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آخر يشء تحّدثُت عنه يف الحلقة املاضية ما جاء ِمن ِذكر وإشارة لقانون (املكْر والكيد) يف سورة يُوسف، وقد الحظتم أّن ُسورة  ✤

 كيد النّساء). -كيد الّرجال -الكيد الّشيطا� -الكيد اإللهي النّبوي -الكيد النّبوي -يُوسف تحّدثْت عن الكيد بكّل أشكاله(الكيد اإللهي

 يد إظهاُر يشٍء بالقول أو بالفعل بحيث ينطيل عىل هذا الَّذي يُواجه هذا الكيد .. والحقيقُة يشٌء آخر.الك ✤

 والكيد اإلبلييس يُواجه الكيد الّرح��.

 يف هذه الحلقة سأورد �اذج من ُصور الكيد الّرح�� يف س�ة املعصوم� عليهم السالم ِمن هذه الّصور وهذه الَّلقطات .. ما ✤

 ييل :

 لقانون املكر الّرح��. التّطبيق هذا من الربنامج، هذا ِمن ُجزء هو الجواري من السالم عليهم األمئة زواج ●

عليهم  كان األمئة يف األعّم األغلب يتزوَّجون ِمن الجواري يف ظُروف هادئة جّداً ِمن سوق النّخاسة.. وهؤالء الجواري ُهّن أُّمهاُت األمئة

الم.  السَّ

هاُت األمئة تَمَّ التَّواصُل معهُنَّ بشكٍل غ� طبيعي عرب وسائل الغيب (عن طريق الرّؤيا، عن طريق التّحديث) قبل مجيئهنَّ لِ  سوق أُمَّ

 النّخاسة.

الم عليهم األمئة:  ثانية ُصورة ● �ء بأس بل واحد، بإسمٍ  ماإلما أُمّ  يُخاطبون وال الجواري، من األمئة ألّمهات عديدة أس�ءً  يضعون السَّ

ُمتعّددة، بحيث يتعوّد أهل الّدار عىل ُمناداتها بأس�ء عديدة.(عملية تضييع مقصودة .. وهذه العمليّة أيضاً تخدع الَّذين يعملون 

 للربنامج اإلبلييس ِمن الجن)

 .وفضلهنَّ  علمهنَّ  وِسعة شأنهنَّ  علوّ  مع األمئة حياة يف واضح ظُهور لهُنَّ  ليَس  األمئة أُمَّهات أنَّ  ●

الم، عليهم األمئة أُرس تأريخ يف واضحة ظاهرة ●  .السالم عليهم األمئة بنات زواج عدم: وهي السَّ

الم أنَّ إمامنا الكاظم عليه السالم أمر بنات أالَّ ه والّزيجات الَّتي حصلْت لها ُخصوصياتها .. بل إنَّ عندنا يف أخبار األمئة عليهم السَّ

 يتزوَّجن..

 وكُل هذه األمور مأخوذٌة بها هذا الَّلحاظ (قانون املكر) للحفاظ عىل ُمقّدمات الربنامج الَّذي يسعى األمئة إخفاءه عن أعدائهم.

الم عليهم األمئة تزّوج وهي: أُخرى صورة أيضاً  ● الم عليه الحسن إمامنا كزواج أعدائهم، ِمن السَّ  ئلتهاعا أنّ  برغم جعدة من السَّ

الطَّاهرة، وكذلك تزويج األمئة ألعدائهم يف ظروف ُمعيّنة، ومن ُهنا تتجّىل قضيّة زوجات النّبي صىلَّ  للعرتة العداء غاية ويف ُمرتّدة،

 الله عليه وآله.

 الله صلوات منهم وإرشاٍف  وبأمرٍ  أعدائهم، بأس�ء أوالدهم أس�ء وسّموا أوالدهم كنُّوا عليهم الله صلوات األمئة أنَّ : أخرى صورة ●

 هوَن شيعتهم من التّسمية بأس�ء أعدائهم.ين أنّهم مع عليهم،

الم عليهم األمئة استع�ل أيضاً  ●  .بأعدائهم خاّصة وُكنى وألقاب ألس�ء السَّ

 .السالم عليهم األمئة عىل الحفاظ أجل من األمئة بعض والدة تأخر ●

الم، فكانت يف ّرسية ُ�ك ما بقدر املعصوم اإلمام والدة خرب انتشار دائرة يُضيّقون كانوا األمئة أنَّ  ● ن .. أمَّا والدة إمام زماننا عليه السَّ

 تاّمة.

