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تمهيد

هنــاك حــق وهناك باطــل، وهنــاك ظاهر وهنــاك باطن، وهناك قشــر 
وهنــاك لــب، وهنــاك إيمــان وهنــاك نفــاق، وهكــذا تطــول القائمــة بين 
ية  ي والرؤ أشــياء ال توجد بينها تفاوت على مستوى الظاهر والنظر البدو
الســطحية، بــل ال يمكن الوقوف على التفاوت بينهــا، إال بعد الفحص 
ى فارغة وتصل إلى  يف ودعاو والتدقيــق وامتــاك بصيرة تخترق ما هو ز

ما هو صدق وحقائق واقعية.

ى  واآلثــار الواقعيــة تترتــب علــى األمــور الحقيقيــة ال علــى الدعــاو

هناك حـــقو
هناك باطل
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كاذيــب الخادعة، فحتى يصل اإلنســان إلى الكمال البد أن يعيش  واأل
اإليمــان، وأمــا لــو ادعى اإلســام وهــو يعيش النفــاق، فحتى لــو كان من 
المصليــن الصائميــن بل ومن المجاهدين في ســوح القتــال، فإن مثل 
هكــذا منافــق لن يصل إلى الكمال، ألن الكمال أمر واقعي وهو مشــروط 

بتحقق اإليمان الواقعي ال اإلسام الظاهري.

وهكــذا عندمــا يكون هنالك ظلم في الحكم وفســاد في إدارة الباد 
والجــور علــى العبــاد، فمثــل هذا االنحــراف واالعوجــاج له تحقــق وآثار 
تدميريــة واقعيــة وحقيقيــة، وعليــه فحتــى نحكــم علــى معارضــة بأنها 
معارضة حقيقية ال شــكلية، فإنه البد لها أن تواجه مثل هكذا اعوجاج 
وتتصــدى لمثــل هكــذا انحــراف وال ترضــى بشــيء مــن ما يفعلــه هؤالء 

الطغاة البغاة.

كانت المعارضة ال تعمل على اقتاع الظلم ومحاربة الفساد  وأما إذا 
إال من خال الصراخ واإلدانات والشجب واالستنكار، وأما على صعيد 
العمــل وبــذل الجهد الجهيــد في ذلك فهــو صفر، لما يــؤدي ذلك إلى 
القتل والسجن، فمثل هكذا معارضة ال تستحق البقاء، بل بقائها تغرير 
يادة محروميته، وهل يرفع داء  إطالة إلى أبد معاناتــه وز بأبناء الشــعب و

المريض بمجرد إعطاءه الوصفة الطبية من دون أن يتم عاجه.

ال يــزداد الجــرح نزفــًا عندما يبتلى الشــعب بأفراد يســمون أنفســهم 
يتقدمون  يظهرون في وسائل اإلعام و معارضين، يقدمون في المحافل و
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مســيرات االعتــراض، والحــال أن مثــل هــؤالء المعارضيــن ال يملكــون 
المؤهات الكافية ال الفكرية وال الروحية وال السلوكية ليتقدمون مسيرة 

الشعب، ووقوفهم في معارضة ضد نظام الحكم.

كثير من الثورات وعدم وصول الثوار إلى مطالبهم وتحقيق  وما فشل 
أهدافهــم واســترجاع حقوقهــم، إال بســبب ابتاء الشــعوب بمعارضات 
ية، وبمعارضين متملقين وفي أحســن الظروف غير كفوئين،  كاذبــة خاو
والنتيجة وقوع البلية والفاجعة على الشــعب واستمرار معاناته، وهكذا 

يستمر نزف جراح الثورات.

إيمان ونفاق

هنــاك إيمــان وهنــاك نفــاق، فالمؤمــن من يكــون صادقًا في إســامه 
حيــث يظهــر مــا يبطن فهو مســلم فــي ظاهره وباطنــه، وأمــا المنافق فهو 

كاذب في إسامه فهو يظهر اإلسام لكنه يبطن الكفر واإللحاد.

إن شــملته األحــكام الظاهريــة مــن طهــارة بدنــه وحليــة  المنافــق و
ذبيحتــه إال أن هناك أحكام أخــرى ال تتكئ وال تعتمد على الظاهر، بل 
هــي خاصــة بأولئــك الذين آمنوا فــي باطنهــم بالثواب والجنــة والحياة 

السعيدة والطمأنينة في الدنيا والفوز باآلخرة.

