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 الفئات االجتماعية بين الحق والباطل

 

 

 املرجع الديين الراحل

 آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي

 )قدس سره الشريف(

 

 

 

 كلمة الناشر
 

 

واملشكالت الكبرية اليت تعيشها  إن الظروف العصيبة اليت متر بالعامل..

 قاسيها مبضض..ت واملعاناة السياسية واالجتماعية اليت األمة اإلسالمية..

األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأتها العامل  ،وفوق ذلك كله

واحلاجة املاسة إىل نشر وبيان مفاهيم اإلسالم ومبادئه اإلنسانية  أمجع..

يف  العميقة اليت تالزم اإلنسان يف كل شؤونه وجزئيات حياته وتتدخل مباشرًة

واألمن والسالم ويف كل جوانب  يف احلرية اكلهحل مجيع أزماته ومش

والتعطش الشديد إىل إعادة الروح اإلسالمية األصيلة إىل احلياة،  احلياة..

وبلورة الثقافة الدينية احلّية، وبث الوعي الفكري والسياسي يف أبناء اإلسالم 

كل ذلك دفع املؤسسة ألن .. كي يتمكنوا من رسم خريطة املستقبل املشرق
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ن احملاضرات التوجيهية القيمة اليت ألقاها املرجع الديين جمموعة منشر تقوم ب

يف ظروف وأزمنة ( أعلى اهلل مقامه)السيد حممد احلسيين الشريازي اإلمام الراحل 

وقد قام مساحته خمتلفة، حول خمتلف شؤون احلياة الفردية واالجتماعية، 

 لوعي قمنا بطباعتها مساهمة منا يف نشر ابتهذيبها واإلضافة عليها،ف

اإلسالمي، وسّدًا لبعض الفراغ العقائدي واألخالقي ألبناء املسلمني من 

  وذلك انطالقًا من الوحي اإلهلي القائل: أجل غٍد أفضل ومستقبل جميد..

 َيِن َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحَذُرون  .(1)ِليَتَفَقَُّهوا فِي الد ِ

نذار األمة، إأصل عقالئي عام يرشدنا إىل وجوب التفقه يف الدين و الذي هو

كما  ووجوب رجوع اجلاهل إىل العامل يف معرفة أحكامه يف مواقفه وشؤونه..

  هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ْر ِعبَاِد َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ أُولَئِكَ  فَبَش ِ الَِّذيَن  الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَت

 .(2)األَْلبَابِ  اَهَداهُُم هللاُ َوأُولَئَِك هُْم أُولُو

 تتسم بـ:( أعلى اهلل مقامه)اإلمام الشريازي ن مؤلفات إ

نعكاسًا االتنّوع والشمولية ألهم أبعاد اإلنسان واحلياة لكونها أوالً: 

 فقد أفاض قلمه املبارك الكتب واملوسوعات الضخمة يف لشمولية اإلسالم..

ت املائة بلغاليت  (الفقه)شتى علوم اإلسالم املختلفة، بدًء من موسوعة 

مرورًا بعلوم  ،ني جملدًا، حيث تعد أكرب موسوعة علمية استداللية فقهيةتوالس

احلديث والتفسري والكالم واألصول والسياسة واالقتصاد واالجتماع 

املتوسطة والصغرية واحلقوق وسائر العلوم احلديثة األخرى.. وانتهاًء بالكتب 

                

 .122سورة التوبة:  (1)

 .18-17سورة الزمر:  (2)
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كتاب ( 1300) اليت تتناول خمتلف املواضيع واليت تتجاوز مبجموعها الـ

املطهرة والسنة الكريم األصالة حيث إنها تتمحور حول القرآن ثانياً:  .وكراس

املستبصرة املعاجلة اجلذرية والعملية ثالثاً:  وتستلهم منهما الرؤى واألفكار.

 كل العامل املعاصر.شاكل األمة اإلسالمية ومشامب

التحدث بلغة علمية رصينة يف كتاباته لذوي االختصاص رابعاً: 

يفهمها سهلة كـ)األصول( و)القانون( و)البيع( وغريها، وبلغة واضحة 

 بشواهد من واقع احلياة.مدعومة اجلميع يف كتاباته اجلماهريية 

 ب.إنه مسيع جمييتقبل منا ذلك، نرجو من املوىل العلي القدير أن 

 
مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                               
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ه لالسالم على نبينا حممد وآو رب العاملني، والصالة احلمد هلل

واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام  ،الطيبني الطاهرين

 يوم الدين.

 الحق والباطل

ِ عَلَى الْباِطِل بَْل نَقِْذُف بِالْ تعاىل: اهلل تبارك وقال  َحق 

 . (1)فَيَْدَمغُهُ فَإِذا هَُو زاِهق  

ليس من باطل يقوم بإزاء حق إال  :وقال اإلمام الصادق

ِ َعلَى ، وذلك قول اهلل: الباطَل غلب احلُق بَْل نَْقِذُف بِالَْحق 

 . (2)اْلباِطِل فَيَْدَمغُهُ فَإِذا ُهَو زاِهق  

: إنا نلقي احلق على الباطل (3) وجاء يف تفسري اآلية الكرمية

فيهلكه، واملراد به: إن حجج اهلل تعاىل الدالة على احلق تبطل 

                

 .18بياء: سورة األن (1)

 .152ح 14ب 226ص 1المحاسن: ج (2)

 تفسير سورة األنبياء. 237ص 7انظر التبيان في تفسير القرآن: ج (3)
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 شبهات الباطل. 

َمَغ الرجل إذا شّج شّجة تبلغ أّم الدماغ، فال حييا يقال: َد

 صاحبها بعدها.

ويف جممع البحرين: فيدمغه أي يكسره، وأصله أن يصيب 

من دمغه دمغًا أي شجه حبيث  الدماغ بالضرب، والدامغ: املهلك،

 .(1) يبلغ الدماغ فيهلكه

ويف جممع البيان: بل نورد األدلة القاهرة على الباطل، وقيل: 

 فَيَْدَمغُهُ نرمي باحلجة على الشبهة، وقيل: باإلميان على الكفر 

أي: هالك  زاِهق   ُهوَ  فَإِذا .وقيل: ويهلكه ،أي يعلوه ويبطله

 .(2)مضمحل

 فئات المجتمع

توجد فئات خمتلفة، يف أي جمتمع من اجملتمعات من املعلوم أنه 

، روحانية :وثالثة ،طبقة مستضعفةهناك و ،هناك طبقة مستكربةف

 واألئمة الطاهرين  باألنبياء والرسل وهي املتمثلة 

رجال الدين وطلبة العلم األتقياء الورعني، وطبقات أخرى و

 وتقسيمات ُأَخر.

                

 .8ص 5مجمع البحرين: ج (1)

 تفسير سورة األنبياء. 77ص 7مجمع البيان في تفسير القرآن: ج (2)
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 :تقوم بعملني ادًةفالطبقة املستكربة ع

 .وكبت حرياتهم سلب حقوق اآلخرين :أحدهما

 لصاحلها بغري حق؛ طاقاتهمواستغالل استثمار  هما:وثاني

وذلك ألجل إشباع شهواتهم وغرائزهم البهيمية، والعيش يف رفاه 

 وترف، حتى لو أدى ذلك إىل موت اآلخرين من اجلوع واملرض. 

اليت تتكون من حانية روالطبقة الهي و ،الطبقة األخرىأما 

إلجياد ونشر العدل  ونسعي ذينالاالتقياء والعلماء  األنبياء 

والعدالة يف اجملتمع، وهؤالء دائمًا ضد الطبقة األوىل املستكربة أو 

ع دفألجل  ،ية تبذل اجلهود الكبريةانالظاملة، فالطبقة الروح

 .والدفاع عن املظلومني املستكربين عن استكبارهم وطغيانهم

 ،هي الطبقة احملرومة واملستضعفةو :وأما الطبقة الثالثة

هي تنشد ف، الكرمية واملغلوب على أمرها، واملسلوب حقها يف احلياة

، إال عنها اسرتجاع حقوقها، وردع الظاملني واملستكربين واملفسدين

وعدم وجود من  تصاب باخليبة لضعفهايف كثري من األحيان أنها 

 .، أو لوجود موانع يف البنيقدر املطلوبينصرها ويدافع عنها بال

 اجملتمعات.خمتلف موجودة يف  وهذه الطبقات الثالث عادًة

الطبقة بإرتباط وثيق غالبًا ما تكون على الطبقة املستضعفة ف

، وأحيانًا استضعافهاوتناضل ضد وقها اليت تنادي حبق انيةالروح
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ية والثالثة، اجملتمعات إندماج كلي بني الطبقة الثانبعض يكون يف 

 ،: الظلمة الطغاةهما من طبقتني فقطاجملتمع كون تفي

ولكن بشكل عام ميكن تقسيم الفئات االجتماعية  .نوواملستضعف

 إىل ثالثة أقسام، بل وأكثر حبسب االعتبارات املختلفة.

