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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

 م26/8/2015 ة َراِشالَع َدْعَب ُةَياِدُة الَحَقَلالَح

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

ََقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا يب ََبَ لمس بَ ..َاحل س نيَقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم دَ َحَ و و اضَمَطَ سم ن اعمنَلَ األ قَ َع ل ىَاَ جم َق ةَ ياحل قَمَاحل س نيَ ..َد 
ي ةَ الو حم ََد  نيَح اء..َس ر ابَ َك لُّهَ ََو الب اقميَح ي اتمن اَفم َ َونن ََي اءَسم ن انعَمَو م ا..َح و ل ن اَو م اَنَ ن َ َو ك لُّنا.َ.ل م ت وناَم ت  َد 

َ..َب اطملَأوَح قَ َممنَ ..َغ ْي من اَو عمن دَ  يَفم َ..احل و اشَمَح و اشم

 ..يَا ُحَسين.. 
 

َوشخصيَ  َتهمَرضوانَاهللَتعاىلَعليهَوفقا َملنفَدراستمناَلثورةمَاملختارم َالقحلهجم َمر تَعليناَولَهناكَمفردةٌَنم
َحلنمَالقولَ َمنهجم َعنَأهم َمفرداتم ََ.القواننيَوواعد َالقَ(،ةَالقواننيفردَ مَ )حينماَحتد ثت 

لةَم َاألصلب:َ)َقانتهَمارمَوشخصيَ القواننيَاليتَنتاج هاَفَدراستناَلثورةَاملختَهذهَمَمنَج  م َوقدَتقدَََّ،(َون 
َالعنوان َعنَهذا َفَمضمونهاحلديث  َنفهمه َونتدب  ر  َ:َلنتيجةاََهذهَملَإىلنصَ،َقانونَاألصلبَحني  تل َقأنَّ

َالنََّالب دََّأنَق  ت  ل ةَاحل سني َ.ختارْي َاملأوَغَلَهوَاملختارظرَأنََّالفماعَميكونَبغض 

َالتطهْيَاحل سيينَ(،َالقانونَاآلخرَهو َنفهم َهذاَالقانونَ)َقانون  َاملختارَىَلناسيتجلََّوحني  ٌةَشخصيَ َأنَّ

َاحل سيينَ  َ.ط ه ر تَباحل ب 
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َاملكرَ(،َالقانونَالثالثَهو َب عٌدَتكويينَوفَ)َقانون  َبَ وقانونَاملكرَفيهم َتَ يهم نَالكبائرََمَم،َأصلَ ريعيشعٌد

َاهلل،الكبْيةَعلىَالنحوَاملعنويَوعلىَالنحوَاملادَ  َمنَمكرم َفال مَ َيَاألمن  َإقكر  َهانوٌن َالوجودَهلٌيَحيكم  ذا
فَنَ،َحنيَ حياهتمَفَضحةَ َواشرَوتظهرَ ىَفَاالمتحاناتَواالبتلءاتَواجملرياتَاليتَجتريَعلىَالبَ ويتجلَّ قرأَ 

َلِتكْ ْك َوََل َتمْ ْوبَتِ قُ ي ِبعِإَلِهي ََل تُ َؤدِّْبنِ )ََفتتح َالدعاء؟كيفَيَ ََدعاءمَأيبَمحزةَالث مايل، ََ،(َُكْر ِبي ِفي ِحي ْ املكر 

َاإلهليَتطبيقاتهَ  َالتكويين،َاملكر   ُتَساُطن  لَ وطَ)َسلاَة،لَ البلب َ َ،لغربلةاَالتمحيص،َاالمتحانات،:َهناَفَجانبهم
ََ،(َسْوَط الِقْدر  َالتأدَُعُقْوبَِتكْ ِإَلِهي ََل تُ َؤدِّْبِني بِ ) َأيبَبال( َتكويين،عقوبة َيتفر عَعنَأمر َصحيَمر حَهو

َعنهاَوهوَالتطاتشريعيَوسيعودَبناَالكلمَإىلَالقضيَّ َاحلديث  َالتكَوتعانَ القََوبَ ةَاليتَمرَّ َوالتشريعَقَبني  َ-ينم
َلِتكْ  ُكْر ِبي ِفيمْ ََل تَ وَ َ-عقوبةَأمرَتكويينَالتأديبَبالَ-َِإَلِهي ََل تُ َؤدِّْبِني ِبُعُقْوبَِتكْ  َمرٌَوهوَأيضا َأَ-ََِحي ْ

َ.تكويين

َأحتدََّ َعنَاملكرَفَب عدهمَالتكويوهناَفَهذهَاحللقةَأناَالَأريدَأن  يينَهوَتقديٌرَب عدهمَالتكَوَملكرَفا،َينث 
َقانوٌنَا،َكخصَأوَبذالشاهبذاََ،وَبتلكاملرتبطةمَهبذهَاأل مَّةَأَةَمتكوييٌنَخفٌيَمتفر ٌعَعنَاجملرياتَالشرعيَّ ملكر 

َأحتدََّ،َالذيَأَ ب عده َالتشريعيَب عده َالتكويينَولهَ َلهَ َإهليٌَ َلَفَهذهَمَعنهَثَ ريدَأن  م ساٌسَوارتباٌطََهَ احللقةَما
َنفهمَقانونَاملكرَأوَاجلنبةَاليتَأَ َمبوضوعنا، َعنهاَيرتفحني  َاالريدَاحلديث  َه َنصوصٌَدذيَقدَتولَ للتباسَاع 

َاملختارَوتارة َتذمَ صومنيَتوردتَعنَاملعَوكلماتٌَ ه َفَهذهَأشرحوالذيَسَ ََاملكرانونَ ق،َإذاَفهمناَهَ ارة َمتدح 
ََ.األجواءَاحللقةَوسنواصلَاحلديثَفَهذهَم

َعنهرادَمنَاملكرَالذيَأحتدََّمَ  ال َالتدبْيَث  َالهوَل طف  َالتدبْيَهوَالتدبْي َاخلفيُّ ،َذيَالَيراه َاجلميع،َل طف 
َبهمَالاَيراه َويتحسََّوإّنََّ َ،جاديةذينَهلمَصلةَمباشرةَبذلكَالتدبْي،َفَدعاءمَإمامناَالسجادَفَالصحيفةَالسس 

َالثغور َاْعِضْدُهْم وَ  -منَه م ؟َأهل َالثغورََ-َاْعِضْدُهْم بِالن ْصر وَ  )َماذاَنقرأَفَهذاَالدعاء؟َ،الد عاءَألهلم
ُهم بِالص ْبر َواْلُطْف َلُهم ِفيْ  َأيَ َ-اْلَمْكر  بِالن ْصر َوَأِعن ْ َلطيفا ،َامجعل َاإلجيابيةَاَمكرهم َخمططاهتم جعل

َاإلجيابية َوالسلبية، م؛ َقو هتم َلبناءم َوالسلبيةَاملخططات َ؛ َأعدائهم َولدفعم َأعدائهم َواْلُطْف َلُهم ِفي  -لقمعم
، الَ-اْلَمْكر  َاخلفي  َاملكر  َهو َاللطيف َي قال:َم كر  َلطيَحني  َاللطيفنسيٌم َالنسيم  َالنَف، َالناعمَهو سيم 

َعلىَوجهمَاإلنسانَيستشعره َاإلنسانَولكنَّ َميرُّ َشيئا ،اهلادئَالذيَحني  ر ك  منَشعرهَمَه َالَحي  َشيئاَ  ر ك  الََ،الَحي 
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َشيئا َمنَثيابه ر ك  َأوراقَالشجرَ،حي  ر ك  َشيئاَ الَحي  ر ك  َالَحي  َجدَ ، َخفيفٌة َهواءٌََا َفَاهلواء،،َحركٌة ي قالَهذا
َللطيف َنسيٌم َلهَ طيف، َتظهر َال َلكن َموجوٌد َلطيف،َ، َشخٌص َهذا َي قال َهادئَآثار، َيعين َالشخص  ،

َاهلادئَال َمنهَماَيؤذيَاآلخرين،اللطيفَالشخص  َوكأنََّذيَالَيصدر  ودَمنَجهةمَه َليسَمبوجفهوَموجوٌد
َلآلخرين، َإيذائهم َمعَ َعدمم َكأنََّفكأن ه َموجوٌد َماََملَيَ ه َليسَموجودا َألنَّهَ اجلميعَوفَنفسَالوقت صدرَمنه

َاللطيف َاملكر  َالتخطيطَفَمواجهةََيؤذيَاآلخرين، َكانَهذا َإذا َالعدو َبهم َالَيستشعر  َخفيٌّ هوَختطيٌط
َبهَم َالتخطيطَلصاحلَالصديقالصديقَإَالعدوَوالَيستشعر  َكانَهذا َاآلثارَلكنَّه َالَيتحسََّذا سَوسائلَ،َجي مد 

َالثغورمَفيماَخيطَ امََ-َواْلُطْف َلُهم ِفي اْلَمْكر  -تخطيطَال ط طونَلعدوَ لط فَألهلم ،َهمطونَلصاحلهمَوفيماَخي 
ينَالب دََّأنَ،َلكنَّ،َفَب عدهمَالعملي،َعنَتفعيلَاملكرَفَب عدهمَالتشريعياجلهةَحديثيَعنَقانونَاملكرَعنَهذهَم

َإبليس َجهة َمن َاملسألة َلتوضيحم َنافَ،أدخل  َإبليس،من َهذهَمَذة َمن َأدخ ل  َأن  َحّتََّالَالب دَّ ضحََيتَ نافذة
َاملكر، َاملكرَأوَالكَاملقصودَمنَقانونم َالكلمتنيَ،َر مبََّيدَواملعىنَواحد،َاختلفَفَاللفظألنَّ اَجندَفارقا َبني 

َالكيدَأخفىَمنَاملكرمَم َباجلملةَمَة،القضيََّالَأريدَاخلوضَفَهذهَمَ،نَأنَّ َواملكر  دَيكونَقَمبعىن َواحد،َالكيد 
ََ.يلهناكَاختلفَفَالتفاص

َإبليسَ َإبليس،منَنافذة َشيئا َعنَمكرم َالذيَأريَندخلَلنعرف  َاملكر  َاحلألنَّ َعند  َاألئمََّديث  َمكر  ةمَه
َاهللَم َاملاكرينهَعليوسلمَ َصلوات  هذاَاملعىنََاملاكرينََوهوَخْيَ َتعاىل،َاهللَسبحانهََوهمَأجعنيَوه مَمنَخْيم

َاهللختلََّ،ىَفيهميتجلَّ َاهللَفهمَأي،َخْي َاملكرَمقواَبأخلقم خَمنَأخلقم عليهم،َخْي ََهللَماَاكرينَصلواتَ ْي َاملضاَ 
َالص َهذا َعنهاملكرم َاإلبليسي،ادر  َاملكرم نَأنَميكوبعدَذلكََإلبليسيكرَاال َنعرفَاملفأوََّمَهوَفَمواجهةم

