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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني سيما خليفة اهلل يف األرضني واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم
الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم

المرابطة في ثغر (التصور والتصديق) في زمن الغيبة
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احلديث يف هذا اليوم سيدور بإذنه تعاىل حول عنوانني:
العنوان األول :هو العنوان املنطقي الشهري وهو( التصور والتصديق) .
العنوان الثاين :هو العنوان الذي ورد يف هذه اآلية القرآنية الكرمية بقوله تعاىل {ورابطوا} أي :عنوان (املرابطة).
العنوان األول :التصور والتصديق ودورهما في بناء شخصية اَلنسان
احدى حبوث املنطقق الشقهرية هقو مبحقث التصقور والتصقديق ،وحنقن نقدرا املنطقق بشقكل عقام مقن عاويقة علميقة حبتقة ،حيقث نريقد أن نق ر
التفكري ،وحنفظ الفكر عن اخلطأ الناتج من العلة الصورية لالستدالل والبحث.
لكققن منطقققة الف قراة ونقطققة ال ققع هققي أننققا ال نققدرا علققم املنطققق مققن عاويققة علققم الققنف االجتمققاعي وال نققدرا املنطققق مققن عاويققة علققم
األخالق ،وهذا ما نريد أن نشري له بإجياع يف هذه الفصل األول من الكالم.
وسنجد فيما يرتبط بإ ار حديثنا الثاين وهو املرابطة ،ذلك الرتابط اجلوهري بقني مبحقث التصقور والتصقديق وبقني علقم القنف وعلقم القنف
االجتماعي ،وبذلك سيظهر لنا أي اً الرابط بني (التصور والتصديق املنطقي ) وبني (القمرابطة) يف اآلية القرآنية الكرمية؟
أنواع التصور األربعة
وبكلمة واحدة :فاننا عندما ندرا التصور والتصقديق مقن عاويقة علقم القنف  ،ومقن عاويقة نفسقية ،ومقن عاويقة علقم القنف االجتمقاعي ،ومقن
عاوية علم االخالق ،فستفتح لنا نافذة معرفية جديدة:
ان التصور ق بإجياع ق يتعلق بأحد أمور أربعة ،كما هو معروف يف علم املنطق:
 -1اذ ان متعلق التصور تارة يكون املفردات ،كما لو تصورت جبالً من ذهقب او األبقي أو األسقود أو العقادل أو الفاسقق أي :مقا تع لقلقه
اإلنسان ،وما حصل يف ذهنه من املفردات فهو تصور.
غالم عي ،قد ،إذ ال تصقديق فيقه ،كقذلك الصقفة واملوفقوف مثقل :الرجقل
 -2وتارة يتعلق باملركبات الناقصة ،مثل امل اف وامل اف إليه مثلُ :
العادل ..كذلك الصلة واملوفول مثل :الرجل الذي  ...الرجل الذي ماذا؟.
 -3كمققا ان التصققور اي ققا يتعلققق باالنشققائيات مثققل :اذهققب ،وهققو فعققل امققر ،لققي فيققه تصققديق بققأمر موجققود يف اخلققاري كيققه هققذا لكققي
ذهبت؟ اي ا لي فيه تصديق ،بل هو استفهام عن حتقق هذا األمر.
تصدق به ،وإمنا هو إنشاء وإجياد .او هل َ
 -4ويتعلققق اي ققا باجلملققة اخلةيققة املشققكو فيهققا إذ ال تصققديق ،كمققا لققو بل ققك خققة فشققككت يف فققدقه وكذبققه فأنققت متصققور للموضققو
واحملمول والنسبة احلكمية بينهما .

( )1الزمر96:
( )2آل عمران.222:

()2
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أما التصديق :فان متعلقه هو النسبة احلكيمة مع اإلذعان هبا أي إذا اذعنت هبا فهو تصديق
وهذا هو البحث املنطقي الشهري وبإجياع ،وتوجد هنا حبوث أكثر ختصصا وعمقاً لكننا نكتفي هنا هبذا املقدار ملوضع احلاجة .
والققذي نريققد أن نقولققه :أن التصققور لققه دور اساسققي يف فققناعة ة صققية اإلنسققان ،وهنققا مققو ن مققن مقوا ن املرابطققة يف اآليققة القرآنيققة الكرميققة،
أي هو ف رى من ف رياهتا.
فان أول مو ن للمرابطة هو املرابطة يف مقابل ةيطان التصور ،يف بع أنواعه.
التصور قد يصنع التصديق وقد ينتج العمل
مث ان التصققور يصققنع التصققديق وينتجققه يف بع ق احلققاالت ،ومققن املعققروف أن التصققور ال يسققتلزم التصققديق لكققن يسققتث مققن ذلققك بع ق
العناوين الرئيسية الق ققد نتحقدث يف املسقتقبل عنهقا ،وسقوف يتبقني ان التصقور يصقنع التصقديق يف بعق احلقاالت كمقا سنشقري اآلن إىل بعق
مصاديق مو ن الشاهد من ذلك على ضوء آية املرابطة.
