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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة على سيدنا حممد وأهل بيته الطاهرين ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة
على أعدائهم أمجعني ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
بالدنا في مواجهة خطر ُسنَّة
اإلهالك اإللهية
()7

ك
جاءتْ ُه ْم ُر ُسلُ ُه ْم بالْبَ يِّنات َوما كانُوا ليُ ْؤمنُوا َكذل َ
قال اهلل العظييم َ ولََق ْد أ َْهلَ ْكنَا الْ ُق ُرو َن م ْن قَ ْبل ُك ْم لَ َّما ظَلَ ُموا َو َ
ف تَ ْع َملُو َن.)4(
ف في ْاأل َْرض م ْن بَ ْعده ْم لنَ ْنظَُر َك ْي َ
مين * ثُ َّم َج َعلْنا ُك ْم َخالئ َ
نَ ْجزي الْ َق ْوَم ال ُْم ْجر َ

وفي هذه اآلية الكرمية بصائر هامة مفتاحية كثرية

هل اإلهالك اإللهي وليد ظلم األكثرية أو ظلم الجميع؟

ومن البصائر :انه حيتمل يف اآلية الكرمية وجهان

األول :ان القرون واألمم قد أهلكت بأمجعها ملا ظلموا مجيعا.

الثاني :ان القرون واألمم قد أهلكت بأمجعها ل ّيما ظلموا جمموعا.

والفرق بني الوجهني دقيق ورائع إذ يراد بي(اجلميع) يف الوجيه األول االسيتاراأ أح حيين ان مجييع أ يراد لي
األمم وكل واحد واحد من آحادهم ،قد ظلم وشارك يف الظلم لذل أهلكناهم بأمجعهم ،بينما يراد بيي(اجملموع)
يف الوجه الثيا انيه حيين ان أكثير (وليي) مجييع) أ يراد لي األميم ظليم ليذل أهلكنياهم مجيعيا ،بعبيارة أخير
حين ان اجملموع إمجاال ،أح من حين الطابع العيا ميم قيد ظليم ليذل أهلكنياهم مجيعيا .ميا هيو األرجي مين
االحتمالني؟.
إذا ظلم الجميع حلّت ُسنَّة اإلهالك

ويؤيد الوجه األول أمران

األول :ان األصييل يف اجلم يوع ويف الض ييمائر العائييدة إليه ييا ه ييو االس ييتاراأ وإرادة اجلميييع ،ييتذا قل ييت أك يير
العلماء أو جاء الضيوف أو ذهبت أييا الشيباب ،أو قليت جياء العلمياء يأكرمتهم أو جياء الضييوف ييويتهم،
كان األصل كل واحد واحد منهم على سبيل االستاراأ الشامل ،ال األكثر أو اجملموع إمجاال.
الثاني :االعتبار وما قد يقال من انه مقتضى قاعدة العدل ،ألن مقتضيى العيدل ان ياَ كيل بعمليه هيو ال
( )1سورة يون) اآلية .11-11
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بعمل غريه.
وعليه يكون حاصل املعىن انه عاىل أهلكهم بأمجعهم ألهنم بأمجعهم كانوا ظلمة.
أو :إذا ظلم األكثر ،أهلك اهلل تعالى الجميع؟

بينم ا يؤييد الوجييه الثيا شيهادة الواقييع اجيارجي بيان الكييل ليي) بظياظ بييل قيد ظليم احلكوميات ومعهيا مجييع
قليل أو كثري من الناس ،بينما يبقى أكثر الناس مظلومني ،أو قسم كبري منها.
ويمك ن اجل يواب عيين السي ّير يف إهييالك اجلميييع حين ييذ (علييى الوجييه الثييا ) مييع ان القليييل أو الكثييري أو ح ي
األكثر منهم قد ظلموا ال اجلميع ،بوجوه
سن القانون وباب التزاحم بعد الكسر واالنكسار.
منها :ان ذل هو مقتضى قاعدة ّ

