَ ْ َ٣جزَجِ٤يَ َسثيَ ََ ُ٣ٝؼِِّ ُٔيَ ِْٖٓ رَؤْ ِِ ٝ
م إَِ َسثَيَ َػ َِِ ْ٤د ٌِ ٝ( 252»ْ٤ث ٠اي ٠ُٛٞ ٚپلٝكؿُبكت ت ٞكا ثلٗیُنيٜـ ٝ
ع َذب َ
ًَ َٔب أَرَ َٔ َٜب َػَِ ٠أَثَ َ٣ْ ٞيَ ِْٖٓ هَ ْج َُ اِ ْث َشا َِٝ َْ ٤ٛاِ ْ
تأٝيْ ؽٞاة١ب كا ث ٠تٗ ٞیآٗٞمؿ ٘١ ٝضٜبٛ ٠ً ٙؼ٘ت ؽٞؿ كا پيص ام اي ٚثل پـكا ٙت ٞاثلا١يٖ  ٝاسغبم ت٘بٕ ًلؿٟ
ثٞؿ ،ثل ت ٝ ٞؽبٛـا ٙيؼوٞة  ٖ١ت٘بٕ ٗیًٜـ ٠ً ،پلٝكؿُبكت ؿاٛب  ٝعٌيٖ است).
یؼمْة ثب ّْٙػ کبهل ،هّّي هىکٌل کَ یٍْفّٕ يِِ اٍذ ّ اّ اٍزوواه كػْد اثواُين
هیثبّل.
ٞة َٓب ًَبَٕ ََُ٘ب إَْٔ ُٗ ْ
ؾ ِشىَ ثِبللِ ِْٖٓ ؽ َْ٢ء َرُِيَ ِْٖٓ
ع َذب َ
ّ كه ٍقي يٍْفَٝ « 9ارَجَ ْؼذُ َِِٓخَ آثَبئ ٢اِ ْث َشا َِٝ َْ ٤ٛاِ ْ
م َْ َ٣ٝؼوُ َ
ؾ ٌُشُ ٚٗ( 253» َٕٝپيل ٝآيي ٚپـكا ٖٛاثلا١يٖ  ٝاسغبم  ٝيؼوٞة ١ستٖ
ط ّلْ َ٣
كَ ْ
ط َ ٌَِٖ َُٝأَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
ن َِ للاِ َػَِ َْ٘٤ب ََ ٝػَِ ٠اَُ٘ب ِ
ٗ ٝب كا ٛسنؿ ً١ ٠يش صين كا ضليي ؽـا هلاك ؿ١يٖ ،اي ٚكضئتی است ً ٠ؽـا ثل ٗب  ٝثل ٗلؿٕ ؿيِل اكماٛی ؿاضت٠
است ٓٝی ثيطتل ٗلؿٕ ٛبسپبساٛـ) ،يٍْف رأکيل كاهك کَ ًَََت اّ ثَ اًجيب ثبىهىگوكك ّ اّ ،فٍِ ٜيو

ٝجيؼىِ اٍزوواه كػْد آًِب اٍذ.
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العلػم:
ت
في قولو﴿ :قَ َ
اـ تُػ ْرَزقَانِِو إِاال نَػباأْتُ ُك َما بِتَأْ ِويلِ ِو قَػ ْب َل أَ ْف يَأْتِيَ ُك َما ذَلِ ُك َما ِم اما َعلا َمنِي َربِّي إِنِّي تَػ َرْك ُ
اؿ ال يَأْتِي ُك َما طَ َع ٌ
ِملاةَ قَػ ْوٍـ ال يُػ ْؤِمنُو َف بِاللا ِو َو ُى ْم بِ ْاآل ِخ َرةِ ُى ْم َكافِ ُرو َف﴾.
ِِ
ص ْدتُ ْم فَ َذ ُروهُ فِي ُس ْنبُلِ ِو إِاال قَلِيبلً ِم اما تَأْ ُكلُو َف * ثُ ام يَأْتِي ِم ْن بَػ ْع ِد
ين َدأَباً فَ َما َح َ
وفي قولو ...﴿ :تَػ ْزَرعُو َف َس ْب َع سن َ
ِ
ك سبع ِش َدا ٌد يأْ ُكلْن ما قَ ادمتُم ل َُه ان إِاال قَلِيبلً ِم اما تُح ِ
ااس
اـ فِ ِيو يُػغَ ُ
صنُو َف * ثُ ام يَأْتِي ِم ْن بَػ ْع ِد ذَلِ َ
ك َع ٌ
ْ
ذَل َ َ ْ ٌ
َ َ َ ْ ْ
اث الن ُ
وفِ ِيو يػ ْع ِ
ص ُرو َف﴾.
َ َ
ض إِنِّي ح ِفي ٌ ِ
اج َعلْنِي َعلَى َخ َزائِ ِن ْاأل َْر ِ
يم﴾.
وفي قولو﴿ :قَ َ
اؿ ْ
َ
ظ َعل ٌ
 - 2علن:
كه گفزَی يٍْف« 9هَب ٍَ ّل َ٣ؤْرَِٔ ٌُ ٤ب هَ َؼبّ ر ُْشصَ هَبِٗ ِ ٚاِ َّل َٗجَؤْرُ ٌُ َٔب ثِزَؤْ ِ ِٚ ِِ٣ٝهَ ْج ََ إَْٔ َ٣ؤْرَِٔ ٌُ َ٤ب َرُِ ٌُ َٔب ِٓ َٔب َػَِ ََِٔ٘ ٢سثِّ ٢اِِّٗ ٢ر ََش ًْذُ
َِِٓخَ هَ ّْ ّٞل ُ٣ئْ ُِٓ٘ َٕٞثِبللِ َِ ْْ ُٛ ٝث ْبِ ٥خ َش ِح ًَُ ْْ ٛبكِشُُ( 254» َٕٝلت :عؼبٕ كٝما٠ٛی ض٘ب كا ٜٞ١م ٛيبٝكؿ ٟثبضٜـ ً ٠پيص ام آ،ٙ
ض٘ب كا ام تؼجيل آ ٙؽٞاة١ب صٜب ٠ً ٙپلٝكؿُبكٕ ث ٚٗ ٠آٗٞؽت ٠است ،ؽجل ؿ ٚٗ .ٖ١آييٗ ٚلؿٗی كا ً ٠ث ٠ؽـای يٌتب
اي٘بٛ ٙـاكٛـ  ٝث ٠كٝم هيبٗت ًبكلٛـ ،تلى ًلؿٟإ).

ع ْ٘جُِِ ِ ٚاِ َّل هَ ِِ٤ال ِٓ َٔب رَؤْ ًُُِ * َٕٞصُ َْ َ٣ؤْ ِرِْٖٓ ٢
ق ْذرُ ْْ كَ َز ُس ُٙٝكُِ ٢
ع ِ٘ َٖ٤دَأَثب كَ َٔب َد َ
ّ ُوچٌیي ٍقي اّ ....« 9ر َْض َسػَُ َٕٞ
ع ْج َغ ِ
قُ٘ * َٕٞصُ َْ َ٣ؤْ ِر ِْٖٓ ٢ثَ ْؼ ِذ َرُِيَ ػَبّ كَِ ُ٣ ِٚ ٤ـ ُ
بط َٝكِِٚ ٤
بس اَُ٘ ُ
ثَ ْؼ ِذ َر ُِيَ َ
ؽذَاد َ٣ؤْ ًُ َِْٖ َٓب هَ َذ ْٓزُ ْْ َُ ُ َٖٜاِ َّل هَِِ٤ال ِٓ َٔب ر ُْذ ِ
ع ْجغ ِ
قشُ١ ....( 255» َٕٝلت سبّ پی ؿك پی ثٌبكيـ ١ ٝل صٗ ٠یؿكٝيـ ،رن اٛـًی ًٗ ٠یؽٞكيـ ،ثب ؽٞض ٠اٛجبك ًٜيـ * ام
ْ َ٣ؼ ِ
آ ٙپس١ ،لت سبّ سؾت ٗیآيـ  ٝؿك آ١ ٙلت سبّ ،آٛض ٠ثلايطب ٙاٛـٝؽت٠ايـ ثؾٞكٛـ ِٗل اٛـًی ًٗ ٠ِٛ ٠یؿاكيـ
* پس ام آ ٙسبٓی آيـ ًٗ ٠لؿٗب ٙكا ثبكا ٙؿٜ١ـ  ٝؿك آ ٙسبّ اكطلؿٛی١ب كا ٗیكطلٛـ).
ك اَِِّٗ ٢دلِ٤ع َػُِِ( 256»ْ٤لتٗ :لا ثل ؽناي ٚاي ٚسلمٗي ٚثِ٘بك
ّ كه ایي ٍقي اّ« 9هَب ٍَ ْ
اج َؼ َِِْ٘ ٢ػََِ ٠خضَائِ ِٖ ْاْلَ ْس ِ
ً٢ِٛ ٚٗ ٠جبٛی ؿاٛبيٖ).

البيعػة هلل:
ِ
ِ
في قولو ﴿يا ص ِ
ِ
اء
احبَ ِي ِّ
الس ْج ِن أَأ َْربَ ٌ
اار * َما تَػ ْعبُ ُدو َف م ْن ُدونِو إِاال أ ْ
َ َ
اب ُمتَػ َف ِّرقُو َف َخ ْيػ ٌر أَِـ اللاوُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
َس َم ً
ِ
ٍ ِ
ِّين الْ َقيِّ ُم
ْح ْك ُم إِاال لِلا ِو أ ََم َر أ اَال تَػ ْعبُ ُدوا إِاال إِيااهُ ذَلِ َ
َس ام ْيتُ ُم َ
وىا أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم َما أَنْػ َز َؿ اللاوُ بِ َها م ْن ُس ْلطَاف إِف ال ُ
ك الد ُ
ول ِ
َك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
َ
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 - 3بیعت از آىِ خدا است:
ع َٔبء
اد ُذ ا ُْوََٜب ُس * َٓب رَ ْؼجُذُ ِْٖٓ َٕٝدُ ِٚ ِٗٝاِ َّل أَ ْ
بدجَ ِ ٢اُ ِّ
كه گفزَی يٍْفَ٣« 9ب َ
غ ْج ِٖ أَأَ ْسثَبة ُٓزَلَ ِّشهَُ َٕٞخ ْ٤ش أَ ِّ للاُ ا ُْ َِ ٞ
ف ِ
ط
ع َٔ ْ٤زُ َُٔٛٞب أَ ْٗزُ ْْ َٝآثَب ُإ ًُ ْْ َٓب أَ ْٗضَ ٍَ للاُ ثِ َٜب ِْٖٓ ُ
َ
ع ِْطَبٕ اِ ِٕ ا ُْ ُذ ٌْ ُْ اِ َّل ِ َللِ أَ َٓ َش أَ َّل رَ ْؼجُذُٝا اِ َّل اَِ٣بَ ُٙرُِيَ اُذِّ ُٖ٣ا ُْوَ ٌَِٖ ََُٝ ُْ ِّ٤أَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
257
(ای ؿٖ١ ٝمٛـاٛی ،آيب ؽـايبٗ ٙتؼـؿ ث٢تل است يب اهلل ،آ ٙؽـاٛٝـ يٌتبی ؿبٓت ثل ِ٘١بٙ؟ *
ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔ» َٕٞ
٘ٛیپلستيـ سٞای ؽـای يٌتب كا ِٗل اسٖ١بيی (ثت١بيی) كا ً ٠ؽٞؿ  ٝپـكاٛتب ٙآ٢ٛب كا ثٛ ٠بٕ١بيی ؽٞاٛـٟايـ ً ٠ؽـا
عزتی ثل احجبت آ٢ٛب ٛبمّ ٌٛلؿ ٟاست .عٌ٘ی رن عٌٖ ؽـا ٛيست ً ٠كلٗب ٙؿاؿ ٟاست ً ٠رن ا ٝكا ٛپلستيـ .ايٚ
است ؿي ٚكاست  ٝاستٞاكٓٝ ،ی ثيطتل ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ).

إضاءة
بعد أف عرفنا وجود قانوف إلهي لمعرفة خليفة اهلل في أرضو ،وىو مذكور في القرآف الكريم ،بل وجاء بو كل
األنبياء والمرسلين (ع) ،ويوسف (ع) أيضاً جاء بو ،نحتاج أف ننتفع ونعمل بهذا القانوف اإللهي في زمن
الظهور المقدس (زمن يوسف آؿ محمد (ص))؛ ألف من ال يعمل بهذا القانوف يكوف من أتباع إبليس (لعنو

اهلل) كما تبين.

وأنت تجد حتى في اإلنجيل أف عيسى (ع) يؤكد على أف األنبياء السابقين من بني إسرائيل قد ذكروه وبشروا

بو وأوصوا بو ،وكذا جاء بالعلم والحكمة ،وأيضاً رفع راية البيعة هلل وطالب بملك اهلل وحاكميتو .ومحمد أيضاً
أكد ىذا األمر وبيان أف األنبياء السابقين ذكروه وبشروا بو وأوصوا بو ،وأنو مذكور في التوراة واإلنجيل ،وجاء
(ص) ليُعلِّم الكتاب والحكمة ،ورفع راية البيعة هلل ،وطالب بملك اهلل وحاكميتو سبحانو وتعالى في أرضو.
وكذا آؿ محمد (ص) ،وتوجد أكثر من رواية عنهم (ع) أكدوا بها ىذا القانوف اإللهي ،لكي ال يضل شيعتهم.
ولكن لؤلسف َم ْن ي ادعوف أنهم شيعتهم اختاروا في آخر الزماف الكفر بروايتهم واإلعراض عنها وعن القرآف
الكريم ،واتباع العلماء غير العاملين ،فأضلوىم وخلطوا عليهم الحق بالباطل ،فلم يعد عندىم قانوف لمعرفة

الحجة من اهلل وخليفة اهلل ،مع أف ىذا القانوف اإللهي لمعرفة الحجة من اهلل وخليفة اهلل والوصي الذي يمتحن
بو الناس موجود في القرآف الكريم ،وقد بينتو بوضوح لعل من يدعوف أنهم شيعة آؿ محمد ،وعامة أصحاب

األدياف اإللهية ،يلتفتوف إلى ىذا القانوف فينقذوف أنفسهم من النار.
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سٝؽ٘گشی
پٌ اى ایٌکَ اى ّعْك كاّزي لبًًْی الِی ثوای ٌّبفذ فلیفَی فلاًّل كه ىهیٌِ آگبُی یبفزین
فلبًًْی کَ كه لوآى کوين گفزَ ّلٍ اٍذ ّ روبم اًجيب ّ فوٍزبكگبى اى عولَ یٍْف ایي لبًْى ها ثب
فْك آّهكًلف ؽبل ثبیل اى ایي لبًْى ثِوٍ گیوین ّ ایي لبًْى الِی ها كه ىهبى ظِْه هملً (ىهبى یٍْف
آل هؾول )ثَ کبه ثجٌلین؛ چوا کَ کَی کَ ثَ ایي لبًْى ػول ًکٌلُ ،وبى ْٝه کَ ثیبى گوكیل ،اى پیوّاى
اثلیٌ کَ لؼٌذ فلا ثو اّ ثبك ،فْاُل ّل.
ؽزی كه اًغيل هىثيٌين کَ ؽٚود ػيَی رأکيل هیکٌل کَ اًجيبٓ پیْیيِ ثٌى اٍوايئل اّ ها مکو
کوكٍ ،ثَ اّ ثْبهد كاكٍ ّ ّٕیِذ ًوْكٍاًل .اّ ػلن ّ ؽکوذ آّهك ّ ُوچٌیي پوچن «الجیؼذ للَ»
(ثیؼذ اى آىِ فلاًّل اٍذ) ها ثوافواّذ ّ فْاُبى ٍلٌٞذ ّ ؽبکویِذ فلاًّل ثْك .ؽٚود هؾول

ًیي ثو ایي هْْٙع رأکیل هیفوهبیل ّ ثیبى هیكاهك کَ اًجیبی پیْیي اّ ها مکو کوكٍ ،ثَ اّ ثْبهد كاكٍ
ّ ّٕیِذ ًوْكٍاًل؛ ایٌکَ ایْبى كه رْهاد ّ اًغیل مکو ّلٍ اٍذ ّ آهلٍ اٍذ رب کزبة ّ ؽکوذ
ثیبهْىك ،پوچن الجیؼذ للَ ها ثوافواىك ّ فْاٍزبه ٍلٌٞذ ّ ؽبکویِذ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل كه
ىهیٌِ هیثبّل.
آل هؾولً یي چٌیي ثْكٍاًل ّ چٌلیي هّایذ اى آًِبّ عْك كاهك کَ ثو ایي لبًْى الِی رأکیل

فوهْكٍاًل رب ّیؼیبًْبى گوواٍ ًگوكًلّ .258لی ثب کوبل رأٍِف هیثيٌين کَ كه آفو اليهبى ،کَبًی کَ
اكػبی رْيِغ كاهًل هّايذُبی آًِب ها هٌکو هیًّْل ّ اى آًِب ّ لوآى کوین هّی ثوهیربثٌل ّ ػلوبی
ثیػول ها پیوّی هیکٌٌل؛ آًِب ًیي گوواُْبى هیکٌٌل ّ ؽك ّ ثبٝل ها كه ُن هیرٌٌل ْٝهی کَ كیگو
لبًًْی ثوای ٌّبفذ ؽغِذ ّ عبًْیي فلاًّل ثوایْبى ثبلی ًویهبًل؛ ثب ّعْك ايٌکَ لبًْى ٌّبفذ
ؽغِذ اى ٍْی فلاًّل ّ عبًْیي فلاًّل ّ ّٕی کَ هوكم ثب آى آىهْكٍ هیًّْل ،كه لوآى ّعْك كاهك ّ
پیِرو ثَ ّْٙػ آى ها ثیبى ًوْكم؛ رب ّبیل کَبًی کَ اكػبی ّیؼَ ثْكى آل هؾول ها كاهًل ّ ثَ ْٝه
کلی پیوّاى اكیبى الِی هزْعَ ایي لبًْى ثًْْل ّ فْیْزي ها اى آرِ ثوُبًٌل.

 - 258از جمله= از عبد االعلی رواٌت شده است= به ابو عبدهللا امام صادق عرض کردم= کسی که اٌن امر را بر عهده میگٌرد
و مدعی آن است ،حجتش چٌست؟ فرمود= «از حالل و حرام از او پرسيده میشود» .راوی میگوٌد= سپس اٌشان به من رو نمود
و فرمود= «سه دليل است که در کسی جمع نمی شود ،مگر اينکه صاحب االمر باشد :اينکه سزاوارترين فرد نسبت به فرد قبلی
است ،سالح نزد او است و صاحب وصيت آشکار باشد .»....کافی= ج  1ص  5;7ح .5
حرث بن مؽٌره میگوٌد= به ابو عبدهللا امام صادق عرض کردم= صاحب االمر چگونه شناخته میشود؟ اٌشان فرمود= «با
آرامش و وقار ،و علم ،و وصيت» .بصائر الدرجات= ص <.81
از ابو جارود نقل شده است که گفت= از ابا جعفر امام باقر پرسٌدم= امام با چه شناخته میشود؟ اٌشان فرمود= «با چند
صی است و او را نشانهای برای مردم قرار داده است تا بر آنها
ويژگی :اولين آن ،اينکه از سوی خداوند تبارک و تعالی بر او ن ّ
حجت باشد؛ چرا که رسول خدا علی را منصوب فرمود و او را با نام و وجودش به مردم شناسانيد .همچنين امامان  ،اولی
دومی را منصوب میکنند؛ و اينکه از او پرسش میشود و پاسخ میگويد ،و اينکه در حضورش ساکت میشوند و او است که
آغاز میکند.»...
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إذف ،فصاحب الحق اإللهي الوصي المعزي ألنبياء اهلل ورسلو ،الذي يأتي في آخر الزماف إذا جاء بهذه األمور

الثبلثة ،وىي:

ثٌبثوایيٕ ،بؽت ؽك الِیّٕ ،یّ ػيِدكٌُلٍی اًجیبی فلاًّل ّ فوٍزبكگبًِ 259کَ كه آفو اليهبى
هیآیل ،ایي هْاهك ٍَگبًَ ها ثب فْك فْاُل آّهك9

الوصية :أي أف الماضين (ع) أوصوا بو ونصوا عليو باالسم والصفة والمسكن ،كما كانت الوصية بالرسوؿ
محمد من األنبياء الماضين (ع) باسمو ،وبصفتو أنو راكب الجمل ،وبمسكنو فاراف أي مكة وما حولها

(عرفات) ،والروايات الدالة على الوصي في آخر الزماف باسمو وصفتو ومسكنو كثيرة.

وصیت :يؼٌی گنّزگبى ثَ اّ ّٕيذ کوكٍاًل ّ اّ ها ثب اٍنٕ ،فذ ّ هؾل ٍکًْذ ثَ ٕواؽذ
ثیبى كاّزَاًل؛ ُوبى ْٝه کَ كه هْهك پيبهجو اٍالم ،اًجيبٓ پیْیي ثَ اّ ثب ًبم ّ ٕفزِ کَ ٍْاه ثو
ّزو اٍذ ّ هؾل ٍکًْزِ كه فبهاى کَ هکَ ّ اٝوافِ (ػوفبد) هیثبّلّٕ ،یِذ کوكٍ ثْكًل .هّايبد
هوثْ ٛثَ ّٕىِّ آفو اليهبى ثب اٍن ّ ٕفذ ّ هَکي ،ثَیبه هیثبٌّل.

ث
﴿ى َو الا ِذي بَػ َع َ
وجاء أيضاً بالعلم والحكمة كما جاء رسوؿ اهلل (ص) محمد بالعلم والحكمة ،قاؿ تعالىُ :
ِ
ْكتَاب وال ِ
ِ
ِِ
ِ
ض ٍ
بلؿ
ْح ْك َمةَ َوإِ ْف َكانُوا ِم ْن قَػ ْبلُ ل َِفي َ
ين َر ُسوالً م ْنػ ُه ْم يَػ ْتػلُو َعلَْي ِه ْم آيَاتو َويُػ َزِّكي ِه ْم َويُػ َعلِّ ُم ُه ُم ال َ َ
في ْاأل ُِّميِّ َ
ُمبِي ٍن﴾ ،وىذا الرسوؿ ىو محمد بن عبد اهلل (ص) المرسل في األوليين من ىذه األمة.
ثم يقوؿ تعالى﴿ :وآ َخ ِرين ِم ْنػهم لَ اما يػلْح ُقوا بِ ِهم وىو الْع ِزيز ال ِ
يم﴾ ،وىذا الرسوؿ في اآلخرين ىو المهدي
ْ َ َُ َ ُ َ
َ َ ُْ َ َ
ْحك ُ
األوؿ من ولد اإلماـ المهدي (ع) ،ومرسلو ىو اإلماـ المهدي (ع) ،وأيضاً يعلمهم الكتاب والحكمة مما

جاء بو رسوؿ اهلل محمد (ص) ،وكاف اسمو (ص) في السماء أحمد ،والمهدي األوؿ اسمو في األرض أحمد

وفي السماء محمد ،فهو صورة لرسوؿ اهلل محمد (ص) ويبعث كما بُعث محمد (ص) ،ويعاني كما عانى
محمد (ص) ،فبلبد من وجود قريش وحلفائها وأـ القرى والهجرة والمدينة وكل ما رافق دعوة رسوؿ اهلل

محمد (ص) ،فقط المصاديق والوجوه تتبدؿ إنما ىي وىم كتلك وأولئك.

 - 259عٌسی فرمود=« 8امّا اآلن نزد فرستندهی خود میروم و كسی از شما از من نپرسد به كجا میروی  9ولٌكن چون اٌن را
به شما گفتم ،دل شما از ؼم پُر شده است  :و من به شما راست میگوٌم كه رفتن من برای شما بهتر است؛ زٌرا اگر نروم
تسلّیدهنده نزد شما نخواهد آمد .اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم ; و چون او آٌد ،جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم
خواهد نمود < اما بر گناه؛ زٌرا آنها به من اٌمان نمیآورند  11و اما بر عدالت ،از آن سبب كه نزد پدر خود میروم و دٌگر مرا
نخواهٌد دٌد  11و امّا بر داوری ،از آن رو كه بر رئٌس اٌن جهان حكم شده است  15و بسٌار چٌزهای دٌگر نٌز دارم که به شما
روح راستی آٌد ،شما را به جمٌع راستی هداٌت خواهد
بگوٌم ،ولی اآلن طاقت تحمّلشان را ندارٌد  16ولی هنگامی که او ٌعنی
ِ
كرد زٌرا كه از خود ت ّكلم نمیكند بلكه فقط به آنچه شنٌده است سخن خواهد گفت» .انجٌل ٌوحنا= اصحاح شانزدهم.
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هوچٌیي علن و حکوت هیآوردُ :وبى گًَْ کَ پيبهجو فلا ؽٚود هؾول ػلن ّ ؽکوذ
آّهك .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل َُٞ ٛ« 9اَُ ِز ١ثَ َؼ َ
َبة
ش كِْ ٢اْلُ َِّٓ َٖ٤ِّ٤س ُ
عّٞل ِٓ ْ٘ ُْ َ٣ ْْ ٜزَُِ ٞػَِ ْ ْْ ِٜ ٤آَ٣برِ ُِ٣َٝ ٚضَ ًَِّ ُ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ؼِِّ ُٔ ُ ُْ ٜا ُْ ٌِز َ
مالٍ ُٓجِ( 260»ٖ٤ا ٝاست ؽـايی ًٗ ٠يبٗ ٙلؿٗی ثیًتبة ،پيبٗجلی ام ؽٞؿضبٙ
َٝا ُْ ِذ ٌْ َٔخَ َِ ٝإْ ًَبُٗٞا ِْٖٓ هَ ْج َُ َُلَِ ٢
ٗجؼٞث ؿاضت تب آيبتص كا ثل آ٢ٛب ثؾٞاٛـ ً ٝتبة  ٝعٌ٘تطب ٙثيبٗٞمؿ اُل ص ٠پيص ام آ ٙؿك ُ٘لا١ی آضٌبك ثٞؿٛـ) ّ

ايي فوٍزبكٍُ ،وبى هؾول ثي ػجل اللَ اٍذ کَ ثَ ٍْی اّلیيُبی ایي اهِذ فوٍزبكٍ ّل.
ٍپٌ هیفوهبيلَ َٝ « 9
آخ ِشَٔ َُ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ب َ ِْ َ٣ذوُٞا ثِ ِ َُٞ َٛٝ ْْ ٜا ُْ َؼ ِضُ ٣ض ا ُْ َذ ٌِ ٝ( 261»ُْ ٤ثل ُل١ٝی ؿيِل ًٜٞ١ ٠م ث ٠آ٢ٛب
ٛپيٞست٠اٛـ  ٝا ٝپيلٝمٜٗـِ عٌيٖ است) .ايي فوٍزبكٍ ثوای گوُّی كیگوُ ،وبى هِلٓ اّل اى ًَل اهبم

هِلٓ اٍذ کَ اهٍبل کٌٌلٍاُ اهبم هِلٓ هیثبّلُ .وچٌیي اّ ثَ آًِب کزبة ّ ؽکوزی کَ هٍْل
فلا ؽٚود هؾول آّهك ها رؼلین هیكُل؛ پیبهجوی کَ اٍوِ كه آٍوبى اؽول اٍذ ّ هِلی اّل،
ًبهِ كه ىهیي اؽول ّ كه آٍوبى هؾول هیثبّل .اّ ْٕهری اى هٍْل فلا ؽٚود هؾول هیثبّل ّ
هجؼْس هیّْك ُوبى گًَْ كَ ؽٚود هؾول هجؼْس ّل ّ اميذ ّ آىاه هیثيٌل ُوبى گًَْ كَ
ؽٚود هؾول اميذ ّ آىاه كیل .پٌ ؽزوبً لويِ ّ ُنپیوبًبى آًِب ًیي ّعْك كاهًلُ ّ ،وچٌیي
امِ الموا ّ ُغود ّ هليٌَ ّ ،روبم آًچَ ثَ ُوواٍ كػْد ؽٚود هؾول ثْك ًیي فْاُل ثْك ،فمٜ
هٖلاقُب ّ ّکلُب رـییو هیکٌل ّگوًَ ایي هفلاكُب ّ افواكً ،ظیو ُوبى هفلاكُب ّ افواك فْاٌُل ثْك.

أما األمر الثالث :وىو المطالبة بحاكمية اهلل والملك اإللهي ،فبلبد أف يتحقق في الواقع المعاش بشكل
يتوضح فيو صاحب الحق اإللهي وحكمتو وعلمو ومعرفتو بعاقبة األمور .والحمد هلل تم ىذا بفضل اهلل سبحانو
وتعالى ،فكل أولئك العلماء غير العاملين دعوا إلى حاكمية الناس واالنتخابات وشورى وسقيفة آخر الزماف

يرض إال حاكمية اهلل وملك اهلل سبحانو ،ولم يحد عن الطريق الذي بيانو
إال الوصي بفضل من اهلل عليو لم َ
محمد وآؿ محمد (ع) ،أما العلماء غير العاملين فقد خرجوا وحادوا عن جادة الصواب ،وتبيان بفضل خطة

إلهية محكمة أف رافع راية رسوؿ اهلل محمد (ص) (البيعة هلل) ىو فقط الوصي.

اها هىضىع سىم ،هواى خىاستار شدى حاکویت خداوًد و سلطٌت الهی
هیباشد :ثبيل كه ىًلگى هّىهوٍی هب ثَ ّکلى کَ ٕبؽت ؽك الِى ّ ؽکوذ ّ ػلن ّ هؼوفزِ ثَ
ػبلجذ اهْه ثَ ْٝه ّاٙؼ ّ آّکبه رأصیوگناه ثبّلً ،وبیبى گوكك .فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ها ّکو کَ ثب
فٚل ّ هٌّزُِ ،وَ چیي ها ثَ روبهی ثَ اًزِب هٍبًیل؛ روبم ػلوبٓ ثیػول ثَ ؽبکويذ هوكم،

اًزقبثبدّْ ،هی ّ ٍمیفَی آفو اليهبى كػْد هیکٌٌل ،هگو ّٕی ،کَ ثَ فٚل فلاًّل ثَ چیيی عي
ؽبکویِذ فلاًّل ّ ٍلٌٞذ الِی هٙبیذ ًلاك ّ اى هاُی کَ هؾول ّ آل هؾول رجییي ًوْكًل ،رؼلّی
ًکوك؛ اهب ػلوبٓ ثٔػول ،اى هَيو كهٍذ فبهط ّلًل ّ رؼلی ًوْكًل ّ ،ثَ فٚل ًمَْی هؾکن الِی
ثو هوكم آّکبه ّل کَ 9رٌِب ثوافواىًلٍی پوچن هٍْل فلا ؽٚود هؾول( الجؼیذ للَ) فمّٕ ٜی
 - 260جمعه= .5
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هیثبّل.

أما َم ْن سواه فهم قد رفعوا راية االنتخابات وحاكمية الناس وىي بيعة في أعناقهم للطاغوت وبملئ إرادتهم،

بل وىم قد دعوا الناس لها ،وانخدع الناس بسبب جهلهم بالعقيدة التي يرضاىا اهلل سبحانو وتعالى ،مع اف

أىل البيت (ع) قد بيانوا ىذا األمر بكل وضوح وجبلء ،ودـ الحسين في كرببلء خير شاىد على ذلك ،وإف

كانت فاطمة الزىراء (ع) لما نحى القوـ الوصي علي (ع) خاطبتهم قائلة( :أما لعمر إلهك لقد لقحت فنظرة

ريثما تنتج ،ثم احتلبوا طبلع القعب دماً عبيطاً وزعافاً ممقراً ،ىنالك يخسر المبطلوف ويعرؼ التالوف غب ما
أسس األولوف ،ثم طيبوا عن أنفسكم أنفساً ،واطمأنوا للفتنة جأشاً وابشروا بسيف صارـ وىرج شامل
واستبداد من الظالمين ،يدع فيئكم زىيداً وزرعكم حصيداً .فيا حسرتي لكم وأنى بكم وقد عميت عليكم

أنلزمكموىا وأنتم لها كارىوف).

