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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

 م29/8/2015 ة َد الَعاِشَرْعَب ُةَثاِلُة الَثَقَلالَح

َ..اَ عَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

َ َقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا ي طَ ب ََبَ لمس بَ ..َاحل س نيَقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم دَََّضمحَ و و اَسم ن اَق لَ الَ َع ل ىَاَ جم َحل قمي  ق ةَ اَاحل س نيَ ..َعمن د 

ي د ةَ  َ َالو حم نيَح اء..َس ر ابَك لُّهَ ََو الب اقميَح ي اتمن اَفم َ َن ونَي اءَسم ن اَو م ا..َح و ل ن اَو م اَنَ ن َ َو ك لُّنا..َنال م ت َوَم ت  َعمن د 

َ ..َب اطملَأوَقَ حَ َممنَ ..َغ ْي من اَو عمن دَ  يَفم يَح و اشم َ..احل و اشم

 ..يَا ُحَسيْن .. 
 

َ َفَاحللقتنيَاملاضيتنيَفم َاحلديث  َقَ كان  َاملكر،َأجواءم َالكَووصل َبناَانونم ََاحللقةمَالسلم َفم ابقةَللحديثم
َاإلبليَم َحتدََّةسيَّعنَالنشطةم َعَ ، َمَ نَالتجسَُّثت  َأو َسم َفَاصط لمحَ ا َالكَالعليه ََكرميتابم ملعصومنيَاوكلماتم

َالسمع َوحتدََّإسرتاق  َواإلذاعةَم، َاإلشاعةم َعن َبأنَّةاإلبليسيََّثت  َوقلت  َإ، َأردننا َهذا َنواجه َأن النشطةََذهَما

َتعاليمَالئمََّ َاملكرَحبسبم َقانونم َصَ حبسبم َاللَمةم ة،َباحلصانَ ََوبالتحصني،الكتمانَملكَبنواجه َذَمعليهَمَلوات 

َبأنََّالكتمانَ  َ:وقلت 

َ.َاٌنَبسيطَوهوَالسكوتكتم -
 .وكتمان َالكتمان -
َكيد َالكتمانَو -  َ.الكتمان َالكيديَأو
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َجاء َفَأحاديثهممَالشريفةَصلواتَ  َالكتمانَأوَالكتمانَالكيديَما َكيدم َاملعىنَمنَمصاديقم َاللَمَقدَأ قر ب 
َعنَاملؤمنَمبوازينهم َاملؤمنَوهمَيتحّدثون  َعقل  َاملؤمعليهمَمنَأنَّ َعقل  منَاملرضيَعندهمََؤاملَن،،َمنَأنَّ

َعقله َعلىَعشرةمَأجزاء،القريبَمنهم َفطنة،تسعة َأَ،علىَعشرةَأعشارَ،َمنَأنَّ ذكاءَوفطنةَوع شٌرََعشارم
َبالغفلةَمأيَ َلَوليسَغفلة،،َتغافَ تغافل َيتظاهر  َاإلنسان  والتفاتََتوقُّد،َفتسعة َأعشار َفطنةَونباهةَوذكاءََوَأنَّ

َااللتفاتَمَفَاخلفاءَوع شٌرَهوَتغافل،َيدورَلمم اَجيريَحولهَو لمما َ،َوالعمليةَ وعدمَاالنتباهَتظاهٌرَبالغفلةمَوعدمم
َواالتَ حباجة َإىلَموازنة َحكيمة َوالكتمانم َواحلمل مم َالعقلم َالتسرُّع،،َموازنةَبني  َصورة َهذاَهكذاَتتصوََّزانَوعدمم ر 

َومعَالعدو،ل َهذاَينفع َفَالتعامَ والتغافَطنةمَوع شٌرَتغافل،،َتسعة َأعشار َمنَالفَماملضمون َمعَالصديقم أمَّاََلم
َصديق َخيدع  َأن  َالصديق  اول  َُي  َالحيان َبعضم َف َفلرمّبا َالصديقم َمامع َلمر  َنفسهَمَ،ه  َف َلتحقيقَ،لغاية 

َومنَالكرامةمَفَ َ،نةَ عيَّمصلحة َمَ  َهذاَالمرَالذيَيَ ََةَإذاومنَاملروءَ منَاحلملمم َاَ أمرا َمهمََّريده َذلكَالصديقَكان 

َأخيه،َ،فليتغافلَاحلكيم َوليتغافلَاملؤمنَ َبالنسبةمَلهَ  َاحلرجَلصديقهم،يتغافلََيتغافلَعنَعيبم َعنَأمور َت سب ب 
َوكأنَّ َيكلخيه َمل َهبا،ه  َع لمم  َقد َيكن َومل َرآها َقد َالعدوَن َعن َالتغوتغافٌل َهذا َيدفع َ، َالصديق َعن افل

ََ،َأمَّاَالتغافلَمعَ وي عطيَالصديقَالمانَةي دميَاحملبََّللَفَالعلقاتناخلَ َيسدََُّاملشاكل، َالعدوَُياول  العدوَفإنَّ
َخيدع َاملؤمن َخيدعك،َ،أن  َأن  َخيدعنا،َُياول  َأن  اول  َي ضرَّوعنده َبرنَ َُي  طهمَمبخطََّ،ناَبربناجمهمَهذاامجَيريدَأن 

َنتغافلَا،هذ َفَخمطَّن شعره َبأنََّ،نن  اولناَقدَخ دمعناَليستمرَّ َمنَجهتناَن  َهذاََطهمَونن  أنَنرتزَمنَضررم
َنتمكََّنرتزَال م خّطط، َما َالضَ َنَوننَ بقدرم َنقاطَبذلكَندفع  َالوقتَنستكشف  َوفَنفسم ررَعنَأنفسنا

َالعدو،ةمَوالضََّالقوَّ َعندم َنعرفَ َ،َفَغايةَالمهّيةَممهّيةوتلكَقضّيٌةَفَغايةَالَعفم َنقاطََأنفسنا،َأن  َنعرف  أن 
َعندنا،َلقّوةَما َنعرفَعدوَََّيةَموفَغايةَالمهََّوالضعفم َنعرفَنقاطَالقّوةَمَنا،أن  َعندهَأن  َهذهَمَنَ ،َومَموالضعفم

َاإلنسانَبالغفلةَمالنباهةمَوالذكاءَلَمعَ الوسائلَالتغافَ  َباالخنَ،َيتظاهر  َاإلنسان  ،ويتظاهر  د ع،ََينخدع ،َداعم الَخي 
َخيدعهَفهوَ لكنَينخدعَيعرفَبأنََّالطرفَاآلخرَيَ َخلديعة،يعينَمرَّتَعليهَاَخي  د عَيعينَخ دمع، يتظاهرََريدَأن 

َوينخدع َتارة َملنفعةَالصديقَموإّنَََّخ دمع،َقدَبأنَّهَ  َمنَالعدو،َاَيتظاهر  وهذاَهوَمصداٌقَمنََوأخرىَللخلصم
َالكتمان َكيد َأو َالكيدي َالكتمان  َأو َالكيد َكتمانم َبالنسبةَمعربَََّ،مصاديقم َهذا َشئت، ََللكتمان،ََما ومرَّ

َاملثالََينَأردتَ احلديثَعنَذلكَلكنَّ َفََأنَأوردَهذا َأهلَبيتَالعصمةَهبذهَالصيغةَالذيَيتكّرر  كلماتم
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َم قاربةَ  َعنَمَ تتحدَََّاليتَذكرهتاَأوَبصي غ  َاملؤمنَالذيَيَ ث  َعقلم َبيتَالعصمةَمنَأشياعهمَفرداتم ريده َأهل 
َ.أوليائهمَنَ ومَم

َاحلصان َأو َالتحصني  َةأّما َاَمرَّ: َعن َاالعالكلم  َوهو َاحلصانة َوعن َبإَتصام،لتحصني َامنا،ماالعتصام 
َنعتصم َبإمامَزمانَم َعليناَأن  َكلَُّشيعة َبإمامهاَونن َجيب  ََوَ،نااعتصام  ناَماَملَامَزمانَمنَنعتصم َبإمأستطيع َنلن 

َوعظمةَنعمةمَوَ  َيتحقََّناإمامَزمانَمَوإمامةَمَاليةَمنعرفَقدر  َنعرفَ أَقَإالََّ،َوذلكَلن  َقطعا َبقدرنا،َا،نَإمامَزمانَمن 
َزمانَم َإمام َمَ معرفة  َذلكَأمٌر َبقدرهم َلكنَّستحيلنا َنَ ، َكَ سعىَجاهدينَونبذنا َمَ ل  اَ،بوسعناَالَّ َماَن  ولَبقدرم

َنعرفَإمامَزمانَمنتمكَّ َماَتتمكَّاَبقدرناننَأن  َبنَاإلنَقواناَاإلدراكيةَم،َحبسب  اَبهَوغاية َمةمَهَومنَاإلحاطملامم
َن درك ه كنناَأن  َمنَُي  َوفاح  َخفّية َفَمكان  َكزجاجةَعطر  َفَالعَمَطرهاَفانتشرَمٌءَمنَعهاَشيأنَنشّمَالعطر طر 

َاملكانَفوصل َإىلَمَ َاهلواءَم َهيَ َا،شام نوفَفضاءم َالَنعرفَأين  َذلكَلعطرَوالجة َازجاَنن  ماََ،لعطراَنعرف 

اَشيٌءَمنَماَفاح َمنهََمكانَ ناَفعنَأنظاَرَزجاجٌةَعطر َخفّيةٌََ،َماَهيَحقيقته ،ماَهيَمكوناتهَ َ،هيَتراكيبهَ 

َإىلَمَ  اٌرَمنَاَآثنَ امَ شََّملتَإىلَاَوصإّنََّ،جةَالعطرَوصلتَوالَالعطرَوصلالَزجاَ،انَ شامَ العطرَالذيَوصل 
َفَهذاَالفضاءَفشممناَآثارَذلكَالعطر َفاح  َنصلَََ،عطر  اَهوَنانَمَإمامَزمنَمعرفةَمليهَمإكلَُّماَنستطيعَأن 

َالقدر، َفيهَهبذا َاملثالَمبالغٌة َاحلسيَّ،َفوقدَيكونَحّّتَهذا َإذاالمثلة َسَة َاحلقائقَميقتَلتَوما َالكبْيةَضيحم
َالوقتَت بعَ هاَفَنفلكنََّوعّينةَمَ يثية َاملعىنَمنَحَبَ فلرمّباَت قرَ َآخر،وم ضرَّة َمنَوجه ََتكونَنافعة َمنَوجهَ  َدهَ سم

َ َكثْيةَوجهات  كَهوَالذيَذلَوإمامتهم،َاليتهَمعمةمَوَ ،َمعرفة َاإلمامَبقدرناَتقودناَإىلَمعرفةَنعديدةمنَحيثيات 
َبه َاالعتصامم َإىل َبه:يقودنا َنعتصم  َوحني  ،ََ َهبمََ،(ََم بِاهللْعَتصَ َقْد اِ َمْن ِاْعَتَصَم ِبُكْم ف َ ) َنعتصم  حني 

َوجَ اعتصامَ  ِوََليَُة ):َنحناَالتحصنيُيَصانة،اَاحلذيَُينحنهذاَاالعتصام َهوَالَ،لََّناَهبمَهوَاعتصاٌمَباللَعزَّ
َمنَعذابهمَفيهمَإشارٌةَوالذيَيأَ(ِبيَعَذا ِمنْ  ب ِحْصِني َفَمن َدَخَل ِحْصِني َأْمنَ الِ بِن أبي طَ أو َوَلية عليِّ  من 

َالشيطانَو َكيدم َمن َإىلَالمنم َالعقائديةاضحة َتلكَهيَاملنطقة  َبإالعتالعصمة َواَ،، َمامَزمانَمصام  ملساحة َانا

