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 2015/  8/  26 املوافق - 1436 العقدة ذي 10األربعاء 

 "والقوان� القواعد" مفردة وهي..  القول لحن منهج ُمفردات عن تحّدثُت  حين� علينا مرّتْ  ُمفردة ُهناك ✤

 .القانون هذا عن الكالم تقّدم وقد".. األصالب قانون"املختار  وشخصيّة املُختار ثورة لِدراسة نحتاجها الَّتي القوان� جملة ِمن

الم عليه الُحس� قتلة قتْل أنَّ : النّتيجة هذهِ  إىل نصل األصالب قانون مضمون يف نتدبّر حين� ✤  ..يكون أن البُدّ  السَّ

 .غ�ه أم ،، الُحس� قَتَلة يقتل َمن هو املُختار هل النّظر بغّض 

 "..الُحسيني التّطه� قانون: " عنها الحديث تمّ  الَّتي القوان� ِضمن ِمن أيضاً  ✤

 .الحسيني بالُحّب  ، الُحسيني التّطه� بقانون طُهّرتْ  شخصيّة املُختار أنّ  سنعرف القانون، هذا نفهم ح�

 والتّمحيص والغربلة واالبتالءات االمتحانات يف تطبيقهُ  ويظهر القانون هذا ويتجّىل  الوجود، هذا يحكم إلهي قانون" املكر قانون" ✤

 .حياتهم يف واضحة وتظهر البرش، عىل تجري الَّتي واملُجريات

 يتحّسسهُ  وإّ�ا الجميع، يرآه ال الَّذي الخفي التّدب� وهو".. التّدب� لُطف" هو الربنامج هذا يف عنهُ  أتحّدث الّذي" املَكْر" ِمن املُراد ✤

 .التّدب� بذلك ُمبارشة ِصلة لهم الّذينَ 

الم عليه الّسجاد إلمامنا الثّغور دعاء يف ✤  "املكر يف لهم والطْف  بالّصرب، وأعنهم بالنّرص، واْعضدهم: "السَّ

 .الّصديق لصالح كان إذا الّصديق يستشعره وال العدو، يستشعره ال خفي تخطيط هو..  الخفي املكر هو الَّلطيف املكر

 .التّخطيط وسائل يرى ال لكنه اآلثار، يجد فقط

 ).التّرشيعي العميل بُعده يف املَكْر تفعيل جهة( الجهة هذه يف حديث هو املكر قانون عن حديثي ✤

ً  نعرف حتّى ، إبليس ونافذة إبليس جهة ِمن أدخل أن البُدّ  املكر، قانون يتّضح حتَّى ✤  املكر، قانون فيتّضح إبليس، مكْر عن شيئا

 ".اإلبلييس املكر" مواجهة يف يكون والّذي عليهم الله صلوات" األمئة مكر" أتناوله الّذي أنّ  باعتبار

 .الُحسيني للمرشوع الّسالم عليهم األمئة خطط وكيف ،"املكر خ�" ذلك بعد نعرف حتّى اإلبلييس، املكر أوالً نعرَف  أن فالبُدّ 

 : الّسجاد إمامنا عن زائدة رواية ✤

 ذُريّة ِمن أدركنا قد الّشياط� معارش يا: فيقول وعفاريته، بشياطينهِ  كلّها األرَْض  فيجوُل  فََرحاً  يط�ُ  اليوم ذلَك  يف الله لعنهُ  إبليس إنَّ (

 .....)الِعصابة بهذهِ  اعتصمَ  َمن إالَّ  النَّار، وأورثناهم الغاية، هالكِهم يف وبلْغنا الطَّلِبة، آدم

 !كربالء؟ يف حصل في� دور لهُ  يكن ومل -عاشوراء يوم - فرحه عن يُعلن كان حين� فقط ُمتفرّجاً  إبليس كان هل

 ؟..جرى في� وُمخطّطات تداب� له كانت أم

 وعيلّ  العبّاس، الفضل كأيب( الِعصمة و�نحه املعصوم يُحّصنه َمن اخرتاق يستطيع وال املعصوم، يخرتق أن يستطيع ال إبليس ✤

 ).ِشئنـا َمن( ومجموعة....) والعقيلة األكرب،

 ..يخرتقها أن إبليس يستطيع ال) القّوية الرّاسخة الثّابتة العقيدة( يخرتقها أن إبليس يستطيع ال العقيدة من مساحة هناك أيضاً  ✤

 .طالب أيب بن لعيلّ ) الثّابت الوالء( اخرتاق يستطيع ال ولكنّه وأرسارنا، نوايانا، يخرتق أن إلبليس �كن نعم