بل اننا نذهب اىل ابعد من ذلك فنقول :ان التصور قد ينتج العمل ،أي ان التصور بنفسقه ققد يثمقر السقلو والعمقل اخلقارجي وذلقك علقى
عك ق املعققروف عققادة وهققو أن التصققديق يسققتتبع العمققل فانققه وإن فققح يف أحيققان كثققرية إال اننققا عنققدما نققدرا الق ققية مققن عاويققة علققم الققنف ،
سنكتش أن التصور يف أحيان كثرية أخرى هو الذي يصنع السلو  ،وإن كان التصديق على النقي .

شيطان التصور
فمثالً :قد يتصور اإلنسان إمرأة أجنبية متةجة ،فان هذا التصور هقو تصقور ةقيطاين علقى اإلنسقان إن يقرابط دون تسقربه إىل منطققة القنف
واخليال فان هذه أول حمطات املرابطة .أي ان نف التصور المرأة أجنبية متةجة هو ةيطان بعينه ينب ي أن يُبعد عن ففحة سريرة اإلنسان.
وقد يتصور اإلنسان املعصية ،فيكون نف تصوره هذا ةيطاناً ي ويه وي ريه على االقرتاب منها ،فيكون عليه أن يطهر نفسه وقلبه منه.
وقققد ورد يف الققدعاء الققذي يق قرأ عنققد االغتسققال ان يقققول االنسققان عنققده :اللهــم رهــر لــي قلبــي!! مققن مققاذا؟ مققن وسققاوا الشققيطان ومققن
التصورات الشيطانية أي اً.
فلو ان اإلنسان نظر اىل إمرأة أجنبية يف التلفزيون ،فحىت لو كانت هذه النظقرة رقردة مقن الريبقة وخقوف االفتتقان وحقىت لقو أن مرجقع التقليقد
الققذي قلققده اإلنسققان مل ققرم النظققر إىل هققذه الصققورة ،فققان مققا ينب ققي للمق من هققو ان ال ينظققر إليهققا ألن هققذه الصققورة هققي ةققيطان؛ ألهنققا عنققدما
تققنعك يف داخققل اإلنسققان تقققرب اإلنسققان إىل املعصققية عنققد احملطققة الفارقققة بققني احلققق والبا ققل ،فت ريققه باملعصققية حيققث يقققع يف امتحققان حقيقققي
وذلك ألن الصور تبدأ يف الالوعي ترتاكم فتجره للمعصية.
لن أحدنا ان هذا أو ذا مكروه! وذلك ألن املكروه مكروه ومب وض ،وحنن نتسلح بسالح أنه مكقروه فنفعلقه! ان مقن الصقحيح ان
وال يقو ل
اهلل أراد أن يسهل علينا فلم رم كثرياً من األمقور لكقن مل ال يكقون االنسقان حمتا قاً حكيمقا ،ألنقه عنقد سقاعة الصقفر فقان هقذه الصقور املرتاكمقة
ست ثر قطعا.
كذلك اإلنسان قد يتصور بينه وبني نفسه :هل أدفع اخلمق أم ال أدفقع؟ أققوم ألفقلي فقالة الليقل ام ال؟ هنالقك ديقن علقي ،هقل أسقدده
يف وقتققه ام ال؟ هققذا هققو ةققيطان التصققور وهققو مققن مقولققة اإلنشققاء ال ق ذكرنققا اهنققا مققن أقسققام التصققور ،وكققان ينب ققي عليققه ان ال يتصققور ويفكققر
ويرتدد ،بل عليه ان يقرر ان يدفع ما بذمته فوراً فريضي ربه ويق ي فرضه.
كذلك هل اسرتضي فالنا حيقث اغتبتقه()1؟ ملقاذا تفكقر وتبققى يف دائقرة التصقور؟ اذهقب واسرتضقيه واكسقر غقرور فمقا االةقكال يف ذلقك؟
( )1إن مل ترتتقب مفسققدة أكققة علققى حسققب رأي السققيد الوالققد  يف املسققألة ،ألن املسققألة خالفيقة ،اذ لققو اغتققاب ةق هت ة صققا أو اهتمققه أو لل عليققه أو غققري ذلققك ،فهققل
جيب عليه أن يسرتضيه؟ املسألة خالفية لكن البع يفصل :أنه لو كان االسرتضاء مما ال ترتتب عليه مفسدة أعظم فيجب وإال فال ،وذلقك ألنقه احيانقا يفقتح االسرتضقاء
باباً للفساد أعظم إذ قد ال يرضى الطرف االخر فيثري ذلك فتنة كةى وتبدأ مشكلة جديدة( .السيد االستاذ حفظه اهلل تعاىل)
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بل انه هو عني السمو الروحي والعزة :ان تتعزع بطاعة اهلل بالفرار عن معصيته.
