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  ١ ثقافة العدل
 

  نزار حيدر
 

مسعنا كثريا وقرانا اكثر عن احلاكم الظامل، والسلطة اجلائرة، والزعيم الذي ال يعدل بني الرعية، ولكننا، رمبا، مل    
نسمع او نقرا عن جمتمع ظامل، فهل هناك جمتمع ظامل بالفعل؟ وما هي صفاته؟ وكيف يعيش؟ ومن يظلم من يف مثل 

  .وملاذا؟ والنتيجة؟ هذا اتمع؟ وكيف؟
  
وان اصل ) امليل عن القصد(و ) العدول عن احلق(و ) وضع الشئ يف غري موضعه(لغويا، فان الظلم يعين    

  .الظلم اجلور وجماوزة احلد، وهو نقيض العدل
  
 يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامني{كما يف قوله عز وجل } بالعدل واالحسان{واذا كان اهللا تعاىل يامر    

الذين آمنوا ومل يلبسوا اميام بظلم اولئك {و } يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط{و } بالقسط
فانه عز وجل يعاقب على الظلم واجلور يف الدنيا قبل االخرة، فلقد وصف امري املؤمنني } هلم االمن وهم مهتدون

ن ظلم، مأكال مبأكل، ومشربا مبشرب، من مطاعم العلقم، وسينتقم اهللا مم{عليه السالم هذه احلقيقة بقوله 
الن الظلم ثالثة، كما ورد يف حديث رسول اهللا } ومشارب الصرب واملقر، ولباس شعار اخلوف، ودثار السيف

ديوان ال يعبأ اهللا به شيئا، وديوان ال يترك اهللا منه شيئا، وديوان : الدواوين عند اهللا ثالثة{الذي يقول فيه ) ص(
انه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه : (فاما الديوان الذي ال يغفره اهللا، فالشرك، قال اهللا تعاىل .ال يغفره اهللا

  ).اجلنة
واما الديوان الذي ال يعبأ اهللا به شيئا، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبني ربه من صوم يوم تركه، او صالة    

واما الديوان الذي ال يترك اهللا منه شيئا، فظلم العباد بعضهم  .شاء اهللاتركها، فان اهللا يغفر ذلك ويتجاوز ان 
  .}بعضا، القصاص ال حمالة

  

                                   
  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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وعزيت وجاليل {فيما ورد يف احلديث القدسي عن اهللا عز وجل بنفس املعىن مصحوبا باغلظ االميان، بقوله    
  .}ن ينصره فلم ينصرهمظلوما فقدر ا رأىالنتقمن من الظامل يف عاجله وآجله، والنتقمن ممن 

  
ولقد قرانا ومسعنا عن مصاديق كثرية هلذه املعان عرب تاريخ البشرية، منها على سبيل املثال ال احلصر، قصة    

فاليوم ننجيك {فرعون الذي انتقم اهللا تعاىل منه امام املال ليكون عربة، كما يف قوله عز وجل يف حمكم كتابه 
كما اننا راينا بام اعيننا كيف انتقم اهللا   .}ثريا من الناس عن آياتنا لغافلونببدنك لتكون ملن خلفك آية وان ك

تعاىل من الطاغية الذليل صدام حسني على جرائمه حبق العراقيني الذين سامهم سوء العذاب، بل انه انتقم من كل 
  .عائلته وزبانيته ومن كل من اعانه على الظلم

  
ىل جهنم وبئس املصري، وسيرتل اهللا تعاىل نفس النهاية مبن والهم امور العراقيني هذا يف الدنيا، اما يف االخرة فا   

كرة الظلم والعدوان واجلور على العراقيني، الم غفلوا عن آيات  فأعادوامن بعده مث مل يتعظوا مبصري الطاغية، 
الطاغية الذليل حلظة اخراجه من  اهللا تعاىل، ولكم كنت امتىن ان يضع املسؤولون يف الدولة العراقية اجلديدة صورة

احلفرة وهو فاغر فاه كالبقرة، وراء ظهورهم يف مكاتبهم الرمسية ليتذكروا مصري الظامل، كلما نظروا اىل الصورة، 
  .فريمحوا انفسهم فيعدلوا

  
بشكل  ان الظلم اسرع االسباب لرتول نقمة اهللا تعاىل، فاذا كان الظامل فردا انزل اهللا تعاىل نقمته عليه   