يعوض املظلو الذح هل بسبب أ عال غريه ،يف اآلخرة بيَ ما ََل َع ْين
ومنها :التعويض ،حين ان اهلل عاىل ّ

ر ر )1(وبيأنواع األلطياف والعطاييا واميدايا ا ميية املاديية واملعنويية
ت َوََل َخطََر َعلَ ى قَ ْل بَ َ
َرأ ْ
َت َوََل أُذُن َسم َع ْ
ح انه يتمىن ان لو كان البالء قد نزل عليه أضعا ا مضياعفة كثيرية إىل ميا شياء اهلل عياىل ،وقيد ورد يف احليدين
ض بال َْم َقاريض.)2(
صائ م َن ْاألَ ْجر لَتَ َمنَّى أَ ْن يُ ْق َر َ
لَ ْو يَ ْعلَ ُم ال ُْم ْؤم ُن َما لَهُ في ال َْم َ

ولكن ،ورغم صيةة الوجيه الثيا يتن الوجيه األول يبيدو أرجي  ،وميكين اليد اع عنيه واجليواب عين االسيتدالل
بشهادة الواقع اجارجي ،بان نقول ان األمر على العك) يتن الواقيع اجيارجي يؤييد الوجيه األول وهيو ان الكيل
أح اجلميييع بييال اسييتاراأ كييانوا ظيياملني لييذا أهلكهييم اهلل عيياىل مجيعييا ،وذل ي عنييدما نتصييف األحادييين الشييريفة
املفسرة للظلم
الراضي بالظلم ظالم!

الراض ي ب ه َُ َرَكاءُ ثََالثَ تُ ُه ْم )1(هييا يين
ين لَ هُ َو َّ
قيد ورد عيين ا ميا الصييادأ  ال َْعام ُل ب الظِلْم َوال ُْمع ُ
وس يعت كث يريا إىل أبعييد احلييدود ،قييد يكييون الظلميية ميين
جنييد ان دائييرة الظلميية ،حسييب احلييدين الش يري  ،قييد ّ
حكا ومسيؤولني بالعشيرات ميثال ،وقيد يكيون أعيواهنم (فيا ييه اجليير والشير ة) فييت األليوف أو أكثير ،ولكين
الراضييني بفعلهييم قييد يكونييون بيياملاليني وقييد يشي ّكلون عاميية الشييعب ،لييذا يياهنم شييركاء يف الظلييم لييذل يعمهييم
البالء مجيعا.
( )1الشيخ الصدوأ ،من ال حيضره الفقيه ،مؤسسة النشر ا سالمي ي قم ج 1ص.292
( )2احلسن بن أيب احلسن الديلمي ،أعال الدين ،مؤسسة آل البيت  ي قم ص.112
( )1ثقة ا سال الكليين ،الكايف ،دار الكتب ا سالمية ي هران ج 2ص.111
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وق د ينيياقر ذلي بانييه يبقييى ،رغييم ذلي  ،الكثييري ميين النيياس غيري راضييني بأ عييال الظلميية ،نقييول ان احلييدين
وسع دائرة الظلمة إىل ما هو أبعد من ذل بكثري
اآليت يوض لنا ّ
الذي َل يواجه الظلمة ،ظالم!