ن اجملتمع من أ (1)طأ ما اّدعاه ماركسهنا البد من القول خبو

                

فيلسوف اشتراكي ألماني، ولد في  م(1883ـ 1818)كارل ماركس:  (1)

هو حفيد الحاخام اليهودي ترير بمنطقة الراين، من أصل يهودي، فمدينة 
ً ثم أعتنق المسيحية.   المعروف )مردخاي ماركس(، كان أبوه محاميا

معروف عن كارل ماركس أنه شخص أناني متقلب المزاج، حاقد 
. التحق ماركس بجامعتي بون وبرلين حيث درس القانون هناك. ماديو

ي الليبرالي حيث التقى بالعديد من الثوريين صار عضواً بالنادي الثور
والرجعيين والشعراء والعسكريين ورجال الدولة، وأكتسب شهرة محلية 

 كصاحب جرأة في طرح المشكالت واإلجابة عنها. 
اهتم بدراسة االقتصاد والسياسة واشترك مع انجلز في تأليف كتاب 

المادية التاريخية، )األيدلوجية األلمانية(. وفي بروكسل أتم نظريته عن 
ثم انظم إلى الجمعية السرية الثورية األلمانية التي أصبحت فيما بعد 
العصبة الشيوعية، والتي كان يعمل على أخراجها إلى العلن متوخياً 

. وفي يا عمال العالم أتحدواسياسة أعدها بعناية فائقة وكان شعارها: 
لرئة.  من مؤلفاته: م( مات ماركس أثر أصابته بخراج في ا1883عام )

رأس المال، الصراع الطبقي، مساهمة في نقد االقتصاد السياسي، العمل 
المأجور والرأسمال، المسألة اليهودية، بيان الحزب الشيوعي، وغيرها. 

م( 1895ـ 1820فردريك انجلز )الماركسي ساعده في التنظير للمذهب 
هب كما أنه وهو صديق كارل ماركس الحميم وقد ساعده في نشر المذ

 . ظل ينفق على ماركس وعائلته حتى مات
النظام السياسي واالقتصادي الذي وضعه )ماركس( و)الماركسية( هي 

تقوم على أساسين: المادية الجدلية والمادية التاريخية، والتي )أنجلز( مع 
وهي تقول بأن المجتمع الرأسمالي يستند إلى استغالل البرجوازية 
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طبقة غنية  :ت هناك إال طبقتانالبد أن يكون طبقة واحدة، وليس

نهائيًا على الطبقة الغنية، وأن  ىقضُيوأخرى مستضعفة، فالبد أن 

ثالثة بوجود فئة ال يعرتف فهو  .ال يبقى يف اجملتمع إال طبقة واحدة

رجال هذه الطبقة )واليت مهمتها تغذية اجلانب الروحي لإلنسان، 

رها الفعال منذ أن دومتارس كانت موجودة اليت ( الدين الروحانيني

  منذ زمن نيب اهلل آدم :خلق اهلل البشر على هذه األرض، أي

بدأ اهلل عزوجل  . وقد ورد أنوإىل يومنا هذا وحتى قيام الساعة

 .(1) باخلليفة قبل اخلليقة

والعلماء  االئمة الطاهرون واملعصومون األنبياء و

ن يف اسرتداد كانوا يسعوف ؛كانوا دائمًا من هذه الطبقةالصاحلون 

والدفاع عن املظلومني واملستضعفني واألخذ بأيدي  احلق ألهله

ومن هنا كان الظاملون ، مجيع الناس إىل سعادة الدنيا واآلخرة

 حياربونهم بكل حقد.

ضحوا بأنفسهم يف سبيل اهلل وإنقاذ   إن األنبياء واألئمة 

                                                                                                             
 

إلى أن الشيوعية وهي المظهر السياسي للماركسية  وتذهب للبروليتاريا.
سوف تتحقق عندما يفضي الصراع الطبقي إلى إطاحة دكتاتورية 

ا ينشأ عن سقوط الدولة مجتمع هالبروليتاريا بالنظام الرأسمالي، وعند
من تسي تونغ(  الطبقات فيه، ويعتبر )لينين( و)ليون تروتسكي( و)ماو

  الماركسية.دعاة أكبر 

 .4ص 1الثامن والعشرون. وكمال الدين: ج 324نظر األلفين: صا (1)
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إذا املستضعفني، وقد أمرهم اهلل بذلك، وهذا واجب شرعي  حتى 

ومل تسلب أمواله كان اإلنسان بنفسه يف مأمن من ظلم الظلمة 

املظلومني فإنه مأمور بالدفاع عن اآلخرين ووحقوقه، 

 واملستضعفني.

ِ قال تعاىل:  َوَما لَكُْم الَ تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل ّللا 

َجاِل َوالن َسآِء َوالِْوْلَداِن ال ِذيَن يَ  قُولُوَن َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر 
َرب نَآ أَْخِرْجنَا ِمْن َهـَِذِه الْقَْريَِة الظ اِلِم أَْهلَُها َواْجعَْل ل نَا ِمن ل ُدْنَك 

 .(1)َوِلي اً َواْجعَْل ل نَا ِمن ل ُدْنَك نَِصيراً 

 

 صراع الحق والباطل

بني جبهة  ،صراع دائم بني الطواغيت واملؤمننيهناك وهكذا 

 :بني فئتني اجتماعيتنيقديم، ع فئوي الباطل وجبهة احلق، إنه صرا

، وحتارب تريد تفعيل الباطل بكل ألوانه وأشكاله :األوىل

 .احلق والعدل واملفاهيم السماوية

وتتمرد على كل أهداف  ،ترفض كل مظاهر الباطل :والثانية

مضحية بأغلى الدماء وأشرف النفوس وأطهر األرواح  ،الطغاة

صراع فهو  ،ق وإزهاق الباطلمن أجل إحقاق احل ؛وأمثن الرجال

                

 .75سورة النساء:  (1)
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 منه بقعة يف عامل اإلنسان على هذه البسيطة. تارخيي مل ختُل

وقد أشار املوىل عزوجل يف كتابه الكريم إىل نتيجة الصراع 

الدائر بني هذه الطبقات، وخاطب أولئك الذين يزعمون بأن 

بَْل ، فقال عّز من قائل: سُيغلباحلق للباطل دولة مستمرة، وأن 

ِ َعلَى اْلباِطِل فَيَْدَمغُهُ فَإِذا ُهَو زاِهق  نَقْ  ذلك  ؛ (1)ِذُف بِاْلَحق 

غري قابل لإلنكسار  احلق ، وأنضد الباطل ألن للحق صفعات قوية

 .واالندثار

 .(2)وقد قالوا: إن القذف هو رمي الشي من جانب إىل آخر

ورأسه  ،والدمغ يف اللغة: هو ضرب دماغ الشخص اآلخر

 .. (3) اليدباحلجارة أو ب

ر غلبة احلق وانتصاره على الباطل بهذه وربنا سبحانه يصّو

                

  .18سورة األنبياء:  (1)

ً فانقذف: رمى، والتقاذف:  (2) في لسان العربقذف: قذف بالشيء يقذف قذفا

الترامي. والقذف بالحجارة: الرمي بها. يقال: هم بين حاذٍف وقاذٍف 
فالحاذف بالحصى، والقاذف بالحجارة. لسان وحاذ ٍ وقاٍذ على الترخيم، 
 مادة 276ص 9العرب: ج

قذف. 

الدمغ: كسر الصاقورة عن الدماغ، ودمغه: أصاب دماغه، ودمغه دمغاً:  (3)

شجه حتى بلغت الشجة الدماغ، واسمها الدامغة، وفي حديث اإلمام علي 
 :دامغ جيشات األباطيل أي مهلكها424ص 8. لسان العرب: ج 
 .دمغ مادة
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الصورة اجلميلة واملتحركة اليت جتعل القارئ يتصور احلق كأن له يدًا 

 س الباطل فيزيله من الوجود.أقوية يضرب بها على ر
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  كيف يتكون الباطل؟

: يا أيها قال رسول اهلل  :قال أبو جعفر الباقر 

منا هو اهلل والشيطان، واحلق والباطل، واهلدى الناس، إ

، والعاجلة واآلجلة والعاقبة، واحلسنات والضاللة، والرشد والغّي

والسيئات، فما كان من حسناٍت فلّله، وما كان من سيئات 

 .(1)فللشيطان لعنه اهلل

  :سؤال مهمقد يتبادر إىل الذهن وهنا 

 هذه الدنيا؟يتكون الباطل؟ وملاذا وجد الباطل يف كيف 

 يف اجلواب على ذلك نقول: و

ـ حيث خلقه اهلل عزوجل خمتارًا ـ املختار إن اإلنسان بطبعه 

حيمل ميواًل خمتلفة، ورغبات عارمة، وأماني ال حدود هلا، بل 

ال يشبع لذا نرى بعض الناس تصل حد اخليال. رمبا وأطماعًا 

شهوات إذا واليقنع وال يكتفي أبدًا، وهذه امليول والرغبات وال

، وكلما سخف عامل الباطلانفلتت من سيطرة العقل انطلقت يف 

ألن العقل عقال من  ؛عقل اإلنسان سخفت أفعاله وأعماله وأقواله

                

 .2باب االخالص ح 16ص 2الكافي: ج (1)
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اجلهل، ومانع من اخلطأ، وعاصم من النتائج السيئة، فإذا عّطل 

فإن ذلك يعين بداية  ،اإلنسان عقله أو أهمله أو أعطاه إجازة

ة غري منتظمة، وسلوك ال متزن، وتصرفات حياالباطل، وشروع 

غري واعية، وانطالق للهوى بكل تفاصيله، فيخضع العقل 

اإلنسان عن ما مييز للشهوات، لتبدأ احلياة احليوانية جولتها، ألن 

إذا انعدم األخري أو انعدم تأثريه على سلوك فالعقل، هو احليوان 

هواته وأهوائه، فيبدأ يتحرك إلشباع ش ،اإلنسان حتّول إىل حيوان

 ، وهذا هو الباطل.دومنا حد أو حساب

ملا خلق اهلل العقل استنطقه، ثم قال  :قال اإلمام الباقر

له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجاللي 

ما خلقت خلقًا هو أحّب إلّي منك، وال أكملتك إال فيمن أحب، 

 .(1)أعاقب وإياك أثيب أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك

العقل غطاء ستري، والفضل مجال  :وقال أمري املؤمنني 

ظاهر، فاسرت خلل خلقك بفضلك، وقاتل هواك بعقلك، تسلم 

 .(2)لك املودة وتظهر لك احملبة

                