فان اهللا تعاىل يرتل عليه نقمته بصورة مجاعية، فيعم اخلراب والدمار ) جمتمعا(شخصي، اما اذا كان الظامل مجاعة 
كل اتمع، والعياذ باهللا، كما حصل ذلك القوام خلت وجمتمعات انتهت ملا ظلمت كلها، كما يف قوله عز وجل 

وال * فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها{ الذين امتحنهم بالناقة) مثود(يتحدث عن قوم صاحل 
فلما جاء امرنا جعلنا عاليها {او يف قوله عز وجل يتحدث عن قصة قوم نبيه لوط عليه السالم } خياف عقباها

  .}سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجل منضود
حماولة منه لتجنيب عباده نقمته، رمحة م، فلقد لقد حذر اهللا تعاىل من الظلم يف العديد من االيات الكرمية، يف    

بل الظاملون يف } {انه ال يفلح الظاملون} {واهللا ال حيب الظاملني} {واهللا ال يهدي القوم الظاملني{قال عز وجل 
  .}قيل بعدا للقوم الظاملني} {ان الظاملني لفي شقاق بعيد} {ضالل بعيد

  
ل البيت عليهم السالم فلقد ورد التحذير من الظلم يف العديد منها، اما يف احلديث الشريف واقوال ائمة اه   
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قلت يا رسول اهللا فما : بني اجلنة والعبد سبع عقاب، اهوا املوت، قال انس{) ص(كما يف قول رسول اهللا 
الم وعن امري املؤمنني عليه الس} الوقوف بني يدي اهللا عز وجل اذا تعلق املظلومون بالظاملني: اصعبها؟ قال

} الظلم يزل القدم ويسلب النعم ويهلك االمم} {الظلم يف الدنيا بوار ويف االخرة دمار} {الظلم ام الرذائل{
اما االمام جعفر بن } بئس الزاد اىل املعاد، العدوان على العباد} {من ظلم عباد اهللا كان اهللا خصمه دون عباده{

  .}ان يؤكل ما حتمل النملة بفيها وقوائمها) ص(ى رسول اهللا {حممد الصادق عليه السالم فقد قال 
  
واهللا الن ابيت {ولكل ذلك فلقد كان امري املؤمنني عليه السالم يتميز حبساسية مفرطة من الظلم، وهو القائل    

على حسك السعدان مسهدا، او اجر يف االغالل مصفدا، احب ايل من ان القى اهللا ورسوله يوم القيامة ظاملا 
د، وغاصبا لشئ من احلطام، وكيف اظلم احدا لنفس يسرع اىل البلى قفوهلا، ويطول يف الثرى لبعض العبا
واهللا لو اعطيت االقاليم السبعة مبا حتت افالكها، على ان اعصي اهللا يف منلة {او يف قوله عليه السالم } حلوهلا؟

ة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفىن، اسلبها جلب شعرية ما فعلته، وان دنياكم عندي الهون من ورقة يف فم جراد
  .}ولذة ال تبقى، نعوذ باهللا من سبات العقل، وقبح الزلل، وبه نستعني

  
ترى، كيف يتجرا اذن من يدعي انتمائه ملدرسة علي بن ايب طالب عليه السالم على ظلم عباد اهللا تعاىل يف    

شاوى والتورط بالفساد املايل واالداري؟ اين بالد الرافدين؟ كيف يتجرؤون على سرقة املال العام واستالم الر
القيم واملبادئ اذن؟ اين التربية العلوية اليت يقولون بام تشبعوا ا حتت منابر سيد الشهداء عليه السالم؟ كيف 
يتجراون على سرقة لقمة العيش من فم اليتيم واالرملة والعاجز؟ كيف جييزون النفسهم التمتع باهلواء البارد 

املثلج يف حر الصيف فيما يتضور املواطن املا وحسرة يف ظل انعدام الطاقة الكهربائية وغياب املاء الصاحل  واملاء
ال {) ص(للشرب؟ وهل ينتظرون بعد كل هذا الظلم ان يوفقهم اهللا تعاىل لليت هي اقوم؟ وقد قال رسول اهللا 

  .؟}خيدع اهللا عن جنته
احلاكم االعلى خلمسني دولة، رفض ان يزيد من عطاء شقيقه  ذاكوهو آنلقد رفض امري املؤمنني عليه السالم،    