ان املشققكلة الكققةى هققي اننققا ال ن قرابط عن قد الث ققر األول الققذي ي ققدخل منققه إبلققي  .وأول ث ققر ه ققو التص ققورات الشققيطانية .وثققاين ث ققر ه ققو
التصديق ال الة والبا لة واملنحرفة وثالث ث ر هو العمل والسلو اخلارجي.
التصورات الرحمانية
ان التصقور بكلمققة واحققدة يسققهم يف فققناعة ة صققية اإلنسققان ،مققثال لققو تصققور اإلنسققان أمققري املق منني عليققه الصققالة والسققالم ،بتلققك الطلعققة
النورانيققة ،وذلققك السققيماء املالئكققي ،لققو انققه يفسققده يف ذهنققه وتصققوره فقققط ،فققان هققذا بنفسققه يوجققد نققورا يف قلبققه وجواحنققه ،ويصققوة ة صققيته
اإلميانية بنحو أف ل.
ولو ان اإلنسان تصور اإلمام املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الشري  ،وتذكره يف الصباح واملساء ،وحاول ان يت يله ،يتمثلقه ،يتجسقده ،ولقو
بصققورة نورانيققة أي بشققكل هالققة مققن النققور ،فققان هققذا بنفسققه يسققهم يف فققناعة ة صققية اإلنسققان املعنويققة وسققوف مينعققه مققن املعصققية إذا كققاد أن
يقرتب منها.
وكذلك لو عايش اإلنسان فور ضريح اإلمام احلسني عليه السالم ،او الكعبقة املنقورة ،او أي قاً :كتقاب الكقايف الشقري  ،او حتق العققول،
او هنج البالغة ،او االحتجاي ،او حبار األنوار ،فان نف هذا التصور يصنع ة صية اإلنسان الروحية واملعنوية بل والفكرية أي اً.
خطة الغرب لصناعة التصورات اآلئمة
وبققالعك مققن ذلققك :ان يتصققور كتققاب فسققق والعيققاذ بققاهلل ،او حققىت يف متابعققة نشقرات األخبققار ومشققاهدهتا فيمققا تت ققمن مققن لقطققات غققري
نزيهة أو اخبار غري أخالقية .فان هلا تاثريا عكسيا على روحية ومعنوية االنسان يف ال الب.
واملتتبقع يالحقظ بوضققوح ان ال قرب لققه منهجيقة خطققرية فقاهنم يدرسققون املنطقق مقن عاويققة علقم الققنف  .وانقتم تالحظققون اآلن كيق ان وسققائل
األعالم مشحونة بأخبار اجلرائم وسفك الدماء واملشاهد امل ملة واملروعة وباملشاهد أو األخبار غري األخالقية!! ان وراء ذلقك ختطيطقا ودراسقات
نفسية وحتليالت دقيقة عن مدى تاثري ذلك على ماليني املشاهدين من املسلمني وغريهم.
فققان اإلنسققان عنققدما يق قرأ يف اجلرائققد او اإلذاعققات او الشققبكة العنكبوتيققة او غققري ذل ققك ،عققن حققاالت كثققرية مققن ج قرائم القتققل ،او ج قرائم
االغتصققاب ،فانققه يتعققود علققى مسققا ذلققك وقققد يسققتمرؤه وتتشققبع نفسققه هبكققذا اخبققار وهكققذا مشققاهد ،فققال يسققتعظم املنكققر وال يسققتقبح الظلققم،
وةيئا فشيئا ينسلخ عن ضمريه وانسانيته ،مث يتقبل القوانني املتهتكة واالساليب الشاذة وهو ال يبقاي( ،)1ان نفق هقذا التصقور يصقنع ة صقية
اؤلئك الشباب ،ألن قبح العمل يرتفع بالتدريج عن أذهاهنم ويصبح ةيئاً عادياً روتينياً.
اما إذا مل يتصور اإلنسان إال املسجد ،إال احلسينية ،إال الطهر ،إال العفاف ،إال الور  ،إال التقوى ،إال األولياء ،فقان فهقذا اإلنسقان يسقمو
و لق يف أفق النزاهة واملعنويات بيعيا.
إذن :الث ققر األول الققذي ينب ققي أن ي قرابط عنققده هققو ةققيطان التص ققور ،يف مقابققل نزاهققة التصققور ،ولققذا يفققدون ان أولي ققاء اهلل ال يفكققرون يف
املعصققية ...فققان اإلنسققان احيانققا ختطققر ببالققه املعصققية فيفكققر أن يعمققل هبققا او ال يعمققل مث انققه بعققد ذلققك ال يعمققل ،لكققن نفق هققذا التفكققري هققو
منقصة و رذيلة ت ثر يف نف االنسان وتن ر من إميانه.