 .1كتاب العقل والجهل ح 10ص 1الكافي: ج (1)

 .13كتاب العقل والجهل ح 20ص 1الكافي: ج (2)
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 .(1)ال عقل مع هوى :وقال 

حرام على كل عقل مغلول بالشهوة أن أيضًا:  وقال 

 .(2)ينتفع باحلكمة

ك يتحرك اهلوى بصورة ال تعرف التوقف فيسعى إىل وكذل

، وأكل كل ما يشتهي، حتى ولو مل يكن مشروعًا امتالك كل شيء

ولبس كل ما يتمنى، وال شك أن الطرق إىل حتقيق كل ذلك 

بدل أن  :فمثاًل ؛، فيبدأ بطّي املراحل عرب الباطلغالبًا متعسرة

يتكلف بعض رغم أنه قد ة، صاحلجة نعم بزوويالرجل ج يتزّو

عن جينح تراه ، املهر والنفقة وما أشبهم يقدالتكاليف املادية كت

فيسقط يف ـ كما يتصور ـ  عرب أقصر الطرق وأسهلهاالطريق السوي 

 . وحل الزنا والفاحشة

احتياجاته بها يقضي  ،حمللةوبدل أن يعمل لتكون عنده أموال 

يقوم راه ن ،يشرتي الطعام واملالبسومستلزماته املعيشية، كأن 

 .أيسر عليهيزعم بأنها ألنه  األموالبسرقة 

باقي االحنرافات اليت تدل على احنراف الشخص عن وهكذا 

                

 . 822ح 12ف 1ب 1ق 64غرر الحكم ودرر الكلم: ص (1)

 .839ح 12ف 1ب 1ق 65غرر الحكم ودرر الكلم: ص (2)
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نور العقل والشرع، حتى يصل إىل قمة الباطل فيشرك باهلل العظيم 

يقتل األبرياء ويسحق و وخيالف األنبياء واألئمة املعصومني 

 .الشيطانية الكرامات من أجل إشباع رغباته

 

 قمة الباطل

، ظلمًا واستبدادًا أما الطغاة الذين جلسوا على عروش احلكم

نهم يذحبون الناس من وهم يف قمة الباطل، إ ؛فهؤالء أسوأ حااًل

من أجل شهوات واآلالف أجل لذائذ بسيطة، ويريقون دماء املئات 

  .. وأفكار ضالةقصرية 

ْن آِل فِْرعَ قال تعاىل:  ْينَاُكم م  ْوَن يَُسوُمونَُكْم ُسَوَء َوإِْذ نَج 

ن  اْلعَذَاِب يُذَب ُحوَن أَْبنَآَءُكْم َويَْستَْحيُوَن نَِسآَءُكْم َوفِي ذَِلكُْم بآَلء  م 

ب ُكْم عَِظيم    .(1) ر 

 ..وهكذا تبدأ صورة الباطل تتحرك وتتفشى

 الظلم عنوان الباطل

هو الظلم والتعسف والتعدي على  الباطل أبرز مظاهرمن إن 

الناس وأعراضهم. فيكون جّل أهداف املبطلني هو اإلفساد حقوق 

  .يف كل شيء من أجل توفري كل ما يشتهونه

                

 .49سورة البقرة:  (1)
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  .(1)غرض املبطل الفساد : يقول أمري املؤمنني 

، ولعلها خمتلفةوال خيفى أن الباطل يتشكل بألوان وأشكال 

جتذب املغفلني، ولذلك عندما يبدأ صراع الطبقة املستكربة مع لكي 

 يؤيدونطبقتني احملرومة واملؤمنة الروحانية، فإن قسمًا كبريًا ممن ال

 صراع املستكربين يتشكلون من املغفلني واهلمج الرعاع.

إن قلوب اجلهال تستفزها األطماع،  :قال أمري املؤمنني 

 .(2)وترهنها املنى، وتستعلقها اخلدائع

 

 الحق هو المنتصر

اخللود االنتصار وهي صاحبة دائمًا وأبدًا تكون احلقائق ولكن 

ر نفسها والعمر املديد، ألنها حتفر لنفسها بيتًا يف كل فؤاد واٍع، وجتّذ

 . منتصرة قويةتكون بعمق، ولذلك 

احلق ينحت يف قلوب الفئات املؤمنة واحملرومة موضعًا إن 

يسكن فيه وخيلد، فينطلق مع الروح إذا ما ماتوا، ويبقى خالدًا 

ألن الباطل بكل أراجيفه إمنا هو قشر  رغم جوالت الباطل..

                

 .1022ح 14ف 1ب 1ق 71رر الكلم: صغرر الحكم ود (1)

 في قصار هذه المعاني. باب ما روي عنه  219تحف العقول: ص (2)
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عليه من وسطح ال يلبث أن يطري مع الريح، وينمحي يف أول ضربة 

َوقُْل َجآَء اْلَحق  َوَزهََق اْلبَاِطُل إِن  اْلبَاِطَل قال تعاىل:  حلق.ا

 ً ِ وقال سبحانه:  .(1) َكاَن َزُهوقا قُْل إِنَّ َرب ِي يَقِْذُف بِاْلَحق 

قُْل جاَء اْلَحقُّ َوما يُْبِدُئ وقال تعاىل: . (2)وبِ َعال ُم اْلغُيُ 

ُ اْلباِطَل َويُِحقُّ وقال سبحانه: . (3)اْلباِطُل َوما يُِعيدُ  َويَْمُح ّللاَّ

ُدورِ   .(4)اْلَحقَّ بِكَِلماتِِه إِنَّهُ َعِليم  بِذاِت الصُّ

ملا ولد رسول اهلل قال:  ويف البحار عن أمري املؤمنني 

 ت األصنام يف الكعبة على وجوهها، فلما أمسى مسع ألقي

جاَء اْلَحقُّ َوَزهََق اْلباِطُل إِنَّ اْلباِطَل كاَن صيحة من السماء: 

 ً  .(5) (6)َزُهوقا

يوم الفتح وحول  وعن ابن مسعود قال: دخل النيب 

 البيت ثالمثائة وستون صنمًا فجعل يطعنها بعود يف يده ويقول: 

                

 .81سورة اإلسراء:  (1)

 .48سورة سبأ:  (2)

 .49سورة سبأ:  (3)

 .24سورة الشورى:  (4)

 .81سورة اإلسراء:  (5)

 عن المناقب. 20ح 3ب 274ص 15بحار األنوار: ج (6)
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 َُّوما يُْبِدُئ اْلباِطُل َوما يُِعيدُ جاَء الَْحق(1)  ُّجاَء الَْحق

 ً  .(2) (3)َوَزَهَق اْلباِطُل إِنَّ اْلباِطَل كاَن َزُهوقا

بيت اهلل احلرام مع حفيده  وقد ورد أنه دخل عبد املطلب 

 يقول:  ، فلما وضع رجله يف البيت مسع النيب النيب 

بسم اهلل وباهلل  :السالم عليك يا حممد ورمحة و إذا البيت يقول

جاَء اْلَحقُّ َو َزهََق اهلل وبركاته، وإذا بهاتف يهتف ويقول: 

 ً  .(4) (5)اْلباِطُل إِنَّ اْلباِطَل كاَن َزُهوقا

قال اإلمام العسكري  ويف قصة والدة اإلمام املهدي 

  لعمته حكيمة :هاتي ابين إلّي  :تقول فكشفت

تلقيًا األرض مبساجده وعلى ذراعه عن سيدي فإذا هو ساجد م

جاَء اْلَحقُّ َو َزهََق اْلباِطُل إِنَّ اْلباِطَل كاَن األمين مكتوب: 

 ً  .(7)احلديث (6)َزُهوقا

                

 .49سورة سبأ:  (1)

 .81سورة اإلسراء:  (2)

 .26ب 106ص 21بحار األنوار: ج (3)

 .81سورة اإلسراء:  (4)

 .3ب 291ص 15بحار األنوار: ج (5)

 .81سورة اإلسراء:  (6)

 .239غيبة الطوسي: ص (7)
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 جولة ودولة

 فقال: يا أبا  دخل شيخ كبري على اإلمام الصادق 

عبد اهلل، أشكو إليك ولدي وعقوقهم، وإخواني وجفاهم لي عند 

 كرب سين!.