واهللا لقد رايت عقيال وقد املق {مدا من الطعام النه يعترب ذلك عدوان على حق الناس، وهو القائل يصف االمر 
 حىت استماحين من بركم صاعا، ورايت صبيانه شعث الشعور، غرب االلوان، من فقرهم، كامنا سودت وجوههم
بالعظلم، وعاودين مؤكدا، وردد علي القول مرددا، فاصغيت اليه مسعي، فظن اين ابيعه ديين، واتبع قياده مفارقا 
طريقيت، فامحيت له حديدة، مث ادنيتها من جسمه ليعترب ا، فضج ضجيج ذي دنف من املها، وكاد ان حيترق من 

ة امحاها انساا للعبه، وجترين اىل نار سجرها جبارها ثكلتك الثواكل، يا عقيل، اتئن من حديد: ميسمها، فقلت له
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  .}لغضبه؟ اتئن من االذى وال ائن من لظى؟
  
كيف نريد، حنن العراقيون، ان يرمحنا اهللا تعاىل ويرتل علينا شآبيب رمحته اذا كان اتمع ظامل كله؟ يظلم بعضه    

لفرص عليه، واحملكوم يظلم احلاكم بنشر االخبار بعضا؟ فاحلاكم يظلم احملكومة بالعدوان على حقوقه وتضييع ا
الكاذبة ضده ويبث االشاعات هنا وهناك من دون دليل؟ والفرقاء السياسيني يظلم بعضهم بعضا بالتسقيط 
والتشهري والتهم الظنية واالكاذيب واالقاويل التافهة؟ والعامل يظلم الناس باكله حقوقهم، والناس يظلمون العامل 

وعدم االكتراث بعلمه ومعارفه؟ ويف العائلة الواحدة يظلم افرادها بعضهم بعضا، فالزوج يظلم بتجاهلهم له 
زوجته، والزوجة تظلم زوجها، والوالدان يظلمان االوالد واالوالد يظلمون االبوين، والعائلة تظلم جرياا، 

يظلمون املعلم، والسياسيني  واجلار يظلم بعضهم بعضا، والصديق يظلم صديقه، واملعلم يظلم طالبه والطالب
يظلمون االعالميني واالعالميني يظلمون السياسيني، وهكذا يف دورة متكاملة من الظلم متورط ا كل اتمع، مث 
ننتظر الرمحة االهلية والفرج القريب، وننتظر ان يزيل اهللا تعاىل هذه الغمة السوداء من فوق رؤوسنا ويزحيها عن 

الظلم يزل {كال، فاتمع الظامل ال يستحق الرمحة، او مل يقل امري املؤمنني عليه السالم  مساء بلدنا؟ كال والف
  .وهذا ما حيصل اليوم على وجه الدقة يف بالد الرافدين} القدم، ويسلب النعم، ويهلك االمم

  
اهللا الفضيل رمضان  تعالوا، ايها العراقيون، نعيد النظر يف كل عالقاتنا االجتماعية وحنن نعيش يف رحاب شهر   

املبارك، تعالوا لنصفي حساباتنا مع الناس، فنرد املظامل ونقرر ان ال نكررها، لرتيل الظلم عن اتمع شيئا فشيئا، 
وليبدا كل واحد منا من نفسه وذاته، فال يقولن احد منا لريفع فالن الظلم عين الرفعه عن غريي، او يقول اذا 

دة ان اكون عادال يف وسط جمتمع ظامل؟ ابدا، قرر ان تبدا برفع الظلم الذي متارسه كان كل اتمع ظامل فما فائ
ضد االخر مهما كان صغريا، لتضمن رمحة ربك لنفسك على االقل، او مل يامرنا اهللا تعاىل بالعدل وعدم الظلم يف 

شنآن قوم على اال تعدلوا  وال جيرمنكم{كل االحوال، حىت اذا ظلمنا االخرون؟ اومل يقل يف حمكم كتابه الكرمي 
اومل يامرنا امري املؤمنني عليه السالم بالعدل مع العدو والصديق كما يف احدى وصاياه } اعدلوا هو اقرب للتقوى

وبالعدل على الصديق ...اوصيك بتقوى اهللا يف الغىن والفقر{البنه السبط احلسن بن علي عليهما السالم 
  .؟}والعدو

  
ذي تورطت يف سرقة املال العام، قرر ان تعيده اىل بيت املال اللحظة قبل الفضيحة، وانت انت ايها املسؤول ال   