قد ورد عن ا ما احلسني صلوات اهلل عليه قوله أ ََّما بَ ْع ُد فَ َق ْد َعل ْمتُ ْم أ َّ
ال ف ي
ول اللَّه  قَ ْد قَ َ
َن َر ُس َ
َّ
َّ
س نَّة َر ُس ول اللَّ ه يَ ْع َم ُل ف ي عبَ اد
َحيَاتهَ :م ْن َرأَى ُس ْلطَاناً َجائراً ُم ْستَح اال ل ُح ُرم الله نَاكثاً ل َع ْهد الله ُم َخالف اً ل ُ
اللَّه ب ْاإلثْم َوال ُْع ْد َوان ثُ َّم لَ ْم يُيَيِّ ْر ب َق ْول َوََل ف ْع ل َك ا َن َحقيق اً َعلَ ى اللَّ ه أَ ْن يُ ْدخلَ هُ َم ْد َخلَ هُ )1(ليي) الفاعيل
للظلييم ظاملييا قييل ،ولييي) املعييني عليييه ظاملييا قييل ،ولييي) الراضييي بفعلييه ظاملييا قييل بييل ييوأ ذلي ييان السيياخل
عليه أيضا ظاظ (ولو نيزيال؛ ليذا يدخليه اهلل عياىل مدخليه) يميا إذا ظ ينيه عين املنكير بقوليه و عليه ،وبيذل جنيد
ان الظلم قد ا ص به مجيع أ راد اجملتمعات اليت يهلكها اهلل عاىل باالستاراأ وانه ال خيرج منهم إال األندر من
النييادر ،الييذح قييد ينقييذه اهلل عيياىل كمييا انقييذ لو ييا وأهلييه إال امرأ ييه أو نوحييا وأصييةاب سييفينته ،ورفييا ال ينقييذه
حلكمة ،يندرج هذا النادر جدا ،وقد يكونون بعدد األصابع قل ،يف دائرة اجلواب األول يف معادلة التعويض.
وهنالك قرائن أخر يف اآليية الشيريفة ميكين ان يسيتفاد منهيا ان الكيل قيد شيارك يف الظليم بشيكل أو آخير،
لذل أهلكهم اهلل عاىل مجيعا ،وسيأيت الحقا الكال عنها بتذنه سبةانه.
العراق في مواجهة خطر سنَّة اإلهالك اإللهي

ولنس تعرض امنوذجييا معي ا ،بعييد هييذا التمهيييد العييا الييذح اسييتفدناه ميين اآلييية الكرمييية اليييت منةتنييا كمييا سييبق
قاعدة من أهم قواعد علم املستقبل إضا ة إىل إ اللة على املاضي و لسفة التياريخ اليذح ييدور يف احيد مفاصيله
الرئيسة على قاعدة إهالك القرون ،من مجاعات وشيعوب ،إذا اذيذوا الظليم منهايا ودييدنا ،وذلي األمنيوذج هيو
العيراأ اليذح سيينلقي الضيوء علييى جيزء بسييل ،مييؤظ بيالطبع ،ميين مأسيا ه ،إمجياال ،كةاليية عي ّ عيين املينه الييذح
سري عليه ،بشكل أو آخر ،مجيع الدول املتخلفة واليت ستاتلب ال مس اهلل غضب اهلل عاىل والدمار الشامل،
لو ظ نتدارك مجيعا األمر قبل وات األوان.
عدد المصانع المعطلة في العراق !!%88