يا هذا إن للحق دولة، وللباطل دولة، أبو عبد اهلل:  فقال

وكل واحد منهما يف دولة صاحبه ذليل، وإن أدنى ما يصيب املؤمن 

يف دولة الباطل العقوق من ولده واجلفاء من إخوانه، وما من مؤمن 

يصيبه شيء من الرفاهية يف دولة الباطل إال ابتلي قبل موته إما يف 

يف ماله، حتى خيلصه اهلل مما اكتسب يف دولة  بدنه وإما يف ولده وإما

 .(1)الباطل، ويوفر له حظه يف دولة احلق، فاصرب وأبشر

ا قال احلق تعاىل:  َكذَِلَك يَْضِرُب هللاُ اْلَحق  َواْلبَاِطَل فَأَم 

ا َما يَنفَُع الن اَس فَيَْمكُُث فِي األْرِض  بَُد فَيَْذَهُب ُجفَآًء َوأَم  الز 

 . (2)ِرُب هللاُ األْمثَالَكذَِلَك يَضْ 

 .(3)للحق دولة و وقيل: للباطل جولة

 األنبياء واألئمة الطاهرون وال شك أن أهل احلق هم 

                

 .12باب تعجيل عقوبة الذنب ح 447ص 2 الكافي: ج (1)

 .17سورة الرعد:  (2)

 .141ة شرح الخطب 73ص 9شرح نهج البالغة: ج (3)
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والشرفاء وبغاة احلرية، بينما أهل الباطل هم الصاحلون العلماء و

الذي ختلوا عن إنسانيتهم، وحتركوا باحليوانية اليت تكمن يف 

  .(1)حق وباطل ولكل أهل :  أمري املؤمننيداخلهم. يقول 

ننصر الفئة  :أي  نَقِْذُف بِاْلَحق  بَْل وقال تبارك وتعاىل: 

َعلَى اْلبَاِطِل فَيَْدَمغُهُ فَإِذَا ُهَو احملقة على املستكربين املبطلني 

 حتى كأن ذلك يتم بسرعة املباغتة واملفاجأة.  (2) َزاِهق  

ا َولَكُ يقول سبحانه يف نفس اآلية:ثم   ُم اْلَوْيُل ِممَّ

فالويل للكثري من الناس ممن ال يفهمون بأن الباطل  (3)تَِصفُونَ 

زاهق، وأنه ليس إال كالطبل الفارغ، الذي وإن عال صوته وكرب 

حجمه، إال أنه إذا ثقب ينتهي مفعوله، فعلى اإلنسان املؤمن أن 

ة الخيشى أراجيف املبطلني وأبواقهم، ألن سياسة املبطلني زائل

  .الشيطانية هموما على املؤمن إال أن يقف بوجه مكائد ،الحمالة

 الباطل والتعبئة ضد اإلسالم

يف العامل الباطل قوى من الكثري أن نعرف أن هناك كما يلزم 

 ،قواها وطاقاتها ضد اإلسالم واملسلمنيحشدت قد  ،متعددةوهي 

                

 .931ح 14ف 1ب 1ق 68غرر الحكم ودرر الكلم: ص (1)

 .18سورة األنبياء:  (2)

 .18سورة األنبياء:  (3)
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واستضعاف الشعوب وسلب حقوقهم، بأفكارهم الضالة، 

، الدعائية املاكرة، ووسائل إرهابهم وإرعابهم اجلهنمية وأبواقهم

 .وعرب عمالئهم يف بالدنا من احلكومات االستعمارية

غفاهلا، بل الميكن إتلك هي احلقيقة اليت ال جيوز نعم، 

، املنحرفة العامل مليء بالتكتالت والقوىفجتاوزها والقفز عليها، 

اإلعالم ف سلمني..قد اتفقت على رفع حرابها يف صدور وحنور املو

فيظهرون أنفسهم من خالله على أنهم وهم املسيطرون عليه، هلم 

يقتلون اآلالف من املسلمني هم ومدافعون عن حقوق البشر.. 

يف خمتلف بقاع العامل، ثم يربرون ذلك بالضرورة املستضعفني 

ومقتضى األمن. لكن إلقاء القبض على جواسيس الغرب والقتلة 

 ية!،جرمية عظمى حبق العامل واإلنسانابيني واإلرهوالسفاكني 

تستوجب إنزال أشد أنواع العقوبات على الميكن السكوت عليها و

 إنها جولة املستكربين وأتباعهم.  ،املسلمني

 ،إذا كان للباطل جولة فإن للحق دولة :اإلسالم العزيز يقول

ـ ، ولكن (1) َوإِن  ُجنَدنَا لَُهُم اْلغَاِلبُونَ ويقول تبارك وتعاىل: 

ذلك إمنا يتم بعد صراع مرير، ودماء زكية، ـ يف أن الشك 

                

 .173سورة الصافات:  (1)
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وجهاد ثقايف وعلمي وسياسي واقتصادي ويف  ،ومواجهات حادة

وانتصارًا للمظلومني  ،دفاعًا عن احلق واحلقيقةخمتلف اجملاالت، 

)عجل  املضطهدين، حتى ينتصر املسلمون حتت راية اإلمام املهدي

ونهاية  ،اإلهلية، لتكون دولة احلق (واحنا فداهأراهلل فرجه الشريف و

، وما ذلك على اهلل بعزيز، وإنهم يرونه جولة الباطل إىل األبد

 بعيدًا ونراه قريبًا.

 

 فئة المستضعفين

قلنا: إن اجملتمع ينقسم ـ يف بدو النظر ـ إىل ثالث فئات، وإن 

 املواجهةفئة املستضعفني قد تتحد أحيانًا مع فئة الروحانيني، لتشكل 

ن اجملتمع سوف يظهر على شكل فئتني إ، وقلنا أيضًا: ضد الطغيان

فئة احلق، وفئة الباطل. ولكن هناك قسمًا من املستضعفني  :فقط

ألنهم يهربون من املواجهة والتصدي للطغاة حتت  ؛الحيبهم اهلل

 .حجج وتربيرات عديدة

الئِكَةُ ظاِلِمي إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاُهُم اْلمَ  :يقول عز من قائل

أَْنفُِسِهْم قالُوا فِيَم ُكْنتُْم قالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن فِي األَْرِض قالُوا أَ 
لَْم تَكُْن أَْرُض هللاِ واِسعَةً فَتُهاِجُروا فِيها فَأُولئَِك َمأْواُهْم َجَهنَُّم 
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 . (1)َوساَءْت َمِصيراً 

أي: تقبض  ُم اْلَمالِئَكُةِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهفإن قوله تعاىل: 

املالئكة أرواحهم؛ فإن مللك املوت أعوانًا كما ورد يف السنة، 

أي: يف حال كونهم  ظاِلِمي َأْنُفِسِهْمودلت عليه هذه اآلية 

ظاملني ألنفسهم؛ ألنهم بقوا يف دار اهلوان، حيث يسومهم الكفار 

كان  ، وقدالعذاب، ومينعونهم من اإلميان باهلل والرسول 

بإمكان هؤالء أن يهاجروا إىل دار اإلميان ويؤمنوا. ولعل اآلية أعم 

منهم ومن املؤمنني الذي بقوا يف دار الكفر وال يتمكنون من إظهار 

أي:  قاُلواواجبات اإلسالم، والعمل مبا أوجبه اهلل سبحانه 

أي: يف أي  ِفيَم ُكْنُتْمقالت املالئكة هلم عند قبض أرواحهم 

قاُلوا ُكنَّا تم يف أمر دينكم؟ وهو إستفهام تقديري توبيخي شيء كن

ليستضعفنا أهل الشرك يف بالدنا فال  ُمْسَتْضَعِفنَي ِفي اأَلْرِض

أي:  قاُلوايرتكوننا ألن نؤمن، أو ال يرتكوننا نعمل باإلسالم، 

 هاَأَلْم َتُكْن َأْرُض اهلِل واِسَعًة َفُتهاِجُروا ِفيقالت املالئكة هلم: 

حتى خترجوا من سلطة الكفار وتتمكنوا من العمل باإلسالم 

مرجعهم  َمْأواُهْمالذين سبق وصفهم  َفُأولِئَكوبشرائعه 

                

 .97سورة النساء:  (1)
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أي: أنها مصري سيء لعذابها  َجَهنَُّم َوساَءْت َمِصريًاوحملهم 

 .(1) وأهواهلا

 ينهم ظاملاهلل عزوجل عن هؤالء املستضعفني إنعم، يقول 

مون و الحيب الظلم بكل ألوانه، فأولئك الذين يقأنفسهم، واهلل

  تربير تقاعسهم وسكوتهم بأنهم ضعفاء ال يقدرون على شيءب

اآلية أن اهلل ال يقبل هذه فإننا نرى من خالل  ـ وهذا خالف الواقع ـ

 منهم العذر، ملاذا؟

ألن اإلنسان بإمكانه أن يغري الواقع املوجود من الظلم 

، واهلل يريد فرد من البشراالرادة عند كل  دولوجوالطغيان، وذلك 

من اإلنسان املؤمن أن يكون قوي اإلرادة راسخ اإلميان، صلبًا يف 

 خندق التحدي. 

 وال يرضى للمؤمن أن يذل نفسه ويرضخ للظلم واجلور.

إن اهلل عزوجل فّوض إىل املؤمن  :قال أبو عبد اهلل 

مل تسمع لقول اهلل نفسه، أ أموره كلها ومل يفّوض إليه أن يذّل

فاملؤمن ينبغي أن  (2)وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنينعزوجل: 

                

 تفسير سورة النساء. 84ص 5تقريب القرآن إلى األذهان: ج (1)

 .8سورة المنافقون:  (2)
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 .(1)يكون عزيزًا وال يكون ذلياًل يعزه اهلل باإلميان واإلسالم

يلتحقوا دعوا أنهم مستضعفون، إذا مل اثم إن هؤالء الذين 

فئة اإلميان واحلق ملواجهة الطغاة، ومل يهاجروا من دولة الظلم، ب

رمبا أصبحوا هم وبال شك سوف ينصهرون يف دولة الباطل، بل فإن

االستبدادية، لضعفهم  ملطغاة، ومنفذين ملشاريعهأداوات بيد ا

وخوفهم من بطشه، فيفضلون طاعة الظاملني ومسايرتهم على 

من  مواجهتهم واالعرتاض عليهم، وبذلك ستكون هذه الفئة

سواده للطاغية ل راجملتمع، قاعدة عريضًة تتحرك مع الطغاة وتكّث

إال أن  ،مل تساعده ومل تتحرك معهلو فرضنا أنها و ،وقواعده

الظاملني  تأيدنوع تشجيع، فكأنها سكوتها على أعمال الظاملني 

فَأُولئَِك َمأْواُهْم َجَهنَُّم َوساَءْت  اآلية :تقول  م؛والظلم بسكوته

ن اعتربهم اهلل عزوجل من أهل النار، وإ، حيث  (2)َمِصيرا

كانوا مؤمنني مؤدين للتكاليف، ولكن السكوت عن الظلم من أكرب 

  .القبائح والذنوب

، هذه الفئة املستضعفة!مصاديق كثريًا من ريخ أولقد ذكر الت

                

 .2ض لما ال يطيق حباب كراهة التعر 63ص 5الكافي: ج (1)

 .97سورة النساء:  (2)
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 احلسني  أبي عبد اهلللسيد الشهداء الرسائل فالذين كتبوا 

معسكر بين أمية يف وقفوا يف  ،ودعوه للثورة على الظلم واالستبداد

، مع الكرام صحابهأء، ليقتلوه ومينعوه املاء، هو وأطفاله وكربال

 ويعرفون حق املعرفة أنه  ،أنهم كانوا يصلون ويصومون

  .  بن رسول اهللا أمامهم وأنه

روى حذيم بن شريك األسدي قال: ملا أتى علي بن احلسني 

بالنسوة من كربالء وكان مريضًا، وإذا نساء  زين العابدين 

ينتدبن مشققات اجليوب، والرجال معهن يبكون،  أهل الكوفة

إن بصوت ضئيل وقد نهكته العلة:  فقال زين العابدين 

 ..هؤالء يبكون علينا فمن قتلنا غريهم؟!