ايها املسؤول الذي ارتكبت فسادا اداريا فاخذت رشوة على معاملة او عينت اقاربك يف موقع ال يستحقه، قرر 
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امالت الناس، قرر من اليوم على االقل ان ال تكرر ارتكاب مثل هذه اجلرمية، وانت ايها املسؤول الذي تعرقل مع
  .ان تسهل امورهم بكل ما اوتيت من حول ومن قوة ومن تصميم وارادة

  
  :وان مبتدا العدل يقوم على االسس التالية   
ان نتيقن بان العدل هو الطريق الوحيد للنجاح، فالظلم فشل وان تراآى لنا جناحا كاذبا، ولقد اشار امري : اوال   

} العدل قوام الرعية ومجال الوالة{وقوله } العدل اساس به قوام العامل{م اىل هذه احلقيقة بقوله املؤمنني عليه السال
انه {وليس هناك شئ يستعاض به عن العدل ملن اراد ان حيقق اهدافه ابدا، فلقد قال امري املؤمنني عليه السالم 

حساب االخرين وحقوقهم، ولذلك فان مبثابة جناح على ) النجاح بالظلم(الن } ليس يف اجلور عوض عن العدل
اهللا تعاىل ال حيقق مراد من سعى للنيل من االخرين وحقوقهم من اجل ان حيقق جناحا ما، فمثل هذا النجاح ملوث 
حبقوق االخرين الذين حرموا منها لتستفيد منها انت، ولطاملا اوصى امري املؤمنني عليه السالم عماله بالعدل 

حيققون فيه جناحام، كما يف قوله عليه السالم لزياد بن ابيه وقد استخلفه لعبد اهللا بن باعتباره االساس الذي 
استعمل العدل واحذر العسف واحليف، فان العسف يعود باجلالء، واحليف يدعو {العباس على فارس واعماهلا 

  .}اىل السيف
  
فلماذا تلجا اىل الظلم والعدوان على ان العدل واسع جدا مينحك الفرصة الكاملة لتحقيق اهدافك النبيلة    

ان يف العدل سعة، ومن ضاق {حقوق االخرين لتحقيقها؟ فقلد وصف امري املؤننني عليه السالم سعة العدل بقوله 
  .}عليه العدل فاجلور عليه اضيق

عن اي  والعدل اشرف اخلصال وافضلها، فهو قوام الدين والدنيا، فعندما سئل امري املؤمنني عليه السالم   
العدل يضع االمور مواضعها، واجلود خيرجها من جهتها، {اخلصلتني افضل، العدل او اجلود، اجاب بقوله 

  .}والعدل سائس عام، واجلود عارض خاص، فالعدل اشرفهما وافضلهما
  
عى لتحقيق ان العدل يبدا من النفس اوال، مث يعم يف اتمع، ولذلك ينبغي علينا ان نتحاشى الظلم ونس: ثانيا   

  .العدل يف عالقاتنا االجتماعية واحكامنا على االخرين
  
وان اول الظلم اتباع اهلوى، واىل هذا املعىن اشار امري املؤمنني عليه السالم بقوله يف كتاب بعثه اىل االسود بن    

كن امر الناس اما بعد، فان الوايل اذا اختلف هواه منعه ذلك كثريا من العدل، فلي{قطبة صاحب جند حلوان 
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  .}عندك يف احلق سواء
  
ولتحقيق العالقات السليمة اخلالية من الظلم مع االخرين، ينبغي على كل واحد منا ان جيعل من نفسه : ثالثا   

ميزانا يف هذه العالقات، فاذا كنت حتب ان ال يظلمك السلطان وانت يف املعارضة، اسع الن ال تظلم املعارضة 
، واذا كنت متيل اىل ان يصغ اليك االخرون وانت تتحدث، فاسع اوال الن تصغ اىل عندما تكون يف السلطة

االخريين عندما يتحدثون، واذا احببت ان يتفهمك الناس عندما تتكلم فال حيملوا كالمك ما ال تقصده او اكثر 
املؤمنني عليه السالم  مما يتحمل، فاسع اوال الن ال حتمل كالم الناس اكثر مما يقصدون، وهكذا، ولقد اوصى امري

يا بين اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبني غريك، {ابنه االمام احلسن اتىب بااللتزام ذه القاعدة الذهبية بقوله 
فاحبب لغريك ما حتب لنفسك، واكره له ما تكره هلا، وال تظلم كما ال حتب ان تظلم، واحسن كما حتب ان 

