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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 املصطفى القاسم أيب قلوبنا وحبيب ونبينا سيدنا على والسالم الصالة مث واملرسلني، األنبياء باعث أمجعني، اخلالئق بارئ العاملني، رب هلل احلمد
 والحول الدين، يوم إىل أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضني يف اهلل خليفة سيما املنتجبني األبرار الطاهرين الطيبني بيته أهل وعلى حممد

 العظيم العلي باهلل إال والقوه
 المسؤولية الكبرى في زمن الغيبة هي )المرابطة(

 (1) (َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر رَبِـَّها)يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: 
 (2) (ُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصبِ )ويقول جل امسه: 

 البحث يدور حبول اهلل تعاىل حول فصلني يتعلقان بكلمتني يف هاتني اآليتني املباركتني املرتابطتني.
 تتمًة للبحث املاضي.ويعدُّ ، (أشرقت): حول كلمة الفصل األول
 يف تلك اآلية االخرى. ( اشرقت)واليت ترتبط جوهريا بكلمة  (َورَاِبُطوا َواتَـُّقوا اللَّهَ )ابطة : حول كلمة املر الفصل الثاني

 تفسيران الستخدام فعل الماضي للحديث عن المستقبل
 الفصل االول: 

ــوِر رَبِـَّهــا)امااا كلمااة اشاارقت يف  لكاان تيويلهااا وبا نهااا هااو يااوم الظهااور  فقااد م ااى أن هااةه اآليااة واهرهااا هااو يااوم القيامااة (َوَأْشــَرَقِت اأْلَْرُض بُِن
)رزقنااا اهلل وإياااكم أن نكااون داان ياااهد هااةا الظهااور املبااار  امليمااون وداان يكااون ماان خلاااه خدمااه وأنصاااره وشاايعته وا اهاادين بااني يديااه  املبااار .

 واملستاهدين يف سبيله و ريقه إن شاء اهلل(.
فاان ااا تفسا ين مان مجلاة تفسا ا  اخارى أ تفسا  أويب بالعاي ولناا علياه ولاه تتماة ، وقد ذكرنا أن صيغة املاضي عنادما تساتمدم يف املساتقبل

 ستييت الحقا. 
 فرضية: المتفرقات في وعاء الزمن مجتمعات في وعاء الدهر
 وأما التفس  اآلخر فهو فلسفي عرفاين، نوضحه أكثر مث نناقاه بإجياز.

املاضاي : أنه جمرو من الزمان ومهيمن عليه وحميط به ولةا تتساوى بالنسبة له األزمنة الثالثاةيرى بين اهلل سبحانه وتعاىل حيث : الوجه الفلسفي
فلةا من املمكن أن يعرب عان كال زمان باال فعال مان األفعاال الثالثاة، حياث أناه مهايمن علاى الزماان وعلاى األفعاال وعا  متاي ر ، واحلاضر واملستقبل

 هبا. 
 .ء يقولون: املتفرقا  يف وعاء الزمان جمتمعا  يف وعاء الدهر، لتربير مثل هةه الق يةأن بعض الفالسفة العرفا :واآلن ن يف
 رف الزمان، الظرف الثاين هو ورف الدهر. وههنا ورفان ووعاءانأ الظرف األول هو انه يوجد ويعنون بةلك 

 مان أو هو احمليط بالزمان، يف تعب ين. هو روح الز  -وكما يقول السبزوارل يف حاشيته على )األسفار( أن الدهرا حسب ما يدعيه 
 واملنسااوب إىل املعلاام األول يف كتاااب )اثولوجيااا( بااين األشااياء كلهااا حاضاارة لاادى اهلل، فاملاضااي حاضاار لاادى اهلل اآلن واحلاضاار حاضاار لاادى اهلل

 اآلن، واملستقبل حاضر لدى اهلل اآلن.
م ى وقتاه ولازم أجلاه، فكاان، وهاو اآلن لاين بكاائن، وال يكاون قد ن املاضي أ إذ من الواضحبوعاء الدهر،  يقومون بتفس  ذلكلكن كيف؟ 

، فكياف يكاون حاضارا بالفعال؟ فيفسار ذلاك ويعللاه باين لناا وعاائني، وعااء الزما ان حاضرا بالفعل وقد انق اى، وأماا املساتقبل فهاو مساتقبل ِو ياي ف
 حميط هبةه األزمنة الثالثة. املاضي واحلاضر واملستقبل، أما وعاء الدهر فهو املاتمل على هو و 

 يف )الفتوحا  املكية( ويف )األسفار( وع ها.كما إخل كالمهم   -املاضي موجوو اآلن يف وعاء الدهر، املستقبل اآلن موجوو يف وعاء الدهرف
 وجوه مناقشة الفرضيةمن 