َاإلبليسي.اليتََالعقائديةَ  َالَختضع َللخرتاقم

َروا َكتابَمذكرت  فَالعقولَ(َية َقرأهتاَعلىَمسامعكمَمن َالصَ)َحت  َسريَدق،اعنَإمامنا عَأعيد َبشكل 
َكيَيتواصلَالبحث ََ-َوقَاَل َلُه يُوُنْس )َ:قراءهتا َيعقوبوهوَيونس  َالصادقََبن  َوقَاَل َلُه  -يقولَإلمامنا
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َالوَ عنَنَمَالء،احلديثَه ناَعنَالوَمَ- َلِوَلَِئي َلُكْم يُوُنسْ  َلِوََلِئي َلُكم وَما َعرَّفَِني اهلُل ِمْن َحقُِّكْم  -اليةَعمةم
نْ َيا ِبَحَذاِفيرَها، : يَا ثُمَّ قَال -فَاإلمامَالصادقََ-: فَ َتبَ ي َّْنُت الَغَضَب ِفيه قَاَل يُوُنسََأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن الدُّ

َهذاَياَي ونسَ-ِقَياس  ْستَ َنا ِبَغيرِ قِ َيُونس َقياس  نْ َيا وَما ِفيها ِقْستَ َنا ِبَغير ِقَياس -ماَأنصفتناَ؟!َأيُّ ، َما الدُّ
،َ،فورة َجوعَ َ-ََهْل ِهَي إَلَّ َسدُّ َفورَة ،َفورةَعطش  ، ِقَياس ِقْستَ َنا ِبَغيرِ  يَا يُونس -فوراتَاحلياةََفورة َجنس 

نْ َيا وَما ِفيه َأوَسرت ََ-َأو ستُر َعورَةَا َهْل ِهَي إَلَّ َسدُّ َفورَةَما الدُّ َأوَسرت َعورةَمبال  سرت َعورةَإمَّاَبثوب 
َأوَسرتَعورةَبسائرَالمورَال َعوراته،عروةَببيت  واملراد َمنَسرتَالعورةَليسَفقطَاملعىنََيتَيسرت َفيهاَاإلنسان 

نْ َيا وَما ِفيها َهْل ِهَي إَلَّ َسدُّ َفورَة أو ستُر َعورَة وأَْنَت َما الدُّ  -النقصََ،َالعورةَ مةَالعورةاللغويَاخلاصَبكلَ 
ائَِمة  َاللمَوسلم هَعليهناءمَإمامَزمانَماحلياةَالدائمة َهيَفَفَمَ-(ََلَك ِبَمَحبَِّتَنا الَحَياُة الدَّ َ.ناَصلوات 

َإمامناَالعسكريَصَ َ َاللَمفَتفسْيم َاللَمهَعليهَروايةَجيلةَجّدا َوسلمَ َلوات  َعنَإمامناَزينَالعبادَصلوات 

َعليه،وسلمَ  ثناَه  د  َُي  َالشريف َتفسْيهم َف َالعسكري َ)فيقولَإمامنا بِن لى َعِليِّ ًا إَولَقد َجاَء رَُجٌل َيوم:
َيدَ اعرتفَ َ-نَُّه قَاِتُل أَبِيه فَاْعتَ َرف َما السَّالم ِبَرُجٍل َيزُعُم أَ الُحَسين َعَليهُ  مامَالسجادََاإليََّهذاَالرجلَبني 

َذلكَالرج لَ َوالد  َقدَقتل  َبالق ص اصَاإلمامَهَ-فَأْوَجَب َعَليِه الِقَصاص  -بأنّه َع ليهم َ-َوَسأَلَُه َ-ناَح ك م 
َالدم،َاإلمامَطلبَمنَصاحبَالدمََو َصاحبم ُه ْن يَ ْعُفَو َعْنه لِيُ َعظَِّم اهلُل ثَ َوابَه َفَكأنَّ نَ ْفسَ َوَسأََلُه أَ َ-سأل 

ت لََ،ملَيرغبَ-َذِلك َلم َتُطْب بِ  َي  ق  َيريدَأن  َأب اه ْم فَ َقاَل َعِليُّ  -منَق  ت ل  بُن الُحَسين للُمدَِّعي َوِليِّ الدَّ
ر ِإْن ُكنَت َتْذكُ  -فَأنَيأخذَالق صاصََاحلقََّلقصاصَيعينَالذيَلهَ لَقَُّال م ستحَمَ-ال ُمْسَتِحق لِْلَقَصاص 
ْنْب، قَالَ   َهِذِه الِجَنايَة واْغِفر َلهُ ًا َفِهْب َلهُ ِلَهذا الرَُّجْل َعَليَك َحقّ   َعَليَّ َحقَبَن ًرُسوِل اهلل َلهُ ا : يَاَهَذا الذَّ

ُلْغ ِبِه أَ  وَلِكنْ  َحّقَلكنَالَيصلَإىلَهذاَاحلدلهَع لَ َ-ْن َأْعُفو َلُه َعْن قَ ْتِل َواِلِدي َلْم يَ ب ْ حبيثَأنَّهَقتل ََيَّ

َلهَ  َلنَّ َالرجل َهذا َعن َفأعفو ََقحَ َوالدي َعنقي الق و دََ- قَاَل: فَ ُترِيُد َماذا؟ قَاَل: أُرِيُد الَقَود -ف
قِِّه َعَليَّ أْن ُأَصاِلَحُه َعَلى الِديَِّة َصاَلحُتُه وَعَفوُت  َ ح ِ : ُأرِيُد الَقَوْد فَإْن َأرَاَد لقَالَ  -،َنفسَالكلمةَالق صاص

َحق هَأعفوَعنَالق ودَ-َعْنه  بُن الُحَسين َفَماذا َحقُُّه  قَاَل َعِليُّ َ-علىَالدميَّةََ،َأ صاحلهعنَالق صاصَ،لجلم
ةَ  -يعينَعلَّم ينََ-بَن َرُسوِل اهلل َلّقَنِني ا : يَاَعَليك؟ قَالَ  بِن َرُسوِل اهلل وإَماَمَة َعِليِّ  َلّقَنِني َتوِحيَد اهلل ونُ بُ وَّ

َكانَسببا َفَهدايتهَمَ-أبي طالٍب واألَِئمَّة  : فَ َهَذا َل يَِفي ِبَدِم فَ َقاَل َعِليُّ بُن الُحَسين -،َفَمعرفتهمَيعين
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ْن قُِتُلوا واألَِئمَّة إِ  واآلِخرِين ِسَوى األَنِْبَياءَهَذا يَِفي ِبِدَماِء َأهِل اأَلْرض ُكلِِّهم ِمن اأَلوَّلِيَن  اهلل،أَبِيك بَ َلى وَ 
: َأفَ َتْجَعْل ِلي  بُن الُحَسين لِْلَقاِتل، قَاَل َعِليُّ ة، قَاَل: بَ َلىيء أو تَ ْقَنع ِمنُه بِالِديَّ فإنَُّه َل يَِفي ِبِدَماِئِهم شَ 

َاملالَولكنَإَ-فَ تَ ْنُجو ِبَها ِمَن الَقْتل َحتَّى أَْبِذَل َلَك الِديَّة  ثَ َواَب تَ ْلِقيِنَك َلهُ  َأدفعَعنك  جعلَثوابَأنا
: َأفَ َتْجَعْل ِلي لِْلَقاِتل بُن الُحَسيناَل َعِليُّ قَ  -،َثوابَتعليمكَهلذاَالرجلَإجعلهَيلَوأناَأدفعَالدميّةَتلقينك

َها ا : يَاَها ِمَن الَقْتل، قَالَ َل َلَك الِديَّة فَ تَ ْنُجو بِ َب تَ ْلِقيِنَك لَه َحتَّى أَْبذُ ثَ َوا َ-بَن َرُسوِل اهلل أنَا ُمْحَتاٌج ِإلَي ْ
تاجَإىلَهذاَالجرَ َها فإنَّ ُذنُوبي أنتَ وَ َ-ُم  يعينَوالدَهذاََ-ََعِظيَمة َوَذْنِبي إلى َهَذا اْلَمْقُتول ُمْستَ ْغٍن َعن ْ

َنُه َلأَْيض -الرجلَ : فَ َتْسَتْسِلْم لِْلَقْتِل َأَحبُّ ِإلَيَك  بَ ْيني وبَيَن َولِيِِّه َهَذا، قَاَل َعِليُّ بُن الُحَسينًا بَ ْيِني وبَ ي ْ
: الُحَسين ِلَوِليِّ اْلَمْقُتول بنُ  َرُسوِل اهلل، فَ َقاَل َعِليُّ ابنَ  : بَ َلى ياالتَ ْلِقين؟ قَالَ  ذاِمْن نزوِلَك َعْن ثواِب هَ 

َفضلَ-ين تطّوِلِه َعَليك بَ يَا َعْبَد اهلل قَاِبْل بَيَن َذْنِبِه َهَذا ِإلَيك وَ  َتطّولهَيعينَبني  َبني  َوتعليمك  همَفَإرشادك 
نْ َيا َوَحَرمَ  -وهدايتكَ َة الدُّ ى لَ عَ  -التمتعَبأبيكَفيهاَفَالدنياََ-ا هَ ي ْ ك الَتَمتَُّع ِبِه فِ قَ َتَل أَبَاَك َفَحَرَمُه َلذَّ

َفَاجلمنانََ-ْن َصَبرَت َوَسلَّْمت فَ َرِفيُق أَبِيَك ِفي الِجَنان أنََّك إِ  وَلقََّنَك اإِلْيَمان  -ستكونَرفيقا َلبيك 
اِئَمة وأَنقَذَك ِمْن َعَذاِبِه الدَّ  اِئم فَِإْحَسانُُه ِإلَيك َأْضَعاف َأْضَعاف ِجَنايَِتِه َعَليْك فَأْوَجَب َلَك بِه َجنَّة اهلل الدَّ

َثُكمَ  ْن تَ ْعُفَو َعْنه َجزاءاً فَإمَّا أَ  ا ِبَحِديٍث ِمْن َفْضِل َرُسوِل اهلل َخيٌر َلُكَما ِمَن َعَلى ِإْحَسانِه ِإلَيك أُلَحدِّ
ْنيا ِبَما ِفيَها  ثُُه باْلَحِديِث َعنه  ْن تأََبى أْن تَ ْعُفوَ مَّا أَ وإِ الدُّ َها ثُمَّ ُأَحدِّ َحتَّى أَْبُذَل َلَك الِديََّة لُِتَصاِلَحُه َعَلي ْ

نْ َيا ِبَما ِفيَها َلو ِاْعَتَبر  بَن َرُسوِل ا : يَاَت ِبه، فَ َقاَل الَفَتىُدوَنك َوِلَما يَ ُفوُتَك ِمن َذِلَك الَحِديث َخيٌر ِمَن الدُّ
ثْ َنا يَا ابَن َرُسوِل اهلل َلَّ َل َشيء إِ وَ اهلل َقْد َعَفوُت َعنُه ِبال ِديَّة   ِاْبِتَغاَء َوجِه اهلل وِلَمْسأَلَِتَك ِفي َأْمرِه َفَحدِّ

ث  ه مَ(،بِالَحِديث َطويلَف حدَّ ََ.سي د َالساجدينَواحلديث 

َالسفَغايةَالمهيََّالروايةَ  َيقولَإمامنا َحني  َصلواتَ ةم  ي ِبَدِم أَبِيكفَ َهَذا َل يَفِ  -هَعليهَوسلمَ َاللَمَجاد 
َشيء ؟َ-األَنِْبَياء واألَِئمَّة  ِسَوىواهلل َهَذا يَِفي ِبِدَماِء َأهِل اأَلْرض ُكلِِّهم ِمن اأَلوَّلِيَن واآلِخرِين  َتلقينهَ َأيُّ

َالرجل، َهلذا َوتعليمه  َالرجل َع لَّمهَهلذا َشيء  َوَ أيُّ َعلَّمه َصَ ؟ َعلي  َوآلم َعلي  َوسلمَ َاللَمَلواتَ الية  ،َعليهه
َواحدَاإلمامَهناَيتحدَََّأنََّوالشيء َالذيَهوَفَغايةَالمهّيةَم ْنيا ِبَما ِفيَها  -ثَعنَحديث  َخيٌر َلُكَما ِمَن الدُّ