ستقبحه من غريك، وارض من الناس مبا ترضاه هلم من نفسك، وال تقل ما حيسن اليك، واستقبح من نفسك ما ت
فاذا كنت كثري الشك بالناس ال تنتظر منهم ان يصدقوك } ال تعلم وان قل ما تعلم، وال تقل ما حتب ان يقال لك

، واذا كنت خبيثا يف عالقاتك مع االخرين فال تنتظر منهم ان يعاملوك بلطف ومودة، واذا كنت عندما تتحدث
متجاوزا على حقوقهم فال تنتظر ان يصونوا حقوقك، واذا كنت يف موضع الشك والريبة والغيبة فال تنتظر من 

  .الناس ان حيسنوا الظن بك
  
ها تتراكم فنستحي من ردها او تاخذنا العزة باالمث، فلقد ورد عن ان نسعى لرد املظامل يوما بيوم فال ندع: رابعا   

ومن اجل التمثل ذه القاعدة علينا ان نستشعر } ال عدل افضل من رد املظامل{امري املؤمنني عليه السالم قوله 
  .}وفرحم اهللا عبدا استشعر احلزن وجتلبب اخل{الظلم مث خنافه لنتجنبه، يقول امري املؤمنني عليه السالم 

  
ان االستخفاف بالظلم الصغري جيرؤنا على ارتكاب ما هو اعظم منه، فالظلم ذنب جيب ان ال نستخف به او    

اشد {نستحقره حلجمه، وامنا جيب ان نبين موقفنا منه مبا هو ظلم او ذنب، يقول امري املؤمنني عليه السالم 
  .}الذنوب ما استخف به صاحبه

  
هو العادل لنتقمص شخصيته يف اتمع، فال نظلم وال نعتدي وال نتجاوز على  قد يسال املرء، ومن: خامسا

  .حقوق االخرين؟
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اذا غض : لقد سئل االمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم عن صفة العدل من الرجل؟ فقال عليه السالم   
  .طرفه من احملارم، ولسانه عن املآمث، وكفه عن املظامل

من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذم، ووعدهم {انه قال يصف العادل ) ص(وعن رسول اهللا    
  .}فلم خيلفهم، فهو ممن كملت مروته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوته، وحرمت غيبته

من اذا حدثهم مل يكذم، : ثالث من كن فيه اوجنب له اربعا على الناس{وعن الصادق يصف العادل بقوله    
مل يظلمهم، واذا وعدهم مل خيلفهم، وجب ان يظهر يف الناس عدالته ويظهر فيهم مروته، وان حترم واذا خالطهم 

  .}عليهم غيبته، وان جتب عليهم اخوته
  .}من صاحب الناس بالذي جيب ان يصاحبوه كان عادال{قوله ) ص(كما ورد عن الرسول    
سك فاحبه الخيك، تكن عادال يف حكمك، ما كرهته لنفسك فاكرهه لغريك، وما احببته لنف) ص(وعنه    

  .}مقسطا يف عدلك، حمبا يف اهل السماء، مودودا يف صدور اهل االرض
من طابق السر عالنيته ووافق فعله مقالته فهو الذي ادى االمانة {واخريا قول امري املؤمنني عليه السالم    

  .}وحتققت عدالته
  
  :عان ا على العدل، منها مثالهناك جمموعة من القواعد اليت يست: سادسا   
  
} استعن على العدل حبسن النية يف الرعية، وقلة الطمع وكثرة الورع{قول امري املؤمنني عليه السالم : الف   

فسوء الظن بالناس تنمي يف نفوسنا الشك والتهمة، ما يشيع بيننا الظلم والعدوان والتجاوز على احلقوق، كما 
فيندفع للتجاوز على حقوق غريه، كما ان خمافة اهللا عز وجل يف السر والعالنية تقف ان الطماع ال يقف عند حد 

حائال بني االنسان وظلم االخرين، فلو ان املسؤول يف الدولة مثال خياف اهللا تعاىل ال يسرق من املال العام، ولو 
ماعية اليت خصصتها الدولة انه خياف ربه ملا مد يده على احلصة التموينية او مساعدات شبكة احلماية االجت