َاملكر، َخْيم َمعىن َاألئمَََّنتلم س  َخطَّخمططات َوكيف  َاحلسيينة َللمشروعم َاملطلساَوَطوا َوائر تَملوضوعاالب
َ.األخرى

َاحللقا َف َعليكم َالرواية،قرأت  َهذه َف َجاء َما َاملاضية َالَت َالسالرواية َإمامنا َعن َزائدة َرواها جادَيت

َمنقوٌلَعنَالعقيلةَعنَسيَ  أن  ِإْبِليَس َلَعَنُه  :َ)عاَ عليهمَجيَاهللَمَدَاألوصياءَعنَرسولَاهللَصلواتَ واحلديث 
؟َفَأيَ َ-اهلل ِفي َذِلَك الَيوم  َمنَحمرََّيوم  َوالستَ َمَفَالسنةَمفَاليومَالعاشرم َنيَمنَاهلجرةَالشريفة،احلاديةم

َق تملَسيَ  َالشَ عاشوراءَحني  ن  ِإْبِليَس َلَعَنُه اهلل ِفي َذِلَك الَيوم َيِطيُر فَ َرحًا فَ َيُجوُل اأَلْرض ُكل َها أَ  -هداءَد 
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َغايَة ال َهََلِكِهم اِشَر الش َياِطين َقد َأْدرَْكَنا ِمن ُذرِّي ِة آَدَم الط ِلَبة َوبَِلْغَنا ِفي: يَا َمعَ اِطيِنِه وَعَفارِيِتِه فَ يَ ُقولِبَشيَ 
َحم  مَّدَمَ الََّإمََ-َل  َمْن ِاْعَتَصَم ِبَهِذِه الِعَصابَة إِ  وَأْورَثْ َناُهْم الن ار َامع تص مَبآلم َمْن )َاجلامعةمَالكبْية:َ،َفَالزيارةَمن 

إبليسَيقولَلشياطينهمََ-َل  َمْن ِاْعَتَصَم ِبَهِذِه الِعَصابَة فَاْجَعُلوا ُشْغَلُكْم إِ  -(َِبُكْم فَ َقْد ِاْعَتَصَم بِاهللِاْعَتَصَم 
ْم َحت ى فَاْجَعُلوا ُشْغَلُكْم بَِتْشِكيِك الن اِس ِفيِهْم َوَحْمِلِهْم َعَلى َعَداَوِتِهْم َوِإْغَراِئِهْم ِبِهْم وَأْولَِياِئهِ  -وعفاريتهَ
ُهْم نَاجْ ََل وَ   َضََلَلُة الَخْلق وَُكْفُرُهمَتْسَتْحِكمَ  ََ يَ ْنُجو ِمن ْ َيطْيَفرحاَ َ-( َحينما َه نا َفقطََإبليس  َكان  هل

َمتفرَ َ؟م تفر ج َكربلءَفكان  َلذلكجا َفرأىَالرأىَالذيَجرىَف فف رمحَلملذميَآل تَإليهمَذ ر يَّةَ َ؟ذيَحدثَفف رمح 

َس ف كتَآدم، َاالدَوقد َالذي َالبدايةم َف َامللئكة َعليهم َعرتضت  ِفيَها يُ ْفِسدُ  َمن ِفيَها أََتْجَعلُ  قَاُلواْ }:

َماء َوَيْسِفكُ  وإبليسَََ-َ{َلِْلَمَلَِئَكةِ  رَبُّكَ  قَالَ  َوِإذْ  } - {ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفةً  } - {الدِّ
َفَذلكَاجلوَيسمعَوَس معَاعرتاضَامللئكةَم َعنهَووعاهَمتام َالوعيَوالدم َاملسفوحَاملسفوكَالذيَحتَكان  د ثت 

َالغاضريَ امللئكةَهناكَهوَهذا َعلىَرمالم َالذيَس فمح  َالدم َيقول،َهذا َكما َفإبليس  َ)ات، َقد َأْدرَْكَنا ِمن :
َكماَبيَّلكنََّ(ُذرِّي ِة آَدَم الط ِلَبة َوبَِلْغَنا ِفي َهََلِكِهْم الَغايَة م َاحلسيين َملشروعَاحل سيين َالذيَه وَالدََّنتَفَأنََّاين

َاحلديثَعنَذلك َاملرتبطةمَباملعصومنيَإبليسََ،هوَعامل َاإلصلحَالذايتَفَهذاَالتكوينَومرَّ َاحلقائق  لكنَّ

َعليهامنَاطَ َليسَلهَ  َخيرتقَاملعصوم،َإبلع  صَ ليسَالَيستطيعَأن  َمنَحي  َخيرتق  ،َنه َاملعصوم،َوالَيستطيعَأن 
صَ َه ناكَ  َحي  ََنهمَاملعصومأشخاصَمي كنَأن  يتَاألوصافَالَ-َِإن  َأْمَرنَا َصِعٌب ُمْسَتْصَعٌب ذَْكَواٌن َأْجَرد)

ابَن  ، َفَمن َيحَتِمُله ياإلْيَمانمَتَحَن اهلل قَلَبُه لَل َيحَتِمُلُه َل نَِبيٌّ ُمرَسل َوََل َمَلٌك ُمَقر ْب وَل َعبٌد اِ  -وردتَ
َنا ؟ َمن َرُسوِل اهلل َأنبياء،َ(ِشئ ْ َقليلةَيدخلَفيها َفيهاَأوصياء،َجمموعٌة َهذهَمَ،يدخلَفيهاَغْي َذلكَيدخل 

َمنَميكنَ،َجمموعةَمنَشئنا،اجملموعة َن صن  ف ه َفَهذهَاجملموعةَقدَتسألينَهلَهناكَفَالناسم ؟َبصراحة َأن 
َن صنَ  كنَأن  َأعرفه َالَمي  َأحدا َمنَالناسَمأقولَعلىَما َالعنوانناَفَزمانَمَف  َهذا ،َحتتَعنوانَمنَهذاَحتت 

ا َوبعيدَعنَاملنالَجد ا َجدَ شئنا َكلمَا ،،َعنوانَعميقَجد  َالكلمَهنا ََ،َهذهَمتنظْييَلكنَّ اجملموعةَمي كنَأن 
صََّ ص ن هاَاملعصومَفتكونَحم  َخيرتقها،نحي  َأن  يدةَالَيستطيعَوكذلكَه ناكَمساحةَمنَالعقَةَفلَيستطيعَإبليس 

َخي َأهلَال،َالعقيدةَالقويَّرتقهاإبليسَأن  َأولياءم َخيرتقهاةَالثابتةَفَقلوبم َبيتَالَيستطيعَإبليسَأن  ،َميكنَأن 
َلكنَّ َالعقيدةَالثابتةخيرتقنا َخيرتق  َالثابتَ،هَالَيستطيعَأن  بِن أَِبي طَاِلٍب ِحْصِني َفَمْن َوََليَُة َعليِّ )ََالقول 
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َخيرتقََالَ-(ََمْن ِاْعَتَصَم ِبُكْم فَ َقْد ِاْعَتَصَم بِاهلل وَ )ََ-(َََدَخَل ِحْصِني َأِمَن ِمْن َعَذاِبي يستطيعَإبليسَأن 
َأسرارنا،رمبَََّ،،َخيرتقناالعقيدة َنوايانا،َاَخيرتق  َخيرتقهَ َلكنَاجلانبَاملتنيَخيرتق  ،َفهناكَالعقائديَالَيستطيعَأن 

َاالجتَ  َمنَجيعم َخيرتقه  َإبليسَأن  َالذيَالَيستطيع َوالباطنة،َاهاتاملعصوم َوالبعيدةَالظاهرة َوه ناكَ القريبة ،َ
َالذيَمنحه مَاملعصومَ َالتحصنيم َخيرتقهمَحبدودم ص نهمَاملعصومَفلَيستطيعَإبليسَأن  َحي  أشخاصَميكنَأن 

ةَالشيعيةَوهناكَجانٌبَفَالشخصيَ َ،َأوصياءَأوَغْيَذلك،،َقدَيكونَفيهاَأنبياءوهمَجمموعةَمنَشئنااهَإيَ 
َخيرتقهَ اجلانبَالعقائديَ َي هد م هَ الَيستطيعَإبليسَأن  َالَيستطي،َالوَ ،َأن  َعلي  َوآلم َالءَالثابتَلعلي  عَإبليسَأن 

َيتجاوزهَ هذاَاحلَ(َبِن أَِبي طَاِلٍب ِحْصِنيَوََليَُة َعليِّ )ََخيرتقهَ  َليَِتنا إن  ِلشيَعِتنا ِبوَ )َصنَالَيستطيعَإبليسَأن 
َخيرتقها،َنعمَخيرتقناَفَاجلوانبَاألخرى،صمةَالَيستطيعَإالعَهذهَمَ(َلِعْصَمة َخ لقناَمنَطينة ََبليسَأن  نن 

َسجَ َينيةَ علَ  َالسجَ ةينيَ وطينة  َالطينة َالَّ، َهي َفيخرتق ناَيتينية َخلهلا َمن َإبليس َأولئكَ يأيت َهَ َ، َمنَالذين م
َطينة َسجَ منَجمموعةَ َالَيعينَأنَّ َفيهمشئنا َليستَموجودة  َمنَاملَ،ينية  َتتلشىَالطينة َولكنَبعناية  عصومم

َحصانةَ ينيَّالسجَ  َفي منحون  َة َال م ح مَّدميَّ َسلمان َفتقول، َاألحاديث َتمرمد َكَحني  َعرفه  َمن َمؤمنا َومنَأنَّ ان
َكافرا ، َكان َات،هذاَالوصفَبالذَمنَجمموعةمَمنَشئنا،َ،اجملموعةَهذهَمَنَ هذاَالوصفَيشْيَإىلَأنَّهَمَمَأنكره 

َخا َهيَصفٌة َالصفة َهذه َهبمَصلواتَ ألنَّ َكافراَ عليهمَاهللَمَص ٌة َكان َكانَمؤمنا َومنَأنكرهم َمنَعرفهم ،
َكماَت شْيَإليهَالروايةَلكَاألمرَثابٌتَهلمَبالذاتَذاتا ،وذ َلسلمانَعرضا َمبنحة َمنهمَلكنَهذاَاألمر ،َيثبت 

َخياحلصانةَه مَي عطونهَهذهَم َمالمكا َحلصانة َعاليةَالَيستطيعَإبليسَأن  َيتَ َ،رتقها،َفالذيَيكون  َميكنَأن  صف 
َكانَمؤمنا َومنََهبذهَم َمنَعرفه َكافرا ،الصفاتَأنَّ َكان َاَأنكره  َوالَعليكمفهذا َعليَّ َيعينَملعىنَالَينطبق  ،

َاإلميانَأوَالذيَي نكرينَهلَي وصَ  َمنه َوصف  َ،ةوكذلكَأنتمَوالبقيَ َ؟!فَبالكفرالذيَالَيعرفينَهلَي سلب 
ََاس،جيع َالنَ،اجلميع َعليهمَهذهَمالَجند  َن طب ق  َمنَمي كنَأن  فَالناسم ،َأناَهناَالَأريدَاخلوضَفَالصفةَأحداَ 