بين الدعاوى والحقائق
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وعليــه فابــد أن نكــون دقيقيــن لهذه المســألة الحساســة وحذرين 
ى  اتجــاه هذه االزدواجيــة بين الظاهر والباطن، والقشــر واللب، والدعاو
والحقائق، فليس كل ما يقال فهو صدق واقع، وال كل ما يدعى فهو حق 
حاصل، واآلثار تترتب على واقعية األشــياء ال على األوهام والخياالت 

كاذيب. واأل

فهنــاك عالــم حقيقــي وفي قبالــه هناك عالــم مخــادع، وظاهره علم 
وباطنه جهل، وقشــره هداية وباطنه غواية وصورته إنســان وباطنه حيوان 
كمــا يقــول أميــر المؤمنيــن عليــه الســام فــي وصف هــؤالء المتســمين 
بالعلمــاء: وآخر قد تســمى عالمًا وليس بــه، فاقتبس جهائل من جهال، 
وأضاليــل مــن ضال، فالصــورة صورة إنســان، والقلب قلــب حيوان، ال 
يعــرف بــاب الهــدى فيتبعه، وال بــاب العمى فيصد عنــه، فذلك ميت 

األحياء))).

كما أن هناك مسجد قباء المؤسس على التقوى، وفي قباله مسجد 
ضــرار المؤســس علــى الكفــر والنفاق، بنــي لطاعــة الشــيطان ومعصية 
الرحمــن، اقيــم ألجل بث الفرق بين أبناء اإلنســان، ومن أجل التكالب 

إمام الزمان. على دولة اإلسام و

معارض ومعارضة بين الدعاوى والحقائق

)-نهج الباغة، الجزء األول، صفحة 53)
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فالمعارض والمعارضة ليستا بكلمتين تكشفان عن الواقع وتتحقق 
دائمــًا، فليــس كل معارض معارض واقعًا، وال أن كل معارضة بمعارضة 
إنمــا يأخذ االســم والعنوان  حقيقيــة، قــد يســمى المعــارض وليس بــه و
كي يصل إلــى غاياته وأهدافه الشــخصية  كتــاف الناس  ويركــب على أ

والفردية.

فالمعارضــة  حقيقيــة،  معارضــة  وهنــاك  جوفــاء  معارضــة  فهنــاك 
الحقيقيــة هــي التــي تقــف فــي وجــه الظلــم وتنصــر المظلــوم، وتقــدم 
يكــون اإلصــاح  مصلحــة األمــة علــى المصالــح الفرديــة والحزبيــة، و
الحقيقي مســماها واقتاع الفســاد، وكل همها ال تقر على كظة ظالم وال 

سغب مظلوم.

فكيــف يثق شــعب معارضة تعيش الرفاه والثــروة والتلذذ بمقدرات 
يقرصه الجوع وتعصف به سياسات  األمة، والشعب يصطلي بالحرمان و

الظلم الطائفي، ومثل هكذا معارضة تنظر إلى شعبها نظرة دونية.

إن المتقدم لمســيرة الشــعب عليه أن يعيش معانات شــعبه، يتألم 
يتجرع ما يتجرعه أبناء وطنه، فهو واحد منهم  يئن لمعاناتهم و آللمهم و
بــل هو خادمهم وســاهر على تحقيــق مطالبهم كما يقــول أمير المؤمنين 
عليــه الســام: أأقنع من نفســي بأن يقــال ها أمير المؤمنين وال أشــاركهم 

كون أسوة لهم في جشوبة العيش))). مكاره الدهر أو أ

)-نهج الباغة، الجزء الثالث، صفحة 72
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فلسطين وجواهر رجال

يا عندما وصلت األمور إلى أوج االفتتان  ولنا عبرة بما يحصل في سور
واالمتحان في االصطفاف مع أي جهة، حيث أن تجد عالم االستكبار 
يا،  قــد وقــف فــي وجه أمــة حــزب اهلل فكانــت الحــرب الكونية في ســور
ومــا يهمنــا هنــا أننا نرى أيــن اصطف مــن كان يدعى كذبــًا وزورًا أنه مع 
الحق ومع مطالب شعبه، حماس وما أدراك ما هي، فقد بانت الطائفية 
ية والخيبريــة والحنينية  يا وهناك حركــت األحقاد البدر فــي حرب ســور
إذا بحماس وبشــقها السياســي تصطف مــع الباطل، حيث  وغيرهــا، و
يا إلى قطــر، وكانــت إذ ذاك تدعــم حلول  ينتقــل خالــد مشــعل مــن ســور
التكفيريين، ولألســف أن حماس الشــق السياسي وظف الوسائل التي 

علمها إياه حزب اهلل ضد أمة حزب اهلل في صناعة الخنادق.