  .للفقراء واملعوزين واملستضعفني
  
فاذا ادت الرعية اىل الوايل حقه، وادى الوايل اليها حقها عز احلق بينهم، وقامت {قوله عليه السالم : باء   

مناهج الدين، واعتدلت معامل العدل، وجرت على اذالهلا السنن، فصلح بذلك الزمن، وطمع يف بقاء الدولة، 
يئست مطامع االعداء، واذا غلبت الرعية واليها، او اجحف الوايل برعيته، اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت و

معامل اجلور، وكثر االدغال يف الدين، وتركت حماج السنن، فعمل باهلوى، وعطلت االحكام، وكثرت علل 
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ار، وتعز االشرار، وتعظم النفوس، فال يستوحش لعظيم حق عطل، وال لعظيم باطل فعل، فهنالك تذل االبر
  .}تبعات اهللا سبحانه عند العباد

  
باهللا عليكم، اومل حيكي هذا النص العظيم حالنا اليوم يف العراق؟ انظروا اىل كل هذا الظلم بني الناس، ما عطل    

  .احلقوق وامات الكرامات وضيع املستقبل
  
مجيعا ان نتناصح ونتعاون فيما بيننا، فالعدل ال يقيمه ولتحقيق العدل وازالة الظلم من اتمع، علينا : سابعا   

فرد وامنا هو مسؤولية تشاركية، صحيح اا تبدا من االنسان نفسه، ولكنها ال تنتهي عنده ابدا، ولذلك مثال 
نقرا يف قصص االنبياء الذين كانوا ميثلون قمة العدل يف جمتمعام، عندما كانوا ال ينجحون يف اقناع الناس 

تزام جانب العدل واالبتعاد عن الظلم، كانوا يهجرون جمتمعام خشية العقاب االهلي الذي عندما يرتل على بال
جمتمع من اتمعات الظامل ال مييز بني الناس والعياذ باهللا، اومل يوحي رب العزة واجلالل اىل احد انبيائه انه مهلك 

يا رب هؤالء االشرار فما بال : خيار، فسال النيب ربه بقولهمن قومه مئة الف، ستون من االشرار واربعون من اال
  .الن االخيار مل ياخذوا على يد االشرار عندما ظلموا وجتاوزوا احلدود: االخيار؟ قال رب العزة

  
ال بد اذن من ان نتعاون على اقامة العدل وابعاد الظلم عن اتمع، واىل ذلك يقول امري املؤمنني عليه السالم    
يكم بالتناصح يف ذلك، وحسن التعاون عليه، فليس احد، وان اشتد على رضى اهللا حرصه وطال يف العمل عل{

اجتهاده، ببالغ حقيقة ما اهللا سبحانه اهله من الطاعة له، ولكن من واجب حقوق اهللا على عباده النصيحة مببلغ 
ق مرتلته، وتقدمت يف الدين فضيلته، جهدهم، والتعاون على اقامة احلق بينهم، وليس امرؤ، وان عظمت يف احل

بفوق ان يعان على ما محله اهللا من حقه، وال امرؤ، وان صغرته النفوس واقتحمته العيون، بدون ان يعني على 
  .}ذلك او يعان عليه

  
يف {سالم ان القاعدة الذهبية اليت جيب ان تكون احلاكمة يف عالقاتنا االجتماعية قول امري املؤمنني عليه ال: ثامنا   

ما يعين ان االنسان يف اتمع جيب عليه ان يتهم نفسه } حقوق مل افرغ من ادائها، وفرائض ال بد من امضائها
دائما بالتقصري يف اجناز واجباته، والقصور يف اداء حقوق االخرين، ما يدفعه دائما اىل ان جيتهد يف اداء احلقوق 

الطريقة ملا قصرت يف اجناز مهامها، كما لو ان الرعية تفكر ذه  واجناز الواجبات، فلو ان الدولة تفكر ذه
  .الطريقة كذلك، ملا قصرت يف واجباا ازاء الدولة، او بني بعضها البعض االخر
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املشكلة هي ان املسؤول ينتظر ان نثين عليه يف اجناز مل حيققه بعد، واملواطن يستعجل االجناز يف ظرف مل يكتمل    

اس ال تصرب بعضها على بعض، او ان كل واحد منهم يتصور بانه الطالب لغريه واالخرين مطلوبني بعد، وان الن
  .له، ولذلك يظلم بعضهم بعضا ويتجاوز بعضهم على حقوق البعض االخر، وهنا مكمن اخلطا او اخلطيئة