اهب ٍبیویي ،پوچن اًزقبثبد ّ ؽبکويذ هوكم ها ثوافواّزٌل ّ ايي ثيؼزی ثوای ٝبؿْد اٍذ کَ ثب
هٙبیذ کبهل ،ثو گوكى فْیِ كاهًل؛ ؽزى هوكم ها ثَ ايي ٍْ كػْد کوكٍاًل ّ ثَ عِذ عِل هوكم
ًَجذ ثَ ػمیلٍای کَ هْهك هٙبیذ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل هیثبّل ،هوكم ها فویت كاكٍاًل؛ ثب ّعْك
ايٌکَ اُل ثيذ ايي هْْٙع ها ثَ ْٝه کبهل هّّي کوكٍاًل ّ فْى اهبم ؽَیي كه کوثال ثِزویي گْاٍ ّ
ّبُل ثو ایي اكػب اٍذّ .لزى فبٝوَی ىُوا ؽك ّٕی پیبهجو ؽٚود ػلی ها پبيوبل ّلٍ هىثیٌل،
آًِب ها هْهك فٞبة لواه هىكُل ّ هىفوهبیل9
ث ٠رب ٙؽٞؿٕ سُٜٞـ ً ٠كت٠ٜی آٛب ٙثبكؿاك ضـ ،ؿك اٛتظبك ثبضيـ ً ٠تب ص ٠اٛـامٛ ٟتيز ٠ؽٞا١ـ ؿاؿ ،سپس
آ ٙكا ٛظيل يي هـط پل ام ؽ ٙٞتبم ٝ ٟم١ل ًُطٜـً ٟلؿٛـ ،ؿك آٞٗ ٙهغ است ً ٠ا ْ١ثبعْ ؿصبك ؽسبكت
ؽٞاٜ١ـ ضـ  ٝثٜيبُٙناك پيطيٜيب ٙكا ؽٞاٜ١ـ ضٜبؽت ،سپس ام ؿٛيبی ؽٞؿ ؿكُقكيـ ٗ ٝغ٘ئ ٚثبضيـ ًُ ٠لكتبك
كت ٠ٜؽٞا١يـ ضـٗ ،ژؿ ٟثبؿ ض٘ب كا ث ٠ض٘طيلی ثلٛـ ٝ ٟظٔ٘ی هٞی  ٝث ٠كت٠ٜای ػ٘ٗٞی  ٝاستجـاؿی ام
ستٌ٘بكا ٠ً ٙاٛـًی ض٘ب كا ٝاٗیُقاكؿ ،آِٛب١ ٟستی ض٘ب كا ث ٠يـ٘ب ٗیثلؿٝ .اعسلتب ثل ض٘ب! ثً ٠زب ١ـايت
ٗیضٞيـ؟ ؿك غٞكتی ً١ ٠ـايت ام ض٘ب ٛبپـيـ ضـ ،آيب ٗب ٗیتٞاٛيٖ ض٘ب كا ٗٔنٕ ٗ ٝزجٞك ٘ٛبييٖ ،ؿك عبٓی ً٠
ض٘ب ام كا ٟكاست ثيناكيـ؟!

262
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ب ما َسنّوا ،واحتلبوا طبلع القعب دماً عبيطاً .فهل ىذا الحاؿ الذي أنتم فيو
فهم اليوـ علموا بأنفسكم غُ ا
عذاب من اهلل سبحانو أـ ال ؟!!! في قرارة أنفسكم تقروف أنو عذاب من اهلل ،ولكن تخافوف أف تقروا

بألسنتكم لئّبل يقاؿ لكم :فهذا أحمد الحسن مرسل من اإلماـ المهدي (ع) وىذه رسالة إلهية ،واهلل يقوؿ:
ِ
ث َر ُسوالً﴾.
ين َحتاى نَػ ْبػ َع َ
َ
﴿وَما ُكناا ُم َع ِّذب َ

ّ اهوّى ،آًِب فْكّبى ثَ ػبلجذ آًچَ ثٌیبى ًِبكًل ًيكیک ّلٍاًل ّ للػ ثيهگ فْىُبی
پبیوبلّلٍ ها كّّیلًل.
آیب ایي ّٙؼیزی کَ ّوب اهوّى كه آى گوفزبه ّلیل ،ػناثی اى عبًت فلاًّل ًیَذ؟!
كه فلْد فْك هیگْییل کَ ػناثی الِی اٍذ ّلى هىروٍيل ثَ ىثبى الواه کٌیل رب هجبكا ثَ ّوب
ثگْیٌل کَ ایي اؽول الؾَي ،فوٍزبكٍ ّلٍ اى ٍْی اهبم هِلی ّ ایي هٍبلذ ،هٍبلزی الِی اٍذ كه
ؽبلی کَ فلاًّل هیفوهبیلَٓ َٝ « 9ب ًَُ٘ب ُٓ َؼ ِّزثَِ َٖ٤دزَْ َٗ ٠ج َؼ َ
عّٞل» (ٗ ٝب ١يش هٗٞى كا ػقاة ٘ٛىؿ١يٖ ِٗل اي٠ٌٜ
ش َس ُ
كلستبؿٟای ثل آ٢ٛب ٗجؼٞث ًٜيٖ) .

أما المعجزة المادية فهي ال يمكن أف تكوف وحدىا طريقاً إليماف الناس ،بل اهلل ال يرضى بهكذا إيماف مادي

محض ،ولو كاف يَقبل ل َقبل إيماف فرعوف بعد أف رأى معجزة مادية قاىرة ال تؤوؿ ،وىي انشقاؽ البحر ،ورأى
ت أَناوُ ال إِلَوَ إِاال الا ِذي آمنَ ْ ِ ِ
ِ
ائيل َوأَنَا ِم َن
﴿آم ْن ُ
َ
كل شق كالطود العظيم ،ولمسو بيده فقاؿَ :
ت بو بَػنُو إ ْسر َ
ت قَػبل وُك ْن َ ِ
ِِ
ِِ
ين﴾.
ين﴾ .ولكن اهلل ال يرضى ىذا اإليمافْ :
﴿آآل َف َوقَ ْد َع َ
ت م َن ال ُْم ْفسد َ
ال ُْم ْسلم َ
ص ْي َ ْ ُ َ
ك آيَةً َوإِ اف َكثِيراً ِم َن
ك لِتَ ُكو َف لِ َم ْن َخ ْل َف َ
يك بِبَ َدنِ َ
وقد ترؾ اهلل بدف فرعوف آية للناس ليتفكروا﴿ :فَالْيَػ ْوَـ نػُنَ ِّج َ
ااس َع ْن آيَاتِنَا لَغَافِلُو َف﴾ ،ولكن قليل من انتفعوا بهذه اآلية و ﴿ َكثِيراً ِم َن الن ِ
الن ِ
ااس َع ْن آيَاتِنَا لَغَافِلُو َف﴾.
اهب هؼغيٍی هبكٓ ،ثَ رٌِبئ ًویرْاًل هاٍ ايوبى آّهكى هوكم ثبّل ّ ؽزی فلاًّل ًیي ثَ چٌیي
ایوبى هبكی هؾٚی هاٙی ًویّْك .اگو چٌیي ایوبًی پنیوفزَ هیّل ،ثَ ْٝه لٞغ ایوبى فوػْى پٌ اى
هْبُلٍی هؼغيٍی هبكی لبُو کَ ؿیو لبثل رأّیل ثْك ،هْهك لجْل ّالغ هیّل؛ ُوبى هؼغيٍی
ّکبفزي كهیب ّ اّ كیل کَ ُو پبهٍ ،چْى کُْی ػظین ّل ّ آى ها ثب كٍزبًِ لوٌ ًوْك ّ گفذ« 9آ َٓ ْ٘ذُ
غِِ ِٔ( 263» َٖ٤اي٘ب ٙآٝكؿٕ ً١ ٠يش ؽـاٛٝـی رن آ ٠ٌٛثٜی اسلائيْ ث٠
عشائَٝ ََ ٤أََٗب َِٖٓ ا ُْ ُٔ ْ
أََّٗ ُٚل اَُِ َٚاِ َّل اَُ ِز ١آ ََٓ٘ذْ ثِ ِ ٚثَُ٘ ٞاِ ْ
آ ٙاي٘ب ٙآٝكؿٟاٛـٛ ،يست  ٚٗ ٝام تسٔيٖ ضـُب)ٖٛ؛ ّلی فلاًّل چٌيي ايوبًى ها لجْل ًوىكٌلْ « 9آَٝ َٕ٥هَ ْذ
غ ِذ( 264» َٖ٣آيب اًٜٙٞ؟ ؿك عبٓی ً ٠ت ٞپيص ام اي ،ٚػػيبٗ ٙیًلؿی  ٝام ٗلسـا ٙثٞؿی!).
ػ َ
َقْ٤ذَ هَ ْج َُ َْ٘ ًُ ٝذَ َِٖٓ ا ُْ ُٔ ْل ِ
ّ فلاًّل ثلى فوػْى ها ثبلی گناّذ رب آیَای ثوای هوكم ثبّل ،رب رفکو کٌٌل« 9كَب ُِّْ َُ٘ٗ َّ ْٞ َ٤ج٤يَ ثِجَ َذِٗيَ
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ط ػَْٖ آَ٣برَِ٘ب َُ َـبكُِِ( 265» َٕٞاٗلٝم ،ثـ ٙت ٞكا علظ ٗیًٜيٖ تب ثلای آٛب ٠ً ٙپس
ُِزَ ٌَُ َْٖٔ ُِ َٕٞخ ِْ َليَ آَ٣خ َِ ٝإَ ًَضِ٤شا َِٖٓ اَُ٘ب ِ
ام تٗ ٞیٗبٜٛـ ػجلتی ثبضی ٝ ،عبّ آ ٠ٌٛثسيبكی ام ٗلؿٕ ام آيبت ٗب ؿبكْاٛـ)؛ ّلی ػلٍی کوی اى ایي آیَ ًفغ
ط ػَْٖ آَ٣برَِ٘ب َُ َـب ِكُِ( » َٕٞثسيبكی ام ٗلؿٕ ام آيبت ٗب ؿبكْاٛـ).
ثوكًل ّ « ًَضِ٤شا َِٖٓ اَُ٘ب ِ

كما أف المعجزة ال يمكن أف تكوف لكل من يطلبها ،و إال آلمن الناس جميعاً إيماناً قهرياً اجبروا عليو بما
يروف من قدرة قاىرة ال طاقة لهم على مواجهتها ،ولن يكوف ىذا إال استسبلماً لؤلمر الواقع وليس إسبلماً
وتسليماً للغيب ،واهلل سبحانو ىو الغيب ،ولعل من تدبر في معجزات األنبياء يجدىا جميعاً جاءت مشابهة
لما انتشر في زمانهم ،فموسى يأتي بالعصا التي تصبح أفعى في زمن فيو عشرات يلقوف عصيهم فإذا ىي

أفعى كما يخيل للناس ،وكذا عيسى جاء ليشفي المرضى في زمن انتشر فيو الطب ،ومحمد (ص) يأتي
﴿ول َْو َج َعلْنَاهُ َملَكاً
بالقرآف لقوـ اشتهروا بالكبلـ والشعر ،فاألمر وما فيو أنها جاءت كذلك للابس ،قاؿ تعالىَ :
ِ
سو َف﴾.
لَ
َج َعلْنَاهُ َر ُجبلً َولَلَبَ ْسنَا َعلَْي ِه ْم َما يَػ ْلب ُ
وما ىذا اللبس والمشابهة إال لتكوف ىناؾ مساحة لتأوؿ المتأولين الذين ال يؤمنوف بالغيب ،ولتبقى مساحة

لئليماف بالغيب ،و إال فاإليماف المادي المحض ليس إيماناً ،وال إسبلماً ،وال يقبلو اهلل قاؿ تعالى﴿ :قُ ْل يَػ ْوَـ
اِ
يمانُػ ُه ْم َوال ُى ْم يُػ ْنظَ ُرو َف﴾.
ين َك َف ُروا إِ َ
الْ َف ْت ِح ال يَػ ْنػ َف ُع الذ َ

ایٌگًَْ ًیَذ کَ هؼغيٍ ثوای ُو کَی کَ فْاُبًِ ثبّل ،هؿ كُل؛ كه ایي ْٕهد ُوَی هوكم
ايوبى هىآّهكًل؛ ایوبًی لِوی اى ٍو اعجبه ،ثَ كلیل آى للهد لبُوٍای کَ هیثیٌٌل ّ ربة ّ رْاى
همبثلَ ثب آى ها ًلاهًل .چٌیي ّٙؼیزی چیيی عي رَلین ّلى كه ثواثو ارفبلی کَ ثَ ّلْع پیٍْزَ اٍذ،
ًویثبّل ّ اٍالم ّ رَلین ّلى ثَ ؿیت هؾَْة ًویگوكك؛ كه ؽبلی کَ فلاًّلُ ،وبى ؿیت اٍذ.
اگو کوى رلثو کٌيل فْاُیل كیل کَ ُوَی هؼغياد اًجيب هْبثَ آًچَ كه ىهبىّبى گَزوُ كاّزَ ثْك،

هیثبّل؛ هٍْى ػٖبیی هىآّهك کَ رجليل ثَ هبه هىّْك ،آى ُن كه ىهبًی کَ كٍُب ًفو ػٖبُبیْبى
ها هیاًلافزٌل ّ هوكم آًِب ها ثَ ْٕهد افؼی رْٖه هیکوكًل .ػيَى كه ىهبًی کَ ٝت گَزوُ یبفزَ
ثْك ،ثیوبهاى ها ّفب هیكُل ّ ؽٚود هؾول لوآى ها ثوای لْهی هیآّهك کَ ثَ کالم ّ ّؼوگْیی ِّوٍ
ثْكًل .ثٌبثوایي هؼغيٍ ّ آًچَ كه آى اٍذ ثب هملاهی ّجَِ ُوواٍ اٍذ .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل9
غَ٘ب َػَِ َْٓ ْْ ِٜ ٤ب ِْ َ٣جِغُ ٝ( 266» َٕٞاُل ا ٝكا ام ٗيب ٙكلضتِب ٙثلٗیُنيـيٖ ثبم  ٖ١ا ٝكا
« ََ ْٞ َُٝج َؼ َِْ٘بٌََِٓ ُٙب َُ َج َؼ َِْ٘بَ ُٙس ُجال َََُِٝجَ ْ
ث ٠غٞكت ٗلؿی ٗیكلستبؿيٖ  ٝاي ٚؽٔظ  ٝاضتجب ٠ً ٟپـيـ آٝكؿٟاٛـ ثل ربی ٗی٢ٛبؿيٖ).

ايي ّجَِ ّ پّْیلگی عي ثَ عِذ ثبلی هبًلى هیلاًی ثوای رأّیل رأّیلکٌٌلگبىً ،یَذ؛ ُوبى

کَبًی کَ ثَ ؿيت ايوبى ًوىآّهًل ّ ،رب هیلاًی ثوآ ایوبى ثَ ؿيت ثبلى ثوبًل؛ ّگوًَ ایوبى هبكی
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هؾ٘ ًَ ،ایوبى اٍذ ّ ًَ اٍالم ًَ ّ ،هْهك لجْل فلاًّل هیثبّل .فلاًّل هزؼبل هیفوهبیل« 9هُ َْ َّ ْٞ َ٣
خ ّل ْ٘ َ٣لَ ُغ اَُ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝا ِأَ ٣بُٗ َُّٝ ْْ ٜل ُْ٘ ُ٣ ْْ ٛظَشُ( 267» َٕٝثِ :ٞؿك كٝم كتظ  ٝپيلٝمی ،اي٘ب ٙآٝكؿً ٙبكلا ٙسٞؿضبٙ
ا ُْلَ ْز ِ
ٛلسبٛـ  ٝآ٢ٛب كا ٗٔ٢تطبٛ ٙـٜ١ـ).

فاإليماف الكامل ىو اإليماف بالغيب مائة بالمائة ،وىو إيماف األنبياء واألوصياء ،وكلما كاف اإليماف مشوباً بآية

أو إشارة أو كرامة أو معجزة مادية ،كاف أدنى وأقل ،حتى إذا كانت المعجزة قاىرة وتامة وال يمكن تأويلها،

عندىا ال يقبل اإليماف واإلسبلـ ،كما لم يقبل إيماف وإسبلـ فرعوف ،ألف ىكذا إيماف ىو إيماف مادي مائة

بالمائة.

ايوبى کبهل ،ايوبى ٕل كه ٕلی ثَ ؿيت اٍذ ،کَ ُوبى ايوبى اًجيب ّ إّيب هیثبّلُ .و چَ ايوبى
ثَ آیَ يب اّبهٍ يب کواهذ يب هؼغيٍای هبكٓ آلْكٍ ّلٍ ثبّل ،كهعَای پبییيرو ّ همبم پبییيروی كاهك.
اگو هؼغيٍ ،لبُو ،روبمکٌٌلٍ ّ ؿیو لبثل رأّیل ثبّل ،كه ايي ٌُگبم ايوبى آّهكى ّ رَلین ّلى پنیوفزَ
ًقْاُل ّل ُوبى گًَْ کَ ایوبى آّهكى ّ رَلین ّلى فوػْى پنیوفزَ ًْل؛ چوا کَ چٌیي ایوبى آّهكًی،
ایوبًی ٕل كه ٕل هبكی اٍذ.

واهلل وصف المؤمنين بأنهم:
ب وي ِقيمو َف ال ا ِ
﴿الا ِذ ِ ِ
اى ْم يُػ ْن ِف ُقو َف﴾.
صبلةَ َوم اما َرَزقػْنَ ُ
ين يُػ ْؤمنُو َف بالْغَْي ِ َ ُ ُ
َ
اِ
ش ْو َف َرباػ ُه ْم بِالْغَْي ِ
اع ِة ُم ْش ِف ُقو َف﴾.
ب َو ُى ْم ِم َن ال ا
ين يَ ْخ َ
سَ
﴿الذ َ
ِ اِ
صبلةَ ومن تَػ َزاكى فَِإناما يػتَػ َزاكى لِنَػ ْف ِس ِو وإِلَى اللا ِو الْم ِ
ش ْو َف َرباػ ُه ْم بِالْغَْي ِ
ص ُير﴾.
ين يَ ْخ َ
َ َ
ب َوأَقَ ُاموا ال ا َ َ ْ
َ
َ
﴿إِنا َما تُػ ْنذ ُر الذ َ
ٍِ
﴿إِنا َما تُػ ْن ِذ ُر َم ِن اتاػبَ َع ِّ
الذ ْك َر َو َخ ِشي ال ار ْح َم َن بِالْغَْي ِ
ب فَػبَ ِّ
َج ٍر َك ِر ٍيم﴾.
ش ْرهُ بِ َمغْف َرة َوأ ْ
َ
ب ُمنِ ٍ
اء بَِق ْل ٍ
﴿م ْن َخ ِشي ال ار ْح َم َن بِالْغَْي ِ
يب﴾.
َ
ب َو َج َ
َ
ْكتَاب وال ِْميزا َف لِيػ ُقوـ النااس بِال ِْقس ِط وأَنْػزلْنَا ال ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْس
ْ َ َ
﴿لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَػيِّػنَات َوأَنْػ َزلْنَا َم َع ُه ُم ال َ َ َ َ َ
َ
ْحدي َد فيو بَأ ٌ
ُ
َش ِدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
ص ُرهُ َوُر ُسلَوُ بِالْغَْي ِ
ي َع ِز ٌيز﴾.
ب إِ اف اللاوَ قَ ِو ٌّ
ااس َوليَػ ْعلَ َم اللاوُ َم ْن يَػ ْن ُ
َ ََ ُ
ِ
اِ
ش ْو َف َرباػ ُه ْم بِالْغَْي ِ
َج ٌر َكبِ ٌير﴾.
ين يَ ْخ َ
ب ل َُه ْم َمغْف َرةٌ َوأ ْ
﴿إِ اف الذ َ
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رب العالمين.
والحمد هلل ِّ
فلاًّل هإهٌبى ها ايي گًَْ رْٕیف هیفوهبیل9
قالحَ ََٔ ِٓ ٝب َسصَ ْهَ٘ب ُِ ْ٘ ُ٣ ْْ ٛلوُ( 268» َٕٞآٛب ٠ً ٙث ٠ؿيت اي٘بٗ ٙیآٝكٛـ ٘ٛ ٝبم كا ث ٠پب
ت َُ٣ٝوِ َُٕٞٔ ٤اُ َ
«اَُ ِزُ٣ َٖ٣ئْ ُِٓ٘ َٕٞثِب ُْ َـ ِْ ٤
ٗیؿاكٛـ ٝ ،ام آٛض ٠كٝميطب ٙؿاؿٟايٖ اٛلبم ٗیًٜٜـ).
ؾلِوُ( 269» َٕٞآٛب ٠ً ٙام علين ؿيت ام پلٝكؿُبك ؽٞيص ٗیتلسٜـ ٝ
غب َػ ِخ ُٓ ْ
ت َ َِّٖٓ ُْٛٝاُ َ
«اَُ ِزْ َ٣ َٖ٣خؾ ََْ َٕٞسثَ ُ ْٜثِب ُْ َـ ِْ ٤
ام كٝم هيبٗت ١لاسٜبىاٛـ).
٤ش»( 270ت ٞكوظ
ق ُ
ت َٝأَهَب ُٓٞا اُ َ
غ َِٝ ٚاَُِ ٠للاِ ا ُْ َٔ ِ
قالحَ َ َْٖٓ ٝرَضَ ًَ ٠كَبَِٗ َٔب َ٣زَضَ ًَْ َُِ٘ ٠ل ِ
«اَِٗ َٔب رُ ْ٘ ِز ُس اَُ ِزْ َ٣ َٖ٣خؾ ََْ َٕٞسثَ ُ ْْ ٜثِب ُْ َـ ِْ ٤
ًسبٛی كا ٗیتلسبٛی ً ٠ام پلٝكؿُبكضبٛ ،ٙبؿيـ ،ٟثيٜ٘بىاٛـ ٘ٛ ٝبم ٗیُناكٛـ١ ٝ ،ل ً ٠پبى ضٞؿ ثلای ؽٞؿ پبى ضـٟ
 ٝسلاٛزبٕ  ٠٘١ث ٠سٞی ؽـا است).
«اَِٗ َٔب رُ ْ٘ ِز ُس َٓ ِٖ ارَجَ َغ ِّ
ت كَجَؾ ِّْش ُٙثِ َٔ ْـلِ َشح َٝأَ ْجش ًَ ِش( 271»ْ٣ت ٞكوظ ًسی كا ثيٖ ٗیؿ١ی ً ٠ام
ؾ َ ٢اُ َش ْد ََٖٔ ِثب ُْ َـ ِْ ٤
اُز ًْ َش ََ ٝخ ِ
هلآ ٙپيلٝی ًٜـ  ٝام ؽـای كع٘ب ٙؿك ٢ٛب ،ٙثتلسـ .صٜيً ٚس كا ث ٠آٗلمش  ٝپبؿاضی ًلي٘بٗ ٠ٛژؿ ٟثـ.)ٟ
ت ََ ٝجب َء ثِوَ ِْت ُِٓ٘٤ت»( 272آ٢ٛبيی كا ً ٠ؿك ٢ٛب ٙام ؽـای كع٘بٗ ٙیتلسٜـ  ٝثب ؿٓی
ؾ َ ٢اُ َش ْد ََٖٔ ِثب ُْ َـ ِْ ٤
« َْٖٓ َخ ِ
تٞثً٠بك آٗـٟاٛـ).
ؽ ِذ٣ذ َََ٘ٓ ٝبكِ ُغ
غ ِو َٝأَ ْٗضَ َُْ٘ب ا ُْ َذ ِذَ ٣ذ كِ ِٚ ٤ثَؤْط َ
بط ثِب ُْوِ ْ
َبة َٝا ُْ ِٔ٤ضَ إَ َُِ٤وُ َّ ٞاَُ٘ ُ
ع َِْ٘ب ُس ُ
د َٝأَ ْٗضَ َُْ٘ب َٓ َؼ ُ ُْ ٜا ُْ ٌِز َ
«َُوَ ْذ أَ ْس َ
عََِ٘ب ثِب ُْجَ َِّ٘٤ب ِ
ت إَِ للاَ هَ َِ ١ٞػ ِض٣ض»ٗ( 273ب كلستبؿُب٘ٛب ٙكا ثب ؿٓيْ١بی كٝض ٚكلستبؿيٖ ٝ
ق ُشُ َٝ ُٙس ُ
ط َْ َ٤ُِٝؼَِ َْ للاُ َْٖٓ ُ ْ٘ َ٣
عَِ ُٚثِب ُْ َـ ِْ ٤
َُِِ٘ب ِ
ثب آ٢ٛب ًتبة  ٝتلام ٝكا ٛين ٛبمّ ًلؿيٖ تب ٗلؿٕ ػـآت كا ث ٠پب ؿاكٛـ  ٝآ ٚ١كا ً ٠ؿك آٛ ٙيلٝيی سؾت ٜٗ ٝبكؼی ثلای
ٗلؿٕ است كل ٝكلستبؿيٖ ،تب ؽـا ثـاٛـ صً ٠سی ثٛ ٠بؿيـ ،ٟا ٝ ٝكلستبؿُبٛص كا يبكی ٗیًٜـ؛ ً ٠ؽـا تٞاٛب ٝ
پيلٝمٜٗـ است).
ت َُ ُْ َٓ ْْ ٜـلِ َشح َٝأَ ْجش ًَجِ٤ش»
«إَِ اَُ ِزْ َ٣ َٖ٣خؾ ََْ َٕٞسثَ ُ ْْ ٜثِب ُْ َـ ِْ ٤
آٗلمش ٗ ٝنؿ كلاٝا ٙاست).

274

(ثلای ًسبٛی ًٛ ٠بؿيــ ٟام پلٝكؿُبكضـبٗ ٙـیتلسـٜـ،

ّ ؽول ٍزبیِ رٌِب اى آىِ اللَ ،پوّهكگبه عِبًیبى اٍذ.
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إضاءة
ِ ِ
﴿فَػلَ اما جهازىم بِجها ِزِىم جعل ِّ ِ
ِ ِ
َسا ِرقُو َف﴾.
الس َقايَةَ في َر ْح ِل أَخيو ثُ ام أَذا َف ُم َؤذِّ ٌف أَياػتُػ َها الْع ُير إنا ُك ْم ل َ
َ َُ ْ َ َ ْ ََ َ
في ىذه اآلية اتهم يوسف أخوتو بالسرقة وعلى رؤوس األشهاد ﴿أَذا َف ُم َؤذِّ ٌف﴾ ،ويمكن القوؿ إنو أراد أنهم
ِ
ب
سرقوه ىو من أبيو ،إال أنو يجب االلتفات إلى أنهم أخذوا يوسف من أبيو بإذنو ﴿أ َْرسلْوُ َم َعنَا غَداً يَػ ْرتَ ْع َويَػل َْع ْ
َحافِظُو َف﴾ ،فإنو وإف كاف يوسف أراد بتآمر أخوتو إلبعاده عن أبيو بأنو سرقة ،ولكنو أراد مع ىذا سرقة
َوإِناا لَوُ ل َ
أعظم وأخطر من ىذه.
سٝؽ٘گشی
غب ِسهُ» َٕٞ
غوَبَ٣خَ كَِ ٢س ْد َِ أَ ِخ ِٚ ٤صُ َْ أَ َرَٕ ُٓئَ ِّرٕ أََ٣زُ َٜب ا ُْ ِؼ ُ
«كََِ َٔب َجَٜضَ ُ ْْ ٛثِ َج َٜب ِص َِ ْْ ٛج َؼ ََ اُ ِّ
٤ش اَِٗ ٌُ ْْ َُ َ
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(ص ٙٞثبك١بيطب ٙكا

ٗ٢يب ًلؿ ،ربٕ كا ؿك ثبك ثلاؿكش ٢ٛبؿ .آِٛبٜٗ ٟبؿی ٛـا ؿاؿ :ای ًبكٝاٛيب ،ٙض٘ب ؿمؿاٛيـ).

كه ایي آیَ یٍْف كه ثواثو ُوگبى ،ثواكهاًِ ها ثَ كىكی هزِن هیًوبیل «أَ َرَٕ ُٓئَ ِّرٕ» (ٜٗبؿی ٛـا ؿاؿ) ّ

هیرْاى گفذ هٌظْهُ ایي اٍذ کَ آًِب اّ ها اى پلهُ كىكیلٍاًل؛ ّلی ثبیل رْعَ كاّذ کَ آًبى یٍْف
ع َِْ َٓ ُٚؼَ٘ب َؿذا ْ َ٣شرَ ْغ ََ ِْ َ٣ٝؼ ْت َٝاَِٗب ََُ َُ ُٚذبكِظُ( 276» َٕٞا ٝكا كلؿا ثب ٗب ثللست تب
ها ثب اعبىٍی پلهُ اى اّ گوفزٌل« 9أَ ْس ِ
ُلؿش  ٝثبمى ًٜـٗ ٝ ،ب ث ٠ؽٞثى ٢ِٛجب ٙا ٝؽٞا١يٖ ثٞؿ)ُ .وچٌل یٍْف ُولٍزی ثواكهاًِ ثوای كّه کوكى
اّ اى پلهُ ها كىكی هیكاًل؛ ّلی اّ اى ایي ٍقيٍ ،ولزی ثيهگرو ّ فٞیورو اى ایي ها هلّ ًظو كاهك.

ِِ ِ
ِ
ِ
ص َو َ
ثم إف يوسف (ع) حدد المسروؽ ﴿قَالُوا َوأَقْػبَػلُوا َعلَْي ِه ْم َماذَا تَػ ْفق ُدو َف * قَالُوا نَػ ْفق ُد ُ
اع ال َْملك َول َم ْن َجاءَ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ
يم﴾ ،فالمسروؽ إذف محدد (صواع الملك) ،والمتهم( :إخوة يوسف (ع)) ،والسؤاؿ
بو ح ْم ُل بَعي ٍر َوأَنَا بو َزع ٌ
ىنا :كيف يتهم يوسف (ع) إخوتو بسرقة صواع الملك ،وىو يعلم أنهم لم يسرقوه ،بل ىو من وضعو في

﴿وأَنَا
رحل أخيو بنيامين ؟ ويوسف ال يقف عند ىذا الحد ،بل يؤكد بأنو ىو من يتكفل أمر اتهامهم بالسرقة َ
ِِ ِ
يم﴾ ،ثم يدافع إخوة يوسف عن أنفسهم أنهم لم يأتوا أرض مصر للسرقة ،ولم يكونوا سارقين فيما
بو َزع ٌ
ِ
مضى أو معروفين بهذا ال ُخلق السيء ﴿قَالُوا تَاللا ِو لََق ْد َعلِ ْمتُ ْم َما ِج ْئػنَا لِنُػ ْف ِس َد فِي ْاأل َْر ِ
ين﴾.
ض َوَما ُكناا َسا ِرق َ
ف َٞا َع
ٍپٌ یٍْف هْهك كىكیلٍ ّلٍ ها هْقٔ هیًوبیل« 9هَبُُٞا َٝأَ ْهجَُِٞا َػَِ َْٓ ْْ ِٜ ٤ب َرا رَ ْلوِذُ * َٕٝهَبُُٞا َٗ ْلوِ ُذ ُ
ا ُْ َِِٔ ِي ََ َْٖٔ ُِٝجب َء ثِ ِِ ٚد ْٔ َُ ثَ ِؼ٤ش َٝأََٗب ثِ ِ ٚصَ ِػ( 277»ْ٤ؿك عبٓی ًً ٠بكٝاٛيب ٙثبمٗیُطتٜـُ ،لتٜـ :صً ُٖ ٠لؿٟايـ؟ * ُلتٜـ
ربٕ پبؿضب ٟكا ١ ٝل ً ٠ثيبٝكؿش ا ٝكا ثبكِ ضتلی است  ٚٗ ٝضبٗ ٚآ١ ٙستٖ) .ثٌبثوایي ّیء كىكیلٍ ّلٍ،
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هْقٔ ّل (عبم پبكّبٍ) ّ هزِن ،ثواكهاى یٍْف .پوٍْی هٞوػ هیّْك 9چْٞه یٍْف ثواكهاًِ
ها ثَ كىكی عبم پبكّبٍ هزِن هیکٌل كه ؽبلی کَ اّ هیكاًَذ آًِب ،آى ها ًلىكیلٍ ثْكًل؛ ثلکَ ایي فْك
اّ ثْك کَ آى ها كه ثبهِ ثواكهُ فثٌیبهیيف لواه كاكٍ ثْك؟! یٍْف ثَ ایي ًیي اکزفب ًکوك؛ ثلکَ رأکیل
هیکٌل کَ فْكُ کَی اٍذ کَ هْْٙع هزِن ّلى آًِب ثَ كىكی ها ػِلٍكاه هیثبّلَ َٝ « 9أَٗب ثِ ِ ٚصَ ِػ»ْ٤
( ٚٗ ٝضبٗ ٚآ١ ٙستٖ) .كه اكاهَ ،ثواكهاى یٍْف اى فْكّبى كفبع هیکٌٌل کَ ثَ ًیِذ كىكی ثَ
ٍوىهیي هٖو ًیبهلًل ّ كه گنّزَ ًیي كىك ًجْكٍ یب ثَ ایي افالق ثل ِّوٍ ًجْكٍاًل« .هَبُُٞا رَبللِ َُوَ ْذ َػِِ ْٔزُ ْْ
عب ِسهُِ( 278» َٖ٤لتٜـ :ؽـا كا! ض٘ب ؽٞؿ ٗیؿاٛيـ ًٗ ٠ب ثلای كسبؿ ًلؿ ٙؿك ايٚ
ك ََٓ ٝب ًَُ٘ب َ
َٓب ِج ْئَ٘ب ُُِ٘ ْل ِ
غ َذ كِْ ٢اْلَ ْس ِ
سلمٗيٛ ٚيبٗـٟايٖ  ٝؿمؿ ٛجٞؿٟايٖ).