واحلافقل :ان هققذه التصقورات سقواء أكانقت يف حقققل اإلنشقاء أم يف املركققب النقاقهت ،أم غققري ذلقك مققن التصقورات فاهنققا تق ثر سققلبا او اجيابققا
على نف االنسان.
(رابطوا على ما تقتدون به) حتى في خطرات القلوب

( )1اعلنت وسائل االعالم هذا اليقوم ( االربعقاء 2214/2/5م)" :وافقق برملقان اسقكتلندا أمق الثالثقاء ب البيقة سقاحقة علقى مشقرو ققانون يسقمح بقزواي املثليقني ،ليصقبح البلقد
السابع عشر الذي يعطي ال وء األخ ر هلذا الزواي ،رغم معارضة املنظمات الكنسية الرئيسية ".املصدر :موقع قناة  BBCالعريب ق املقرر ق
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وقد ذكرنقا سقابقا الروايقة الشقريفة(( :رابطـوا علـى ماتقتـدون بـه .)) ...أي ان يقرابط اإلنسقان علقى االقتقداء باألئمقة األ هقار ،وبرسقول اهلل
فققلى اهلل عليققه وآلققه ،حيققث كققانوا منققزهني حققىت عققن خط قرات القلققوب وحققىت عققن وسققاوا النفققوا ،باملقققدار الققذي نسققتطيع فاننققا وان كنققا ال
نستطيع ان حنلق إىل تلك العلياء كما هقو واضقح لكقن ميكقن ان نسقعى لنصقل إىل مقا ميكقن ان نصقل إليقه ((اَل وإنكـم َل تقـدرون علـى لـ

ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد)).
فعلى اإلنسان دوماً أن ميلئ ذهنقه وحمقيط قوتقه املت يلقة واملتو قة بالصقور اإلجيابيقة املشقرقة ،وباملعقاين السقامية مثقل الوفقاء ،الصقفاء ،الصقدق،
احملبققة يف اهلل وبققاهلل وهلل ،التوسققل ،فققان هققذه املعققاين عنققدما يستح ققرها اإلنسققان يف ذهنققه دائم قاً فانققه سققوف تت ققري نفسققه وتسققمو ويتحققول إىل
ة هت آخر أكثر كماالً وف يلة وتقوى بإذن اهلل تعاىل.
فهذه – إذن  -هي احلقيقة األوىل وهذا هو مو ن املرابطة األول.
التصور كثيراً ما يستلزم التصديق
احلقيقة الثانية :ان التصور يسهم يف فناعة التصديق يف احيان كثرية ،وتوضيح ذلك :ان التصور كثرياً ما ال ربط لقه بالتصقديق :مقثالً جبقل
من ذهب ،هل نصقدق بوجقوده أو ال نصقدق بقه؟ ،ان هقذا التصقور هقو البشقرل بالقيقاا إىل التصقديق أي انقه حيقاد فقال ينطقق بانقا موجقود وال
يقول أنا لست موجوداً ،لكن بع التصورات تسهم يف فناعة التصديق.
وذلك مثل كافة املمتنعات وكافة الواجبقات بالقذات .ولقذا يققال :تصقوره مسقاوق لتصقديقه .فمقثال :القدور ممتنقع ،فقان إنسقان إذا فهقم معق
الدور حقيقة فحينها يقطع بأنه ممتنع وال تاي إىل استدالل.
وان مشكلتنا مع بع العلمانيني ومع غريهم ممن ينكر بع البديهات هو اهنم ال يتصورون هذا املفهوم جيقدا ،ولقذا يبقدأ ينقاقش وجيقادل
وقققد يققرف  ،لكنققه لققو خلققى مققع نفسققه وتصققور مققا هققو الققدور ألذعققن بامتناعققه فققوراً ،والققدور هققو توق ق الشققيء علققى مققا يتوق ق عليققه .يف مثققال
تقرييب :كي يكون الشيء هقو حتقت يف نفق الوققت القذي هقو فيقه فقوق مقن جهقة واحقدة؟ ذلقك لقي ععققول ،وبالدققة :كيق يكقون الشقيء
علة ملا هو علة له من جهة واحدة؟ هذا غري معقول.
ان تصققور الققدور حقققا مسققتلزم للتصققديق بامتناعققه فققدقا ،واملشققكلة األساسققية أنققه كثقرياً مققا ال يوجققد تصققور وحنققن يف مباحثاتنققا الكالميققة مققع
اآلخرين ،جند ان ةيطان التصور هو السبب يف ضالل الكثريين ،فحيث تصور القبع أبقا بكقر علقى غقري فقورته ،او تصقور أمقري املق منني علقي
جره إىل ذلك الوادي السحيق ،فلم يدر احلقيقة النافعة واحملجة الواضحة.