إىل الناس   فأومت زينب بنت علي بن أبي طالب 

قط أنطق  (1)بالسكوت، قال حذيم األسدي: مل أر واهلل خفرة

وقد أشارت إىل  ى لسان علي منها، كأنها تنطق وتفرغ عل

الناس بأن أنصتوا، فارتدت األنفاس، وسكنت األجراس، ثم 

 : قالت بعد محد اهلل تعاىل والصالة على رسوله 

                

 4الخفر: شدة الحياء، وامرأة خفرة: حيية متخفرة. كتاب العين: ج (1)

 مادة  253ص
خفر. 
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 أما بعد يا أهل الكوفة، يا أهل اخلتل والغدر واخلذل، أال فال

رقأت العربة وال هدأت الزفرة، إمنا مثلكم كمثل اليت نقضت غزهلا 

 ، تتخذون أميانكم دخاًل بينكم، هل فيكم إاّلأنكاثًا من بعد قوة

الصلف والعجب والشنف والكذب وملق اإلماء وغمز األعداء، أو 

كمرعى على دمنة، أو كفضة على ملحودة، أال بئس ما قدمت 

لكم أنفسكم، أن سخط اهلل عليكم ويف العذاب أنتم خالدون، 

 أتبكون أخي؟! 

بالبكاء، فابكوا كثريًا  أجل واهلل، فابكوا، فإنكم أحرى

واضحكوا قلياًل، فقد أبليتم بعارها، ومنيتم بشنارها، ولن 

ترحضوها أبدًا، وأنى ترحضون قتل سليل خامت النبوة، ومعدن 

الرسالة، وسيد شباب أهل اجلنة، ومالذ حربكم، ومعاذ حزبكم، 

ومقر سلمكم، وآسي كلمكم، ومفزع نازلتكم، واملرجع إليه عند 

ومدرة حججكم، ومنار حمجتكم. أال ساء ما قدمت مقاتلتكم، 

لكم أنفسكم، وساء ما تزرون ليوم بعثكم، فتعسا تعسًا، ونكسًا 

نكسًا، لقد خاب السعي وتبت األيدي وخسرت الصفقة، وبؤمت 

 بغضب من اهلل، وضربت عليكم الذلة واملسكنة.

فرثتم؟ وأي عهد نكثتم؟  أتدرون ويلكم؛ أي كبد حملمد 

 له أبرزمت؟ وأي حرمة له هتكتم؟ وأي دم له سفكتم؟  وأي كرمية
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لقد جئتم شيئا إّدًا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق 

األرض، وختر اجلبال هدًا. لقد جئتم بها شوهاء صلعاء عنقاء 

ء السماء، أفعجبتم  سوداء فقماء خرقاء، كطالع األرض، أو مل

ال ينصرون، فال  أن متطر السماء دمًا، ولعذاب اآلخرة أخزى وهم

يستخفنكم املهل، فإنه عزوجل الحيفزه البدار، وال خيشى عليه 

 (1)فوت النار...

 . املتخاذلني طبيعة فئة املستضعفنيهي هذه و

نهم ألنظر إىل قبح عملهم وعظمة فعلهم، ال لشيء إال فا

للظاملني، واشرتوا استسهلوا اخلضوع جبناء، فقدوا إرادتهم، و

هل النار، باختيارهم أخرة، ورضوا أن يكونوا من احلياة الدنيا باآل

السيئ وتفكريهم الضحل، ألن هلم قلوبًا ال يفقون بها، وإميانًا 

فَأُولئَِك َمأْواُهْم َجَهنَُّم َوساَءْت من آثاره:  نال ينتفعومتزلزاًل 

 . (2)َمِصيرا

 

 حتى تنتصر فئة الحق

قة هي األقلية، احلق قد ال جيد ناصرًا، ورمبا كانت الفئة احمل

                

 ..خطبة زينب بنت علي بن أبي طالب 303ص 2االحتجاج: ج (1)

 .97سورة النساء:  (2)
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 َوقَِليل  ِمْن ِعباِدَي  يطرح مسألة:كثريًا ما القرآن الكريم ف

 .  (1)الشَُّكور

ِليَن أو   . (2)َوقَِليل  ِمَن اآلِخِرينَ  ثُلَّة  ِمَن األَوَّ

ِ كاِرُهونَ  :أو  .. (3)َوأَْكثَُرُهْم ِلْلَحق 

، اليت توحي بأن فئة احلق قليلةاآليات إىل غري ذلك من 

والباطل فئاته كثرية، إال أن هذه الكثرة وتلك القلة ال تعين شيئًا 

، فعندما سامية من معان إميانية روحيةالفئة احلقة مل حتبقدر ما 

يتمسك املؤمنون باهلل، ويتوكلون عليه، وجيسدون العقيدة يف أرض 

، الواقع، جندهم ينتصرون على كثرة الباطل، وليس هذا فحسب

  ألن دمغة احلق قوية جدًا. ؛ًاويزهقونه أيض بل

 :على ذلكوالتاريخ ملئ بالشواهد 

 .. (2)اخلندقو .. (1)أحدو .. (4)بدر معركةفهذه 

                

 .13سورة سبأ:  (1)

 .14-13سورة الواقعة:  (2)

 .70ن: سورة المؤمنو (3)

معركة بدر الكبرى: كانت في السنة الثانية للهجرة، بين المسلمين  (4)

)المهاجرين واألنصار( وبين المشركين من أهل مكة، وكان عدد 
رجال(، وكان عدد مشركي  313في بدر ) أصحاب رسول هللا 

وأصحابه  رجل(، خرج رسول هللا  1000إلى  900قريش من )
وانتصر اإلسالم، وقتل هللا المشركين،  وقد إلى بئر بدر وقامت الحرب 
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حيث   أمير المؤمنيناستبسل في المعركة آل هاشم وعلى رأسهم 
راً( وقد استشهد من نف 70قتل نصف قتلى المشركين، وكان قتالهم )

 المسلمين سبعة.

معركة أحد: حدثت في السنة الثالثة من الهجرة، وكان سببها أن قريشاً  (1)

ر الكبرى إلى مكة، وقد أصابهم ما أصابهم من القتل لما رجعت من بد
واألسر، قال أبوسفيان: يا معشر قريش ال تدعوا نساءكم يبكين على 
قتالكم فإن البكاء والدمعة إذا خرجت أذهب الحزن والحرقة والعداوة 

 لمحمد ويشمت بنا محمد وأصحابه. فلما أرادوا أن يغزوا رسول هللا 
كنانة وغيرهم وجمعوا الجموع والسالح، ساروا إلى حلفائهم من 

وخرجوا من مكة في ثالثة آالف فارس وألف راجل، وضرب رسول هللا 
  عسكره مما يلي طريق العراق وقعد عبد هللا بن أبي وجماعة من

قومه ولم يخرجوا للقتال. ووافت قريش إلى أحد )وهو جبل قريب من 
انوا سبعمائة رجل..  قد عد  أصحابه وك المدينة( وكان رسول هللا 

ً منهم لم يمتثل أمر رسول هللا  فاستشهد من المسلمين  ولكن بعضا
 . سبعين رجالً وعلى رأسهم حمزة عم النبي 

معركة الخندق: ويقال لها )األحزاب( وبيانها: أن جماعة من اليهود  (2)

وعلى رأسهم عبد هللا بن سالم وحي  بن أخطب ـ الذين أجالهم رسول 
 من المدينة ـ جاءوا إلى أبي سفيان لعلمهم بعداوته للنبي  هللا 

وسألوه المعونة، فأجابهم، وجمع لهم قريشاً وأتباعهم من كنانة وتهامة 
وغطفان، وأتباعها من أهل نجد، واتفق المشركون مع اليهود، وأقبلوا 
بجمع عظيم، ونزلوا من فوق المسلمين ومن أسفلهم، كما قال هللا 

. 10سورة االحزاب:  جاُؤوُكْم ِمْن فَْوِقُكْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنُكمْ  إِذْ تعالى: 

قد أشار بحفر )رضوان هللا عليه( فاشتد األمر على المسلمين. وكان سلمان 
بالمسلمين وهم ثالثة آالف،  الخندق، فُحفر، وخرج النبي 

والمشركون مع اليهود يزيدون على عشرة آالف، وجعلوا الخندق 
بين المسلمين، وركب عمرو بن عبد ود ومعه فوارس من بينهم و

قريش، وأقبلوا حتى وقفوا على أضيق مكان في الخندق، ثم ضربوا 
خيلهم فاقتحمت، وصاروا بين الخندق والمسلمين، فنادى عمرو: هل 