َأهلَبيتَالعصمةَصلواتَ َ،هذاَحديثَواحدَ- ،َهلَهَعليهمَأجعنيوسلمَ َاللَمَفماَبال كَبكل َأحاديثم
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َفضلنعرفَقيمتها َفيهايقَ؟َحديثَواحدَاإلمامها؟َهلَنعرف  َمبا َنن َ،َهلَفعلَ ولَخٌْيَلكماَمنَالدنيا
َفضلَحديثَأهلَالبيت؟ َفَاحللَنعرف  َعلينا َالسومرَّ َأيضا َعنَإمامنا َكاملَقاتَالسابقة َالروايةَف جاد

َعنَرسولَاللَصّلىَاللَ  َلهَ وآلَمَعليهَمَالزياراتَواإلمامَيقولَلزائدةَحنيَحّدثهَحبديث  :َل وَضربتَإباطَهَفقال 
َكاملَ اإل َكاملَة؟رونَالقضيَّتتصوَّهلَ،ََفَطلبَهذاَاحلديثَلكانَقليلَ بلَحوال  َكاملةَضربتَحول ،َسنة

َهذاَاحلديثَالذيَحدَََّإباطَاإلبل، َكامل َلجلم َم سرعا َفَحركتكَوفَسفركَحوال  َكنت  َاإلمامَ َثَبهَميعين
عليهمََاللَمَأيضا َمنَأحاديثهممَصلواتَ ،َحديثَواحدَوهناكَيقولَاإلمامَيقولَلكانَقليل ،َ،جادَزائدةالس

َفيها َمبا َمنَالدنيا َلكما َأخٌْي َهذا؟، َنعيم  َهذه؟َيُّ َمعرفة  َوأيُّ َثقافة ََولكّنه َجمهول، َوأيُّ َمرتوكة، ولكّنها
َأهلَبيتَالعصمةَصلواتَ نسيةولكّنهاَمَ َهذه؟ َ.هَعليهمَأجعنيوسلمَ َاللَمَ،َهذاَهوَحديث 

َالك َإىلَالكتابم َنذهب   نَ ْفسٍ  ِبَغْيرِ  ساً نَ فْ  قَ َتلَ  َمن}:َثنيلثلثانيةمَواالَرميَإىلَسورةَاملائدةَوإىلَاآليةَمحني 

تَعليناَمرََّ{َجِميعاً  النَّاسَ  َياَأحْ  أَنََّماَفكَ  َهاَأْحَيا نْ َومَ  َجِميعاً  النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكأَنََّما اأَلْرضِ  ِفي َفَسادٍ  َأوْ 

َهذاَالمرَهدايةَهذاَالروايةَبأ َشيءفيَهبي ََيتَالاليةَأهلَالبتعليمَهذاَالرجلَوَ َ،الرجلنَّ َكل َدَ؟اَأيُّ ماء
َوالئمَََّأهلَالرضَالَتفيَهبا، َالنبياءم َدماءم َدمائهةباستثناءم أنَيفيَهباََالَُيكنَ،نوزَ تكنَأنَمَالَُي،َفإنَّ

َإلمامَالعسكري،اءَفَتفسْيَاماَجَنيَ دَواضحَبتعاضَ{َجِميعاً  النَّاسَ  َأْحَيا َفَكأَنََّما َأْحَياَها َوَمنْ }شيءَ

َكلماهتمَاليتَسأتلوهاَعلىَمسامعكَ َوماَجاءَفَهذهَاآلية، َذهبَإىلَعّمارنَفاصل،عدَالبمَوماَسيأتيناَف
َاحلسنيَصلواتَ قيَّدةَرَ السيَ َ،الكناين َوعليها..َعليهَمَاللَمَةَبنت 

 :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللِ  ولُ قَ  هُ لَ  تُ لْ : ق ُ لام قَ اَل السَّ  يهِ لَ اهلل عَ  بدِ ي عَ بِ أَ  نْ ة عَ اعَ َسمَ  نْ عَ َ:َ)فَالكافَالشريف

َقالَإمامنا؟ََ{ََجِميعاً  اسَ النَّ  لَ قَ تَ  نََّماَفَكأَ  اأَلْرضِ  ِفي َفَسادٍ  َأوْ  نَ ْفسٍ  ِبَغْيرِ  نَ ْفساً  قَ َتلَ  َمن}  -فماذا

َ.(َقْد قَ تَ َلَها ْن ُهَدًى إَلى َضاَلٍل ف َ ْخَرَجَها مِ ْن أَ مَ ا و َفَكأنّما َأْحَياهَ  َرَجَها ِمْن َضاَلٍل ِإَلى ُهدى: َمْن َأخْ قَالَ 

فَالكافَالشريفَ َقُ ْلُت أِلَِبي َعبِد اهلل َعَليِه السَّالم ٍد الَقّماط َعْن حْمَران قَاَل،َعْن أَِبي َخالِ :َ)َأيضاَ 

-ََ َالرواية َتقول َأن  النَّاسَ  َأْحَيا َفَكأَنََّما َأْحَياَها نْ َومَ }َ:: أْخِبْرِني َعْن َقوِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ قُلتُ  -إىل
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ََ-َ{َجِميعاً  َالصادق؟ َقالَإمامنا َأوَغرقَأنقذَ َ-: ِمْن َحْرٍق أو َغَرْق قَالَ  -فماذا َمنَحرق  مَّ ثُ  -ها

َدعاهاَإليناأَ-ْن َدَعاَها فَاْسَتَجاَبْت َلُه أَ  -العظمََهذهَمَتأويلَاآليةَمَ-: تَْأويُِلَها اأَلْعَظْم ثُمَّ قَالَ  َسَكت، ،َن 

َدعاهاَإىلَاحلقَّ ََ.(أْن َدَعاَها فَاْسَتَجاَبْت َلُه  َ{ََأْحَياَها َوَمنْ }:َاآليةَذهَمهل،َالتأويلَالعظمَأن 

والروايةَ َ : َسألُت أبَا الَ قَ  بِن ُمسلم َحمَّدِ ن مُ عَ  :َ)تشْيَإىلَنكتة َفَغايةَالمهّيةَفَالكافَالشريفَأيضاَ 

 َفَسادٍ  َأوْ  نَ ْفسٍ  رِ ِبَغيْ  نَ ْفساً  قَ َتلَ  َمن} :لَّ َعن َقوِل اهلل َعزَّ وجَ  -َعليهَاللَمَصلواتَ اقرَإمام ناَالبَ-َجعفٍر 

َالئمَََّ- {َجِميعاً  النَّاسَ  قَ َتلَ  َفَكأَنََّما اأَلْرضِ  ِفي َكيفَي فالحظوا ي النَّاِر فِ  : َلهُ لَ قَا -َ!آلياتاس رونَة

َك لََّأعمارهمَلنَمَ لوَيبقىَال َ-ْقَعد ْلمَ  إلى َذِلَك اَلَّ َلم َيِرْد إِ  اً َعٌد َلو قَ َتل النَّاَس َجِميعقْ م صلواَإىلَيف س رون
َكتبَالتفسْيَعاَالنتيجة،َهذهَم َالس نَّةمَوعندَعلماءَالشيعةذهبواَإىل ةَنعمَيصلونَالروايََهذهَمجعواَإىلذاََرإ،َند 

ٌد َلو قَ َتل النَّاَس ْقعَ لنَّاِر مَ ي افِ  هُ لَ  -َعىنواَإىلَهذاَاملالروايةَلنَيصلَملَيرجعواَإىلَهذهَمإذاَإىلَهذاَاملعىنَلكنَ
َ.( إلى َذِلَك اْلَمْقَعد َجِميَعا َلم َيرِْد إَلَّ 

َاللَم َصلوات  َالعسكري َإمامنا َتفسْيم َف َعليهوسلمَ َروايٌة َ)ه بُن َعِلّي َعَليُهما َوُسِئَل الَباِقُر ُمَحمَُّد :
ث ناَعنَباقرَالعلومَسكريَُيَ إمامناَالعَ-السَّالْم   -هَإىلَإمامناَالباقر؟َماَهوَالسؤالَالذيَو جَ َ- ُسِئل -د 

ليسَأسْيَحربََ-ْن ُيضلُِّه ِبَفْضِل ِلَسانِِه وبَ َيانِِه ِإنْ َقاُذ اأَلِسيِر اْلُمْؤِمِن ِمْن ُمِحبِّيَنا ِمْن َيِد النَّاِصب يُريْد أَ 
َلتأثُّ َأسْي َهو َالناصبوإّّنا َهبذا َبفكرهَمثُّلتأَ،رهم َوتأثَّره َشيعٌي َالشيعي، َالواقع َف َبناصيب َبناصيب، َالئمََّر ةَ،

َكثْيا َمنَفقهاءَالشيعةَم َاللَمَيصفون َتفسْيَاإلمامَالعسكريَصلوات  مَقوٌمَن ّصابَفَنفسم هَعليهَوسلمَ َبأَّنَّ

َكبْيةَميتحدَََّادقَواإلمامَ عنَإمامناَالصََّ َعنَجمموعة  ُهم َقوٌم ُنصَّاب :َ)ولةَفيقمنَفقهاءَومراجعَالشيعَث  َوِمن ْ
 نْ ك مِ لِ اف ذَ اف أضعَ يَ تَ َعلَُّموَن بَ ْعَض ُعُلوِمَنا الصَِّحْيَحة ثُمَّ ُيِضيُفوَن ِإلَيَها َأْضَعاْف َأْضَعاِفه وَأضعَ 

َ َنانَُّه ِمن ُعُلومِ فَ َيقَبلُه ال ُمَسلُِّمون ِمن ِشيَعِتنا َعَلى أَ  اأَلَكاِذيْب الَِّتي َنحُن بُ َراٌء ِمنَها السؤالَلإلمامََ-(
ل أْم ِإنْ َقاُذ اأَلِسيِر اْلُمْؤِمِن ِمْن ُمِحبِّيَنا ِمْن َيِد النَّاِصب يُريْد أْن ُيضلُِّه ِبَفْضِل ِلَسانِِه وبَ َيانِِه َأْفضَ  -َالباقر

َمعَ َهناكَأسْيَحريبَفَ-َأْم ِإنْ َقاُذ اأَلسير ِمن أَْيِدي الُرومْ  -أسٌْيَحريبََ-ِإنْ َقاذ اأَلِسير  الرومََاحلربم
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َمصْيه َسيكون َكيف َي علم َوال َالروم َي عذَََّ،أسروه َمَؤَن،ي سجَ،بي قتل َت نقذ َأن  َأفضل َتأثْيمَأيُّهما منا َمن
َوقطعا َالن َالناصبَالشناصب  َمن َالنيعيَأخطر ِإنْ َقاُذ اأَلِسيِر اْلُمْؤِمِن ِمْن ُمِحبِّيَنا ِمْن َيِد  -اصيبَاصب

 -َهماَأفضل؟أيَُّ-؟َُه ِبَفْضِل ِلَسانِِه وبَ َيانِِه َأْفَضل أْم ِإنْ َقاُذ اأَلسير ِمن أَْيِدي الُرومْ النَّاِصب يُريْد أْن ُيضلِّ 
ِمْن ِخَياِر اْلُمْؤِمِنين يَ ْغَرق وُعْصُفورة تَ ْغَرق  َعمَّْن رَأى رَُجالً : َأْخِبْرِني أَْنَت ِقُر َعَليِه السَّالم لِلرَُّجلقَاَل الَبا

َقالَلهمَاسؤالَاإلماَ- َالرجلَماذا َأْخِبْرِني أَْنَت َعمَّْن رَأى رَُجاًل ِمْن ِخَياِر اْلُمْؤِمِنين  قَالَ  -َ؟لباقرَهلذا
َاإلثننيََ-ا ِاْشَتغل فَاَتُه اآلخر ا بِأَيِِّهمَ يَ ْغَرق وُعْصُفورة تَ ْغَرق َل يَ ْقِدُر َعلى َتخِليصِهمَ  َي نقذ  الَيستطيعَأن 

َيرتكَأحدمهاََورجلَمنَخيارَاملؤمننيََمعا ، َأن  ؟ قَاَل الرَُّجل ِمن  ُيَخلَِّصهأَيُّهما َأْفَضل أنْ  -عصفورةَالب دَّ
ََالقضّيةَ-ِخَياِر الُمؤِمنين  َالتفكْي َمن َكثْي  َإىل َحتتاج الرَُّجل ِمن ِخَياِر الُمؤِمنين، قَاَل َعَليِه قَاَل  -ال

َالنَ- بَيَن َهَذينِد ما : فَ ُبعُد َما َسألَت ِفي الَفْضل َأْكَثر ِمن بُعالسَّالم اصمبَأفضلَإنقاذَالسْيَمنَيدم
اَجاءَفَاملثالَالذيَضربهَ مََّ ،َبلَالب عدَبنيَهذينَالمرينَأبعدَمإنقاذَالسْيَاحلريبَمنَيدَالرومبكثْيَمنَ

َ يارمَاملؤمننيَوبنيَعصفورةَاإلمامَماَبنيَرجل  ي الَفْضل َأْكَثر : فَ ُبعُد َما َسألَت فِ قَاَل َعَليِه السَّالم -منَخم
َراْن وَهَذا الَمْظُلو  يعينََ-م ِمن بُعِد ما بَيَن َهَذين إنَّ َذاَك يُوف ُِّر َعَليِه ِديَنُه وِجَناَن رَبِّه َويُ ْنِقُذُه ِمَن الن َّي ْ

َ.(إَلى الِجَناِن َيِصير -السْيَعندَالرومَ

َكثٌْيَمنَمثلَهذهَمَمثل َهذهَم رَلتدبُّلَذلكَيدفعناَكلَََُّ،مةلعصأهلَبيتَاَاملضامنيَورد َعنَالحاديثَوكثٌْي
َوللتفكُّرم.