الم عليهم األمئة مواليد تشخيص عدم وظاهرة ●  املعصوم والدة خرب إخفاء: املسألة هذهِ  هي الظَّاهرة هذهِ  أسباب أحد بالّدقة، السَّ

 .املمكن بالقدر

 ن (اإلسم، الكُنية، الَّلقب) فيُنادون اإلمام تارةً باسمِه، وتارًة بكُنيتِه، وتارًة بلقبه.القانو  بهذا األمئة عمل: اإلخفاء هذا ُصور ِمن أيضاً  ●

 وكذلك ظاهرة تكرار األس�ء يف أوالد األمئة.

ة، األمئ تأريخ طُول عىل والقضيّة.. والكُنى واأللقاب األوصاف تذكر وإّ�ا السالم، عليه الُحّجة اإلمام اسم لِذكر تحريم من وردَ  ما ●

 (وهي من جملة األمور الَّتي تدور يف هذا الّسياق).



لحن القول هو أن نعرف ذوق أهل البيت يف أقوالهم وأفعالهم، وأن تكون هناك قواعد ُمستنبطة عىل أساسها نفهم حديثهم  ✤

 صلوات الله عليهم.

 أُخرى: الكُنى الخاّصة والعاّمة لألمئة .. فالكُنية الخاّصة للمعصوم هي بإسم ولده املعصوم. قضيّة ●

 حاك�ً  يكون فكيف اإلمامة، قانون ُشؤون ِمن شأن هو البَداء قانون الربنامج، هذا ِمن ُجزء هي اإلمامة قضيّة يف البَداء قضيّة طرح ●

الشيعي َمن يطرح قانون البَداء وأنّه حصل يف اإلمامة، ك� يف قضيّة إس�عيل وإمامنا  الواقع يف نجد ولكننا ؟..اإلمامة قانون عىل

 الكاظم عليه السالم، وكذلك يف اإلمام الزّايك العسكري، والّسيد محمد سبع الّدجيل.

فرق ب� الحسن والُحس�، ولكن ُجزء  فال ن،ناطقو  كُلّهم السالم عليهم األمئة وصامت، ناطق إمامٍ  ِمن البُدّ  مكانٍ  كُّل  يف أنّهُ  قانون ●

 ِمن تطبيق قانون املكر هو هذا القانون (يعني إمام ناطق وإمام صامت).

 خمسة إىل أوىص ح� السالم عليه الّصادق اإلمام وصيّة يف ك� بعده من يليه الَّذي اإلمام إلسم املعصوم اإلمام إخفاء أسلوب ●

ً  اإلمام، زوجة حميدة بينهم أشخاص  عىل اإلمام الكاظم. حفاظا

 عرص حتّى لسنوات مخفيّاً  قربه ظّل  الَّذي األوصياء سيّد ومع عليها الله صلوات الكُربى الّصّديقة مع حصل ك�..  القبور تعدد ●

 .العبّايس قانون

ة رواية ●  ِمن مصاديق الكيد الّرح��، جّداً  واضح مصداق مُتثّل السالم عليه الّسجاد إمامنا عن) األع�ل إقبال( كِتاب يف جّداً  ُمهمَّ

 ح� كان اإلمام يشرتي العبيد ويُبقيهم عنده سنة كاملة تكون مبثابة دورة عقائديّة معرفيّة روحانيّة ُمكثّفة لهم، 

الم.. (هكذا وصل لنا التّشيّع).ثُّم يُعطيهم األموال الكافية ويُعتِقهم ألجل أن ينترشوا يف البلدان وينرشوا فكْر أهل البيت عليهم   السَّ

 .الّصادق اإلمام صاحب الجّ�ل صفوان مع واألخرى يقط�، بن عيلّ  مع األوىل الكاظم، اإلمام زمان يف رسيع بشكل صورت� عرض ●

 عليهم البيت أهل ذوقِ  ِمن بسيطاً  ولو شيئاً  نتلّمس أن أجل ِمن وغ�ها املُعطيات هذه وكل.. أهم املُتبقيّة واملُعطيات املعلومات ●

الم.  السَّ

 

 