َالقضيَ َهذهَم َالكلمَواحلديثَفيهَتفاصيلةَلكنَالكلم  َكانَفَنيََّ،ين،َاحلديثَهوَالذيَجيرُّجيرُّ َما يتَأن 
َعنَهذهَمأحتدََّ َمعىن ََ،املعاينَتتداعى،َلكنَاملسألةَث  َ.يتتابع َفوصلناَإىلَهناوالكلم َمعىن َجيرُّ

َيَ  َه ناَحينما َكانَمتفر جا َوحسبعلفإبليس  َق لتَفَبدايةَاحلديثَهل َكما َعنَفرحهم ؟َيعينَملَيكنَن 
َكربلءءَالاَرعامل َوملَيكنََو َكانَمتفرَ َ؟!ذيَجرىَف فقإذاَق لتَهكذاَبأن ه  طَفتلكَسذاجٌةَالَت شاهبهاَجاَ 
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َبعضا َمنَاملعطياتَاليتَت قر بَللم شاهدَالنشاطَاإلبليسيَاحللقةَإذاَاستطعتََ،َفَهذهَمسذاجة َأعرض  أن 

َنشاطَمنَقمب لمهمَصلواتَ  ذلكَالنشاطَالذيَمنَقمب لمهمَهوََ،عليهمَاهللَمَوالذيَسيكونَحتما َفَمواجهتهم
َاملكر َاملكر،هذا َخْي  َهذا َهو َميكرونَ، َوهم َميكر َفإبليس َواجلانب  َميكرون َهم ،َ َواهلل  َميكر خْيَاإلهلي

َحم  مَّد َميكرونَوهاملاكرين َاملكر،َإبليسَميكرَوآل  َ.مَخْي َاملاكرين،َهذاَم راديَمنَقانونم

َيسرتقَالسمعَإىلَاملعصومف َاملعصومَأوَأن  َخيرتق  َالَيستطيعَأن  نصاتَ،َالَيستطيع،َوسائلَاإلإبليس 

َاملعىنَمنَقَباملعصوم،لَفيماَيتعلَّتتعطََّسَوالتلقيَ والتجسَُّ َالشيطانَالَيتمث لََلذلكَهذا رآناَفقدَرآناَفإنَّ
َمنَّ َأوَبصورةَأحد  َمنَشيعتنابصورنا َاليتَم نَمَ،اَوالَبصورةمَأحد  َ،تَاحلصانةحَ منَشيعتناَجمموعةَمنَشئنا

َكاملَفقطَي طلَ َألنََّإطلقَهذهَاللفظةََليسَمطلقَمنَي قالَعنهمَشيعة،وإالََّ َحقيقي  قَعلىَالشيعةَبشكل 
َوا َشئنا َمن َوجودَ جمموعة َال َالشَلذين َالواقع َف َبيننا َفيما َبابيعيهلم َمن َعلينا َالشيعة َلفظة َإطلق ،َ

َالبيت َأهل َروايات َحبسب َشيعةاملساحمة َنن  َبال م جمل َنب همَ،، َنتبََّ،نشايعهمَ،نن  َأن عهمَناول
،َعلىَاجملموعةَهذهَمَعلىَقَإالََّاَإطلقَهذاَاملصطلحَبالشكلَاحلقيقيَالكاملَاملثايلَالَي طلَ أمَََّ،بال م جمل

َفقدَرآناَ،جمموعةَمنَشئنا َفَاملنامَفقدَرآنافمنَرآنا َيعينَمنَرآنا َالشيطانَأوَحّتَََّ،، َمنَرآناَفَفإنَّ
َيتصوََّ،فَاليقظةَأيضاَ َ،األحاديثَليستَناظرة َللمنامَفقطَألنََّهذهَمَاليقظةَفقدَرآنا، َألنََّإبليسَميكنَأن  ر 

َاملعصومنيرَبفهلَيتصوََّ،بصورَاألشخاص َجمموعةَمنَ،َهلَيتصوَّاقيستطيعَاالخرَتالََ،؟َالصورم رَبصورم
َيستطيع َال َذاتيَ شئنا؟ َحصانة َعنده  َاملعصوم َمَ ، َحصانة َعندها َشئنا َمن َوجمموعة َاملعصومسَ كتَ ة َمن َ،بة

َيتصوََّطهمَباملعصومَفعندهمَهذهَاحلصانة،الرتبا َأنََّ،َهذاَالَيعينرَبصورةَأحد َمنهمفلَيستطيعَإبليسَأن 
َيدََّ َأن  َيستطيع َال َالفلينإبليس َاإلمام َهو َبأن ه  َيدَََّ،عي َأن  َذلك،يستطيع َيتصوََّعي َأن  َيستطيع رَلكن ه 

َيد عيهاَمثلَالقضي ةَأم اَهذهَمَبصورتهم؟َالَيستطيع،َيستطيعَأنَيقرتبَمنه؟َالَيستطيع، انَماَاإلنسيستطيعَأن 
َيد عي، َأن  َيد عَبإمكانهم َاإلنسانَأن  َاإلمامَ بإمكانم َيدََّاجلوادَيَفيقولَأنا َاإلنسانَأن  َبإمكانم َعيَذلك،،

َوحّتََّ َباإلدعاءات،َوالتأريخ َمليء َاملعاصر َذلكفإبَالواقع َيد عي َأن  َغْيهم َمن َأقدر َأريدَليس َال َهنا َأنا ،
َاملناماتقضيََّفَاخلوض َاملوضوعَالَشانَ َ،ة َهبذهَمإّنَََّ،يلَهبذا َجئت  َاملثالَا َلوَلرمبَََّ،الرواياتَعلىَسبيلم ا

ماَهيَثقافةََ،ةصمَ ثَعنَهذاَاملوضوعَموضوعَاملناماتَوماَهيَثقافة َأهلَبيتَالعَمسنحتَفرصةَسنتحدََّ
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َوالعرتةَفَاملنامات َهذهَملكنََّ،الكتابم َاملثال،َينَأوردت  َيتجاوزََالروايةَعلىَسبيلم َإبليسَالَيستطيعَأن  أنَّ
َمنهمَوالالَيتصوََّاحلدود،َهذهَم َواحد  َمنَشيعتهمَمنَجممَرَبصورةم َواحد  َهذهَموعةَمنَشئنابصورةم َ،َألنَّ

،َم لَالَعلىَنومَاحلقيقةَالكاملةالبقي ةَشيعةَبال م جَيعيةَفقطَبشكلَقطعيَويقيين،اجملموعةَهيَاجملموعةَالش

َالذينَندَََّ،اكمأناَوبقي ة َمنَحويلَوإيََّ،يعينَننَ  َشيعٌةَبال م جملعيَبأنَّنن  َكثْياَ أتشعَّ،َلنَناَشيعة،َنن  ب 
َملفَ يتَلوَسنحتَفَ ،َفَنيَّاملوضوعَحيتاجَإىلَعمدَّةَحلقاتَبتَفإنََّفَاملسألةَألن ينَلوَتشعَّ َأفتح  اَ رصةَأن 

َعنوانهَ  َاإلبليسيَ(،: َامللفُّ (ََ َجاءتَفَالكتابم َما َبالتفصيلَإبليسَوشوؤناتَإبليسَحبسبم َفيه أتناول 
َ.رةاملطهََّرتةَالطاهرةَالكرميَوماَورد َعنَالعَم

َرمضا َشهرم َنَمنَاألدعيةَالنهاريةَهكذاَنقرأفَدعاءم َالذيَبني  ُهم  الل  َ)ََاجلنان:مفاتيحَ َيَ دَ ي،َالكتاب 
كَيهمَيعينَفَشهرَرمضانَفَذلفأعذينََ-ِجيم الر   انِ ِعْذِني ِفيِه ِمَن الش ْيطَ لى ُمَحم ٍد وآِل ُمَحم د َوأَ َصلِّ عَ 
َلدعاءَهَ اَ-يم ِعْذِني ِفيِه ِمَن الش ْيطَاِن الر جِ َوأَ  -،َفَذلكَاليومَالن هار يتَألساليبَوالوسائلَالاَلناَناَيبني 

رصةَشاءَاهللَإذاَسنحتَالفَ َنإَ-ْمزِِه ِه َولَ َهْمزِ ِعْذِني ِفيِه ِمَن الش ْيطَاِن الر ِجيم وَ َوأَ  -يستعملهاَالشيطانَ

َاإلبليسيَسأشرحَ  َامللف  ر ِجيم َوَهْمزِِه ْيطَاِن الَن الش  مِ يِه فِ ِعْذِني َوأَ  -يليَتفصَتَبشكلَ املفرداَهذهَمَلطرحم
نَِتهِ يِِّه وُغُرورِ َبائِِله وُخَدعِه وَأمانِ وَمكرِِه وحَ  هِ يدِ  وكَ َوَلْمزِِه َونَ ْفِثِه َونَ ْفِخِه َوَوْسوَسِتِه وتَ ْثِبيِطِه وَبطشهِ   ِه وِفت ْ

،َاآلنَتأيتَلكذقفَعندَتةَالَ،َالقضيَّلَومنَاألساليبمنَالوسائألوانَوألوانَوأصنافَوأصنافََ-وَشرَِكِه 

يِع َمَكاِئِدِه َوَجمِ َ-الدعاءََإىلَأنَيقولَ-َُشرَكائِهِ ائِِه وَ َأْولِيَ َوَأْحَزاِبِه َوأَتْ َباِعِه َوَأْشَياِعِه وَ َ-ساتَالكبْيةَاملؤسََّ
َاملفرداتَفَاللغةَمَ- َانتهتَألنَّ َاملفرداتَاليتالعربية َكل  إىلََ،حتيالإىلَاالَ،ملكرإىلَاَ،لكيداَت شْيَإىلَ،

َاخلفيَ  َاإلبليسيَفََ،وهوَالعملَاإلبليسيَوأخفىَمنَاخلفيَ َالعملم َوهَوائهَمإغَاولةحمالنشاط  زميتهمَوإسقاطهم
َك لََّهذهَملإلنسان َي عد دَالدعاء َيائِِه َياِعِه َوَأْولِ ِه َوَأشْ َوأَتْ َباعِ  َزابِهِ َأحْ وَ َ-األساليبَويذكرَاجملموعاتََ،َفبعدَأن 
ََ-َِميِع َمَكاِئِدهِ َوجَ َ-الكلماتَانتهتََ-ََوُشرَكائِهِ  َكيديعَتلكَالجوجيعَمكائدهَألنَّ ،َهيَعناوينَهي