إلى المسلمين وقال  من مبارز؟ هل من مبارز؟  فنظر رسول هللا 
، أنا يا رسول هللاحيث قال:   من يبارزه؟، فلم يجبه أحد إال علي
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فسكت، ونادى عمرو: هل من  إنه عمرو :فقال لـه النبي 
فسكت،  إنه عمرو. فقال: أنا لـه يا رسول هللامبارز؟ فقال علي: 

إنه . فقال: أنا لـه يا رسول هللاونادى عمرو ثالثاً، فقال علي: 
بالثبات  فيأمره النبي  وفي كل ذلك يقوم علي  عمرو

انتظاراً لحركة غيره من المسلمين، وكأن على رؤوسهم الطير 
لخوفهم من عمرو. وطال نداء عمرو وهو يطلب المبارزة، وتتابع 

 فلما لم يقدم أحد من الصحابة قال النبي  قيام أمير المؤمنين 
فدنا منه، فنزع عمامته عن رأسه  ادُن مني يا علي :لعلي 

مه بها، وأعطاه  ودعا لـه ثم قال  امض لشأنكسيفه، وقال: وعم 
 :برز اإليمان كله إلى الشرك كله فسعى علي ،  نحو عمرو

يا عمرو إنك كنت تقول: ال يدعوني أحد حتى انتهى إليه فقال لـه: 
إني قال عمرو: أجل، قال علي:  إلى ثالث إال قبلتها، أو واحدة منها
 وأن محمداً رسول هللا، وأن تسلم أدعوك إلى شهادة أن ال إله إال هللا

 . قال عمرو: أخر هذه عني. فقال علي: لرب العالمين؟
أما إنها خير لك لو أخذتها  ثم قال :هاهنا أخرى  قال: وما

بقي؟ قال: ترجع من حيث أتيت. قال: ال تتحدث نساء قريش عني 
. قال: وما هي؟ قال: فهاهنا أخرى :بذلك أبداً. قال علي 

أبارزك أو تبارزني  فضحك عمرو وقال: إن هذه الخصلة ما كنت
أظن أحدا من العرب يطلبها مني، وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم 

وأنا كذلك، لكني أحب أن مثلك، وقد كان أبوك نديماً لي. فقال علي: 
فحمى عمرو، ونزل عن فرسه، وضرب  أقتلك ما دمت أبيا للحق
مسلطاً سيفه وبادره  لى أمير المؤمنين وجهه حتى نفر، وأقبل ع

.. بضربة، فلبث السيف في ترس علي، وضربه أمير المؤمنين  
: فتجاوال وثارت بينهما فترة، وبقيا ساعة قال جابر األنصاري 

طويلة لم نرهما والسمعنا لهما صوتا، ثم سمعنا التكبير، فعلمنا أن 
ماً لما سمع صوت سروراً عظي عليا قد قتل عمراً. وسر النبي 

بالتكبير، وكبر وسجد هلل تعالى شكراً، وانكشف  أمير المؤمنين 
الغبار، وعبر أصحاب عمرو الخندق وانهزم عكرمة بن أبي جهل 

َوَردَّ هللاُ الَِّذيَن وباقي المشركين، وكانوا كما قال هللا سبحانه وتعالى: 
 ولما قتل علي . 25األحزاب:  سورة َكفَُروا بِغَْيِظِهْم لَْم يَنالُوا َخْيراً 

ووجهه يتهلل، فألقى الرأس  عمراً احتز رأسه وأقبل نحو النبي 
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 ..(1)وحنني

                                                                                                             
 

 رأس أمير المؤمنين  ، وقبل النبي بين يدي النبي 
 2انظر إرشاد القلوب: جووجهه، وقام أكابر الصحابة فقبلوا أقدامه. 

 .243ص
إلى جانب ذي  للهجرة( وحنين وادٍ  8معركة حنين: كانت في سنة ) (1)

المجاز نزلت فيه هوازن وثقيف وقيس. وكان سببها أن هوازن 
في مكة وفتحها بدون حرب، فخرجت  سمعت بانتصار النبي 

فخرج  هوازن وجمعت لـه جمعا كثيراً، فذكر ذلك لرسول هللا 
في ألفين من مكة وعشرة آالف كانوا معه، فقال أحد أصحابه: لن 

فأنزل هللا  لك على رسول هللا نغلب اليوم من قلة، فشق ذ
 . 25سورة التوبة:  َويَْوَم ُحنَْيٍن ِإْذ أَْعَجبَْتُكْم َكثَْرتُُكمْ سبحانه: 

قال جابر: فسرنا حتى إذا استقبلنا وادي حنين، كان القوم قد كمنوا 
في شعاب الوادي ومضايقه، فما راعنا إال كتائب الرجال بأيديها 

وا علينا شدة رجل واحد، فانهزم الناس السيوف والعمد والقنى، فشد

ذات اليمين  راجعين ال يلوي أحد على أحد وأخذ رسول هللا 

 وأحدق ببغلته تسعة من بني عبد المطلب.. وقام رسول هللا 
اللهم في الركابين وهو على البغلة فرفع يده إلى هللا يدعو ويقول: 

ونادى  روا عليناإني أنشدك ما وعدتني، اللهم ال ينبغي لهم أن يظه
يا أصحاب البيعة يوم الحديبية، هللا هللا الكرة أصحابه وذمرهم: 

 يا أنصار رسول هللا، يا بني الخزرج. وقيل: إنه قال: على نبيكم
وأمر العباس بن عبد المطلب فنادى في القوم، فأقبل إليه أصحابه 

نا اآلن حمي الوطيس... أقال:  سراعاً يبتدرون،. وروي أنه 
قال سلمة بن األكوع ونزل .. النبي ال كذب... أنا ابن عبد المطلب

عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به  رسول هللا 
فما خلق هللا منهم إنسانا إال مأل  شاهت الوجوهوجوههم، وقال: 

عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فأتبعهم المسلمون فقتلوهم، 
 نساءهم وذراريهم وشاءهم وأموالهم، وفر مالك بن وغنمهم هللا
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، حيث ينتصر املؤمن على يدالصعيد الفر كذلك علىو

 . شيطانه، ويغلب هواه، ويعمل خالصًا لوجه اهلل تعاىل

 على عمرو بن عبد وّد   كانتصار اإلمام علي

حيث قام بقتله خالصًا لوجه اهلل عزوجل بعد أن تركه ، (1)العامري

                                                                                                             
 

عوف حتى دخل حصن الطائف في ناس من أشراف قومهم، وأسلم 
 عند ذلك كثير من أهل مكة حتى رأوا نصر هللا وإعزاز دينه. 
 قال أبان: وحدثني محمد بن الحسن بن زياد عن أبي عبد هللا 

أس، واثني يوم حنين أربعة آالف ر سبى رسول هللا قال: 
انظر إعالم الورى: . عشر ألف ناقة سوى ما اليعلم من الغنائم

 .425ح فصل في مغازيه  350. قصص األنبياء: ص113ص

عمر بن عبد ود العامري: أحد فرسان العرب في زمانه، كان  (1)

يلقب بعماد العرب، وكان في مائة ناصية من الملوك، وألف 
فارس. كان أول فارس جزع  مقرعة من الصعاليك، وهو يعد بألف

من المداد، وكان فارس يليل، سمي به  ألنه أقبل في ركب من 
قريش حتى إذا كان بيليل وهو )واٍد( عرضت لهم بنوبكر فقال: 
ألصحابه امضوا، فمضوا وقام بوحده في وجوه بني بكر حتى 

 منعهم من أن يصلوا إليه. 
المسلمين كان عمرو فارس الكفار يوم الخندق حيث برز إلى 

ودعاهم إلى البراز فلم يجبه أحد كأن على رؤوسهم الطير إال أمير 
فقد برز إليه فتقاتال ساعة من  المؤمنين علي بن أبي طالب 

، وكبر وحز رأسه وقدمه إلى رسول هللا  نهار فقتله علي 
وأصحابه لتكبير رسول هللا، وانتصر المسلمون  الرسول 

  :ديارهم، فقال رسول هللا  ورجع المشركون منهزمين إلى
لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود أفضل من عمل أمتي 

 فصل في قتاله يوم األحزاب. 134ص 3انظر المناقب: ج. إلى يوم القيامة
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يف قصص األنبياء  وأمثال ذلك كثريومشى خطوات ليسكن غضبه. 

 . .واألئمة والصاحلني 

 شروط االنتصار

ولكي حتقق الفئة املؤمنة االنتصار دائمًا وأبدًا، وتكسب امليدان 

ن توفر عدة شروط يف م الباطل وتزهقه ومتحوه، البّدمتحق كله، و

 ، نذكر شيئًا منها على سبيل املثال ال احلصر:الفئة احملقة وأفرادها

 ( الوعي السياسي1

يا مفضل، ال يفلح قال:  روى املفضل عن أبي عبد اهلل 

من ال يعقل، وال يعقل من ال يعلم، وسوف ينجب من يفهم، 

، والفهم ّل، واجلهل ُذويظفر من حيلم، والعلم ُجّنة، والصدق عّز

جمد، واجلود جنح، وحسن اخللق جملبة للمودة، والعامل بزمانه 

التهجم عليه اللوابس، واحلزم مساءة الظن.. ومن هجم على أمٍر 

بغري علٍم جدع أنف نفسه، ومن مل يعلم مل يفهم، ومن مل يفهم 

هضم، ومن كرم ُيكرم، ومن مل ُيمل يسلم، ومن مل يسلم مل ُي

 .(1)كان كذلك كان أحرى أن يندم هضم كان ألوم، ومنُي

 ؛فإن من أهم األمور اليت جيب أن يتحلى بها الفرد املؤمنلذا 

                

 .29كتاب العقل والجهل  ح 26ص 1الكافي: ج (1)
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وذلك ألن مصريه سيكون حتت اللون السياسي الوعي السياسي. 