فلنتوقف قليال عنيد لاية األرقيا وحسيب ميا يقوليه بعيض املسيؤولني وأعضياء جملي) األمية واجي اء قيد (شير
مسييؤول عراقييي يف وَارة الصييناعة أن عييدد املعامييل واملصييانع احلكومييية العامليية يف الع يراأ ال يتعييد العش يرين يف
املائيية ميين جممييوع املصييانع ا نتاجييية البالايية أكثيير ميين أل ي معمييل ومصيينع يف تل ي القطاعييات اليييت خرجييت
( )1حبار األنوار ج 11ص.181
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غالبيتها من اجدمة منذ االحتالل األمريكي للبالد)(.)1
وهييي اطييي أنواعييا تلفيية ميين أهييم أن يواع املعامييل واملصييانع مثييل معامييل األدوييية ،والاييزل والنسييي واأللبسيية،
واألمسدة والفوسفات ،ومصانع السكر ،ومصانع ا مسنت واحلديد الصلب ،والصناعات الدقيقة ،وأخير للميواد
الاذائية واأللبان.
ولقد كانت هذه املصانع (قد حققت االكتفاء الذايت ،لكنها اليو با ت عالة على الدولة اليت يد ع مر بيات
اآلالف من موظفيها والعاملني يها من دون أن يقوموا بأح عمل.
وأضيياف املسييؤول السييابق أن د ييع مر بييات مييوظفي املصييانع واملعامييل مييا َال و قييا لنظييا السييل  ،فعييىن أن
احلكوميية س يلّ وَارة الصييناعة علييى أمييل أن سييدد ميين ا نتيياج الحقييا ،لكيين عمليييا منييذ عييا  2119آالف
املصانع وقطاعات ا نتاج العراقية متوقفة ،وبالتايل تن هذه املد وعات لن سرتجع).
(وقد شر املنسق العا لشبكة االقتصاديني العيراقيني ،اليدكتور بيارأ شي ن  ،أن املصيانع العراقيية كلي خزينية
الدوليية أكثيير ميين  211مليييون دوالر سيينويا ،وال وجييد دوليية يف العيياظ ،مهمييا كييان نظامهييا االقتصييادح ،رأمساليييا
كان أو اشرتاكيا ،د ع روا ب ملوظفني أو عمال ال يعملون)!.
وبذل وغريه قد ار فعت البطالة املقنعة يف العراأ وقد (شير بعيض البياحثني يف الشيأن االقتصيادح العراقيي
أن  81يف املائة من املخصصات السنوية للمواَنة التشايلية نفق على الروا ب ومستةقات املوظفني ،يما كيان
من املفرتض أن تاه هذه املبالغ لالستثمار يف إعادة أهيل املصانع ودحديثها).
والحلول عملية وسهلة:

ومع ان عددا من كبار االقتصاديني وغريهم رحوا حلوال عملية سهلة ملشكلة املصيانع املعطلية ومين أسيهلها
وأمهها احلل الذح قدمه (املستشيار االقتصيادح وامليايل يف احلكومية العراقيية ،مظهير حمميد صياس ،يف ميارس آذار
املاضييي ،إذ اقييرت أسييي) جلنيية ثابتيية للش يراكة االنتاجييية بييني القطيياعني العييا واجيياص ،ولفييت يف ص يري نقلتييه
وكال يية األنب يياء العراقي يية ،إىل أ ّن “م يين ب ييني النش ييا ات ال يييت اقرتحه ييا لفتةه ييا أم ييا الشي يراكة ،االس ييتثمار بالزراع يية
واجدمات الرقمية و شايل املصانع ،لتكون قادرة على وليد املاليني من رص العمل”) ولكن ظ د هيذا احليل
وال غريه آذانا صاغية!.
ومن احللول احلل الذح أشار إليه (اجبري االقتصادح بشري اجلواهرح ،اليذح لفيت إىل أن “العيراأ حيتياج يف
السيينوات املقبليية إىل مييدن صييناعية كامليية ،ولييي) قييل إىل معامييل ومصييانع ،وذلي بسييبب كثييرة اجيير ني سيينويا،
(https://www.alaraby.co.uk/economy )1
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إضييا ة إىل احلاجيية إىل مزيييد ميين املنتاييات وامليواد الاذائييية” ،موضييةا أن “ ييت املصييانع العراقييية حيتيياج إىل إرادة
سياسيية جامعية قوييية وحاَمية نياه إنقيياذ اليو ن ،ومين دون ذلي  ،يتن مجييع التةركييات السياسيية أو ال ملانيية ليين
صل إىل نتائ ”)(.)1
ومن احللول املفتاحية ما أشار إليه (الباحن االقتصادح احلردان اليذح اقيرت أن عميل احلكومية العراقيية عليى
يير ه ييذه املص ييانع لالس ييتثمار و سي ي اجمل ييال أم ييا القط يياع اج يياص ليأخ ييذ دوره يف ط ييوير القط يياع الص ييناعي،
والتخفي عن كاهل املواَنات السنوية هذا الكم امائل من املوظفني غري املنتاني.
وبني أن هيذه اجطيوة سيتو ر عمليية دحيول يف ا نتياج الصيناعي العراقيي ،إذ يعتي القطياع اجياص أكثير حرصيا
ّ
على دميومة ا نتاج ألنه ير بل فعدالت الرب والنمو).
ولكن هناك إرادة سياسية وجهات تعيش على سرقة العراق