َ.مكر

َاملرويََّ َاملناجيات َالشاكمني َمناجاة َالسف َإمامنا َعن َاهللَمة َصلوات   َعدّواً إَلِهي َأْشُكو ِإلَيكَ َ:عليهَجاد
الَهوى ويُ َزيُِّن ِلي  اِجُسُه ِبَقْلِبي يُ َعاِضُد ِليًا يُغوِيِني َقد َمََلَ بِالَوْسَواِس َصْدِري َوَأَحاَطت َهو طَانُيِضلُِّني َوَشيْ 
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نْ َيا  َيلَاهلوىَ-ُحب  الدُّ د  َإىلَهواهاَقوَََّ،أيَي قو يَاهلوىَي عاضم يُ َعاِضُد  -ىَذلكَال م يلَك لَّماَمالتَالنفس 
نْ َيا َوَيُحوُل بَيني َوبَيَن الط اَعِة والزُّْلَفى ِلَي الَهوى ويُ َزيُِّن لِ  َاملناجاة،َ-ي ُحب  الدُّ َآخر َهذهَمَإىل َلكن

َعنَطبيعةَالصَ العباراتَاليتَجاءتَفَوسطَمناجاةَالشاكمنيَتتحدََّ َوالشيطان.ث  َراعَفيماَبنيَاإلنسانم

َاهللَم َالبلغةَالشريفَأمْيَاملؤمننيَصلوات  َاجلمليتحدََّهَعليهَوسلمَ َفَهنجم َعنَأصحابم ََعنَ،ث  الناكثني 
َواملارقني، َاألوصياءَوالقاسطني  َيقولَسي د  َفماذا َيقول؟ ،َأيَأساساَ َ- اً الش ْيطَاَن أِلَمرِِهم ِمََلك ات ّخُذوا):

َع مدَ  َالشيطان  َجعلوا َأمورهم،يعين َاختَ َة َاملراد َهذا َالشيطان  َمملكاَ ألذوا َع مدَ،مرهم َوفقاَ جعلوا َأمورهم َة
هوَأيضا َجعلهمََباملقابلَ- اً َوات َخَذُهم َلُه َأْشَراك اً الش ْيطَاَن أِلَمرِِهم ِمََلك ات ّخُذوا -ملخططاتَالشيطانَ

َشيطان، رك  َمنَمعىنَهَأشراك،َمصائد،َملن؟َألنفسهمَولغْيهم،َي قالَفلٌنَشم ذاَسنأيتَعلىَبيانَجانب 
َشيطان،َاملصطلح رك  َواَشم َالشيطان،وشاركهمَفَاألموالم رك  حلمه َودمه ََ،ذلكَالذيَمال هَحرامَألوالد،َشم

َشيطانَنَمنَنطوعظمه َنشأَعلىَاحلرامَوتكوََّ رك   اً الش ْيطَاَن أِلَمرِِهم ِمََلك ات ّخُذوا -فة َشيطانيةَهوَهذاَشم
مبعىنَانَفَعملهَوتأيتَركونَالشيطاتأيتَمبعىنَشركاءَي شَأشراكَهمَأشراٌكَللشيطان،َ- اً َوات َخَذُهم َلُه َأْشَراك

َ َواحد َواملعىن َمصائد م فَ َباَض َوفَ ر َخ ِفي  اً َوات َخَذُهم َلُه َأْشَراك اً الش ْيطَاَن أِلَمرِِهم ِمََلك ات ّخُذوا -أهن 
فَ َباَض َوفَ ر َخ ِفي  -،َمنَالنشاطَالشيطاينَتناَمنَالنشاطَاإلبليسيصوٌرَيعرضهاَلناَأئمَََّهذهَ–ُصُدورِِهم 

َكلماَ َختالبيوضَفرََّهذهَمَالشيطانَبيَّضَوفرَّخ،َ-رِِهم َوَدب  وَدرََج في ُحُجورِِهْم ُصُدو  والكلمَهناَليس
َالشَجمازي ا ، َسي فر خ،َيطانَي بي ض،َهكذاَتقولَالروايات،فإنَّ َالرواياتَأيضا َمنَأنََّوهكذاَتقولَ َوهذاَالبيض 
َاإلنسان،الشياط َفَجوفم َتسكنَفَجوفهمَهكذاَحدََّيعينَميكنَلَنيَتسكن  ثتناَالروايات،َفََلشياطنيَأن 

َأهلَبيتَالعصمة َلهَ-َراً يْ ٍل خَ جُ رَ بِ  راَد اهللُ ا أَ ذَ إِ )ََكلماتم ل ُه ِإَذا َأرَاَد اهلل ِبَرُجٍل َخيرًا دَ َ-؟َفماذاَيصنع 
َأمرَ رمْ ا األَ ذَ ى هَ لَ عَ  َخْيا َدلَّه َعالية َعليَ ؟َوَ (َأيُّ ،َ،َجعله َعلىَهذاَاألمرلىَهذاَاألمر،َإذاَأرادَاهللَبرجل 

ينْ )َ:َخلناَإىلَالتفاصيلَتأتيناَرواياتإذاَدَ،هذاَاملعىنَال م جمل َ-(ََِإَذا َأرَاَد اهلل ِبَرُجٍل َخيرًا فَ ّقَهُه ِفي الدِّ
َمطلوباَ معرفةَالفتاوىَواألحكامَهذاَاملعىنَهَفَالدين،هذاَمعىنَالتفقَََُّعرَّف ه َإمام ه ،أيَ َفق ه ه َفَالدين َليس 

قهَمعرفة َاملعصومَوليستَ،َالفلدرجةَاألوىلَفَثقافةَاملخالفني،َمطلوٌبَبالدرجةَاألوىلَفَثقافةَأهلَالبيتبا
َكانَاة،َوالفتاوىَهلاَأسراررَت،َالفقهَمعرفة َأسرارَالكتابَوأسرارَالعَمالفتاوى ملقصودَمعرفة َأسرارَالفتاوىَ،َإذا
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َتعرفَالصيغةَالسطحيةَالظاهريةَفهذاَفَحاشيةَفقهمَأهلَالبيتدَاَإذاَاملرادَجمرَّأمَََّنعم، َكماَهوَاآلنََ،أن  ال
الفقه َ،َعرفةَاألحكامَهيَالفقهيعيةَمعرفةَاألحكامَومالشَ َفَالثقافةَمَأنََّاملفردةَاألوىلَاألهمَيعيةفَثقافتناَالش

َحقائق، َوللفتاوى َاحلقائق، َمعرفة  َالفقه  َالبيت، َأهل َعند  َهذا َهو َوأسرارَما َالوجهَللفتاوىَحقائق َهذا ،
َإمََّرَّهذهَجمَ َ،لَحقائقَالفتاوىالسطحيَالَميثَ  َامتناعا َوإمََّدَطقوسَّنارسها َفعلَ ا الَأريدََحالَ َ،َعلىَأيَ ا
َ.ةالقضيَ َاخلوضَفَهذهَم

علىَهذاَاألمرََجعل هَ َ-(ََرمْ ألَ ا اذَ ى هَ لَ ل ُه عَ ِإَذا َأرَاَد اهلل ِبَرُجٍل َخيرًا دَ )ََ-فَ َباَض َوفَ ر َخ ِفي ُصُدورِِهم 
ينْ َوِإذَ )ََ- نْ َيا ِإَذا َأرَاَد اهلل ِبَرُجٍل َخيرًا )ََ-(ََا َأرَاَد اهلل ِبَرُجٍل َخيرًا فَ ّقَهُه ِفي الدِّ َ-(ََبص َرُه ِبُعُيوِب الدُّ
ََبص َرُه ِبُعُيوِب نَ ْفِسهِإَذا َأرَاَد اهلل ِبَرُجٍل َخيرًا و ) )-ََ َهذهَمَ،رواياتَهذهَمَ- اهلل ِبَرُجٍل َخيراً ِإَذا َأرَاَد و )

َمنظومةَواحدةَمتكاملةَهذهَمَ-َ(َبص َرُه ِبَمواِضِع الش ْيطَاْن ِإَذا َأرَاَد اهلل ِبَرُجٍل َخيرًا و َ-أحاديثَأحاديثهمَ
َبدايةَمَد بَََّ-فَ َباَض َوفَ ر َخ ِفي ُصُدورِِهم َوَدب  وَدرََج في ُحُجورِِهْم  - َف َمشى َمشى، حركتهمََيعين

َكاملةَ؛َماَيبدأَالطفلَميشيَشيئا َفشيئا ،َدبََّحين؛َالكاملة،َد ر جَ  َوَدب  وَدرََج في ُحُجورِِهْم  -مشىَمشية 
َف لنَيعينَنشأََوَ- َفَحالَصغرهمَفَذلكَالبيت،ي قالَبأنََّفلنَد ر ج َفَبيتم جرهَترّب  يعينَهوََود ر ج َفَحم

َاألبناءرب اه ثتَ،َهلذاَحنيَحتدََّأين؟َفَحجورَآبائهمَوأمهاهتممم،َتعابْيَفَغايةَاجلمالَ،َهوَأنشأه ،َويدرج 

َحلنَالقولَأوََّ َمنهجم َ:َفردةَق لتَ لَمَ عنَمفرداتم ََالعريب،األدب  فَ َباَض َوفَ ر َخ ِفي  -العريبَهذاَهوَاألدب 
َكاملة،يعينَصارَوَ-ُصُدورِِهم َوَدب  وَدرََج في ُحُجورِِهْم فَ َنَظَر بِأْعيُِنِهْم  ماَعندناَفَاألحاديثَمثلَاَوسائل

َإليهَالعبدَبالنوافلَفإنََّاهللَحي َمأنََّاهللَسبحانهَوتعاىلَإذاَتقرَّ سبحانهَوتعاىلََ؟َاهللبُّه َوإذاَأ حبَّه َفماذاَسيكونب 
َهباَوكنتَرمجل ه َال:ََيقول َيد ه َاليتَيبطش  َك نت  َوكنت   -الشيطانََ-ْم فَ َنَظَر بِأْعيُِنهِ  -يتَيسعىَهباَوكنت 

َوَمْن ِاْسَتَمَع إلى نَاِطٍق فَ َقد َعَبَده فإْن َكاَن الن اِطُق يَ ْنِطُق عن الش يطَان فَ َقد َعبَد )ََ-وَنَطَق بِأَْلِسَنِتِهْم 
ََالش يطَان َبعضهَ َ-( َالبيت َأهل َاآلخرحديث َالبعض َاهللََأمَّاَ-فَ َنَظَر بِأْعيُِنِهْم  -ََيشدُّ َعني  َهو عليٌّ

َإىلَخلقهَالناظَم َبعلي  َ–الز َلْل َوزَي َن َلُهم الَخَطل  مُ  بِأَْلِسَنِتِهْم فَ رَِكَب ِبهوَنَطقَ  فَ َنَظَر بِأْعيُِنِهمْ َ-ر ة،َاهللَينظر 
َْعَل َمن َقْد َشرََكُه الش يطَاُن في ُسْلطَانِه وَنَطَق بِالَباِطِل َعَلى ِلَسانِه فِ  -نرافَعنَالصوابَاإلَاخل ط لَيعين
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َبصددمَشرحهالكنََّطويلةَ َقفةَ إىلَوَ َالعباراتَحباجةَ َهذهَ- ،َعرٌضَاَهوَعرٌضَللنشاطَاإلبليسيإّنَََّ،ينَلست 
َ.للنشاطَالشيطاين