بن أيب الب على غري فورته ،فان ذلك هو الذي ل
فاملشكلة األوىل هي يف التصور ،كما سبق واملشكلة الثانية هي يف ان التصور يصنع التصديق.
ويف الواجبات الوجود األمر اي ا كذلك ،ويف مطلق الفطريات ،واالوليات ،والبديهيات فمثالً (واجب الوجود) ،فان تصور اهلل تعاىل ي ق
عققن كققل ةققيء آخققر ،أي تصققور الققذات املسققتجمعة جلهققات الكمققال كلهققا فانققه يسققتلزم التصققديق بوجققوده وبانققه اخلققالق وبوحدانيتققه ،ولققذا يقققول
ِ
ِ بِ
ســمو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض) كأنققه يريققد ان يقققول :انققه ال ةققك فيققه وال رققال للشققك فيققه ،فانققه فطققري وعجققرد الرجققو
تعققاىل ( :أَفــي اللــه َش ـ ِ فَــار ِر ال ب َ َ
للفطرة يكش لك األمر وعجرد تصور املراد بق(اهلل) جيدا فانقك ستصقدق ،ولقي هنقا ةقك ،وال تقاي السقتدالل فقان نفق تصقوره مسقتلزم
لتصديقه.
التصور المجسم للمعاصي من أفضل ررق الردع عنها
وعوداً إىل املعافقي – وكقذلك الرذائقل األخالقيقة  -جنقد ان مشقكلة الكثقري منلقا أنقه ال تصقور حقيققي لنقا عقن فداحقة هقذه املعصقية واجلرميقة،
نتصورها كذبة بي اء وال يوجد لدينا تصور واضح عن واقع الكذبقة :ان الكقذب هقو عققرب سقوادء وليسقت كذبقة بي قاء ،لكقن :عنقدما يكقون
التصور مشوهاً وناقصاً حينها يقول اإلنسان أهنا ررد كذبة عادية ال ضرر فيها! .لو كان التصور حقيقياً الستتبع التصديق والعمل اي ا.
ِ ِ
يفسقد اإلنسقان هقذا املعق حقيققةً وتصقوره
يف تلك اآلية القرآنية الكرمية حيث يقول تعاىل( :أَيُ ِِّ ه
بأَ
َح ُد ُك ْم أَ ْن يَأْ ُك َل لَ ِّْ َـم أَخيـه َم ْيتـاً) لقو ل
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جيققدا ،أي :تصققور قطع قاً وأج قزاء مدميلققة مققن حلققم أخيققه عنققده وهققو يأكققل منهققا ،فكققم يتقققزع اإلنسققان حينهققا إذا تصققور ذلققك حقيقققة؟ كمققا انققه
سيصدق قطعا بأن هذا قبيح.
كذلك لو تصقور بقأن ة صقية اخيقه االعتباريقة هقي أهقم مقن هقذه الش صقية اجلسقدية وتصقور نفسقه هقو يقنهش مقن حلمقه ومقن مسعتقه ،إذا
تصور ذلك حقيقة فانه ال تاي إىل استدالل على انه قبيح وحرام بل سيكون واضحاً لديه وضوح الشقم بقان ذلقك قبقيح أةقد الققبح وحقرام
أكيد وانتهى احلال.
ِ بِ
ال الْيَتَ َامى ظُلْماً إِنب َما يَأْ ُكلُو َن فِي بُطُونِ ِه ْم نَاراً).
ين يَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
كذلك الذين (إ بن الذ َ
ولكي يتصور اإلنسان فداحة األمر فعلى ذلك املبتلى بالربا ان يقذهب إىل النقار املشقتعلة ويققرب يقده إليهقا لقيح بقبع احلقرارة مث يقارهنقا
بالنار ال أكلها يف بطنه ،ويتمثل هذا املع يف ذهنه.
وكققذلك اإلنسققان املبتلققى بال يبققة ،عليققه ان يققذهب إىل املقققةة ويتصققور امليققت هنققا يف قققةه مث يتصققور نفسققه وهققو يققنهش مققن حلمقه ،فكققم هققو
مقزع؟ كم هو منفر؟ فليجسد هذا املع يف ذهنه.
ان احققدنا قققد يكققون جالسقاً يف رلق مطايبققة ورلق مسققر مث اغتققاب ذا امل ق من وتلققك امل منققة ،قققد ال ق بقققبح ذلققك العمققل وفداحتققه،
اجملسققد يعق لد نوعقاً مققن اإل ققاء القققوي امل ق ثر يف فققناعة ة صققية اإلنسققان .يف التصققديق بقققبح الشققيء ويف األثققر
لكققن التجسققيد احلسققي والتصققور ل
اخلققارجي الققذي ميكققن أن يرتتققب علققى ذلققك ولققذا فققان مققن األسققاليب النفسققية املهمققة لكققي يرتققد اإلنسققان عققن املعافققي ويكققون مرابطقاً يف هققذا
الث ر ،وهو أول ث ر ،هو أن يقوم اإلنسان بعملية تشبيه املعقول يف ذهنه باحملسوا بشكل اف ل.