ألن  ؛خاضعة لسياسة الدولة هالذي حيكم البالد، بل وأمور معاش

  .الفرد يؤثر ويتأثر بسياسة بلده

كان صاحب إرادة صلبة ال خيشى أي  إذا، فإنه أما أنه يؤثر

بل  ،وهذا ظلم ،أحد، يعلن جهارًا: أن هذا باطل، وهذا فساد

د اآلخرين حوله للجهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحيّش

الباطل، وبهذا الشكل فهو يؤثر يف الصعاب ملواجهة وخيوض 

 سياسة البلد، السّيما إذا كان املعرتض حزبًا أو كتلة أو مجعية.

ن األخرية تفرض أحكامًا إف ،وأما أنه يتأثر بسياسة الدولة

رمبا وضعية خاصة، حتكم الفرد واجملتمع ككل، فيتأثر منها، و

 . أيضًا تسيئ إىل معاشه

ة والوعي مبا يتعلق بالسياسة أن يتحلى املؤمن بالدراي لزمفي

اإلقليمية والدولية، وما يدور حوله، وما جيري بني يديه وخلفه، 

ويطلع على ألوان السياسة احلاكمة يف العامل، ونقاط الضعف 

 (1)والرأمسالية (1)االشرتاكيةفيقرأ ومراكز القوة فيها، 

                

وسائل االشتراكية: نظرية سياسية واقتصادية تنادي بملكية الجماعة ل (1)

اإلنتاج وسيطرتها على توزيع السلع، وتلغي الملكية الفردية، وتتخذ 
ً لمواقف أصحابها من القضية االقتصادية  االشتراكية أشكاالً مختلفة تبعا
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بدون اإلطالع واملعرفة ال ميكنه أن يكتشف فإنه .. ومساوءهما

 وخمططات احلّكام، ونقاط الضعف يف سياسة الدولة تسلبياال

عرب أشكال من  لوان من اخلدع واألكاذيبأوبالتالي متّر عليه 

سوف ال يعرتض أبدًا، ألنه حينئذاك ن. واالستبداد املقّنع واملقّن

 . ؟اليدري ماذا حيصل وماذا حصل

سياسي، فإنه يدرك حتركات الوعي العرفة واملأما إذا حتلى ب

وخمططات احلكومات وما تريده األحزاب واحلركات، وما الدولة 

ن نفسه وجمتمعه من مكرها ، فيحّصويقرأ ما وراء السطورأشبه، 

 .وخمططاتها الشيطانية

 ( اإلرادة الصلبة2

ينبغي للمؤمن أن يكون فيه مثاني  :قال أبو عبد اهلل 

                                                                                                             
 

والقضية االجتماعية والقضية السياسية فهناك االشتراكية الماركسية 
في  واالشتراكية المسيحية واالشتراكية الديمقراطية وكلها تشترك

محاربتها للرأسمالية. ومن أبرز صانعي الفكر االشتراكي )سان سيمون( 
)وشارل فورييه( و)بيير جوزيف بردون( و)فريد انجلز( و)كارل 

  ماركس(.

الرأسمالية، نظام اقتصادي يمتلك فيه األفراد أو الشركات وسائل اإلنتاج  (1)

الدولة ة من على رقاب ااستثمار األموال في ظلهال يخضع و ،والتوزيع
وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية كبرى ، الشرع وقوانينهمن وال توجيه 

 .دول الرأسمالية
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عند  خصاٍل: وقورًا عند اهلزاهز، صبورًا عند البالء، شكورًا

الرخاء، قانعًا مبا رزقه اهلل، ال يظلم األعداء، وال يتحامل 

 .(1)لألصدقاء، بدنه منه يف تعٍب، والناس منه يف راحٍة

من أهم ما يلزم أن يتصف به املؤمن والفئة احملقة هي االرادة 

ال ينثين لكي هي شرط و ،النجاحمن أهم صفات الصلبة، فإنها 

ئد اليت تعصف به وباجملتمع اإلنسان أمام األزمات والشدا

 . االسالمي

والصرب فاإلرادة تعين قوة اإلميان، والثقة باهلل، وقوة النفس، 

والصالبة يف مواجهة الضعوط واملشاكل.. وباإلرادة يرسم اإلنسان 

 ،صائبةالصحيحة المصريه وخيط لون حياته، وبها خيتار اختياراته 

 .ينوطأة املستعمر وباإلرادة تتحرك األمم وتطالب بالتحرر من

حاولوا دائمًا أن  ولذلك عندما جاء االستعمار والطواغيت،

ويقهروها باإلرهاب والظلم، حتى إذا ما  ،إرادة اإلنسانيذّوبوا 

أشد رمبا كاحليوان، بل اإلنسان رادة صار اإل ضمحلتانتهت وا

إِْن ُهْم إاِلَّ محقًا وغباًء، وأشد ظلمًا وتعسفًا كما قال تعاىل: 

                

 .1باب خصال المؤمن ح 47ص 2الكافي: ج (1)
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  . (1)األَْنعاِم بَْل هُْم أََضلُّ َسبِيالً كَ 

ختيار لدى نعدمت اإلرادة وصودرت، ساء االاإذا  ،نعم

اإلنسان، وعليه تسوء كل أفعاله وأقواله وأعماله، فيخضع 

ألنه فقد جوهر التصدي  ؛ما ميلونه عليه يأتي بكلللظاملني، و

أن يتخذ  واملواجهة بفقد إرادته، فهو ال يقدر أن يصمم، وال يقدر

لنفسه قرارًا، بل ينتظر دائمًا من اآلخرين أن يقرروا له وحيّركوه 

  .يسيطر الشيطان عليه وهكذا ،كالدميفيتحرك 

فمن أجل أن يبقى املؤمن حرًا قويًا صلبًا يف طريق احلق، عليه 

، وال يتنازل عنها، مهما كانت اإلميانية أن يقوي من إرادته

 ..اتقبالضغوط واملشاكل والع

هلل عزوجل، والنظر إليه إىل اوطريق تقوية اإلرادة هو اإلنقطاع 

بعني الواثق املطمئن، واملواصلة يف العبادة والطاعة، سبحانه 

ه والتوكل عليه، ئ، ودعاتبارك وتعاىل واالستغراق يف حب اهلل

صاحب التأثري املطلق تعاىل عزوجل، فهو إليه مور األوتوكيل كافة 

 يف الوجود.

مثل املؤمن القوي كالنخلة، ومثل  :اهلل قال رسول 

                

 .44سورة الفرقان:  (1)
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 .(1)املؤمن الضعيف كخامة الزرع

زنه يف وُح ،شره يف وجههاملؤمن ُب  : أمري املؤمننيوقال 

ويشنأ  ،ء نفسًا، يكره الرفعة شي ء صدرًا، وأذّل قلبه، أوسع شي

السمعة، طويٌل غّمه، بعيٌد هّمه، كثرٌي صمته، مشغوٌل وقته، 

مغموٌر بفكرته، ضننٌي خبلته، سهل اخلليقة، لني شكوٌر صبور، 

 .(2)العريكة، نفسه أصلب من الصلد، وهو أذل من العبد

املؤمن لـه قوة يف دين، وحزم يف  :وقال اإلمام الصادق  

يف  دى، وبّرلني، وإميان يف يقني، وحرص يف فقه، ونشاط يف ُه

وقصد استقامة، وعلم يف حلم، وكيس يف رفق، وسخاء يف حق، 

يف غنى، وجتمل يف فاقة، وعفو يف قدرة، وطاعة هلل يف نصيحة، 

وانتهاء يف شهوة، وورع يف رغبة، وحرص يف جهاد، وصالة يف 

شغل، وصرب يف شدة، ويف اهلزاهز وقور، ويف املكاره صبور، ويف 

الرخاء شكور.. ال يرى يف حكمه نقص، وال يف رأيه وهن، وال يف 

ره ويساعد من ساعده، ويكيع عن دينه ضياع، يرشد من استشا

 .(3)اخلنا واجلهل

                

 .141ف 183جامع األخبار: ص (1)

 .37ح 14ب 305ص 64بحار األنوار: ج (2)

 .4ماته حباب المؤمن وعال 231ص 2الكافي: ج (3)
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 القيم والفضائل( نشر 3

الصاحلني على الفئة املؤمنة الروحانية املتمثلة بالعلماء 

بأصنافهم كافة، علماء اجتماع، علماء نفس، علماء دين.. أن 

تهذب اليت والقيم والفضائل، ينشروا املفاهيم اإلنسانية، 

 أن يتعاونواو ،واملالكات اخلريةخالقيات األ ا، وتفّعل فيهالشعوب

للفرد العمل الصاحل، ويظهروا اإلحرتام الرب والتقوى ولى ع

ن الطواغيت طاملا فإإنسانيته، اإلنسان بليتحسس واجملمتمع 

 وا واستخفوا باجلماهري.. ؤاستهز

الصحيحة كما أن على هذه الفئة أن تغذي األفراد باألفكار 

وتثقفهم والثقايف والعقائدي،  خالقياأل اليت تزيد من وعيهم

، وتظهر هلم العقيدة اإلسالمية بأجلى صورها ومسائله الدينب

 .الواضحة، وجتذرها يف قلوبهم، لينطلقوا يف أجواء العلم واملعرفة

 جاء رجل إىل رسول اهلل  :قال اإلمام الصادق 

فقال: يا رسول اهلل، ما العلم؟ قال: اإلنصات. قال: ثم مه؟ 

ل: االستماع. قال: ثم مه؟ قال: احلفظ. قال: ثم مه؟ قال: قا

 .(1)العمل به، قال: ثم مه يا رسول اهلل؟ قال: نشره

                

 . 4باب النوادر ح 49ص 1الكافي: ج (1)
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زكاة العلم نشره.. زكاة العلم بذله  :وقال أمري املؤمنني 

 .(1)ملستحقه، وإجهاد النفس يف العمل به

 .(2)الكامت للعلم غري واثق باإلصابة فيه :وقال 

مجال العلم نشره، ومثرته العمل به، وصيانته : وقال 

 .(3)وضعه يف أهله

 شكر العامل على علمه عمله به وبذله  :وقال 

 .(4)ملستحقه

ميكن لفئة احلق أن ومبراعات سائر شروط االنتصار، مبا سبق و

الطاغوت عربها املنافذ اليت مير تنتصر على فئة الباطل، وأن تغلق 

منافذ اجلهل واالبتعاد عن الدين، من هلا، وميرر أالعيبه من خال

واالبتعاد عن الدين  ،ألن اجلهل عامل قوي الستعمار الشعوب

ن فإوعن اهلل عامل أقوى لكي تبقى الشعوب حتت ذل املستكربين. 