َالكرميَهيَاألخرىَتتحدََّ َعنَهذاَاملعىن،آياتَالكتابم َثاالَفَاآليةَمَ،ألنعامورةَاإذاَذهبناَإىلَسَث  نيةمَبعد 

ََالعاشرةَم ياطنيَشَ-ََواْلِجنِّ  سِ اإِلن َياِطينَ شَ  ّواً َعدُ  ي  نِبِ  ِلُكلِّ  َجَعْلَنا وََكَذِلكَ }َاألنعام:بعدَاملئةَمنَسورة

َالاإلنسَواجلنَمنَهم؟َهمَأتباع َإبليس َعليناَقبل َقليل،،َإبليس  أشياعهمَإىلََوبهَوأتباعهمَاهمَوأحَزشركائَوَذيَمرَّ
َ  َقْولِ الْ  زُْخُرفَ  بَ ْعضٍ  ِإَلى مْ بَ ْعُضهُ  وِحييُ  ِجنِّ َوالْ  إِلنسِ ا َشَياِطينَ  َعُدّواً  نِِبي   ِلُكلِّ  َجَعْلَنا وََكَذِلكَ َ-آخرهم

َوالَوفَاآليةَمََ،{ُغُروراً  ََأْولَِيآئِِهمْ  ِإَلى ونَ لَُيوحُ  ِطينَ لش َياا ِإن  وَ }َ:عشرينَبعدَاملئةَمنَسورةَاألنعاماحلاديةم

َمَمَ- َأوليائهم َالبَ َنَ إىل َاإلحيعمَ{ْشرُِكونَ َلمُ  مْ ِإن كُ  َأطَْعُتُموُهمْ  نْ َوإِ  لُِيَجاِدُلوُكمْ َ-شر َأيضاَ لية َي قابل ها اء

َ.نشاٌطَملئكي

 يُوِحي ِإذْ َ-بدرََذينَنزلواَفلامللئكةَاَ-ََعُكمْ مَ  أَنِّي اْلَمآلِئَكةِ  ِإَلى رَبُّكَ  يُوِحي ِإذْ }:َفَسورةَاألنفال

َالنشاطَ-َمُنوْا آ ال ِذينَ  ُتواْ فَ ثَبِّ  َمَعُكمْ  أَنِّي اْلَمآلِئَكةِ  ِإَلى رَبُّكَ  َاَوهذا َهبذهَلمللئكي َأو َخاص ا َببدر يس
َهذهَم َأو َيثبَ َ،احلادثةَالواقعة َاخلط َطول َعلى َامللئكة َنشاط َهو َالهذا َآَينذتون َف َالنشاطممنوا َواجهة

َاألنعاَاإلبليسي، َسورة َف َقليل  َقبل  َعلينا َمرَّ َكما َالتثبيت َاحلديه ناك َم َعن َاشث َواجلنإلياطني :َنسم

َ{اْلَقْولِ  ْخُرفَ زُ  بَ ْعضٍ  َلىإِ  ْعُضُهمْ ب َ  يُوِحي -ءَإحياَ-َُغُروراً  اْلَقْولِ  زُْخُرفَ  بَ ْعضٍ  ِإَلى بَ ْعُضُهمْ  يُوِحي}

 نَ ال ِذي فَ ثَبُِّتواْ  ُكمْ َمعَ  أَنِّي آلِئَكةِ اْلمَ  َلىإِ  رَبُّكَ  يُوِحي ِإذْ َ-حيَزخرفَالقولَتوحيَحقيقةَالقولَامللئكةَالَت َو

َ.َثب ت وه مَ{آَمُنواْ 

َاهللَمهذهَالصورةَيرَسهاَلناَإمامَ  ث ناَإمامناََهَعليهَفَتفسْيهمَالشريف،وسلمَ َناَالعسكريَصلوات  د  ماذاَحي 
َعنَخامتَاألنبياءَصلَّالعسكري ث نا د  َد نْ آَلُه عِ ُمَحم دًا وَ ََل فَاذُْكُروا يَا أُم َة ُمَحم ٍد أَ  )َه:وآلَمَعليهَمَىَاهللَ ؟َحي 

َمهمََّملاذاَ-َنوائِِبُكم وَشَداِئدُِكْم  َالرواية َجدَ ؟ ََوهذهَمَا ،ة َلو َكثْية َأمورا  َلكم َستشرح َلنصتَ أالرواية لروايةَم
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َعنَنبيَ َفيهارمتَ وتدبَّ ثنا د  َالعسكريَحي  َإمامنا َاألعظمَصلَّ، َوآلَمََعليهَمىَاهللَ نا أََل فَاذُْكُروا يَا أُم َة ُمَحم ٍد َ-ه
َملاذاَ-َلُه ِعنَد َنوائِِبُكم وَشَداِئدُِكْم ُمَحم دًا وآ َالنوائبم وآله؟َملاذاَعند  َحم  مَّداَ  ََ،والشدائدمَنذكر  ماَاملرادَنذكر 
َحم  مَّدا َوآلهَنلجأ َإليهمحم  م دا َوآله َنتمسَََّ،؟َنذكر  َسَمنقولَهلمَبأنََّهبمم،ك  َإىلَشيء  َالَنلتفت  أنت مََواك م،نا

َواآلخرَوأنتم َا َمؤمٌنَبأو لمك مَوآخرمك م َوظ اهمرمك مَوباطمنمك مَو سر ك م َوعلنميَ والباطنَلظاهرَ األو ل  تمك مَوإي ابمك مَ،َإين 

ع تمك مَ  َ،َم عَ ور ج  َ-أََل فَاذُْكُروا يَا أُم َة ُمَحم ٍد ُمَحم داً وآَلُه ِعنَد َنوائِِبُكم وَشَداِئدُِكْم  -ك مَم ع ك م َالَم ع َغ ْيمك م 
َهلذهَمملاذا َانتبهوا َةالقضيَ َ؟ ََ-لِيَ ْنُصَر اهلُل بِِه  -! َمن؟ لِيَ ْنُصَر اهلُل بِِه َمََلِئَكَتُكم َعَلى الش َياِطين  -ينصر 

نَاَمنَأبنائيَوبنايتَمَ ،َر مبََّوالشياطنيَصراع َامللئكةَمَوشياطني،هناَمعركةَبنيَملئكةََ-ال ِذيَن يَ ْقصُدوَنْكم 
َالسينمائ َاألفلم َع رَمَ،يةيتابعون َفلم َهناك َكان َببعيدة َليست َفرتة َالقبل َعلى َاإلض َوعلى َ،نرتنتسينما

العنوانَصراعَبنيَامللئكةَوالشياطنيََ،َهذاالفلمَحقيقةثَعنَ،َأناَالَأحتدََّحقيقةَ،َهذهملئكةَوشياطني
َالدينية َمنَثقافتهم َالفلمَأخذوه َالذينَصنعوا َاملضمونَهم َهذا ،َصحيحةاملضامنيَمضامنيََوهذهَمَ،ألنَّ

َفن َشيء ؟ َألي  َحم  مَّدا َوآله العروةََ-لِيَ ْنُصَر اهلُل ِبِه َمََلِئَكَتُكم َعَلى الش َياِطين ال ِذيَن يَ ْقصُدوَنْكم  -ذكر 

َملالوثقىَعليٌَّ َهذاَالَذ،َتريدَأنَتنصر  َهوَالناصر،َعليٌّ ،َعليٌّ كرَي قو يَئكتكَعلىَشياطينكَف  ق لَياَعلي 
يفَالشيا ثقيلَ اطني،َياَعليَ مللئكةَوخي  َترفعواَشيئاَ  َالبيتَحينماَتريدونَأن  ،َأالَتلحظونَأنتمَياَشيعةَأهلم

َهذهَم َعسْيَفحنيَخترج  َعلىَشيء  َتقدموا َمنَالقلوبَ،الكلمةَأوَأن  َالنداءَبصدق  َعليَ هذا َيا َالثقيلَ، ،
َوالشدائدَهتونَوهذهَم َماَهوَبادَ حقيقةَأنتمَتلمسوهناَخيف  َمنََا،َرمبََّعاء،َهذا الذينَيسمعونينَوهمَليسوا

منَالقولَنَاستطعمواَهذهَمالذي كمَأنتمَلكنََّ،قدَجيدونَهذاَمنَخرافةَاحلديثَ،املعاينَقدَجيدون َهذاَزخرفاَ 
َهذهَمَ،أنت م أََل فَاذُْكُروا يَا أُم َة ُمَحم ٍد ُمَحم داً  -مَكَ احلقائقَفَحياتَمَاملعاينَوقدَملستمَهذهَمَأنتمَتستطعمون 
نتبهواَلكلمَإَ-لِيَ ْنُصَر اهللُ ِبِه َمََلِئَكَتُكم َعَلى الش َياِطين ال ِذيَن يَ ْقصُدوَنْكم  ُه ِعنَد َنوائِِبُكم وَشَداِئدُِكمْ وآلَ 

َوهذهَم َالعسكري َاحلسن َومراجعناَاإلمام َعلماؤنا َيرفضه  َالذي َالعسكري َاإلمام َتفسْي َف َالراقية َ،احلقائق
َوحّتخصوصا َاأل َمنهم، َتوفَ َحياء َالذين َاهلل َرضوان َعليهم،وا َصحيحَتعاىل َتفسٌْي َشأَ،هو َمباََنَ ال لنا

َكلٌَّحبسبَسعيهمَوفهمهمَوماَتوصََّأحرارٌََالناسَ ،َيقولون َحدلَإليه، َاهلل،َويستمرُّ َرسولم فَإن  ُكل  َواِحٍد  :يث 
ِد ِإْبِليس ِه َيكُتُب َسيَِّئاتِه وَمَعُه شيطَانَاْن ِمْن ِعنْ ِمْنُكْم َمَعُه َمَلٌك َعن َيِميِنِه َيْكُتُب َحَسَناتِه وَمَلٌك َعن َيَسارِ 
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َوهوَذكرَاهللَإذاَوسوساَهذانَالشيطاَ-يَغوِيَانِه فَإذا َوْسوَسا ِفي قَ ْلِبِه َوذََكَر اهلل   َوقَال َلَ-نانَفَقلبهم
يعينََ-ٍَد وآِلِه الطَيِِّبين َخَنَس الش ْيطَانانْ َحْوَل وَل قُ و ة إَل  بِاهلِل الَعِليِّ الَعِظيْم َوَصل ى اهلُل َعَلى ُمَحم  

ثُم  َصارَا إَلى ِإْبِليس َفَشَكَواه وقَاََل َله َقد َأْعَيانَا ََخَنَس الش ْيطَانانْ  -يعينَأجهزةَاإلرسالَخ ف تتََانسحبا،
ََ،هشكواَ– َفَشَكَواه -ةَالن خبةَخلاصَ ،َالقوةَاالقو اتَاخلاص ةَاإلبليسية؛َال م ر د ةَ-َا بِالَمَرَدةْدنَ َأمُرُه فَامدُ  عند 