ويعود يوسف (ع) إلى التعريض بهم ويتهمهم ىذه المرة بالكذب ،فإف لم تكونوا جئتم ىذه المرة للسرقة،
فأنتم فيما مضى (كنتم سارقين) ،فماذا أراد يوسف (ع) بػ (صواع الملك ال السقاية) !؟ ومن ىو الملك

صاحب الصواع ؟

الحقيقة أ ّف يوسف (ع) لم يتهمهم ،بل ىو متيقن أنهم سارقوف ،وبالتحديد كما قاؿ ىو (ع) :صواع الملك،
ِ
ِِ
ين﴾ ،واآلف نعود إلى ما تقدـ من
ين﴾ رداً على قولهمَ :
﴿وَما ُكناا َسا ِرق َ
بل وكما بيان في قولوُ ﴿ :ك ْنتُ ْم َكاذب َ
مسيرة يوسف (ع) لنعرؼ ماذا أراد يوسف (ع) بالصواع ،ومن ىو الملك صاحب الصواع ،وكيف أف يوسف
ِِ ِ
يم﴾ ،أو لو كاف السؤاؿ ىكذا :ماذا سرؽ إخوة
ىو
ا
﴿وأَنَا بو َزع ٌ
المخوؿ بالصواع والكيل بو للناس دوف غيره َ
يوسف (ع) فيما مضى من مسيرتو ؟
یٍْف ثَ آًِب کٌبیَ هیىًل ّ آًِب ها ثَ كهّؽگْیی هزِن هیکٌل ،کَ اگوچَ ّوب ایي هورجَ ثوای
كىكی ًیبهلٍایلّ ،لی كه گنّزَ كىك ثْكٍایل .پٌ هٌظْه یٍْف اى «عبم پبكّبٍ»« ًَ ّ ،عبم آة
فْهی» چیَذ!؟ ّ پبكّبٍ ٕبؽت ایي عبم ،چَ کَی هیثبّل؟
ؽمیمذ ایي اٍذ کَ یٍْف آًبى ها هزِن ًکوك؛ ثلکَ یمیي كاّذ کَ آًبى كىك َُزٌل ،هقْٖٕبً کَ
ایْبى اى إٞالػ «عبم پبكّبٍ» اٍزفبكٍ هیکٌل ّ ُوبى ْٝه کَ ثیبى گوكیل ،كه ایي ٍقي اّْ٘ ًُ « 9زُ ْْ
عب ِسهِٗ ٝ( » َٖ٤ب ؿمؿ ٛجٞؿٟايٖ) ّعْك كاهك.
ًَب ِرثِ( » َٖ٤ض٘ب ؿكٝؽُ١ ٞستيـ) پبٍقی ثَ ایي ٍقي آًبى « ََٓ ٝب ًَُ٘ب َ

ؽبل ثبىهیگوكین ثَ آًچَ پیِرو اى هَیو یٍْف اهایَ ّل ،رب ثلاًین هٌظْه یٍْف اى عبم چیَذ ّ
پبكّبٍ ٕبؽت عبم کیَذ ّ چگًَْ یٍْف ّ ًَ ُیچ کٌ كیگوی ؿیو اى ایْبى ،هأهْه عبم ّ
اًلاىٍگیوی ثب آى هیثبّلَٝ « 9أََٗب ثِ ِ ٚصَ ِػ ٚٗ ٝ( »ْ٤ضبٗ ٚآ١ ٙستٖ)؛ یب پوٍِ هیرْاًل ثَ ایي ْٕهد
هٞوػ ّْك کَ 9ثواكهاى یٍْف كه گنّزَی هَیو اّ ،چَ چیيی ها ثَ ٍولذ ثوكٍ ثْكًل؟
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ربما ال يصعب اآلف معرفة أف الصواع ىو الوالية ،أو قل خبلفة اهلل في أرضو التي ىي مقاـ أو منصب يوسف
(ع) كونو وصي يعقوب (ع) ،فقد سرقوا مقاـ يوسف (ع) ومنعوه أف يكيل للناس الهداية إلى الحق ومعرفة

الحقيقة ،أما صاحب الكيل الذي استخلف يوسف (ع) فهو اهلل سبحانو (الملك).

إذف ،فاتهاـ يوسف (ع) إلخوتو كاف في مكانو ،فهم سارقوف وبالتحديد صواع الملك سبحانو وتعالى،

وبالتحديد من يوسف (ع) المستخلف عليو.

ّبیل كیگو اکٌْى كّْاه ًجبّل کَ ثلاًین هٌظْه اى عبمُ ،وبى ّالیذ هیثبّل؛ یب ثَ ػجبهد كیگو،
فالفذ ّ عبًْیٌی فلاًّل كه ىهیٌِ کَ ُوبى همبم یب هٌَٖت یٍْف هیثبّل؛ یؼٌی ّٕیّ یؼمْة
ثْكىِ اّ .آًِب همبم ّ عبیگبٍ یٍْف ها كىكیلًل ّ اّ ها اى پیوبًَ کوكى ثوای هوكم كه عِذ ُلایذ
ثَ ؽك ّ ٌّبفذ ؽمیمذ ،ثبىكاّزٌل .اهب ٕبؽت پیوبًَ کَ یٍْف ها فالفذ ّ عبًْیٌی ػٞب فوهْك،
فلاًّل ٍجؾبى (هَلِک = پبكّبٍ) هیثبّل.
ال ثَعب ّ كهٍذ ثْك؛ آًِب كىك ثْكًل ّ ثَ ْٝه
ثٌبثوایي ارِبم ىكى یٍْف ثَ ثواكهاًِ ،کبه ً

هْقٔ عبم هَلِک ٍجؾبى ّ هزؼبل ها ّ ثَ ْٝه فبٓ اى یٍْف کَ عبًْیٌی ثَ اّ ػٞب ّلٍ ثْك،
كىكیلٍ ثْكًل.

وكبلـ األنبياء (ع) والمبلئكة (ع) وىم ينظروف إلى ملكوت السماوات فهم يريدوف بكبلمهم ما في ملكوت
السماوات ،فكبلمهم عن الحقائق وما ىو معتبر عند اهلل سبحانو وتعالى ،فالناس ينظروف إلى الدنيا واألنبياء
ينظروف إلى اآلخرة ،ألنها محط نظر اهلل ،فكبلمهم في ىذه الدنيا في كثير من األحياف يريدوف بو اآلخرة وما

يتعلق بها ،ألنها محط نظر اهلل (وإف اهلل لم ينظر إلى عالم األجساـ منذ خلقو).
وإذا انتقلنا إلى حادثة أخرى ربما تتوضح الصورة أكثر في مسيرة يوسف (ع).

کالم اًجیب ّ هالئکَ ثَ گًَْای اٍذ کَ آًِب ثَ هلکْد آٍوبىُب ًظو هیکٌٌل ،پٌ آًِب ثب کالم
فْكُ ،و آًچَ كه هلکْد اٍذ ها لٖل هیکٌٌلٍ .قٌبى آًبى كهثبهٍی ؽمبیك ّ آًچَ ثوای فلاًّل
ٍجؾبى ّ هزؼبل هؼزجو اٍذ ،هیثبّل .هوكم ثَ كًیب ًگبٍ هیکٌٌل ّ پیبهجواى ثَ آفود؛ چوا کَ آفود،
هْهك ًظو فلاًّل هیثبّل .ثٌبثوایي هٌظْه اى ٍقٌبى آًِب كه ایي كًیب كه ثَیبهی هْاهك ،آفود ّ آًچَ
ثَ آى رؼلك كاهك ،هیثبّل؛ چوا کَ هْهك ًظو فلاًّل هیثبّل« 9ؽـاٛٝـ ام ِٜ١بٗی ً ٠ػبَٖٓ ارسبٕ كا ؽٔن
ٞ٘ٛؿ ،ث ٠آِٛ ٙبٌٛ ٟلؿ».279

اگو ثَ هفلاك كیگوی هٌزمل ّْین ،چَ ثَب ّعَ كیگوی كه هَیو یٍْف هّّي گوكك9
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اؾ نَػبَأُ الْ َخ ْ ِ
اب * إِ ْذ َد َخلُوا َعلَى
﴿و َى ْل أَتَ َ
س اوُروا ال ِْم ْح َر َ
قاؿ تعالى في قص حادثة امتحاف داود (ع)َ :
ص ِم إ ْذ تَ َ
صم ِ
ضنَا َعلَى بَػ ْع ٍ
ط َو ْاى ِدنَا إِلَى
ْح ِّق َوال تُ ْش ِط ْ
ع ِم ْنػ ُه ْم قَالُوا ال تَ َخ ْ
اف بَػغَى بَػ ْع ُ
َد ُاو َد فَػ َف ِز َ
ض فَ ْ
اح ُك ْم بَػ ْيػنَػنَا بِال َ
ف َخ ْ َ
ِ
َخي لَو تِسع وتِسعو َف نَػعجةً ولِي نَػعجةٌ و ِ
اط * إِ اف ى َذا أ ِ
الصر ِ
اؿ أَ ْك ِفلْنِيها و َع ازنِي فِي ال ِ
ْخطَ ِ
اب *
اح َدةٌ فَػ َق َ
َ
َ َ
ُ ْ ٌ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ َ
َس َواء ِّ َ
اِ
ك إِلَى نِع ِ
اؿ لََق ْد ظَلَم َ ِ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
آمنُوا
قَ َ
اج ِو َوإِ اف َكثِيراً ِم َن الْ ُخلَطَ ِاء لَيَْب ِغي بَػ ْع ُ
س َؤ ِاؿ نَػ ْع َجتِ َ
َ
ين َ
َ
ض إِاال الذ َ
كبُ
و َع ِملُوا ال ا ِ ِ ِ
ِ
اب * فَػغََف ْرنَا لَوُ ذَلِ َ
ك َوإِ اف لَوُ
صال َحات َوقَليلٌ َما ُى ْم َوظَ ان َد ُاو ُد أَنا َما فَػتَػنااهُ فَ ْ
استَػغْ َف َر َرباوُ َو َخ ار َراكعاً َوأَنَ َ
َ
ِع ْن َدنَا ل َُزلْ َفى َو ُح ْس َن َم ٍ
اح ُك ْم بَػ ْي َن الن ِ
اؾ َخلِي َفةً فِي ْاأل َْر ِ
ْح ِّق َوال تَػتابِ ِع ال َْه َوى
آب * يَا َد ُاو ُد إِناا َج َعلْنَ َ
ض فَ ْ
ااس بِال َ
ِ
يل اللا ِو إِ اف الا ِذين ي ِ
فَػي ِ
يل اللا ِو ل َُهم َع َذ ٌ ِ ِ
ْحس ِ
ضلُّو َف َع ْن َسبِ ِ
ك َع ْن َسبِ ِ
اب﴾.
ضلا َ
ُ
ََ
ْ
سوا يَػ ْوَـ ال َ
اب َشدي ٌد ب َما نَ ُ
فلاًّل هزؼبل كه كاٍزبى اهزؾبى كاّّك هیفوهبیل( 9آيب ؽجل آ ٙؿاؿؽٞا١ب ٙث ٠ت ٞكسيـ ٟاست ،آِٛب٠ً ٟ
ام ؿيٞاك ٗغلاة ػجٞك ًلؿٛـ؟ * ثل ؿاٝٝؿ ؿاؽْ ضـٛـ .ؿاٝٝؿ ام آ٢ٛب تلسيـُ .لتٜـٗ :تلسٗ ،ب ؿٗ ٝـػی ١ستيٖ ً٠
يٌی ثل ؿيِلی ستٖ ًلؿ ٟاستٗ .يبٗ ٙب ث ٠عن ؿاٝكی ً ٝ ٚپبی ام ػـآت ثيلٗ ٝ ٠ٜٓٗ ٙٝب كا ث ٠كا ٟكاست ١ـايت
ً * ٚاي ٚثلاؿك ٗ ٚاست .ا ٝكا ٞٛؿ ٗ ٠ٛ ٝيص است ٗ ٝلا يي ٗيصٗ .یُٞيـ :آ ٙكا  ٖ١ثٝ ٚٗ ٠اُقاك  ٝؿك ؿػٞی ثل
ٗ ٚؿٔج ٠يبكت ٠است * ؿاٝٝؿ ُلت :اٗ ٠ً ٝيص ت ٞكا ام تٗ ٞیؽٞا١ـ تب ثٗ ٠يص١بی ؽٞيص ثيلنايـ ،ثل ت ٞستٖ كٝا
ؿاضت ٠است  ٝثسيبكی ام ضليٌب ٙثل يٌـيِل ستٖ ٗیًٜٜـ؛ ِٗل ًسبٛی ً ٠اي٘ب ٙآٝكؿٟاٛـ ً ٝبك١بی ضبيست٠
ًلؿٟاٛـ  ٝايٜبٛ ٙين اٛـى ١ستٜـ .ؿاٝٝؿ ك٘٢يـ ً ٠ا ٝكا آمٗٞؿٟايٖ؛ پس ام پلٝكؿُبكش آٗلمش ؽٞاست  ٝث ٠كًٞع
ؿكاكتبؿ  ٝتٞثً ٠لؿ * ٗب اي ٚؽغبيص كا ثؾطيـيٖ .ا ٝكا ث ٠ؿكُبٗ ٟب تولّة است  ٝثبمُطتی ٛيٌ * ٞای ؿاٝٝؿٗ ،ب ت ٞكا
ؽٔيل٠ای كٝی مٗيُ ٚلؿاٛيـيٖ .ؿك ٗيبٗ ٙلؿٕ ث ٠عن ؿاٝكی ً ٝ ٚام پِی ٞ١ای ٛلس ٗل ٠ً ٝت ٞكا ام كا ٟؽـا ٜٗغلف
سبمؿ .آٛب ٠ً ٙام كا ٟؽـا ٜٗغلف ضٛٞـ ،ث ٠آ ٙسجت ً ٠كٝم عسبة كا ام يبؿ ثلؿٟاٛـ ،ث ٠ػقاثی ضـيـ ُلكتبك
ٗیضٛٞـ).

280

التسور أي عبور الجدار ال يصح على من يقف في المحراب ،ألنو ليس سوراً بل
وىنا يجب االلتفات إلى أف ّ

داخل بيت العبادة.

ثم إ ّف مكاف داود (ع) كاف عليو حراسة شديدة ،فبل يمكن اجتيازىا؛ ألنو من ضمن الحرس مبلئكة اهلل .ولذا
صم ِ
ضنَا َعلَى بَػ ْع ٍ
ْح ِّق َوال
فداود (ع) فزع منهم وىم طمئنوه ﴿قَالُوا ال تَ َخ ْ
اف بَػغَى بَػ ْع ُ
ض فَ ْ
اح ُك ْم بَػ ْيػنَػنَا بِال َ
ف َخ ْ َ
ِ
الصر ِ
تُ ْش ِط ْ ِ ِ
اط﴾ .وكوف المحراب (مكاف الصبلة) ىو مكاف ظهور الخصمين ،يدؿ على
ط َو ْاىدنَا إلَى َس َواء ِّ َ
أنهما أتيا من جهة اهلل سبحانو وتعالى ،أي من الغيب فهما ملكاف وليسا إنسانين .فتسورىما من اآلخرة إلى

الدنيا من جهة العبادة (المحراب).
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غ ََ ٞس» ثَ هؼٌی «ػجٞك ام ؿيٞاك» ثوای کَی کَ علْی
كه ایٌغب ثبیل ثَ ایي رْعَ كاّزَ ثبّین کَ «رَ َ

هؾواة ایَزبكٍ اٍذٕ ،ؾیؼ ًویثبّل؛ چوا کَ إالً كیْاهی ّعْك ًلاه ،ثلکَ هٌظْه ،كافل ّلى ثَ
ػجبكرگبٍ هیثبّل.
كه ٙوي ًگِجبًی ّ ؽواٍذ ّلیلی اى هؾل كاّّك اًغبم هیّل ّ ػجْه اى آى هوکي ًجْك؛ چوا کَ
هالئکَی فلاًّل ًیي اى ًگِجبًبى ثْكًل .ثَ ُویي كلیل كاّّك اى آًبى روٍیل ّ آًبى ثَ اّ اٝویٌبى
اه» (ُلتٜـ:
بد ٌُ ْْ ثَ ََْ٘٘٤ب ثِب ُْ َذ ِّ
نَ٘ب َػَِ ٠ثَ ْؼل كَ ْ
كاكًل« 9هَبُُٞا ّل ر ََخقْ َخ ْ
ع َٞا ِء ِّ
بٕ ثَ َـ ٠ثَ ْؼ ُ
ْط ْو َٝا ِْ ٛذَٗب اََُِ ٠
اُق َش ِ
ن َّٝل رُؾ ِ
ق َٔ ِ
ٗتلسٗ ،ب ؿٗ ٝـػی ١ستيٖ ً ٠يٌی ثل ؿيِلی ستٖ ًلؿ ٟاستٗ .يبٗ ٙب ث ٠عن ؿاٝكی ً ٝ ٚپبی ام ػـآت ثيل٠ٜٓٗ ٙٝ
ٗ ٝب كا ث ٠كا ٟكاست ١ـايت ً .)ٚایٌکَ هؾواة (هؾل ًوبى) هؾل ظِْه كّ هلػی ثْك ،ثو ایي كاللذ

هیکٌل کَ آًِب اى ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل آهلٍ ثْكًل؛ یؼٌی اى ؿیت ّ ،كّ فوّزَ ثْكًل ّ اًَبى
ًجْكًل .ػجْه کوكى آًِب ًیي آهلى اى آفود ثَ كًیب ثَ عِذ ػجبكد (هؾواة) ثْك.

فالسؤاؿ :كيف ي ادعي ملك أنو يملك نعاجاً ،وماؿ المبلئكة وماؿ النعاج ؟ ولماذا اختصما وما ىي
خصومتهما ؟
إذف ،القضية ليست قضية نعاج ،كما يتوىم من يسمع قصة الملكين مع داود (ع) ،فالمبلئكة معصوموف وال

يمكن أف يكوف كبلمهم فيو كذب ،كما أنهم من عالم الملكوت فبل يمكن أف يكونوا رعاة أغناـ ويختصموف

في نعجة.

پوٍِ 9چْٞه فوّزَای اكػب هیکٌل گٍْفٌلاًی كاهك؟ هالئکَ کغب ّ گٍْفٌلاى کغب؟ چوا ایي كّ
هلػی ثب یکلیگو كّوٌی کوكًل ّ فْٖهذ آًِب چَ ثْك؟
ثٌبثوایي هبعوا آى گًَْ کَ کَی کَ كاٍزبى كّ فوّزَ ثب كاّّك ها هیٌّْك ،هزُِْن هیگوكك ،هوثْٛ
ثَ گٍْفٌلاى ًویّْك .هالئکَ هؼْٖم َُزٌل ّ كه کالم آًِب ،كهّؽ عبیگبُی ًلاهك ّ اى آًغب کَ آًِب اى
ػبلن هلکْد هیثبٌّل ،هوکي ًیَذ چْپبىُبی گٍْفٌلاًی ثبٌّل ّ كه فْٖٓ گٍْفٌلیً ،ياع کٌٌل!

والحقيقة ،أف الملكين جاءا المتحاف داود (ع) ،كما أمرىم اهلل سبحانو وتعالى وأحدىما ُخلِق من تسعة
وتسعين اسماً من أسماء اهلل سبحانو وتعالى( ،إف هلل تسعة وتسعين اسماً من أحصاىا دخل الجنة) ،
فالمبلئكة ُخلقوا من أسماء اهلل ،كما قدمت فيما مضى من المتشابهات ،وكل اسم جناح ﴿الْحم ُد لِلا ِو فَ ِ
اط ِر
َْ
ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ
ال ا ِ
شاءُ إِ اف اللاوَ َعلَى
َجنِ َح ٍة َمثْػنَى َوثُ َ
اع يَ ِزي ُد فِي الْ َخل ِْق َما يَ َ
بلث َوُربَ َ
ض َجاع ِل ال َْمبلئِ َكة ُر ُسبلً أُولي أ ْ
س َم َاو َ ْ
ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾ ،والثاني ُخلق من اسم واحد من أسماء اهلل غير التسعة والتسعين ،وتحت كل من ىذين
الملكين مبلئكة ،فهما قادة لمبلئكة دونهم ،فصاحب التسعة والتسعين اسماً يقود تسعة وتسعين نوعاً من

المبلئكة ،ألنو يعرؼ أسماءىم ،وال أقصد باالسم ىنا اللفظ أو المعنى ،بل حقيقة االسم الممكنة للمخلوؽ.
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وىذا الملك طلب من الملك اآلخر أف يعلمو ويعرفو حقيقة اسم الملك الذي يقوده ىو ،وىذا يستلزـ معرفة

اسم اهلل الذي خلق منو الملك ،وبما انو  -أي الملك صاحب التسعة والتسعين اسماً  -لم يكن مخلوقاً من

ىذا االسم ،فهو غير قادر على معرفتو ،ألف فطرتو لم يودع فيها ىذا االسم .إذف ،فهو غير قادر على قيادة

الملك الذي يقوده الملك الثاني والذي ُخلق من اسم يجهلو الملك األوؿ.

وقد طلب الملك األوؿ من الملك الثاني تعريفو االسم بأمر اهلل ﴿ال يَ ْسبِ ُقونَوُ بِالْ َق ْو ِؿ َو ُى ْم بِأ َْم ِرهِ يَػ ْع َملُو َف﴾.
ؽمیمذ ایي اٍذ کَ كّ فوّزَ ثوای اهزؾبى كاّّك آهلٍ ثْكًل؛ ُوبى ْٝه کَ فلاًّل ٍجؾبى ّ
هزؼبل ثَ آًبى كٍزْه كاكٍ ثْك .یکی اى آًبى اى ًْك ّ ًَُ ًبم اى ًبمُبی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل آفویلٍ

ّلٍ ثْك« .ؽـاٛٝـ ٞٛؿ ٛ ٠ٛ ٝبٕ ؿاكؿ ً١ ٠ل ًس آ٢ٛب كا ض٘بكًٜ ٟـٝ ،اكؿ ث٢طت ٗیضٞؿ» .281فوّزگبى اى

ًبمُبی فلاًّل آفویلٍ ّلٍاًلُ .وبى ْٝه کَ كه هٞبلت پیْیي ّ كه کزبة هزْبثِبد گفزَ ّل،282
عال أُ ٢ُِ ٝأَ ْجِ٘ َذخ َٓ ْضََ٘ٝ ٠صُ َ
الس َُ ٝس َثب َع
ك َجب ِػ َِ ا ُْ َٔالئِ ٌَ ِخ ُس ُ
به ِش اُ َ
بٝا ِ
ُو اٍن ،یک ثبل هیثبّل« .ا ُْ َذ ْٔ ُذ ِ َللِ كَ ِ
غ َٔ َ
د َْ ٝاْلَ ْس ِ
للا َػَِ َِّ ًُ ٠ؽ َْ٢ء هَ ِذ٣ش»( 283ستبيص ت٢ٜب ام آ ِٙؽـاٛٝـ است ،آكليٜٜـٟی آس٘ب١ٙب  ٝمٗي،ٚ
ن َٓب َ٣ؾَب ُء ِإَ َ
ِ َ٣ضُ ٣ذ ِك ٢ا ُْ َخ ِْ ِ
آ ٠ً ٙكلضتِب ٙكا كلستبؿُبٛی هلاك ؿاؿ؛ كلضتِبٛی ً ٠ثبّ١بيی ؿاكٛـ ،ؿ ٝؿ ،ٝس ٠س ٝ ٠ص٢بك ص٢بك .ؿك آكليٜص ١ل

ص ٠ثؾٞا١ـ ٗیاكنايـ ،ميلا ؽـا ثل ١ل ًبكی تٞاٛب است) .فوّزَی كّم ًیي اى یک ًبم اى اٍنُبی فلاًّل فثَ
ؿیو اى آى ًْك ّ ًَ اٍنف آفویلٍ ّلٍ ثْك .ىیوكٍذ ُو کلام اى ایي فوّزگبى ،فوّزگبًی َُزٌل ّ آًِب

هُجواى فوّزگبى ىیوكٍزْبى هیثبٌّل .كاهًلٍی ًْك ّ ًَُ اٍنًْ ،ك ّ ًَُ ًْع اى فوّزگبى ها هُجوی
هیکوك؛ چوا کَ اٍنُبی آًبى ها هیكاًَذ .هٌظْهم اى اٍن یب ًبم كه ایٌغب ،لفظ یب هؼٌب ًیَذ؛ ثلکَ
ؽمیمذ اٍن اٍذ کَ ثوای هقلْق اهکبىپنیو هیثبّل .ایي فوّزَ اى فوّزَی كیگو كهفْاٍذ کوك کَ

ؽمیمذ اٍن فوّزَای کَ اّ ها هُجوی هیکٌل ،ثَ اّ ثیبهْىك ّ ثٌْبٍبًل .ایي هٞلت هَزليم ٌّبفزي
اٍوی اى فلاًّل اٍذ کَ فوّزَ اى آى آفویلٍ ّلٍ اٍذ .اى آًغب کَ ایي فوّزَ فیؼٌی فوّزَای کَ ًْك ّ
ًَ اٍن ها كاها هیثبّلف اى ایي یک ًبم آفویلٍ ًْلٍ اٍذ ،رْاًبیی ٌّبفزي آى ها ًلاهك؛ چوا کَ كه
فٞود اّ ایي ًبم ثَ ّكیؼَ گياهكٍ ًْلٍ اٍذ .ثٌبثوایي اّ رْاًبیی هُجوی کوكى فوّزَای ها کَ
فوّزَی كّم هاُجوُ هیثبّل ّ اى اٍوی آفویلٍ ّلٍ اٍذ کَ فوّزَی اّل آى ها ًویكاًلً ،لاهك.
فوّزَی اّل اى فوّزَی كّمٌّ ،بٍبًیلى آى اٍن ها ثَ كٍزْه فلاًّل ،كهفْاٍذ ًوْك «ّل ْ َ٣
غجِوَُُٚٗٞ
ثِب ُْوَ ِْ ْْ ُٛ َٝ ٍِ ٞثؤ َ ْٓ ِش ِْ َ٣ ٙؼ َُِٔ ٠ً( 284» َٕٞؿك سؾ ٚثل ا ٝپيطی ٘ٛیُيلٛـ  ٝث ٠كلٗب ٙا ٝػْ٘ ٗیًٜٜـ).
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وعبّر الملك عن المبلئكة التسعة والتسعين وعن الملك الذي يقوده بالنعاج؛ ألف األغناـ ىي أكثر الحيوانات

المرعية سبلسة في القيادة وطاعة لراعيها وقائدىا ،كما أف المبلئكة سلسو القيادة وال يعصوف قائدىم ،وىذا

ىو أسلوب إيصاؿ العلم من الملكوت إلى ىذا العالم الجسماني ،وىو عملية التمثل بما ىو موجود في ىذا
العالم ،ليسهل فهم المعلومة والخبر الملكوتي ،كما ىو حاؿ الرؤيا التي يريها المبلئكة (ع) إلنساف ،فهم

يستخدموف ىذه األمور النعاج للتعبير عن الرعية واألتباع ،والشمس والقمر للتعبير عن الهادي ،والشاي

للتعبير عن الهم ،وىكذا يستخدموف رموزاً من ىذا العالم الجسماني لبياف المعاني ،فالنعاج ترمز إلى مبلئكة

يقودىم ىذاف الملكاف.

آى فوّزَ اى فوّزَُبی ًْك ّ ًَگبًَ ّ اى فوّزَای کَ آًِب ها هُجوی هیکٌل ،ثَ گٍْفٌلاى رؼجیو

کوكٍ اٍذ؛ چوا کَ گٍْفٌلاى كه ثیي ؽیْاًبًذ چوًلٍ ثیْزویي ؽوفٌّْی ها اى هُجوی ّ اٝبػذ اى
چْپبى ّ هاُجوُ كاهك؛ ُوبى ْٝه کَ فوّزگبى هٞیغ هُجوّبى َُزٌل ّ اى اّ ٍوپیچی ًویکٌٌل .ایي،
ّیٍْی هٍبًیلى ػلن اى هلکْد ثَ ایي ػبلن عَوبًی هیثبّل .ایي ػول ،روضیل آّهكى ثواٍبً آًچَ
كه ایي ػبلن عَوبًی ّعْك كاهك ،هیثبّل ،رب فِویلى ػلن ّ فجو هلکْری ،آٍبى گوكك ،كهٍذ هبًٌل
ّٙؼیذ هؤیب کَ هالئکَ ثَ اًَبى ًْبى هیكٌُل .آًِب اى ایي هْاهك اٍزفبكٍ هیکٌٌل 9گٍْفٌل ثوای
رؼجیو پیوّ ّ ربثغ ،فْهّل ّ هبٍ ثوای ُلایذگو ،چبی ثوای رؼجیو ؿن ّ اًلٍّ؛ ّ ثَ ُویي روریت اى ایي
ػبلن عَوبًی ثَ ْٕهد ههيگًَْ اٍزفبكٍ هیکٌٌل رب هؼبًی ها ثیبى کٌٌل .ثٌبثوایي گٍْفٌلاى ثَ ههي
اّبهٍ ثَ فوّزگبًی كاهك کَ ایي كّ فوّزَ هاُجویْبى هیکٌٌل.

ىذا بالنسبة لكبلـ األنبياء والمبلئكة ،أما القرآف فهو كبلـ اهلل سبحانو وتعالى واهلل ليس كمثلو شيء ،فكبلمو
سبحانو ليس ككبلـ البشر وال تجري عليو قواعد كبلـ البشر ،بل كبلمو سبحانو ليس كمثلو كبلـ كما أنو ليس

كمثلو شيء.

ایي كه فْٖٓ کالم پیبهجواى ّ فوّزگبى اٍذ؛ اهب لوآىٍ ،قي فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل اٍذ کَ

ُیچ چیيی ُوبًٌل اّ ًیَذ .کالم فلاًّل ٍجؾبى هبًٌل کالم ثْو ًویثبّل ّ لْاػل ٍقي ثْوی ثو
آى اِعوا ًویگوكك؛ ّ ؽزی ُیچ ٍقٌی هبًٌل ٍقي اّ ٍجؾبى ّ هزؼبل ًویثبّلُ ،وبى ْٝه کَ ُیچ
٤ظ َک ِٔضِ ٚؽَیء).
چیيی ّجیَ اّ ًیَذ (َُ َ
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إضاءة
اعنَا ِع ْن َدهُ إِناا إِذاً لَظَالِ ُمو َف﴾ .لماذا استعاذ يوسف باهلل أف يأوي إليو
﴿قَ َ
اؿ َم َعاذَ اللا ِو أَ ْف نَأْ ُخ َذ إِاال َم ْن َو َج ْدنَا َمتَ َ
أحدىم ؟ وما ىو متاع يوسف ؟ ولو كاف يوسف استعاذ باهلل أف يأخذ إال من كاف عنده السقاية (الكيل) ،فإنو

أكد اتهاـ بنيامين بأنو سارؽ بهذا الكبلـ ،مع أف بنيامين لم يكن سارقاً.
سٝؽ٘گشی
285

«هَب ٍَ َٓ َؼب َر للاِ إَْٔ َٗؤْ ُخ َز اِ َّل َْٖٓ ََ ٝج ْذَٗب َٓزَب َػَ٘ب ِػ ْ٘ َذِ ُٙاَٗب ِارا َُ َ
ظب ُِ ُٔ» َٕٞ
ًً ٠بالی ؽٞيص ٛنؿ ا ٝيبكت٠ايٖ ثِيليٖ ،اُل صٜيًٜ ٚيٖ ام ستٌ٘بكا ٙؽٞا١يٖ ثٞؿ).

(ُلت :ث ٠ؽـا پٜبٗ ٟیثلٕ ٠ً ،رن آً ٙس كا

چوا یٍْف اى ایٌکَ کَی اى آًبى ها ًگَ كاهك ،ثَ فلاًّل پٌبٍ هیعْیل؟ ّ کبالی یٍْف چَ ثْك؟
اگو یٍْف اى ایٌکَ کَی ؿیو اى آًکَ عبم (پیوبًَ) ًيكُ اٍذ ها ًگَ كاهك ،ثَ فلاًّل اٍزؼبمٍ

هیکٌل ،پٌ ثب ایي ٍقٌِ ،ثو هزِن ثْكى ثٌیبهیي رأکیل هیًوبیل ،ثب ّعْك ایٌکَ ثٌیبهیي كىك ًیَذ!

فالحق ،أف متاع يوسف (ع) شيء آخر غير السقاية والكيل ،بل ىو الوالية لولي اهلل واالعتراؼ بحاكمية اهلل
والسجود لخليفتو في أرضو .ولم يكن موجوداً إال في قلب بنيامين؛ ألنو لم يكن معهم أصبلً ،ولم يشترؾ في
جريمة اغتصاب مقاـ يوسف (ع) ،فهو يقر ألخيو يوسف (ع) بأنو خليفة اهلل في أرضو .إذف ،فمتاع يوسف

موجود في قلب بنيامين؛ ألف متاع يوسف (ع) ىو الدين واإليماف الحقيقي.