  
  .كيف يل ان اعرف ما اذا كنت ظاملا ام مظلوما؟: قد يسال احدنا ويقول: تاسعا   
جتيب على هذا } ولو القى معاذيره* بل االنسان على نفسه بصرية{ن االية املباركة اليت تنص على ان ا   

التساؤل بكل وضوح، فليس بالضرورة ان يطاردك القضاء لتعرف ما اذا كنت قد سرقت من املال العام ام ال؟ 
اكد ما اذا كنت قد ظلمت كما انه ليس بالضرورة ان تصدر حبقك مذكرة اعتقال او تستدعى للمحكمة لتت

زوجك او زوجتك او اوالدك او ابويك او صديقك او جريانك او طالبك او اساتذتك او اي انسان آخر، فانت 
اعرف من اي احد آخر حبقيقة حالك فتعرف افضل من غريك ما اذا كنت ظاملا ومتجاوزا على حقوق االخرين، 

 .مفتريا على االخرين مبا ليس فيهم، ام ال؟ لصا سارقا للمال العام، مزورا وغاشا للحقيقة او
فمثال، عندما تتحول اىل بوق الخبار املغرضني واملرجفني واملتصيدين باملاء العكر، فتنقل اخبارهم قبل ان تتاكد    

من صحتها وتروج ملعلومام قبل ان تتثبت، او لست ظاملا يف هذه احلالة على االقل ملن سيتضرر مبثل هذه 
  .تتشوه مسعته، وملن سيصدق ا ويتاثر بنتائجها؟االخبار و

  
  .سؤال آخر يقفز يف الذهن مؤداه التايل، ملاذا يظلم االنسان اخاه االنسان؟: عاشرا   
اعتقد ان البداية تكون عادة عندما ينسى املرء نفسه، فينسى من اين هو واىل اين؟ ماذا كان وماذا هو عليه    

عه طغى وجترب ظنا منه بان اللحظة اليت هو فيها امنا هي اية العامل، او ان الفلك لن االن؟ فاذا نسي حقيقته وواق
يدور بعد االن فال زال هو االن يف القمة فسيبقى فيها اىل ان تقوم الساعة، ناسيا او متناسيا بان الدنيا دول وهي 

كيف وملاذا وصل اىل السطة؟ ومن يوم له ويوم عليه، وان االنسان، اي انسان، كما يدين يدان، فينسى مثال 
الذين محلوه اليها، اذا به يتصور بانه امنا وصل اىل ما وصل اليه اليوم امنا بعقليته اخلارقة وذهنه الوقاد وحيله 
البارعة، وبذكاء مستشاريه وخططهم اجلهنمية، فتراه يطري التهم واالفتراءات ميينا ويسارا ضد حىت من محله اىل 

، او انه ينسى كيف حصل على كل هذه الثروة فتراه يطغى ا فال يعتد بفقري وال يسال عن السلطة، ايا كان
  .}امنا اوتيته على علم عندي{يتيم، وهو يردد 
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ان الفخر الذي سببه نسيان املرء لواقعه، اول اسباب الظلم، ولذلك يذكر امري املؤمنني عليه السالم عباد اهللا    
  .}آدم والفخر، اوله نطفة، وآخره جيفة، وال يرزق نفسه، وال يدفع حتفه ما البن{بواقعهم يف قوله 

وال ننسى هنا ما للجهل من دور يف ممارسة الظلم والعدوان على االخرين، فعندما جيهل االنسان مثال قيمة    
فرق، ترامها االخر تراه يصدق حبقه كل كذبة او مة، واذا جهل الوالدان واقع ابنائهم، من بنني او بنات ال 

يستعديان الفرصة وحيرماا من حظ اوالدهم، فيظلموهم، واذا جهل املرء بالقواعد الشرعية للبيع والشراء، ظلم 
الناس اعداء ما {الناس يف امليزان واملكيال وغري ذلك، واىل هذه احلقيقة يشري امري املؤمنني عليه السالم بقوله 

  .}فقد ارتطم بالربامن اجتر بغري فقه {او يف قوله } جهلوا
  
يعتقد بعض الظاملني بام اذا افلتوا من العقاب العاجل فهذا يعين بان اهللا تعاىل قد غفر هلم، او ان : حادي عشر   