وال أنســى وقفــة محمود الزهار القائد في حماس بشــقها العســكري، 
كــي يعلنــوا  إلــى قطــر  فبعــد أن توجــه خالــد مشــعل وهنيــة وغيرهمــا 
إذا به محمود الزهار  اصطفافهم مع معســكر الشر واالستكبار العالمي، و

يعلن وقوفه مع جبهة الحق وأمة حزب اهلل. يذهب إلى طهران و

وهنا نصل إلى العبرة حيث أرسل الزهار رسالة توبيخية للمتظاهرين 
كانــت محتواهــا هــذه النتيجــة التــي  بحمايــة الشــعب الفلســطيني، 
كنتم تعيشــون بعيدين عن شــعبكم،  وصلتهــم لهــا اليوم ســببها أنكــم 
متنعميــن برفاه بفنــادق خمس نجوم، والحال أن غــزة محاصرة تعيش 
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المعاناة، يقول اإلمام علي عليه السام: في تقلب األحوال علم وجواهر 
الرجال))).

ومــا ســر بقــاء مظلومية الشــعب الفلســطيني ليومنا هذا، إال بســبب 
ى الفارغة في حماية  وجــود مثــل هؤالء الذين يعيشــون النفاق والدعــاو
شعبهم وتحرير أرضهم، ولوال وجود أمثال هؤالء األبطال، النتهت قضية 

إنا إليه راجعون. إنا هلل و فلسطين من غابر األزمان و

الوجه الثاني للحكام الطغاة

ومــن أعجــب ما في هذا اإلنســان تــراه اليــوم معارضًا لنظــام الظالم، 
وبعــد حيــن تجــده الوجــه الثانــي لنظــام الظالم، فمــا أن يســقط النظام 
يتربــع المعارضون على  الجائــر وتأتي مثل هــذه المعارضات الخادعة و
كرســي الحكم، حتى يخرج ما في مكنون نفوســهم وخبث أســاريرهم، 
كانوا  يجرعــون شــعوبهم بأشــد مــا عانــوه عندمــا  يظلمــون و فيبطشــون و
ُه �فِ�ي 

ُ
ْول َك �قَ �بُ ْع�بِ ُ اِس َم�فْ �ي
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َّ
َول ا �قَ َصاِم 204 إَِو�فَ �فِ

ْ
 ال

ُ
ّد

َ
ل
أَ
ِه َوُهَو ا �بِ

ْ
ل � َما �فِ�ي �قَ

َ
َه َعل

َ
ِهُد الّل ْ ُ�ش ا َو�ي �يَ

�فْ
ُ

ا�قِ الّد َ��يَ
ْ
ال

َ�اَ�<)2). �فَ
ْ
ِ��بُّ ال ُ ا �ي

َ
ُه ل

َ
ْ�َل َوالّل

َ َوال�فَّ َ�ْر�ش
ْ
ْهِلَك ال ُ َها َو�ي �ي ِ�َد �فِ �فْ ْر�فِ ِل�يُ

اأَ
ْ
�فِ�ي ال

كان ظاهــره  وال عجــب فــي مثــل هكــذا أمــر، وذلــك ألن المعــارض 

)-نهج الباغة، الجزء الرابع، صفحة 49

2-البقرة: 205-204
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كم الجائر،  كان باطنه مسانخ ومشابه للنظام الظالم والحا جميل ولكن 
فهمــا وجهان لعملــة واحدة وال اختاف بينهما إال في االســم، معارضة 
ونظــام[، وهذا االختــاف آني وما أن ينتقل المعارض إلى ســدة الحكم 
يظهر ما تم التســتر  يكونون حكامًا، حتى يبرز ما في مكنون صدورهم و و
عليــه طوال تلك المدة من معارضتهم، يقول اإلمام علي عليه الســام: 

ما أضمر أحد شيء إال ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه))).

وعليــه فــا ينبغي التســليم لكل من وصف نفســه بأنــه معارض، بل 
كونية، وما يتصف به من صفات  ى  البد أن نرى ما يحمله من أفكار ورؤ
وملكات أخاقية، وما يمارسه من سلوك وفعل خارجي، فإن كان يعيش 
اإلســام واإليمان حقًا وحقيقة وقد ثبت صدقه من خال االمتحان تلو 
إال فإن إســام  االمتحان، فعندها يمكن أن نثق بمثل هكذا معارض، و
الباد والعباد واألشخاص لم يثبت صدق نواياهم وسامة منهجهم وال 
صاح سريرتهم وسيرتهم، فإن هذا جهل وجهالة وتضييع لألمة بسبب 
ســوء اختيارهــا وتقصيرها فــي تقديم قيادتهــا ومعارضيها والســعيد من 

وعض بغيره.