وكذلك المهدي القائم (ع) يقوؿ :معاذ اهلل أف نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده ،ومتاع المهدي القرآف ،فهو

ينتقي أصحابو وأنصاره ممن حملوا القرآف في قلوبهم ،فؤلنهم حملوا متاع المهدي ولم يرضوا أف يكونوا
شركاء في جريمة إقصاء القرآف وصاحبو المهدي ،استحقوا أف يكونوا أصحاب وأنصار المهدي ،ولم ولن

وجهالو على طرد أو قتل أو
يكوف حملهم ىذا ىيناً أو خفيفاً في مجتمع جاىلي ،أجمع علماؤه غير العاملين ُ
إلقاء يوسف آؿ محمد المهدي (ع) في الجب.

ؽمیمذ ایي اٍذ کَ کبالی یٍْف چیيی ؿیو اى عبم ّ پیوبًَ هیثبّل؛ ثلکَ ُوبى ّالیذ ثوای ّلی
فلاًّل ّ اػزواف ثَ ؽبکویذ اللَ ّ ٍغلٍ ثوای فلیفَی اّ كه ىهیٌِ اٍذ.
ّ چٌیي چیيی كه كل کَی عي ثٌیبهیي ّعْك ًلاّذ؛ چوا کَ اّ ثَ ُیچ ّعَ ثب آًِب ُوواُی ًویکوك
ّ كه گٌبٍ ؿٖت کوكى عبیگبٍ یٍْفّ ویکِ آًِب ًجْك ّ ،اّ ثَ ایٌکَ ثواكهُ عبًْیي فلاًّل كه
ىهیٌِ هیثبّل ،الواه هیًوبیل؛ ثٌبثوایي کبالی یٍْف كه للت ثٌیبهیي ثْك؛ چوا کَ کبالی یٍْف
ٌ - 285وسؾ= <.:
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ُوبى كیي ّ ایوبى ؽمیمی هیثبّل.
هِلی لبئنً یي ثَ ُویي ْٕهد هیفوهبیل 9پٌبٍ هیثوم ثو فلا اگو عي آى کٌ ها کَ کبالی فْيِ
ًيك اّ يبفزَاين ثگيوين ّ ،کبالی هِلی ،لوآى اٍذ .ایْبى ،یبهاى ّ اًٖبهُ کَ لوآى ها كه كلُبیْبى
ؽول هیکٌٌل ،پبکیيٍ هیًوبیل؛ چوا کَ آًِب کبالی هِلی ها ثو كُّ هیکٌْل ّ هاٙی ًْلًل کَ كه
گٌبٍ َٝوك کوكى لوآى ّ ٕبؽجِ هِلیّ ،ویک ثبٌّل .آًِب ایي اٍزؾمبق ها پیلا کوكًل کَ یبهاى ّ
اًٖبه هِلی ًّْل ّ ایي ثَ كُّ کْیلى رٍْ ٜآًِب كه عبهؼَی عبُلیذ ،آٍبى یب ٍجک ًویثبّل؛

عبهؼَای کَ ػلوبی ثیػول ّ اػٚبی ًبكاًِ ،ثَ ٝوك کوكى یب ثَ لزل هٍبًیلى یب اًلافزي یٍْف آل
هؾول فهِلیف كه چبٍ ،هٙبیذ كاكًل.

فالكتاب
الكتاب حملتُوُ ،وتناساهُ حفظتُوُ،
قاؿ أمير المؤمنين علي (ع) في وصف حالهم ىذا ....( :نب َذ
ُ
َ
ٍ
فالكتاب وأىلُوُ في ذلك
مأوى!!
ُ
يومئذ وأىلُوُ طريداف منفياف وصاحباف مصطحباف في طري ٍق واحد ال يؤيهما ً
ِ
الزماف في ِ
القوـ على الفرقة
توافق الهدى ،واف اجتمعا،
الناس وليسا فيهم ومعهم ،ألف الضبللَة ال ُ
فاجتمع ُ
َ
ِ
اسموُ ،وال يعرفوف
الكتاب وليس
وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمةُ
ُ
الكتاب َ
إمامهم! فلم يبق عندىم منو إال ُ
ِ
آال خطَوُ وزبرهُ!! ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلو وسموا صدقَهم على ِ
الحسنة
اهلل فرية وجعلوا في
َ
َ
ُ

عقوبةَ السيئة).

اهیوالوإهٌیي ػلی كه رْٕیف ؽبل ایْبى هیفوهبیل ....« 9عبٗالً ٙتبة (هلآ )ٙآ ٙكا ثًٜ ٠بكی اكٌٜـٝ ٟ
عبكظبٛص ،كلاٗٞضص ٗیًٜٜـ .ؿك آ ٙكٝم هلآ ٝ ٙپيلٝاٌٗ ٙتجص١ ،ل ؿ ٝام ٗيبٗ ٙلؿٕ كاٛـ ٝ ٟتجؼيـ ٗیضٛٞـ ١ ٝل
ؿِ٘١ ٝبٕ ٗ ٝػبعت ييؿيِل  ٝؿك يي ربؿُ ٟبٕ ٗیٜ٢ٛـ ً ٝسی پٜب١طب٘ٛ ٙیؿ١ـ .هلآ ٝ ٙأ١ص ؿك آ ٙكٝم ثيٚ
ٗلؿٜٗـ ،اٗب ٗيب ٙآ٢ٛب ٘١ ٝلا١طبٛ ٙيستٜـ؛ صلا ًُ٘ ٠لا١ی ثب ١ـايت ٘١بٛ َٜ١طٞؿُ ،لصًٜ ٠بك يٌـيِل هلاك ؿاضت٠
ثبضٜـٗ .لؿٕ ؿك آ ٙكٝم ثل تلله ٝ ٠پلاًٜـُی اتغبؿ ٗیًٜٜـ  ٝؿك اتغبؿ  ٝيِبِٛی پلاًٜـُی ؿاكٛـُٞ ،يب ايٗ ٚلؿٕ
پيطٞايب ٙهلآٜٛـ  ٝهلآ ٙپيطٞای آٛبٛ ٙيست! پس ،ام هلآ ،ٙرن ٛبٗی ٛنؿضب ٙثبهی ٘ٛبٛـ  ٝرن ؽظ ٞٛ ٝضتبك آ،ٙ
صينی ٛطٜبسٜـ! ام ؿيل مٗب ٙاكلاؿ غبٓظ ٛ ٝيًٌٞبك كا ًيلل ٗیًلؿٛـ ،غـم  ٝكاستی آٛب ٙكا اكتلا  ٝؿكٝؽ ثل ؽـا

ٗیٛبٗيـٛـ  ٝؿك ثلاثل اػ٘بّ ٛييً ،يلل ُٜب ٟهلاك ٗیؿاؿٛـ».286

اعنَا ِع ْن َده …﴾ أف سجود إخوة يوسف لم يكن إال رجوعاً
ويبقى أف نعرؼ من ىذه اآلية﴿ :إِاال َم ْن َو َج ْدنَا َمتَ َ
إلى الحق واالعتراؼ بحاكمية اهلل ،وكوف يوسف (ع) وصي يعقوب وخليفة اهلل في أرضو ،أما سجود يعقوب

فكاف لتعليمهم وتعريفهم وتأكيد مقاـ يوسف (ع) ،فكاف يعقوب في سجوده ليوسف (ع) معلماً إلخوة
يوسف (ع).
 - 286نهج البالؼه= ج  5ص .71
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فيوسف آوى أليو أخاه بنيامين وقربو منو ،ألف متاع يوسف في قلب بنيامين ،واآلف أخوة يوسف (ع) حملوا

متاع يوسف في قلوبهم وسجدوا مع الساجدين ،وفشل إبليس (لعنو اهلل) في االستمرار بغوايتهم.

فالنتيجة ،أف يوسف آواىم إليو؛ ألف متاعو أصبح اآلف عندىم وفي قلوبهم بعد أف اعترفوا بحق يوسف
ِ
ِِ
ين﴾ ،فهم اآلف يعترفوف أف اهلل اصطفى يوسف
وبخطيئتهم ﴿قَالُوا تَاللاو لََق ْد آثَػ َر َؾ اللاوُ َعلَْيػنَا َوإِ ْف ُكناا لَ َخاطئ َ
(ع) وصياً ليعقوب (ع) ،بل ويقسموف على أف يوسف (ع) ىو صاحب الحق اإللهي ﴿قَالُوا تَاللا ِو لََق ْد آثَػ َر َؾ
اللاوُ َعلَْيػنَا﴾.
وىذا حصل مع رسوؿ اهلل محمد (ص) ،بل وسيحصل مع المهدي ﴿سناةَ اللا ِو الاتِي قَ ْد َخلَ ْ ِ
َن
ُ
ت م ْن قَػ ْبلُ َول ْ
ِ ِ
سن ِاة اللا ِو تَػ ْب ِديبلً﴾.
تَج َد ل ُ
یک ًکزَ اى ایي آیَ «اِ َّل َْٖٓ ََ ٝج ْذَٗب َٓزَب َػَ٘ب ِػ ْ٘ذَ( »ٙث ٠ؿيل ام ًسی كا ًً ٠بالی ؽٞؿ كا ٛنؿ ا ٝثيبثيٖ )....ثبلی
هیهبًل رب ثلاًین؛ ایٌکَ ٍغلٍی ثواكهاى یٍْف ،چیيی عي ثبىگْزی ثَ ؽك ّ اػزواف ثَ ؽبکویذ
فلاًّل ّ ایٌکَ یٍْفّٕ ی یؼمْة ّ عبًْیي فلاًّل كه ىهیٌِ اٍذً ،ویثبّل .اهب ٍغلٍی
یؼمْة ثوای آهْىُ كاكى آًِب ّ ٌّبٍبًیلى ثَ آًِب ّ رأکیل ثو همبم ّ عبیگبٍ یٍْف هیثبّل.
یؼمْة كه ٍغلٍاُ ثو یٍْف هؼلّن ثواكهاى یٍْف ثْك.
یٍْف ،ثواكهُ ثٌیبهیي ها پٌبٍ كاك ّ اّ ها ثَ فْك ًيكیک ًوْك؛ چوا کَ کبالی یٍْف كه كل
ثٌیبهیي ثْك ّ اکٌْى ثواكهاى یٍْفً یي کبالی اّ ها كه كلُبیْبى ؽول هیًوْكًل ّ ثب
ٍغلٍکٌٌلگبى ،ثَ ٍغلٍ كهافزبكًل ّ اثلیٌ کَ فلاًّل لؼٌزِ کٌل ،كه اكاهَی فویت كاكى آًبىً ،بکبم
هبًل.
ًزیغَ ایٌکَ یٍْف آًبى ها ًيك فْك پٌبٍ كاك؛ چوا کَ كیگو اکٌْى کبالی اّ ،پٌ اى ایٌکَ آًِب ثَ ؽك
یٍْف ّ گٌبٍ ّ فٞبی فْیِ اػزواف کوكًلً ،يك آًبى ّ كه كلُبیْبى هیثبّل« .هَبُُٞا رَبللِ َُوَ ْذ آصَ َشىَ للاُ

به ِئُ( 287» َٖ٤لتٜـ :ث ٠ؽـا سُٜٞـ ً ٠ؽـاٛٝـ ت ٞكا ثل ٗب ثلتلی ؿاؿ ٗ ٝب ؽغبًبك ثٞؿيٖ) .اکٌْى ،آًِب
َػَِ َْ٘٤ب َٝإِْ ًَُ٘ب َُ َخ ِ
ثَ ایٌکَ فلاًّل یٍْف ها ثَ ػٌْاى ّٕی یؼمْة ثوگيیلٍ اٍذ ،هؼزوف هیثبٌّل ّ ؽزی لَن یبك
هیکٌٌل کَ یٍْفٕ بؽت ؽك الِی اٍذ« 9هَبُُٞا رَبللِ َُوَ ْذ آصَ َشىَ للاُ َػَِ َْ٘٤ب» (ُلتٜـ :ث ٠ؽـا سُٜٞـ ً ٠ؽـاٛٝـ تٞ
كا ثل ٗب ثلتلی ؿاؿ).

ایي هفلاك ثب ؽٚود هؾول فوٍزبكٍی فلاًّلً یي ْٕهد پنیوفذ ّ ثب هِلی ًیي ؽبٕل فْاُل
غَ٘ ِخ للاِ رَ ْج ِذ٣ال»( 288اي ٚسٜت ؽـاٛٝـ است ً ٠ام پيص صٜي ٚثٞؿ ٝ ،ٟؿك
للا اَُ ِز ٢هَ ْذ َخَِذْ ِْٖٓ هَ ْج َُ َ َُْٖ ٝر َِج َذ ُِ ُ
ّلُ « .
عَ٘خَ ِ

سٜت ؽـا ؿُلُٛٞی ٛؾٞا١ی يبكت).
ٌ - 287وسؾ= .<1
 - 288فتح= .56
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قاؿ علي (ع) ألبي سفياف بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسوؿ اهلل وكاف سبق لو ىجاء في رسوؿ اهلل

(ص) وإياه عارض حساف بقولو :أال أبلغ أبا سفياف الخ  ..قاؿ (ع):

(ائت رسوؿ اهلل (ص)من قبل وجهو فقل لو :ما قاؿ إخوة يوسف ليوسف ﴿تَاللا ِو لََق ْد آثَػ َر َؾ اللاوُ َعلَْينا َوإِ ْف ُكناا
ِِ
ين﴾ فإنو ال يرضى أف يكوف أحد أحسن قوالً منو .ففعل ذلك أبو سفياف ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل (ص):
لَخاطئ َ
ِ
ِِ
ين﴾.
يب َعلَْي ُك ُم الْيَػ ْوَـ يَػغْف ُر اللاوُ لَ ُك ْم َو ُى َو أ َْر َح ُم ال اراحم َ
﴿ال تَػثْ ِر َ
ثم قاؿ أبو سفياف بن الحارث بن عبد المطلب أبياتاً منو في االعتذار من رسوؿ هلل (ص) منها:
ىداني ىاد غير نفسي ودلػني

على اهلل من طردتو كػل مطرد

أصد وأنأى جاىبلً عن محمػد وأدعى وإف لم أنتسب من محمد).
ػلی ثَ اثٍْفیبى ثي ؽبهس ثي ػجلالوٞلت پَو ػوْی هٍْل فلا کَ پیِرو كه هْهك هٍْل فلا
ًبٍيایی گفذ ّ رٌِب ؽَبى ثب ایي ٍقٌِ «آیب ثَ اثٍْفیبى ًوٍبًن »....ثب اّ ثَ هقبلفذ ثوفبٍزَ ثْك،
فوهْك« 9ام سٞی ٝر ٠كس ّٞؽـاٛ نؿ ا ٝثل ٝ ٝث ٠ايطب ٙثِ ٞسؾٜی كا ً ٠ثلاؿكا ٙيٞسق ث ٠يٞسق ُلتٜـ« 9رَبللِ
خبهئِ( » َٖ٤ث ٠ؽـا سُٜٞـ ً ٠ؽـاٛٝـ ت ٞكا ثل ٗب ثلتلی ؿاؿ ٗ ٝب ؽغبًبك ثٞؿيٖ) ٠ً ،ؽـاٛٝـ
َُوَ ْذ آصَ َشىَ للاُ َػ َِ ْ٘٤ب َٝإِْ ًَُ٘ب َُ ِ
ؿٝست ٘ٛیؿاكؿ ً ٠اعـی ؿك سؾُ ٚلت ٚام ا ٝثلتل ثبضـ» .اثٍْفیبى ایي کبه ها اًغبم كاك ّ هٍْل فلا ثَ اّ
اد ِٔ( » َٖ٤اٗلٝم ثل ض٘ب سلمٛطی ٛيست ،ؽـا ض٘ب كا
فوهْكّ« 9ل رَ ْض ِش َ
٣ت َػَِ ْ ُْ ٌُ ٤ا ُْْ َ٣ َّ ْٞ َ٤ـلِ ُش للاُ َُ ٌُ ْْ َ َُٞ ٛٝأَ ْس َد ُْ اُ َش ِ
ٗیثؾطبيـ ً ٠ا٢ٗ ٝلثبٙتلي٢ٗ ٚلثبٛب ٙاست).

ٍپٌ اثٍْفیبى ثي ؽبهس ثي ػجلالوٞلت اثیبری گفذ کَ كه آى اى هٍْل فلا هؼنهدفْاُی ًوْكٍ

ثْك؛ اى عولَ9

غیر از خودم ،هدایتگری هدایت و راهنماییم رکد
نس
او را بازمیداشتم و بت هب محمد اندان بودم

هب سوی خداوند ،هک من او را از ره ردی رانده بودم
نس
ادعایی داشتم؛ رهچند بتی با محمد ندارم

 - 289بحار االنوار= ج  55ص <.58
على هللا من طردته كـل مطرد
هدانً هاد ؼٌر نفسً ودل ّـنً
وأدعى وإن لم أنتسب من محمد
أصد وأنأى جاهالً عن محمـد
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وعن المفضل بن محمد ،قاؿ( :سألت أبا عبد اهلل (ع) عن قوؿ اهلل﴿ :وإِ ْف ِمن أ َْى ِل ال ِ
ْك ِ
تاب إِاال لَيُػ ْؤِمنَ ان بِ ِو
َ ْ
قَػ ْب َل َم ْوتِِو﴾ ،فقاؿ (ع) :ىذه نزلت فينا خاصة إنو ليس رجل من ولد فاطمة يموت وال يخرج من الدنيا حتى
يقر لئلماـ بإمامتو كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا ﴿تَاللا ِو لََق ْد آثَػ َر َؾ اللاوُ َعلَْينا﴾).
ة
هفٚل ثي هؾول هیگْیل 9اى اثب ػجلاللَ اهبم ٕبكق كه هْهك ایي ٍقي فلاًّلَٝ « 9إِْ ِْٖٓ أَ َِْ ٛا ُْ ٌِزب ِ
اِ َّل َُُ٤ئْ ََِٖٓ٘ ثِ ِ ٚهَ ْج ََ َٓ ْٞرِ ِ١ ٝ( 290»ٚيش يي ام اً ْ١تبة ٛيست ِٗل آ ٠ٌٛپيص ام ٗلُص ث ٠ا ٝاي٘ب ٙآٝكؿ) پوٍیلم.
ایْبى فوهْك« 9اي ٚآيٗ ٠ؾػٞظ ٗب ٛبمّ ضـ ٟاست؛ ١يش كلؿی ام كلمٛـا ٙكبع٘ٛ ٠يست ً ٠ث٘يلؿ  ٝام ؿٛيب
ثيل٘ٛ ٙٝیكٝؿِٗ ،ل اي ٠ٌٜث ٠اٗبٗت اٗبٕ ،اهلاك ٗیًٜـ٘١ ،ب ٙعٞك ً ٠كلمٛـا ٙيؼوٞة ث ٠يٞسق اهلاك ٞ٘ٛؿٛـ ،آٙ
ِٜ١بٕ ًُ ٠لتٜـ« :رَبللِ َُوَ ْذ آصَ َشىَ للاُ َػَِ ْ٘٤ب» (ث ٠ؽـا سُٜٞـ ً ٠ؽـاٛٝـ ت ٞكا ثل ٗب ثلتلی ؿاؿ)».

***
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إضاءة من علم يعقوب
يعقوب (ع) أو إسرائيل (ع) نبي مرسل ويعلمو اهلل ما يشاء من علم الغيب ،واآلف إخوة يوسف (ع) يريدوف
أخذ بنيامين أخي يوسف (ع) معهم إلى مصر ،فإذا بيعقوب (ع) يقوؿ﴿ :لَن أُر ِسلَوُ مع ُكم حتاى تُػ ْؤتُ ِ
وف َم ْوثِقاً
ْ ْ ََ ْ َ
اؿ اللاوُ َعلَى ما نَػ ُق ُ ِ
يل﴾.
ط بِ ُك ْم فَػلَ اما آتَػ ْوهُ َم ْوثَِق ُه ْم قَ َ
ِم َن اللا ِو لَتَأْتُػنانِي بِ ِو إِاال أَ ْف يُ َحا َ
َ
وؿ َوك ٌ
فيعقوب كأنو يعلم أف بنيامين إذا ذىب مع إخوتو ال يعود معهم ،بل ما يؤكد علمو بذلك استثنائو لحالة
ط بِ ُك ْم﴾ ،بل إف يعقوب (ع) لما عاد إخوة يوسف (ع) من غير
عجزىم عن إعادة بنيامين معهم ﴿إِاال أَ ْف يُ َحا َ
ك سر َؽ وما َش ِه ْدنَا إِاال بِما َعلِمنَا وما ُكناا لِ ْلغَي ِ ِ ِ
ين﴾.
ْ
َ ْ ََ
بنيامين وىم يؤكدوف على براءتهم ﴿يَا أَبَانَا إِ اف ابْػنَ َ َ َ َ َ
ب َحافظ َ
بل ويوجد من يشهد ببراءتهم ﴿واسأ َِؿ الْ َقريةَ الاتِي ُكناا فِيها وال ِْعير الاتِي أَقْػبػلْنَا فِيها وإِناا لَص ِ
ادقُو َف﴾ ،نجده (ع)
َ ْ
َ َ َ
َ
َْ
َ َ َ
َت لَ ُكم أَنْػ ُفس ُكم أَمراً فَصبػر ج ِميل َعسى اللاوُ أَ ْف يأْتِينِي بِ ِهم ج ِميعاً إِناوُ ىو الْعلِيم ال ِ
يم﴾،
َُ َ ُ َ
ََ
ْ َ
ْحك ُ
يقوؿ﴿ :بَ ْل َس اول ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ٌ َ ٌ َ
فيعقوب يؤكد اتهامهم ،مع أنهم يؤكدوف براءتهم ويوجد شهود على براءتهم في قصة بنيامين.
سٝؽ٘گشی اص ػِْ ٣ؼوٞة
یؼمْة یب اٍوائیل پیبهجوی فوٍزبكٍ ّلٍ ثْك ّ فلاًّل آًچَ اى ػبلن ؿیت اهاكٍ فوهْكٍ ثْك ها ثَ
اّ رؼلین كاكٍ ثْك .اکٌْى ثواكهاى یٍْف هیفْاٌُل ثٌیبهیي فثواكه یٍْفف ها ثب فْكّبى ثَ هٖو
ُْٞ َٓ ٕٞصِوب َِٖٓ للاِ َُزَؤْرَُِ٘٘ ٢ثِ ِ ٚاِ َّل إَْٔ َ ُ٣ذبهَ ثِ ٌُ ْْ كََِ َٔب
ثجوًل .كه ایٌغب کَ یؼمْة هیفوهبیل َُْٖ« 9أُ ْس ِعََِ َٓ ُٚؼ ٌُ ْْ َدزَ ٠رُئْ ر ِ
آر َْْٞ َٓ ُٙٞصِوَ ُ ْْ ٜهَب ٍَ للاُ َػََِٓ ٠ب َٗوُُ( 291»َ٤ًِ َٝ ٍُ ٞلت١ :لُن ا ٝكا ثب ض٘ب ٛؾٞا ٖ١كلستبؿ ،تب ثٛ ٠بٕ ؽـاٛٝـ ثب ٗ ٚپي٘بٛی
ثجٜـيـ ًٛ ٠نؿ َٜٗص ثبمٗیآٝكيـ؛ ِٗل آُ ٠٘١ ٠ٌٛلكتبك ضٞيـ .ص ٙٞثب ا ٝػ٢ـًلؿٛـُ ،لت :ؽـا ثل آٛضٗ ٠یُٞييٖ ُٞاٟ
است).

گْیی یؼمْة هیكاًَذ اگو ثٌیبهیي ثب ثواكهاًِ ثوّك ،ثب آًبى ثبىًویگوكك ّ ؽزی ثب ػلن فْكُ آى

ها هْهك رأکیل لواه هیكُل؛ هگو كه ؽبلذ ًبرْاى ثْكًْبى اى ثبىگوكاًیلى ثٌیبهیي ثَ ُوواٍ فْكِ « 9ا َّل
إَْٔ َ ُ٣ذبهَ ثِ ٌُ ْْ» (ِٗل آُ ٠٘١ ٠ٌٛلكتبك ضٞيـ) .ؽزی یؼمْةٌُ گبهی کَ ثواكهاى یٍْف ثلّى ثٌیبهیي
ؽ ِْ ٜذَٗب اِ َّل ثِ َٔب َػِِ َْٔ٘ب ََٓ ٝب ًَُ٘ب
م ََٓ ٝب َ
ع َش َ
ثبىگْزٌل ّ ثَ ثوائذ ّ ثیگٌبُی فْك رأکیل هیکوكًلَ٣« 9ب أَثَبَٗب إَِ ا ْثَ٘يَ َ
ت َدبكِ ِظ( 292» َٖ٤ای پـك ،پسلت ؿمؿی ًلؿ ٗ ٝب رن ث ٠آٛضٗ ٠یؿاٛيٖ ض٢بؿت ٘ٛیؿ١يٖ  ٝام ؿيت ٛين آُبٟ
ُِ ِْ َـ ِْ ٤
عؤ َ ٍِ ا ُْوَ ْشَ٣خَ اَُزًَُِ٘ ٢ب كَِٜ ٤ب
ٛيستيٖ) ّ ؽزی کَی ًیي یبفذ هیّْك کَ ثوائذ ّ ثیگٌبُی آًبى ها گْاُی كُلَٝ « 9ا ْ
قب ِدهُ» َٕٞ
٤ش اَُزِ ٢أَ ْهجَ َِْ٘ب ِكَٜ ٤ب َٝاَِٗب َُ َ
َٝا ُْ ِؼ َ

ٌ - 291وسؾ= .99
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غ ٠للاُ إَْٔ َ٣ؤْرِِ ٢َِ٘٤ث ِْْ ٜ
ع ََُٞذْ َُ ٌُ ْْ أَ ْٗلُ ُ
ق ْجش َج َِٔ َ٤ػ َ
غ ٌُ ْْ أَ ْٓشا كَ َ
ٗب كاستُٞييٖ) ،هیثیٌین کَ ایْبى هیفوهبیل« 9ثَ َْ َ
َج ِٔ٤ؼب اَِٗ َُٞ ٛ ُٚا ُْ َؼ ِِ ُْ ٤ا ُْ َذ ٌِ ،٠ٛ( 294»ُْ ٤ثٌٔٛ ٠لس ض٘ب ًبكی كا ؿك ٛظلتب ٙثيبكاست ٗ ٝلا غجل ر٘يْ ث٢تل است ،اٗيـ
است ؽـاٛٝـ  ٠٘١كا ث ٚٗ ٠ثبمُلؿاٛـ ً ٠ا ٝؿاٛب  ٝعٌيٖ است) .ثب ایٌکَ آًِب ثو ثوائذ ّ ثیگٌبُی فْك ربکیل

هیّهىًل ّ ِّْكی ًیي ثو ثوائذ آًِب كه لٚیَی ثٌیبهیي ّعْك كاهك ،ثبى ُن یؼمْة ارِبم آًِب ها
هْهك ربکیل لواه هیكُل.

س ُك ْم أ َْمراً﴾؟!!
﴿س اول ْ
فماذا أراد يعقوب (ع) بقولوَ :
َت لَ ُك ْم أَنْػ ُف ُ
الحقيقة ،إف يعقوب (ع) أراد األمر األوؿ أمر يوسف (ع) ،وكأنو يريد أف يقوؿ ىذا الحدث الجديد وىو فقد
بنيامين متعلق بفقد يوسف (ع) والذي كاف وصفو بنفس الوصف ﴿وجاءوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِو بِ َدٍـ َك ِذ ٍ
اؿ بَ ْل
ب قَ َ
ََ ُ
َت لَ ُكم أَنْػ ُفس ُكم أَمراً فَصبػر ج ِميل واللاوُ الْمستَػعا ُف َعلَى ما تَ ِ
ص ُفو َف﴾ ،سولت لكم أنفسكم األمارة
َس اول ْ ْ ُ ْ ْ
ُْ َ
َ
َْ ٌ َ ٌ َ
والذئب المستعر في أنفسكم ذلك األمر القديم أمر يوسف (ع) ،وأمر بنيامين متعلق بأمر يوسف (ع) ،ولذا
﴿عسى اللاوُ أَ ْف يأْتِينِي بِ ِهم ج ِميعاً إِناوُ ىو الْعلِيم ال ِ
يم﴾.
َُ َ ُ َ
ََ
ْ َ
ْحك ُ
نجده يكمل قولو (ع)َ َ :
َس َفى
﴿وتَػ َولاى َع ْنػ ُه ْم َوقَ َ
اؿ يَا أ َ
ثم ىا ىو بعد فقده لبنيامين ال نجده يتأوه على بنيامين ،بل على يوسف (ع) َ
ِ
ات َع ْيػنَاهُ ِمن ال ِ
يم﴾ ،ليؤكد أف أمر بنيامين متعلق بيوسف (ع).
وس َ
ف َوابْػيَض ْ
َ ُ
َعلَى يُ ُ
ْح ْزف فَػ ُه َو َكظ ٌ
غ ٌُ ْْ أَ ْٓشا» (ثٌٔٛ ٠لس ض٘ب ًبكی كا ؿك ٛظلتب ٙثيبكاست) چَ چیيی ها
ع ََُٞذْ َُ ٌُ ْْ أَ ْٗلُ ُ
یؼمْة اى ایي ٍقي « َ
لٖل ًوْكٍ اٍذ؟!!
ّالؼیذ ایي اٍذ کَ یؼمْةّ ،الؼَی ًقَزیي فّالؼَی هوثْ ٛثَ یٍْفف ها لٖل کوكٍ ثْك ّ گْیی
هیفْاُل ثگْیل کَ ایي هفلاك علیل ،یؼٌی اى كٍذ كاكى ثٌیبهیي ،ثَ اى كٍذ هفزي یٍْف هوثْٛ
ع ََُٞذْ َُ ٌُ ْْ
٤ق ِ ٚثِذَّ ًَ ِزة هَب ٍَ ثَ َْ َ
هیّْك؛ هفلاكی کَ آى ها ثب ُوبى ّیژگی رْٕیف ًوْكٍ ثْكَ َٝ « 9جب ُءٝا َػَِ ٠هَ ِٔ ِ
295

َقلُ» َٕٞ
ق ْجش َج َِٔٝ َ٤للاُ ا ُْ ُٔ ْ
أَ ْٗلُ ُ
غ ٌُ ْْ أَ ْٓشا كَ َ
غزَ َؼبُٕ َػََِٓ ٠ب ر ِ
ُلتٛ :لس ض٘بً ،بكی كا ؿك ٛظلتب ٙثيبكاست ٠است .اً ٜٙٞثلای ٗ ٚغجل ر٘يْ ث٢تل است  ٝؽـاٛٝـً ،سی است ً٠
(ربٗ٠اش كا ً ٠ث ٠ؽ ٙٞؿكٝؿي ٚآؿطت ٠ثٞؿ ،آٝكؿٛـ.

ؿك آٛض ٠ض٘ب ٗیُٞييـ ،ثبيـ ام ا ٝيبكی ؽٞاست)؛ ًفٌ اهِبهٍربى كه ًظوربى ثیبهاٍذ ّ گوگ ّؼلَّه ّلٍی

هْعْك كه ًفٌُبیزبى ،آى هبعوای پیْیي یؼٌی هبعوای یٍْف ها هلن ىك ّ ؽبكصَی ثٌیبهیي ًیي

غ٠
هورج ٜثب هفلاك یٍْف هیثبّل؛ اى ُویي هّ هیثیٌین کَ ٍقٌِ ها ایٌگًَْ رکویل هیفوهبیلَ « 9ػ َ
للاُ إَْٔ َ٣ؤْرِ ٢َِ٘٤ثِ َِ ْْ ٜج ِٔ٤ؼب اَِٗ َُٞ ٛ ُٚا ُْ َؼ ِِ ُْ ٤ا ُْ َذ ٌِ( 296»ُْ ٤اٗيـ است ؽـاٛٝـ  ٠٘١كا ث ٚٗ ٠ثبمُلؿاٛـ ً ٠ا ٝؿاٛب  ٝعٌيٖ
است).
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ثَ ػالٍّ ایْبى ها پٌ اى فملاى ثٌیبهیي ،گویبى ّ ًبالى ثو ثٌیبهیي ًویثیٌین؛ ثلکَ ثو یٍْف آٍ ّ
نذْ َػ َْ٘٤ب َِٖٓ ُٙا ُْ ُذ ْض ِٕ كَ ُِ ًَ َٞ ٜظ( 297»ْ٤كٝی ؽٞؿ ام آ٢ٛب
علََ ٠ػَُِٞ٣ ٠عُقَ َٝا ْثَ َ٤
ىاهی هیکٌلَٝ « 9ر َََ ٠َُٞػ ْ٘ َُٝ ْْ ٜهَب ٍَ َ٣ب أَ َ
ثِلؿاٛيـ ُ ٝلت :ای اٛـ١ٝب ثل يٞسق!  ٝصط٘بٛص ام ؿٖ ،سپيـی ُلكت ٘١ ٝضٜب ٙؽطٖ ؽٞؿ كلٗٝیؽٞكؿ) رب
رأکیل کٌل کَ ؽبكصَی ثٌیبهیي هوثْ ٛثَ یٍْف هیثبّل.