َكل ماَحاولناَتأيتَموجةَم ضادةَفلَنستطيعَ إبليسَقد ماَالشكوىَأنَّهَياَسي دناَهذاَاإلنسانَالَنستطيعَعليه
منَأجهزتناَإليه،َه ناكَتشويشَعايلَيصدرَمنهَ َن رسلَشيئاَ  يَ َزال  َفََل  ُه فَامُدْدنا بِالَمَرَدةَقد َأْعَيانَا َأمر  -أن 

َساحةَللصراعَامللئكيَالشيطاين،حبسبَهذاَالَ-ََيمدُُّهَما َحت ى َيُمد ُهَما بِأْلِف َماِرد حبسبََذيَسيكون 
َالصراعَ،َأينَهوقلبه َوالضمْيَ؟َساحةَالصراعَفَالهذا َوالوجدانم َوالقلبم َفََل يَ َزال َيمدُُّهَما َحت ى  -عقلم

ذََكَر اهلل َوَصل ى َعَلى ُمَحم ٍد  -،َوصلواَإليهَيعينَقصدوهَراموهَ-َونَُه َفُكل َما رَاُموهُ َيُمد ُهَما بِأْلِف َماِرد فَ َيأتُ 
َفذبين َلم َيِجدُ وآِله الطَيِّ  َاهللََ-ًا وا َعَليِه ِطريقًا وَل َمن ْ َاملقصودَذ ك ر  َالطيبنيَوصلَّ)وهنا َوآلهم ىَعلىَحم  مَّد 
َاللسانية،الطاهرين َليسَاللقلقة َالقلبيةَذكرالَ( َاملعايشة َاأللفاظَهذهَماحلقيقيَهو َطقسيةظاهرةَ، َظاهرة ،َ،

َ،َحقيقةَالكلمَهناكدَهوَالقلب،َالفؤاَالفؤاد،َالكلمَفظاهرةَصوتية،َج عمل َالكلم َأين؟َلفيَالفؤاد

ََالف                          ؤادَمَلف                          يَالك                          لمَ َج ع                          لَ 
ََََََ

َيلَ دل       َالف       ؤادَمَعل       ىَاللس       انَ َج عم       لَ َوإّن        اَََ
َ اَج عمل َاللسان ََ،؟َلفيَالفؤادج عملَالكلمَأينَاحلقيقة،َهذهَهيَ  َ.ليلَ دلفؤادمَلىَاعوإّن 

َتكرََّ-قَاُلوا إِلْبِليس لَيَس  قَاُلوا إِلْبِليس  -لينيَُث ََّال م ر دةَالشيطاننيَاألوَََّلرتَاحملاوالتَمنَقمبَ بعدَأن 
ُرْك تُ َباِشُرُه ِبجُنوِدك لَيْ  َاخلاص ة،َ-َس َلُه َغي ْ ُرْك تُ َباِشُرُه لَيْ  -منَاخلاصَبالزعامةَالع لياَاألَجبنودمك  َس َلُه َغي ْ

جُنوِدِه فَ يَ ُقوُل اهلل تَ َعاَلى لِْلَمََلِئَكة َهَذا ِإْبِليس َقد َقَصد َعْبِدي ِبجُنوِدك فَ تَ ْغِلُبُه وتَ ْغوِيه فَ َيقصُده ِإْبِليس بِ 
وفَن سخةمََ- َمَلك يُ َقاتُِلهم بِإزَاِء ُكلِّ َشيطَاٍن رَِجيم ِمنُهم ِمَئةُ ، ف َ أَل فَ َقاتُِلوُهمْ  ُفَلناً أْو أَمِتي ُفَلنة ِبجُنوِدهِ 

َالشياطنيَوامللئكةَ-ألف َمَلك  ِمَئةُ  _ َبني  ُيوٌف ِمْن نَاْر فْ َراٍس ِمْن نَار بِأْيِديِهم سِ ُهْم َعَلى أَ وَ  -َقتاٌل
 -جٌعَلنشابَوهيَالسهامََونشاشيبَقواس،يعينَجعَقوسَأَالقسيَ-َورَِماٌح ِمْن نَار َوَقِسيٌّ وَنَشاِشيب 

َتقريبية،َ-وَسَكاِكين وَأْسِلَحتُ ُهْم ِمْن نَار َفََل يَ َزاُلوَن ُيخرُِجوَنهم ويَقتُ ُلونَ ُهم ِبَها  َاملعاين هذاََقطعا َهذه

ََ:-َك َوْعُدك ويَأسُروَن ِإْبِليس فَ َيَضُعوَن َعَليِه تِلك اأَلْسِلَحة فَ يَ ُقول يَا َرّب َوْعدُ  -دارايتَحديثَمَ  أنت 
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َتني إلى َيوِم الَوقِت الَمْعُلوم فَ يَ ُقوُل اهلل ّب َوْعُدَك َوْعُدك َقْد َأج لفَ يَ ُقول يَا رَ  -وعدتينَإىلَالوقتَاملعلومَ
ِاْشتَ ُفوا ِمنُه  واآلَلم ْن َل ُأَسلِّط َعَليِه السَِّلَح والَعَذابَ تَ َعاَلى للَمََلِئَكة َوَعدتُه أْن َل أُِميُته َوَلم َأِعدُه أَ 

َ-ه ًا بَِأْسِلَحتُكم فَإنِّي َل أُِميُته فَ يُثِخُنونَُه بِالِجَراَحاْت ثُم  َيَدُعونَه َفََل يَ َزال َسِخيَن الَعيْن َعَلى نَفسِ َضرب
َالعني  ِسهَسِخيَن الَعيْن َعَلى نَف -إبليسََ-َفََل يَ َزال  -،َيعينَفَحالةَشديدةَمنَاألذىَيعينَمألومَس خني 

َهوََ-ْفرِِهم اِعه َأْصواِت الُمْشرِِكيْن ِبكُ َل يَ ْنَدِمُل َشيٌء ِمن ِجَراَحاتِِه إَل  ِبُسمَ َوأوََلِدِه الَمْقُتولِين و  هذا

َتنتشرَالثقافةَاملخالفةَألهلَالبيتبلسمهَ  َبلسمَإبليسَ،َبلسمه َحني  فَإْن بَِقَي َهَذا اْلُمْؤِمْن َعَلى  -،َهذا
فقيٌهَ:َنَهناَفَرواياتناومَ-ِه َوالص ََلة َعَلى ُمَحم ٍد َوآِله بَِقَي َعَلى ِإْبِليْس تِْلَك اْلِجَراَحات طَاَعِة اهلِل َوِذْكر 

َعلىَالشياطنيَأوَعلىَإبليسَمنَألفَعابد هوَهذاَالفقيهَومنَهوَماََ،منَألفَألفَعابدأوََواحدَأشدُّ
ََو؟َالفقيهَليسَاملفيتَالهذاَالفقيه َ،،َالتسميةَاآلنَليستَدقيقةاحلرام،َال م فيتَماَهوَبفقيهذيَي فيتَفَاحلللم

َي طلَ  ،َهذاَم فيتَماَهوَقَلفظَالفقيهَعلىَال م فيتَالذيَيقولَهذاَحللَوهذاَحرامَويكتبَرسالةَعمليةأن 
َهذهَمبفقيه َشيعيةَ، َتسمية َجمازيَ التسمية َتسمية َة، َالكتابم َبأسرارم َالعارف  َهو َللفقيه َالبيت َأهل َتسمية  ،

َوالعرتةَ،عرتةوال َالكتابم َحاشية َف َهيَجزٌء َليستَهيَالدينوالفتاوى ،َ َمعرفةم َف َالدين  ومعرفة ََاإلمام،،
َوالعرتة،َاإلمامَم َالكتابم َأسرار َحقائق  َوالَهي َاألحكام َالضي سلََّذيأم ا َاجلانبَط َفقط َاآلن َعليه وء

األحكامَوالفتاوىَأسرارََ،َهلذهَماألحكامَطَالضوءَعلىَأسرارمَهذهَم،َالَي سلَّالفعليَوالقويل،َاجلانبَالطقوسي

َصلواتَ  َاملعصوم َإىل َعليهوسلمَ َاهللَمَمردُّها َهَ ه َالصلةَ ، َالصيامَ هَ َ،م َاحلجَُّهَ َ،م َه م...هَ َ،م وأعداؤهمََم

َاهللَموَوَإىلَآخرهَمَوامليتة َواخلمرَ َاخلنزيرَ  مَالشريفةَصلوات  َ.هَعليهمَأجعنيوسلمَ َ،َهكذاَتقولَكلماهت 

َعَلى ُمَحم ٍد َوآِله بَِقَي َعَلى ِإْبِليْس تِْلَك  َي َهَذا اْلُمْؤِمْن َعَلى طَاَعِة اهلِل َوِذْكرِه َوالص ََلةِ فَإْن بَقِ 
ماََوأخطرَاملخالفاتَ-اَل العبُد َعن َذِلك وانْ َهَمَك في ُمَخاَلَفِة اهلِل َعز  َوَجل  وَمَعاِصيه اْلِجَراَحات َوإْن زَ 

َاملخالفاَ؟هو َطأخطر  َغْي َمن َاملعارفم َطلب  َإلنكارنات َمساوٌق َالبيت َأهل َريقنا َاملعارف،َ، َأخطر  هذه
َ َاملعاصي ُد َعن َذِلك وانْ َهَمَك في ُمَخاَلَفِة اهلِل َعز  َوَجل  وَمَعاِصيه ِاْنَدَمَلت بْ اَل العَ َوإْن زَ  -وأخطر 

َاللجام،َ-ْلِجَمُه ِجَراَحاُت ِإْبِليس ثُم  َقِوَي َعَلى َذِلَك الَعْبد َحت ى ي َ  َيعينَيضع م ه  ََيل جم ت نمك نَّ ح  َذ ر ي َّت ه،أل 
َحت ى يَ ْلِجَمُه  -يصب حَداب ة َإلبلميسََ-ْلِجَمُه َوَيْسُرَج َعَلى َظْهرِِه َحت ى ي َ  -االحتناكَهوَهذاَوضعَاللجامَ
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َويَ ُقول ألْصَحاِبِه َأما َظْهرِِه َشْيطَانًا من َشَياِطيِنه  ، ثُم  يَ ْنِزُل َعنه َويُرِكب َعَلىَج َعَلى َظْهرِِه َويَ رَْكَبهُ َوَيْسرُ 
 -يطانَالصغْيَيعينَهذاَالشَ-َتذُكُروَن َما َأَصابَ َنا ِمن َشأِن َهَذا َذل  وانْ َقاَد لََنا اآلْن َحت ى َصاَر يَ رَْكُبُه َهَذا 

َتبقىَعين هََ-ْن ُتِدْيُموا َعَلى ِإْبِليس ُسْخَنَة َعْيِنِه أَ  ثُم  قَاَل َرُسوُل اهلل صل ى اهلُل َعَليِه وآِله فَإْن َأرْدُتمْ  أن 
الص َلِة َعَلى ْن ُتِدْيُموا َعَلى ِإْبِليس ُسْخَنَة َعْيِنِه وأََلَم ِجَراَحاتِِه َفَداوُموا َعَلى طَاَعِة اهلِل َوِذْكرِِه وَ أَ  -س خين ةَ