                                                           

 .96ة الزمر آي (1)
 .222آل عمران آية   (2)
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 برة.إشارة عا إىل بعض وجوه النقاش فيه نا  ناهةا البحث كما هو واضح هو حبث ختصصي لكن

 وليل إال تكرار اإلوعاء بعبارا  أخرى.لديهم ؟ فال يوجد فيين الدليلنقول: وبإجياز: هةه الدعوى بال وليل، ألنه كل مداعى حيتاج إىل وليل، 
علاى  هد انياا البديهاة والوجادان بال انأ أو ما أشابه اخليال الاعرلاو ، ال يعدو ان يكون نوعاً من اخليال العلمييف الواقع ان هةا بل نقول: 

 هاةا التصارم وهاةه التدرجيياةو  احسب كالمه املنسوب إليه يف )آثولوجيا(اا متصرام  متدرج وجوو يف وعاء الزمن وهةا يف وعائني: أنه لين لك وجووان
 ثابت وال يعرتيه التغ  والنقصان والزياوة والتحوال .يف وعاء الدهر ووجوو آخر يف وعاء الزمان، هي إمنا 

  ىت احلركة كةلك: اا وجوو متدرج متصرم ووجوو آخر ثابت!بل يقول انه ح
الزمااان املعهااوو املتصاارم التاادرجيي الااةل ينق ااي آنااا فاا ن، : زماااننيهنااا اهكااةا: أن ه كالمهاامفااإذن نتيجااة   أ هااةا الكااالم خااالف الوجاادان لكاان

 . !فيه ع  متصرمةكل األشياء املتصرمة و لين مبعىن الزمان  لكنه أي ارف و وهووزمان آخر يسمونه الدهر 
ثابتااة باايل معااىن  تمتصاارمة وليساا متدرجااة احلركااةوان . وجااووانماان البااديهي أن لااك وجااووا واحاادا ولااين أ اذ لكاان الفطاارة تاااهد كااالف ذلااك

لاين لظااهر حبسب اكالمهم  اال انوكالم شعرل. ، كما اسلفنا  خيال علميال بيس لكنه حقيقة معىن جمازل فجمرو إذا كان املراو نعم حقيقي يراو، 
 .حقيقة بل هي حقيقة أمسى من حقيقة الزمان! ابل يرون اهنوالتميل  عاِ اخليال عن

عادا ستاارمش  ان و ثرياا،  فاالن : عادا سيصابحماثالألن الوجوو املستقبلي لين متحققا يف احلال وإمنا سيتحقق، ، التناقضمنه مث إن ذلك يلزم 
يسات مباارقة وهاي ماارقة أي اا، ليسات مباارقة ألهناا زمانياة، ألهناا يف الزماان، والزماان ملااا عاد ل حساب هاةا الكاالم فاإن  انولكن و  عد، وهكةا.

اساتمدمناها ال بااملعىن الزمااين وإمناا بااملعىن  (اآلن)اا  وحمايط بالفعالألهناا يف وعااء الادهر ووعااوء الادهر موجاوو اآلن، أ يي ف بعاد، وهاي ماارقة اآلن 
  بل إليه مرجع احملاال  كلها. الوهو حم فيلزم مجع النقي ني،ا  الفعلي

بل املوجاوو موجووا اآلن،  يكون ان ال وعلى الثاين يلزم، الننا نتسائل ماذا سيحصل عدا ؟ اما نفسه او ع هكما أنه يلزم منه حتصيل احلاصل، 
 .كما أقرواوهو حمال  ، يلزم حتصيل احلاصل وعلى االولع ه 
 .بإذن اهلل تعاىلبحث املتمصه نرتكها لل، تتما بل واةا الكالم تتمة  

اي اا لاو  ، املاضاي ال ككان أن ينقلاب عماا وقاع علياه إذ كماا اناملستقبل احملقق الوقوع ينزل منزلة املاضي إلفاوة القطع باه، قالوا : الوجه االدبي
. واااةا اي ااا تتمااة، نرتكهااا  ة هااةا املعااىنكااان املسااتقبل مقطااوع الوقااوع فهااو يااارت  مااع املاضااي يف هااةه ابهااة، فلااةا نعاارب عنااه بتعباا  املاضااي إلفاااو

 اهلل. للمستقبل إن شاء
 المرابطة في الثغر الديني والعلمي واالقتصادي و...