ولكن ،ملاذا ال قو احلكومة هبذا احلل السهل – احليوح املفتاحي؟
والجواب هو ما يفت لنا الباب على هيم طبيقيي لييية الشيريفة السيابقة وعليى خطيورة حليول الاضيب ا ميي
حل بارينا من األمم السابقة امالكة ،وهو (ما أكيده النائيب يف ال مليان ياسير و يوت إن “هنياك
الشامل بنا ،كما ن
أجندات حزبية وإرادة سياسية وأخر اقتصيادية ملتنفيذين عنيع إعيادة شيايل املعاميل العراقيية ،أو طيوير املعاميل الييت
عمل حاليا نتاج مواد غذائية أو أدوات احتيا ية وإنشائية متأخرة مقارنة فا صنعه دول العاظ”.
وشييدد علييى ضييرورة “اسييتبعاد شييركات االسييترياد التابعيية ألحيزاب وسياسيييني يف املرحليية املقبليية ،وال سيييما أن
العيراأ مييير بأَميية ماليية كبييرية ،وأن هنيياك يا ر اقتصييادية حمتمليية للسينوات املقبليية قييد يؤدح بالتعيينييات احلكومييية
إىل التوقي التييا بسييبب التضييخم يف أعييداد املييوظفني ،وهييو مييا سيييؤدح إىل نسييب بطاليية أعلييى ميين جيراء زايييد
أعداد اجر ني من الكليات”) وأكد على ذل نائب آخر قد ( ابع النائب هادح السيالمي حديثيه بالتشيديد
على “وجود إرادة سياسية وشركات كبرية ال ريد للعراأ أن يستقر ،أو أن يصل إىل حالة جيدة اقتصاديا ،ألهنا
جهات عتاش على األَمات ،وهي ريد أن يكون العراأ ابعا بكل األشكال إىل دول اجلوار”).
ومن الشواهد البيّنة على ذل ان الكهرباء ال زال شكل املعضلة العظمى يف العيراأ يان االبيتالء هبيا لعامية
الناس خاصة املستضعفني منهم شديد شديد ،مع ان حل معضلة الكهرباء من أسهل ميا يكيون عليى احلكومية،
وحسييب دراسيية قييدمت جملليي) الييوَراء قبييل سيينني ييان بنيياء منظوميية كهربائييية اطييي كا يية احتياجييات الع يراأ ال
كلي إال سييتمائة مليييون دوالر! مييع ان احلكومييات العراقييية املتعاقبيية أنفقييت يوال هييذه العشيرين سيينة مليييارات
الدوالرات عليى اسيترياد الكهربياء مين دول اجليوار الييت عيير عليى أَميات العيراأ وعليى صيدير أبسيل ميا ميكين
( )1وكالة نون اج ية  2122 2 11كما وسياد القارئ الكرمي االقتباسات الالحقة يف هذا املصدر.
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للعراأ ان يو ره لنفسه!.
هل نتعصب ،بعد ذل كله ،مذه احلكومة أو ل أو ل اجليارة أو األخير  ،ونبقيي الشيعب ييذوأ ميرارة
الذل واموان يما سرأ خريا ه جهارا عيانا ،أو نعود إىل رشدنا كي يعود اهلل علينا بلطفه؟
فما هو الحل؟
ولسنا اآلن يف دائرة استعراض كل امليسي اليت ال زال دحل هبيذا البليد العرييق ،بيدءا مين اَديياد نسيبة البطالية،
والتضخم ،وصوال إىل ضاع حاالت الفقر و زايد أعداد األيتا واألرامل إىل حد ميذهل واليذين يعيير الكثيري
جدا منهم إن ظ يكن أغلبهم يف حالة مزرية جدا ،وانتهياء بأَميات الكهربياء واملياء والتصيةر والابيار حيين قيدر