َأهلَالبيت.:َالَ أوَّ -  فَع ظ م ةمَأحاديثم
 مةَمعرفةمَأهلَالبيت.فَعظَ :َوثانياَ  -
َحدمةَأهلَالبيتَوالسعيَمةَخَمفَعظَ :َوثالثاَ  - َمعارفهمَوفَنشرم َ،مهالُّقطعا َبعدَتعَديثهم،فَنشرم

َأحاديثهمَومعارفهمَوع َتعلُّمم يةمَوإمامةَالمةمَنعمةمَوَ إىلَعظَيلهَمك لَُّذلكَيشْي َبكل َتفاصََ،قائدهمبعد 
 َهَعليهَفَأعناقنا.وسلمَ َاللَمَناَصلواتَ إمامَزمانَم
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َهذهَم َاستشعرنا َاحلصانةَمَإذا َحتصيلم َمن َقريبة  َدائرة  َف َنكون  َملإَ،املضامني َهذهَمَنستشعذا َكيفَاملعاينَر
َاعتصاما َصادقنستط َهبم َنعتصم َأن َكبْيةَ؟!اَ يع َمشكلة َف َيكون َحني  َُيكنَأنَاملشكَوهذهَمَاإلنسان لة

َالشياءَفَحياتهمَوالَجيدَخلصا َ َتقضيَعلىَأهم  َ،اسمنَالنَنيسَنَطريقَممَالََّإتقضيَعلىَحياتهَأوَأن 
ل ص ه َمنَهذهَمَنيسهَبكل همَإىلَهَسيتوجََّفإنَّ َيعرفَبَ،َهوةالطامََّمنَالناسَلمكيَخي  سي خل صه َناسَلمنَاَنيسأنَّ

َأحاسيسهم،هَإليهَمسيتوجَََّ،املشكلةَمنَهذهَم َمشاعرهمَوبكل  ََكانتَالمثالََوإنَ،يَ هَهيَ َالقضّيةَ ََبكل  ت قر ب 
ََ.هيَ َة َهيَ منَوجه َوت  ب  ع د َمنَوجه َآخرَولكنَالقضيَّ

َإمامَزمانَم َنستطيع َأنَإمامَزمانَمَمةَموإماةمَاليوَ َإذاَملَنستشعرَعظمة َنعمةَمَنا،إذاَملَنستشعرَأنََّجناتناَعند  ناَلن 
َبهَم َكيفَيكونوأنَنتوجَََّنعتصم  ،َقدَتقول َقطعي  َحقيقي  َصادق  َُيكنَأَ؟ذلكَهَإليهَبشكل  َان  ملعىنَأ قر ب 

َتقريبية َكانَاإلنسانَ :َبصورة  َالبحر،َإذا َيرىمَملاء،اإنسانَفَوسطَالبحرَفََفَوسطم خصوصا َإذاََ؟اذا
يرىَتَفَوسطَالبحر،قلَ،نَالسواحلذهبَإىلَأماكنَبعيدةَع يإذاَاَ،البحرَإذاَالتفتَُييناَ  رىَلتفتَمشاالَ 

َمكانَمَ،لبحريرىَاَإىلَقدميهَوهيَغاطسةَفَاملاءَ،إذاَنظرَإىلَالسفلَ،َخلفه ،أمامهَ َ،البحر َكل  نَمن
َاالتَّ َالبحر،َاالعتصامَهوَهذا،جيعم َاَاهاتَفلَيرىَغْي  هَعليه،َوسلمَ َاللَمَاتَ صلَوَإلمامَمأنَالَترىَغْي 

ََهذاَهوَاالعتصام.

َهذهَم َكل  َأوضحَوأدقَمن اخلامسةمََاآليةَمَوإىلَرةالبقَرةىلَسَوإذاَذهبناَإَ،البياناتَالقرآنَي بنّيَاملعىنَبشكل 

َبعدَاملئة َيعينَف  هَ َ-َالّلهِ  َوْجهُ  َثمَّ ف َ  لُّواْ تُ وَ  افَأَيْ َنمَ  َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ  َولِّلهِ }:َبعدَالعاشرةم َفث مَّ  َولِّلهِ  -ناك 

َاالتَّكفَََ{هِ اللّ  َوْجهُ  فَ َثمَّ  تُ َولُّواْ  فَأَيْ َنَما َواْلَمْغِربُ  اْلَمْشِرقُ  ،َلباقياوهمَوجه َاللَََوجه َالل،اهات،َف  ث مََّل 

َإىلَتدبُّ َاآليةَحباجة  َطويلهذه َعميقر  عنَسي دمََديثهمهتمَوأحافَرواياَوَقي،،َهمَوجه َاللَالبا،َإىلَتفكُّر 

 ْشِرقُ اْلمَ  َولِّلهِ }:َشريفةمَالمفّسرٌةَفيهمَحبسبَأحاديثهمَوكلماهتَهمَعنَصادقهمَاآليةَ الوصياءَعنَباقرَم

َ.{َالّلهِ  َوْجهُ  فَ َثمَّ  تُ َولُّواْ  فَأَيْ َنَما َواْلَمْغِربُ 
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َالرمحن، َإىلَسورة َذهبنا َاَماذاَإذا َفَسورة َواالسادَ؟َفَاآليةَملرمحننقرأ َوالعشرينسةم :َلعشرينَوالسابعةم

َها َمنْ  ُكلُّ } َالوجودك لَُّمنَََ-َ{فَانٍ  َعَلي ْ َك لَُّمنَعليهاَفان،علىَصفحةم كلَُّمنَََ،َليسَعلىَالرض،

َالوجود َها َمنْ  ُكلُّ }َ-إاّلَشيٌءَصغْيَفَهذاَالوجودََ،َماَالرضَ علىَصفحةم َقىَ*َفَانٍ  َعَلي ْ  َوْجهُ  َويَ ب ْ

َالمهََّ-َ{َواإْلِْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ُذو رَبِّكَ  َغاية َف َهنا!نكتة َمَ َية َاآليةَنَ يا َت عربون  َكيف  َالعربية  ؟تعرفون 

َقى} َم ضافَإَوجه َهناَفاعل،َ-َ{َواإْلِْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ُذو رَبِّكَ  َوْجهُ  َويَ ب ْ ،َليه،َذوَاجلللم ضافَورب ك 

َ َأو َاخلمسة َالمساء َمن َالنحويذو َاآلراء َاختلف َعلى َالمساَة،الستة َبالواو َت رف ع َالستة َأو َاخلمسة َ-ء

َقى} َه ناَ-َ{رَبِّكَ  َوْجهُ  َويَ ب ْ َ-َ{اْلَجاَللِ  ُذو } -م ضافَوم ضافَإليهََ،جمرورةَحبكمَاإلضافةَر ب ك 

فٌةَللوجهذوَمرفوعة ل لَنفسهَ،َاللَسبحانهَوتعاىلَه نا،،َذوَهناَصم َالوجهَوملَجي  ل ل  َمنزلةَ جي  َالوجَ،َأيُّ هَهلذا
َللوجهَعنده َسبحانهَوتعاىل اللََ-(َأَيَن َوجُه اهلِل الَِّذي ِإلَيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولَِياء  )َ-؟َاإلجللَواإلكرامَهنا

يسَلكلمةَرّبَوإّّناَلكلمةَوجه،َوجهَلهذاَاإلجللَواإلكرامََهناَماَجلَّلَنفسه،َسبحانهَوتعاىلَفَاآليةَم
،َإذاَأردناَأنَنعرهباَصفةَللفاعلَ،ةَمرفوعَبالواوَوهوَصفةَهناالستََّ،َذوَمنَالمساءَاخلمسةَأوفاعلَمرفوع

َواإلكرامَوليسَالربََّيعينَويبقىَالوجهَ  َكيفَيكونَالتعبْي،َلنَّه َلوََذوَاجلللم ََ؟َذيكانتَصفةَللرّب اجلللم
َواإلكرام،ويبقىَوجَواإلكرام، َذميَاجلللم َتكونَصفةَللّرب،َه َر ب ك  َواإلكرام،َولكنَه ناَذَحينئذ  وَاجلللم

ل ل َوي كر م َوجهه ،اللَسبحانهَوتعاَصفٌةَللوجه، ذيَ،َهمَوجهَاللَالهمَوجه َاللَالباقيَه،همَوجهَ َىلَهناَجي 

َها َمنْ  ُكلُّ }َ-همَوجه َاللَالذيَالَيفىنََالَيهلك، َقىَ*َفَانٍ  َعَلي ْ ح كماَ َالفناء َليسَ-َرَبِّكَ  َوْجهُ  َويَ ب ْ

كم َبهَعلىَ َها َمنْ  ُكلُّ َ-َهذاَالوجه،َهذاَالوجهَماَهوَبفانَ ُي  َقىَ*َفَانٍ  َعَلي ْ  اْلَجاَللِ  ُذو رَبِّكَ  َوْجهُ  َويَ ب ْ

َواإلكرامَاللَهناَي كرمهَ-َ{َواإْلِْكَرامِ  َالوجهَالذيَهوَذوَاجلللم ؟َلنََّ،َملاذاأكرمهَوماَأكرمَنفسهَ،هذا

َإجللَالوجهَهوَإجلٌلَوإك َمْن َأَحبَُّكْم  ،َمْن ِاْعَتَصَم ِبُكْم فَ َقد ِاْعَتَصَم بِاهلل)ََ-راٌمَللَإكرام َالوجهَولنَّ
الكلمَهناَهذاََ-(ََمْن َعَصاُكْم َعَصا اهلل َ،َمْن أطَاَعُكْم َأطَاَع اهلل ،َمْن أَبْ َغَضُكْم أَبْ َغَض اهلل َأَحبَّ اهلل،

َبه َيقوم َقرآنه َف َبنفسهم َوتعاىل َسبحانه َالل َجيَ َ،المر َنفسهفهو َكرَّم َوما َجلَّل َوما َالوجه َوي ك ر م  قدَّمََ،ل ل 
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َُم  مَّدَصلواتَ تالتجليلَوال َوماَوجهه َإاّلَُم  مَّدَوآل  َالوجهَهَعليهمَأجعنيوسلمَ َاللَمَكرميَلوجههم ،َهوَهذا

َالل َوجه  َتولَّفث مَّ َأينما ،َ َوجوهكم َاالتَّوا َكل  َف ََ-َ{ِربُ َواْلَمغْ  اْلَمْشِرقُ  َولِّلهِ }َ-اهات َجيعم ف

َاالتََّاهات،االتَّ َعن َاحلديث َيكون  ني  َاالتَّوحم َمن َاملراد َاالتَّاهات َليس َفقط،اهات َاجلغرافية َاهات
ََاهات.اتَاجلغرافيةَنوٌعَمنَاالتَّاهاالتَّ