 الفصل الثاني: 
 .الكركة يف تلك اآلية (اشرقت) كلمةاليت سيت ح أهنا مرتبطا ارتبا ا جوهريا باو ، (املرابطة)احلديث يرتبط بكلمة و 

 .(يُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَـُّقوا اللَّهَ يَا أَ )يقول اهلل تعاىل: 
  ماذا تعني المرابطة؟

 للثغر. مالزمأل: ، مرابطفهو حدوو العدو  اإلنسان يف الثغر الةل يليفإذا كان مالزمة الثغر، تعين : املرابطة
 تسمى مرابطة. (موضع خمافة وخول العدوالثغر )فمالزمة 

 بة على األمر. واملواهي : قالوا للمرابطة يف كتب اللغة وهنا  تفس  اخر
لكن املرابطاة هاهنا الثغر اختلف ف، مرابطة يف ثغر املنزلاهنا نقول: فجيدا،  تقوم باملواوبة عليهمهنار و  أ فااا ليالامر ر تدبعندما فان األم مثاًل 

 ها. طة على تربية أبناءهةه مرابف متحققة فان  موجووة
 وهكةا وهلم جرى.، مرابط على  لب العلم: الةل يواضب على ورسه ووراسته نقول انه الب العلم : مثال ثان
حيافظون على اقتصااو البلاد مان أن : ان الةين مثالوإمنا تامل الثغر االقتصاول، والثغر االجتماعي. ، ته بالثغر العسكرلختال  (املرابطة)إذن 

 الفقر بالبالو، أو الت مم أو ع  ذلك.  يف هةا الثغر، كي ال تعصف رياح هم مرابطون، اخلا ئةعا  أو التاريحتطمة السياسا  
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 يف الثغر املعريف، يف الثغر األصويل أو الفقهي أو الكالمي أو ع  ذلك. أو مرابطا يف الثغر العلمي، اإلنسان قد يكون كما انه 

كما اهناا بتفسا ها األول   حقا، فهو مرابط حقا مواوبافإن كان ، على األمر املواوبةتعين ( وع ه: فاملرابطة بتفس ها الثاين كما يف )لسان العرب
 شاملة لكل ذلك أي اً لو عممنا الثغر.

فماذا ، (َورَاِبُطوا)اي ا  وفيها كالم  ويل (َوَصاِبُروا) لين جماله اآلنوفيها كالم  ويل  (يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا)اهلل سبحانه وتعاىل يقول و 
 .ال باملعىن األخه كما تدل عليه الروايا  اي ا، تعين مالزمة الثغر باملعىن االعماهنا  (َورَاِبُطوا)كلمة  تعين

 . ( صلوا  اهلل وسالمه عليهم)أمر األئمة األ هار  وبكلمة جامعة:بوا على األمر، على أمر الدين، أمر العقيدة، أمر الاريعة، واويعين: 
 واالقتداء بهم )عليهم السالم( الروايات تصرح: المرابطة على أئمة الهدى

 : بعض الروايا فقد ورو يف يف زمن الغيبة هةه اآلية الاريفة ُفسِّر  باملصدامش األجلى اا، و 
فس  علي بن إبراهيم القماي، يف تفسا  هاةه عن ت ا (1)باآليا حيث أنه أمجع التفاس  ملا يرتبط بالروايا  املتعقلة ا تفس  الربهان يف فقد جاء 

 ." اصبروا على المصائب، وصابروا على الفرائض، ورابطوا على األئمة"اآلية الاريفة، قال: 
 هةا هو موضع الكالم. كيف؟،  األساسية األوىل الكربى ابوهرية هي أن نرابط على األئمة وويفتناإذن حنن يف زمن الغيبة 

اصـبروا علـى ديـنكم " (يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبطُـوا)عن خمتصر )بصائر الدرجا ( يف هةه اآلية الاريفة  الرواية الثاين ينقلها
 تلك الرواية األوىل. بعض أبعاو . هةه اآلن توضح" وصابروا على عدوكم، ورابطوا إمامكم فيما أمركم

الةل يدخل هو هةا الثغر فان الزموها، و أوامر األئمة، على بوا واونرابط على األئمة؟ يعين:  كن ماذا يعين انلاألوىل تقول رابطوا على األئمة، 
 منه عليكم إبلين والنفن األمارة بالسوء.

 املعاروفب علاى واو منها:واملفسرة له والاارحة أو امليولة، وهراً وبطناً و  املطابقة للقرآن الكرمي يف خمتلف احلقولوهي  وأوامر األئمة وما أكثرها
 قد عمل هبةه اآلية القرآنية الاريفة. يكونالةل ييمر باملعروف مرابطا يف هةا الثغر ليل هنار يف خمتلف ابها .  وعلى األمر به فان

 فيما أمركم وفرض عليكم.: أل إذن ورابطوا إمامكم يف ماذا؟ إذ أن اإلمام عائب اآلن
يف تفس  كما  –"  اصبروا على المصائب" األخبار( للايخ الصدومش وهةه الروايا  يكمل بع ها بع ا.  الرواية اآلخرى ينقلها عن )معاين