 ُأَسَراَء ِإْبِليس فَ يَ رَْكب َأْقِفَيَتُكْم بَعُض َمَرَدتِِه أو فَ ُيرِكب َأْقِفيتُكم إْن زِْلُتْم َعن َذِلك ُكْنُتمْ ُمَحم ٍد وآِلِه وَ 
والََ-(َبَعُض َمَرَدتِِه  َكثْي َفَالقول،َهناكَمعركة،أعتقدَالروايةَواضحةَجداَ  هذاَاحلديثََحتتاجَإىلَتفصيل 

كيفَََاألمرَمعَاملشروعَاحل سيين ؟يكونَفكيفََواحدَمنَعام ةمَشيعةمَأهلَالبيت،َمثليَومثلكم،َعنَشخصَ 
َواحد َمثليَأوَمثلكمَمنَعام ةَالشونَاملعركةستك َمعَشخص  َكبْيةَفَصراع  َكمَهي يعة،ََ؟َالحظت مَاملعركة

َكيفَسيكون َ؟َإبليكيفَسيكونََشروعَاملهدوي؟َاملكلَُّهذهَالتفاصيل،َاملشروعَاحلسيين سَالَيستطيعَأن 
َخيرَتَخيرتقَاملعصومني، َسيَ الَيستطيعَأن  َالَهداء،دَالشَ ق  َخيرتق  هداءَدَالشَ منح ه مَسيَ َذينوالَيستطيعَأن 

َالعب اسَالعصمة، َخيرتق  َعليَّا َاألكرب،َاحل سنيَ،َالَي،َاحلسنيَمنحه َالعصمةالَيستطيعَأن  َخيرتق  ستطيعَأن 
َخيرتقَالعقيلة، َيكَوَمنح ه َالعصمة،َالَيستطيعَأن  َالعصمة،َفلب دََّأن  َ؟َنَنشاط هَأيناحلسنيَمصدر 

َاحل سنيَفيبيضَوي فر خَفَص:َالَ أوَ  َاألوصفَسيَ كماَوصََدروهمفَاملساحةَالكبْيةَفَمساحةَأعداءم ياءَد 
َاجلملَوالبقي ة، َويدَرَأصحاب  َفَحجورهممفيبيضَوي فر خَفَصدروهمَويدب  أم اََلقذرة،حلجورَاا،َتلكَج 

َقالَصلَونيَحجوٌرَطابتسحجورَاحل َكما َطابت لكَالنفوسَ،َتبتهَمخ طَهَعليهَفوسلمَ َاهللَمَاتَ ،َحجوٌر
َوط ه رتاحلميَّ َطابت َحجوٌر َالطي بة، َاحلجور َوتلك َة َيستطيع َال َحجور َهذه َوشياطينيهَعفاريتهَمبَبليسإ،

تَاقوَ َالعفاريتَهذهَمال م ر د ةََوَوفراعنةَوالَاترةاألسامرةَواألفَجليوشَإبليس،أَساءََهذهَمَ،هَمتَماترَ تهَوأفرَ امَمومردتهمَوأس
َحجوٌرَقوهَ،راءالزهَهذهَحجورَآلَمَ،اخليامَالقليلةَحجوٌرَطابتَوط ه ر تَ،َه ناَفَهذهَمإبليسية َناك  دَباض 

َفيها َود ر ج  َإبليسَودبَّ َحجورَهندَوالزرقاءَوَسيََّ،وفر خَفيها ا َومإهن  َه ناةرجانة ،ََ َاملنزَ ايَ النقحجور َتم هاتم

َاملطهَ  َطابتَوط هرتََ!ه نيدةوهناَحجورَه نيدةَوآلََ،ئاتَماملربَ راتم َبَوحجوٌر إبليسََخَفيهااضَوفرَ حجوٌر
لهَوستأتينا،َستأتيناَالروايات َ.فكانواَشركاَ 
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َبعيداَ  َالكرميَفَسورةَ،لنَأذهب   يْ َتكَ َأرَأَ  قَالَ }َإلسراء؟اورةَساإلسراء،َماذاَتقولََلنذهبَإىلَالكتابم

 اْلِقَياَمةِ  مِ يَ وْ  ِإَلى َأخ ْرَتنِ  ِئنْ لَ  َعَلي   تَ َكر مْ   يال ذِ  َه َذا يْ َتكَ أَ َأرَ  قَالَ َ-يعينَآدمََ-ََعَلي   َكر ْمتَ   ال ِذي َه َذا
َفَتفسََ-َقَِليَلً  َإَل   ُذرِّي  َتهُ  أَلْحَتِنَكن   َعلينا َمرَّ َإمامنكما َالعسكْيم َاهللَما م هَريَصلوات  َي لجم يضعَلهََ،عليه

َأطفالَ،َهوَهذاَاالحتناك،اللجام َحَ َطفالنالجامَألال؟َن ض ع َناَبأي َشيءَ لكن ناَن  ن ك  سني ،َصادقهمَمنَترابم
َكربلء):َقالَلنا ابم َاحل سنيَبرت  ابم  خ ْرَتنِ أَ  لَِئنْ  َعَلي   ر ْمتَ كَ   ال ِذي  َذاهَ  َتكَ رَأَي ْ أَ  قَالَ   - (ح ن ك واَأطفال ك مَبمرت 

ُهمْ  كَ تَِبعَ  َفَمن اْذَهبْ  قَالَ  * قَِليَلً  َإَل   ُذرِّي  َتهُ  أَلْحَتِنَكن   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإَلى  َجَزاء َجَزآؤُُكمْ  َجَهن مَ  فَِإن   ِمن ْ

ُهمْ  اْسَتطَْعتَ  َمنِ  َواْستَ ْفِززْ  * م ْوُفوراً  ََ- ِبَصْوِتكَ  ِمن ْ ُهمْ  اْسَتطَْعتَ  َمنِ  زْ َواْستَ ْفزِ  -َوت هَ صَ همَيسمعون   ِمن ْ

الَمستمع َإىلَن،َمنَامنَاستمع َإىلَناطقَ َ- ِبَصْوِتكَ  َإىلَفمكر َخم  َآلاطق  َحم َ ف   َمنِ  َواْستَ ْفِززْ َ-ب د هَمَّدَف  ق دَعَ لم
ُهمْ  اْسَتطَْعتَ  ،َهوَكهمشارََ– َواأَلْوَلدِ  ْمَوالِ األَ  ِفي ُهمْ َشارِكْ وَ  ِجِلكَ َورَ  ِبَخْيِلكَ  َعَلْيِهم َوَأْجِلبْ  ِبَصْوِتكَ  ِمن ْ

َالشيطانَ َ.{َواأَلْوَلدِ  ْمَوالِ األَ  ِفي َوَشارِْكُهمْ  -هذاَش ر ك 

َحم  مَّد َآل  َلنا َيقول َيقولَ؟ماذا َماذا َالعرتة َصلواصادق  َالعرتة َصادق  َوالَرمَ وسلَاهللَمَتَ ؟ َعليه فََوايةَ ه

َالشريف َالكاف َتكونََ{َواأَلْوَلدِ  اأَلْمَوالِ  ِفي َوَشارِْكُهمْ }: َق لنةاملشاركَكيف َ؟ َحجوٌر َه نا ابتَطا

َفَوط ه ر ت، َوآل َفاطمة َوَسيََّاطمة،حجور َوالزرقاء َه نيدة ََووحجور َومرجانة َة َهَوميسون األَساءََذهَمأمثال

َالعرتةَم {َواأَلْوَلدِ  اأَلْمَوالِ  ِفي َوَشارِْكُهمْ } !!!احلبابة ََيقولصادق  الكافََوالروايةَفَ-لش ْيطَاَن فَإن  ا):

حِدث ويَ ْنَكُح  يُ  ِمَنها وُيْحِدُث ُكَما ُد الر ُجلُ ا يَ ْقعُ َكمَ   فَإن  الش ْيطَاَن َيِجيُء َحت ى يَ ْقُعَد ِمَن اْلَمرأةِ  -الشريفَ
َناَكَما يَ ْنَكح، قُلُت: بِأيِّ شيٍء يُ ْعَرُف َذِلك يعينََ- َعْبدَنا َكاَن ِمن ُنْطَفِة الَفَمن َأحب    غِضَناوبُ  ؟ قَاَل ِبُحب ِّ

َ َأبيه َكَرَ،(َانْ وَمْن أَبْ َغَضَنا َكاَن ِمْن ُنْطَفِة الش ْيطَ  -منَن طفةم ََووايات َاملضامنيَثْيةَموجودة باملناسبةَهذه
َأيضاَ  َالقومم َكتبم َف َمَ،موجودة َف َالتفسْي َوكتب َكتبَاحلديث َإىل َرجعتم ََولو َعىن ََفشاركهم األموالم

َ.واألوالدَاملعىنَموجود



 ( 11لحلقة ) ا                                     الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 16 - 
 

َ َوحقيقة  َطويل َأتناولَوأياحلديث َاملعاين َأيَّ َأدري َنذهباملعاينَأتركَال َفاصلَمَإىلَ، ََباسمل َاملع 
دنا َاحل سني..َي نشم َعنَفاطمةَالغريبةَبنتم

َالعيَ  َشيخنا َالطاهرةاشيَرمحة َاهللَعليهَوهوَحيَ فَتفسْيم َالعرتة ث ناَعنَصادقم ٍد بِن ُمَحم  َعْن َجعفِر :َ)د 
أن ه َلم ا قَاَل الن ِبيُّ  ِر ُخمّ ْذكُر ِفي َحِديِث َغِدي: َسِمْعُت أَبَا َعبِد اهلل َعَليِه الس َلم يَ الُخَزاِعي َعْن أَبِيه قَالَ 

 َصْرَخًة فَاْجَتَمَعْت َلهُ  اس َصَرَخ ِإْبِليسُ َصّلى اهلُل َعَليِه َوآِله ِلَعِلي  َصَلواُت اهلِل َعَليه َما قَاَل َوَأقَاَمُه لِلن  
َالعفاريتَ-َالَعَفارِيتْ  َ؛ َمن َس رعة  َأكثر َهي َاليت َاجملموعة َاإلبلهؤالء َالقو ات َاألخرى،بقي ةم القواتََيسية

َالتدخََُّ،السريعة َالسريعقو ات َزمانَمل َف َي قابلها َالعفاريت ،َ َهذا َالتدخَُّنا َقوات َالسريع   َلم ا قَاَل الن ِبيُّ  -ل
؟ َما َهِذِه الص ْرَخةفَ َقالوا يَا َسيَِّدنا  الَعَفارِيتْ  َصْرَخًة فَاْجَتَمَعْت َلهُ  اس َصَرَخ ِإْبِليسُ ِلَعِلي  َما قَاَل َوَأقَاَمُه لِلن  

