الحق والباطل
منذ بداٌة الخلٌقة ،وهناك الحق والباطل.
الحق فً المالبكة األطهار ،والباطل فً ابلٌس وأعوانه من الشٌاطٌن .الحق فً هابٌل
البار ابن أبٌنا آدم ،والباطل فً أخٌه الذي قتله ...ومرت العصور والحق والباطل موجودان.
كبٌرا فً الوثنٌة ،وتعدد االلهى ،وعبادة الشمس ،وعبادة
ارا ً
والعجٌب أن الباطل أنتشر انتش ً
األرواح .كما أنتشر الباطل فً الفساد بألوانه وأنواعه ...بٌنما انزوى الحق بٌن قلة تعبد هللا
الحق ،وتتمسك باإلٌمان والفضٌلة والعمل الصالح...
وعاش الحق والباطل ٌتصارعان على مدى العصور.
وكثٌرا ما كان الباطل ٌنتصر ،ألن وسابله أكثر...
الباطل ٌستطٌع أن ٌكذب وٌغش وٌخدع ،والحق ال ٌستطٌع ذلك.
الباطل ٌمكنه أن ٌقسو وٌبطش وٌقتل وٌغدر ،والحق ال ٌمكنه أن ٌفعل ذلك .الباطل ٌلجأ إلى
حبك المؤامرات وتدبٌر الحٌل المهلكة ،بٌنما الحق ال ٌسمح له ضمٌره بفعل شًء من هذا
كله ...الباطل ٌقدّم ألتباعه المغرٌات والنجاسات مما ٌرضى غرابزهم المنحرفة ،والحق ٌرتفع
عن هذا المستوى.
ضا الحق مقٌد بقٌم ومبادئ ووصاٌا إلهٌة ،ال ٌستطٌع أن ٌخرج عن طاعتها ،بٌنما الباطل
أٌ ً
متسٌب ٌفعل ما ٌشاء ،وٌسلك حسب هواه بال ضابط .لذلك فالوسابل عدٌدة أمامه ،والباب
مفتوح له فً أي طرٌق ٌسلكه!..
ٌوصلهم إلى أغراضهم بشتى الطرق والحٌل
لذلك فالباطل له أنصاره وأتباعه الكثٌرون ،ألنه
ّ
واألسالٌب...
ٌوصلهم باإلدعاء ،أو بالرشوة ،أو بالتزوٌر والتزٌٌف ،أو باالتصال بمراكز القوة وأصحاب
ّ
القرار .فٌنالون ما ٌشتهون!

أما الحق فطرقه ضٌقة ومحدودةٌ .حاول أن ٌلجأ الٌه البعض ،فٌقول لهم :هذا ضد الدٌن،
وهذا ضد القانون ،وهذا ضد األخالق .هذا ال ٌلٌق ،وهذا ال ٌجوز ...لذلك ٌبعد الناس عن
الحق أحٌا ًنا ،وٌتهمونه بأنه ٌع ّقد األمور ،بٌنما الباطل ٌسهلها!..
وبهذا ٌصبح أصحاب الباطل أكثر ،وٌنتشر الفساد!..
ولكن الباطل ٌسمى األخطاء بغٌر أسمابها ،وكأنها حق!!
ٌسمى التحاٌل أو الحٌلة ،بأنها لون من الذكاء .وٌسمى القسوة بأنها شا من الحزم .وٌسمى
العالقات الشبابٌة الخاطبة باسم الحب .كما ٌسمى المغرٌات فً وسابل اللهو باسم الفن.
وسلوك كل إنسان حسب هواه ٌسمٌه الحرٌة .وٌسمى السب والقذف فً الجرابد والمجالت
باسم حرٌة النشر والتعبٌر ...وكل خطأ من األخطاء ،له عند الباطل اسم جمٌل ٌجذب الٌه ،أو
سبب معقول ٌبرره...
على أن الباطل ٌنتصر ً
أوال على الحق ،فإن الحق ٌنتصر أخٌر.
لقد شكا أرمٌا النبى من انتصار الباطل قابال "لماذا تنجح طرٌق األشرار؟! إطمبن كل الغادرٌن
غدرا !!" وأجاب القدٌس اوغسطٌنوس فقال عن الباطل المنتصر :إنه ٌشبه الدخان الذي
ً
ٌرتفع إلى فوق وتتسع رقعته ،ولكنه فً كل ذلك ٌتبدد!..
وبرر انتشاره بأسباب سٌاسٌة
إن االستعمار هجم على كثٌر من البالد التً هً أضعف منه،
ّ
واقتصادٌة ،ثم جاء وقت أنتهى فٌه االستعمار وتأسست فً مكانه دول مستقلة ...فً وقت من
األوقات استعمرت انجلترا الهند ...ثم حدث أن الناسك الهندى العظٌم المهاتما غاندى ،استطاع
بهدوبه وسالمه أن ٌحصل على استقالل الهند ،فتخلصت من االستعمار...