 َ.اهاتَجغرافيةَمكانّيةه ناكَاتَّ -
 َ.اهاتَزمانّيةهناكَاتَّ -
 َ.،َماَوراءَالزمانماَوراءَاملكانَاهاتوهناكَاتَّ -
 َ.اهاٌتَباطنةفَحياتناَواتَّظاهرةََاهاتٌَهناكَاتَّ -
 َ.اهاٌتَقلبيةاتََّ،اهاٌتَعقليةاتََّهناك -
 .الََّناياتاملااهاٌتَألواَّناَوأشكاهل اَتتعدَّد َوتتباينَإىلَهناكَاتَّ -

َوتتلوَّ َاالتاهاتَاليتَتتباين  َهذه َكل  َإىلَاومع َاللَوجهَ َالََّناياتَف  ّثمََّملان  َالوجهَ ناكَهذه، َتلكََاحمليطا ،

َها َمنْ  ُكلُّ }َساطعة:احلقيقة َال إرهاصاتََفَ،اَبعدَالساعةَمناَفَمالفناءمَهَقدَت عطيَاآلي ة َمعىنَ{فَانٍ  َعَلي ْ

ريَفيهمَمنَالالساعةمَوماَبعدَالساعة قدَتعطيََفناء،َالفناء َواإلمرحلةَ َكه ناف،َم جريات ،َعامل  َالقميامةمَوماَت 
َك لُّهَفَهذاَاآلَولكنَّهاَتعطيَمعىن َأعمق،َهذاَاملعىن،َيةَ اآل ،َصحيٌحَهوَناءُمكوٌمَبالفَل َآنَ كَوفََنَمالوجود 

َظهورهمَُمكوٌمَبالفناءظاهٌرَولك َافبقَهم،بقائَلوجودَالَُيتلكَقدرة َعلى،َإذَانَفَعنيم بقاؤناََلوجه،اؤناَببقاءم
َالل، َالبقَببقاءم َالوجه،َجه،اء َيتجّلىَمنَالَووهذا َببقاءم َالالَوَهوَحقيقةَ َفالباقيَبقاؤنا شياء َففانيٌةَجهَوأمَّا

َبقاءهاَمتحقَ  َها َمنْ  ُكلُّ }:ٌَقَببقاءمَالوجهلكنَّ َقىَوي َ َ*َفَانٍ  َعَلي ْ هوََ{َواإْلِْكَرامِ  اَللِ اْلجَ  ُذو كَ رَبِّ  هُ َوجْ  ب ْ

َح،َذيَنعتصم َبههذاَالوجه َال تَتلكَالنشاطاََنواجهستطيعَأنَ نَ،املعىنَاذهبنعتصم ََونعتصم َهبذاَالوجهَني 
َنواجه َاملكرَاإلبَ،اإلبليسية َنواجهَاملكرَالشيطاينليسيأن  ََ.،َوأن 
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يَمراديَومقصدَأنَََّاتوضيحالتَةَفَاحللقاتَالسابقةَومنَخللَهذهَممَ أعتقدَمنَخللَالبياناتَاملتقدَ 
َواضحا َإ َاملكرَومنَمعىنَاملكرَوالكيدَصار  َبعيدمنَقانونم َصوللحديَ،ىلَحد  َبقّيةللَولٌةَثم كنَلَ،حديثم

َاحل سنيَصلواتَ ّلَاملنذهبَإىلَفاصلَمعَ َيها..عليهمَوعلَاللَمََباسمَوفاطمةَبنتم

َك لَهَعليهَيقَولمَ وسَللَماَاتَ جادَصلَوروايةَجيلةَعنَاإلمامَالستابَالكافَالشريفَفَاجلزءَالثاينَمن
َاملعاينَواملضامنيَالَ-َآيَاُت الُقْرآِن َخَزاِئنْ فيها:َ) َفُكلََّما َ-زائنَخفاآلياتََاهرة،ليستَظَرآنيةقَ يعينَأنَّ

َالعمل مَفت ح هايذيَ؟َمنَالزانةاخلَمَهَمحَهذكيفَت فتَ ََ- ي َلَك أْن تَ ْنظَُر َما ِفيَهافُِتَحت ِخَزانَة يَ ْنَبغِ  مَه؟َخ زَّان 
َهذهَم َيفتحون  َالعمل مَالذين َخ زَّان  َه م َمن َفاخلزائن، َالشري؟ َمثنَأحاديفَ،فةَزياراتنا َالشريفة َخ زّان َا َه م ن

َُم  مَّدالعملم َالعملم،َهَ َهمَهؤالءَ،؟َه مَوحدهمَُم  مٌَّدَوآل  َالمَخَزخ زَّان  َالعلمَوهمَوهمَوهمَخ زََّعلم،ائن  ان 
،َمنَ،َه ناكَمنَيفت حهاتت حَ فَمَ–انَة ت ِخزَ ِتحَ َفُكلََّما فُ َآيَاُت الُقْرآِن َخَزاِئنْ  يقول:َس ّجاد َالعرتةَمَوهم...

َالفعلَمبينَللمجهولال َكلَّذيَيفتحها؟َف تمح تَهذا حَته ناكَمنَيفَ،تتمحَ ،َفَ نةماَفتحتَأنتَاخلزا،َليس
َهذهَاخلمزانة ع ف هاَيتَي ضَ اهتمَال،َرواييلقمَّاَ،َتفسْيَ ذيَيفتحها؟َحديثهم،َتفسْيَاإلمامَالعسكري،َمنَاللك 

َ-ا ِفيَها ِغي َلَك أْن تَ ْنظَُر مَ َزانَة يَ ْنبَ َحت خِ ا فُتِ َفُكلَّمَ َآيَاُت الُقْرآِن َخَزاِئنْ  -روناَع لماؤ ناَومراجعناَوم فسَ 
َالتدبُّ َيكونَمبرَفَالقَ يعينَأنَّ َأن  َالب دَّ َحديثَمنرآنم عضَالعلماءََكماَيكتبَبالَلبيت،اأهلََيا َعلىَأساسم

َماَيتدبّرونَ منَعلمائناَومنَمراجعناَيكتبونَتفاسْيهَ،تفاسْيهم ةَأوَلمم اَغويلمعاينَالللوفقاَ ََبهَممَعلىَأساسم
َفَأذهاَّنم َالتدبُّينقدح  َهذا َبتدبُّ، َهو َما َأهلَالبيتر َالتدبُّرم َهذا ،َ ََووَتدهر َلهلَا َلذوقَاملخفقبٌر الفني 

َحديثهالبيت َمبنيا َعلى َيكون َأن  َالب دَّ َالبيت َأهل َلذوقم َوفقا  َالتدبر  َيقولفكَ،م، ُت آيَا :مسّجادهَما
َمفاتيحَتلكَاخلزائنَ-َالُقْرآِن َخَزاِئنْ  َالَّنتلك  َاخلزائَاتيحَهوَاملفالذيَُيتلكَ َ،ونن  هوَسي د ََ،نصاحب 

َاخلزائنَهوَ َ،اخلزائن َفُكلََّما فُِتَحت َنْ آِن َخَزائِ  الُقرْ يَاتُ آ -عليهمََاللَمَه مَصلواتَ َ،هوَصانع َاخلزائنَ،مالك 
َ.( أْن تَ ْنظَُر َما ِفيَها ِخَزانَة يَ ْنَبِغي َلكَ 

َالكرميَإذاَنذهبَإىلَسورةمَُم  مَّدَصّلىَاللَ َ َ-اآلياتَالثانيةَوالعشرونَوماَبعدهاََ،هوآلَمَعليهَمَفَالكتابم

 ِفي ِسُدواتُ فْ  َأن تَ َولَّْيُتمْ  ِإن َعَسْيُتمْ  فَ َهلْ َ-أعرضت مََابتعدمت،َمَعنَاحلّق،تولّيتَ َ-َتَ َولَّْيُتمْ  ِإن َعَسْيُتمْ  فَ َهلْ }
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َالكرميَأرحام َُم  مَّد َصّلىَاللَ َ-ََأْرَحاَمُكمْ  َوتُ َقطُِّعوا اأْلَْرضِ  م َاملعّلقةَفََ،َوآلمهعليهَمَالرحام َفَالكتابم والرَّحم
َُم  مَّد مَالَ،العرشَهيَرحم  ل ةَالرَّالَالرَّحم َبهَبأيبَوأمي،َصم َالكرميَفَجوهرهاَفَذيَأرتبط  حمَفَالكتابم

َ َُم  مَّدَهيأصلها َوآل  َُم  مَّد  م  َوأمَّر حم َآبائمنا م َهيَبر حم َال م علَّقة َفَالعرشَما م  َالرَّحم َآبائناََ،هاتنا، هيَرحم 
َُم  مَّد َوآل  َُم  مٌَّد مَ،احلقيقيني َكلماهت  َتقول َثقافتهمَ،هكذا َتقول  َأن تَ َولَّْيُتمْ  ِإن َعَسْيُتمْ  فَ َهلْ َ-َهكذا

َأَفاَل *  ُأْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَ ُهُم اللَُّه فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصارَُهمْ *  َأْرَحاَمُكمْ  تُ َقطُِّعواوَ  اأْلَْرضِ  ِفي تُ ْفِسُدوا

،َأص مَّه مَوأعّمىَأبصار ه مَليسَحسّياَ ه مَوأعم ىَأ بص ار ه م؟َأص مََّرونَالقرآنكيفَيتدبَََّ- يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآنَ 
َُم  مَّدَهَؤَ،وإّّناَعنَاحلقيقةَم  تُ ْفِسُدوا َأن تَ َولَّْيُتمْ  ِإن َعَسْيُتمْ  فَ َهلْ َ-الءَالذينَأفسدواَوقطّعواَأرحامَُم  مَّد َوآلم

َأَفاَل يَ َتَدب َُّروَن *  ُأْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَ ُهُم اللَُّه فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصارَُهمْ *  َأْرَحاَمُكمْ  َوتُ َقطُِّعوا اأْلَْرضِ  ِفي

َفاُلَها قُ ُلوبٍ  َعَلى َأمْ  ْلُقْرآنَ ا َأنَيتدبََّ{َأق ْ َالقلوبَم قفَ ملاذاَرواَالقرآن،هؤالءَالَيستطيعون  لةَواملفاتيحَ؟َلنَّ
َبأيديهمَهلذهَم َليس َالقَ القلوب َومفاتيح َالقلوب َمفاتيح  َزمانَم، َإمام َعند َوالقَ نارآن َمقفلة َقلوب َم قفَ ، لَرآن

َوالبلغةَمَرون؟َفيذهبونَ فكيفَيتدبََّ،بوجوههم َاملخالفونََإىلَاللغةم اليتَركضََووإىلَالوسائلَاليتَيستعملها
َأهلَالبيتعلماؤناَومراجعناَوم فس روناَوراء ،َليسَفقطَتركواَحديثَأهلَالبيتَبلَهاَأيضا َوتركواَحديث 

َالعسكري َاإلمام َتفسْيم َف َاحلديث َهذا َيكون َأن  َالقّميَ،نفوا َتفسْي َفَ َ،ف َتفسْيم َتَ،راتف فسْيَف
َيكونَتفسْي َأهلَالبيتَهوَهذاَوذهبواَيركضونَُيينا َومشاالَ اشيالعي َكبارَهكذاَهيَمنابرناَ،،َبلَنفواَأن  ،

َ َهكذا َفضائيَّنيصنعَوخطبائنا َت صن عالشَاتنا، َهكذا َدروسيعية َت صن ع، َهكذا َالعلمية َاحلوزات َف َكتبَنا ،
َوراءَاملناهجَاملخالفةَلهلَت صن عهكذاَاآلنََاملوجودةَفَاملكتباتَاليتَت باعالتفسْيَالشيعيةَ َوتلهث  ،َتركض 

َأهلَالبيتَحديٌثَضعيف  َوتُ َقطُِّعوا اأْلَْرضِ  ِفي تُ ْفِسُدوا َأن تَ َولَّْيُتمْ  ِإن َعَسْيُتمْ  فَ َهلْ َ-َ!البيتَوحديث 

 قُ ُلوبٍ  َعَلى َأمْ  َأَفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآنَ *  رَُهمْ ُأْولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَ ُهُم اللَُّه فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصا*  َأْرَحاَمُكمْ 

َفاُلَها  الَِّذينَ  ِإنَّ َ-هؤالءَهمَنفسهمََ-ََأْدبَارِِهم َعَلى اْرَتدُّوا الَِّذينَ  ِإنَّ  -لةَقلوبَمقفلةَواآلياتَم قفَ َ-ََأق ْ