المرابطة في ثغر الفضائل
وهنا أنقل لكم قصة لطيفة – وهي قصتان يف قصة: -
القصة األوىل وهي متهيد للقصة الثانية مع ان هلا املوضقوعية أي قاً :احقد العلمقاء وهقو مقن اخلطبقاء اي قاُ ،دعقي إىل رلق يف إحقدى القبالد
املعروفققة بأهنققا تعطققي امقواال جيققدة لل طيققب ،إضققافة إىل أن أهققاي ذلققك البلققد الكقرام ال يقتصققرون علققى إعطققاء اخلطيققب أجققرة اخلطابققة إن فققحة
هذه التسمية فقط بل اهنم أي اً يهدونه اهلدايا والنذورات وخافة انه إنسان فاحل – كما أعرفقه  -إنسقان متققي ،ور  ،والنقاا بقون بطقبعهم
املتققي الققور  ،فيعطققوه هققدايا ويعطقوه أي ققا نققذورات ،ومققا اةقبه ومققنهم مققن يققدفع النقذورات مسققبقا( ،وبققني قوسققني أققول :ان النققاا عققادة يعلقققون
الوفاء بالنذر على حتقق ما نذروا ألجله ،ولكن الطريقة الثانية وهي إعطقاء النقذر – أي مقا نقذره  -مسقبقا هقي أكثقر فاعليقة ،وققد ذكقرت ذلقك
لبع امل منني ففعلوا وكانت احلاجة ناجعة حينئذ).
وعلى أيقة حقال :ففقي ذلقك البلقد املعقروف ،اخلطيقب صقل علقى مبلق جيقد مقن النققود إمجقاال ،فقدعوه إىل رلق تليفونيقا – يف ةقهر حمقرم
لعلققه – لكنققه اعتققذر .ملققاذا اعتققذر؟ (الحظ قوا الوفققاء .رغققم عققدم وجققوب ذلققك عليققه علققى حسققب رأي املشققهور) ،قققال هلققم أين التزمققت قبققل أن
تتصلوا يب مع رل اخر يف إحدى القرى النائية ،لذلك اعتذر منكم .وكان هذا البلد الثاين يعطي لل طيب نقودا قليلة جدا.
فقالوا له أن ميكن أن تبعث نائبا أو تتصل هبم لتعتذر منهم وترضقيهم بنحقو مقا فققال :كقال ،ألين اعطيقب كلمقة وانقا عنقد كلمق ! .مقع أنقه
كان إذا ذهب إىل ذلك البلد سيحصل على مبال كبرية غري ما صل عليه ملشاريعه..
فكقم هلقذا اإلنسققان مقن قيمقة؟ كققم لقه مقن القيمققة عنقد نفسقه؟ عنققد النقاا؟ ،وقبقل ذلققك كقم لقه مققن القيمقة عنقد اهلل سققبحانه وتعقاىل؟ وهققذا
منوذي واحد من اإلنسان املرابط عند هذا الث ر ،اع ث ر هذه الف يلة :الوفاء.
ولو ان كل إنسان متدين من بيب او مهنقدا أو رجقل ديقن أو غقريه عُقرف بالوفقاء ،فكقم سقيكون ذلقك عقزة للقدين؟ وكقم سيشقكل ذلقك
دعوة للدين .فهنا إذن مو ن مرابطة :املرابطة على ف ائل األخالق.
مث ان هققذا العققامل اخلطيققب ينقققل ق ققية هامققة ،يقققول اعققرف فالنققا مققن العلمققاء األوليققاء ،منققذ اربعققني سققنة أعرفققه ،كققان جياهققد نفسققه بشققكل
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غريب ،ولذا فانه بعد ول جهاد للنف حصل على كرامات لكنه كان يتكتم عليها بشكل ةديد فلم يعرفه إال األوحدي ،وهو منهم.
يقول بني فرتة وأخرى كنت أعوره ،ويف إحدى املرات لبت منه موعداً فرف  ،وكررت الطلب مرة ثانية ،وثالثة ،ورابعة ،لكنقه كقان يقرف .
مث بعققد إفقرار مسققح باللقققاء ،فققدخلت عليققه فرأيتققه حزينققا كئيبققا فقلققت لققه :موالنققا مققا الققذي حصققل؟ قققال ي :انققت ال تققدري مققا الققذي حققدث! ان
جهود أربعني سنة من جهاد النف حتطمت كلها يف ثانية واحدة!!
