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ابقة الحلقة يف الكالم بنا ووصل املكر، قانون أجواء يف املاضيت� الحلقت� يف الحديث كان ✤ اإلبليسيّة،  األنشطة عن للحديث السَّ

 .اإلبليسيّة اإلشاعة عن وكذلك).. الّسمع اسرتاق(بـ الكريم الكتاب يف عليه اصطُلِح ما أو التّجسس عن تحّدثُت 

وبالتّحص�،  بالكت�ن ذلَك  نُواجه األمئة، تعاليم بحسب املكر قانون بحسب اإلبليسيّة األنشطة هذه نواجه أن أردنا إذا أنّنا وقلت

 ).الكيدي والكت�ن -الكت�ن وكت�ن -بسيط( مراتب عىل الكت�ن أن وقلت

 :الكيدي الكت�ن ملصاديق املعنى تقريب ✤

 أجزاء، عرشة عىل عقلهُ ) البيت أهل عند املَريض( املؤمن عقل أنّ  العرتة أحاديث يف جاء ما

 ).االلتفات وعدم بالغفلة تظاهر( تغافُل هو: العارش والجزء ونباهة، وِفطنة ذكاء: أعشار تسعة

 والوسيلة عدّونا، عند والقّوة الّضعف نقاط نعرف أن األهميّة غاية ويف عندنا، والقّوة الّضعف نقاط نعرَف  أن األهميّة غاية يف ✤

 الكت�ن مصاديق ِمن ِمصداق وهذا.. َرضره لِدفْع العدو وعن لِمصلحتِه، الّصديق عن والّذكاء، التغافل والفطنة التّغافل: ذلك إىل

 .الكيدي

 وإمامة والية نعمةِ  قْدر نعرف مامل زماننا بإمام االعتصام نستطيع ولن زمانها، بإمامِ  ِشيعةٍ  كُّل  اعتصامُ  هو الحصانة أو التّحص� ✤

 ).بِقدرنا( زماننا إمام مبعرفةِ  إّال  يتحّقق لن وذلَك  زماننا، إمام

 .إبليس قِبل ِمن اخرتاقُها ُ�كن ال الّتي املساحة هي) زماننا بإمام اإلعتصام( ✤

 .العقول تُحف من يعقوب بن يُونس مع الّصادق اإلمام رواية قراءة إعادة ✤

الم عليه� العسكري اإلمام تفس� يف الّسجاد إلمامنا جميلة رواية ✤  السَّ

الم عليه� الحس� بن عيل إىل يوماً  رجٌل  جاءَ  ولقد(  يعفوَ  أن وسألهُ  القصاص، عليه فأوجَب  فاعرتف، أبيه قاتُل  أنَّه يزعم برجلٍ  السَّ

 ...)ثوابه الله ليعظم عنهُ 

 :الّسالم الّسجاد عليه إماُمنا يقول ِح� األهميّة غاية يف الرّواية ●

الم عليهم واألمئة األنبياء سوى واآلخرين األوَّل� من كلهم األرض أْهل بدماءِ  يفي هذا والله، بىل!  أبيك؟ بدم يفي ال فهذا(  إنْ  السَّ

 ...)يشء بدمائهم يفي ال فإنَّه قُتلوا

 ِمن لكُ� خ�ٌ  الواحد الحديث هذا أنَّ : لَه� وقال واحد بحديٍث  الّرجل� الّسجاد اإلمام حّدث ِح� الرّواية يف املُهم الثّا� واألمر ●

 .فيها وما الّدنيا

 !الّسالم؟ البيت عليهم أهل حديث فْضل نحنُ  نعرُف  فهل فيها، وما الّدنيا ِمن لهُ� خ�ٌ  العرتة أحاديث ِمن واحد حديثٌ 

ا األرض يف فسادٍ  أو نْفٍس  بغ� نفساً  قتَل  َمن: (تعاىل قولهِ  تفس� يف عليهم الله صلوات العرتة أحاديث ِمن لجملة عرض ✤  فكأ�َّ

 ...)جميعا النَّاس قتَل 

 أيدي من األس� إنقاذ أو إضالله، يُريد ناصب يد ِمن البيت أهل محبي من املُؤمن إنقاذ أفضل أيّه�( العسكري اإلمام رواية ✤

