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الزال الحديُث عن قانون املكْر أحد ُمفردات منهج (لحن القول) يف املوضوع الّذي ب� أيدينا وهو : ثورة املُختار، وشخصيّة  ✤

 املُختار.

 وقد مّر الحديث عن تعريف ُمْجمل لقانون املكر، وكان أغلب الحديث يف الحلقة املاضية للمكْر اإلبلييس.

 ة الحق وُمواجهة أولياء الله:ذكر لبعض أساليب إبليس يف مواجه ✤

 التّجسس (اخرتاق الّسمع) -1

مع يف العوامل الُعلوية، وآيات أخرى تتحّدث عن  (وقفة عند بعض اآليات القرآنية الَّتي تحّدثت عن أسلوب التَّجسس واخرتاق السَّ

 حالة التّواصل ب� الجن واإلنس عىل طول الخط يف الكتاب الكريم)

 (وأنَُّه كاَن رجاٌل ِمن اإلنس يعوذون برجاٍل ِمن الجن فزادوهم رهقا ) ✤

الم يف معنى هذه اآلية..؟  مـاذا يقول أهل البيت عليهم السَّ

 يف هذه الحياة صفحات خفيّة .. ولكن أكرث النّاس يتعاملون مع هذه الّصفحة الظّاهرة ِمن الحياة .. ✤

 طيح، والّسذاجة، وهذه ُمشكلة واضحة يف الوسط الّشيعي، ألنّهم أخذوا ِمن املُخالف�.والنَّاس متيل إىل الّسطحيّة والتَّس

 وإبليس يُريد من النّاس ذلك.

ان قانون الّرجعة هو قانون يف غاية الّدقة.. والرّاجعون هم َمن َمحضوا اإل�ان َمْحضا، وَمحضوا الكُْفر َمْحضا، ألنَّ املاحضون لإل� ✤

 الخفيّة يف هذا العامل، وكذلك املاحضون للكُفر يتواصلون مع الجهة الخفيّة. يتواصلون مع الجهة

 املالئكة تنزل عىل وّيل األمر الّربا�، والّشياط� واملَرَدة تتنزّل عىل وّيل األمر الشيطا�، ✤

ادق مع الَّتي ينقلها هشام بن الحكم والَّتي تتحّدث عن األسلوب ✤ والطّريق الَّذي تصل به املعلومات  وقفة عند رواية اإلمام الصَّ

 واإلخبارات الغيبية إىل الكاهن ..(وهذه الرّواية هي مصداق واضح من مصاديق التّجسس)

الم: أين كنتم  ✤ ادق عليه السَّ مصداق آخر ِمن مصاديق التّجسس يف العامل األريض، يف رواية قبيصة بن يزيد الجعفي مع اإلمام الصَّ

س�ًء مبنيّة ، وأرضاً مدحيَّة أو ظُلمة ونوراً؟ قــال : ياقبيصة ملَ سألتنا عن هذا الحديث يف مثْل هذا الوقت ؟ أما قبْل أن يخلَق اللُه 

ن لها آذان علْمَت أنَّ ُحبَّنا قد اكتُتِم، وبُغُضنا قد فشا ، وأنَّ لنا أعداًء ِمن الجن يُخرجون حديثنا إىل أعدائنا ِمن اإلنس وإنَّ الحيطا

 ناس...كآذان ال

 أسلوب آخر ِمن األساليب اإلبليسيّة الّذي يأيت بعد التّجسس هو (اإلشاعة). -2

 العالج يف مواجهة النّشاط اإلبلييس هو الكُت�ن . ✤

الم تتحّدث عن أسلوب اإلشاعة اإلبلييس).   (عرض روايات ألهل البيت عليهم السَّ

 ملـاذا كانْت ُشؤون الَغيبة رسيّة..؟ ✤

 ريدون ِمنّا يف مواجهة النشاط والكيد اإلبلييس، أن نواجهه بالكُت�ن وبالحصانة..وهذا هو املراد ِمن قانون املَكْر،أهل البيت يُ  ✤