بِ
بِ
س ُـر بن َك ْس َـر
اد فَـيَـعُ ُ
س ُر بن َك ْس َـر ال هز َجـا ِ َوإِ بن ال هز َجـا َ يـُ َعـ ُ
ـود َك َمـا َكـا َن َواللـه لَتُ ْك َ
وقبل أن نكمل هذه الق ية فلنقرأ هذه الروايةَ (( :والله لَتُ ْك َ
ِ
ص بن َواللب ِه لَتُـغَ ْربَـلُ بن َك َما يـُغَ ْربَ ُل ال هزَؤا ُن ِم َن الْ َق ْم ِح))(.)1
بار ََل يَـعُ ُ
ود َك َما َكا َن َواللبه لَتُ َم بِّ ُ
الْ َفخبا ِر َوإِ بن الْ َفخ َ
ويف كتاب العوامل ينقل هذه الرواية عن غيبة الطوسي ،يقول الراوي :قال ي أبا عبقد اهلل( :واهلل لتكسـرن كسـر الزجـا وإن الزجـا يُعـاد
فيكــون كمــا كــان )...وذلققك يعق ان اإلميققان فجققأة يتفتققت ويققتحطم وقققد يكققون ذلققك يف امتحققان رياسققة ،أو امتحققان ةققهرة ،أو امتحققان غيبققة
م ق منني أو تيققارات مققن امل ق منني ،إذ قققد يكققون هلققم عققذرهم ،ق قد يكققون هلققم اجتهققادهم الشققرعي ،فناقشققهم نقاةققا اجتهادي قاً امققا ال يبققة والتهمققة
والنميمة وال افبحت سقوقاً رائجقة ،فقان ذلقك ممقا يكسقر االميقان ويفتتقه كمقا يكسقر الزجقاي ويتفتقت .واملالحقظ هقو ان اإلمقام ( عليقه السقالم
)يقسم على ذلك أفال جيب على اإلنسان أن تال؟ وأال جيب أن تكون مرابطته بأةد أنوا املرابطة عند ث ر املعافي؟.
مث ان هذه الرواية تفيد التشجيع على االحتيال ،ال للتحري على االستسالم وذلك كما لو ققال اخلبقري :واهلل ان اللصقوي حميطقني بالقدار
وسققيقتحموهنا غققداً مققثالً ،فققان ذلققك دعققوة الختققاذ احلائطققة واحلققذر واإلعققداد واالسققتعداد قققدر املسققتطا أو احملاولققة للت في ق مققن اخلسققائر ،ال
لالستسالم هلم وفتح الطريق أمامهم!
ظهقر فيعقود كمقا كقان ،إال
مث ان من املمكن أن يتقوب اإلنسقان ويسقت فر اهلل سقبحانه وتعقاىل مقن غيبقة أو هتمقة أو نظقرة ،أو حسقد ،حققد ُم َ
ان اإلمام يزيد من حدة الوترية :واهلل لتكسرن كسر الفخار( )2وإن الفخار َل يعود كما كـان ..فقان الف قار إذا كسقر فانقه ال يعقود كمقا كقان،
أفال يستدعي ذلك أعظم املرابطة؟
فعلينا أن حنتال أةد االحتيال وأن ندقق ،أن نتأمل ،كقي ال تصقدر منقا معصقية واحقدة ،ألن هقذه املعصقية ققد يفقر إىل معافقي اخقرى وققد
حتطققم كققل إميققان اإلنسققان ،وذلققك هققو املطلققوب منققا لسققبعني سققنة – أو أقققل أو أكثققر – فقققط مث لنققنعم ملاليققني السققنني بققل إىل مققا ال يتنققاهى مققن
السنني بإذن اهلل تعاىل.
فلنتصور هذا حققا :نتصقور الزجقاي ونتصقور تفتتقه ،فقان هقذا التصقور إذا كقان واضقحا قويقا فإنقه يققود للعمقل ،يققود لالحتيقال ،يققود للنزاهقة
حقا.
مث يكمققل االمققام ( عليققه السققالم ) ... :واهلل لتميــزن .فققان سققنة اهلل سققبحانه وتعققاىل ان مييققز اخلبيققث مققن الطيققب "...واهلل لتمِّصــن"...
وهققذا ابققتالء إهلققي بققأعلى درجاتققه ،وال يسققتث اهلل مققن ذلققك عاملققا ،وال جققاهال ،وال مرجعققا ،وال مقلققدا ،وال مهندسققا وال بيبققا وال غققري ذلققك.
"...واهلل لتغربلن  "..فكما ان املصفاة ت ربل احلبوب كذلك الناا ي ربلون ،وبع هم يسققطون كمقا تسققط حبقات الرمقل الناعمقة مقن ال ربقال
!!! .