بعض اج اء ان أَمة التصةر والابار كل العراأ يف السنة الواحدة  11مليار دوالرا ،نعم لسنا اآلن يف صدد
اسييتعراض هييذه امليسييي واملصييائب والييويالت ،بييل اننييا يف صييدد ا شييارة إىل الطييرأ اليييت لييو ظ نسييلكها ألصييبةنا
كاألمم السابقة امالكة ،خاصة وان نذر امالك والدمار قد بدأت لو يف األ ق أكثر أكثر..
أول خطوة في طريق الحل رفض العصبية الجاهلية!
والحلول متعددة ،ومتنوعة وأساسية ،لكننا سنبدأ اليو باجطوة األوىل اليت ال ميكن من دوهنيا أن نتقيد يو
أح حييل ،واجطييوة بسيييطة جييدا بقييدر مييا هييي صييعبة جييدا وهييي ان نييرتك مجيعييا (التعصييب)! نعييم التعصييب انييه
الييبالء األعظييم والييداء األكي الييذح مينييع ميين ايييري مييا بيياألنف) ميين أدواء حي ياييري اهلل عيياىل مييا بنييا ميين شييقاء
وبالء ..التعصب بكا ة ألوانه وأشكاله للةزب ،للعشرية ،للتيار ،للخل ،للقائد أو املدير أو املسؤول..
واملأساة ان كثريا ممن ينتمون إىل هذه اجلهة أو ل يرون اجطأ يف قياداهتم وييرون الفايائع الييت دحيل بيالعراأ
نتياة قرارات ومواق وأعمال يقو هبا هذا املسؤول وذاك عن عمد أو عن خطيأ أو عين ميزي منهميا ،ولكينهم
يصرون مع ذل عليى التعصيب لصياحبهم وحيزهبم وخطهيم ..هيذا هيو أول اليداء بيل هيو أعظيم اليداء إذ كيي
ميكن إصال البالد والكثري أو األكثر يتعصب لك اء قومه رغم عاائب صنعه و دائ جرمه!.
اإلنذارات اإللهية
و كفينييا األحاديين التالييية كييأعظم نييذير ،ويكفييي التييدبر يهييا ولييو لييدقائق ،ولكيين بتميييان وإذعييان ،لكييي نييرتك
التعصب إال للةق ولكي ال ندا ع إال عن املظلو .
ت ألحد خرجت من دائرة اإليمان!
إذا تعصبّ َ
يمان م ْن ُعنُقه.)1(
 -1عن أيب عبد اهلل  قال َ م ْن تَ َع َّ
ص َ أ َْو تُ ُع ِّ
ص َ لَهُ فَ َق ْد َخلَ َع ربْ َقةَ ْاإل َ
وال ِربقية بكسيير اليراء هييي احلبييل الطوييل الييذح يتضييمن عقييدا كثييرية وضيع هييذه العقييد يف أعنيياأ صيياار االنعييا
كييالانم وشييبهها يمس ي الراعييي بطييرف احلبييل ويوجههييا كييي ال تفييرأ و ضيييع يف البيييداء ،ميين عصييب ،انييه
( )1ثقة ا سال الكليين ،الكايف ،دار الكتب ا سالمية ي هران ج 2ص.113
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حبسييب الرواييية خيلييع ربقيية ا ميييان ميين عنقييه يخييرج ميين قيييادة الرسييول وأهييل بيتييه حي يضيييع يف صييةارح البا ييل
و يه الضالل.
ص َ لَ هُ ليي) املتعصيب قيل هيو اجيارج عين دائيرة ا مييان بيل
والاريب ان الرواية صر بيَ م ْن تَ َع َّ
ص َ أ َْو تُعُ ِّ
قائده أيضا إذا علم ان ابعه قد عصب له ،وظ يردعه ردعا أكيدا شديدا انه خارج عن ِربقة ا ميان كذل ..
والرواية التالية أعظم وأشد قد ورد
رت مع أعراب الجاهلية!
وحر َ
ُ