إذف ،يعقوب كاف يعلم بحاؿ يوسف (ع) وحاؿ بنيامين معو ،ويعلم باألذى الذي تعرض لو يوسف (ع) وكونو
(ع) وحيداً في مصر حمل كلمة اهلل ودين اهلل سبحانو ،بل لو قرأت ىذه اآليات بتمعن لوجدت يعقوب (ع)
ات
﴿وتَػ َولاى َع ْنػ ُه ْم َوقَ َ
وس َ
ف َوابْػيَض ْ
َس َفى َعلَى يُ ُ
اؿ يَا أ َ
مطلعاً ويعلم الكثير من حاؿ يوسف (ع) وبنيامين (ع) َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َعيػنَاهُ ِمن ال ِ
اؿ إِنا َما
ين * قَ َ
وس َ
ْ
َ ُ
يم * قَالُوا تَاللاو تَػ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ
ْح ْزف فَػ ُه َو َكظ ٌ
ف َحتاى تَ ُكو َف َح َرضاً أ َْو تَ ُكو َف م َن ال َْهالك َ
سسوا ِمن يوس َ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َسوا
ف َوأَخيو َوال تَػ ْيأ ُ
أَ ْش ُكو بَػثِّي َو ُح ْزني إِلَى اللاو َوأَ ْعلَ ُم م َن اللاو َما ال تَػ ْعلَ ُمو َف * يَابَن اي ا ْذ َىبُوا فَػتَ َح ا ُ ْ ُ ُ
ِ
اِ ِ
َس ِم ْن َرْو ِح اللا ِو إِاال الْ َق ْو ُـ الْ َكافِ ُرو َف﴾ ،فمع أف المفقود ىذه المرة بنيامين ،تجد يعقوب
م ْن َرْو ِح اللو إناوُ ال يَػ ْيأ ُ
﴿عسى اللاوُ أَ ْف يأْتِينِي بِ ِهم ج ِميعاً إِناوُ ىو الْعلِيم ال ِ
ف﴾ ،وفي النهاية
وس َ
َُ َ ُ َ
ََ
َس َفى َعلَى يُ ُ
يم﴾﴿ ،يَا أ َ
ْ َ
ْحك ُ
(ع) يقوؿَ َ :
ف وأ ِ
س ِ
َخ ِيو﴾ ،وكأف فقد بنيامين فتح باباً ليعود
سوا م ْن يُ ُ
وس َ َ
يأمرىم بالبحث عن يوسف (ع) ﴿ا ْذ َىبُوا فَػتَ َح ا ُ
ف لَوال أَ ْف تُػ َفنِّ ُد ِ
ِ
وف﴾.
يح يُ ُ
وس َ ْ
يوسف (ع) إلى يعقوب ،وكأف يعقوب يعلم ىذا ،بل ىو على يقين ﴿إِنِّي َألَج ُد ِر َ
ثٌبثوایي یؼمْة اى ّٙؼیذ یٍْفّٙ ّ ؼیذ ثٌیبهیي کَ ثب اّ ثْك ،آگبُی كاّذ ّ ُوچٌیي اى
آىاهی کَ ثَ یٍْف هٍیلٍ ثْك ّ رٌِب ثْكى اّ كه هٖو كه ثَ كُّ کْیلى کلوَی اللَ ّ كیي فلاًّل
ٍجؾبى .اگو ایي آیبد ها ثب كلذ ّ ربًّی هٞبلؼَ کٌین ،یؼمْة ها آ گبٍ هیثیٌین ّ ایٌکَ اّ اى ّٙؼیذ
نذْ َػ َْ٘٤ب َِٖٓ ُٙا ُْ ُذ ْض ِٕ كَ َُٞ ٜ
علََ ٠ػَُِٞ٣ ٠عُقَ َٝا ْثَ َ٤
یٍْف ّ ثٌیبهیي ثَیبه آگبٍ هیثبّلَٝ « 9ر َََ ٠َُٞػ ْ٘ َُٝ ْْ ٜهَب ٍَ َ٣ب أَ َ
ؽ ٌُ ٞثَضُِّ َٝ ٢د ْضِٗ ٢اَُِ ٠للاِ َٝأَ ْػَِ ُْ
ًَ ِظ * ْ٤هَبُُٞا رَبللِ رَ ْلزَؤ ُ ر َْز ًُ ُش ُٞ٣عُقَ َدزَ ٠رَ ٌَُ َٕٞد َشمب أَ ْ ٝرَ ٌُ َِٖٓ َٕٞا ُْ َٜبُِ ٌِ * َٖ٤هَب ٍَ اَِٗ َٔب أَ ْ
ح للاِ اِ َّل
ح للاِ اَِّٗ ُٚل ٤ْ َ٣ؤ َ ُ
غٞا ِْٖٓ ُٞ٣عُقَ َٝأَ ِخَّٝ ِٚ ٤ل رَ ْ٤ؤ َ ُ
غ ُ
َِٖٓ للاِ َٓب ّل رَ ْؼَِ َُٔ٣ * َٕٞبثَِ٘ َْ ٢ار َٛجُٞا كَز ََذ َ
ط ِْٖٓ َس ِْ ٝ
عٞا ِْٖٓ َس ِْ ٝ
298

(كٝی ؽٞؿ ام آ٢ٛب ثِلؿاٛيـ ُ ٝلت :ای اٛـ١ٝب ثل يٞسق!  ٝصط٘بٛص ام ؿٖ ،سپيـی ُلكت ٝ

ا ُْوَ ْ ُّ ٞا ُْ ٌَبكِشُ» َٕٝ
٘١ضٜب ٙؽطٖ ؽٞؿ كلٗٝیؽٞكؿ * ُلتٜـ :ث ٠ؽـا سُٜٞـ پيٞست ٠يٞسق كا يبؿ ٗیًٜی تب ثي٘بك ُلؿی يب ث٘يلی *
ُلت :رن ايٛ ٚيست ً ٠ضلط اٛـ ٟٝؽٞيص ت٢ٜب ثب ؽـا ٗیُٞيٖ؛ ميلا آٛض ٚٗ ٠ام ؽـا ٗیؿا ٖٛض٘ب ٘ٛیؿاٛيـ * ای
پسلا ،ٚٗ ٙثلٝيـ  ٝيٞسق  ٝثلاؿكش كا ثزٞييـ  ٝام كع٘ت ؽـاٗ ،بيٞس ٗطٞيـ؛ صلا ً ٠ت٢ٜب ًبكلا ٙام كع٘ت ؽـا
ٗبيٞس ٗیضٛٞـ) .ثب ایٌکَ ایي ثبه ،ثٌیبهیي اى كٍذ هفزَ اٍذ ،هیثیٌین یؼمْة هیفوهبیلَ « 9ػ َ
غ ٠للاُ
إَْٔ َ٣ؤْ ِر ٢َِ٘٤ثِ َِ ْْ ٜج ِٔ٤ؼب ِاَٗ َُٞ ٛ ُٚا ُْ َؼِِ ُْ ٤ا ُْ َذ ٌِ( »ُْ ٤اٗيـ است ؽـاٛٝـ  ٠٘١كا ث ٚٗ ٠ثبمُلؿاٛـ ً ٠ا ٝؿاٛب  ٝعٌيٖ است) ّ «َ٣ب
علََ ٠ػَُِٞ٣ ٠عُقَ » (ای اٛـ١ٝب ثل يٞسق) ّ كه ًِبیذ ،آًبى ها ثَ عَذّعْی یٍْف كٍزْه هیكُل9
أَ َ
غٞا ِْٖٓ ُٞ٣عُقَ َٝأَ ِخ( »ِٚ ٤ثلٝيـ  ٝيٞسق  ٝثلاؿكش كا ثزٞييـ)؛ گْیی فملاى ثٌیبهیي ،گْبیْی ثْك
غ ُ
« ْار َٛجُٞا كَز ََذ َ
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رب یٍْف ثَ یؼمْة ثبىگوكك ّ گْیی یؼمْة ایي هْْٙع ها هیكاًَذ ّ ؽزی ثَ آى یمیي كاّذ« 9اِِّٗ٢
ُ( 299»ٕٝاُل ٗلا ؿيٞاٛ ٠ٛؾٞاٛيـ ،ثٞی يٞسق ٗیض.)ٕٜٞ
َْلَ ِج ُذ ِس َ
٣خ ُٞ٣عُقَ َُ ّْٞل إَْٔ رُلَِّ٘ذ ِ

إضاءة
اب و ِ
ِ
﴿وقَ َ ِ
اح ٍد َوا ْد ُخلُوا ِم ْن أَبْػ َو ٍ
اب ُمتَػ َف ِّرقَ ٍة َوَما أُ ْغنِي َع ْن ُك ْم ِم َن اللا ِو ِم ْن َش ْي ٍء إِ ِف
اؿ يَا بَن اي ال تَ ْد ُخلُوا م ْن بَ ٍ َ
َ
ْت َو َعلَْي ِو فَػلْيَتَػ َواك ِل ال ُْمتَػ َوِّكلُو َف﴾.
ْح ْك ُم إِاال لِلا ِو َعلَْي ِو تَػ َواكل ُ
ال ُ
لقد علم يعقوب (ع) من اهلل أف بنيامين سيُفقد كما فُقد يوسف (ع) ،ولذا أخذ عليهم عهداً أف يعيدوا
ط بِ ُكم﴾ وكاف يعلم أنو سيحاط بهم ،بل وفي ىذه اآلية﴿ :ال تَ ْد ُخلُوا ِم ْن بَ ٍ
اب
بنيامين واستثنى ﴿إِاال أَ ْف يُ َحا َ
ِِ
ِ
وِ
ٍ
ٍ ِ
ِ
اح ٍد َوا ْد ُخلُوا ِم ْن أَبْػ َو ٍ
ْت َو َعلَْي ِو
ْح ْك ُم إِاال لِلا ِو َعلَْي ِو تَػ َواكل ُ
اب ُمتَػ َف ِّرقَة َوَما أُ ْغني َع ْن ُك ْم م َن اللاو م ْن َش ْيء إِف ال ُ
َ
فَػلْيَتَػ َواك ِل ال ُْمتَػ َوِّكلُو َف﴾ أراد تفرقتهم لعل بنيامين ينجو ويعود إليو؛ ألنو يُعرؼ بإخوتو وىم عدد يلفت األنظار.
سٝؽ٘گشی
ادذ َٝاد ُْخُِٞا ِْٖٓ أَ ْث َٞاة ُٓزَلَ ِّشهَخ ََٓ ٝب أُ ْؿ َِ٘ ٢ػ ْ٘ ٌُ ْْ َِٖٓ للاِ ِْٖٓ ؽ َْ٢ء اِ ِٕ ا ُْ ُذ ٌْ ُْ اِ َّل ِ َللِ َػَِ ِْٚ ٤
« َٝهَب ٍَ َ٣ب ثَِ٘ َّ ٢ل رَذ ُْخُِٞا ِْٖٓ ثَبة َِ ٝ
ر ََِْ ًَ ٞذُ ََ ٝػَِ ْ ِٚ ٤كَ ِْ َ٤ز ََ َِ ًَ ٞا ُْ ُٔز ََُ( 300» ًَُِِّٕٞ ٞلت :ای پسلا ،ٚٗ ٙام يي ؿكٝام ٟؿاؽْ ٗطٞيـ ،ام ؿكٝام١ٟبی ٗؾتٔق ؿاؽْ
ضٞيـ؛  ٚٗ ٝهضبی ؽـا كا ام ض٘ب ؿكغ ٛتٞاً ٖٛلؿ ١ ٝيش كلٗبٛی رن كلٗب ٙؽـاٛٝـ ٛيست .ثل ا ٝتً ًْٞلؿٕ ٝ
تًًْٜٜٞـُب ٙثل ا ٝتًٜٜ ًْٞـ).

یؼمْة اى ٍْی فلاًّل هیكاًَذُ ،بى ْٝه کَ یٍْف اى كٍذ هفزَ ثْك ،ثٌیبهیي ًیي اى كٍذ
فْاُل هفذ؛ ثٌبثوایي پیوبًی اى آًبى هیگیوك رب ثٌیبهیي ها ثوگوكاًٌل ّ هگو «اِ َّل إَْٔ َ ُ٣ذبهَ ثِ ٌُ ْْ»ِٗ( 301ل
آُ ٠٘١ ٠ٌٛلكتبك ضٞيـ) ّ ُوچٌیي هیكاًَذ کَ آًِب گوفزبه فْاٌُل ّل ّ ؽزی كه ایي آیَ «ّل رَذ ُْخُِٞا ِْٖٓ
ادذ َٝاد ُْخُِٞا ِْٖٓ أَ ْث َٞاة ُٓزَلَ ِّشهَخ ََٓ ٝب أُ ْؿَِ٘ ٢ػ ْ٘ ٌُ ْْ َِٖٓ للاِ ِْٖٓ ؽ َْ٢ء اِ ِٕ ا ُْ ُذ ٌْ ُْ اِ َّل ِ َللِ َػَِ ْ ِٚ ٤ر ََِْ ًَ ٞذُ ََ ٝػَِ ْ ِٚ ٤كَ َِْ٤ز َََِ ًَ ٞ
ثَبة َِ ٝ
ا ُْ ُٔز ََ( » ًَُِِّٕٞ ٞام يي ؿكٝام ٟؿاؽْ ٗطٞيـ ،ام ؿكٝام١ٟبی ٗؾتٔق ؿاؽْ ضٞيـ؛  ٚٗ ٝهضبی ؽـا كا ام ض٘ب ؿكغ ٛتٞاٖٛ
ًلؿ ١ ٝيش كلٗبٛی رن كلٗب ٙؽـاٛٝـ ٛيست .ثل ا ٝتً ًْٞلؿٕ  ٝتًًْٜٜٞـُب ٙثل ا ٝتًٜٜ ًْٞـ) هیفْاُل آًِب ها
اى یکلیگو علا کٌلّ ،بیل ثٌیبهیي ًغبد یبثل ّ ثَ اّ ثبىگوكك؛ چوا کَ ثَ ُوواٍ ثواكهاًِ ٌّبفزَ
هیّل ّ رؼلاك آًِب ًظوُب ها ثَ ٍْیْبى علت هیکوك.
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ومع ىذا ،فإف يعقوب يعلم أنو لن ينفعهم بهذا كثيراً؛ ألف مشيئة اهلل كائنة ،ولم يكن تعليم يعقوب ألبنائو ﴿إِاال
اجةً فِي نَػ ْف ِ
﴿ما
وب قَ َ
ضَ
س يَػ ْع ُق َ
اىا﴾ ،ولكن ماذا ينفع حذر يعقوب أماـ تقدير وقضاء اهلل سبحانو وتعالى َ
َح َ
ٍ
ِ ِِ
ِ
اجةً فِي نَػ ْف ِ
اىا﴾.
وب قَ َ
ضَ
س يَػ ْع ُق َ
َكا َف يُػغْني َع ْنػ ُه ْم م َن اللاو م ْن َش ْيء إِاال َح َ
﴿وَما أُ ْغنِي َع ْن ُك ْم ِم َن اللا ِو ِم ْن َش ْيء﴾ ،ولكن أراد أف ال يهمل العمل بالممكن
ويعقوب (ع) يعلم ىذا أيضاً َ
ِ
ْت َو َعلَْي ِو فَػلْيَتَػ َواك ِل
ْح ْك ُم إِاال لِلا ِو َعلَْي ِو تَػ َواكل ُ
للحفاظ على بنيامين ،والنتيجة فإف مشيئة اهلل ىي الكائنة ﴿إِف ال ُ

ال ُْمتَػ َوِّكلُو َف﴾ .وبعد ىذا كلو فإ ّف يعقوب ذا علم ومعرفة من اهلل سبحانو وتعالى ،وقد عمل على قدر علمو
ومعرفتو ﴿وإِناوُ لَ ُذو ِعل ٍْم لِما َعلامنَاهُ ول ِ
َك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
َ ْ َ
َ
ولكن فوؽ يعقوب ذي العلم يوسف (ع) العليم ،فكانت النتيجة أنو (آوى إليو أخاه) ،ولم ينفع تدبير يعقوب
(ع) ليعود إليو بنيامين ﴿ َك َذلِ َ ِ ِ
ف ما َكا َف لِيأْ ُخ َذ أَ َخاهُ فِي ِدي ِن الْملِ ِ
اء اللاوُ نَػ ْرفَ ُع
ك إِاال أَ ْف يَ َ
َ
وس َ َ
ك ك ْدنَا ليُ ُ
َ
شَ
ِ ِ ِ
َدرج ٍ
يم﴾.
ات َم ْن نَ َ
ََ
شاءُ َوفَػ ْو َؽ ُك ِّل ذي عل ٍْم َعل ٌ
ثب ایي ؽبل یؼمْة هیكاًل کَ ایي ػولکوك چٌلاى ٍْكی ثَ ؽبلْبى ًقْاُل كاّذ؛ چوا کَ فْاٍذ
ٞة
ظ ْ َ٣ؼوُ َ
ّ هْیذ فلاًّل اًغبم ّلًی اٍذ ّ آًچَ یؼمْة ثَ فوىًلاًِ رؼلین كاك «اِ َّل َد َ
بجخ كِْ َٗ ٢ل ِ
نبَٛب» (ت٢ٜب ٛيبمی ؿك ض٘يل يؼوٞة ثٞؿ ً ٠آ ٙكا آضٌبك سبؽت)؛ ّلی ثوؽنه كاّزي یؼمْة كه ثواثو رملیو ّ
هَ َ

ظ
لٚبی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل چَ ٍْكی كاهك؟! « َٓب ًَبَٕ ْ ُ٣ـَِ٘ ٢ػ ْ٘ ُ َِٖٓ ْْ ٜللاِ ِْٖٓ ؽ َْ٢ء اِ َّل َد َ
بجخ كِْ َٗ ٢ل ِ
نبَٛب»( 302ايً ٚبك ؿك ثلاثل اكاؿٟی ؽـا سٞؿضبٛ ٙجؾطيـ ،ت٢ٜب ٛيبمی ؿك ض٘يل يؼوٞة ثٞؿ ً ٠آ ٙكا آضٌبك
ٞة هَ َ
ْ َ٣ؼوُ َ
سبؽت).

ُوچٌیي یؼمْة آگبٍ ثْك کَ « ََٓ ٝب أُ ْؿَِ٘ ٢ػ ْ٘ ٌُ ْْ َِٖٓ للاِ ِْٖٓ ؽ َْ٢ء» ( ٚٗ ٝهضبی ؽـا كا ام ض٘ب ؿكغ ٛتٞاً ٖٛلؿ)؛

ّلی هی فْاٍذ ُو کبهی کَ ثوای ؽفظ کوكى ثٌیبهیي اًغبم ّلًی ثْك ها هُِوَل ًگناهك ّ ًزیغَ ،آًچَ
اهاكٍ ّ هْیذ فلاًّل اٍذ ،اًغبم ّلًی اٍذ« .اِ ِٕ ا ُْ ُذ ٌْ ُْ اِ َّل ِ َللِ َػَِ ْ ِٚ ٤ر ََِْ ًَ ٞذُ ََ ٝػَِ ْ ِٚ ٤كَ َِْ٤ز ََ َِ ًَ ٞا ُْ ُٔز ََ١( » ًَُِِّٕٞ ٞيش
كلٗبٛی رن كلٗب ٙؽـاٛٝـ ٛيست .ثل ا ٝتً ًْٞلؿٕ  ٝتًًْٜٜٞـُب ٙثل ا ٝتًٜٜ ًْٞـ).
پٌ اى ُوَی ایٌِب ،ثبیل رْعَ كاّذ کَ یؼمْة ٕبؽت ػلن ّ هؼوفزی اى ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ّ
ط ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔ» َٕٞ
هزؼبل ثْك ّ ثَ اًلاىٍی ػلن ّ ٌّبفزِ ػول ًوْكَٝ « .اَُِٗ َُ ُٚزِ ٝػ ِْْ ُِ َٔب َػَِ َْٔ٘ب ٌَِٖ ََُٝ ُٙأَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ

303

(ميلا ا ٝكا ػٔ٘ی ثٞؿ ً ٠ؽٞؿ ث ٠ا ٝآٗٞؽت ٠ثٞؿيٖٓٝ ،ی ثيطتل ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ).

ّلی ثبالرو اى یؼمْة ٕبؽت ػلن ،یٍْف كاًب ثْكً .زیغَ ایي ّل کَ «ثواكهاًِ ثَ اّ پٌبٍ ثوكًل» ّ
رلثیو یؼمْة ثوای ثبىگوكاًیلى ثٌیبهیي ثَ ٍْیِ ،فبیلٍای كهثوًلاّذَ ًَ « 9ز ُِيَ ًِ ْذَٗب ُُِٞ٤عُقَ َٓب ًَبَٕ َُِ٤ؤْ ُخ َز
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م ًُ َِّ ِرِ ١ػ ِْْ َػِِ»ْ٤
 ٖ٣ا ُْ َِِٔ ِي اِ َّل إَْٔ َ٣ؾَب َء للاُ َٗ ْشكَ ُغ د ََس َجبد َْٖٓ َٗؾَب ُء َٝكَ َْ ٞ
أَ َخب ُٙكِِ ٢د ِ
آٗٞؽتيٖ .ؿك آيي ٚآ ٙپبؿضب ٠ِٛ ٟؿاضت ٚثلاؿك ،عن اٛ ٝجٞؿ؛ ِٗل اي ٠ٌٜؽٞاست ؽـاٛٝـ ثبضـ١ .ل ًس كا ثؾٞا١يٖ ث٠
ؿكربتی ثبال ٗیثليٖ  ٝكلامِ ١ل ؿاٛبيی ،ؿاٛبتلی است).

***
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إضاءة دعوة يوسف (ع) في مصر لماذا ؟!
إجابة ىذا السؤاؿ تفتح الباب لمعرفة الحكمة من اختيار مكاف بعث األنبياء والمرسلين (ع) وأيضاً لمعرفة

الحكمة من نقل يوسف (ع) من حضن أبيو إلى أرض مصر ،وأيضاً لمعرفة المهمة األولى التي تكفلها األنبياء
والمرسلوف (ع) ،فاإلجابة على ىذا السؤاؿ حجر مبارؾ يصيب ثبلثة عصافير وربما أكثر ال كما يقوؿ المثل

عصفوراف بحجر.

ويبدأ الجواب من العودة إلى أوؿ خليفة هلل في أرضو وىو آدـ (ع) ،وىذا أجمع عليو أصحاب الديانات
اإللهية ،وفي القرآف﴿ :إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾.
َ
ك ِم َن
ىذه الخبلفة التي رفضها إبليس (لعنو اهلل) وتابعو على ىذا الرفض أكثر بني آدـ ﴿إِاال َم ِن اتاػبَػ َع َ
ين﴾ ،وتشكلت على طوؿ الخط جهتاف ،جهة الحق يمثلها خليفة اهلل في أرضو ومن تبعو ،وجهة الباطل
الْغَا ِو َ
ويمثلها المنكروف لخليفة اهلل في أرضو ،وىم الحكاـ والعلماء غير العاملين ومن تبعهم.
سٝؽ٘گشی :دػٞد ٞ٣عق ،چشا دس ٓقش؟!
ذ اًزقبة هکبى ثؼضذ پیبهجواى ّ فوٍزبكگبىّ 
پبٍـ ثَ ایي پوٍِ ،ثبثی ثوای ٌّبفزي ؽکو ِ
ُوچٌیي ثوای ٌّبفزي ؽکوذِ هٌزمل ّلى یٍْف اى آؿُْ پله ثَ ٍوىهیي هٖو ها هیگْبیل؛
ُوچٌیي ثوای كاًَزي ّظیفَی هِن ًقَزیٌی کَ پیبهجواى ّ فوٍزبكگبى ثَ آى هأهْه ّلٍاًل .پبٍـ

ایي پوٌٍٍِ ،گ هجبهکی اٍذ کَ ٍَ گٌغْک ها ُنىهبى هیىًل ّ ّبیل ُن ثیْزو؛ ّ ًَ چْى ٙوة
الوضلی کَ هیگْیل 9كّ گٌغْک ثب یک ٌٍگ.
ّوّع پبٍـ ،ثَ اّلیي عبًْیي فلاًّل كه ىهیٌِ یؼٌی ؽٚود آكم ثبىهیگوكك .ایي چیيی اٍذ
کَ روبهی پیوّاى اكیبى الِی كه هْهكُ ارفبق ًظو كاهًل ّ كه لوآى آهلٍ اٍذِ « 9اَِّٗ ٢جب ِػَ كَِ ْ ٢
ك
اْل ْس ِ

َخِِ٤لَخ» ٚٗ( 305ؿك مٗي ٚؽٔيل٠ای هلاك ٗیؿ.)ٖ١

ایي ُوبى فالفذ ّ عبًْیٌی اٍذ کَ اثلیٌ (لؼٌذ اللَ) آى ها ًپنیوفذ ّ ثیْزو فوىًلاى آكم اى
ایي ًپنیوفزي ،كًجبلَهّی ًوْكًل« 9اِ َّل َٓ ِٖ ارَجَ َؼيَ َِٖٓ ا ُْ َـب ِِٗ( 306» َٖ٣ٝل آُ٘ ٙلا١بٛی ً ٠ت ٞكا پيلٝی ًٜٜـ) .كه
ْٝل هَیو ،كّ عجَِ رْکیل ّل 9عجَِی ؽك ثَ ًوبیٌلگیِ عبًْیي فلاًّل كه ىهیٌِ ّ پیوّاى آًِبّ ،

عجَِی ثبٝل ثَ ًوبیٌلگیِ اًکبه کٌٌلگبى فلیفَی فلاًّل كه ىهیٌِ ،ؽبکوبى ّ ػلوبی ثیػول ّ
پیوّاًْبى.
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ض َها ِم ْن بَػ ْع ٍ
يع
وبما أ ّف خليفة اهلل في أرضو آدـ (ع) ومن خلفو من األوصياء من ذريتو﴿ ،ذُ ِّرياةً بَػ ْع ُ
ض َواللاوُ َس ِم ٌ
ِ
﴿وَما يَػ ْن ِط ُق َع ِن ال َْه َوى *
يم﴾ يمثلوف اهلل في األرض ،فحكمهم حكم اهلل وأمرىم أمر اهلل ونهيهم نهي اهلل َ
َعل ٌ
وحى﴾.
إِ ْف ُى َو إِاال َو ْح ٌي يُ َ
فقد تشكلت جبهة من جبهات الباطل تواجو األوصياء في صميم دعوتهم وادعاءىم (ع) ،حيث ادعى ىؤالء

الدجالوف أنهم خلفاء اهلل في أرضو ،وىم أصناؼ كثيرة منهم من ادعى النبوة الباطلة أو اإلمامة الباطلة أو

الملك الباطل ،أي أنهم ادعوا أنهم من اهلل ويمثلوف اهلل ،بينما ىم من الشيطاف ويمثلوف الشيطاف ،وخدعوا

كثيراً من الناس ،واتبعهم كثير من الناس ،ولهذا جاء األنبياء ليدافعوا عن الخط اإللهي الحقيقي ودعوة اهلل
الحقيقية ،وبينوا للناس حقهم ،واف ىؤالء الدجالين مغتصبوف لحقهم وتقمصوا مراتبهم (ع).

اى ایي عِذ کَ عبًْیي فلاًّل كه ىهیٌِ یؼٌی ؽٚود آكم ّ إّیبی پٌ اى اّ اى فوىًلاًِ

ع ِٔ٤غ َػِِ( 307»ْ٤كلمٛـاٛی ثٞؿٛـ ،ثلؽی ام ٛسْ ثلؽی ؿيِل پـيـ آٗـ ٝ ،ٟؽـاٛٝـ ضٜٞا ٝ
« ُر ِّسَ٣خ ثَ ْؼ ُ
ن َٜب ِْٖٓ ثَ ْؼل َٝللاُ َ

ؿاٛب است) روضیل فلاًّل كه ىهیي هیثبٌّل؛ پٌ ؽُکن آًِب ،ؽکن فلاًّل ،فوهبى آًِب ،فوهبى فلاًّل ّ
ٞد ٝ( 308»٠سؾ ٚام كٝی ٞ١ی ٝ
ًَِیّبىًَِ ،ی فلاًّل هیثبّلَٓ َٝ « 9ب ِ ْ٘ َ٣ط ُ
َٖ ا ُْ َ * َٟٞ ٜإِْ  َُٞ ٛاِ َّل َْ ٝدَ ُ٣ ٢
نػ ِ
ٞ١س ٘ٛیُٞيـ * ٛيست اي ٚسؾ ٚرن آٛضٝ ٠عی ٗیضٞؿ).

عجَِای اى عجَُِبی ثبٝل کَ ثب إّیب هّثَهّ هیّْك ،كه فالل كػْد ّ اكػبی آًِبّ کل

هیگیوك؛ ثَ ْٝهی کَ ایي كعِبلُب اكػب هیکٌٌل کَ فْكّبى ،عبًْیٌبى فلاًّل كه ىهیٌِ هیثبٌّل.
آًِب فْك ثَ گوٍُّبی هزؼؼلی رمَین هیًّْل؛ اى عولَ ثوفی اى آًبى اكػبی پیبهجوی ،اهبهذ یب
ٍلٌٞذ ثبٝل ّ كهّؿیي ها هٞوػ هیکٌٌل؛ ثَ ػجبهد كیگو هلػی هیًّْل کَ اى ٍْی فلاًّل ّ
ًوبیٌلٍی اّ َُزٌل ،كه ؽبلی کَ اى ٍْی ّیٞبى ّ ًوبیٌلٍی اّ هیثبٌّل .آًِب ثَیبهی اى هوكم ها
فویت هیكٌُل ّ ثَیبهی اى هوكم پیوّیْبى هیکٌٌل .ثَ ُویي ٍجت ،پیبهجواى آهلًل رب اى هَیو ّالؼی
الِی ّ كػْد ؽمیمی فلاًّل كفبع ًوبیٌل ّ ؽك فْكّبى ها ثوای هوكم آّکبه کٌٌل؛ ُو چٌل ایي

كعِبلُب ،ؿبٕجبى ؽك آًِب ثبٌّل ّ عبهَُبی آًِب ها ثو ري فْیِ کوكٍ ثبٌّل.

ولعل من أخطر ىؤالء المدعين ىم الفراعنة في مصر؛ ألنهم ادعوا أنهم ىم السبللة المباركة الطيبة من ذرية
آدـ (ع) ،وأف خبلفة اهلل فيهم ،بل ىم ادعوا أنهم فوؽ مستوى البشر وأف لهم مرتبة من مراتب األلوىية على
بقية بني آدـ (ع) ،فيجب أف يطيعهم كل الناس طاعة عمياء دوف تفكر أو تدبر في حالهم المخزي وسلوكهم

المنحرؼ عن تعاليم الدين اإللهي.
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ولهذا كاف البد من مواجهة ىذا التحريف واالنحراؼ وفضح رموزه وبياف الحق وأىلو ،فكاف يوسف (ع)

النبي المرسل ىو المختار من اهلل سبحانو وتعالى لهذه المهمة الشاقة وذات الشوكة.

