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العدل في اإلسالم هو الحق واألصل
قي�س املعويل
العدل مفهوم رئي�س ومهم يف حياة الب�شرية وهو جزء ال يتجز�أ من حياة املرء اليومية التي حتمل يف طياتها و�أوقاتها حركاته و�سكناته وات�صاله مع غريه و�إمتام معامالته وحاجاته
وق�ضاياه .ولقد جاء الإ�سالم لين�سق وينظم حياة املجتمع الب�شري وعندما جاء و�ضع ت�صوراته ومفاهيمه و�سياقاته لكل �أحكام الإن�سانية ،ويف هذا املقال ن�ستعر�ض هذه الت�صورات
واملفاهيم وتف�صيالتها ب�صورة مب�سطة تعقيباً على مقالة للدكتور معتز اخلطيب «العدل يف التفكري الإ�سالمي :املفاهيم وال�سياقات».

ل �ق��د ا��س�ت�ه��ل ال �ك��ات��ب م�ق��ال�ت��ه ب �ع��ر���ض ب���س�ي��ط ل�ل�ع��دل
و�أو�� �ص ��اف ��ه ال �ع ��ام ��ة واخل ��ا� �ص ��ة م ��ن م �ن �ظ��ور الإ�� �س�ل�ام
والفل�سفة وال�سيا�سة ،وق��د �أورد �أن املجتمع احلديث
يفتقر للنقا�ش الفل�سفي ال ��ذي ال ينظر تف�صيال يف
الأم��ور بل �أ�صبح املجتمع يعر�ضها �سطحيا فقط دون
�إب� ��داء ر�أي �أو ط ��رح ف�ي�ه��ا ب �ن��ا ًء ع�ل��ى ت ��أث�ير الفل�سلفة
الفرن�سية احلديثة� .إنْ نظرنا �إىل الفل�سفة يف العدل
لوجدنا �أن هناك الكثري من النظريات والآراء القدمية
منها واحل��دي�ث��ة ال�ت��ي يف جمملها ت ��رى �أن ال �ع��دل هو
�أ�سا�س الت�شريع والقانون والإن�صاف وم��ن �أ�شهر هذه
النظريات نظرية «العدالة ك�إن�صاف» جلون رولز التي
�صدرت يف مطلع ال�سبعينيات التي �أ�شار لها الكاتب يف
�أطروحته.
و�إن ر�أي �ن ��ا م��و� �ض��وع ف�ل���س�ف��ة ال �ع ��دل م ��ن ج��ان��ب عقلي
حلكمنا على ذل��ك مب��وج��ب احل�ي��اة اليومية والعملية
وما قد حوته عقول الب�شر القا�صرة ،ولكن يجب على
العقال �أن يربطوا الأم��ور ب�أ�صولها و�أ�سا�سها؛ فمن�ش�أ
اخل�ل��ق م��ن اخل��ال��ق وم�ن���ش��أ ال�ع��دل م��ن ال �ع��ادل فلذلك
فليبت�صر من كان له قلب �أو �ألقى ال�سمع وهو �شهيد �أن
ينظر �إىل العدل يف الإ�سالم وكيف جاء م�ساوياً حلقوق
الب�شر معطياً ك��ل ذي ح��قٍ حقه ،كما ورد يف كتاب اهلل
املحفوظ من ال�ضياع ،و�سنة نبيه الكرمي الذي ال ينطق
وحىَ ،ع ّلَ َم ُه َ�شدِ ي ُد ا ْل ُق َوى».
