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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
طفى حممد وعلى احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص

دية على أعدائهم إىل يوم الدين، والحول والقوه إال باهلل أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األب
 العلي العظيم

 األممالعدل والظلم على مستوى 
 التهديدات التي تواجه الحوزات العلمية

 (1) (َوََل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قـَْوٍم َعَلى َأَلَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب لِلتـَّْقَوى): يقول تعاىل  
 َوالتـَّْقـَوى َوََل تـََعـاَواُوا َوََل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قـَْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحـَراِم َأْن تـَْعتَـُدوا َوتـََعـاَواُوا َعلَـى اْل ِـر  ): ل يف أية اخرر ويقو  

ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ   (2) (َعَلى اْْلِ
 .  جمموعة من احلقائق حول مفردة العدل والظلم واالعتداء سنشري اىلالكرمية  اآليةعلى ضوء هذه   
فيهرررا  رررالا احتمررراال  متقاربرررة ف(  َل يجـــرمنكم)مفرررردة  امرررا .. الرررب  تعررر   َشـــَنَآُن(): كلمرررة  أنلكرررن قبرررل الررردخول يف ىللررر  نشرررري اىل  
 :  مرتابطة
قرروم علررى ان ال  كم ب رر   ال حيملررن  : فيكررون املعررى، هررو قررول ابررن عبرراا وتبعرره الكسررائي وال  ررا و  كم( أي ال حيملررن  ) ال جيرررمنكم   (1
 .  اآلخرينحيمله ب ضه على ان يظلم  ما كثريا  دلوا معهم فتظلموهم ؛ الن اإلنسان  عت

 ..  .ال ينب ي ان حيملكم على ان تظلموهم، فاآليتان السالفتان تشريان اىل أن ظلم اآلخرين لكم
 .فراءوهو قول ال –بن كم ال يكس (2
 (3) .وهو قول االخفش ومجاعة من البصريني –ال حيقن  لكم  (3

فلماىلا ال يكون العدل هو التقو  بل اقرب اليه فقط!! قد جنيب علرى ىللر  ال حقرا  (لِلتـَّْقَوى َأقْـَربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا): وامللفت أن اآلية تقول
 .  ان شاء اهلل تعاىل

 حقائق حول العدل 
 :  نذكر منهاالشريفة  اآليةموعة من احلقائق حول مفردة العدل ال ي ورد  يف هناك جم  

 العدل من المستقالت العقلية
، او مما حيكم بره العقرل علرى املسرل  املنصرور، ىلايت وهو مما يدركه العقل على مسل  ه  أي ان حسن  ، ان العدل من املستقال  العقلية (1

 .  كو وب العدل فهو ىلايت ايضا  ،  (4)كما ان حرمة الظلم ىلاتية،  ن التفكي  بني الظلم والقبحميكال اىل ؛ وكذل  الظلم فان قبحه ىلايت 
 العدل من مقاصد الشريعة

و انويررة و الثيررة  أوليررةالن مقاصرردها بررني ؛ بررل هررو مررن املقااصررد االوليررة للشررريعة ، بررل هررو مررن أ هررا، ان العرردل مررن مقاصررد الشررريعة (2
النرره حمررل مرر ال ؛ وهررو حيتررا  اىل م يررد تثبررت ، علررى در ررا  ةتلفررة يف  ررث لرريه هاهنررا حملرره هلررو عيةم الشررر ي  الق ررم ل  اخل ؛ اىل ان س رر.. . ورابعيررة

                                                           

 8املائدة  - (1)
 2املائدة :  - (2)
 ول سورة املائدة.ا –را ع التبيان للشيخ الطوسي  - (3)
 مبعى اقتضائه يف ىلاته ألن حيكم العقل  رمته. - (4)
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ولرذا كران مرن اصرول ديننرا ، عليرهبنيرا عرا  التكروين وعرا  التشرريع ان  حرى، االقردام ر والعيراىل براهلل تعراىل ر فبالعردل قامرت السرماوا  واالر 
 .  ير  ىلل اخلمسة خالفا ل رينا ممن ال

ان ينسرربوا  فرراحش  ريررب:وهررو خطرر  ان اهلل ميكررن ان يضررع املطيررع ااسررن يف النررار ويرردخل العاصرري املسرر  اىل ا نررة !! : فقررد معررم  رينررا
 الظلم اىل ساحته املقدسة ر وحاشاه تعاىل ر 

 .... فالعدل من امسى اهداف الشريعة و اياهتا ومقاصدها
 شيء   َل يزاحم العدلَ 

، فانره حسرن ووا رب علرى كرل حرالوال ير اح ؛ اال ان العردل ممرا ال يت حر ح ، ميكن ان ت اح وت حر ح برالت احم و اهدافهناك  ايا  ا (3
 . البته فال ميكن ان يطيح به ش ، فالعدل يف باب الت احم من القمم ؛ الن ىلاتيه احل سن وح سنه ىلايتي 