أخٌرا.
إن الحق علٌه أن ٌحتمل بعض الوقت حتى ٌنتصر
ً
السٌاسة البٌضاء حكمت جنوب افرٌقٌا زم ًنا مضطهدة للسود .ثم خرج واحد من السجن،
لٌكون أول ربٌس أسود لجنوب افرٌقٌا..

دوخ العالم زم ًنا ،بقوة عجٌبة ،واستولى على بالد عدٌدة .وصار رع ًبا فً زمنة .ثم
وهتلر ّ
أتى الوقت الذي انتهى فٌه هتلر ،وانتصر الحلفاء .كذلك الشٌوعٌة سٌطرت على روسٌا
سبعٌن سنة ،ثم بعد ذلك عاد اإلٌمان الٌها ،وأنقشعت الشٌوعٌة.
ح ًقا ،إنه بعد كل لٌل دامسٌ ،أتى الفجر ،ثم النهار الساطع النور.

مصدر المقال :موقع ا ألنبا ت كالهٌم انوت.

إن الباطل قد ٌعتز بأسالٌبه وبنجاحه األول ،لكن ذلك ال ٌستمر!
بالغش قد ٌنجح الطالب فً االمتحان ،ولكنه ال ٌنجح فً حٌاته العملٌة .انه نجاح مؤقت،
كالبخار ٌظهر ً
قلٌال ثم ٌضمحل...
والباطل ٌقول إن الكذب ٌنجى!! ولكن ذلك لٌس فً كل حال ،كما أن الكذب قد ٌنكشف ،فتكون
النتٌجة أسوأ...
كذلك البطش قد ٌخضع الضعفاء إلى حٌن .ومع ذلك فالحال ال ٌستمر .فما أسهل أن ٌثور
هؤالء على الطغاة وٌتخلصوا من بطشهم...
ٌصور له الباطل انه بالشدة والعنف قد ٌربى بناته تربٌة سلٌمة ،وٌحبسهم
األب القاسى ،قد
ّ
فً البٌت ،وٌمنعهم عن كل صلة ..وربما تكون النتٌجة عكسٌة ،فٌهرب البنات من سطوته
إلى أي صدر حنون!!

الحق والباطل قد ٌتصارعان حول المبادئ والقٌم .وقد تختلف الموازٌن .فٌحتار الناس :أٌن
الحق؟ وأٌن الباطل؟!
الكل ٌقول إنه على حق .حتى الباطل نفسه ٌدعى أنه هو الحق!! والمسألة تدور حول الخالف
فً المفاهٌم ،أو الخالف فً االنتماء .فكل من ٌنتمً إلى مجموعة معٌنةٌ ،قول إنها على
حق...
وأحٌا ًنا ٌتوقف مٌزان الحق على القوة .فداب ًما ٌرى الفرٌق األقوى أنه ٌمثل الحق ،وأن الحق
هو مصدر قوته .بٌنما الزعٌم سعد زغلول ٌقول "الحق فوق القوة" ...ولعله ال ٌقصد كل
قوة ،بل القوة التً هً ضد الحق ...فهذه ٌكون الحق فوقها...