َالقرآنََ-َ{ََلُهمْ  َوَأْمَلى َلُهمْ  َسوَّلَ  الشَّْيطَانُ  َدىاْلهُ  َلُهمُ  تَ بَ يَّنَ  َما بَ ْعدِ  مِّن َأْدبَارِِهم َعَلى اْرَتدُّوا فخزائن 

َإىلَمَ  َيفتحونَهذهَم؟َأئمََّذيَيفتحها،َمنَاليفتحهاَنَ حتتاج  َنتعلَّقَبأئمََّوحنيَنتعلََّاخلزائن،َتنا َحبديثهمَتنا ق 
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َالعرتةَموفَحديثهمَاملفاتيح املفاتيحََ-ْمِر وِسَناُمُه َوِمْفَتاُحه ِذْرَوُة األَ )َ-يقولَلزرارةَفَالكافَالشريفََ،َباقر 
َ ْعَد ِذْرَوُة اأَلْمِر وِسَناُمُه َوِمْفَتاُحه َوبَاُب اأَلْشَياء َوِرَضا الرَّْحَمْن تَ َباَرَك َوتَ َعاَلى الطَّاَعُة ِلإِلَماِم ب َ َ-ه نا

،َاخلزائن َهناَخلزائنَاخلزائمنَه نا،نَيبحثَعنَا،َميبحثَعنَاملفاتيحَاملفاتيح َهناَمنَاحلقيقة َهنا،َ-(ََمْعرِفَِته
َوال َه نا َاخلزائنم َومفاتيح  َه نا َاخلزائنم َاخلزائنَهنا،ومالك  َُم  مَّدَأينَذيَيفتح  َوآلم فَلُيَشرِّق )َ-؟َعندَُم  مَّد 

َالعلومَََ-َالحسُن البصري وليُ َغرِّب ْيَإىلَص درهمَويش -  ِمْن َهاُهَنافَإنَّ الِعْلَم َل يُ ْؤَتى إَلَّ َ-كماَيقولَباقر 
ني َسألوهَعنَاحلسنمَالي شر قَاحلسن َالبصريَولي غر بفلَ-َ(الشريف قالَعاءاتهَبصريَوعنَأقاويلهمَوعنَادَ ،َحم

َإالَََّفلي شر قَهوَوغْيه ، َهنا َالبصري  َل فَإنَّ الِعْلَم ََفلُيَشرِّق الحسُن البصري وليُ َغرِّبَ-ثالََمَموماَاحلسن 
َاللَم -َنا يُ ْؤَتى إَّل ِمْن َهاهُ  َ.(هَعليهوسلمَ َويشْيَإىلَص درهمَالشريفَصلوات 

َالقرآنَنتصّفحَهذهَم َيوسفَفَنفتح  َي وسف،َفَسورة  َنْحنُ }:َورةائلَالسَأَواخلزائنَنذهبَإىلَس ورة

َالق ص صَ-اْلَقَصِص  َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نَ ُقصُّ  َاملرادَمنَأحسنم َال؟َالما نعترب َيتَالَ،َالق صصَ ر هايتَنتدب َّق ص ص 
َعلىَاحلقائقمنها َاليتَتشتمل   َلْيكَ عَ  نَ ُقصُّ  ْحنُ نََ -مةَحلمكعلىَاَ،علىَالس ننَ،علىَالقواننيَ،،َالق ص ص 

َيوسفَ{اْلَقَصصِ  َأْحَسنَ  َسورة َأّولم َف َيوس فهذا َسورة َآخرم َوف َآخَ،، َآيةف َسوَرَر َيمن :َوسفة

َرةٌ  َقَصِصِهمْ  ِفي َكانَ   َلَقدْ } ُْوِلي ِعب ْ َالق صصَننَ هوَأحسَالق صصَالذيَهذاَ-ََبابِ األَلْ  ألِّ َماَجئناَبهَن 

رَ  َقَصِصِهمْ  ِفي َكانَ   َلَقدْ  -َ؟َلويلَاللباب،َهناكَعربةَلكنَملنللتسلية هممَ– ابِ األَْلبَ  ْوِليألُِّ  ةٌ ِعب ْ َ،ق ص صم
 َصِصِهمْ قَ  ِفي َكانَ   دْ َلقَ  -َكثْيََصحيحَهيَقصٌَّةَواحدةَهكذاَت قالَقمصَّة َي وسفَولكّنهاَتشتمل َعلىَق صصَ 

َرةٌ  ُْوِلي ِعب ْ َ.َ{األَْلَبابِ  ألِّ

حَفَنونَاملكرَواضكيد،َقانَال،َاخلطَالعامَفَسورةَيوسفَماَهو؟َإنّه َقانونَاملكر،َقانَوالعنوانَالعام
َاملكرمَالشيطاينَوبنيَاملكرَسورةَيوسف ََ.ةلَالقصَّالرمحانَ،َواضحَعلىَطَو،َصراٌعَبني 

منَممصر،َملاذاَممصرالقضّية َمنَأينَتبد ٌةَفَالبلدَهلاَخصوصيََّالرضَوهذهَمَ؟َممصرَهذهَمأ؟َالقضّية َتبدأَ 
َاليّامامَوهلاَخصوصيَّماضيَاليَّ َكانتَممصرَوهيَجزءَمنَهذهَمٌةَفَقادمم منطقةََ،املنطقةَ،َفَماضيَاليّام
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َكانتَممصرَفيهاَدولٌةَقويَّالظهور حرَوإىلَكانٌَََةَمرهوبٌةَوفيهاَحضارٌةَمتطّورة،، ل ممصرَفَالعصورَالقدُيةَسم
َذلكَالس حرَفَآثارها َبقي  َهذا َ،َاآلنَفَزمانَمفَاآلثارَاملصريةَإىلَيومناَهذاَ،يومك  َأن  َلوَأردت  ناَهذا

َعنَأ َممصرَإّماَهيَالوىلَأوَهيَفَاملوَّكثرمَاملناطقَالثريةَيزورهاَالسَ تبحث  راتبَالقريبةَاح َفَالعاملَلوجدت 
َاملَر َالوىلمن َحّتََّتبة َهذهَ، َف َكبْية َحبّصة  َمصر َحتظى َالعاملية َاجلامعات َف َاآلثار َدراسة َف َاالهتمام

َمتوجَ َدَاحلديثَعنَممصرَوعنَخصائصَممصر،ةَوهناَأناَالَأري،َممصرَهلاَخصوصيَّةالقضيَّ هاَ فالربنامج َليس 
َالقضيَّ َلكنَّإىلَهذه َقصََّة َلعلقة َينَأشرتَإىلَممصر َيوسفَهبذا َكانتَتَ َ،المرة عانمد َوممصرَفَحضارهتا

َالصنامَ،التوحيد َهذهَمَ،تعبد  َف َالتوحيد  َسرى َما َهذهَمَوإذا َف َسينتشر  َفإنَّه  َالقويّة َبسببَاملَالدولة نطقة
َكانَعندكمَأطلسَللخرائطَافتحواَالطلسَوانظرواََ،،َاآلنَلوَنظرتَإىلَاخلارطةالتأثْيَاحلضاريَملصر إذا

َالقدمي،َينَأحتدََّلكنََّنظرمتَإىلَالعاملَالقدميَواجلديد،َلوَالعاملَالقدميَوحّتَََّإىلَخارطةَالعامل َثَهناَعنَالعامل 
َعليهَبالعاملَالَ،باَوأفريقياَوواملرادَمنَالعاملَالقدميَآسياَوأوَر َالعاملَ،َلوَنظرمتَإىلقدميهوَهذاَالذيَي صطلح 

َهذاَالعاملالعاملَاجلديدَلوجدمتَمنطقةَاخذمتَبنظرَاالعتبارَأيضاَ َلوَنظرمتَأالقدميَوحّتََّ ،َلظهورَتقعَفَقلبم
،َاجلزيرةَالعربيةَمباَفيهاَاليمن،َدولَاخلليجَ،العراق،َإيران،َتركياَراديَمنَمنطقةَالظهور:،َمَ نظرواَإىلَاخلارطةا

َهذاََ،َإذاَماَنظرناَإىلَخارطةَالعاملَالقدميَفإنّناَسنجدَمنطقةَالظهورومصرَمَالدولَالربعة،الشا فَوسطم
َا َاحلضارات َمنطقة  َوهي َاإلهليةالعامل َالديانات َومنطقة  َوأينَلبشرية َحترّكت َأين َاإلهلية َالديانات َأهمُّ ،

سةَفَالعاملَأهمََّاملناطقَاملقدَََّفَمنطقةَالظهور،َ،فَهذهَاملنطقة؟َوأينَو جدتَوأينَب عمثَأنبياؤهاَستتأسََّ
َامحبثوا َاآلنَأنتم َاملناأينَموجودة؟ َفَالعامل،طقَاملقدََّ، َاملناطقَاملقدَََّسة َفَهذهَأهمُّ َفَالعاملَموجودة سة

َالظهورمَوالفمتَ مةَاإلمامَودولةَاإلمامَأينَتنشأ؟َفَمنطقةَالظهور،َعاص،َفَمنطقةَالظهوراملنطقة َ،َعلمات 
َتكون َوالحداثَأين  َالقامََاملنطقة،َ؟َفَهذهَموامللحم  َكل  َنشراتَالخبارَف َاليتَفتحوا َالخبارم نواتَأهمُّ

َمنطقةَ فَت ذاعَ  َالخبارَعنَأي  عنَسويسراَمثل َأوَعنََنشراتم َكل َنشرة َإخبارية َخرباَ  َف ؟َهلَستسمعون 
َماَتسمعواَإالَََّياتَاملتحدةَالمريكيةَلنَعنَالوالإنَّكمَحّتَََّ،َعنَفنلندا؟لوكسمبورغَ،االرجنتنيعنََ،الربازيل

َاملنطقيتعلَّ َهبذه َتَة،ق َاملتحدةحني َالواليات َعن َالخبار َواملرشََّأيت َاملتنافسني َبني َالصراع َاآلن َفَ، حني

أين؟َمنطقةََنرتنت،تابعواَاإلَار،حوهلاَتابعواَالخبَالوالياتَاملتحدةَالمريكيةَالعناوينَالوىلَاليتَيتناقشونَ 
َهذهَمَ،الظهور َاملنطقةَََ،املنطقةَهي َجناحانوقدُيا َهلذه َه ناك َكان َومصر،ا: َالرافدينََلعراق َوادي واديان
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َإبراهيمَ،َأّماَواديَالرافدينَفقدَبدأتَاحلركةَ وواديَالنيل َالش،َوتوقَّالتوحيديةَفيهَعلىَي دم ،َامفتَفَبلدم
َوالتخطيطَ َفبدأَالعملَ َ،وسفَابن َيعقوبفيعقوبَابن َإسحاقَويَد َإبراهيمَمنَابنهمَإسحاقَهناك،وبقيَأوال

َاإلهليَباتَّ َكيَتنتقلَإىلَواديَالنيلاهمَممصرَإلمتامَاملسْيةَالتوحيديةَاليتَبدأتَمنَواديَاواملكر  ،َلرافدين
َقويَّ َاخلطَُّدولٌة َخيرتقها َأن  َُي كن َكيف َممصر َكدولة َمرهوبٌة َُيكن،ة َال َاملكر؟ َدونم َمن َََالتوحيدي فاملكر 

َبَرَلَفَممصرَوفَحضارةَممصر،اإلبليسيَقدَتوغَّ َكانواَيعيشون  َالدولةمَوقدَتعلَّوالناس  قواَبآهلتهمَخاء َفَتلكم
رت قونَوأصنامهم، وهيََالدنيويةَ َكانتَقويّة َوالس لطةَ ََالدينيةَ َ؟َالس لطةَ فكيفَخي  َكانتَقويّة َجداَ  س لطةَامللوكم

َهلمَعلىَضوءمَخ طىَاملكرَاإلبليسي َهذينَسارواَفَطريقهمَاملرسومم َ،تتفاعل َمعَالسلطةَالدينيةَوالناسَبني 
َمنَمكر َيواجهَهذاَاملكر،ف َاخلفّي،َومنَلب دَّ َاإلهلي  ََه ناَبدأَاملكر  َو لمدَي وسفَو لمدَجبمال  و لمدَي وسفَوحني 