 النوعي:و العدل الشخصي 
العررردل مررع ال و رررة او ا ررار او االبرررن او الصررديق او حرررى  الشخصرري العررردل ومثررال يررراالعرردل تررارة يكرررون شخصرريا واخرررر  يكررون نوع (4
   . رعيته او امته او عشريته او ح بهالنوعي ان يعدل مع  العدل ومثال، العدو

 الظلم الشخصي والنوعي
وال ، او صراحبه او حرى عردوهان يظلرم مو تره او  راره او ابنره : كما ان الظلم ينقسم اىل القسمني السابقني فمثال الظلم الشخصري (5

 أنروا وهرذا الظلرم مرن اقربح ، و يظلرم احلرومة العلميرةأان يظلرم امرة او شرعبا : ومثرال الظلرم النروعي، ش  ان كل ىلل  قبريح وحررام عقرال وشررعا
 .  ىلاتا اشد قبحا من ىلل  القبح الشخصي ألنهبل ، الظلم كما انه اشد حرمة من الظلم الشخصي ال ألتسا  دائرته فحسب

ال ، شرخ  واحرد مرن  رري احلرومة ظلمهرم اشرد واقربح ممرا لرو ظلرم مرن عشررة علمراء فران لفرة متلو فرضنا ان احلرومة العلميرة : توضيح ذلك
، اضرافة اىل ان اضرافة ا انرب الكمري ، يف مثرل هرذه املعادلرة دخرال   ن لرهالايضرا ؛ بل لدخالرة ا انرب الكيفري ، من  هة ا انب الكمي فقط

 .  العقالء وعند الشار  االقدا هلا كل القيمة عند احلالة الرم ية
  اخطر ااواع الظلمالعلمية من  اتظلم الحوز 

رمر  التقرو  كمرا اهنرا رمر  إمجراال  هري هنرا إال ألومرا ىللر   ،علرى مرر التراريخ املراكر  الكر   الر ي تعرضرت للظلرم أهماحلوما  العلمية من  إن
نر ول ال كرا  علرى النراا  مرن اهرم اسرراروهي ، اهامدهار و  يلةضوالف، استقرار البالد ا من اهم اسرار، كما اهنالعلم والعمل الصاحل االستقالل و 

فلرو ، واحلروما  العلميرة ضتضرن الكثرري مرن العلمراء واملرا رع والطرالب الربرانيني االوليراء حقرا وصردقا، الن العا  الرباين به ترحم العباد والبالد؛ 
من الناا فما بال  براملؤمن العرا   أو الرضيع أم ة  واىلا كان اهلل تعاىل يرحم باملؤمن الواحد  .  ميع وليه الظا  فقطالبالء ا لعم   واوىلواظ لموا 

لَـةٍ  يـَـْومٍ  ُكـ    ِفـي َوَجـ َّ  َعـزَّ  لِلَّـهِ  ِإنَّ  قَـالَ  ) عليه السالم ( اْلَحَسنِ  َأِبي َعنْ ))وقد  اء يف الكايف الشريف   ِع َـادَ  َمْهـال   َمْهـال   ِدييـُنَـا ُمَناِديـا   َولَيـْ
َية   رُتَّع   بـََهائِمُ  ََل  فـََلوْ  اللَّهِ  َمَعاِصي َعنْ  اللَّهِ   (1)((َرّضا   بِهِ  تـَُرضُّونَ  َصّ ا   اْلَعَذابُ  َعَلْيُكمُ  َلُصبَّ  رُكَّع   َوُشُيوخ   ُرضَّع   َوِص ـْ

) كرران الن االمررام  بلررد وهررذا يشررمل كررل ظررا  يف أي ملكــه " اهلل أزالظلم المــن عامــ  رعيتــه بــ" : ) عليرره السررالم (يقررول االمررام الكرراظم 
 .  يعطي قاعدة عامة تنطبق على كل املصاديق عليه السالم (

 حسررب ولكررن، والبرروار يعرر  اهلررالك وهنرراك فرراره ظريررف بينرره وبررني اهللكررة   بــوارو وهلكتــه "" وعّجــ: ) عليرره السررالم (مث يقررول االمررام  
 .  ان العطف عطف تفسرييفالظاهر 

 فما بال  لو كان عاملا ربانيا !!، شخ  سواء أكان بقاال او عطارا او طالبا او  ري ىلل  على أي سيئةفالظلم قبيح وعاقبته 
                                                           

 .272ص 2الكايف الشريف   (1)
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كال و رة  اال ان ظلمره لشرخ  مرا، " فقرد يكرون االنسران سرائرا يف طريرق اهلل " الظلـم يـزل القـدم: ) عليره السرالم ( ري املؤمنني ويقول ام
   .((ويسلب النعم، ويهلك األمم)) –والعياىل باهلل  -  ل قدمه فيهوي يف نار  هنماو الصديق ميكن ان ي