األئماة هام قادوة يف كال ابهاا ، الف اائل والواجباا ، ولاين يف الواجباا  ويف تار  ف. "  على التقية ورابطوا على مـا تقتـدون بـه وصابروا -اآلية
املؤمن ينبغي أن يكون شاجاعا ولاين جباناا يفار عناد أوج مواجهاة ماع جبهاة البا ال.  مثاًل فان يف الاجاعة، بل يف الف ائل اي اأ فقط  احملرما 

اضاع املؤمن ينبغي أن يكون كركاا، ينبغاي أن يكاون باوشاا، ينبغاي ان يكاون حسان اخللاق، ينبغاي أن يكاون متواضاعا فا ابط علاى التواضاع إذ أن التو 
عااوة يفقاد  فانه إلنسان عندما يرتقى يف األسباب وحيصل على مال أو علم أو مجال أو كمال أو أل شيء آخر،اوائمة، ذلك ان  حيتاج إىل مرابطة
 . األ هار ما تقتدل به يف األئمة وعلى كلبد أن ترابط على التواضع،  الفميزة التواضع، 

الن أوج حسااد.  كااي ال يتساالل إليااه  ياارابط يف ذا  الثغاارياارابط عنااد قلبااه كمااا  ان اإلنسااان فااالالزم علااىالف ااائل كلهااا حتتاااج إىل مرابطااة، إن 
 عليها واملرابطة عليها. املواوبة لو امهلت   وتنمو هةه بةرة موجووة يف النفن تنموفان باحلسد،  االبتالء بيعته  من اإلنسان

أو حيقااق  أو يؤساان مؤسسااة ضااممة يلقااي حماضاارة جياادة أو يكتااب كتابااا يلقااى رواجااا قااد احلقااد، الكربياااء، التكاارب، العجااب. اإلنسااان كااةلك
 عمله. فيحبط بةلك الناس كدحونه من هنا وهنا ، فييخةه بعض العجب، فيسمع  إجنازاً كب اً 

 يظلاام زوجتااه فيحاابط عملااهكمااا لااو كااان والظلاام،   ياااءوالكرب علااى مااا تقتاادون بااه كااي ال تنساافه رياااح العجاب والغاارور و عملااك،  صاااح راباط علااى
على ما تقتدل به كي ال ينسف  فرابط (َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوراً )و شريكه أو حىت منافسه ولم أخاه أبةلك وكما لو 

 نسفا.
 ورابطوا على ما تقتدون به واتقوا اهلل لعلكم تفلحون.: تقول الرواية

                                                           

 أل بتيويلها، وباين نزواا دا يرتبط باملعصومني عليهم السالم. (1)
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 (َواتَـُّقـوا اللَّـهَ )علـى الفـرائض  (َوَصـاِبُروا)عـن المعاصـي  (اْصـِبُروا): قاولت ، العياشايينقلها عن تفس و  ،ل الصورة أكثررابعة تكما وهنا  رواية 

، فااملرابط يف (يقاول يف سابيل اهلل (َورَاِبطُـوا)  نـااإي لنـا وقـتلهم األمـة: وأي منكـر أنكـر مـن  لـم مث قاالمروا بالمعروف وانهـوا عـن المنكـر  يقاول
 تنظيماهريفة. يف صادقه، يف وفااءه ويف هدايتاه للنااس، ويف مستاه، يف هدياه يف ماايته، يف تيليفاه، يف حماضاراته، يف سبيل اهلل هو العامل هباةا اآلياة الاا

 وتربيته، يرابط يف سبيل اهلل. 
  ، ولعدة ساعا  باليوم فقط؟بالوويفةأحيانا نقوم  أننا هل حنن حقا مرابطون يف سبيل اهلل؟ أوف
 أعم من املرابطة العسكرية يف الثغر. إذن عىن املف، (ورابطوا يقول يف سبيل اهلل)

عناد إسارائيل أو او عناد الاروم، ماثال يوجد رباا  أبعاد اذ ، ونحن السبيل بين اهلل سبحانه وتعالى وخلقه ونحن الرباط األدنى)تكملة الرواية: 
فمـن جاهـد عنـا ظلوميتهم، هةا ربا  أوج مالصق لك. تعاليمهم، ما ينبغى أن نتيسى هبم، م: السالمع ها، لكن الربا  األوج هو األئمة عليهم 

 .(فقد جاهد عن النبي صلى اهلل عليه وآله وما جاء به من عند اهلل
هااةه و ينقاال روايااة، باال روايتااني، عاان الكااايف، يف الروضااة، إذ ( يف فوائااد الاادعاء للقااائم كتاااب )مكيااال املكااارم  رائعااة ينقلهاااروايااة أخاارى وهنااا  