ولهذا نُقل يوسف (ع) إلى مصر ليواجو ىؤالء المدعين ،ويبين الحق ويفضحهم ويمهد الطريق لقائم آؿ
إبراىيم (ع) موسى (ع) ،وقد نجح يوسف (ع) نجاحاً عظيماً وكبيراً ال نجد نتائجو في عصر يوسف (ع)

وعند عامة الناس فقط ،بل نجد نتائجو المباركة بعد مئات السنين في عصر موسى (ع) وفي قصر فرعوف
ف ِمن قَػبل بِالْبػيِّػنَ ِ
ات
وس ُ ْ ْ ُ َ
اء ُك ْم يُ ُ
بالذات .وىذا مؤمن آؿ فرعوف في عصر موسى (ع) وىذا خطابوَ :
﴿ولََق ْد َج َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
كيِ
ض ُّل اللاوُ َم ْن ُى َو
َن يَػ ْبػ َع َ
اء ُك ْم بِ ِو َحتاى إِ َذا َىلَ َ
ث اللاوُ م ْن بَػ ْعده َر ُسوالً َك َذل َ ُ
ك قُػلْتُ ْم ل ْ
فَ َما ِزلْتُ ْم في َشك م اما َج َ
اب﴾.
ُم ْس ِر ٌ
ؼ ُم ْرتَ ٌ
فواػٌَی هٖو اى فٞوًبکرویي ایي هلػیبى هی ثبٌّل؛ چوا کَ هلػی ثْكًل کَ آًِب فْك ٍلَلَای
هجبهک ّ پبک اى ًَل آكمَُ زٌل ّ عبًْیٌی ّ فالفذ كه هیبى آًبى اٍذ؛ ؽزی اكػب کوكًل فوارو اى
عبیگبٍ ثْو هیثبٌّل ّ آًِب هورجَای اى هورجَُبی الُْیذ ثو ٍبیو ًَل آكم ها كاها َُزٌل؛ پٌ ثو
ُوَی هوكم ّاعت اٍذ کَ اى آًبى اٝبػذ کٌٌل؛ اٝبػزی کْهکْهاًَ ،ثلّى ُیچ رفکو ّ رلثوی كه
ّٙؼیذ پَذ ّ ؽمیوّبى ّ ُوچٌیي هٌََِظ اًؾوافیّبى اى رؼبلین كیي الِی!
اى ُویي هّ ،هّیبهّیی ثب ایي رؾویف ّ اًؾواف ّ هٍْا ًوْكى ٍَواى آى ّ ثیبى کوكى ؽك ّ اُلِ،
ًبگيیو هیثبّل .یٍْف پیبهجوِ فوٍزبكٍ ّلٍ ،فو ِك اًزقبة ّلٍ اى ٍْی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثوای
ایي هأهْهیذ كّْاه ّ ٝبلذفوٍب ّ پُو فٌَ ّ فبّبک ّل.
ثَ ُویي عِذ یٍْف ثَ هٖو هٌزمل ّل رب ثب ایي هلػیبى هْاعَ ّْك ،ؽك ها ثیبى کٌل ،آًِب ها
هٍْا ّ هُفزٚؼ ًوبیل ّ هَیو ها ثوای لبئن آل اثواُین یؼٌی ؽٚود هٍْیُ وْاه ًوبیل .یٍْف ثَ
پیوّىی ثيهگ ّ اهىّوٌلی كٍذ یبفذ کَ ًزبیظ آى ها فم ٜكه ىهبى یٍْفً ّ يك ػبهَی هوكم

ًویثیٌین؛ ثلکَ ًزبیظ هجبهکی اى آى ها ٕلُب ٍبل ثؼل كه ىهبى ؽٚود هٍْی ّ ثَ فْٖٓ كه فْكِ
کبؿ فوػْى هْبُلٍ هیکٌین.
د كَ َٔب ِص ُْزُ ْْ
ایي هإهي آل فوػْى كه ىهبى هٍْی ّ فِٞبثَی اّ هیثبّلََُٝ « 9وَ ْذ َجب َء ًُ ْْ ُ ُٞ٣
عقُ ِْٖٓ هَ ْج َُ ثِب ُْجََِّ٘٤ب ِ
كِ ٢ؽَي ِٓ َٔب َجب َء ًُ ْْ ثِ َِ ٚدزَ ٠اِ َرا ََِٛيَ هُ ِْزُ ْْ َُْٖ َْ ٣ج َؼ َ
غ ِشف ُٓ ْشرَبة» ٝ( 309يٞسق
نَ للاُ َْٖٓ ْ ُٓ َُٞ ٛ
ش للاُ ِْٖٓ ثَ ْؼ ِذ َِ ٙس ُ
عّٞل ًَ َزُِيَ ِ ُ٣
پيص ام اي ٚثب ؿاليْ كٝض ٚثل ض٘ب ٗجؼٞث ضـ  ٝض٘ب ام آٛض ٠آٝكؿ ٟثٞؿ٘١ ،ضٜب ٙؿك ضي ٗیثٞؿيـ .ص ٙٞيٞسق
ث٘ٔلؿُ ،لتيـ :ؽـاٛٝـ پس ام ا ٝؿيِلپيبٗجلی ٛؾٞا١ـ كلستبؿ؛ ؽـا ُنافًبكِ ضيآٝكٛـ ٟكا ايُ٘ ٠ِٜٛٞلاٗ ٟیسبمؿ).
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إذف يوسف (ع) نُقل إلى مصر ليحقق مهمة إلهية كبرى ،فمكاف بعثة يوسف (ع) مصر التي كانت تمثل مركز

دعوة الشيطاف في ذلك الزماف ،وعندما تُحارب العدو في عقر داره وتنتصر فهذا يدؿ على القوة والهيمنة
التي تملكها ،وىي قوة وىيمنة اهلل سبحانو وتعالى القادر على كل شيء ،القادر أف يجعل يوسف (ع) الصبي
الصغير يهدـ مملكة الشيطاف ويسيطر عليها ،ويهدي الكثير من أىلها إلى الحق.

فهو في مصر يخاطب أىلها  -الذين يتبعوف الفرعوف ،ويعتبرونو خليفة اهلل في أرضو ،بل ممثل البلىوت في
ت ِملاةَ قَػ ْوٍـ ال يُػ ْؤِمنُو َف بِاللا ِو َو ُى ْم بِ ْاآل ِخ َرةِ ُى ْم َكافِ ُرو َف﴾ .ومع أ ّف الثابت
األرض  -بهذا الخطاب﴿ :إِنِّي تَػ َرْك ُ

والمعروؼ تاريخياً أف الفراعنة لعنهم اهلل كانوا يروجوف للعالم اآلخر ووجوده ،ولكن في الحقيقة لم يكن
ترويجهم عن إيماف ويقين باآلخرة ،بل كانوا يروجوف لو على أنهم أسياده وملوكو وحكامو ،ولن يكوف نصيب
فيو إال لمن يتبعهم ويشايعهم ،ولهذا يوسف (ع) بيان ىذه الحقيقة بكل وضوح ،أنهم ﴿ال يُػ ْؤِمنُو َف بِاللا ِو﴾،
وأنهم ﴿بِ ْاآل ِخ َرةِ ُى ْم َكافِ ُرو َف﴾ ،فهم ي ادعوف اإليماف لينتفعوا بو دنيوياً ويهيمنوا من خبلؿ ادعائهم على الناس
بالخداع والدجل.
ثٌبثوایي یٍْف ثَ هٖو هٌزمل ّل رب ّظیفَی الِیِ ثيهگی ها ثَ اًغبم ثوٍبًل .هکبى هجؼْس ّلى

یٍْف هٖو اٍذ کَ كه آى ىهبىً ،وبیٌلٍی هوکي كػْد ّیٞبى هؾَْة هیّل .اگو ثب كّوي كه
هیبًَی فبًَی فْكُ ثَ ًجوك ثوفیيك ّ پیوّى گوكك ،ایي ثو رْاًبیی ّ رَلٞی کَ كه افزیبه كاهك كاللذ

هیًوبیل؛ ُوبى رْاًبیی ّ رَل ٜفلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل کَ ثو ُو چیيی رْاًب اٍذ .اّ لبكه اٍذ
یٍْفٕ ـیو ّ کْچک ها ثَ گًَْای لواه كُل کَ ؽکْهذ ّیٞبى ها ًبثْك کٌل ،ثو آى هَلّّْ ٜك ّ
ثَیبهی اى هوكهبًِ ها ثَ ؽك ُلایذ کٌل.
اّ هوكم ها كه هٖو فکَبًی کَ اى فوػْى پیوّی هیکوكًل ّ اّ ها عبًْیي فلاًّل كه ىهیٌِ ّ ؽزی
روضیلی اى الُْد كه ىهیي ،هیپٌلاّزٌلف ایي گًَْ هقبٝت لواه هیكُل« 9اِِّٗ ٢ر ََش ًْذُ َِِٓخَ هَ ّْ ّٞل ُ٣ئْ ُِٓ٘ َٕٞثِبللِ

َ ْْ ُٛ ٝثِ ْبِ ٥خ َش ِح ًَُ ْْ ٛبكِشًُ ٚٗ( 310» َٕٝيص  ٝآييٗ ٚلؿٗی كا ً ٠ث ٠ؽـای يٌتب اي٘بٛ ٙـاكٛـ  ٝث ٠كٝم هيبٗت ًبكلٛـ ،تلى
ًلؿٟإ).

ثب ایٌکَ اى هٌظو ربهیقی ،ایٌکَ فواػٌَ کَ فلاًّل لؼٌذّبى کٌل ،عِبى كیگو ّ ّعْك آى ها روّیظ

هیکوكًلٌّ ،بفزَ ّلٍ ّ صبثذ ّلٍ اٍذّ ،لی كه ؽمیمذ ایي روّیظ آًِب اى هّی ایوبى ّ یمیي ثَ
آفود ًجْك؛ ثلکَ ثب ایي ػٌْاى آى ها روّیظ هیکوكًل کَ فْكّبى آلبیبى ،پبكّبُبى ّ ؽبکوبى آى
َُزٌل ّ فم ٜکَبًی اى آى ثِوٍهٌل فْاٌُل ّل کَ اى آًِب پیوّی کٌٌل ّ آًِب ها ُوواُی ًوبیٌل .اى
ُویي هّ یٍْف ایي ؽمیمذ ها ثب ّْٙػ روبم ثیبى هیکٌل کَ «ّل ُ٣ئْ ُِٓ٘ َٕٞثِبللِ» (آ٢ٛب ث ٠ؽـاٛٝـ اي٘بٙ
ٛـاكٛـ) ّ ایٌکَ آًِب «ثِ ْبِ ٥خ َش ِح ًَُ ْْ ٛبكِ ُش( » َٕٝث ٠آؽلت ًبكل ١ستٜـ)؛ ثٌبثوایي آًِب اكػبی ایوبى كاهًل رب ثَ ایي
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ٍّیلَ ثَ ٍْك هبكی ّ كًیْی ثوٌٍل ّ ثَ ّاٍَٞی اكػبیْبى ثب فلػَ ّ ؽیلَگوی ثو هوكم هَلّٜ
ًّْل.

ثم إ ّف يوسف (ع) ال يكتفي بفضح المدعين والدجالين ،بل يُبيّن أصحاب الحق ألىل مصر وأيضاً بكل
وضوح ويسميهم بأسمائهم ،بل ويُبيّن انتسابو لهم ،مع أف المفروض أنو غير معروؼ النسب ،بل صبي التقطو
ِ ِ
﴿واتاػبَػ ْع ُ ِ ا
ك ِم ْن
وب َما َكا َف لَنَا أَ ْف نُ ْش ِر َؾ بِاللا ِو ِم ْن َش ْي ٍء ذَلِ َ
يم َوإِ ْس َحا َؽ َويَػ ْع ُق َ
بعض السيارةَ .
ت ملةَ آبَائي إبْػ َراى َ
ااس ول ِ
فَ ْ ِ
َك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَ ْش ُك ُرو َف﴾.
ض ِل اللاو َعلَْيػنَا َو َعلَى الن ِ َ
﴿ما َكا َف لَنَا أَ ْف نُ ْش ِر َؾ بِاللا ِو ِم ْن َش ْي ٍء
ويُبيّن يوسف (ع) العقيدة الحقة ،وأنها عقيدتو وعقيدة آبائو األنبياء (ع) َ
ااس َولَ ِك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ض ِل اللا ِو َعلَْيػنَا َو َعلَى الن ِ
ااس ال يَ ْش ُك ُرو َف﴾.
ك ِم ْن فَ ْ
ذَلِ َ
ويستمر في فضح الفراعنة وأف ربوبيتهم ربوبية باطلة ال تنبع من ربوبية اهلل سبحانو وتعالى ،وال عبلقة لها
ِ
بربوبية اهلل سبحانو وتعالى ﴿يا ص ِ
اار﴾.
احبَ ِي ِّ
الس ْج ِن أَأ َْربَ ٌ
َ َ
اب ُمتَػ َف ِّرقُو َف َخ ْيػ ٌر أَِـ اللاوُ ال َْواح ُد الْ َقه ُ
﴿ما
ثم يختم يوسف (ع) دعوتو إلى الحق ببياف أصل دعوة أىل الباطل وعدـ ارتباطها باهلل سبحانو وتعالى َ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ْح ْك ُم إِاال لِلا ِو أ ََم َر أ اَال
اء َس ام ْيتُ ُم َ
تَػ ْعبُ ُدو َف م ْن ُدونِو إِاال أ ْ
وىا أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم َما أَنْػ َز َؿ اللاوُ بِ َها م ْن ُس ْلطَاف إِف ال ُ
َس َم ً
ك الدِّين الْ َقيِّم ول ِ
َك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
تَػ ْعبُ ُدوا إِاال إِيااهُ َذلِ َ
ُ َُ
ثَ ػالٍّ یٍْف فم ٜثَ هٍْا کوكى ایي هلػیبى ّ كهّؽگْیبى کفبیذ ًویکٌل؛ ثلکَ ٕبؽجبى ؽك ها

ثوای هوكم هٖو هّّي هیکٌل ّ ُوچٌیي ثَ هٌّّی روبم اى آًِب ًبم هیثوك ّ ؽزی اًزَبة فْكُ ها
ثَ آًبى ثیبى هیًوبیل؛ ػلی هؿن ایٌکَ ًَََت اٌّّ بفزَ ّلٍ ًجْك ،ثلکَ کْكکی ثْك کَ کبهّاًی اّ ها
ن َِ للاِ َػَِ َْ٘٤ب
ٞة َٓب ًَبَٕ ََُ٘ب إَْٔ ُٗ ْ
ع َذب َ
ؾ ِشىَ ثِبللِ ِْٖٓ ؽ َْ٢ء َرُِيَ ِْٖٓ كَ ْ
یبفزَ ثْكَٝ « .ارَجَ ْؼذُ َِِٓخَ آثَبئ ٢اِ ْث َشا َِٝ َْ ٤ٛاِ ْ
م َْ َ٣ٝؼوُ َ
ؾ ٌُشُ ٚٗ( 311» َٕٝپيلً ٝيص پـكا ،ٖٛاثلا١يٖ  ٝاسغبم  ٝيؼوٞة ١ستٖ ٗ ٝب كا ٛسِنَؿ
ط ّل ْ َ٣
ط َ ٌَِٖ َُٝأَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
ََ ٝػَِ ٠اَُ٘ب ِ
ً١ ٠يش صين كا ضليي ؽـا هلاك ؿ١يٖ .اي ٚكضئتی است ً ٠ؽـا ثل ٗب  ٝثل ٗلؿٕ ؿيِل اكماٛی ؿاضت ٠است ٓٝی ثيطتل
ٗلؿٕ ٛبسپبساٛـ).

یٍْف ػمیلٍی ؽك ها رجییي هیًوبیل ّ ایٌکَ ایي ػمیلٍ ،ػمیلٍی اّ ّ پلهاى پیبهجوُ هیثبّل.
ؾ ٌُشُٗ ٝ( » َٕٝب كا ٛسِنَؿ ً٠
ط ّل ْ َ٣
« َٓب ًَبَٕ ََُ٘ب إَْٔ ُٗ ْ
ؾ ِشىَ ثِبللِ ِْٖٓ ؽ َْ٢ء َرُِيَ ِْٖٓ كَ ْ
ط َ ٌَِٖ َُٝأَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
ن َِ للاِ َػَِ َْ٘٤ب ََ ٝػَِ ٠اَُ٘ب ِ
١يش صين كا ضليي ؽـا هلاك ؿ١يٖ .اي ٚكضئتی است ً ٠ؽـا ثل ٗب  ٝثل ٗلؿٕ ؿيِل اكماٛی ؿاضت ٠است ٓٝی ثيطتل

ٗلؿٕ ٛبسپبساٛـ).

اّ كه هٍْا کوكى فواػٌَ ّ ایٌکَ هثْثیِذ آًِب ،هثْثیذ ثبٝلی اٍذ کَ اى هثْثیذ فلاًّل ٍجؾبى ّ
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هزؼبل ٍوچْوَ ًویگیوك ّ ُیچ اهرجبٝی ثب هثْثیذ فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ًلاهك ،اٍوزواه كاهكَ٣« .ب
اد ُذ ا ُْوََٜب ُس»( 312ای ؿٖ١ ٝمٛـاٛی ،آيب ؽـايبٗ ٙتؼـؿ ث٢تل است يب اهلل،
بدجَ ِ ٢اُ ِّ
َ
غ ْج ِٖ أَأَ ْسثَبة ُٓزَلَ ِّشهَُ َٕٞخ ْ٤ش أَ ِّ للاُ ا ُْ َِ ٞ
ف ِ
آ ٙؽـاٛٝـ ٝاعـِ هّ٢بك؟).

ٍپٌ یٍْف كػْد ؽَمِّ ثب ثیبى هیَْی كػْد اُل ثبٝل ّ اهرجبً ٛلاّزي آى ثب فلاًّل
ع َٔ ْ٤زُ َُٔٛٞب أَ ْٗزُ ْْ َٝآثَب ُإ ًُ ْْ َٓب أَ ْٗضَ ٍَ للاُ ثِ َٜب ِْٖٓ
ٍجؾبى ّ هزؼبل ،ثَ پبیبى هیهٍبًل « َٓب رَ ْؼجُذُ ِْٖٓ َٕٝدُ ِٚ ِٗٝاِ َّل أَ ْ
ع َٔبء َ
313

ط ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔ» َٕٞ
ُ
ع ِْطَبٕ اِ ِٕ ا ُْ ُذ ٌْ ُْ اِ َّل ِ َللِ أَ َٓ َش أَ َّل رَ ْؼجُذُٝا اِ َّل اَِ٣بَ ُٙر ُِيَ اُذِّ ُٖ٣ا ُْوَ ٌَِٖ ََُٝ ُْ ِّ٤أَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
صينی رن ٛبٕ١بيی كا ً ٠ؽٞؿ  ٝپـكاٛتب ٙآ٢ٛب كا اي ٠ِٜٛٞؽٞاٛـٟايـ  ٝؽـاٛٝـ عزتی ثل احجبت آ٢ٛب ٛبمّ ٌٛلؿ ٟاست،
(ض٘ب ؿيل ام ؽـاٛٝـ يٌتب

٘ٛیپلستيـ١ .يش عٌ٘ی رن عٌٖ ؽـا ٛيست .كلٗب ٙؿاؿ ٟاست ً ٠رن ا ٝكا ٛپلستيـ .اي ٚاست ؿي ٚكاست  ٝاستٞاك
ٓٝی ثيطتل ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ).

﴿ما أَنْػ َز َؿ اللاوُ بِ َها ِم ْن
إذف ،التفتوا  ..ىؤالء الفراعنة (الدجالوف والعلماء غير العاملين والحكاـ) دعوتهم َ
ُس ْلطَاف﴾؛ ألنها قوانين وأسماء وضعها الناس ،وما يضعو الناس إف لم يكن من اهلل فهو من الشيطاف وعبادة
ِ
ِ
وىا أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ْم﴾.
اء َس ام ْيتُ ُم َ
﴿ما تَػ ْعبُ ُدو َف م ْن ُدونِو إِاال أ ْ
للشيطاف َ
َس َم ً
وكما قاؿ رسوؿ اهلل محمد (ص)( :من استمع إلى ناطق فقد عبده ،فإف كاف ينطق عن اهلل فقد عبد اهلل ،وإف

كاف ينطق عن الشيطاف فقد عبد الشيطاف).

ثٌبثوایي ،رْعَ كاّزَ ثبّیل ....كػْی ایي فواػٌَ (فویتكٌُلگبى ،ػلوبی ثیػول ّ ؽبکوبى) « َٓب
ع ِْطَبٕ» (ؽـاٛٝـ عزتی ثل احجبت آ٢ٛب ٛبمّ ٌٛلؿ ٟاست)؛ چوا کَ لْاًیي ّ ًبمُبیی َُزٌل کَ
أَ ْٗضَ ٍَ للاُ ثِ َٜب ِْٖٓ ُ
هوكم َّٙغّبى ًوْكٍاًل ّ ُو چَ هوكم ّٙغ کٌٌل ،اگو اى ٍْی فلاًّل ًجبّل ،اى ًبؽیَی ّیٞبى
ع َٔ ْ٤زُ َُٔٛٞب أَ ْٗزُ ْْ َٝآثَب ُإ ًُ ْْ» (ض٘ب ؿيل ام
اٍذ ّ ػجبكد ّیٞبى هؾَْة هیگوكك « َٓب رَ ْؼجُذُ ِْٖٓ َٕٝدُ ِٚ ِٗٝاِ َّل أَ ْ
ع َٔبء َ
ؽـاٛٝـ يٌتب صينی رن ٛبٕ١بيی كا ً ٠ؽٞؿ  ٝپـكاٛتب ٙآ٢ٛب كا اي ٠ِٜٛٞؽٞاٛـٟايـ٘ٛ ،یپلستيـ).
ُوبى ْٝه کَ ؽٚود هؾول هٍْل فلا هیفوهبیلً« 9سی ً ٠ث ٠سؾُٞٚيی ُٞش كلا ؿ١ـ ،ا ٝكا
پلستيـ ٟاست؛ اُل ؿك ٗٞكؿ ؽـاٛٝـ سؾ ٚثِٞيـ ،ؽـاٛٝـ كا پلستيـ ٝ ٟاُل ؿك ٗٞكؿ ضيغب ٙسؾ ٚثِٞيـ ،ضيغب ٙكا
پلستيـ ٟاست».314
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ِ
ْح ْك ُم إِاال لِلا ِو أ ََم َر أ اَال تَػ ْعبُ ُدوا إِاال إِيااهُ﴾ ،ىذا
أما إف كنتم تطلبوف الحق فهو في (الملك هلل) وحاكمية اهلل ﴿إِف ال ُ
ك الدِّين الْ َقيِّم ول ِ
َك ان أَ ْكثَػ َر الن ِ
ااس ال
ىو الدين الحق الذي يرضاه اهلل وإف جهلو الناس ولم يرضوه ﴿ َذلِ َ
ُ ُ َ

يَػ ْعلَ ُمو َف﴾ ،ىذا ىو الحق بيانو يوسف (ع) بخير بياف .واهلل بيان أف الملك لو سبحانو وتعالى ،وىو الذي يُعيِّن
وينصب من يشاء ،وليس للناس االعتراض أو تنصيب من يشاؤوف أو اغتصاب الملك:
ِ
ك الْمل ِ
شاءُ بِيَ ِد َؾ
شاءُ َوتُ ِذ ُّؿ َم ْن تَ َ
شاءُ َوتُ ِع ُّز َم ْن تَ َ
ْك ِم ام ْن تَ َ
ْك َم ْن تَ َ
شاءُ َوتَػ ْن ِزعُ ال ُْمل َ
ْك تُػ ْؤتِي ال ُْمل َ
﴿قُ ِل اللا ُه ام َمال َ ُ
ك َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾.
الْ َخ ْيػ ُر إِنا َ
ٍ
ض ول ِ
ْك ال ا ِ
يك فِي الْمل ِ
َم يَ ُك ْن لَوُ َش ِر ٌ
﴿الا ِذي لَوُ ُمل ُ
ْك َو َخلَ َق ُك ال َش ْيء فَػ َق اد َرهُ
ُ
َم يَػتاخ ْذ َولَداً َول ْ
س َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
تَػ ْق ِديراً﴾.
ْك َو ُى َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾.
﴿تَػبَ َار َؾ الا ِذي بِيَ ِدهِ ال ُْمل ُ
اهب اگو فْاٍزبه ؽك َُزیل ،ؽك كه «فوهبىهّایی فلاًّل» ّ ؽبکویذ فلاًّل هیثبّل« 9اِ ِٕ ا ُْ ُذ ٌْ ُْ اِ َّل
ِ َللِ أَ َٓ َش أَ َّل رَ ْؼجُذُٝا اِ َّل اَِ٣ب١( »ُٙيش عٌ٘ی رن عٌٖ ؽـا ٛيست .كلٗب ٙؿاؿ ٟاست ً ٠رن ا ٝكا ٛپلستيـ) .ایي ُوبى كیي

ؽمی اٍذ کَ هْهك هٙبیذ فلاًّل هیثبّل؛ ؽزی اگو هوكم ثَ آى ًبآگبٍ ثبٌّل ّ آى ها فُْ ًلاّزَ
ط ّل ْ َ٣ؼَِ ُٔ( » َٕٞاي ٚاست ؿي ٚكاست  ٝاستٞاك ٓٝی ثيطتل ٗلؿٕ ٘ٛیؿاٜٛـ).
ثبٌّلَ « 9ر ُِيَ اُذِّ ُٖ٣ا ُْوَ ٌَِٖ ََُٝ ُْ ِّ٤أَ ًْضَ َش اَُ٘ب ِ
ایي ؽمی اٍذ کَ یٍْف ثب ثِزویي ثیبى ،آى ها ثیبى هیًوبیل.
ع ا ُْ ُٔ ِْيَ ِٓ َْٖٔ رَؾَب ُء َٝرُ ِؼض َْٖٓ رَؾَب ُء َٝرُ ِزٍ َْٖٓ رَؾَب ُء ثِِ َ٤ذىَ ا ُْ َخ ُْ ٤ش اَِٗيَ َػَِ٠
«هُ َِ اَُِ َُٓ َْ ٜبُِيَ ا ُْ ُٔ ِْ ِي رُئْ رِ ٢ا ُْ ُٔ ِْيَ َْٖٓ رَؾَب ُء َٝرَ ْ٘ ِض ُ
ًُ َِّ ؽ َْ٢ء هَ ِذ٣ش»( 315ثِ :ٞثبكؽـايب! تٞيی ؿاكٛـٟی ٗٔٔي  ٝپبؿضب١ی .ث١ ٠ل ً ٠ثؾٞا١ی ٗٔٔي ٗیؿ١ی  ٝام ١ل ً٠
ثؾٞا١ی ٗٔٔي ٗیستبٛی١ .ل ًس كا ً ٠ثؾٞا١ی ػنت ٗی ؿ١ی ١ ٝل ًس كا ً ٠ثؾٞا١ی فٓت ٗیؿ١ی ٠٘١ی ٛيٌی١ب
ث ٠ؿست ت ٞاست  ٝت ٞثل ١ل ًبكی تٞاٛبيی).
ن ًُ ََ ؽ َْ٢ء كَوَذ ََس ُٙرَ ْو ِذ٣شا»( 316آٙ
ك ََ٣ ْْ َُٝز َِخ ْز ََُٝذا ََ َُُٚ ٌُْٖ َ٣ ْْ َُٝ
ؽ ِش٣ي كِ ٢ا ُْ ُٔ ِْ ِي ََ ٝخَِ َ
«اَُ ِزُ ِْ ُٓ َُُٚ ١ي اُ َ
بٝا ِ
غ َٔ َ
د َْ ٝاْلَ ْس ِ
ًس ً ٠ام آ ِٙا ٝاست كلٗبٙكٝايی آس٘ب١ٙب  ٝمٗي ٝ ،ٚكلمٛـی ِٛلكت ٠است ٝ ،ا ٝكا ضليٌی ؿك كلٗبٙكٝايی ٛيست،
١ ٝل صين كا ثيبكليـ ٝ ٟث ٠اٛـام ٟتوـيل ًلؿ ٟاست).
بسىَ اَُ ِز ١ثِِ َ٤ذ ِ ٙا ُْ ُٔ ِْ ُي ََ َُٞ ٛٝػَِ َِّ ًُ ٠ؽ َْ٢ء هَ ِذ٣ش»( 317ثنكُٞاك ٗ ٝتؼبٓی است ؽـاٛٝـی ً ٠كلٗبٙكٝايی ث ٠ؿست اٝ
«رَجَ َ
است ٝ ،ا ٝثل ١لصينی تٞاٛب است).
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ثم ىو سبحانو يسألهم سؤاؿ مستنكر لعملهم في االستحواذ على الملك وإقصاءىم لخلفاء اهلل في أرضو
ص ِ
ِ
ِ ِ
ااس نَِقيراً﴾.
ااس)﴿ ،أ َْـ ل َُه ْم نَ ٌ
يب م َن ال ُْملْك فَإذاً ال يُػ ْؤتُو َف الن َ
األنبياء واألوصياء أو كما سماىم سبحانو (الن َ
يا لو من سؤاؿ ،ويا لو من سائل ،ويا لو من خزي للمسؤولين ،فبماذا سيجيبوف ؟! ىل سيقولوف إف الملك
ِ
صيب ِمن الْمل ِ
ْك﴾ ؟؟
لهم وليس هلل ،أـ سيقولوف إنهم شركاء هلل في ملكو ﴿ل َُه ْم نَ ٌ َ ُ
حقاً ،إنو خزي وعار لمن نصبوا أنفسهم ،ولمن نصبوا غيرىم (باالنتخابات والشورى) ،لمن ادعوا بعملهم أف

الملك لهم ال هلل ،ولمن ادعوا بعملهم أنهم شركاء هلل في ملكو .فإف كانوا يريدوف الخبلص من ىذا الخزي
أماـ اهلل فليعترفوا أف اهلل يؤتي ملكو من يشاء ،وقد شاء اهلل أف يكوف ملكو في آؿ إبراىيم (ع) ،ثم آؿ

محمد (ع) وىم من آؿ إبراىيم (ع) ،ثم في آؿ محمد بن الحسن المهدي (ع) وىم من آؿ محمد (ع)

وىم من آؿ إبراىيم (ع).

ضلِ ِو فَػ َق ْد آتَػيػنا َ ِ ِ
ِ
ِ
اى ْم ُملْكاً
اى ُم اللاوُ ِم ْن فَ ْ
َْ
اب َوالْح ْك َمةَ َوآتَػ ْيػنَ ُ
ااس َعلَى َما آتَ ُ
يم الْكتَ َ
س ُدو َف الن َ
آؿ إبْػ َراى َ
﴿أ َْـ يَ ْح ُ
َع ِظيماً﴾.
ٍپٌ فلاًّل ٍجؾبى اى آًِب پوٍْی هیپوٍل کَ ػولکوك آًِب ها كه ٍیٞوٍ یبفزي ثو فوهبىهّایی ّ
كّه کوكى فلفبی فلاًّل كه ىهیٌِ ،یؼٌی پیبهجواى ّ إّیب یب ُوبى ْٝه کَ فْكِ ٍجؾبى ّ هزؼبلِ
318
بط َٗوِ٤شا»
ق٤ت َِٖٓ ا ُْ ُٔ ِْ ِي كَبِرا ّل ُ٣ئْ رُ َٕٞاَُ٘ َ
ًبهیلٍ اٍذ یؼٌی «اَُ٘ َ
بط» (ٗلؿٕ) ،هؾکْم هیًوبیل« 9أَ ّْ َُ ُِ َٗ ْْ ٜ
(يب ام پبؿضب١ی ٛػيجی ثلؿٟاٛـ؟ ً ٠ؿك اي ٚغٞكت ث ٠هـكِ آُٞ ٙؿی ً ٠ثل پطت ١ست٠ی ؽلٗب است ثٗ ٠لؿٕ سٞؿی
٘ٛیكسبٜٛـ).

ػغت پوٍْی ّ ػغت پوٍِکٌٌلٍای ّ ،چَ پَزی ّ ؽمبهری ثوای پوًٍِّْلگبى! چگًَْ پبٍـ

فْاُیل كاك؟! آیب فْاُیل گفذ فوهبىهّایی ثوای آًِب اٍذ ّ اى آىِ فلاًّل ًویثبّل؟! یب فْاُیل گفذ
ق٤ت َِٖٓ ا ُْ ُٔ ِْ ِي» (ام پبؿضب١ی ٛػيجی ثلؿٟاٛـ؟).
آًبى ّویکبى فلاًّل كه فوهبىهّاییاُ هیثبٌّل؟! «َُ ُِ َٗ ْْ ٜ
ثَ ؽك کَ ًٌگ ّ ػبه ثوای کَبًی اٍذ کَ فْكّبى ها هٌْٖة ًوْكٍاًل ّ ُویيْٝه ثوای کَبًی کَ

ؿیو فْكّبى ها «ثب اًزقبثبد ّ ّْها» هٌْٖة هیًوبیٌل؛ ثوای کَبًی کَ ثب ػولْبى اكػب هیکٌٌل
ٍلٌٞذ اى آىِ آًِب اٍذ ّ ًَ ثوای فلاًّل؛ ثوای کَبًی کَ ثب ػولْبى اكػب هیکٌٌل کَ آًِب ّویکبى
فلاًّل كه فوهبىهّاییاُ هیثبٌّل!
اگو فْاُبى هُبیی اى ایي ًٌگ ّ ففّذ كه پیْگبٍ فلاًّل َُزٌل ،ثبیل اػزواف ًوبیٌل کَ رٌِب
فلاًّل ُوبى کَی اٍذ کَ ثَ ُو کَ ثقْاُل ٍلٌٞذ هیثقْل ّ ،فلاًّل چٌیي اهاكٍ فوهْكٍ اٍذ کَ
فوهبىهّاییاُ كه آل اثواُینٍ ّ ،پٌ كه آل هؾول کَ فْك اى آل اثواُین هیثبٌّل ،ثوبًل ّ
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ٍپٌ كه آ ل هؾول ثي الؾَي الوِلی کَ عيّ آل هؾول ّ عيّ آل اثواُینَُ زٌل ،لواه گیوك.
َبة َٝا ُْ ِذ ٌْ َٔخَ َٝآرَ َْ٘٤ب ٌُِْ ُٓ ْْ ٛب ػ َِظٔ٤ب»( 319يب ثل
بط َػََِٓ ٠ب آرَب ُ ُْ ٛللاُ ِْٖٓ كَ ْ
«أَ ّْ ْ َ٣ذ ُ
نِِ ِ ٚكَوَ ْذ آرَ َْ٘٤ب آ ٍَ اِ ْث َشا ِ َْ ٤ٛا ُْ ٌِز َ
غذُ َٕٝاَُ٘ َ
ٗلؿٕ ث ٠ؽبعل ٛؼ٘تی ً ٠ؽـاٛٝـ ام كضْ ؽٞيص ث ٠آٛب ٙاكماٛی ؿاضت ٠است ،عسـ ٗیثلٛـ؟ ؿك عبٓی ًٗ ٠ب ث ٠ؽبٛـاٙ
اثلا١يًٖ ،تبة  ٝعٌ٘ت ؿاؿيٖ  ٝكلٗبٙكٝايی ثنكٍ اكماٛیضب ٙؿاضتيٖ).