دليل على النجاح ودافع لتكرار ) االهلي(بامكام ان يكرروا ظلمهم مرة اخرى، فعدم الوقوع يف مصيدة القانون 
طا كبري جدا ينبغي ان ال يقع فيه الظامل، الن اهللا تعاىل اذا ما امهل الظامل مرة او الظلم، حبسب رايهم، وهذا خ

عدة مرات فهذا يعين انه يريد ان ياخذه اخذ عزيز مقتدر، بعد ان ميأله باخلطايا من قمة راسه اىل امخص قدميه، 
ه ابدا، ولذلك ورد يف احلديث حىت ال يكون له على اهللا حجة، فليس معىن ذلك انه عز وجل قد غفل عنه او امهل

فلو ان اهللا تعاىل قد اخذ، مثال، على يد الطاغية الذليل صدام حسني حلظة } ان اهللا ميهل وال يهمل{الشريف 
عاما من الظلم واجلور والطغيان؟ بالتاكيد  ٢٣ارتكابه اول ظلم ضد العراقيني، فهل كان سياخذه كما اخذه بعد 

ن ينتبه اىل حلم اهللا تعاىل واىل رمحته، فال يسترسل مع الظلم ويعاود اجلور، ولقد كال، ولذلك فان على الظامل ا
وال حيسنب الذين كفروا امنا منلي هلم خريا النفسهم امنا {وصف عز وجل هذه احلقيقة بقوله يف حمكم كتابه الكرمي 

حبه هلذا العبد، اما اذا اخذ على يديه فامالء اهللا تعاىل للظامل دليل عدم } منلي هلم ليزدادوا امثا وهلم عذاب مهني
بسرعة فهذا دليل اما على حب اهللا لعبده ولذلك اخذه بظلمه بسرعة لينبهه فال يكرر الظلم او يسترسل مع 
اجلور، او ان الظلم الذي ارتكبه عظيم جدا حبق عبد ضعيف مستضعف مل جيد غري اهللا تعاىل ينتقم له من ظامله، 

  .انتقامه يف هذه احلالةولذلك يعجل اهللا تعاىل 
  
كما ان بعض الظاملني يربرون ظلمهم وجورهم لعباد اهللا تعاىل بقوهلم، لو كنا ظاملني لعجل اهللا تعاىل علينا    

العذاب، او ام يدللون على حلم اهللا تعاىل بصحة ما يفعلون، او حبب اهللا هلم، كما كان الرئيس العراقي االسبق 
كلما جنا من حماولة ازاحته ونظامه عن السلطة يف بغداد، ناسني هؤالء الظاملني او  امحد حسن البكر يقول ذلك
ويستعجلونك بالعذاب ولوال اجل مسمى جلاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم ال {متناسني قول اهللا عز وجل 
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يفعل ومىت واين؟ وهو فاهللا تعاىل اعلم بعباده من انفسهم، وهو عز وجل ال حيتاج من يعلمه ما عليه ان } يشعرون
فذرين ومن يكذب ذا احلديث {او يف قوله } والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون{القائل 

  .}سنستدرجهم من حيث ال يعلمون
  
اخريا فان اعظم الظلم، هو الذي يرتكبه الراعي ضد رعيته، واحلاكم ضد شعبه، والسلطان ضد : ثاين عشر   

اعظم {هو ظلم صاحب اليد العليا حبق صاحب اليد السفلى، ولذلك ورد يف احلديث الشريف الناس، وبكلمة 
والظلم قمة اخليانة، فعندما مينح الشعب جمموعة من املرشحني ثقتهم ليجلسوا حتت قبة } اخليانة خيانة االمة

هذه احلالة، خانوا االمانة  الربملان مث ال يؤدوا واجبام فان ذلك ظلم وخيانة ما بعدها خيانة الن هؤالء، يف
وفرطوا بالثقة واستغلوها ابشع استغالل، فاملرء الذي منحه الناس ثقتهم ليحجز مقعده حتت قبة الربملان، مسؤول 
عن مصاحلهم ومنافعهم وحيام ورفاهيتهم، اذا به يتهالك على مرتبه الشهري قبل ان جيلس على مقعده يف 

ان يوفقه اهللا تعاىل يف اداء مهامه وواجباته، فعلى اي ذقن يضحكون؟ وبعقل من  الربملان، فاي ظلم هذا؟ مث ينتظر
  .      يستخفون؟

    
  
 
  
 
  