 ِإْبِليسُ  َعَلْيِهمْ  قَ َصدَ  َوَلَقدْ َ: فَ نَ َزَل الُقرآنْق، قَالَ ى واهلِل أَلُِضلن  ِفيِه الَخل: َويَلُكْم َيومُكم َكَيوِم ِعيسَ فَ َقالَ 
َكيومَعيسىَ- اْلُمْؤِمِنينَ  مِّنَ  َفرِيقاً  ِإَل   فَات  بَ ُعوهُ  ظَن هُ  إىلَاليهودَوكيفَأهنَّ مََ،يشْيَإىلَبينَإسرائيلَيومكم

َكانواَقلَّةعيسىَوالأنكرواَ  ظَن هُ  ِإْبِليسُ  َعَلْيِهمْ  قَ َصدَ  َوَلَقدْ َفَ نَ َزَل الُقرآن -َآمنواَبعيسىَني،َالذذينَآمنوا
ِإلَيِه الَعَفارِيْت ًة فَ َرَجَعت فَ َقال: َصَرَخ ِإْبليُس َصْرخ -جمموعة،َفريقََ– اْلُمْؤِمِنينَ  مِّنَ  َفرِيقاً  ِإَل   فَات  بَ ُعوهُ 

ََ-: َوْيَحُكْم َحَكى اهلل واهلِل َكََلِمي ُقرآنَاً َوأُْنِزَل َعَليه ا َهِذِه الص ْرَخُة اأُلْخَرى؟ فَ َقالفَ َقاَلوا يا َسيَِّدنا مَ  أ نزمل 
َ-، ثُم  رََفَع رَأَسُه إلى الس َماء اْلُمْؤِمِنينَ  مِّنَ  َفرِيقاً  ِإَل   فَات  بَ ُعوهُ  ظَن هُ  ِإْبِليسُ  َعَلْيِهمْ  قَ َصدَ  َوَلَقدْ  -علىَحم  مَّدَ

ينَسأعم لَعلىَأنَأ حلمقَالفريقَبالضللةَأنََّ-: َوِعز ِتَك وَجََلِلَك أَلُْلِحَقن  الَفرِيَق بِالَجِميع ثُم  قَال -إبليسَ
منَاملؤمننيَإالََّ : َصل ى اهللُ َعَليِه وآله : فَ َقاَل الن ِبييع، قَالَ َجمِ َوِعز ِتَك وَجََلِلَك أَلُْلِحَقن  الَفرِيَق بِال -َفريقاَ 

اآليةَفَوجههاَال م تعل قَبأهلَالبيتََهذهَمَ- ُسْلطَانٌ  َعَلْيِهمْ  َلكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي ِإن  ِبْسِم اهلِل الر ْحَمِن الر ِحْيم 
َيدنوَمنهمَإطلقا ،،َالَيستاللةدَمَاهل َال م تعَطيعَإبليسَأن  َهذهَمَذينقَبشيعتهمَفاللَ وفَوجهها املرتبةََبلغوا
َال م طلق،َمنَقمب لَطلقة،مَ  منَقمب لَالعصمةَالَ،قمب لَاألصلَمنَ،تأتيهمَاحلصانةَمنَقمب لمهمَ(ئنانَشَممَ ) َالكمالم

َحم  مَّد،منَقمب لَحم  مَّدَ  َهذهَاملرتبةََوآلم وهبمَإذاَاستمس كتَقلَ،منَمرتبةَمنَشئناَ،وأمَّاَالذينَليسواَمنَأهلم
َبنَأيبَطالبَحصين،وَ َ،نبالعروةَالوثقىَفقدَدخلواَفَاحلص َوعفاريتهَمنَهذهََالية َعلي  لنَيدنوَإبليس 

َمنَجهةَشهواتهَمَ،ةمنَجانبَنافذةَالطينةَالسجينيََّ،مَيدنونَمنَجهاتَأخرىإهنَََّ،اجلهة َ،فيعب ث ون َباإلنسانم
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: ِبْسِم َصل ى اهلُل َعَليِه وآله فَ َقاَل الن ِبيُّ  -غْيَذلكَ،ََومنَجهةَجهالتهَمَ،منَجهةَمحاقتهَمَ،منَجهةَرغباتهَم
 -الصرخةَالثالثةََ- : َصَرَخ ِإْبِليُس َصرَخة، قَالَ ُسْلطَانٌ  َعَلْيِهمْ  َلكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي ِإن  اهلِل الر ْحَمِن الر ِحْيم 

هؤالءََ-: واهلِل ِمْن َأْصَحاِب َعِلّي الص ْرَخُة الث الَِثة؟ قَالَ  َهِذهِ  ا َسيَِّدنَا ما: يَ لَيِه الَعَفارِيت فَ َقاُلوافَ َرَجَعت إِ 
ماَقالَأل بعمد هنَّ مَعنََ-َز تَك وَجََلِلَك يَا رَبِّي ألُزَي َِّنن  َلُهم ال َمَعاِصيعِ وَ َوَلِكْن َ-فَاحلصنَدخلواََذينال

َتلكَمنطقةَحمَ،عليَ  َكانَق،َل،َلنَيصلَإليهاظورةَعلىَإبليسألن  ،َفَن طف تمهممَالستطاع َأنَيفعلَدَش ر كو

َمْن َوَجد بَ ْرَد ُحب َِّنا َعَلى َقلبِه أو في َقلبه فَلَيتَ َرح م على أُمِِّه فَإن ها َقد َصانَ ْتُه ِمَن :َ)ةَيقولونأليسَاألئمََّ
ز تَك وَجََلِلَك يَا عِ وَ َوَلِكْن  اِب َعِليّ : واهلِل ِمْن َأْصحَ َهِذِه الص ْرَخُة الث الَِثة؟ قَالَ  يًا َسيَِّدنَا ما -(ََالَحَرام

ادقَإمامناَالصَ-َلم : فَ َقاَل أبُو َعبِد اهلِل َعَليه الس  َحت ى أُبَ غَِّضُهم ِإلَيك، قَالَ  رَبِّي ألُزَي َِّنن  َلُهم ال َمَعاِصي
َيقول َاملطلب َهذا َعلى َي عل ق جمموعةََاألبالسةَ-ألبَاِلَسة يُت والَعَفارِ م دًا لَ وال ِذي بَ َعَث بِالَحقِّ ُمحَ  -،

َ-اْلُمْؤِمُن للَعَفارِيُت واألبَاِلَسُة َعَلى الُمْؤِمِن َأْكثَ ُر ِمَن الز نَابِيِر َعَلى الل ْحم وَ  -أخرىَمنَقو اتَإبليسَ
اإلمامَيتكلَّ َاحلارَ،مَعنَالبيئةَاليتَهوَفيهاقطعاَ  َاحلجازَاحلارَوي وضعَاللحمََ،فَاجلو  الطريَاجلديدَفَجو 

َالزنابْيَست غطَ   -ثَعنَالبيئةَاليتَهوَفيهاَ،َاإلمامَيتحدََّفَاملناطقَالباردةَخيتلفَاألمرَارمبَََّ،يَاللحمفإنَّ
ُن َعَلى الُمْؤِمِن َأْكثَ ُر ِمَن الز نَابِيِر َعَلى الل ْحم واْلُمْؤمِ َلَعَفارِيُت واألبَاِلَسةوال ِذي بَ َعَث بِالَحقِّ ُمَحم دًا لَ 

َمنهَبالفأسََ-َأَشدُّ ِمَن الَجَبل والَجَبُل َتْدنُو ِإلَيِه بالَفأِس فَ َتنحُت ِمنه  واْلُمْؤِمُن َل ُيستَ ّقلُّ َعن  -تأخذ 
َهوَاإلمام َاملعصوم،َ-(َِدْيِنه َالدينيتحدَََّالدين  يتَهيَ،َاملعصيةَالَاملؤمنَيقعَفَاملعصيةوإالَََّ،ثَعنَهذا

َللفتاوى َالفخمالفة َألنَّ َتتحدََّ، َاملعصوم،تاوى َهو َاحلقيقي َالدين  َالدين، َحاشية َف َأشياء َعن َالصَث ادق 
َالدينَرجلَ َوأصل  َعليٌّ،َوسلمَ َاهللَمَاإلمامَاملعصومَصلواتَ هوَيقولَالدين  َهوَامليزان،َالدين  هَعليه،َعليٌّ

َوالباطن،َاألوَ َ،َعليٌَّهولة،َعليٌَّهوَالصََّقه،َعليٌَّهوَالفَمرآن،َعليٌَّهوَالقَ عليٌَّهوَالدين َوالظاهر  َواآلخر  ل 
َوانتهينا َعليٌّ َهو َعليَ عليٌّ َوآلم َعلي  َدين  َهو َهذا َحم َ َ،، َوآلم َحم  مَّد  َدين  َهو َتلحظونََمَّد،هذا لذلك

َصلواتَ ،َمدارهاَأين؟َمدارهاَعليٌَّالكلماتَ،الرواياتَ،األحاديث َهوَقبلتناَهَعليهوسلمَ َاهللَمَ،َعليٌّ ،َعليٌّ
َكعب َ.هَعليهوسلمَ َاهللَمَرآنناَوعليٌَّوعليٌَّوك لَُّالك ل َعليٌَّصلواتَ تناَوعليٌَّهوَقَ وعليٌَّهو
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َاهللَعليهوقتَالربنامجَي قاربَعلىَاإل َمنَإبليسَلعنة َانتهينا َعنَإبليسة َاحلقيَّبَ،نتهاءَوما وعنََديثم
َوأمانيَ  َو خ د عهم ََوَهَممكرهمَوكيدهمَوأحابيلهم َتأتياأولوغرورهَوأشراكهمَوشركائهم َشاءَئهم َيومََهللَ ايناَإن  تعاىلَفَحلقةم

لىَضيبَسلٌمَعلشيبَاخللىَاعسلٌمََ،نذهبَإىلَزيارةَاحل سنيَ،أنفَإبليسَرغممَ نذهبَإىلَالزيارةَلنَ َ،غد
َ.مَوخ د م ةَاحلسنيَوأناَوإي اك مَباسل َاملاخلد َالرتيبَمعَ

َم َزَ َامَ مَ ةَاهللَإَميََّقَماَبَ يَيَ دَميَ سَ  َ عَ َأَ اينم َل َوذ َجبم َلم َأ ك ون َمَ يل ةَأَ لع قَماع م تمك  إمىلن  ت ممع اَ  َال َس  ق َع نكَف إمنََّي نطَمََن اطمق 
َي  ن طَم َالَّذميَال  َ..ةَاهللىَع ل يكَي اَب قميَّىَو ت رت َ و ت رت َ َل واتٌَصَ َ،الشَّيط انَق َع ني نطَمَهَ ق َع نكَإمنَّالنَّاطمق 

إنَ َهَ شياعَ أوأنتمَ َاهللَملواهَصَ مامتَماليتمهَوإتعاىلَعلىَمود تهمَووَ َشاءَاهللَ َألقاكمَغداَ  َ..ليههَعَ مَ لوسَ َت 

 ..لدَّاِمي َيا ُحَسيْن.ا َكَسَلاٌم َعَلى َنْحِر

َاهلل َ..فَأمانم
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