 الروايا  يكمل بع ها بع ا. 
 رباط األئمة )عليهم السالم( أبد الدهر

قـال . قلـت: أربعـون يومـا -ال الرباا  العساكرل-قال لي جعفر محمد بن علي البـاقر عليهمـا صـلوات اهلل وسـالمه كـم الربـاط عنـدكم؟ 
 . عليه السالم: لكن رباطنا رباط الدهر

بطا على االقتداء بيهل البيت عليهم السالم، أن يكون أبد الدهر آمرا باملعروف ناهيا عن املنكار، واألمار أبد الدهر أن يكون مرا عليه املؤمنان 
 الزمة. ووويفةوائمة،  وويفةذلك، فهي  بليل أو هنار أو بسرا أو جبهار، أو بغ باملعروف والنهي عن املنكر ال يتحدو 

 : واقعي ورمزيالرباط ولو بجوادٍ 
 إىل املعىن األوسع.  بعد ذلك مصاويق املرابطة مث ننطلق إحدحتدو كما اهنا أخرى ملا فيها من اللطافة   رواية ولننتقل إىل

 -الرواياة  ريفاة يف حاد ذا ااو  -؟ ، قال سألني أبو الحسن عليه السالم: أي شـيء تركـبفي روضة الكايف بإسناوه عن ابن  يفور املتطبابف
ان تشـتري حمـارا بثالثـة  قلت: بثالثة عشـر دينـارا، فقـال عليـه السـالم: إن هـذا لهـو السـرف؟ عتهقلت: حمارا. فقال عليه السالم: بكم ابت

قلـت: يـا سـيدي إن مؤونـة البـرذون . -الربذون على حسب تفس  بعض اللغويني كمجمع البحرين يعين اخليال الرتكياة – عشر دينارا وتدع برذونا
فقــال: الــذي يمــومن الحمــار هــو  -، عاا  احلمااروإىل  عااام خاااك وأكثاار خاصاة رعايااةإىل  ألن الاربذون حصااان حيتاااج –أكثــر مــن مؤونــة الحمــار 

 اهلل هو الرزامش فال ختف من هةه ابهة. فان –. يمون البرذون
أن يقاتال ال يساتطيع اإلنساان فاان هنا الرمزية وهنا وجهاة احلكماة، و  -أما تعلم أنه من ارتبط دابة متوقعا به أمرنا: وجه احلكمةاالمام مث ذكر 

الرمزل الاةل ينبغاي الواقعي و هةا املعىن و حىت إذا وهر اإلمام عليه السالم تقاتل بني يديه،  إذاً  يقاتل به، فليكن عند  جواو فانه اما ابواو، باحلمار
  وائماً وأبداً. أن يكون حاضرا نصب العني

 به كما هو واضح.وال يريد احلصر يةكر مصداقا من مصاويق االستعداو للظهور  ) عليه السالم (ان اإلمام 
أنه زمان الصاومش عليه السالم ومن الواضح أن املكتوب يف اللوح احملفاو  هاو أن اإلماام الثااين عاار هاو الاةل سايظهر، وإن  امة هي والنقطة اا

 .(1)كان قد ذكر اسم عدو من األئمة  كان يف عاِ البداء ولوح احملو واالثبا 
كتلاك جاواواً الاةل اإلنساان ذلاك ان يقاول لاه باين يكاون مساتعدا،  لكناه ماع ذلاكباين هاةا لاين زمان الظهاور يعلم  ) عليه السالم (ان اإلمام 

قاد يكاون لاه جاواو وقاد يكاون لاه سايف  و باين هاةا يعاين أناين جنادل حتات الطلاب، متوقعاً وهور اإلمام )عجل اهلل فرجه الاريف( فانه يلهماه وومااً 
يعطياه الكثا  و  يءالاامان املعنوياة  ذلاك يعطياهفاان يف البيات ينتظار باه وهاور اإلماام،  إذا امتلاك ساالحاً إلنسان افكما يف بعض الروايا  االخرى، 

                                                           

 كاإلمام الكاوم عليه السالم. (1)
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أين جندل حتت الطلب فكيف ياط قليب عن االقتداء بيهال البيات علايهم الساالم؟ كياف أحاب املاال، ألن  فاألكثر والتهيؤ:األكثر  من االستعداو

ماا وجاد مصااحله املالياة مهادوة،  اإذ قاد يقاع يف اببهاة األخارى ل ماامفاإلماام يظهار ، وعنادما يف املهالاك املاالالةل حياب املاال قاد ياوول باه حاب 
 كوما . احلاركا  أم يف الالرياسة سواءا يف  جراء حبالعاِ حتدث  ترون كم من املعار  يفوانكم  ،الةل حيب الرياسةوكةلك 

يف اببهاة األخارى فيكاون مان أهال الناار ال  فيتمنادمشمله مان حبهاا الات يساتطيعال قاد  إلمااما ظهارعنادما يحاب الرياساة  ان الاةل وقاع أسا 
 سامح اهلل. 