 فيحسبه هينا وهو عند اهلل عظيم !! وقد يتصور االنسان عندما يظلم احدهم ان هذا الظلم بسيط
 .  حرام ان فانه ايضا  حيو لل ظلما   ولو كان بل إىلا أراد اإلنسان حسن العاقبة فعليه ان يتجنب الظلم ولو كان بسيطا  ف: وعليه

احلراكم ا رائر لرو  ان: واحلاصرل، وسركوهتم عرن ىللر فقرد هتلر  امرة كاملرة بظلرم شرخ  ، ويهل  االمم وي يل النعم فالظلم مما ي ل القدم
؛  الء مجيعرا  سكت عنه الناا من العلماء واالساتذة واالطباء وااامني والعشائر وا امعا  و ري ىلل  فران االمرة سرتهل  باكملهرا ويعمهرم الرب

 .  و  يتحركوا باجتاه منعه واالخذ بيدهظا  ،السكتوا عن ظلم  مالهن
  .  حتما   عا ال   الكنه سيبتلى هب، الساكت عا ال  ب ق عواقبه السيئةوان   ض    الظلم مث ان

 التعام  اَلرهابي واَلستدراجي مع الحوزة 
 نشرريو الكبررية اىل سلسرلة مرن التهديردا  واملخراطر  ،معادلرة االمتحران ضرمن يف ،قد تعرضت احلوما  العلمية علرى مرر التراريخ وسرتبقىل 

 :  اىل ا نتني منها باجيام يف هذا املو  
 .وااققني والباحثنيوالطالب العلماء و : هو التعامل االرهايب مع احلوما  العلمية املباركة الخطر اَلول (1
فكيرررف لرررو كررران ، يف وظرررائف ر رررل ديرررن مبرررا هرررو ر رررل ديرررن األسررراايسرررت هررري دوار هامشرررية  انويرررة لدرا  اىل أاالسرررتاخلطرررر الثررراين:  (2

 االستدرا  اىل وظيفة تضاد وظيفته االساسية  !!
 استدراج رجال الحوزة الى ادوار هامشية 

: سررتبقىن االخطررار الرر ي كانررت وال ترر ال و افرر، ان شرراء اهللاحلررديث عررن اخلطررر االول  اىل نعررر  مث عررن اخلطررر الثرراين  نبرردأ احلررديثف و سررو  
 :  األخطارواحيانا مضادة للوظائف الرئيسية هلم ومن تل  ، استدرا  ر ال الدين اىل ادوار هامشية
ولريه معرى ىللر   ،مرن يسرلم فيهرا وقرل  األقردام مرع ان السياسرة مرن مر ال ، ب يرة تقل رد هرذا املنصرب او ىلاك دخول ر ل الدين يف السياسرة
مثرال االسرتقامة  برل كانرت اىل لدينا امثلة صاحلة دخلت يف السياسة و  تنحررف، كال،  خول فيها حراما وان الدان مجيع من دخلوا فيها احنرفوا 

 !!لكن ما اقل هؤالء ، امثال علي بن يقطني و ريه والشهامة
برره ويفرتسرره  يرمرريقررد حلظررة  ةان االسررد يف أيررفرر (8)((صــاحب الســلطان كراكــب اَلســد يُقــَ ِ بموِقِعــِه وهــو اعلــُم بموِضــِعهِ )): ويف الروايررة

 .اال ان الناا يتصورونه يف موقع القوة والعظمة هذا اخلطر  يدا   يدركوهو 
ان توقررف  بررل هررو وا ررب كفائيررا  مررع انرره  ررري حمرررم علررى اهلرره  كحررال القاضرري حيررث ان منصرربه خطررري اىل ابعررد احلرردود وحررال السياسرري

بررل نقررول ان ، ول  رمررة الرردخول يف السياسررة او هنررع منهررا مطلقررانقرر وبررذل  حنررن ال ،إحقرراه احلررق وإبطررال الباطررل علررى الرردخول يف السياسررة
 خطر عظيم كما يف القاضي.على خل فيها االد

واالنسران مرن طبعره الط يران عنردما ، الطرره إيصراال اىل  هرنم والعيراىل براهلل تعراىل أسرر وهي مرن ، وما ىلل  اال الن السلطة والرياسة م رية
ْاَساَن لََيْطَقى َأْن رََآُو اْستَـْقَنىَكالَّ )حيصل على الرياسة والدنيا  فبمجرد ان يسرت   بعلرم او مبرال او بسرلطة يتمراد  ويط رى فيحتقرر  (2)(ِإنَّ اْْلِ
 ، وقليل ما همن و االخرين ويظلمهم اال املتق