اإلميان باهلل يدعو اإلنسان إىل التحرر من كل عبودية، سوى 

، ألن اهلل االنقضاض على الظاملنييوجب العبودية هلل عزوجل، و

                

 .7616ح 16ب 46ص 7مستدرك الوسائل: ج (1)

 .127ح 2ف 1ب 1ق 44غرر الحكم ودرر الكلم: ص (2)

 .129ح 2ف 1ب 1ق 44غرر الحكم ودرر الكلم: ص (3)

 .133ح 2ف 1ب 1ق 44غرر الحكم ودرر الكلم: ص (4)
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 ال حيب الظلم بعد أن كتب على نفسه الرمحة.

 يف دعاء مكارم األخالق: يقول اإلمام زين العابدين 

أنت مطيق للدفع و ، وال أظلمّن هاللهم صل على حممد وآل

وقد  وأنت القادر على القبض مين، وال أضّلّن عين، وال أظلمّن

ن وِم وال أطغنّي ن عندك وسعي،وِم فتقرّنأأمكنتك هداييت، وال 

، ، وإىل عفوك قصدُتعندك وجدي، اللهم إىل مغفرتك وفدُت

 .(1)الطيبني الطاهرين هوآل ، حبق حممٍدوإىل جتاوزك اشتقُت

                

في مكارم األخالق ومرضي  من دعائه  98الصحيفة السجادية: ص (1)

 األفعال.
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 من هدي القرآن الحكيم

 :التمسك بالدين شرط االنتصار

 . (1)َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّمقال تعاىل: 

 . (2)َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيفًاوقال سبحانه: 

َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه وقال عزوجل: 

 . (3)َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسِريَن

 .(4)َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوال َتَتَفرَُّقوا ِفيِهوقال جل وعال: 

 صمود واالستقامة في العمل:ال

 . (5)َأنَّما ِإهُلُكْم ِإلٌه واِحٌد َفاْسَتِقيُموا ِإَلْيِهقال اهلل تعاىل: 

َفاْسَتِقْم َكَمآ ُأِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َواَل وقال سبحانه: 

 . (6)َتْطَغْوْا ِإّنُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي

                

 .40سورة يوسف:  (1)

 .30سورة الروم:  (2)

 .85سورة آل عمران:  (3)

 .13سورة الشورى:  (4)

 .6سورة فصلت:  (5)

 .112هود:  سورة (6)
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َربَُّنا اهلُل ُثمَّ اْسَتقاُموا َفال ِإنَّ الَِّذيَن قاُلوا وقال عزوجل: 

 .(1)َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن

َوَأْن َلِو اْسَتقاُموا َعَلى الطَِّريَقِة أَلْسَقْيناُهْم وقال جل وعال: 

 . (2)ماًء َغَدقًا

 :الوعي والبصيرة

ْبَصَر َقْد جاَءُكْم َبصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َأقال اهلل تعاىل: 

 .(3)َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيها

ُقْل هِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإَلى اهلِل َعلى َبِصرَيٍة َأَنا وقال سبحانه: 

 . (4)َوَمِن اتََّبَعِني

 . (5)ِلَنْجَعَلها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعَيها ُأُذٌن واِعَيٌةوقال عزوجل: 

 :عاقبة الظلم والظالمين

 َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اهلِل َعَلى ل وعال: قال ج

 .(6)الظَّاِلِمنَي

                

 .13سورة األحقاف:  (1)

 .16سورة الجن:  (2)

 .104سورة األنعام:  (3)

 .108سورة يوسف:  (4)

 .12سورة الحاقة:  (5)

 .44سورة األعراف:  (6)



 
 

47 

 .(1)َوَأْعَتْدنا ِللظَّاِلِمنَي َعذابًا َأِليمًاوقال اهلل تعاىل: 

 .(2)ما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َحِميٍم َوال َشِفيٍع ُيطاُعوقال سبحانه:

لظَّاِلِمنَي َمْعِذَرُتُهْم َوَلُهُم اللَّْعَنُة َيْوَم ال َيْنَفُع اوجل: وقال عز

 . (3)َوَلُهْم ُسوُء الدَّاِر

 .(4)َأال ِإنَّ الظَّاِلِمنَي ِفي َعذاٍب ُمِقيٍموقال جل وعال: 

 

 من هدي السنة المطهرة
 :التمسك بالدين شرط االنتصار

مالك الدين الورع، ورأسه » : قال الرسول األعظم 

 .(5)«الطاعة

 .(6)«الدين أقوى عماد:» أمري املؤمنني  وقال

 .(1)«الدين َيعِصم» : وقال 

                

 .37سورة الفرقان:  (1)

 .18سورة غافر:  (2)

 .52سورة غافر:  (3)

 .45سورة الشورى:  (4)

ألبي ذر  في وصية رسول هللا  5ف 468مكارم األخالق: ص (5)

 الغفاري.

 .1374ح 5ف 2ب 1ق 84غرر الحكم ودرر الكلم: ص (6)
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 .(2)«بنا أهل البيت نظام الدينوُح:  وقال اإلمام الباقر

 

 : الصمود واالستقامة
العمل العمل، ثم النهاية النهاية،  :  قال أمري املؤمنني

 .(3)..واالستقامة االستقامة

 .(4)«اإلستقامة من طلب السالمة لزم: وقال 

حزم يف و ،املؤمن له قوة يف دين:» وقال اإلمام الصادق 

وبّر يف  لني، وإميان يف يقني، وحرص يف فقه، ونشاط يف هدى،

 .(5)«..استقامة

 

 : بصيرةالوعي وال

ال خري يف العيش إال لرجلني: عامل » : قال رسول اهلل

                                                                                                             
 

 .1409ح 5ف 2ب 1ق 86غرر الحكم ودرر الكلم: ص (1)

 .582ح 11المجلس  296أمالي الطوسي: ص (2)

وفيها يعظ ويبين فضل  من خطبة لـه  176: الخطبنهج البالغة،  (3)

 .القرآن وينهي عن البدعة

 .6473ح 7ف 2ب 3ق 287غرر الحكم ودرر الكلم: ص (4)

 .4باب المؤمن وعالماته وصفاته ح 231ص 2الكافي: ج (5)
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قلوا الدين ع» : وقال أمري املؤمنني .(1)«مطاع، ومستمع واٍع

 .(2)«عقل وعاية ورعاية، ال عقل مساع ورواية

 .(3)«من عرف األيام مل يغفل عن االستعداد:»وقال 

دعامة اإلنسان العقل، والعقل منه  :وقال أبو عبد اهلل 

الفطنة والفهم واحلفظ والعلم، وبالعقل يكمل، وهو دليله 

كان عاملًا  ومبصره ومفتاح أمره، فإذا كان تأييد عقله من النور

حافظًا ذاكرًا فطنًا فهمًا، فعلم بذلك كيف ومل وحيث، وعرف َمن 

نصحه وَمن غّشه، فإذا عرف ذلك عرف جمراه وموصوله 

ومفصوله، وأخلص الوحدانية هلل واإلقرار بالطاعة، فإذا فعل ذلك 

كان مستدركًا ملا فات، وواردًا على ما هو آٍت، يعرف ما هو فيه، 

هنا، ومن أين يأتيه، وإىل ما هو صائر، وذلك ٍء هو ها وألي شي

 .(4)كله من تأييد العقل

 :عاقبة الظلم والظالمين

                

 .169أعالم الدين: ص (1)

 .يذكر فيها آل محمد  من خطبة له  239ج البالغة، الخطب: نه (2)

وهي خطبة الوسيلة  باب خطبة ألمير المؤمنين  22ص 8الكافي: ج (3)

 .4ح

 .23كتاب العقل والجهل ح 25ص 1الكافي: ج (4)
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فإن الظلم عند  ،وإياكم والظلم» : قال الرسول األعظم

 .(1)«اهلل هو الظلمات يوم القيامة

الظلم يف الدنيا بوار ويف اآلخرة :  وقال أمري املؤمنني

 .(2)«دمار

معّذب  هس يوم القيامة منكوب بظلمظامل النا» : وقال

 .(3)«حمروب

ما أحد يظلم مبظلمة إال أخذه اهلل :  وقال اإلمام الباقر

 .(4)«بها يف نفسه وماله...

 

 

                

 .235باب الثالثة ح 176ص 1الخصال: ج (1)

 .10437ح 1ف 5ب 6ق 457غرر الحكم ودرر الكلم: ص (2)

 .10441ح 1ف 5ب 6ق 457ر الحكم ودرر الكلم: صغر (3)

 باب عقاب من ظلم. 273ثواب األعمال: ص (4)
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