يوميااا  فيتطلااع إليااه مااثال (يف فوائااد الاادعاء للقااائم كسااالح أو كدابااة أو ككتاااب )مكيااال املكااارم  شاايئاً رمزياااً اإلنسااان كتلااك عناادما واحلاصال: انااه 
مرابطاا حقاا يف ثغار أهال البيات علايهم  باإذن اهلل تعااىل يكاون عندئاةو هةا اإلنسان يكون إنساانا آخار، فان ه، يتةكر بانه جندل وله صاحب ينتظر و 

 السالم ومرابطا يف سبيلهم. 
 

 من أهداف وفوائد المرابطة
ــه الســالم  ــه عــدونا  ظويغــي -يقــول االمــام علي هااةا و  للظهااوراسااتعداوا  إذ ياارى انااك  تلااك سااالحاً العاادو ان تغااي  : نفساايةهااةه حاارب  –ب

 ،وهـو منسـوإ إلينـا – فانه ككن أن يدافع عن نفسه مثالً  اإلرهابيونوأي اً لو هامجه األعداء  األعداء  اإلنسان طلوب أن يتملق املمطلوب، ولين 
باان تكاون خالصاة هلل  ومان ذلاك ان يلاوان نيتاه بلاون مسااول –أل ل كاان ولعلااه وللعلام  – وشرح صورهإجيابية أخرى  آثار فهنا  – أدر اهلل رزقه
ما  رأنين أعد نفسي لكي أكون من أعوان اإلمام صلوا  اهلل وسالمه عليه قد :هبةه النية يقرؤها هةه الروايا  وأي اً ها، أالعلوم اليت يقر  تعاىل فهةه

صاحلني فإن اهلل يبلغه ذلك، من بركة  ريتهومن ذلك انه ييمل ان تكون ذكل ما ييمل به،   عندئة   اهلل يبلغهفان  -غه أملهوبلم  - ككنين أن اعد نفسي
فـة " وكان عونـا علـى حوائجـه المتخل –متقني.  اً اهلل جيعل الربكة يف ذريته فيكونون علماء صاحلني أو أبرار فان لكن متوقعا أمرنا  أنه ارتبط ولو وابةً 

. 
لغيبااة هااو املرابطااة يف ساابيل اهلل عاان  ريااق أهاال البياات صاالوا  اهلل املصاادامش األجلااى اااا يف زماان افااان إذن املرابطااة املاايمور هبااا يف اآليااة الاااريفة، 

  ومربهن. وسالمه عليهم إذ هم السبيل األقوم والصرا  األوضح األبلج كما هو واضح ومبنيا 
 األعداء األربعة

 نحن تاارة  امجناا وولاة مان الاارمشفا. أقويااء اعاداءأربعاة ليال هناار  يهامجاهمث ان هةا الثغر الةل جيب علينا مالزمته واملرابطة فياه، اخلطا  فياه اناه 
أن  عااوة الدولاة تساتطيع، ذلاك ان البلياة تكاون عظيماة جادا، فاان عساكريا هامجتناا يف وقات واحادأرباع وول مان األ اراف  لو ان واتصور لكن  مثالً 

 ؟كيفاربع وول  ماذا لو هامجتها لو نزلت بكل قواها العسكرية، لكن  أخرى تكافح وولة
 على أربع قوى كبرى إعالن الحرإ

  فما هي هةه احلرب؟ ومن هم األعداء واملهامجون؟عافلون،  عنها اآلن حقيقة يف ساحة حرب لكننا واننا
 اململصاون علاى خطار عظايم اململصاني إذ:خيادع حاىت قاد الايطان قول جدا، أقوى من كل وول العااِ ألناه و الايطان. العدو األول : ابواب

لاه أي ااً لكناين أناا عافال عان بال يف واخهاةا الثغار  علاى أ ارافهاةا العادو موجاوو ومارابط و يف كال آن و فتوحة ليل هناار ساحة حرب مهةه . و أي اً 
 .ذلك!