ص بيَّة بَ َعثَ هُ
 -2عن أيب عبد اهلل  قال قال رسول اهلل َ  م ْن َكا َن في قَ لْبه َحبَّة م ْن َخ ْر َدل م ْن َع َ
ْجاهليَّة.)1(
اللَّهُ يَ ْوَم الْقيَ َامة َم َع أَ ْع َراب ال َ
اب أَ ََ ِد ُك ْف راً
لي) انه لي) فؤمن ةسب بل هو وأ ذل من أعراب اجلاهلية وقد قيال عياىل ْ األَ ْع ر ُ
ود ما أَنْ َز َل اللَّهُ َعلى َر ُسوله َواللَّهُ َعليم َحكيم.)2(
َج َد ُر أََلَّ يَ ْعلَ ُموا ُح ُد َ
َونفاقاً َوأ ْ
وهذا هو تعريف العصبية

ص بيَّةُ الَّت ي يَ ْثَ ُم َعلَْي َه ا
ص بيَّة فَ َق َ
ال :ال َْع َ
س ْين َ ع ن ال َْع َ
 -1عيين الزهييرح قييال ُ س َ َل َعل ِي بْ ُن ال ُ
ْح َ

ص بيَّة أَ ْن يُح ِ َّ
صاحبُ َها أَ ْن يَ َرى َّ
الر ُج ُل قَ ْوَم هُ
ِ م َن ال َْع َ
َ
الر ُج ُل َ َر َار قَ ْومه َخ ْيراً م ْن خيَ ار قَ ْوم َ َخ ر َ
ين َولَ ْي َ
ين قَ ْوَمهُ َعلَى الظِلْم.)1(
َولَك ْن م َن ال َْع َ
صبيَّة أَ ْن يُع َ
وهذا احلدين الثالن مينةنا مقياسا واضةا ملعىن العصبية املر وضة ليست العصبية املر وضة ان دحيب قومي
وأهل وأصدقائ بل العصبية هي أوَلً :ان ر شرار قوم خريا من خيار قو آخرين ،وهيي ثاني اً( :ان عيني
قوم على الظلم).
والاريب ان الناس يف املقياس األول على صنفني
فصنف :يعلم بان شرار قوميه شيرار وخييار قيو آخيرين خييار ،لكنيه ين ّيزل شيرار قوميه منزلية اجييار بيل يير عهم
اس تَ ْي َقنَْتها
وأ منزلة خيار قو آخرين ،هؤالء املتعصبون هم كأول الذين قال عنهم عاىل َ و َج َح ُدوا بها َو ْ
()1
َ
عاذيرهُ.)2(
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( )1املصدر ص.118
( )2سورة التوبة اآلية .93
( )1ثقة ا سال الكليين ،الكايف ،دار الكتب ا سالمية ي هران ج 2ص.118
( )1سورة النمل اآلية .11
( )2سورة القيامة اآلية .12-11
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وص نف :يبلييغ بييه االحييياء الييذايت والتلقييني إىل درجيية ان يتييوهم الس يراب حقيقيية ح ي ييير ش يرار قومييه خيييارا
بالفعل ويزيد على ذل انه يراهم خريا من خيار قو آخرين ..وهنا الداهية العظمى واجلهيل املركيب الفظييع وقيد
س َق ََبَابُ ُك ْم َولَ ْم تَ ُْم ُروا ب ال َْم ْع ُروو َولَ ْم تَ ْن َه ْوا َع ن
س َد ْ
قال الرسول َ  ك ْي َ
سا ُؤُك ْم َو فَ َ
تنَ
ف ب ُك ْم إ َذا فَ َ
ف ب ُك ْم إذَا أ ََم ْرتُ ْم ب ال ُْم ْن َكر َو
ول اللَّه؟ فَ َق َ
ك يَا َر ُس َ
ك َك ْي َ
ال :نَ َع ْم َو ََ ٌّر م ْن ذَل َ
يل لَهَُ :ويَ ُكو ُن ذَل َ
ال ُْم ْن َكر!! فَق َ
ف ب ُك ْم إ َذا َرأَيْ تُ ُم
ك؟ قَ َ
يل لَهُ يَا َر ُس َ
ك َك ْي َ
ال :نَ َع ْم َو ََ ٌّر م ْن َذل َ
ول اللَّه َويَ ُكو ُن َذل َ
نَ َه ْيتُ ْم َعن ال َْم ْع ُروو!! فَق َ
وو ُم ْن َكراً َوال ُْم ْن َك َر َم ْع ُروفاً.)1(
ال َْم ْع ُر َ
العصبية األخالقية :تعص للحق ولمكارم األخالق!