َأيضاَ وهوَجزٌءََالَنظْي َلهَ  َيوسفَحبَّ،َجَ منَال م خّططم َفيماَبينهمَعلىََبهَ ال  لفرادمَعائلتهمَوكانواَيتسابقون 
َأسردَاَإليهم،َضّمهَم َعنَقمصَّةمَيوسف،لتفاصيالَأستطيعَأن  َاحلديث  َفَأجواء َسورةَيوسف،َلَفليس  َاحلديث 

َمنَخللهَم َكانََتطبيقَقانونَاملكر،َقانونَالكيدنتلّمس  َيعقوب ،َوأحبَّه َيعقوبَالَجلمالهَأحّبه َيعقوبَلنَّ
َالن َالَيبيعلمَبأنَّ َيوسفَولدهالذيَسينقل  َوَذ،َجلتوحيدَإىلَممصرَهوَهذا َولنباهتهم َمالهم َونبوغهم، نيبٌَّكائهم

َالنبوةمَلكنَالن ه ناَدخل ََهةَوالذكاءَواحلضورَرغمَصغرَسن هم،سونَالنبايتلمَََّاسَالَيعرفونَذلك،بأوصافم

ذيَ،َبلَهوَالمكيدة؟َه مَخدعواَأباهمَفاخندع َهلمَت،َأليسالشيطانَفأوقعَفيماَبينه َوبنيَإخوتهَوكادواَلهَ 

َ-َيُوُسفَ  َعَلى تَْأَمنَّا َلَ  َلكَ  َما أَبَانَا يَا قَاُلواْ }:َجلزءَالّولَمنَقّصةَيوسفاتَفَاإذاَنقرأَفَاآليَلّقن  ه م،

َقالَهلم ََ{َغاِفُلونَ  َعْنهُ  َوأَنُتمْ  الذِّْئبُ  يَْأُكَلهُ  َأن َوَأَخافُ  ِبهِ  َتْذَهُبواْ  َأن لََيْحُزنُِني ِإنِّي قَالَ  -؟َماذا حني 

َالكل َإىلَأبيهمَأصل َنفسَهذا َالذئبرجعوا َبأنَّ نفسَهذاََ،أكلهَقدَمَالذيَقالهَهلمَيعقوبَهمَقالوه
َجاءتَالقافلةَوأخرجوهَمنَالبئرََفكادواَلهَ َ،َنفسَهذاَالع ذر،الكلم ونظرواَإىلَجالهمَوألقوهَفَالبئرَوحني 

َونباهتهَالفاتنَأحّبوه، َإىلَممصرَوع رمضَفَسوقَالنالقافلةَأحبّته َجلمالهم َبهم َذهبوا أحبَّه َعزيز َخاسةَ،َوحني 
َفاشرتاه، َأحبََّممصر ل ه َإىلَبيتهم َمح  َالعنايةوحني  َمتام َواعتنتَبه ََلته َفَتربيته،دلََّ،ته َز ليخة َشبَّ ولكنَحني 

َأيضا َجلمالهَموصارَشابَّ َالشيطاينَا َعشقته َالكيد َمنَهذا َللخلصم َوكانَالتخطيط  َاملدينة َوجعتَنساء  ،
طَ  َكانَخي  َلهَ الذي َمنَاللَأنَ َإبليس،َط  وبقيَسنواتَطموالَفََي ودعهَفَالسجنَفأودعَفَالسجن،َطلب 
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َيوسف َالشالسجن َاملكر  َهدأ َأن  َإىل َالشيطاين، د ع،، َخي  َأيضا  َاملكرَيطان  َهبذا د ع َالرمحاينبَ،خي  ،َاملكر
َالشيوُيكرونَوُيكرَالل َالرمحاينَيغلبَاملكر َاملكر َه نا َامللكََتأيتَالرَؤ،َحّتََّطاين،َهوَصراعٌَ، َاليتَيراها يا

َمنَالق حطَحّتََّ طّة َيوسفَللخلصم َكيٌدََقّربَالنوتأيتَالتفاصيلَُث ََّيأيتَالق حطَوخم َإىلَالتوحيدَوهو اس 
َص واع َامللكَفَر حلَأخيهَبنيامنيَماذاَي عرب  َالق رآنََتصلَالقضيَّ،َحّتََّرمحاين َيضع  ةَإىلَجميءَإخوتهمَوحني 

َصَ  َوضع  َبنيامنيواعَامللكَفحني  َتقولَاآلياتَالقرآنية؟َتقول؟ََر حلَأخيهم  قَ ْبلَ  بَِأْوِعَيِتِهمْ  فَ َبَدأَ }:َماذا

َكمدناَليوسف،ََ{لُِيوُسفَ  ِكْدنَا  َكَذِلكَ   َأِخيهِ  ِوَعاء ِمن اْسَتْخَرَجَها ثُمَّ  َأِخيهِ  ِوَعاء املكيدة َاليتََهذهَمَكذلك

َيوسف َهبا َاملاللَهَ َ،قام َأصحابَهذه َيقولَنن  َالكيدنا َهو َما َاآلخكيدة، َشيء  َإظهار  رونَيفهمونه َ؟
َالتفاصيلَلكنَّ،َاملوضوعَواسعَفَسورةَيوس فَواحلقيقة َشيٌءَآخر َك لَّ َأ تابع  مروراَ َينَسأمرَُّوالَأستطيعَأن 

علىَاآلياتَالكرُية.س ََريعاَ 

 َكْيدًا   َلكَ  واْ ِكيدُ فَ يَ َ-ملاذا؟ََ-َكَ تِ ِإْخوَ  ىَعلَ  ُرْؤيَاكَ  تَ ْقُصصْ  َلَ  بُ َنيَّ  يَا قَالَ }:َاخلامسةَفَاآليةَم-َ

عواَهب َ،يشتغلَمبكرهَمَالشيطانَهناَ{ِبينٌ مُّ  َعُدو   ِلإِلنَسانِ  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ َ-ذهَالرؤياَسيكيدونكَإذاَمس 

إىلَكيد َعلىَي دمَإخوَ لَالكيد َالشَ وكيدهمَفيتحوََّ  َ.ةَيوسفيطاينَ 

 َممنَاَرأىَقمل مَََّيزَممصرعَزَ-َبُرٍ دُ  ِمن ُقدَّ  َقِميَصهُ  رََأى فَ َلمَّا}:َثامنةَوالعشرينفَاآليةَال يصه َق دَّ

َ ََ-َكْيدُِكنَّ   ِمن ِإنَّهُ  قَالَ َ-د ب ر  اطب َزَ خي  َكيدهَ َ{ِظيمٌ عَ  َكْيدَُكنَّ   ِإنَّ  -ليخة َأيضا  َكيٌدََنا وهو

َكادتَوكيفَغلَّ،َهيََشيطاين َ.قتَالبوابكادتَليوسفَما

 دَّثتَنسوةَامل صنعتَ-َْيِهنَّ ِإلَ  تْ ْرَسلَ أَ  ِبَمْكرِِهنَّ  َسِمَعتْ  فَ َلمَّا}:َدينةول مَّاَحت  َمكيدةََوأيضاَ  َ-هل  نَّ

َكيدَواملكَ-َِبَمْكرِِهنَّ  َسِمَعتْ  فَ َلمَّا  ُمتََّكأً  َلُهنَّ  َوَأْعَتَدتْ  ْيِهنَّ ِإلَ  ْرَسَلتْ أَ  رِِهنَّ ِبَمكْ  َسِمَعتْ  فَ َلمَّاَ-ر
هُ  َواِحَدةٍ  ُكلَّ   َوآَتتْ   َوقُ ْلنَ  ْيِديَ ُهنَّ أَ  َوَقطَّْعنَ  َأْكبَ ْرنَهُ  رَأَيْ َنهُ  مَّافَ لَ  َلْيِهنَّ عَ  اْخُرجْ  َوقَاَلتِ  ِسكِّيناً  نَّ مِّن ْ

َ.{مٌ َكرِي  َمَلكٌ  ِإَلَّ  َه َذا ِإنْ  َبَشراً  َه َذا َما لِّلهِ  َحاشَ 
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 َُهنّ َكْيدَ   َعنِّي َتْصِرفْ  َوِإَلَّ  لَْيهِ إِ  نَِنيو َيْدعُ  اِممَّ  ِإَليَّ  َأَحبُّ  السِّْجنُ  َربِّ  قَالَ }:َيتَبعدهافَاآلياتَال

َكيٌدَمنَيوسفوهذَ{ْيَدُهنَّ كَ   َعْنهُ  َفَصَرفَ  رَبُّهُ  َلهُ  فَاْسَتَجابَ  -ك يدَي ك ادَي وس فَََ- َيذهبََا أن 

َمنَالكيدَالش اَاه َآخرَمَّاتَّّركَبحتوسفَيَ،اه،َالشيطانَحتّركَهبذاَاالتَّيطاينإىلَالسجنَللخلصم
َالشأفسدََ َ.لمةَالكيدَواملكرَعلىَطولَالسورة،َتلحظونَكيطانكيد 

 { ََرَبِّكَ  ِإَلى ِجعْ ارْ  قَالَ  ولُ الرَّسُ  هُ َجاء فَ َلمَّاَ-َقضّيةَتفسْيَالرؤياَفَ-َِبهِ  ائْ ُتوِني اْلَمِلكُ  َوقَال-َ

لمكَ
 
َيكشفَاحلقيقةََاآلنَي وسفَ-َيَ ُهنَّ أَْيدِ  نَ َقطَّعْ  الالَِّتي النِّْسَوةِ  بَالُ  َما فَاْسأَْلهُ َ-إىلَامل يريدَأن 

َالش َالكيد َمواجهة َيريد َكان َالفرتة َتلكم َف َلنَّه   َقطَّْعنَ  ِتيالالَّ  ْسَوةِ النِّ  الُ بَ  َما فَاْسأَْلهُ َ-يطاين

َ.َ{َعِليمٌ  ِبَكْيِدِهنَّ  رَبِّي ِإنَّ  أَْيِديَ ُهنَّ 

 َجرىَالتحقيقَمعها؟َز ليخا  هَ اللّ  َوَأنَّ  اْلَغْيبِ بِ  َأُخْنهُ  َلمْ  نِّيأَ  َلمَ لِيَ عْ  َذِلكَ }َقالت:َ ماذاَقالتَحني 

َ.{اْلَخائِِنينَ  َكْيدَ   يَ ْهِدي َلَ 

 {َلَسارُِقونَ  ِإنَُّكمْ  اْلِعيرُ  أَي َّتُ َها ُمَؤذِّنٌ  َأذَّنَ  ثُمَّ  َأِخيهِ  رَْحلِ  ِفي السَِّقايَةَ  َجَعلَ  ِبَجَهازِِهمْ  َجهََّزُهم فَ َلمَّا 

بَ ُلوْا عَ *  قَاُلوْا نَ ْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن َجاء ِبِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَْا ِبِه *  َلْيِهم مَّاَذا تَ ْفِقُدونَ قَاُلوْا َوَأق ْ

َكانتَصغْيةَلكنَنن َالذينَََ{لُِيوُسفَ  ِكْدنَا  َكَذِلكَ  -القصَّةََ- زَِعيمٌ  اللَيقولَهذهَاملكيدةَوإن

،َحبيثَأنََّإخوةَإىلَالكيدمَاإلهليَ،إشارةَإىلَاملكرمَاإلهلي {لُِيوُسفَ  ِكْدنَا  َكَذِلكَ }َ،كمدناَليوسف

 َشِهْدنَا َوَماَ-ص ّدقواَبالقضّيةََ-َسَرَق  ابْ َنكَ  ِإنَّ  أَبَانَا يَا فَ ُقوُلواْ  أَبِيُكمْ  ِإَلى اْرِجُعواْ }َيوسفَصّدقوا

رَ  ِفيَها ُكنَّا  الَِّتي ْريَةَ اْلقَ  َواْسَألِ  *َحاِفِظيَن  لِْلغَْيبِ  ُكنَّا  َوَما َعِلْمَنا ِبَما ِإَلَّ   َوِإنَّا ِفيَها َأقْ بَ ْلَنا الَِّتي َواْلِعي ْ