 مارة بالسوء إال ما رحم ريب.الالنفن فان العدو الثاين: النفن. 
 وع  ذلك. الرياسة.املال، ابمال  خداعة عرارة:حلوة فهي ، قول عدوالدنيا و العدو الثالث: الدنيا، 

 . ااوىالعدو الرابع: 
 وقد يسقط سقو اً خفياً ال يظهر للعلن! يسقط سقو ا مدويا يف االمتحان مث ان اإلنسان أحياناً 

اآلن لكان عادا يف امتحاان رياساة قاد  صااحاناا إنساان فعلى كل منا ان يفكر ماع نفساه وومااً: وحنن مجيعا يف معرض اخلطر، فال يوجد ضمان، 
ساقو اً مادوياً وقاد  يساقط اإلنساان يف االمتحاان فقد امتحان مال قد اعصب ماال بغ  حق، يف امتحان امراة أو شهرة أو ع  ذلك اقتل أحدا، يف
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 . يسقط سقو اً خفياً..

 يف عرب أو شرمش؟سومش أو منزل  يوسف النيب احتاج إىل عصمة من اهلل فكيف بزيد من الناس لو كان يف جامعة اووإذا كان 
 والسقوط المدويشاه إيران 

وكاان علاى حساب قاول  احلساينية شااه إياران األسابق، األول، كاان ياارت  يف املواكاب: ماثال ،ايكاون خفيامادويا وتاارة  يكون احياناالسقو  ان 
 : - بالفارسية –الااعر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  اولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  او در عزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ميدوي
 

ــــــــه  ــــــــا در ليل ــــــــه   ــــــــت جشــــــــني ب  عاشــــــــور كــــــــرد ءعاقب
 

راساا علاى  ياار  يف املواكب وكان يركض يف املوكب حاسار الارأس لكناه عنادما وصال للسالطة انقلاب كان  اسالااه األول كان ككث  من النف 
 !!عربدة وجمون يف ليلة عاشوراء ماجنا فيهأقام حفال  حىت وصل به االمر ان،عقب 

ِف  اهلل، مسح ليلة جمون ال  وقد تقيمعلى اية حال انت احنرفت إىل هةه الدرجة! تصوروا!!   يف ليلة عاشوراء؟  لكن 
 السقوط في امتحان الرياسة أو المال والشهرة أو...

منحارف وناا  إلياه كإنساان اآلن نتكلم عن شاه إيران إننا كةلك؟   ان أل واحد منا ال يكونهو ال مان  ماف ؟السلطة باالنسانتصنع هكةا 
  ومستقبلك؟أشد االحنراف، لكن الكالم انا مستقبلي 

 يف امتحان رياسة أو يف امتحان شهرة أو مال أو مجال، او حسد أو حقد، أو كربياء أو نظر أو عيبة.  ا اهلل مسحال  –يسقط أحدنا قد 
وخاصاة يف املتادينني ماا  اآلخار بتربيار اعتياهباا للطارفوكال جهاة تاربر  ،األسافماع  أي اً  ومربرة كالنار يف ااايم  منتارة ا والعياذ باهللا الغيبة ان 
 ينبغي اجتناهبا. ، على االقل شبهةمع اهنا  !غتابهي سق الطرف اآلخر مثيفقائم على قدم وسامش بل انه غيبة التربير جند ان 
فقااد ، !يوقااع بااني الناااسمهاااه ان بعااض الناااس فااان ، ثغاار الغيبااة، ثغاار التهمااة، ثغاار النميمااة :يف هااةا الثغاار علااى التقااوى علااى اإلنسااان أن ياارابطان 

شاينه بعاض النااس لكان عائلتني، بعض الناس وأبه اإلصاالح، أم ، وقبيلة عا ة أم مرجعيةكانت أم ك ابهة، حزبا توجد ماكلة بني هةه ابهة وتل
 . وبالعكن!ابهة إىل تلك ابهة  من هةه اً سلبي اً ينقل خرب  النميمة:

ماان عامااة الصااالة  أف اال  البااني إفساااو ذا؟ لكاان هاال قااال: (1)إصااالح ذا  البااني أف اال ماان عامااة الصااالة والصاايامان  لنااا املعصااوماِ يقاال 
 . ؟والصيام

ذلاك ماع تكلام ماع هاةا الطارف لكاي يتناازل قلايال و  ،!يصالح: اما أنات ف، لكنما شئت فقلفلتكن هةه ابهة هي ابهة املمطئة أو ا رمة أو 
 يتنازل. كيالطرف  

ِرُق رَُجـاَلِن َعلَـى اْلِهْجـَراِن ِإالَّ اْسـتَـْوَجَب َأَحـُدُهَما اْلبَــَراَءَة َو اللَّْعنَـَة َو رُبََّمـا يـَُقـوُل اَل يـَْفتَـ ) عليـه السـالم (َسِمْعُت أَبَـا َعْبـِد اللَّـِه ويف الرواياة 
َُ لَـُه َعـْن   أِلَنَُّه اَل َيْدُعو أَ اْسَتَحقَّ َذِلَك ِكاَلُهَما فـََقاَل َلُه ُمَعتٌِّب َجَعَلِنَي اللَُّه ِفَداَك َهَذا الظَّاِلُم َفَما بَاُل اْلَمْظُلوِم قَالَ  َخـاُه ِإلَـى ِصـَلِتِه َو اَل يـَتَـغَـاَم