 الكت�ن عىل مراتب : ✤

 كت�ن بسيط : بأن نسكت وال نتكلّم.  -1

 يشعرون بأنّك تكتُم شيئاً.كت�ن ُمركب (وهو كت�ُن الكت�ن.. وهو املطلوب) : بأن ال تجعل اآلخرين   -2

 الكت�ن الكيدي، وبالّذات يف مواجهة إبليس (ح� تقوم بعمل أو تتحّدث وتقول بأنّك تُفكّر بطريقة ُمغايرة لِ� تكتمه) -3

 فنحن يف مواجهة املكر الشيطا� بحاجة إىل الكت�ن، وإىل كت�ن الكت�ن، وإىل الكت�ن الكيدي.(هذا يف جهة الكت�ن)

الم لِزرارة بشكٍل علني، بحيث أّن الّشيعة بشكل كامل ِمص ✤ ادق عليه السَّ داق من مصاديق الكت�ن الكيدي لْعن اإلمام الصَّ

 جفلْت عن ُزرارة وأعرضْت عنه. ( وما ورَد ِمن ذم للُمختار يف جانب مدحِه هو يقع يف هذا الّسياق)



ا الجهة الثَّانية الَّتي نحتاجها يف مواجهة امل ✤  كر اإلبلييس هي الحصانة..أمَّ

الم..؟  ما املُراد ِمن الحصانة..؟ وكيف تتحقق الحصانة العملية ألنصار األمئة عليهم السَّ

الحصانة هي االعتصام باإلمام، لكل شيعة يف زمانهم (االستمساك بالعروة الوثقى، الّلجوء إليهم، الَّلحوق بهم، االنقطاع إليهم،  ✤

 ه عليهم). كل هذه العبائر تُش� إىل حقيقة واحدة وهي:التّوّجه إليهم صلوات الل

 (أنَّ يكون قلْب اإلنسان صفحة واحدة، وال يُوجد فيها إالَّ صفحة واحدة فقط هي لإلمام املعصوم)

 النّفث الّشيطا� هو أسلوب إبليس لتحطيم الحصانة، والنّفث الّشيطا� يأيت عرب أُناس، عرب وسائط.. ✤

 فث عن طريق األصدقاء، عن طريق الزّوجة ُخصوصاً إذا كانْت تستطيع التّأث� عىل زوجها.ُ�كن أن يكون النّ 

(مع مالحظة أّن حتى الّرجال ُهم مصائد إلبليس، فك� أّن الشيطان يخرتق النساء، فهو يخرتق الّرجال أيضاً، ولو مل يكن االخرتاق 

 واحد لَ� كان التّكليف واحد والحساب واحد)

 النّفث لُه أساليب كث�ة : ✤

 .البيت أهل أولياء بُغض - البيت أهل أولياء يف التَّشكيك ●

 . البيت أهل حديث بُغض - البيت أهل بحديث التَّشكيك ●

 يعي.فيتحوّل أهل البيت حينها إىل ُمجرّد رواة حديث، وقادة فُضالء أخيار.. وتتحوّل األمور إىل تفاهات ك� هو الحاصل يف الواقع الش

 وهذا الواقع هو الَّذي سيقود اإلنسان إىل تلك النهاية الّسوداء وهي (الَعديلة عند املوت).

ح� يأيت ُعل�ء الّرجال ويصفون أولياء أهل البيت (كاملُفّضل بن ُعمر، وجابر بن يزيد الجعفي، وغ�هم من حملة أرسار أهل  ✤

ي أنّهم يُبغضونهم.. وهذا يقودنـا إىل أن نرفض ما نقلوه لنا ِمن حديث أهل البيت) ح� يِصفونهم بالغلو واالنحراف ، فهذا يعن

 البيت، وهذا يقودنـا إىل أن نبتعد عن أهل البيت شيئاً فشيئاً.

 األولوليّة الوحيدة الَّتي يجب أن تكون يف حياتنا هي إلمام زماننا فقط وفقط . ✤

ع يونس بن يعقوب.. لواليئ لكم وما عرّفني الله ِمن حّقكم أحبُّ إيلَّ ِمن الّدنيا (وقفة عند رواية اإلمام الّصادق صلوات الله عليه م

 بحذاف�ها...)

 