عن الهوى «�إنْ هُ َو �إِ َّل َو ْح ٌي ُي َ
العدل لغة كما ورد يف معاجم العرب هو �ضد اجلور يف
القامو�س املحيط ،والإن�صاف يف معجم الو�سيط ،وقد
ورد � ً
أي�ضا أ�ن��ه العدالة واال�ستقامة ،وع � ّدل ال�شيء �أي
قومه و�أ�صلحه� .أم��ا ا�صطالحاً فقد ذكر �أن��ه ا�ستعمال
الأم��ور يف موا�ضعها ،و�أوقاتها ،ووجوهها ،ومقاديرها،
من غري �سرف ،وال تق�صري ،وال تقدمي ،وال ت�أخري وقيل
�أي�ضاً ال َع ُ
دل هو اال�ستِقا َمة على طريقِ احلق باالجتِناب
ع َّما هو َم�ظ��و ٌر دي�ن�اً .وق��د ورد ذك��ر العدل يف القر�آن
دليل على �أنه ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى و�أنه مما �أمر

اهلل به فقال�« :إِ َّن َّ َ
ال ْح��� َ�س��انِ َوِ�إي� َت��ا ِء
الل َي��أْ ُم� ُر بِا ْل َع ْدلِ َو ْ إِ
ذِي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْنهَى َع ِن ا ْل َف ْح َ�شا ِء َو ْالُن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي َيع ُِظ ُك ْم
َل َع ّلَ ُك ْم َت َذ َّك ُرو َن» (�سورة النحل.)90:
وقد �أُ ْورد �أن العدل يت�شكل من ثالثة عنا�صر هي حقوق
اهلل ،وحقوق العبد ،وحقوق م�شرتكة بني اهلل والعبد.
ولكن ليعلم املرء �أن من �أقام حقوق اهلل فقد �أقام احلقني
الآخ ��ري ��ن ،و�إن اب�ت�ع��د ع��ن ح �ق��وق اهلل مل��ا وج ��ه للعباد
حقوقها وال ن�ظ��ر للحقوق امل���ش�ترك��ة يف الأ� �ص��ل وم��ن
الأ�سا�س ،ولكن هل العدل من اهلل ،والظلم من الب�شر،
�أم �أن العدل من اهلل والظلم � ً
أي�ضا؟ يجب التف�صيل يف
ه��ذا الأم ��ر �إن اهلل ق��د ت�ن��زه ع��ن ال�ع�ب��اد وت�ع��اىل اهلل �أن
ينزل بنف�سه العلية �إىل مقامهم ،فهو العزيز املتكرب،
ولكن اهلل عندما �أوجد العدل �أوجد معه الظلم لأنه �إن
مل يكن هناك ظلم فلن يكون هناك فائدة للعدل �أ�ص ً
ال،
ولأ�صبح العدل �أمراً كاجلماد ال ينظر حتى �إليه فلذلك
ميكن �أن يو�صف الظلم �أن��ه ال�شرك ب��اهلل ،وال�ع��دل هو
الإمي��ان به ،و�أن الظلم هو �سلب حقوق النا�س ،والعدل
ه ��و �إرج� � ��اع احل �ق ��وق وامل� �ظ ��امل لأه �ل �ه��ا وم���س�ت�ح�ق�ي�ه��ا،
وغريها من النقائ�ض واملت�ضادات التي تف�صل الفرق
بني العدل والظلم .وبنا ًء على هذا ،ف�إن عدل الإ�سالم
هو احلق وال�صواب واحلقيقة والأ�صل ،ومن اطلع على
ذلك لأب�صر احلقيقة من عند اهلل العدل؛ لأنه �أوجده
ليق�ضي �أمراً كان مفعوال.