 السياسة  عالم عند الدخول في الشديدالحذر 
                                                           

 381ص  72 ار االنوار :   - (1)
 7العلق  (2)
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بعرد ضقرق كافرة الشررو  ، ان مرن وظيفتره الردخول يف السياسرة، ن   له مر ع الردياو شخ   املؤهل للتشخي  نعم اىلا شخ   ر ل الدين
الشرخ  ، أو هري كآنميكرن ان تلد ره يف كرل  الر ي عقرب) السياسة ( كرالالن ؛ عليه ان يتعامل معها بكل حذر  ىلل  اال ان فله، املوضوعية
عررل اىل املوبرروء فيررتكمم ويلرربه مالبرره ، ويتعامررل معرره بطريقررة خاصررة، ياتيرره  ررذر شررديدعنرردما ياتيرره مررن يقرردم لرره الطعررام و ، يف حجررر صررحي جي 
 واال، بكرل حرذر وضفر  عليه ان يقوم برذل  لكنو الصحيح ان وظيفته الدخول اىل  رفة املري  وتقدمي الطعام له  من انه وان كان اىل، خاصة
 فقد تصيبه العدو  فيلحق باملري  يف احلجر الصحي!!اىلا  فل للحظة واحدة  فانه

حرى أصربحوا ، وقرد أقبلرت علريهم يف العرراه ويف ايرران ويف اخللريذ و رري ىللر ، من املخاطر الر ي هتردد ر رال الردين هي ةالسياس: واحلاصل
ِْ  ِديُنكَ  َأُخوكَ ))واهلل العا  لكن االمتحان صعب  دا  !! عملة صعبة !! فهل ىلل  شري ام خري  .(1)((ِشْئتَ  ِبَما ِلِديِنكَ  فَاْحَت

 لحوزة العلمية ا َلبتالعشاو ايران مخطِ 
 ولنستشرهد علررى ،دوارهرم الدينيررةاو ادوار مضرادة أل مرن األخطرار الرر ي هتردد احلرروما  العلميرة االسرتدرا  اىل ادوار هامشرريةوكمرا سربق فرران 

 :ىلل  مبثال وقصة فيها ع ة كبرية
لكنره   يفلرح يف  ، جرري ونفري و رري ىللر وهتوالطرالب  للعلمراء من سجن بكل السبلالعلمية يف ايران احلومة  القضاء علىشاه إيران حاول 

الهنرررا حمفوظرررة  فررر  أمرررري املرررؤمنني وسرررائر األئمرررة ، وهلل احلمرررد عصرررية علرررى حمررراوال  الظررراملني علرررى مرررر التررراريخ العلميرررة احلرررومةو ، كرررل حماوالتررره
 .)صلوا  اهلل عليهم أمجعني (

احرررد  اخطررر تلررر  حرررد املرا ررع املشررهورين يف قرررم املقدسررة وقرررد نقررل   ا ،بطريقرررة مرراكرة بعررد ىللرر  حررراول الشرراه اسرررتدرا  علمرراء احلررومة
 :  فقال اااوال 

فجراء ، باستعمال الظلم والتعسرف واالكرراهبالفشل بعد ان باء  حماوالته  بطريقة اخر  احلومة العلمية يستدر حاول ان يف ممان البهلوي 
مرررن اعوانررره مرررن وعرررا   فجررراء  وفررروده، يهرررام بالوظيفرررة الشررررعيةمررر يذ مرررن اال رررراء واالعررر  مرررن مررردخل القررروة الناعمرررة بررردل القررروة اخلشرررنة اي 

 ومبن قارب اال تهاد وقالوا هلم: والتقوا باجملتهدين، العلمية يف قم املقدسةاىل احلومة  السالطني
رين مبهنرة القضراء عنردنا  رري  ردين و الرمسيوالقضاة  ،ان علماء الدين هم من ميثل الرسالة اامدية االصيلة ووصل اىل يدا ان الشاه فكر  

! مث كران اال رراء ان كرل  هبرذه الوظيفرة فرانتم اال ردر هبرذه عردول ونجمتهرد انكرمصلوا على العلم الكايف يف حني الشرعي الصحيح الهنم   حي
 .  (2) ا  تومان 333قدره  ا  راتب نعطيه واحد منهم سوف
 ضرر طوقررد عضررع امررام الضرر و  كت ريرره امل ريررا  قررد  بشررر يضررا  اىلا علمنررا ان ر ررل الرردين ا خصوصررا، يف ىللرر  الرر من  رردا   وهررو مبلرري كبررري

 براملعى االعرم اضرافة اىلالسريادية  املناصرباىل الرياسة ال ي حيصل عليها حيث ان وظيفة القضاء مرن  إضافة، واحلياة ومتطلباهتا واألوالدال و ة 
   .يقوم هبا اال ر ل الدين خصوصا على مذهب اهل البيت  ميكن ان االيهام اهنا وظيفة شرعية ال