َيوسفَ{َلَصاِدُقونَ  َكانَعلىَعلمَحبياة َاملوتيعقوب َم ل ك َسأل َتقول َالروايات َنيبَ، َيعقوب ،

َامللئكة َمع َتواصل َلهَ َ،على َفقال َاملوت َمب ل ك َالَفاّتصل  َالرواح َمع َيوسف َروح َرأيت  يتَهل
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َفأخقبضتها َيوسف،؟ َروح َت قب ض َمل َبأنَّه  َعلمَربه  َكانَعلى َيعقوب َالَعلىَموتَلذلك َبكاؤه ،
َعلىَفراقَيوسفََ،يوسف َكان  َأيبكاؤه َاإلهليوهوَجزٌء َومنَاملكرم َالشيطان َضا َمنَالكيدم َفإنَّ ،

َ َانتهى َقد َي وسف َأمر َبأنَّ د ع َأيضا َخي  َهو َاحلال َهبذا َيعقوب َيرى  بَ ثِّي ُكوَأشْ  ِإنََّما قَالَ  -حني 
ََ-َتَ ْعَلُمونَ  َلَ  َما الّلهِ  ِمنَ  َوَأْعَلمُ  الّلهِ  ِإَلى َوُحْزِني َتعلمون َال َما َأعلم  اْذَهُبواْ  بَِنيَّ  يَاَ-إين 

َالتجسُّسَ{َوَأِخيهِ  يُوُسفَ  ِمن فَ َتَحسَُّسواْ  َمقابل َف َهو َالتحسُّسالتحسُّس َالتجسُّسََ، هو

،َالذيَي قابله َفَنشاطَاخلْيَباطلَ َاَ سَيكونَنشاطتجسَّالَ،املمدوح،َالتجسُّسَمذموم،َوالَتّسسوا
َ.إىلَآخرمَاآلياتََ- َوَأِخيهِ  يُوُسفَ  ِمن فَ َتَحسَُّسواْ  اْذَهُبواْ  بَِنيَّ  يَاَ-هوَالتحسُّسَ

 ِإذْ  َدْيِهمْ لَ  ُكنتَ   اَومَ َ-َفقمصَّة َيوسَ-َلَْيكَ إِ  نُوِحيهِ  اْلَغْيبِ  أَنَباء ِمنْ  َذِلكَ }:َاآليةَالثانيةَبعدَاملئة 

يةَالخْيةَلقّصةَإىلَاآلالىَطولَعرَموجودَت لحظونَالكيدَواملكَ{َيْمُكُرونَ  َوُهمْ  َأْمَرُهمْ  َأْجَمُعواْ 

َرةٌ  َقَصِصِهمْ  ِفي َكانَ   َلَقدْ }َ- ُْوِلي ِعب ْ َكانَاََ{األَْلَبابِ  ألِّ َعنَسورةَّصصا َللحديخمَ لربنامجَلو ثم

فَهيوسفَلفصََّ َكثْياَ  َالقول  َ.يتَالعصمةبَأهلَاديثَميديناَمنَأحاملطالبَوأوردتَماَبأَذهَملت 

َالشيطاينََوالعربةَالواضحةَمنَقّصةَيوسفَعليهَالسََّ َالنلمَهوَاملكر  َي وظ ف  َالشيطان  َاحللقةَ،َفاسأنَّ
َالشَفَرواياتناَقلتَالسابقة َووظََّليخافَزَ ماَالشيطانَوظَّفمثلَ،وقلتَالرجالَأيضاَ َيطان،النساءَمصائد  ف 

َتوظيفنساءَاملدينةَوظَّ َتوظيفَوهذا َالشيء،َهذا ةَيوسفَ،َالعمربة َمنَقصََّفَإخوةَيوسف،َواضحَنفس 

َالشيطاينَوالذيَُيرَُّ َوسائلَََعليهَالسلمَاملكر  َقريبنيَكثْية،منَخللم َاإلخوة،منَخللَأ ناس  َ،َمنَخللم
َامرأة َفاتنة َجيلة َز ليخةَ،منَخللم َامنَخللم َالن،َمنَخللم َنسوةَاملدينةاعممةَواهلادئةلجواءم ،َ،َمنَخللم

َاخلفيَ...ومنَومن َاإلهلي  َاملكر  َكَمََاتَفَقضّيةَصواعَامللك،َاجلزئيَّ،َإىلَدرجة َيتناولَحّتََّوه ناك  دناَكذلك
َيوسفَهيَمكائمد نا،َليوسف، َالنبياءَهوَََفمكائد  َاوكيد  َالنبياءكيد  َكيد  َاللَهو جيريَذيَفماَالَ،للَوكيد 
َأمرا َيبدوَظاهرا َبشكلَ ؟َفَالكيد َكماَفَقّصةَص واعَامللكواحلقيقة َشَأنَّ َةَص واعَامللك،،َفَقصََّيٌءَآخر

،َماَكانَيعلمَمنَاللمَماَالَيعلمونََأّماَأبوهمَلواَهذاَالمرَإىلَأبيهم،قواَبالذيَرأوهَونقإخوةَي وسفَصدََّ
َ.نَبهَمَوأهَزكانواَيََقواَبه،لوَقالَهلمَذلكَماَصدَََّحّسسواَلنّهقالَاذهبواَفتَ،قالَهلمَهذاَيوسفَوهذهَخ طّة
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َيوسف َسورة َإىل َذهبنا ََإذا َعلى َي لقوه َأن َمنهم َوطلب  َالقميص َأعطاهم ني  ََوحم َهممبيأجهم  َوَلمَّا}:

َخرجتَالعَمَ- اْلِعيرُ  َفَصَلتِ  َخَرْيَمنَاملدينة،َمنَالعاصمةحني  َل مَّا ََجتَوهي، َيوسفَقحتمل   -ميص 
َالقميصَََ-َِصيراً بَ  يَْأتِ  أَِبي َوْجهِ  َعَلى فَأَْلُقوهُ  َه َذا ِبَقِميِصي واْ اْذَهبُ  َجدَ اكوهذا َقميص َإبراهيمن َ،ه

 قَالَ َ-رجتَمنَاملدينةَخَ-َرُ اْلِعي َلتِ َفصَ  َوَلمَّا}َ-َ{َه َذا ِبَقِميِصي اْذَهُبواْ } :الرواياتَهكذاَتقول

َمسش مَََّ- يُوُسفَ  رِيحَ  أَلَِجدُ  ِإنِّي أَبُوُهمْ  َعلى َالقميص َطويلةَرائحة َيوسفَ،افة  َنكاََإخوة َف صرَموا
 َلِفي ِإنَّكَ  تَالّلهِ  واْ قَالُ  -رتفضونَك م َسلكنََّ-َُدونِ تُ َفنِّ  َأن َلْوَلَ  يُوُسفَ  رِيحَ  أَلَِجدُ  ِإنِّيَ-ويعقوبَفَفلسطنيَ

َالقضيََّ-َاْلَقِديمِ  َضالَِلكَ  َلنَّ َأشارَفقطَإشارة َست كشَ هوَهنا َتتَقريبباَ،فة  لَِفي نَّكَ إِ  تَالّلهِ  واْ قَالُ  -ة
 لَُّكمْ  َأُقل أََلمْ  قَالَ  َبِصيراً  َتدَّ فَارْ  ْجِههِ وَ  َعَلى أَْلَقاهُ  يرُ اْلَبشِ  َجاء َأن فَ َلمَّاَ-عائلته ََ،سرتهَ أ ََ– اْلَقِديمِ  َضالَِلكَ 

ةَقواَبقضيَّقدَصدَّفَ{َخاِطِئينَ  ُكنَّا  نَّاإِ  ُذنُوبَ َنا الَنَ  رْ اْستَ ْغفِ  نَااأَبَ  يَا قَاُلواْ *  تَ ْعَلُمونَ  َلَ  َما الّلهِ  ِمنَ  َأْعَلمُ  ِإنِّي

لكيدَلكيدَومعىنَامعىنَاَبَلناك لَُّذلكَهوَصورَت قرَ ََ،صواعَامللكَونقلوهاَإىلَأبيهمَواستشهدواَبالشهود
َأتتب َّ َأن  َأردت  َالكرميَإذا َطويلَجداَ َهعَ فَالكتابم َعرضتهَ أعتينَلكنََّ،فذلكَُيتاجَإىلَوقت  كفيََيقدَما

َكيدَمَوَلذلك، َمن َّناذج  َالقادمة،َسأتناول َاحللقة َف َُم  مَّد َماذلَآلم َلجلم َأنَ ا؟ َأَ َجلم سلوبَن شخ ص 
َالقولَموأَ َاحلديثَم َصلواتَ َوالعملَمَسلوب َاملعصومني َسْية َعوسلمَ َاللَمَف َركَأجعنيَليهمه َهو يزٌةَوالذي

َالقولََ َحلنم َفَمنهجم َاملختارَوشخصيَّكيَنستطيعَ أساسية َثورة َنفهم  َاملَأن  َجَختارة َمفيما َاء نَنصوص 
َقادحة، َليسَبرناجما َتأرخييَََّمادحةَأوَمنَنصوص  طبيٌقَهوَتٌَجَفكري،وَبرنام،َهاَ كماَق لتَسلفا َفالربنامج 

َحلنَالقولَاملستلَّ َالمنَآياَعمليَوتقرييبَملنهجم َالكتابَوكلماتَالعرتة َاملنهجََتطبيقَ،طاهرةتم يماَفهلذا
َ.تهمَرضوانَاللَتعاىلَعليهقَبثورةَاملختارمَوشخصيَّيتعلَّ

َالربنامجََو َيتواصلَإنَشاءَاللَتعاىلَفَاحللقاتَالقادمةَوأختم  َاقدَتحديث نا َالاوز  َبعض  َ،دقائقلوقت 
َ.َخدمتكمفنَوأناَشاهدَوأيُّهاَاملَباسمَوخ دامَاحل سنيَوأنتمَّلَاملَ،نذهبَإىلَزيارةَالشيبَاخلضيب

َأْشَهُد َأنَّ  ،ِإلَيِه نَ َتوّجه بَِقيَّة اهلليَا َوجه اهلل الَِّذي  ،ِإَماَم زََماني ،َأْشَهُد َأنَّ ِبوََليَِتَك تُ ْقَبُل اأَلْعَمال)
َعال َوُتَضاَعُف الَحَسَناْت َوُتْمَحى السَ   كَ تِ يَ وََل بِ  اءَ ن جَ مَ فَ  اتْ ئَ يِبوََليَِتَك تُ ْقَبُل اأَلْعَماْل َوتُ زَكَّى األَف ْ
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 نْ عَ  لَ دَ عَ  نْ مَ ه وَ اتُ ئَ يِّ سَ  تْ يَ ُمحِ ه وَ اتُ نَ سَ حَ  تْ فَ اعَ ضَ تَ ه وَ الُ وَ ق ْ أَ  تْ قَ ُصدِّ ه وَ الُ مَ عْ قُِبَلت أَ  كْ تِ امَ إمَ بِ  فَ رَ ت َ اعْ وَ 
م يُِقم لَ وَ  الً مَ عَ  هُ  لَ ل اهللقبَ م يَ لَ ار وَ في النَّ  هِ رَ خَ نْ ى مِ لَ اهلل عَ  هُ بَّ ك كَ يرَ غَ  كَ َل بِ دَ بْ تَ اسْ وَ  كْ تِ فَ رِ عْ مَ  لَ هِ جَ ك وَ تِ يَ ََل وِ 
َ.عليهَفَمفاتيحَاجلنانَاللَمَزيارةَصاحبَالمرَصلواتَ َ(نازَ وَ  ةِ يامَ القِ  ومَ يَ  هُ لَ 

يَالَيفىنَوالَذاقيَالبوجهَاللَالَ،سنيم هجةَاحلَ َوُمّبةَمَاليةَمووَ َألقاكمَيومَغد َإنَشاءَاللَتعاىلَعلىَموّدةَم
َ.هَعليهوسلمَ َاللَمَصلواتَ ناَبنَاحلسنَإمامَزمانَميهلكَاحل جَّةمَ

 ...ينا ُحَسي َياِمالدَّ َكِرْحى َنَلاٌم َعَلَس

َالل َ..فَأمانم
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