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ابقة الحلقة ويف املكر، قانون أجواء يف يتتابعُ  الحديث الزال ✤  املُعطيات من وُمعطىً  موقفاً  عرشينَ  عنواناً، عرشينَ  ذكرتُ  السَّ

 .املكر لقانون ومصاديق تطبيقات عليهم السالم هي املعصوم� س�ة ِمن اقتطفتُها

 .اإلبلييس املكر مواجهة يف الّرح�� املكر هو املكر، من واملُراد

 :املعطيات هذه من.. فأكرث أكرث الّصورة تتّضح يك أُخرى ُمعطيات ذكر يف سأستمرّ  الحلقة هذه يف ✤

ادق اإلمام عن رواية ●  الظّهر صالة أوقات يف واحد مسجدٍ  يف األمئة أصحاب واختالف.. األحكام تهذيب كتاب من الثّا� الجزء يف الصَّ

 واحد وقٍت  عىل صلّوا لو بهذا، أمرتهم أنا: فقال الظُّهر، يصّيل  وبعضهم الَعرص يُصّيل  أصحابنا وبعض املسجد دخلُت  رمّبا..(والعرص

 ) ..برقابهم فأخذوا لُعرِفُوا

يف الكايف ويف الّرشائع علل يف أخرى وروايات  .الّسياق هذا يف الرشَّ

الم وس�تهم عليهم البيت أهل حديث أنّ  وهي ، األهميّة بالغة قضيّة هناك ✤  ُمحكم فيه الُقرآن أنّ  فك�.. الُقرآن هو ك� السَّ

الم عليهم البيت أهل س�ةُ فكذلك ومنسوخ، وناسخ وُمتشابه،  .ومنسوخ وناسخ وُمتشابه ُمحكم فيها وأفعالهم وأقوالهم، السَّ

الم العسكري عليه الزّايك إمامنا رواية ●  باإل�اء ولو عليه، الّسالم من شيعته فيه يُحّذر توقيع منه خرج ح�..  الخرائج يف السَّ

 )أنفسكم عىل تأمنون ال فإنَّكم أحدكم، يُوِمئ وال بيده، إيلَّ  يُش�ُ  وال أحٌد، عيلَّ  يُسلّمنَّ  ال أال: (واإلشارة

 اإلمام عنه تحّدث ما وهو).. األما�( بقانون عليهِ  نصطلح أن ُ�كن قانون ُهناك املهدوّية، الّشؤونات تتناول الَّتي األحاديث يف ●

 ...)سنة مائتي منذُ  باألما� تُرىب الّشيعة إنَّ  عيل يا( :يقط� بن عيلّ  مع عليه السالم الكاظم

 .القلوب لقستْ  وإّال  الُقرون، ِمن قرنٍ  كُّل  يف تطبيُقها ُ�كن بشكلٍ  املهدويّة األحاديث تأيت األما� قانون يف ✤

 ولَ� األما�، قانون إىل الّشيعة احتاج لَ�) املُشاهدة مبنزلة عندهم تكون الغيبة أنَّ ( املُستوى وهذا الحد هذا إىل الّشيعة بلغ لو ✤

 .األما� لقانون وفقاً  الّصورة، بهذه حديثهم األمئة نسج

 .الّرح�� املكر قانون ِمن وتطبيق جزء أيضاً  هو األما� وقانون

 عليه السالم. زماننا إمام ظُهور قبل تخرج الَّتي الرّايات عن تتحّدث الَّتي النّصوص من مجموعة عرض ✤

 :هارون بن املُتوكّل رواية يف الّسجاديّة الّصحيفة ُمقّدمة يف الواردة الرّواية ●

ــاً، يُنِعش أو ظُلْ�ً، ليدفعَ  أحد قامئنا قيام إىل البيت أْهل منَّا يخرجُ  وال خرجَ  ما(  َمكروهنا يف زيادةً قيامهُ  وكانَ  البليَّة، اصطلمتْهُ  إالَّ  حقَّ

 )وِشيعتنا

د، آل ِمن الخارجيُّ  خرجَ  ما بخ� وشيعتي أنا أزاُل  ال( ● دٍ  آل ِمن الخارجيَّ  أنَّ  ولوددتُ  ُمحمَّ  رواية لكل )عياله نفقةُ  وعيلَّ  خرجَ  ُمحمَّ