وضاعت الثورات

يــخ يحكــي لنــا عــن ثــورات قدمــت آالف مــن الشــهداء  وهــذا التار

)-نهج الباغة، الحكمة 26
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وآالف اآلالف مــن الســجناء والتضحيات حتى أســقطت أنظمة جائرة 
كاذبــة غير  وحكومــات ظالمــة، ولكــن مــع قــدوم معارضــات مخادعــة 
ينزف جرحه ثانية وتســتمر معاناته  إذا بالشــعب يئن مرة ثانية و صادقة و

كانوا معه في خندق ضد من ظلمهم جميعًا. من رفاق األمس الذين 

نعم فمن يعيش الطغيان في داخله وعدم العبودية لخالقه، واتباعه 
لهواء نفســه وعبادته لذاته ولمصالحه ولرغباته، أو يكون ســاجدًا لصنم 
يظلم الكون بظلم  حزبه وجماعته، فاليوم سيخرج هذا الطغيان للعيان و

يتلوث ماء الحياة بسمومه واهلل المستعان. سريرة مثل هؤالء العماء و

كانــت  فــدول االســتكبار العالمــي واألخــص دول االســتعمار التــي 
تحكــم هــذه البلــدان، فإنهــا لــم ولــن تتخلى عــن أوطاننــا فهــم يغّيرون 
كــي ينخــدع عامة النــاس، فباألمس اســتعمار واليــوم أنظمة  العناويــن 
ئهــم الذيــن ربوهــم بأفــكار علمانيــة  يــة وغــدًا ســيمكنون عما دكتاتور
داعيــن لدولــة مدنية وحريــة غربية، فهل نمّكن االســتعمار علــى رقابنا 
مــرة ثانيــة بتمكيــن مثل هــؤالء ربيبين األمريــكان والبريطانييــن، فعلى 
الشــعب وعلــى الثــورات الخزي والعــار والتأخر والضيــاع إن وليت مثل 
هق  ّمَ

أُ
�ق ا

َ
ل َما َ��فَ

َّ
ل هكــذا معارضيــن يكونــون حكامــا غــدا يقــول تعالــى: >كُ

َها<))). �قَ �ف
أُ
�ق ا َع�فَ

َّ
ل

)-األعراف: 38
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داء الشعوب في معارضتها

يصــف الدواء  عندمــا يكــون هنــاك طبيــب واقعــًا يشــخص الــداء و
المناسب عندها سوف يكون الشفاء من المرض، وأما إذا تجرأ البعض 
وأخــذ موقــع الطبيب كذبــًا، ووصفه الدواء لألمة جهــًا، فمضافًا إلى أن 
كــه أو ازدياد  المريــض ال يشــفى من ســقمه، فإنه قد يكون ســببًا في ها

معاناته.

وهكــذا عندمــا تتقــدم المســيرة وتقــود القافلــة معارضــة غيــر كفوءة 
ومعارضة ال تملك مؤهات المعارضة وال تملك القدرة على تشخيص 
كلها، بل قد تصف  داء األمــة وال الكفــاءة علــى إيجــاد دوائها وحل مشــا
دواًء قاتًا يأتي على األمة وعلى كل مقدراتها، وعندها لن يخرج الشعب 

من معاناته ولن يسعد في حياته بل قد يخسر حتى آخرته.

فــإذا حملــت المعارضــة خلــًا فــي المنهــج وتخبطــًا فــي الســلوك 
ئ، فكل ذلك ســيجر الويات علــى من وثق  وضياعــًا فــي األفكار والــرو

بهم وسار خلفهم وأمل السعادة والنجاة في الركوب في سفينتهم.

يدعــوا لعبادة  وعليــه فــكل مــن يحمــل غير فكــر اإلســام األصيــل و
يفصــل فيه الدين عن  غيــر رب العالميــن من خــال الدعوة العلمانية و
السياســة والدنيــا عــن اآلخــرة، مضافــًا أنه يوجــد معارضين ال يعيشــون 
اإلسام في فكرهم ووجدانهم وأخاقهم وسلوكهم، فالشعوب التي تسير 
كانت  خلف مثل هكذا معارضة لن تحصل على سعادتها الواقعية ولو 
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هقً َ �ش ُه َمِع�ي

َ
�فَّ ل اإِ

ِر�ي �فَ
ْ
ك ْعَر�فَ َع�فْ �فِ

أَ
كل صبح ومسية، >َوَم�فْ ا تتمنى ذلك 

ا<))).
ً
ك �فْ �فَ

يســعى إلســعاد أبنــاء وطنــه ورفــع الظامة عن  فمــن يحــب شــعبه و
أحبته، فليسلك اإلسام منهجًا وليعش اإلسام وجدانًا وليجاهد نفسه 
ا  �فً اِم ِ��ي

َ
ْسل اإِ

ْ
َر ال �يْ

�فِ عفَ �قَ �بْ َ يخالف هواه قبل أن يجاهد طغاة الزمان، >َوَم�ف �ي و
ُه<)2). فمــن طلــب الهداية من غير أهلها ضّل ومن ســعى  َل ِم�فْ �بَ

�قْ ُ �ف �ي
َ
ل �فَ

لسعادة في غير اإلسام فقد شقي.

)-طه: 24)

2-آل عمران: 85