الل الرر ي هنرروا عررن ة الضرراسررتدرا  ر ررال الرردين لينظمرروا اىل خانررة الظلمررة واعرروان الظلمررة ويكونرروا ضررت رايرروراء ىللرر  كانررت  لكررن احلقيقررة
 :  ) عليه السالم (الكاظم  اإلماماالنضواء ضتها مهما كانت الظروف يقول 

فراىلا كانرت السرلطة  اطـت لهـم بسـاطا " أناحـب الـي مـن ان اتـولى لهـم عمـال او  ،قطعـة قطعـة فـتتقطعقِ من شـاهق ن اس" يازياد أل
او بتشخي  شور  مر ع التقليرد علرى راي السريد  اال اىلا كانت الوظيفة بتشخي  مر ع التقليد، ا حيق الدخول فيها او توىل اعماهلظاملة فال
 .  الوالد 

                                                           

 .113واألما  للطوسي ص 127ص 27وسائل الشيعة   (1)
 يف حني ان راتب الطالب يومئذ كان تومانني فقط !! (2)
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 ر راال  احلرومة العلميرةطرالب و  شرخ  مرن ( 333) حصلوا علرى املوافقره املبدئيرة مرنوهبذه اخلطة الشيطانية : ولاملهم ان هذا املر ع يق
 .الوصول اىل مرتبة اال تهاد امر يف  اية الصعوبة ؛ اىلالن اجملتهدين عادة قلة حقا   عدد كبريالوهذا  لكي يصبحوا قضاة

اين والسررررريد گرررررياپلگاملصررررريبة كبرررررية واخلطرررررة خطرررررة معاويررررة فرررررذهبت اىل السرررريد ال يف االمرررررر فو ررررد  ان مليرررررا   فكررررر : ) دام ظلررررره (فيقررررول
فيره شرعية ويعضردين  حكما  صدر تقرر ان ا   التفكري والرتوي.. وبعد . اخلطر الداهموتداولت معهم هذا مداري والسيد املرعشي النجفي تشريع

 :  كااليت وكان احلكم ،مجيعا   يسندون  ويؤيدون  فاكون يف الوا هة يف حني اهنم، والنصرة بالت ييداملرا ع الثال ة 
 " وظيفة من وظائف الدولة ةاي اويحرم على رج  الدين ان ينتمي الى اي سلك "

لكررن املرا ررع الثال ررة  السررافاككرر   وهررامج  وعررا  السررالطني كمررا هررددين مو رره وضررجه   ا ررار وقررد نافررذ علررى ا ميررعوهررو حكررم شرررعي 
مبردوا السرافاك وارعردوا وابفهردد ، كرم حراكم شررعي وهرو نافرذ علرى الكرل فاسرقط مرا يف يرد الشراههرذا ح: فعروا وقرالواالكرام سراندوا وايردوا ودا

 .  (َأْقَداَمُكمْ  َويـُثَ  تْ  يَنُصرُْكمْ  اللَّهَ  تَنُصُروا ِإنْ )إىل  وهلل احلمدلكنهم يفلحوا 
 التعام  اَلرهابي مع الحوزات العلمية -1

ل آفكرم قترل وهجرر مرن  ،ب وقتل من املؤمنني وخاصة من بيرو  العلمراء الكررامكم عذ  فاجملرم صدام لعنه اهلل  على ىلل ومن ابرم االمثلة 
آل  ل الصردر الكررام! وهكرذا بقيرة بيوترا  العلمراء املعروفرة امثرالآل احلكيم الكرام! وكم قترل او سرجن مرن آعدم من أ ر العلوم الكرام! وكم 

 .  او  ريهمالكرام ال طاء  فكاشآل  او الكرام  الشرياميآل او  الكرام الق وي 
 قرررار املرررذاب حرررى انررره نقرررل   احرررد االصررردقاءلاوكرررم عرررذهبم او قرررتلهم ب  التيررر اببالقرررائهم يف احررروا   فكرررم مرررن النررراا عرررذهبم او قرررتلهم 
 : يف التعذيب بالقارصدام طريقتني ة الوم  ان: بعد خرو ه من السجن العلماء

 .  بابشع صورةميو   حىشخ  يف القار وهو يف او  حرارته ال القاء: الطريقة االوىل
اىل ىللرر    سررم السررجني ين لررون بعرر ي دونرره اىل در رره معينررة مث  كررانوا  واحيانررا ،علررى بعرر  بدنرره القررار كررانوا يصرربون: والطريقررة الثانيررة

بقرري  سرراحه فبقري يف املستشررفى سرتة اشرهر اأطلقرو وصررديقنا هرذا وضرعوا عليرره القرار هبرذه الطريقرة علررى قسرم مرن بدنرره مث ، ليتعرذب بره احلرو 
 . قضى شهيدا رمحة اهلل عليه أناىل  يعاين