 ).الّرح�� املكر( خيمة تحت يقع ذلك كُّل  ولكن حيثيّاتُها، الرّوايات هذه ِمن

 بنطاق يتحّدثوا أن يف ألصحابهم الكالم، وصاياهم يف أو الّسكوت يف ألصحابهم عليهم السالم البيت أهل وصايا نتتبّع ذهبنا لو ✤

 ..النّاس ويُحّدثون العاّمة املساجد يف يجلسون أو ضيّق،

 .. واملُتضاّدة املُختلفة الِفرَق مع.. عرصهم وُحكّام سالط� مع تعاملهم وطريقة مواقفهم

 .الّرح�� املكر لقانون واضحاً  تطبيقاً  لوجدنا التّفاصيل هذه كُل نتتبّع أن أردنا لو

 .األولياء مجموعة داخل و�اء البيت، أهل ألولياء وح�ية االحرتاز، أساليب ِمن أُسلوب هو الّرح�� املكر ✤

 من وهو - الجعفي جابر عليه الله صلوات الباقر اإلمام أمر ِح�) .. الكّيش  رجال( كتاب يف الجعفي جابر مع الباقر اإلمام رواية ●

 ..معيّنة زمانية فرتة يف بالجنون يتظاهر أن -األرسار وحَملة األمئة، خواّص 

 هذه تُبّ�  العرتة حديث من روايات عرض..[اإلبلييس املَكْر ُمواجهة يف واملالئكة، والبرش الجان يستعملون األحيان بعض يف األمئة ●

 ]:الحقيقة



يف الكايف من األّول الجزء يف املوجودة الجعفي جابر مع الباقر اإلمام رواية □  يف الّصادق اإلمام موىل معتب رواية وكذلك - الرشَّ

 ).األنوار بحار

يف الكايف يف الحس� بن عيلّ  بن زيد رواية □  .. الّشام أهل لقتال الخروج أراد ح�..  الرشَّ

 أخرج أن أريدُ  فأنا: يل فقال معُه، خرجُت  أخاك، أو أباَك  كانَ  إنْ : له فقلُت  معه؟ أتخرجُ  منّا طارٌق  طرقَك  ان تقول ما جعفر أبا يا( 

 ....)معي فأخرج القوم هؤالء أجاهد

 ..الرّضا أخبار عيون يف يسار بن الفضيل مع الُحس� بن عيلّ  بن زيد رواية □

الم عليهِ  عيل بن زيد إىل انتهيُت ( ام أْهل أنباط قتالِ  عىل ِمنكم يُِعينُني َمن: يقول فسمعته بالكوفة، خرجَ  صبيحةَ  السَّ  ...)الشَّ

 :الوقت نفس يف التّجاه� يُؤّسسون كانوا عليهم وسالمه الله صلواتُ  أمئتُنا ✤

 .الّسلطة وجه يف تنهض الَّتي املجموعات ُمبارش وغ� ُمبارش بشكلٍ  يُؤيّدون كانوا ●

 .بالتّقية أصحابهم يأمرون اآلخر االتّجاه يف وكانوا  ●

 .املكر قانون وهو واحد خيط ينظُمها واملُعطيات االتّجهات هذه وجميع

ادق اإلمام رسالة ●  جّداً واضحة حقائق عىل تشتمل األهميّة، رسالة يف وغاية طويلة رسالة وهي..  زرارة إىل عليه الله صلواتُ  الصَّ

 أكرث مبعطيات جئُت  ولكنّي.. املَكر قانون بيان يف كافية لكانْت  فيها، جاء وما ألفاظها ورشحت لوحدها، الرّسالة بهذه ِجئت ولو.. 

 .الحديث يف موسوعيّة إىل يحتاج) القول لحن( منهج أنّ  ألُب�

 يف املوسوعيّة هو القول لحن ُمفردات أهمّ  أنَّ  فيها ذكرتُ  والَّتي القول، لحن ُمفرداِت  أهمّ  إىل فيها أرشتُ  الَّتي الحلقة راجعوا( ✤

 ).الحديث

 .املُختار شخصيّة يف وقدح مدح ِمن جاء ما سأتناول القادمة الحلقة يف ✤

 