***
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إضاءة من قميص يوسف (ع)
كاف في قميص يوسف (ع):
سٝؽ٘گشی اص پ٤شاٞ٣ ٖٛعق(ع)
هْاهك ىیو كه پیواُي یٍْف(ع) ّعْك كاّذ9

سبب نجاتو؛ ألف فيو وجد إخوة يوسف (ع) طريقة لمكرىم دوف قتلو (ع)﴿ ،وجاءوا َعلَى قَ ِم ِ
يص ِو بِ َدٍـ
ََ ُ
َك ِذ ٍ
ب﴾.
ٍ -1ججی ثوای ًغبرِ؛ چوا کَ ثواكهاى یٍْف كه آى ،هاُی ثوای هکو ّ ؽیلَّبى ثلّى ثَ لزل
٤ق ِ ٚثِذَّ ًَ ِزة»( 320ربٗ٠اش كا ً ٠ث ٠ؽ ٙٞؿكٝؿي ٚآؿطت ٠ثٞؿ ،آٝكؿٛـ).
هٍبًیلى اّ ،یبفزٌلَ َٝ « 9جب ُءٝا َػَِ ٠هَ ِٔ ِ

يصوُ ِم ْن ُدبُ ٍر َوأَلْ َفيَا َسيِّ َد َىا لَ َدى
اب َوقَ اد ْ
﴿و ْ
ت قَ ِم َ
استَبَػ َقا الْبَ َ
الدليل على براءة يوسف (ع) من تهمة الفاحشةَ .
ك سوءاً إِاال أَ ْف يسجن أَو ع َذ ِ
َت ما جزاء من أَر َ ِ
الْبَ ِ
اؿ ِى َي َر َاو َدتْنِي َع ْن نَػ ْف ِسي
يم﴾﴿.قَ َ
ُْ ََ ْ َ ٌ
اد بِأ َْىل َ ُ
اب أَل ٌ
اب قَال ْ َ َ َ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
يصوُ قُ اد ِم ْن
ص َدقَ ْ
﴾﴿.وإِ ْف َكا َف قَ ِم ُ
يصوُ قُ اد م ْن قُػبُ ٍل فَ َ
َو َش ِه َد َشاى ٌد م ْن أ َْىل َها إِ ْف َكا َف قَ ِم ُ
ين َ
ت َو ُى َو م َن الْ َكاذب َ
ِ
ادقِين﴾﴿.فَػلَ اما رأى قَ ِميصوُ قُ اد ِمن ُدب ٍر قَ َ ِ ِ
ت و ُىو ِمن ال ا ِ
يم﴾.
َ
ْ ُ
اؿ إِناوُ م ْن َك ْيد ُك ان إِ اف َك ْي َد ُك ان َعظ ٌ
َ
ص َ
ُدبُ ٍر فَ َك َذبَ ْ َ َ َ
 -2كلیلی ثو ثوائذ ّ ثیگٌبُی یٍْف(ع) اى رِوذ ىًب.
غ َجَٖ أَ ْٝ
عٞءا اِ َّل إَْٔ ْ ُ٣
« َٝا ْ
ة هَبَُذْ َٓب َجضَا ُء َْٖٓ أَ َسا َد ِثؤ َ ِِْٛيَ ُ
٤قُ ِْٖٓ ُٚدثُش َٝأَ ُْلََ٤ب َ
بة َٝهَذَدْ هَ ِٔ َ
عزَ َجوَب ا ُْ َج َ
ع َِّ ٤ذَٛب َُذَ ٟا ُْجَب ِ
َػ َزاة أَُِ١( 321»ْ٤ل ؿ ٝث ٠سٞی ؿك ؿٝيـٛـ ٝ ،م ٙربٗ٠ی ا ٝكا ام پطت ؿٓكيـ ٝ ،سلٝك آ ٙم ٙكا ٛنؿيي ؿك ؿيـٛـ .مٙ
ُلت :رنای ًسی ً ٠ث٘١ ٠سل ت ٞهػـ ثـی ؿاضت ٠ثبضـ صيست؟ رن اي ٠ٌٜث ٠مٛـا ٙاكتـ يب ث ٠ػقاثی ؿكؿآٝك ُلكتبك
ق َذهَذْ َ َِٖٓ َُٞ ٛٝا ُْ ٌَب ِرثِ» َٖ٤
اَ ٝد ْرِ٘ ٢ػَْٖ َٗ ْل ِغَ َٝ ٢
ؽ َِ ٜذ ؽَب ِٛذ ِْٖٓ أَ َْٜ ِِٛب إِْ ًَبَٕ هَ ُِٔ ٤
ق ُٚهُ َذ ِْٖٓ هُجَُ كَ َ
آيـ؟)« .هَب ٍَ َِ ٢َ ٛس َ

322

(يٞسق ُلت :ا ٝت ٚٗ ٚكا ٗیؽٞاست ٗ ٝلا ث ٠ؽٞؿ ؽٞاٛـ  ٝيٌی ام ًسب ٙمُٞ ٙا١ی ؿاؿ ً ٠اُل ربٗ٠اش ام پيص
قب ِد ِهٝ( 323» َٖ٤
ق ُٚهُ َذ ِْٖٓ ُدثُش كَ ٌَ َزثَذْ َ َِٖٓ َُٞ ٛٝاُ َ
ؿكيـ ٟاست ،م ٙكاست ٗیُٞيـ  ٝا ٝؿكٝؽُ ٞاست)َٝ « .إِْ ًَبَٕ هَ ُِٔ ٤
٤ق ُٚهُ َذ ِْٖٓ ُدثُش هَب ٍَ ِاَِْٖٗٓ ُٚ
اُل ربٗ٠اش ام پطت ؿكيـ ٟاست ،م ٙؿكٝؽ ٗیُٞيـ  ٝا ٝكاستُ ٞاست)« .كََِ َٔب َسأ ٟهَ ِٔ َ
ًَ ِْ ٤ذ ًَُٖ إَِ ًَ َْ ٤ذ ًَُٖ ػ َِظ( 324»ْ٤ص ٙٞؿيـ ربٗ٠اش ام پطت ؿكيـ ٟاستُ ،لت :اي ٚام ٌٗل ض٘ب مٛب ٙاستٌٗ ٠ً ،ل ض٘ب
مٛبٌٗ ٙلی است ثنكٍ).
ٌ - 320وسؾ= بخشی از آٌهی ;.1
ٌ - 321وسؾ= .58
ٌ - 322وسؾ= .59
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إنو آية عاد بها البصر ليعقوب ،وما تبل ىذا من انتقاؿ بني إسرائيل إلى مصر لتمهيد األرضية المبلئمة لقائم
ِ
صيراً وأْتُونِي بِأ َْىلِ ُكم أ ِ
ْت ب ِ
ِ
ِ ِ
ين﴾.
ْ ْ
آؿ إبراىيم موسى (ع)﴿ .ا ْذ َىبُوا بَِقميصي َى َذا فَأَلْ ُقوهُ َعلَى َو ْجو أَبِي يَأ َ
َ
َج َمع َ
 -3آیَ ّ ًْبًَ ای ثْك کَ ثیٌبیی ها ثَ یؼمْة ثبىگوكایٌل ّ آًچَ پٌ اىآى هؿ كاك ها هلن ىك؛ اى

عولَ اًزمبل ثٌیاٍوائیل ثَ هٖو ثَ عِذ آهبكٍ ٍبفزي ٍوىهیٌی هٌبٍت ثوای لبئن آل اثواُین
ق٤شا َْ ٝأرُ ٢ِٗٞثِؤ َ ْ ْْ ٌُ ِِٛأَ ْج َٔ ِؼ( 325» َٖ٤اي ٚپيلاٗ ٚ١لا
د ثَ ِ
٤قَ َٛ ٢زا كَؤَ ُْوَُ ُٙٞػَِْ َٝ ٠ج ِ ٚأَثَِ٣ ٢ؤْ ِ
ؽٚود هٍْیْ « 9ار َٛجُٞا ثِوَ ِٔ ِ
ثجليـ  ٝثل كٝی غٞكت پـكٕ اٛـاميـ تب ثيٜب ُلؿؿ ٠٘١ ٝی ًسب ٙؽٞؿ كا ٛنؿ ٗ ٚثيبٝكيـ).

ِ
ف َحتاى
وس َ
وأخيراً فالقميص أصبح سبباً إلنصاؼ يعقوب (ع) من تهكم بنيو ،فكم ﴿قَالُوا تَاللاو تَػ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر يُ ُ
ِ
ِِ
ك الْ َق ِد ِيم﴾ ،لكن ﴿لَ اما أَ ْف َجاءَ الْبَ ِش ُير
ضبللِ َ
ين﴾ ،و﴿قَالُوا تَاللا ِو إِنا َ
ك ل َِفي َ
تَ ُكو َف َح َرضاً أ َْو تَ ُكو َف م َن ال َْهالك َ
أَلْ َقاهُ َعلَى وج ِه ِو فَارتَ اد ب ِ
َم أَقُ ْل لَ ُك ْم إِنِّي أَ ْعلَ ُم ِم َن اللا ِو َما ال تَػ ْعلَ ُمو َف﴾ ،عندىا ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا
صيراً قَ َ
َْ
ْ َ
اؿ أَل ْ
ِ
ِِ
ين﴾.
ْ
استَػغْف ْر لَنَا ذُنُوبَػنَا إِناا ُكناا َخاطئ َ
 ّ -4كه ًِبیذ ،آى پیواُي ٍّیلَای ثوای ثَ اًٖبف هفزبه کوكى یؼمْة اى ٍقذ گوفزي ثو
فوىًلاًِ ثْك .چَ ثَیبه گفزٌل« 9هَبُُٞا رَبللِ رَ ْلزَؤ ُ ر َْز ًُ ُش ُٞ٣عُقَ َدزَ ٠رَ ٌَُ َٕٞد َشمب أَ ْ ٝرَ ٌُ َِٖٓ َٕٞا ُْ َٜبُِ ٌُِ( 326» َٖ٤لتٜـ:
327
»ْ٣
ث ٠ؽـا سُٜٞـ پيٞست ٠يٞسق كا يبؿ ٗیًٜی تب ثي٘بك ُلؿی يب ١الى ضٞی) ّ «هَبُُٞا رَبللِ اَِٗيَ َُلَِ ٢
مالُِيَ ا ُْوَ ِذ ِ
بسرَ َذ
ؾُ ٤ش أَ ُْوَبَ ُٙػَِْ َٝ ٠ج ِ ِٚ ٜكَ ْ
(ُلتٜـ :ث ٠ؽـا سُٜٞـ ً ٠ت ٞؿك ٘١بُ٘ ٙلا١ی ؿيلي ٚؽٞيص ١ستی) ،اهب «َُ َٔب إَْٔ َجب َء ا ُْجَ ِ
ق٤شا هَب ٍَ أََُ ْْ أَهُ َْ َُ ٌُ ْْ ِاِّٗ ٢أَػْ َِ ُْ َِٖٓ للاِ َٓب ّل رَ ْؼَِ ُٔ( 328» َٕٞص ٙٞثطبكتؿٜ١ـ ٟآٗـ  ٝربٗ ٠ثل كٝی غٞكت ا ٝاٛـاؽت،
ثَ ِ
عزَ ْـلِ ْش
ثيٜب ُطتُ .لت :آيب ِٛلت٘تب ٠ً ٙآٛض ٚٗ ٠ام ؽـا ٗیؿا ٖٛض٘ب ٘ٛیؿاٛيـ؟) ّ كه ایي ٌُگبم «هَبُُٞا َ٣ب أَثَبَٗب ا ْ

بهئُِ( 329» َٖ٤لتٜـ :ای پـك ثلای ُٜب١بٗ ٙب آٗلمش ثؾٞاٗ ٠ً ٟب ؽغبًبك ثٞؿٟايٖ).
ََُ٘ب ُرُٗٞثََ٘ب اَِٗب ًَُ٘ب َخ ِ

كل ىذا في قميص يوسف (ع).
سر ىذا القميص حتى أصبح موضعاً لتجلي الفيض اإللهي وآيات اهلل سبحانو وتعالى؟
فما ّ
الحق ،إنو قميص المس ذاؾ القلب النقي الطاىر المبلئكي الملكوتي ،قلب يوسف (ع) الذي تلقى كلمات

اهلل بالرؤيا الصادقة ،وكاف يوسف (ع) صبياً صغيراً ،وآمن ىذا القلب الطاىر بكلمات اهلل ولم يكفرىا.
ٌ - 325وسؾ= .<6
ٌ - 326وسؾ= .;8
ٌ - 327وسؾ= .<8
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إ ّف كرامة ىذا القميص ىي أنو المس قلب يوسف ليس إال ،ىذا ىو سر القميص ،ففي كل تلك اآليات كاف

ىذا القميص شاىداً عدالً يشهد بنقاء قلب يوسف وطهارتو ،ىذا القميص تكلم ولكن باألفعاؿ ال باألقواؿ،

وما أحوج الناس ليتعلموا من قميص يوسف (ع) الصدؽ واألمانة وقوؿ الحق وإعطاء كل ذي حق حقو،

ويتعلموا ترؾ الحسد واألنا واألخبلؽ الذميمة.
روبم ایٌِب كه پیواُي یٍْف ثْك!

هاى ایي پیواُي چَ ثْك کَ هؾلی ثوای رغلّی فی٘ الِی ّ آیبد ّ ًْبًَُبی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل
ّل؟
ؽمیمذ ایي اٍذ کَ ایي پیواُي ،پیواٌُی ثْك کَ آى للت پبکِ كهٍذکبه فوّزَفْی هلکْری ها
لوٌ ًوْكٍ ثْك؛ للت یٍْف کَ کلوبد فلاًّل ها ثَ ٍّیلَی هؤیبی ٕبكلَ كهیبفذ کوكٍ ثْك ّ
كهؽبلی کَ یٍْف کْكک کْچکی ثْك ،ایي للت پبک ثَ کلوبد فلاًّل ایوبى آّهك ّ ثَ آى کفو ًْهىیل.
کواهذ ایي پیواُي كه ایي ثْك کَ لوٌکٌٌلٍی للت یٍْف ثْك ّ ًَ چیي كیگو؛ ایي هاى پیواُي ثْك.
كه روبم ایي آیبد ّ ًْبًَُب ،ایي پیواُي گْاٍ ػبكلی ثْك کَ ثَ پبکی ّ كهٍزی للت یٍْف گْاُی

هیكاك .ایي پیواُي ٍقي گفذ؛ ّلی كه ػول ّ ًَ ثب گفزبه .چمله هوكم ًیبىهٌل َُزٌل رب اى پیواُي
یٍْف هاٍزی ،اهبًذٍ ،قي ؽك ّ كاكى ؽك ثَ ُو ٕبؽت ؽمی ها ثیبهْىًل ّ ُوچٌیي اى آى ،روک
گفزي ؽَل ،هٌیِذ ّ افالق ًکُْیلٍ ها یبك ثگیوًل.

واآلف ،لنضع قميص يوسف ىذا الجماد في مقابل أناس التصقوا بيوسف (ع) وعرفوا يوسف (ع) كما التصق
وعرؼ القميص يوسف (ع) ،ولنرى كم أف الناس كانوا ظالمين ليوسف (ع) ،وكم أف القميص كاف منصفاً
عادالً مع يوسف (ع) ،وكم خذؿ الناس يوسف (ع) ،وكم أعاف وأغاث القميص يوسف (ع) ،وكل مرة كاف

الناس والقميص يتبدلوف ،ولكن دائماً كاف القميص ينصف ويعين يوسف (ع) ،وكاف الناس يظلموف ويخذلوف

يوسف (ع).

لم يكن للقميص قصة كما كانت مع يوسف (ع) ،فجدير بنا أف نعرؼ ماذا أراد اهلل أف يخاطب اإلنساف من

خبلؿ ىذا القميص ،ونتعلم من ىذا الخطاب اإللهي الذي تجلى في قميص يوسف في كل مرة وكل موقف.
ثم لماذا القميص بالذات ،وليس لباساً آخر المس جسد يوسف (ع) ؟!

ؽبل ،ایي پیو اُي یٍْف ها کَ یک عَن عبهل اٍذ كه ثواثو کَبًی لواه كُین کَ هالىم یٍْف
ثْكًل ّ یٍْف ها هیٌّبفزٌل فكهٍذ ثَ ُوبى ّکل کَ پیواُي ،هالىم یٍْف ثْك ّ اّ ها
هیٌّبفذف ّ ثجیٌین چمله هوكم ثَ یٍْفٍ زن هّا كاّزٌل ّ چمله ایي پیواُيًَ ،جذ ثَ یٍْف
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هٌٖف ّ ػبكل ثْك؛ چمله هوكم یٍْف ها فْاه ّ ملیل ًوْكًل ّ چمله ایي پیواُي ثَ یٍْف کوک
کوك ّ اّ ها یبهی ًوْكُ .و كفؼَ ،ایي پیواُي ّ ایي هوكهبى رـییو هیکوكًل؛ ّلی پیٍْزَ پیواُي اًٖبف
ها هػبیذ هیکوك ّ یٍْف ها یبهی هیكاك كه ؽبلی کَ هوكهبى ثَ اّ ٍزن هّا هیكاٍزٌل ّ یٍْف ها
فْاه ّ ىثْى هیًوْكًل.
ایي پیواُي كاٍزبًی ُوبًٌل آًچَ ثب یٍْف ثَ ّلْع پیٍْذً ،لاّذ؛ ّلی ّبیَزَ اٍذ ثلاًین کَ

هٌظْه فلاًّل اى ٍقي گفزي ثب اًَبى اى ٝویك ایي پیواُي چیَذ ّ اى ایي فِٞبة الِی کَ ُو هوؽلَ ّ
كه ُو عبیگبُی كه ایي پیواُي رغلی ًوْك ،كهً ثگیوین.
ثَ ػالٍّ چوا ثَ ْٝه فبٓ پیواُيُ ًَ ّ ،و لجبً كیگوی کَ ثلى یٍْف ها لوٌ ًوْكٍ اٍذ؟!

الحقيقة ،ألف القميص كاف إشارة واضحة لقلب يوسف (ع) ،فكاف الذي ينجي يوسف (ع) ىو نقاء قلبو
وإخبلصو هلل سبحانو وتعالى ،فكاف اهلل في قلب يوسف (ع) ،وكلم الناس بقميص يوسف (ع) .كاف تعالى في
كل تلك اآليات يقوؿ أنا في قلب يوسف (ع) ،والقميص مسني كما مس يوسف (ع) .كاف تعالى يقوؿ من

خبلؿ قميص يوسف (ع)( :يا ابن آدـ اذكرني حين تغضب أذكرؾ عند غضبي فبل أمحقك فيمن أمحق ،وإذا

ظُلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك فإف انتصاري لك خير من انتصارؾ لنفسك).

فإف وقعت في بئر عميق أنا أنجيك ،وإف مكر بك أىل السوء والفحشاء فأنا ناصرؾ ،وإف أردت إحياء

الموتى وشفاء المرضى فأنا المشافي المحيي أعطي نفسي لمن يذكرني .فأنا في قلب من ذكرني يمسني

قميصو كما يمس قلبو.

ؽمیمذ ایي اٍذ کَ پیواُي ،اّبهٍی هٌّّی ثَ للت یٍْف كاهك .آًچَ ثبػش ًغبد یبفزي یٍْف
ّل ،پبکی للجِ ّ افالٓ اّ ثوای فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ثْك .فلاًّل كه للت یٍْف ثْك ّ ثَ
ٍّیلَی پیواُي یٍْف ثب هوكم ٍقي هیگفذ .فلاًّل هزؼبل كه روبهی ایي آیبد ّ ًْبًَُب
هیفوهبیل کَ هي كه للت یٍْفَُ زن ّ ایي پیواُي ُوبى ْٝه کَ یٍْف ها لوٌ ًوْكٍ ،هوا ًیي
لوٌ ًوْكٍ اٍذ .فلاًّل هزؼبل اى ٝویك ایي پیواُي ثَ یٍْف هیفوهبیل« 9ای كلمٛـ آؿٕ! ٗلا ِٜ١بٕ
ؽط٘ت يبؿ ً ٚتب ِٜ١بٕ ؽطٖ٘ ،يبؿت ً ،ٖٜتب ٘١لا ٟآٛبٛ ٠ً ٙبثٞؿضبٗ ٙیًٛ ،ٖٜبثٞؿت  ٝ ،ٌٖٜٛآِٜ١ ٙبٕ ً ٠ست٘ی
ثل ت ٞككت ،ث ٠يبكی ٗ ٚثلای ؽٞؿت كاضی  ٝؽٞضٜٞؿ ثبش؛ صلا ً ٠يبكی ٗ ٚثلای ت ،ٞام يبكی ؽٞؿت ثلای ؽٞؿت
ث٢تل است» .330پٌ اگو كه چبُی ػویك ثیفزی ،رْ ها ًغبد هیكُن ّ ،اگو اُل ثلی ّ فؾْب ثَ رْ ثلی

هٍبًیلًل ،رْ ها یبهی هیكُن ّ ،اگو ثقْاُی هوكگبى ها ىًلٍ کٌی ّ ثیوبهاى ها ّفب كُی ،هي

ّفبكٌُلٍی ىًلٍکٌٌلٍای َُزن کَ فْكم ها ثَ کَی کَ هوا یبك کٌل ،ػٞب هیکٌن .پٌ هي كه للت کَی
َُزن کَ هوا یبك کٌل ّ پیواٌُِ هوا لوٌ کٌلُ ،وبى ْٝه کَ للجِ ها لوٌ هیکٌل.
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وبعد سنين من قصة القميص المعجزة ،قميص اآليات اإللهية ،تأتي آية أخرى :يد موسى البيضاء للناظرين،
ضمم ي َد َؾ إِلَى جن ِ
ضاءَ ِم ْن غَْي ِر
ك تَ ْخ ُر ْج بَػ ْي َ
اح َ
ََ
﴿وا ْ ُ ْ َ
وىي ال تخرج بيضاء إال بعد أف تمس قلب موسى (ع)َ ،
سٍ
وء آيَةً أُ ْخ َرى﴾ .وكأنها تُخرج ما في قلب موسى (ع) ،لينظر إليو الناس بياضاً ناصعاً وطهارة ونقاءً وعدالً
ُ
ونوراً يمؤل الخافقين .وىي أيضاً تمس الذي في قلب موسى (ع) اهلل سبحانو وتعالى ،لتخبر عنو سبحانو
وتعالى أنو ىو الذي في قلب موسى ،وىو الذي أرسل موسى (ع).
كما كاف القميص من قبل يخبر الناس أف اهلل في قلب يوسف (ع) ،وأنو ىو سبحانو وتعالى الذي أرسل

يوسف (ع) ونصبو خليفتو في أرضو.

پٌ اى ٍپوی ّلى ٍبلیبًی اى كاٍزبى پیواُي هؼغيٍگًَْ ،پیواُي آیبد الِی ،آیَی كیگوی هیآیل9
كٍذ ٍپیل هٍْی ثوای ثیٌٌلگبى؛ كٍزی کَ پٌ اى لوٌ کوكى للت هٍْیٍ پیل ،ثیوّى هیآیل
عٞء آَ٣خ أُ ْخ َش( 331»ٟؿست ؽٞيص ؿك ثـْ ً ،ٚثی١يش ػيجی ،سليـ
« َْ ٝ
نب َء ِْٖٓ َؿ ِْ ٤ش ُ
بديَ ر َْخ ُش ْط ثَ َْ ٤
ام ُٔ ْْ َ٣ذَىَ اََُِ ٠جَ٘ ِ
ثيل ٙٝآيـ ،اي ٖ١ ٚآيتی ؿيِل) .گْیی ُوآًچَ كه للت هٍْی اٍذ ها ثیوّى هیآّهك رب هوكم آى ها ٍپیل،

فبلٔٝ ،بُو ّ پبک ّ ،ػلل ّ ًْهی ثجیٌٌل کَ ُو آًچَ كه ًٍْبى اٍذ ها پُو هیکٌلُ .وچٌیي ،ایي
كٍذ آًچَ كه للت هٍْی هیثبّل یؼٌی فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل ها لوٌ هیکٌل ،رب فجو كُل کَ اّ
ٍجؾبى ّ هزؼبل كه للت هٍْی اٍذ ّ اّ هٍْی ها فوٍزبكٍ اٍذ.
ُوبى ْٝه کَ پیِرو پیواُي ثَ هوكم فجو هیكاك کَ فلاًّل كه للت یٍْف اٍذ ّ ایي فلاًّل
ٍجؾبى ّ هزؼبل اٍذ کَ یٍْف ها فوٍزبك ّ اّ ها ثَ ػٌْاى فلیفَ ّ عبًْیٌِ كه ىهیٌِ هٌْٖة
فوهْك.

ىذا القميص اآلية المعجزة ،كم من آية من آيات اهلل ىي كهذا القميص ،يمر عليها الناس غافلين معرضين
عنها ،فلو كانوا يطلبوف الحق لعرفوه ولتجلى لهم في الشجر والحجر وفي كل شيء يقع عليو بصرىم أو

يطرؽ آذانهم ،ولرأوا الحق في قميص يوسف (ع) ،ويد موسى (ع) في ذلك الزماف وفي ىذا الزماف ،لكنهم
ِ ٍِ
سماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ضو َف﴾.
ض يَ ُم ُّرو َف َعلَْيػ َها َو ُى ْم َع ْنػ َها ُم ْع ِر ُ
﴿وَكأَيِّ ْن م ْن آيَة في ال ا َ َ
معرضوف عن الحق َ
ىذه إضاءة من قصة قميص يوسف ،فليتدبرىا الناس وليتعلموا من قميص يوسف (ع) ،وإف لم يقبلوا السماع
من يوسف فليسمعوا من قميص يوسف (ع) وقلب يوسف والذي في قلب يوسف ﴿لََق ْد َكا َف فِي قَص ِ
ص ِه ْم
َ
ٍ
َكن تَص ِد َ ا ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِع ْبػرةٌ ِألُولِي ْاألَلْبَ ِ
دى َوَر ْح َمةً لَِق ْوٍـ
اب َما َكا َف َحديثاً يُػ ْفتَػ َرى َول ْ ْ
يل ُك ِّل َش ْيء َو ُى ً
َ
يق الذي بَػ ْي َن يَ َديْو َوتَػ ْفص َ
يُػ ْؤِمنُو َف﴾.
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إنها حسرة ﴿يا حسرةً َعلَى ال ِْعب ِ
اد﴾ ،وإنو ألمر محزف أف ينصف ويعين يوسف (ع) في ذلك الزماف وىذا
َ
َ َ َْ
الزماف كل شيء حتى القميص إال الناس.
ایي پیواُي ،آیَای اػغبىگًَْ اٍذ .چَ ثَیبه ًْبًَ اى ًْبًَُبی فلاًّل َُزٌل کَ هبًٌل ایي
پیواُي هیثبٌّل كه ؽبلی کَ هوكم ،ؿبفل ّ هّیگوكاى اى آًِب ،اى کٌبهّبى هیگنهًل؛ کَ اگو فْاٍزبه
ؽك هیثْكًل ،آًِب ها هی ٌّبفزٌل ّ ثوایْبى كه كهفذ ّ ٌٍگ ّ كه ُو چیيی کَ كیلگبًْبى ثو آى
هیافزبك یب گُُْبیْبى هیٌّیل ،هزغلّی هیّل ّ ؽك ها كه پیواُي یٍْف ّ كٍذ هٍْی كه آى
ك ُٔ َ٣شَ َٕٝػَِ َْٜ ٤ب
ىهبى ّ ایي ىهبى هیكیلًل؛ ّلی آًبى اى ؽك هّیگوكاىاًلًَ َٝ « 9ؤَ ِْٖٓ ِّْٖ٣آَ٣خ كِ ٢اُ َ
بٝا ِ
غ َٔ َ
د َْ ٝاْلَ ْس ِ
ََ ْْ ُٛ ٝػ ْ٘ َٜب ُٓ ْؼ ِشمُ( 332» َٕٞص ٠ثسيبك ٛطب١٠ٛبيی ؿك آس٘ب١ٙب  ٝمٗي ٠ً ،ٚثل آٗ ٙیُقكٛـ  ٝام آ ٙكػ ثلٗیتبثٜـ).

ایي هٌّّگوی اى كاٍزبى پیواُي یٍْف ثْك .ثو هوكم اٍذ کَ كه آى رلثو کٌٌل ّ اى پیواُي یٍْف
یبك ثگیوًل؛ اگو ٍقي ها اى یٍْف ًویپنیوًل ،اى پیواُي یٍْف ّ اى للت یٍْف ّ اى کَی کَ كهّى
ن اَُ ِز ١ثََْٖ٤
َق ِذَ ٣
ة َٓب ًَبَٕ َد ِذ٣ضب ْ ُ٣لز ََش ٌِْٖ ََُٝ ٟر ْ
للت یٍْف اٍذ ،ثًٌْْلَُ« 9وَ ْذ ًَبَٕ كِ ٢هَ َ
ق ِِ ْْ ٜػ ْج َشح ِْلُْ ٢ُِٝاْلَ ُْجَب ِ
ق ِ
ق َِّ ًُ ََ ٤ؽ َْ٢ء َُٛٝذَ َٝ ٟس ْد َٔخ ُِوَ ُْ٣ ّٞئْ ُِٓ٘» َٕٞ
َ َ٣ذ َْٝ ِٚ ٣رَ ْل ِ

333

(ؿك ؿاستب١ٙبيطب ،ٙؽلؿٜٗـا ٙكا ػجلتی است .اي ٚؿاستبٛی

ثٓلسبؽتٛ ٠يست ،ثٌٔ ٠تػـين سؾ ٚپيطيٜيب ٝ ٙتلػئی ثل ١ل صين است  ٝثلای آ٢ٛب ً ٠اي٘ب ٙآٝكؿٟاٛـ ١ـايت ٝ
كع٘تی است).

غ َشح َػَِ ٠ا ُْ ِؼجَب ِد»( 334ای ؿكيؾ ثل اي ٚثٜـُب ّ )ٙایٌکَ ُو چیيی كه آى ىهبى ّ كه ایي
اهب ّاؽَورب « َ٣ب َد ْ

ىهبى ،ثب یٍْف ثَ اًٖبف هفزبه هیکٌل ّ اّ ها یبهی هیكُل هگو هوكهبى ،هْْٙػی اٍذ ثٌ

ؽُيىاًگیي!