 ..)الرّوم

 : يف والتّدبّر للتّفكّر تدفُعنا عيل وآل عيلّ  والية إىل العرتة بحديث النّاس هداية فضل تتناول التّي األحاديث هذه ِمثل ✤

 .البيت أهل أحاديث عظمة ●

 .البيت أهل معرفة عظمة يف ●

الم عليهم البيت أهل خدمة عظمة يف ●  .تعلُّمها بعد ومعارفهم حديثهم لنرش والّسعي السَّ

 .الّسالم عليه زماننا إمام ووالية نعمة عظمة استشعرنا إذا يكون ذلك وكل

 .قطعي صادق بشكلٍ  إليهِ  نتوّجه أن نستطيع فلن زماننا إمام والية عظمة نستشعر مل وإذا زماننا، بإمام نجاتنا أنَّ  نستشعر مل إذا ✤



 عليهم البيت أهل ُهم الله وجه..وعميق طويل تدبّر إىل بحاجة اآلية هذه )الله وجه فثم تولوا فأين� واملغرب املرشق ولله( ✤

الم  .الّرشيفة كل�تهم يف ورد ما بحسب السَّ

 ..اآلية هذه يف األهميّة غاية يف قضيّة )واإلكرام الجالل ذُو ربّك وجهُ  ويبقى* فان عليها َمن كلُّ ( ✤

 ؟..اآلية هذه تُعربون كيف العربيّة ألصحاب

 )ربّك(لـ ِصفة وليسْت  للوجه ِصفة ُهنا) ذو(و اإلضافة، بحكم مجرورة جاءت) ربِّك(

 .الخمسة األس�ء من ألنّه أيضاً  مرفوع) ذو(وتعب�.. فاعل لكونها مرفوعة) الوجه( مفردة ألنّ 

 .اإلعرابية الحركة يف املوصوف تتبع الّصفة ألنَّ ). للرّب( وليسْت ) الرّب لوجه(لـ صفة هي) الجالل ذو(فتعب�

 ).بالله اعتصم فقد بكم اعتصم ومن(تعاىل لهُ  إجالٌل  هو الوجه إجالَل  ألنّ  لنفسه، وليَس  للوجه واإلكرام اإلجالل جعل تعاىل الله

 ).األولياء يتوّجه إليهِ  الّذي الله وجه أينَ ( الحسن بن الُحّجة هو البيت، أهل هم تعاىل الله وجه ✤

 .اإلبلييس املكر نواجه أن نستطيع الوجه بهذا نعتصم ح�

الم عليهم البيت أهل وحديثُ  خزائن، الكريم القرآن آيات ✤  آيات يف والتّدبُّر الخزائن، هذه تفتحُ  الَّتي هي النّوريّة وكل�تُهم السَّ

الم عليهم البيت أهل لذوق وفقاً  القرآن  .حديثهم عىل مبنيّـاً  يكون أن البُدّ  السَّ

 ...)ومفتاحه وسنامه األمر ذروة( األمئة بيد الخزائن فمفاتيح

 ُمحّمد، رحم هي وأصلها جوهرها يف الكريم الكتاب يف األرحام) أرحامكم وتقطعوا األرض يف تُفسدوا أن تولَّيتم إنْ  عسيتم فهل( ✤

 .محّمد وآل محمدٌ  هم الحقيقيّ� وآباؤنا

 عن العام عنوانها يف تتحّدث والَّتي يوسف سورة آيات عىل رسيع مرور ..يُوسف ُسورة يف الكريم القرآن خزائن لبعض تصّفح ✤

 .الّرح�� واملكر الشيطا� املكر ب� الّرصاع وهو ).الكيد قانون(املكر

 وأُسلوب الحديث أُسلوب نُشّخص أن ألجل القادمة؛ الحلقة يف عليهم وسالمه الله صلوات ُمحّمد آل كيد من �اذج سأتناول ✤

الم، عليهم املعصوم� س�ة يف والعمل القول  املختار ثورة نفهم أن نستطيع يك القول، لحن منهج يف أساسيّة ركيزة هو والَّذي السَّ

 .القادحة والنّصوص للمختار، املادحة النّصوص يف املُختار وشخصيّة

 