الوالد اهلل يرمحه اهلل تعقاىل كقان ينققل ،يققول :احقد األوليقاء رأى يف املنقام مصقفا ًة كأهنقا يف السقماء معلققة يف الف قاء ثقوهبقا كبقرية وكقان عقدد
من العظماء يقعون منها ،أي كان عدد من كبار الش صيات يسقطون من ثقوهبقا .ذلقك ان االمتحقان اإلهلقي حقىت بلعقم بقن بقاعورا يسققط فيقه
رغم انه كان الذي آتاه اهلل االسم األعظم ،فليست الحد ضمانة إال الدعاء والتوسل واملرابطة الدائمة واالحتيال.
"...واهلل لتغربن كما يغربل الزؤان من القمح"...
( )1حبار األنوار ي  52ي 121وغيبة الطوسي ي.342
( )2وهو الطني املطبوخ الذي تصنع منه الكيزان (مجع كوع)
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فهذه إذن هي نقطة مرابطة جوهرية ،نقطة مرابطة حقيقية ،وهي أن يرابط اإلنسقان عنقد كقل تلقك الث قور :ث قر الشقيطان ،ث قر القنف  ،ث قر
األهواء ،ث ر الشهوات ،ث قر التصقور القذي جيقر إىل التصقديق وعلقى اإلنسقان دائمقاً ان يتصقور بتصقور واضقح أن ة صقيته مهقددة يف كقل حلظقة
من اربعة اعداء أقوياء جداً!!
في ثانية واحدة ضاعت جهود سنوات رويلة!
ولنرجع إىل تتمة القصة:
يقول :يف جزء من ثانية فقدت حصيلة سنوات وال من اجلهد ،واآلن مهمقا بكيقت وتوسقلت وت قرعت كقي تعقود حقال السقابقة إال اهنقا
مل تعد!
يقول هذا العامل :الق ية كانت هقي انق لسقنني قوال كنقت اجاهقد نفسقي حقىت وفقلت إىل بعق املراتقب ،مث يف احقدى األيقام عرت ابق
يف بيته ومل يكن لدينا يف البيت تلفاع( )1فقأراد اهلل امتحقاين واهلل حمقيط بقأعمق أعمقاق القنف  ،فيققول :دخلقت يف البيقت وإذا التلفقاع مفتقوح ويف
نف اللحظة كان يبث مشهدا لنساء متةجات ينزلن من سلم الطائرة وبع اجزاء جسدهن مكش  ،فيقول:
جلققزء مققن الثانيققة نظققرت إلققيهن أكثققر مققن النظققرة االوىل – فققان النظققرة األوىل الق هققي غققري اختياريققة لققي فيهققا إةققكال ،يقققول :فجققأة رأيققت
الظققالم خققيم علققى قلققيب وسققلبت كققل مققا أعطيتققه وحتطققم يف ثانيققة واحققدة جهققاد سققنني ويلققة تكسققر وحتطققم وعال ،هكققذا ميقتحن اهلل عبيققده أفققال
جيب ان نكون مجيعاً على حذر؟
ِ
ِ
ت
ـاد ْ
يقول الرسول ( فلى اهلل عليه وآله وسقلم )(( :يَـا ُح َم ْيـ َـراءُ أَ ْك ِرمـي ِج َـو َار نَِع ِـم اللب ِـه َعـ بز َو َجـ بل َعلَْيـ ِ فَِلنـب َهـا لَ ْـم تَـ ْن ِف ْـر م ْـن قَـ ْـوم فَ َك َ
ود إِلَْي ِه ْم))( )2ان النعمة إذا ذهبت ...فمن النادر أو الصعب جداً ان تعود وترجع
تَـعُ ُ
فقققد يكققون لالنسققان مققاء وجققه يف اجملتمققع ،فلمققاذا يبيققع مققاء وجهققه ألجققل مققال مهمققا كثققر فانققه قليققل ،أو ألجققل رياسققة ،او ألجققل اي ةققيء
آخر ،فان النعمة إذا ذهبت فقد ال تعود ،كذلك الصحة ،واملال والعلم والف ائل...
جيب علينا أن نرابط يف الث ر الذي يلي إبلي ليل هنار ويف ث ر النف األمارة بالسوء وث ر اهلوى والدنيا ،وللحديث فلة إن ةاء اهلل.
وآخر دعوانا ان الِّمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على مِّمد وآله الطاهرين

( )1ال نعهد يف التاريخ أن البشرية منيت بالشيطان وبت طيطات الشقيا ني كمقا منيقت هبقا اآلن؛ حيقث انتشقار وسقائل االفسقاد والفسقاد يف الشقوار واألعمقة والبيقوت واملقدارا
واألسواق وغريها وعة الشاةات التلفاعية والشبكة العنكبوتية وغري ذلك.
( )2الكايف ي 9ي.322