 داد علرروا ترر العلميرةيف حررني ان احلررومة  ،قعررر  هرنمالرريه يف العررذاب الرهيرب مث مصررريه اىل لكرن أيررن صرردام أالن بعرد أن مررا  ىللرريال حمتقررا 
 !!!ومسوا ورفعة

   ففي حوزة النجف اَلشر الكرام اعتقال الطل ة 
هرم ضريوف امررري  مرع اهنرم الكررام مرن القوميررة الباكسرتانية مرن الطرالب كبررية  باعتقررال جمموعرة ويف األونرة األخررية أ صردر حكرمي  رائري ظرا ي  

ة فكيرف باعتقرال ر رل ديرن حمررتم  ! واخافر وترويعه واهانته وايذائه هو مرن املعاصري الكبررية قال اي مؤمنتعمع ان او  ) عليه السالم (املؤمنني 
 مو ته واطفاله وترويعهم  

وهررو ، علررى األمررة كلهررا ان ىللرر  يشرركل اعتررداءا   ) عليرره السررالم (وكيررف باعتقررال املئررا  مررنهم بررال ىلنررب ارتكبرروه   ويف بلررد أمررري املررؤمنني 
 .  مجعاءالن احلومة جتسد االسالم واالنسانية ؛ االسالم  حرمي اعتداء على

 :لى اآلخرين ويظلمهموتكفي الرواية التالية ع ة ملن يعتدي ع
َل ت قـى دمعـة اَل خرجـت مـن  فتولهـازفـرت جهـنم فـي وجهـه ثـالا زفـرات ، .. من مات غيـر تائـب.)) ) عليه السالم (يقول االمام 

ــه، عينيــه ــة َل ي قــى قــيح اَل خــرج مــن فمــه، والزفــرة الثاايــة َلي قــى دم اَل خــرج مــن منخري وارضــى  فــرحم اهلل مــن تــاب، والزفــرة الثالث
   ((الجنة الىفمن فع  فااا كفيله ، اءالخصم
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مررن  يعتررذر علنررا   عليرره ان مث، لكررن عليرره ان يترروب ويسررت فر، الشرريطان وتسررويال  الررنفه مررن بررإ راء احيانررا   اإلنسرران ميكررن ان يظلررمإن  
 ... كما اح هنم وآىلاهمويفرحهم  ويرضيه واهله  اليه من اساءمث عليه ان يعو  ، املظلوم

 القدوة ) صلى اهلل عليه وآله ( وموقف الرسولله بهم خالد قصة بني جذيمة وما فع
اىل برر   ذميررة مررن برر  املصررطلق وكانررت بيررنهم وبررني خالررد ترررة )عررداوة( يف قصررة  خالرردا   ) صررلى اهلل عليرره وآلرره (النرر   روي انرره بعررثوقررد 
اللهــم ااــي ابــرأ )) :فصررعد علررى املنرر  وقررال وآلرره ( ) صررلى اهلل عليرهفوصررل اخلرر  اىل الرسررول  ،ظلمررا   الرربع  االخررر فقتررل بعضررم واسررر، معروفرة

  الا مرا   ((اليك مما فعله خالد
   :بكمية كبرية من الذهب والفضة فدفع اليهم ) عليه السالم (مث ارسل اليهم امري املؤمنني   

  .دية من قتل منهم بامجعهم حى ا نني :اوَل  
 ....  رعاهتموحبلة ، يمة ميل ة كالهبمامواهلم باملال حى دفع هلم ق عن همضعو   وثاايا :
 .... دفع هلم مبل ا لروعة نسائهم واطفاهلم وثالثا :
  .دفع هلم مبل ا ملا يعلمون وما ال يعلمون اىل لعلهم نسوا شيئا ورابعا :

 .دفع هلم مبل ا لريضوا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله حى رضوا :خامسا  و 
  !! فقد كان اكثر من حقنا بكثري....فقالوا سبحان اهلل ما اكثر هذا

) حرى قرال  ) عليره السرالم (املرؤمنني  ألمرري اودعر، سررور بذل  اميرافسر  ) صلى اهلل عليه وآله (واخ  الن   ) عليه السالم (ور ع االمري 
ن السـعيد كـ  السـعيد مـن اح ـك اَل ا علـي ااـت هـادي امتـي رضـي اهلل عنـك يـا أرضـيتني)): كمرا يف روايرة االمرا  صرلى اهلل عليره وآلره (