ً  كان عرفهُ  َمن( وأنّه املُحّمدي سل�ن عن تحّدثْت  الَّتي الّرشيفة الرّوايات يف ✤  )كافراً  كانَ  أنكرهُ  وَمن ُمؤمنا

 .. َعرَضاً  لسل�ن صارَ  الوصف وهذا).. ِشئنـا َمن( مجموعة إىل يُش� الوصف هذا

الم عليهم البيت فأهل  .الحصانة هذه لسل�ن يُعطون َمن هم السَّ

 ).ِشئنـا َمن( عبارة عليه تنطبق الّذي هذا يخرتقها، أن إلبليس ُ�كن ال عالية حصانة عىل يكون فالّذي

 عىل إالّ  يُطلق ال فهو الكامل، الحقيقي بالّشكل املُصطلح هذا إطالق أّما املُسامحة، باب من هي علينا الشيعة لفظة إطالق ✤

 ).ِشئنـا َمن( مجموعة

 .ُمكتسبة حصانة عندهم) ِشئنـا َمن( ومجموعة..  ذاتيّة حصانة عنده املعصوم ✤



الم عليهم البيت أهل أدعية بعض عند وقفة ✤  يف الّشيطان يستعملها الّتي والوسائل األساليب عن تتحّدث الَّتي وُمناجياتهم السَّ

 رمضان، شهر يف اليومي الّدعاء من مقتطفات.(والشيطان البرشيّة النّفس ب� الّرصاع طبيعة عن وحديث..  آدم لبني مواجهته

 )الّسالم عليه العابدين زين إلمامنا الّشاك� ُمناجاة من ومقتطفات

الم عليهم األمئة فيها لنا يعرض العرتة حديث ِمن ُمختارة مقتطفات ✤  اإلبلييس، النّشاط عن ُمختلفة ُصوراً  السَّ

يطانَ  اتَّخذوا: (األوصياء سيّد خطبة من مقطع ●  يف وَدرَجَ  ودبَّ  ُصُدورهم، يف وفرَّخ فباَض  أرشاكا، لهُ  واتَّخذهم مالكاً، ألْمرهم الشَّ

 ....)الخطل لهم وزيَّنَ  الزَّلل، بهم فركَِب  بألسنتهم، ونطَق  بأعينهم، فنظرَ  ُحجورهم،

 ...)الّشيطان مبواضع بّرصهُ  خ�اً  بعبدٍ  اللهُ  أرادَ  إذا( ●

 .. اإلبلييس النّشاط عن تحّدثْت  الّتي القرآن آيات لبعض عرض ✤

 )غرورا القول زخرف بعض إىل  بعضهم يوحي والجن اإلنس شياط� عدوا نبي لكل جعلنا وكذلك( ●

 وإّ�ا القول، زُخرف تُوحي ال املالئكة. (التّثبيت وهو الخط، طُول عىل املالئكة ِمن نشاط ُهناك اإلبلييس النّشاط مواجهة يف ✤

 ").آمنوا الّذين فثبّتوا" القول حقيقةَ  تُوحي

ً  ُمهّمة رواية ✤  يخوضوها الَّتي واملعركة للمواجهة دقيق وصف وتُعطي.. كث�ة أُمور تُبّ�  ، العسكري الزّايك إمامنا تفس� يف جّدا

 .عليه وينترصون ومردته إبليس كيد من املؤمن� به ينجو الّذي الّسبيل وتُبّ� ..  ويُضلّهم لِيغويهم املؤمن� مع إبليس

الة الله ذكر( من املقصود ✤  الّلسانية، الَّلقلقة منها املراد ليس العسكري، اإلمام رواية يف املذكورة) وآله النّبي عىل والصَّ

 .القلبية املُعايشة املُراد وإّ�ا

 ).دليال الفؤاد عىل الَّلسان ُجعل( صوتية ظاهرة هو الكالم

 من فيه ما وكل الكب�، اإلبلييس الّرصاع هذا كان إذا..  آدم بني مع إبليس معركة عن تحّدثت الّتي العسكري اإلمام رواية يف ✤

 ؟..الُحسيني املرشوع مع إبليس نشاط إذاً  يكون فكيف..  الّشيعة عاّمـة من واحد شخص مع يحصل تفاصيل

 :اإلرساء سورة من اآلية هذه عند وقفة ✤

يطانُ  يَِعُدهم وما وِعْدُهم واألوالدِ  األموالِ  يف وشاركْهم ورَِجلَِك  بخيلك عليهم وأجلْب  بصوتَك  ِمنْهم استطعَت  َمن واستفززْ (   إالَّ  الشَّ

 )ُغرورا

 ؟)..اآلية هذه معنى يف البيت أهل قال ماذا! (؟..وأوالدهم أموالهم يف آدم بني الّشيطان يُشارك كيف

 