�إن ُبعد النا�س عن العدل وانحيازهم لتفكريهم و�أهوائهم
�إمنا ح�صل بعد ابتعادهم عن احلق واخرتاعهم لأ�س�س
ومنظمات وتقديرات �سيا�سية كاال�شرتاكية وال�شيوعية
والليربالية والر�أ�سمالية والدميوقراطية وغريها التي
جعلت للعدل يف كل منها مفهوماً وت�صوراً و�سياقاً تعتد
ب��ه وتنظر �إل�ي��ه وت�شد اخلطى ن�ح��وه ،مم��ا جعل لذلك
ت�أثرياً على عدل الإ�سالم ال يف �أ�صله؛ ف�أ�صله باق �إمنا
يف واقعه وتطبيقه ،فقد �أدرج كثري من النا�س قواعد
و�آرا ًء ال متت للإ�سالم ب�صفتها ركائز اعتربها البع�ض

يف عدل الإ�سالم ،مما جعل الكثريين يرون �أن العدالة
يف الإ�سالم ه�شة قابلة للتغيري عن �أ�صلها .ولكن عدل
الدين اليتغري و�إمنا ت�ضاف عليه �أحكام لتنا�سب الع�صر
وال��زم��ن وطبيعة الب�شر؛ لأن م��ن طبيعة ه��ذا الدين
�أن ��ه ه�ي��أ جلميع الأزم� ��ان ق��دمي�ه��ا وح��دي�ث�ه��ا مت�أخرها
ومتقدمها .ولهذا دعت احلاجة �إىل و�ضع بع�ض الأ�س�س
والقواعد والأ�صول تف�صل العدل ال�سيا�سي وحتده عن
الإجن� ��راف ن�ح��و ت �ي��ارات ال�ف���س��اد وال �� �ض�لال ،وق��د �أورد
الكاتب ع�شرة منها للغزايل و�أخ��رى مثلها لل�شريازي،
ل��رمب��ا ت�ك��ون خمتلفة ع��ن بع�ضها قلي ً
ال ولكنها ت ��ؤدي
غ��ر���ض اال��س�ت�ق��ام��ة ال�سيا�سية وال �ع��دل والإن �� �ص��اف يف
احلكم والوالية والإمامة ،و� ً
أي�ضا رمبا يرتبط بع�ضها
ب��ال �ع��دل االج �ت �م��اع��ي ال� ��ذي مي �ك��ن �أن ي��رك��ز ع �ل��ى �أن ��ه
الإن�صاف و�إع�ط��اء من ي�ستحق احل��ق ،ورد الظامل عن
الظلم ومعاقبته على ظلمه .وم��ن ه��ذا املنطلق ،ف ��إ َّن
العدل االجتماعي ميكن �أن ي�صنف على �أنه الإن�صاف.
الإ�سالم دين �شامل فلذلك جاء تف�صيال جلميع الأحكام
من عدل وا�ستقامة وحق وعبادة وت�شريع وفقه وحديث
وكالم �إلخ؛ فلذلك �إن �أردنا تف�صيل الأمر وجعل النقاط
على احل��روف لقلنا �إ َّن الدين الإ�سالمي ف�صل العدل
تف�صيال و�أو��ض�ح��ه ب���ص��ورة تنا�سب فهم ع�ق��ول الب�شر
القا�صرة مم��ا يهيئ للنا�س �أن يتعرفوا على احلقيقة
يف �أب���س��ط معانيها و��ص��وره��ا ،ول�ك��ن اخ�ت�لاط املفاهيم
ال�سيا�سية ب�شمولية الإ��س�لام �أوج ��ب علينا �أن ن�ستقي
املعاين من �أ�صولها و�أ�سا�سها ونبحر فيها ونتمعن يف
�أ�صولها ومعانيها؛ ليكون عدل الإ�سالم حمافظاً على
ثباته وت�صوره ال حت��ده احل��دود وال تخالفه الوقائع،
أ�سا�سا لدولنا وجمتمعاتنا و�شعوبنا و�أ�سرنا
و�إمنا يكون � ً
�أي ��ً��ض��ا .ولتحقيق ذل ��ك ،ي�ج��ب �أن ن��ر��س��خ معنى ال�ع��دل
احلقيقي يف اجتماعنا و�سيا�ستنا واقت�صادنا وثقافتنا
وع�ل�م�ن��ا وع�م�ل�ن��ا؛ فن�سعد بتحقيق ال �ع��دل والإن �� �ص��اف
وامل�ساواة جلميع �أفراد املجتمع.
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