وهرذا هرو نر  احرد  الروايرا  فقرد رو   (1) ((امـةيأَل إن الشقي ك  الشقي من خالفك ورغـب مـن طريقـك الـى يـوم الق واخذ بطريقتك
ـنَـُهْم َخاِلَد بْـَن اْلَولِيـِد ِإلَـى َحـُي يـَُقـاُل َلُهـْم بـَنُـو ا ) صلى اهلل عليه وآله (بـََعَث َرُسوُل اللَِّه ))يف اخلصال  ْلُمْصـطَِلِق ِمـْن بَنِـي ُجَذْيَمـَة وََكـاَن بـَيـْ

َنُه َوبـَْيَن بَِني َمْخُزوٍم ِإْحَنة  ِفي اْلَجاِهِليَِّة فـََلمَّا َوَرَد َعَلْيِهْم َكااُوا َقْد َأطَاُعوا َرُسوَل ال َو َأَخـُذوا ِمْنـُه ِكَتابـا  فـََلمَّـا  ) صلى اهلل عليه وآله (لَِّه َوبـَيـْ
ــا َكــاَن َصــاَلُة اْلَفْجــِر َأَمــَر ُمَناِديَــهُ َوَرَد َعَلــ  فـََنــاَدى َفَصــلَّى َوَصــلَّْوا ثُــمَّ َأَمــَر اْلَخْيــَ  ْيِهْم َخالِــد  َأَمــَر ُمَناِديــا  فـََنــاَدى بِالصَّــاَلِة َفَصــلَّى َوَصــلَّْوا فـََلمَّ

ثُوُو ِبَمــا َصــَنَع َخالِــُد بْــُن اْلَولِيــِد  ) صــلى اهلل عليــه وآلــه (ُدوُو فَــتَتـَْوا بِــِه النَِّ ــيَّ َفَشــنُّوا ِفــيِهُم اْلقَــارََة فـََقَتــَ  َوَأَصــاَب َفطََل ُــوا ِكَتــابـَُهْم فـََوَجــ َوَحــدَّ
َلَة ثُمَّ قَـاَل اللَُّهـمَّ ِإاـ ي َأبـْـَرأُ ِإلَْيـَك ِممَّـا َصـَنَع َخالِـُد بْـُن اْلَولِيـِد قَـاَل ثُـمَّ قُـد   ) صلى اهلل عليه وآله (فَاْستَـْقَ َ   ) صـلى َم َعلَـى َرُسـوِل اللَّـِه اْلِق ـْ

ر  َوَمَتاع  فـََقاَل ِلَعِلُي  اهلل عليه وآله ( ) يَا َعِليُّ اْئِت بَنِـي ُجَذْيَمـَة ِمـْن بَنِـي اْلُمْصـطَِلِق فََتْرِضـِهْم ِممَّـا َصـَنَع َخالِـد  ثُـمَّ رَفَـَع  ) عليه السالم (تِ ـْ
فـََلمَّـا ااـْتَـَهـى ِإلَـْيِهْم  ) عليـه السـالم (ِلـيُّ اْجَعـْ  َقَاـاَء َأْهـِ  اْلَجاِهِليَّـِة َتْحـَت قَـَدَمْيَك فَتَتَـاُهْم َعِلـي  َقَدَمْيِه فـََقاَل يَـا عَ  صلى اهلل عليه وآله (

ــا رََجــَع ِإلَــى النَِّ ــي   ْعَت فـََقــاَل يَــا َرُســوَل اللَّــِه َعَمــْدُت قَــاَل يَــا َعِلــيُّ َأْخِ ْراِــي ِبَمــا َصــنَـ  ) صــلى اهلل عليــه وآلــه (َحَكــَم ِفــيِهْم ِبُحْكــِم اللَّــِه فـََلمَّ
ِلِميَلقَــِة ِكاَلِبِهــْم َوَح َـلَــِة رَُعــاتِِهْم َوَفَاــَلْت َمِعــي فََتْعطَْيــُت ِلُكــ   َدٍم ِديَــة  َوِلُكــ   َجنِــيٍن غُــرَّة  َوِلُكــ   َمــاٍل َمــاَل  َوَفَاــَلْت َمِعــي َفْاــَلة  فَــَتْعطَْيتـُُهْم 

ــَتْعطَْيتـُُهمْ  ــا ََل يـَْعلَ  َفْاــَلة  َف ــا يـَْعَلُمــوَن َوِلَم ــَتْعطَْيتـُُهْم ِلَم َيااِِهْم َوَفَاــَلْت َمِعــي َفْاــَلة  َف ــَزِع ِصــ ـْ ــِة ِاَســائِِهْم َوفـَ ُمــوَن َوَفَاــَلْت َمِعــي َفْاــَلة  ِلَرْوَع
َأْعطَْيـتَـُهْم لِيَـْرَضـْوا َعن ـي َرِضـَي اللَّـُه َعْنـَك يَـا َعِلـيُّ ِإاََّمـا َأاْـَت  يَـا َعِلـيُّ  ) صلى اهلل عليـه وآلـه (فََتْعطَْيتـُُهْم لِيَـْرَضْوا َعْنَك يَا َرُسوَل اللَِّه فـََقاَل 