ْليَـْرِجـِع اْلَمْظلُـوُم ِإلَـى َصـاحِ  َخـَر فـَ َْ نَـاِن فـََعـازَّ َأَحـُدُهَما ا ِبِه َحتَّـى يـَُقـوَل ِلَصـاِحِبِه َأْي َأِخـي أَنَـا الظَـّاِلُم َحتَّـى َكاَلِمِه َسِمْعُت أَِبي يـَُقـوُل ِإَذا تـَنَـازََع اثـْ
َنُه َو بـَْيَن َصاِحِبِه فَِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَلى َحَكٌم َعْدٌل يَْأُخُذ ِلْلَمْظُلوِم ِمَن الظَّالِ يـَْقَطَع اْلهِ    .(2)مِ ْجَراَن بـَيـْ

كاون ياملظلاوم أو  هاو الظااِ ومان هاو مان اً ولاين معلوما اً احلاق خمتلطايكاون ؟ حقيقة، فكث ا ما لةلك املستعدهو جدا عريب، فمن وهةا االمر 
عصابه كما لو هةا ولمه بعض الظلم وذا  ولمه بعض الظلم، لكن لنفرض أنه من الثابت املطابق للواقع هةا االثبا  أن ذا  هو الظاِ  متاابكاً ف

 طلحا؟ يصالظاِ ويقول له: انا الظاِ وانت املظلوم كي  إىليةهب  ماله، ضربه، إخل، فما بال املظلوم ال
 .  ل من عامة الصالة والصيامإصالح ذا  البني هو افان 

 املرابطة على هةا الثغر، ثغر االقتداء باألئمة األ هار صلوا  اهلل وسالمه عليهم، فالواجب يف زمن الغيبة إذن 
                                                           

 .11ك 7الكايف ج (1)
 .533والكايف ج ك 115حتف العقول ك (2)



 هـ7345ربيع االول  71...........األربعاء ..................: المرابطة في زمن الغيبة (715دروس في التفسير والتدبر )
 انتصار الشيخ االنصاري على أقوى أسلحة إبليَ

وسلسالة مقطعاة  الغليظاةواحلباال  امللونةاخليو  كلكم تتةكرون ق ية الايخ األنصارل حيث ذا  الامه رأى الايطان يف املنام وبيده بعض و 
، حاب الااهرة، الااهرةمنها حب الرياساة، حاب املاال، حاب  كث ةسبع قطع، فسيل الايطان عن االمر، فقال له: هةه اصطاو هبا بين آوم. الواهنا  

ماا إليهاا، و  ياركض ذا  البعياد فاناه رياساةبإن يسامع ماا فاناه  -والعياذ باهلل –إخل، وأما االحجام املمتلفة فألن بعض الناس ضعاف فيسحبهم كيط 
. كال إنساان مناا معارض ااةا !فقاط قتال ساائق تكساي علاى مائاة ووالر ان شمصااً قبال فارتة وقاد حادث  يبياع ويناه،حاىت مان املاال  بقليالإن يسمع 
 .هنار -ليل  االمتحان

سلة، قال له: هةه السلسلة رميتها على عنق الايخ األنصارل سبع . فسيله عن السلعلي أقوى منه اسحبه حببل، أو حببل  هو فقال له: والةل
 مرا ، فقطعها يف كل مرة. 

يف مكاسبه ويف رسائله. كث  من الناس قد يكتبون كتبا، كث  من الناس اهلل ، لةا بار  !الايخ األنصارل اصبح الايخ األنصارل ولةلك جتدون
 ر آخر.قد ينجزون، قد يؤسسون، لكن الربكة اإلاية أم

، الااااريفة ااااةه الرواياااا  ا، ثغااار الااادنيا، فعندئاااة يكاااون مصاااداقاااااوىإذا كاااان اإلنساااان مرابطاااا يف هاااةا الثغااار، ثغااار الاااايطان، ثغااار الااانفن، ثغااار 
 حيث يكون مرابطا يف سبيل اهلل.  الكركة:ومصدامش اةه اآلية 

اهلل تتمااة حبثنااا املاضااي حيااث أننااا ِ ننااه البحااث املاضااي ماان وللحااديث صاالة وتتمااة باال تتمااا  وساانكمل يف بعااض األسااابيع القاومااة إن شاااء 
 له تتمة إن شاء اهلل.ان فأو ع  ذلك عاِ الظهور وأنه عاِ األسباب واملسببا  أو االعجاز املطلق  حولاالحتماال  الثالثة 

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رإ العالمين وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.
 