والحديثان الرابع واجام) اآل يان يفرغيان العصيبية مين حمتواهيا الباييض السيلا البا يل وييأمران ا نسيان بيان
عييل حشييوها اجييري وال كيية ييتن كنييت ال بييد متعصييبا تعصييب للةييق و عصييب غاثيية امللهييوف ال للظيياظ أو
للبا ل ..وما أصعب ذل كله.
واحلديثان مها
 -1وقال الشري الرضي من خطبة له (ألمري املؤمنني  )سمى القاصعة وهي تضمن ذ إبليي) لعنيه
اهلل علييى اسييتكباره و ركييه السيياود آلد  وانيّيه أول ميين أظهيير العصييبية و بييع احلمييية ودحييذير النيياس ميين سييلوك
ص ال َوَم َحام د ْاألَفْ َع ال َوَم َحاس ن
ص بيَّة فَ ْل يَ ُك ْن تَ َع ِ
ص بُ ُك ْم ل َم َك ارم الْخ َ
ريقييه ...فَ ن ْن َك ا َن ََل بُ َّد م َن ال َْع َ
الرَيبَ ة
ِج َداءُ م ْن بُيُوتَ ات ال َْع َرب َويَ َعاس ي ال َقبَائ ل ب ْاألَ ْخ َالق َّ
ض لَ ْ
ْاألُ ُم ور الَّت ي تَ َفا َ
ت ف َيه ا ال ُْم َج َداءُ َوالن َ
ودة.)2(
ْجليلَة َو ْاْلثَار ال َْم ْح ُم َ
يمة َو ْاألَ ْخطَار ال َ
َو ْاألَ ْح َالم ال َْعظ َ
الملهوو.)1(
بين فتَ َع َّ
 -2وقال أمري املؤمنني  إن ُكنتُم َل َمحالَةَ ُمتَ َع ِّ
صرة َ
الح ِّق وإَاثَة َ
ص َ
صبوا لنُ َ
فهذه هي اجطوة األوىل الصةيةة يف قومي املسار واالبتعاد عن ريق الظلمة واجيروج مين دائيرهتم ،ل ليهيا
خطوة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والضال السلمي واألديب والقانو واالجتماعي والدبلوماسي والشيعا
املسييتمر علييى كييل ظيياظ وغاشييم وجييائر ،كييي يرعييوح عيين با لييه وينقلييع عيين ظلمييه وير ييدع عيين إ يه وعدوانييه..
وللةدين صلة إن شاء اهلل عاىل.
وَخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
ميكن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىل m-alshirazi.com

( )1ثقة ا سال الكليين ،الكايف ،دار الكتب ا سالمية ي هران ج 2ص.29
( )2هن البالغة اجطبة .192
( )1عبد الواحد بن حممد التميمي ،غرر احلكم ودرر الكلم ،مكتب ا عال ا سالمي ي قم ص.99
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