 (2) ((ِمن ي ِبَمْنزَِلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإَلَّ َأاَُّه ََل اَِ يَّ بـَْعِدي
فررران وصرررا احلكرررام وامللررروك والسرررالطني خص ) عليررره السرررالم (وامررري املرررؤمنني ) صرررلى اهلل عليررره وآلررره (بسررررية رسرررول اهللفلررو أن األمرررة اقترررد  

                                                           

 عن اما  الطوسي    9 ار االنوار    (1)
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 والفالح.والطم نينة واألمن واالستقرار يتنعم الناا بالسعادة سوف  ري االر  و  األر  حينئٍذ تتبدل
 مسؤولية الناس

 ان مسؤولية الناا يف موا هة الظلم أمور نذكر منها:
 َل تعذروا الظالم بظلمه -8
 ! ىللرر  ان اإلقامررة بدعررةاالقامررةليسررت لرره  مررن ان هررذا أو ىلاككمررا يرر ر االن  ان يرر روا خطرر هحيرراولوا ظلمرره أو ان اليعررذروا الظررا  يف  -1

والفير ا ومرا  اضافة اىل اهلوية وا روامقبل حوا  القرن من ال من ها االستعمار ال يطاين و  تكن يف ممن الرسول واألئمة سالم اهلل عليهم وقد سن  
 (1)وأنفسهم وحقوقهم( و ري ىلل و)الناا مسلطون على أمواهلم  (َخَلَق َلُكْم َما ِفي اأَلْرِض َجِميعا  )وهلل وملن عمرها  األر مث ان اشبه؛ 

ولرريه رسررول اهلل صررلى اهلل عليرره والرره وامررري ، ومرروالهكررون االسررتعمار سرريده السررتعمار وقوانينرره عطرر  الطريررق يوالشرر  ان مررن يسررري وراء ا
 .املؤمنني وسائر االئمة عليهم السالم

وأطفراهلم هبرذه الطريقرة الفجرة منرني ونسرائهم ترويع النراا اآل جيوم عقال  أو شرعا  أو قانونيا  فهل  ،باإلقامةال باا فرضا  انه لو تن لنا وقلنا و  
   االمرررور بكامرررل االحررررتام وحسرررنالقضررراء وتسرررو  والتحررراكم إىل للحضرررور اىل ااكمرررة  ي رسرررل للشرررخ  املعررر  برررال  وملررراىلا ال   انسرررانيةوالال

 .املعاشرة
فهري مررن ا لرى مصرراديق يف أي بلرد كرران ىللر  ويف أيررة دولرة، مررع النراا كافرة ومررع العلمراء واملثقفررني خاصرة الطريقرة البعثيررة يف التعامرل امرا 
 .ممن يقوم به،  ري بعيد وهي مما ينتقم اهلل تعاىل الظلم

َِ اللَُّه َعَلْيـِه َمـْن َيْظِلُمـُه فَـِ ْن َدَعـا لَـْم َيْسـَتِجْب لَـُه َو لَـْم يَـْتُجْرُو اللَّـُه  َمْن َعَذَر ظَاِلما  ِبظُْلِمهِ )) :) عليه السالم ( يقول االمام الصاده َسلَّ
 (1) ((َعَلى ُظاَلَمِتهِ 
 ااصحوا الظالم وااهوو عن المنكر واث توا -1
يف احلر ب او  يف الدولرة او يف العشررية اوان سرواء أكرظا  علينا ان ننصح الظا  ون مره باملعروف وننهاه عن املنكر يف اي موقع كان ال -2

 .وان نواصل الض ط كي يرتد  ويرتا ع وإال فان من ش ن الظا  إىلا   ير  ردعا  باملستو  ان ي داد ظلما  وعتوا  و  وتا  الدائرة او  ري ىلل  
وان يبطررل الباطررل بقولرره وفعلرره وقلمرره وممررن ، الررهفعأو ب قوالرره نسررال اهلل سرربحانه وتعرراىل التوفيررق لنررا ولكررم لكرري نكررون مجيعررا ممررن حيررق احلررق 

 ويعجل لوليه االعظم الفر  ، يرتضينا لدينه وجيعل عاقبة امورنا خريا
 ن الطاهرينيواخر دعوااا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد واله الطي 

                                                           

احلررديث عررن ىللرر  يف الفقرره: السياسررة والفقرره: القررانون والفقرره: احلقرروه ويف كترراب الصرريا ة ا ديرردة لعررا  اإلميرران واحلريررة  ) قرردا سررره (فصررل السرريد الوالررد  (1)
 .و ريها له يف )السياسة من واقع اإلسالم(والرفاه والسالم، كما فصله السيد العم دام ظ

 .334ص 2الكايف الشريف   (2)