وأخيراً أقوؿ :إذا وصل األمر إلى أف يتكلم الجماد (قميص يوسف) ،ثم إ ّف الناس ال يسمعوف وال يعوف وال

يتدبروف آيات اهلل ،بل ىم معرضوف مستهزؤوف فإ ّف اهلل ينذرىم بأسو الذي ال يُرد .بعد أف تكلم قميص يوسف
َس
﴿حتاى إِ َذا ْ
في آخر قصة يوسف التي ُختمت بكبلـ القميص عندما َرد البصر ليعقوب ،قاؿ تعالىَ :
استَػ ْيأ َ
ِ
ِ
ِ
ين﴾ ،فهل من
ُّ
ص ُرنَا فَػنُ ِّج َي َم ْن نَ َ
اء ُى ْم نَ ْ
شاءُ َوال يُػ َر ُّد بَأ ُ
ْسنَا َع ِن الْ َق ْوـ ال ُْم ْج ِرم َ
الر ُس ُل َوظَنُّوا أَناػ ُه ْم قَ ْد ُكذبُوا َج َ
عاقل ينجي نفسو من العذاب في الدنيا واآلخرة ،فيسمع ويرى  -بعد أف كاف أصماً وأعمى  -آيات اهلل في
كل شيء وىي تشير إلى الحق وإلى صاحب الحق.
ِ
ِ ٍ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾.
﴿قُ ْل َىذه َسبيلي أَ ْدعُو إِلَى اللاو َعلَى بَص َيرة أَنَا َوَم ِن اتاػبَػ َعني َو ُس ْب َحا َف اللاو َوَما أَنَا م َن الْ ُم ْش ِرك َ
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ّ كه اًزِب هیگْین 9اگو کبه ثَ عبیی هٍل کَ ّیئی عبهل (پیواُي یٍْف) ٍقي ثگْیل ّ پٌ اى آى،
اگو هوكم گُْ ٌّْا ًلاّزَ ثبٌّل ،ثَ فبٝو ًَپوًل ّ كه ًْبًَُبی فلاًّل رلثو ًکٌٌل ّ ثب اٍزِيا ّ
هَقوٍگوی اى آى هّیگوكاى ًّْل ،فلاًّل آًبى ها ثَ ػناثی کَ هَكفْه ًلاهك ،اًِناه هیكُل .پٌ اى
ایٌکَ پیواُي یٍْف كه اًزِبی كاٍزبى یٍْفٍ قي هیگْیل؛ كاٍزبًی کَ ثب ٍقي گفزي پیواُي ،آى
ع َُ
ٌُگبم کَ ثیٌبیی ثَ یؼمْة ثبىهیگوكك ،ثَ پبیبى هیهٍل .ؽك رؼبلی هیفوهبیلَ « 9دزَ ٠اِ َرا ا ْ
ط اُش ُ
عزَ ْ٤ؤ َ َ
َٖ ا ُْوَ ْ ِّ ٞا ُْ ُٔ ْج ِش ِٓ( 335» َٖ٤ص ٙٞكلستبؿُبٗٞٛ ٙيـ
َٝظَ٘ٞا أََٗ ُ ْْ ٜهَ ْذ ًُ ِزثُٞا َجب َء ُْ َٗ ْْ ٛ
ق ُشَٗب كَُ٘ ِّج ََٗ َْٖٓ ٢ؾَب ُء َّٝل َ ُ٣شد ثَؤْ ُ
عَ٘ب ػ ِ
ضـٛـ  ٝث ٠يوي ٚؿاٛستٜـ ً ٠تٌقيت ٗیضٛٞـ ،يبكیِ ٗب ثلايطب ٙآٗـ ١ ٝل ً ٠كا ؽٞاستيٖ ٛزبت ؿاؿيٖ ٝ ،ػقاة ٗب ام
ٗلؿٕ ٌُ٢ٜبك ثبمُلؿاٛيـٛ ٟطٞؿ) .آیب ػبللی َُذ کَ فْیْزي ها اى ػناة كه كًیب ّ آفود ًغبد كُلّ ،

پٌ اى ایٌکَ کو ّ کْه ثْكًْ ،بًَُب ّ آیبد فلاًّلی ها كه ُو چیيی ثٌْْك ّ ثجیٌل کَ ثَ ؽك ّ

ٕبؽت ؽك اّبهٍ هیکٌل؟!
ؾ ِش ًِ( 336» َٖ٤ثِ :ٞاي ٚكاٚٗ ٟ
ع ْج َذبَٕ للاِ ََٓ ٝب أََٗب َِٖٓ ا ُْ ُٔ ْ
٤شح أََٗب َ ِٖ َٓ ٝارَجَ َؼُِ٘ َٝ ٢
ق َ
«هُ َْ َِ ٛز َِ ٙ
عجِ ٢ِِ٤أَ ْدػُ ٞاَُِ ٠للاِ َػََِ ٠ث ِ
است؛ ٗ ٝ ٚپيلٝاِ٘١ ،ٖٛب ٙكا ؿك ػي ٚثػيلت ث ٠سٞی ؽـاٛٝـ ٗیؽٞاٛيٖٜٗ .نّ ٟاست ؽـا ٚٗ ٝ ،ام ٗطلًبٙ
ٛيستٖ).

***
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إضاءة قصة يوسف عبرة في زمن الظهور المقدس
ص ِ
ص﴾.
سورة يوسف تفتتح بػ﴿ :نَ ْح ُن نَػ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
كأْ
س َن الْ َق َ
َح َ
ِ
ِ
وتختتم بػ﴿ :لََق ْد َكا َف فِي قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْبػرةٌ ِألُولِي ْاألَلْبَ ِ
يق الا ِذي بَػ ْي َن يَ َديْ ِو
ص ِد َ
اب َما َكا َف َحديثاً يُػ ْفتَػ َرى َولَك ْن تَ ْ
َ
َ
ٍ
ِ
دى َوَر ْح َمةً لَِق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف﴾.
يل ُك ِّل َش ْيء َو ُى ً
َوتَػ ْفص َ
وبينت فيما مضى من االضاءات أف قصة يوسف (ع) مدارىا الرؤيا ،فيوسف النبي يرى رؤيا ،والسجين يرى

رؤيا ،وفرعوف يرى رؤيا ،وكلها رؤى من اهلل بغض النظر أف من رآىا نبي أو كافر ،واهلل سبحانو وتعالى عبار عن

ىذه الرؤى التي قصها في سورة يوسف (ع)  -والتي كانت مدار قصة يوسف (ع) وتمكينو من ملك مصر -
ص ِ
ص﴾.
بأنها ﴿أ ْ
س َن الْ َق َ
َح َ
سٝؽ٘گشی :داعزبٕ ٞ٣عق ،ػجشری ثشای صٓبٕ ظٜٞس ٓوذّط
ـ»( 337ث٢تلي ٚؿاستب ٙكا ثلايت عٌبيت ٗیًٜيٖ) آؿبىّ ،
غَٖ ا ُْوَ َ
ٍْهٍی یٍْف ثب «َٗ ْذُٖ َٗوُـ َػ َِ ْ٤يَ أَ ْد َ
ق ِ
َ٢ء َُٛٝذٟ
َق ِذَ ٣
ة َٓب ًَبَٕ َد ِذ٣ضب ْ ُ٣لز ََش ٌِْٖ ََُٝ ٟر ْ
ثب «َُوَ ْذ ًَبَٕ كِ ٢هَ َ
ن اَُ ِز ١ثََ َ٣ َْٖ٤ذ َْٝ ِٚ ٣رَ ْل ِ
ق ِِ ْْ ٜػ ْج َشح ِْلُْ ٢ُِٝاْلَ ُْجَب ِ
ق ِ
ق َِّ ًُ ََ ٤ؽ ْ
ََ ٝس ْد َٔخ ُِوَ ُْ٣ ّٞئْ ُِٓ٘( 338» َٕٞؿك ؿاستب١ٙبيطب ،ٙؽلؿٜٗـا ٙكا ػجلتی است .اي ٚؿاستبٛی ثٓلسبؽتٛ ٠يست ،ثٌٔ ٠تػـين

سؾ ٚپيطيٜيب ٝ ٙتلػئی ثل ١ل صين است  ٝثلای آ٢ٛب ً ٠اي٘ب ٙآٝكؿٟاٛـ ١ـايت  ٝكع٘تی است) ثَ پبیبى هیٍل.

كه هٌّّگویُبی پیْیي گفزن کَ كاٍزبى یٍْف ؽْل هؤیب هیچوفل .یٍْفِ پیبهجو هؤیب هیثیٌل،

ىًلاًی هؤیب هیثیٌل ،فوػْى هؤیب هیثیٌل ّ روبم ایٌِب ،هؤیبُبیی اى ٍْی فلاًّل َُزٌل؛ َٕوف ًظو اى
ایٌکَ ثیٌٌلٍاُ پیبهجو ثبّل یب کبفو .فلاًّل ٍجؾبى ّ هزؼبل اى ایي هؤیبُبیی کَ كه ٍْهٍی یٍْف
غَٖ
رؼویف ًوْكٍ فکَ هؾْه كاٍزبى یٍْف ّ روکیي كاكى اّ اى ٍْی پبكّبٍ هٖو اٍذف ثَ «أَ ْد َ
ـ» (ث٢تلي ٚؿاستب١ٙب) رؼجیو فوهْكٍ اٍذ.
ا ُْوَ َ
ق ِ

واآلف ،لنبحث في آخر آية من سورة يوسف لنعرؼ ماذا أراد اهلل من ىذه القصة وىذه الرؤى التي قصها على
النبي محمد (ص) ،وبالتالي على من يؤمن بهذا النبي الكريم (ص) وما جاء بو (ص)﴿ :لََق ْد َكا َف فِي قَص ِ
ص ِه ْم
َ
ِع ْبػرةٌ ِألُولِي ْاألَلْبَ ِ
اب﴾ .إذف ،في ىذه القصة منفعة ،بل ومنفعة كبرى معتبرة ،فالمفروض أف اإلنساف يعتبر
َ
بغيره إذا وقع في حفرة فيجتنب طريقو وسلوكو لئّبل يقع في نفس الحفرة ،ىذا ىو المفروض.
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اکٌْى ثَ ثؾش ّ ثوهٍی آفویي آیَی ٍْهٍی یٍْف هیپوكاىین رب ثجیٌین فلاًّل اى ؽکبیذ کوكى
ایي كاٍزبى چَ هٌظْهی كاّزَ اٍذ؛ اى ایي هؤیبُبیی کَ ثوای ؽٚود هؾول پیبهجو فلا ّ ثَ كًجبل
آى ثوای ُو کَی کَ ثَ ایي پیبهجو ثيهگْاه ّ آًچَ آّهكٍ اٍذ ،ایوبى كاهك ،ؽکبیذ فوهْكٍ اٍذَُ « 9وَ ْذ
ة» (ؿك ؿاستب١ٙبيطب ،ٙؽلؿٜٗـا ٙكا ػجلتی است).
ًَبَٕ كِ ٢هَ َ
ق ِِ ْْ ٜػ ْج َشح ِْلُْ ٢ُِٝاْلَ ُْجَب ِ
ق ِ
ثٌبثوایي كه ایي كاٍزبى ثِوٍای ًِفزَ اٍذ؛ ثِوٍای کَ هیرْاى ػجودُبی ثيهگی اى آى ثوگوفذ.

ّبیَزَ اٍذ کَ اًَبى اى ؿیو فْكُ ػجود گیوَك؛ اگو کَی كه گْكالی ٍمْ ٛکوكٍ ثبّل ،ثبیل اى هاٍ ّ
هفزبه اّ كّهی کٌل ،رب كه ُوبى گْكال ٍمًْ ٛکٌل؛ چٌیي چیيی پنیوفزَ ّلٍ اٍذ.

أما الواقع فإف المعتبرين الذين تنفعهم قصة يوسف (ع) ىم ﴿أُولِي ْاألَلْبَ ِ
اب﴾ ،ولب اإلنساف قلبو وباطنو،
فأصحاب القلوب النيرة بنور اهلل ،والطاىرة بقدس اهلل ،ىم المنتفعوف من قص ىذه الرؤى ،وىذه المسيرة
النبوية الكريمة .أما أصحاب البواطن السوداء المظلمة فهم ليسوا من أولي األلباب؛ ألف قلوبهم خاوية،
فالظلمة عدـ ،وال شيء في بواطنهم ليقاؿ عنو لب.

فالمفروض أف تكوف قصة يوسف (ع) عبرة لكل إنساف ،ولكن الواقع أنها لن تكوف عبرة إال لمن يؤمنوف

بملكوت السماوات ،وبالتالي يصدقوف كبلـ اهلل اآلتي في المستقبل ،وال يقولوف عنو إنو من الشيطاف.

يصدقوف كبلـ اهلل الذي سيأتي مع يوسف آؿ محمد (ص) ،الذي سيأتي في المستقبل بين يدي محمد
ِ
ِ
يق الا ِذي بَػ ْي َن يَ َديْ ِو﴾.
ص ِد َ
﴿ما َكا َف َحديثاً يُػ ْفتَػ َرى َولَك ْن تَ ْ
(ص)َ :
اهب ّالؼیذ ایي اٍذ کَ کَبًی کَ كهً ّ ػجود هیگیوًل ّ كاٍزبى یٍْف ثَ آًبى ٍْك ّ هٌفؼذ
ة» (ؽلؿٜٗـاَُ )ٙزٌل؛ ّ فِوَك اًَبى ،للت ّ ثبٝي اّ هیثبّل .ثٌبثوایي
هیهٍبًٌل فم« ٜأُْ ٢ُِ ٝاْلَ ُْجَب ِ
كاهًلگبى للتُبی ًْهاًیّلٍ ثب ًْه فلاًّل ّ للتُبی پبکیيٍّلٍ ثب پبکیِ للٍیِ فلاًّل ،ثِوٍهٌلاى
اى ایي هؤیبُب ّ ایي هَیو ًَجَْی کوین ،هیثبٌّل.
اهب کَبًی کَ كهّىُبی ٍیبٍ ّ ربهیک كاهًل ،عيّ فوكهٌلاى هؾَْة ًویًّْل؛ چوا کَ
للتُبیْبى رُِی اٍذ ،آکٌلٍ اى ظلوذ ػلم اٍذ ّ چیيی كه اًلهًّْبى ًیَذ رب ثَ آى فِوك گفزَ
ّْك.
كاٍزبى یٍْف ثبیل ثوای ُو اًَبًی كهً ّ ػجوری كاّزَ ثبّل؛ ّلی كه ّالغ فم ٜثوای کَبًی
كهً ّ ػجوری اٍذ کَ ثَ هلکْد آٍوبىُب ایوبى كاهًل؛ كه ًزیغَ آًبى ٍقٌبى فلاًّل ها کَ كه آیٌلٍ
هیآیل ،رٖلیك هیکٌٌل ّ ًویگْیٌل اى ٍْی ّیٞبى اٍذ.
کالم فلاًّلی کَ ثب یٍْف آل هؾول فْاُل آهل ها رٖلیك هیکٌٌل؛ ُوبى کَی کَ كه آیٌلٍ كه
ن اَُ ِز ١ثََ َ٣ َْٖ٤ذ ْ( »ِٚ ٣اي ٚؿاستبٛی ثٓلسبؽت٠
َق ِذَ ٣
پیْگبٍ ؽٚود هؾول فْاُل آهلَٓ « 9ب ًَبَٕ َد ِذ٣ضب ْ ُ٣لز ََش ٌِْٖ ََُٝ ٟر ْ
ٛيست ،ثٌٔ ٠تػـين سؾ ٚپيطيٜيب ٙاست).
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فليست قصة يوسف (ع) وال الرؤى التي رآىا يوسف (ع) والسجين وفرعوف ،حديثاً يفترى من الشيطاف ،بل

ىي من اهلل ،فلتكن لكم بها عبرة ومنفعة لئّبل تعثروا وتقعوا في الحفرة عندما يأتي يوسف آؿ محمد (ص)،
يق الا ِذي بَػ ْي َن يَ َديْ ِو﴾ ،أي تصديق الذي
ص ِد َ
فلم تكن ىذه القصة التي سماىا اهلل بأحسن القصص إال ﴿تَ ْ
سيأتي بين يدي محمد (ص) ،أي في المستقبل بعد محمد (ص) ،وىو يوسف آؿ محمد.
ِ
يل ُك ِّل
ولم يكن في ىذه الرؤى والقصة تفصيل بعض األمور التي تخص يوسف آؿ محمد ،بل إف فيها ﴿تَػ ْفص َ
َشي ٍء﴾ ،وبالتالي فإف ىذه القصة ستكوف ِ
﴿ألُولِي ْاألَلْبَ ِ
اب﴾ ﴿ولَِق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف﴾ ،ال لمن سواىم في زمن ظهور
ْ

دى َوَر ْح َمةً﴾.
يوسف آؿ محمد (ع) القائم المهدي ُ
﴿ى ً

كاٍزبى یٍْف ّ هؤیبیی کَ یٍْف ّ ىًلاًی ّ فوػْى كیلًلٍ ،قٌبًی کِنة ّ ثَوٍبفزَ ًیَذ ّ اى
ٍْی ّیٞبى ًویثبّل؛ ثلکَ اى عبًت فلاًّل هیثبٌّل .پٌ ثو ّوب اٍذ کَ اى آى كهً ثگیویل ّ
ثِوٍهٌل ّْیل ،رب آى ٌُگبم کَ یٍْف آل هؾول هیآیل ،كچبه لـيُ ًْْیل ّ كه گْكال ٍمًْ ٛکٌیل.
ن اَُ ِز ١ثََْٖ٤
َق ِذَ ٣
ایي كاٍزبًی کَ فلاًّل اى آى ثَ ًیکْرویي كاٍزبىُب رؼجیو فوهْكٍ اٍذ ،چیيی عي «ر ْ
َ َ٣ذ ْ( »ِٚ ٣تػـين سؾ ٚپيطيٜيبً )ٙیَذ؛ یؼٌی رٖلیك آًچَ كه پیْگبٍ ؽٚود هؾول كه آیٌلٍ فْاُل
آهل؛ یؼٌی كه آیٌلٍ ،پٌ اى ؽٚود هؾول ،کَ ُوبى یٍْف آل هؾول هیثبّل.

كه ایي هؤیبُب ّ كاٍزبى ،فم ٜرفٖیل ثوفی هْاهك کَ ثَ یٍْف آل هؾول افزٖبٓ كاهكّ ،عْك
ق َِّ ًُ ََ ٤ؽ َْ٢ء» (تلػيْ ١ل صينی) هیثبّل ّ كه ًزیغَ ایي كاٍزبى كه ىهبى ظِْه
ًلاهك ،ثلکَ كه آًِب «رَ ْل ِ
ة»
یٍْف آل هؾول یؼٌی لبئن هِلی «ُٛذَ َٝ ٟس ْد َٔخ» (١ـايت  ٝكع٘تی است) ،فم ٜثوای « ِْلُْ ٢ُِٝاْلَ ُْجَب ِ
(ؽلؿٜٗـاُِٝ« ّ )ٙوَ ُْ٣ ّٞئْ ُُِٓ٘ ٝ( » َٕٞلٗ ٟٝإٗ )ٚفْاُل ثْك ّ ًَ ثوای کَبى كیگو!

فهؤالء سيروف بنور اهلل أف زليخا (امرأة العزيز) ىي الدنيا والملك الدنيوي ستقبل على آؿ محمد وعلى

يوسف آؿ محمد ،ولكنو ال يرضاىا إال بالطريق والسبيل الذي يريده اهلل ،وىو التنصيب اإللهي وحاكمية اهلل.

وسيكوف رفض يوسف آؿ محمد للزنا والطريق غير المشروع عند اهلل (حاكمية الناس) سبباً لعنائو في بادئ

األمر ،كما كاف رفض يوسف (ع) للزنا سبباً لسجنو.

قاؿ أمير المؤمنين علي (ع)( :لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها عطف الظروس على ولدىا ،ثم تبل ىذه اآلية:
ِ
اِ
ِ
ض ِع ُفوا فِي ْاأل َْر ِ
ين﴾.
استُ ْ
ين ْ
َ
ض َونَ ْج َعلَ ُه ْم أَئ امةً َونَ ْج َعلَ ُه ُم ال َْوا ِرث َ
﴿ونُ ِري ُد أَ ْف نَ ُم ان َعلَى الذ َ
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آًبى ثب ًْه فلاًّلی فْاٌُل كیل کَ ىلیقب (ُوَو ػيیي)
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ُوبى كًیب ّ فوهبىهّایی كًیْی اٍذ

کَ ثَ آل هؾول ّ یٍْف آل هؾول هّ فْاُل ًوْك؛ ّلی اّ فم ٜاى آى ٝویك ّ هاُی هاٙی ّ فٌّْْك
هیّْك کَ هْهك فْاٍذ ّ اهاكٍی فلاًّل ثبّل؛ یؼٌی رٌٖیت الِی ّ ؽبکویذ فلاًّل.
ًپنیوفزي ىًب ّ هاٍ ؿیو هْوّع اى كیل فلاًّل (ؽبکویذ هوكم) كه اثزلای کبه ثبػش ٍقزی ّ هًظ ّ
ىؽوذ یٍْف آل هؾول فْاُل ّل؛ ُوبى ْٝه کَ ًپنیوفزي ىًب رٍْ ٜیٍْف ثبػش ثَ ىًلاى

هفزٌِ ّل.

اهیوالوإهٌیي ػلی هیفوهبیل« 9ؿٛيب پس ام كٝیُلؿاٛیاش٘١ ،بٜٛـ كٝی آٝكؿٗ ٙبؿ ٟضتل ث ٠ثض٠اش ،ثٗ ٠ب
ك َْ َٗٝج َؼَِ ُ ْْ ٜأَ ِئ َٔخ
عز ْ
كٝی ؽٞا١ـ ٞ٘ٛؿ»ٍ .پٌ ایي آیَ ها رالّد فوهْكِ َُٗٝ « 9شُ ٣ذ إَْٔ َٗ َُٖٔ َػَِ ٠اَُ ِز َٖ٣ا ْ
ُن ِؼلُٞا كِْ ٢اْلَ ْس ِ

َْ َٗٝج َؼَِ ُ ُْ ٜا ُْ َٞا ِسصِٗ ٝ( 340» َٖ٤ب ثل آ١ ٙستيٖ ً ٠ثل ًسبٛی ً ٠كٝی مٗي ٚث ٠استضؼبف ًطيـ ٟضـٛـ ّٜٗت ُقاكيٖ  ٝآٛبٙ
كا پيطٞايب ٙسبميٖ ٝ ٝاكحبُ ٙلؿاٛيٖ).

وىكذا سيجد أولوا األلباب في قصة يوسف (ع) تفصيل كل شيء عن يوسف آؿ محمد ،وبهذا أترؾ
ِ
﴿ألُولِي ْاألَلْبَ ِ
اب﴾ و﴿لَِق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف﴾ أف يستضيئوا من قصة يوسف وما فيها بقراءتها وتدبرىا ،ومن اهلل
ِ
ِ
التوفيق﴿.لََق ْد َكا َف فِي قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْبػرةٌ ِألُولِي ْاألَلْبَ ِ
يق الا ِذي بَػ ْي َن يَ َديْ ِو
ص ِد َ
اب َما َكا َف َحديثاً يُػ ْفتَػ َرى َولَك ْن تَ ْ
َ
َ
ٍ
ِ
دى َوَر ْح َمةً لَِق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف﴾.
يل ُك ِّل َش ْيء َو ُى ً
َوتَػ ْفص َ
ایٌچٌیي اٍذ کَ فوكهٌلاى كه كاٍزبى یٍْف رفٖیل ُو چیيی اى یٍْف آل هؾول ها هییبثٌل.
ة» (ثلای ؽلؿٜٗـآِ« ّ )ٙوَ ٍٕٕٞئإِْٗ( »َُٜٙٞثلای ُلٗ ٟٝإٗ )ٚها روک هیگْین رب اى
ثَ ایي روریت « ِْلُْ ٢ُِٝاْلَ ُْجَب ِ
كاٍزبى یٍْف ّ آًچَ كه آى اٍذ ،ثب فْاًلى ّ رلثیو كه آى ،ثِوٍهٌل گوكًل ّ ًْهاًی ًّْل؛ ّ هي اللَ

الزْفیك.
ق َِّ ًُ ََ ٤ؽ َْ٢ء َُٛٝذٟ
َق ِذَ ٣
ة َٓب ًَبَٕ َد ِذ٣ضب ْ ُ٣لز ََش ٌِْٖ ََُٝ ٟر ْ
«َُوَ ْذ ًَبَٕ كِ ٢هَ َ
ن اَُ ِز ١ثََ َ٣ َْٖ٤ذ َْٝ ِٚ ٣رَ ْل ِ
ق ِِ ْْ ٜػ ْج َشح ِْلُْ ٢ُِٝاْلَ ُْجَب ِ
ق ِ
ََ ٝس ْد َٔخ ُِوَ ُْ٣ ّٞئْ ُِٓ٘( 341» َٕٞؿك ؿاستب١ٙبيطب ،ٙؽلؿٜٗـا ٙكا ػجلتی است .اي ٚؿاستبٛی ثٓلسبؽتٛ ٠يست ،ثٌٔ ٠تػـين
سؾ ٚپيطيٜيب ٝ ٙتلػئی ثل ١ل صين است  ٝثلای آ٢ٛب ً ٠اي٘ب ٙآٝكؿٟاٛـ ١ـايت  ٝكع٘تی است).
 - 339ابو عبدهللا امام صادق فرمود= «زليخا از يوسف اجازه گرفت که به مالقاتش برود .به او گفته شد :به خاطر آن عملى كه
از تو نسبت به او صادر شد ،خوش نداريم تو را نزد وى ببريم .گفت :من از كسى كه خوف خداوند دارد ،ترسی ندارم .وقتى بر
يوسف وارد شد ،يوسف فرمود :ای زليخا چه بر سرت آمده است ،که میبينم احوال تو دگرگون شده است؟ زليخا گفت :سپاس
خدايی را که سالطين را به واسطهی معصيتشان بندگانی حقير و بندگان کوچک را به واسطهی طاعتشان از سالطين قرار داد.
حضرت يوسف فرمود :زليخا چه چيزی تو را با آن سابقهای که داری به سوی من کشانيده است؟ زليخا پاسخ داد :زيبايی
حال تو چگونه خواهد بود اگر پيامبری که در آخرالزمان است و به او محمد
صورت تو ،ای يوسف .حضرت يوسف فرمودِ :
میگويند و از من زيباتر و خوشخلقتر و بخشندهتر است را ببينی؟ زليخا گفت :راست میگويی .حضرت يوسف فرمود :از کجا
دانستی من راست میگويم؟ زليخا گفت :زيرا هنگامی که از او ياد کردی ،محبتش بر قبلم افتاد .خداوند به يوسف وحی کرد که
او راست میگويد و من او را به خاطر محبتش نسبت به محمد دوست میدارم .پس خداوند به حضرت يوسف امر کرد که او
را به عقد خود درآورد» .علل الشراٌع  -شٌخ صدوق= ج  1ص .88
 - 340قصص= .8
ٌ - 341وسؾ= .111
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سودا وجهي عندؾ ،فاغفر ذنبي
إلهي إف عظيم ذنبي كف يدي عن انبساطها إليك ،وكثرة ودواـ تقصيري ّ
وبيض وجهي فإنو ال سبيل لذلك إال فضلك ومنك ،وعطاؤؾ االبتداء ،وأنت تعلم أني ال أريد بذلك إال أف

علي وعلى
أكوف أىبلً أف أقف بين يديك وأحػمدؾ وحدؾ ال شريك لك على كل نعمة أنعمت وتنعم بها ا
ي وعلى كل أحد من خلقك.
والد ا

إلهي وعزتك وجبللك وعظمتك ،لو أني منذ بدعت فطرتي من أوؿ الدىر عبدتك دواـ خلود ربوبيتك بكل

شعرة وكل طرفة عين سرمد األبد بحمد الخبلئق وشكرىم أجمعين ،لكنت مقصراً في بلوغ أداء شكر أخفى

علي ،ولو أني كربت معادف حديد الدنيا بأنيابي ،وحرثت أرضها بأشفار عيني ،وبكيت من
نعمة من نعمك ا
علي،
خشيتك مثل بحور السماوات واألرضين دماً وصديداً ،لكاف ذلك قليبلً في كثير ما يجب من حقك ا
ولو أنك إلهي عذبتني بعد ذلك بعذاب الخبلئق أجمعين ،وعظمت للنار خلقي وجسمي ،وملئت جهنم
علي
وأطباقها مني حتى ال يكوف في النار معذب غيري ،وال يكوف لجهنم حطب سواي ،لكاف ذلك بعدلك ا
قليبلً في كثير ما استوجبتو من عقوبتك.

علي وجعلتني انطق بحمدؾ وأذكر أسماءؾ وأسماء
إلهي فمع عظيم ما استحق من عقوبتك بعدلك ،تفضلت ا

سادتي من األوصياء (ع) أنبياءؾ ورسلك (ع) الذين أتشرؼ أف أكوف حفنة تراب تحت أقدامهم المباركة،

إلهي فاغفر لي وأقل عثرتي واجعلهم يغفروف لي ويقيلوف عثرتي.

ثبكآ٢ب! اُل ثنكُی ُٜب ٖ١ؿستٖ كا ام ُطٞؿ ٟضـ ٙث ٠سٞی ت ٞثبم ؿاضت ٝ ،٠ثسيبكی  ٝپيٞستِی ًٞتب١یِ
ٗ ،ٚغٞكتٖ كا ٛنؿ ت ٞسيبً ٟلؿ ٟاستُٜ ،ب ٖ١كا ثيبٗلم  ٝغٞكتٖ كا سليـ كلٗب١ ٠ً ،يش كا١ی ثلای ايٜٗ ٚظٞك،
رٔن كضْ ّٜٗ ٝت ت ٝ ٞثؾطص اثتـايیِ ت٘ٛ ٞیثبضـ؛ ؿك عبٓی ً ٠ت ٞؽٞؿ آُب١ی ً ٚٗ ٠ام ايٜٗ ٚظٞك ،صينی
٘ٛیؽٞا ٖ١رن اي ٠ٌٜضبيستِی پيـا ً ٖٜتب ؿك پيطِب ٟت ٞثبيستٖ  ٝت٢ٜب ت ٞكا ستبيص ُٞيٖ ٠ً ،يِب٠ٛای ٝ
١يش ضليٌی ٛـاكی ،ثلای ١ل ٛؼ٘تی ً ٠ثب آ ،ٙثل ٗ ٝ ٚثل ٝآـي ٝ ٖٜثل كلؿ كلؿِ ر٘يغِ ؽاليوتّٜٗ ،ت ٢ٛبؿی.
ؽـاٛٝـا! ث ٠ػنّت  ٝرالٓت  ٝثنكُيت سُٜٞـ ،اُل ٗ ٚام ٘١بِٜ١ ٙبٗی ً ٠كغلتٖ كا ام اثتـای كٝمُبك ؽٔن
كلٗٞؿی ،ثب ١ل تبك ٗٞيی ١ ٝل پٔي ثل  ٖ١مؿٛی تب اٛت٢بی كٝمُبك ثب ع٘ـ  ٝستبيص  ٝضٌلُناكی ت٘بٗی
ؽالين ،پيٞست ،٠ربٝؿاِٛی كثٞثيّت ت ٞكا ػجبؿت ًلؿ ٟثبضٖ ،ؿك كسيـ ٙث ٠ث٠رب آٝكؿ ٙضٌلِ پ٢ٜبٙتليٛ ٚؼ٘ت
ام ٛؼ٘ت١بيت ً ٠ثل ٗ ٚاكماٛی ؿاضت٠ایًٞ ،تب١ی ٝكميـٟإ؛ عتی اُل ٗؼبؿ ٙآ ٚ١ؿٛيب كا ثب ؿٛـاٛ ٙيطٖ ميل ٝ
ك ٝ ًٖٜ ٝمٗيٜص كا ثب ُٞض٠ی صط٘ب ٖٛضُؾٖ ثن ٝ ،ٖٛام تلس ت٘١ ٞض ٙٞؿكيب١بی آس٘ب١ٙب  ٝمٗي١ٚب ،ؽٝ ٙٞ
ؽٙٞآثُ ٠ليٛ ،ًٖٜ ٠سجت ث ٠آٛض ٠ام عن ت ٞثل ٗٝ ٚارت است ،اٛـًی ام ثسيبك ٗیثبضـ؛  ٝاُل ای ؽـاِٛٝبك
ٗ ،ٚپس ام ايٗ ،ٚلا ث ٠ػقاة ٠٘١ی ؽالين ػقاة ًٜی ٝ ،رسٖ  ٝرب ٚٗ ٙآتص ضٞؿ ٝ ،ر ٝ ٖٜ٢عجوبت آ ٙام
ٗ ٚآًٜـُ ٟلؿؿ تب آٛزب ً ٠ؿك آتص ،ػقاةضٛٞـٟای ؿيل ام ٗ ٚثبهی ٘ٛبٛـ  ٝرٔن ًٗ ،ٚسی ؿيِلی ١ينٕ رٖٜ٢
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ٛجبضـ ،صٜي ٚصينی ث ٠ؽبعل ػـّ ت ٞثل ٗٛ ،ٚسجت ث ٠آٛض ٠ؽٞؿٕ كا ث ٠ػوٞثت ت ٞضبيستٞ٘ٛ ٠ؿٟإ ،اٛـًی ام
ثسيبك است.
ثبكآ٢ب! ثلؽالف ثنكُی  ٝػظ٘ت ػوٞثتی ً ٠ث ٠ؽبعل ػـآت تٗ ٞستغوص ٗیثبضٖ ،ثل ٗ ٚتلضّْ كلٗٞؿی
ٗ ٝلا ُٞيب كلٗٞؿی ث ٠ع٘ـ  ٝستبيص ؽٞؿت ،يبؿ اسٖ١بيت  ٝاسٖ١بی سلٝكا ٖٛام اٝغيب(ع)  ٝپيبٗجلاٝ ٙ
كلستبؿُبٛت(ع) ٘١بً ٙسبٛی ً ٠ثٞؿٗ ٙطتی ؽبى ؿك ميل ُبٕ١بی ٗجبكًطب ،ٙثلايٖ ضلاكتی است.
ؽـاٛٝـا! ٗلا ثيبٗلم ٝ ،ام ؽغبيٖ ؿكُقك ٝ ،آٛب ٙكا ث٠ُٛٞ ٠ای هلاك ثـٗ ٠ً ٟلا ثيبٗلمٛـ  ٝام ؽغبيٖ ،ؿكُقكٛـ.

المذنب المقصر
أحمد الحسن
1263ىػ.ؽ
والحمد هلل رب العالمين

ٌ 16;7 - 342ا  16;8هـ.ش (مترجم).

342

