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 مساواةـالعدل وال

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ُم اهلِل يف هل حك :اِة؟ وبالتَّاليســــاَوُمِبَربُِّكم ( كان  الدَّعوُة بالعدِل أم باْل هل عندما قيل: )َأَلســــ ُ 

 بدايِة التَّكويِن؟ ُذساواِة منُمخلِقِه قائٌم على العدِل أم اْل

 

عنى!! للكنَّنا َمسووالا ن نََ  اْلُمجيعلوَن للعدِل لاْل اخلوَوَن و َنيةتَداْلُملُمقصوَوَة و احلشووويَّ و لاْلإنَّ 

َوَةُق بنَي العدِل لاْلالنُّصووُّيُّوَن حنُن العلويُّوَن  لتَّعبُُّ اسووالا نأل َّنَّ لك م هناما هوًع ا صااووواأل ل كُن ُمُن

عقول نأل َمَمحسووةو نأل لالعدَل هن اَا ن اهوِِة الْ  سوالا و هن اوَا ن الَعَةِ  الْ  ُمعن ذلكو بقولننا: إنَّ اْل

وِِة حسوووةوو ن الر َنَةاِاأل لالعدَل يتعُلُ  بصووَ ن اه َمسووالا و تتعُلُ  بصووَ ن الَعَةِ  اْلُملِذا يعين أنَّ اْل

َعَدَل ًواَم بناْلقنسوووفن  ني َصْلقن نأل َلعنى ًوِل أهُِّ املؤهننَي اإلهام علي )م(: )عقول ن الر ُنْدِرُكااأل لِو هَماْل

 (.َعلوْيِاْم  ني ُحْكمن ن

ْن ق سووالا نأل للك ُم اهلُل ةووبَحاَنُ  ي َيحةْم أحد ا هشوواِد و ِياتن ن لًدَرتن ن ق صلقن نأل لِذا هن الْ  

 ا نَراحبن اآليا ن لًدر و اوواحبن الُقدنوَن  قف عظم و اووؤهُمالوًتن نَسوون ن كاَن هنن العدِل أن َيعقنَ  اْل

 احلكم ول يٍءألش كَ  نوُر مَ الشوَّ  إنَّاملسوي  )((: ) النَّيَب عنى ًال ةوَيدنا  َملُيؤهنوا لُيقنةُّلاأل لق ِذا اْل

 .(ح م كَ  باُب اهللن لرمح و ألصٍُّ كَ  باُب لاحل َّ ألحكمٍ  كَ  قوى رأُسلالتَّ ألًلٍب كَ  نوُر

  نةور هوةى )(( حنَي صاطَبُ  ربُُّ  قالنَّيَب سووووووووالا ن لالعدِل لاق َّ ق ًصَّ ن ةَيدنا  ُملهثاُل اْل

ُِشُّ َعلوْيَاا أوَتَوُكُأ َعَصاَي ِنَي ًواَل ُهوَةىأل َيا بنَيمنيننكو تنْلكو ط : )َلَها  َهآِرُب  نيَاا َللنَي غوَنمني ىَعلو بنَاا َلأو

َِا ُهوةَوىأل  َيا أوْلقنَاا ًواَل ُأْصَةىأل َِا ًواَل َتسْوَعىأل  َحيٌَّ  ِنَي  وِإَذا  وأوْلقوا َِا  َتَخْف َلال ُصْذ  ةوونََُّتَاا ةَوُنعنيُد

اْلُكْبَةى(أل  َِياتنَنا هنْن كولنُنِةَي ُأْصَةىأل َِيً  ُةوٍء غوْيِة هنْن َبْيضَواء  َتْخُةْج َجَناحنكو ِإلوى َيَدكو َلاقْوُممْ  اْلُأللوىأل

َِْب   أن طوَغى(أل ل ةعوُن عدلٌّ هللن لرةوووولن نأل إى ِإنَُّ   نْةَعْوَن ِإلوى أراُه اآلي و لِو نيبٌّأل ثم ًاَل ل : )اْذ

ُهوةوَوى(أل  َيا بنسوونْحِةكو ْرقوونَناأو هنْن لنُتْخِةَجَنا أوجنْئَتَنا ًواَل َلأوَبىأل  وكوذََّب ُكُلَاا َِياتنَنا أوَرْيَناُه ًال: )َللوقوْد

َب لأبى سالا نأل للكنَُّ  كذَُّميؤكُِّد رؤي و  ةعوَن لآليا ن كلِّاا رؤيً  عينيًَّ  حمسوةً  لِذا هن هبدأ اْللِذا 

َةَبُكْم(أل بن هوةووى )(( بالسوَوحِة َّنَُّ  أاووًر أنكَة حنَي ردَّ على اهللن ًولوُ : )أولوسوْوتُ ةووَيدنا النَّيبَّ لاتَّاَم 
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 ن حلقيق ن ِذهن اآليا ن ِو هن هبدأ العدِل اإلهلَي الذي َيقضي بأنَّ َهن ِهَن لتكذيُبُ  لإنكاُرُه لعدُم إدراكن

  وَمِن ُِد ى َهَني نَُّكمَيْأتنَي هنذ بدءن التَّكويَن ةوويبقى هؤهن األ لَهن كََة ةوويبقى كا ة األ لقول  تعاى: ) وِإهَّا 

 اْلقنَياَه ن َيْوَم َلَنْحُشُةُه اًكقَون  َهعنيشَو ً  لوُ   وِإنَّ ذنْكِةي نَع أوْعَةَ  َلَهْن َيشْوقوىأل  َلال َيضون ُّ   ور َُِداَي اتََّبَع

ًوْد أوْعَمى َحشوَوْةَتنني لنَم َرَب ًواَل أوْعَمىأل  اْلَيْوَم َلكوَذلنكو  وَنسوونيَتَاا َناَِياُت أوَتْتكو كوَذلنكو ًواَل ألَبصوونُّ ا ُكنُت َل

َةَبُكْم(أل بن يوازي ن عدلَّأل للوال تلكو الدَّعو  اَّلى بقول : )أولوْسُتُتنَسى(أل لِذا هن العدِل اإلهلَي الذي ال 

لوُكنَّا َلَجْدنا اإلنسووواَن ًد انقلَب بنَي إ اٍن لكٍَة هن غُِّ َثَباٍ  لِذا ال جيوُزأل َّنَّ ك َّ إنسوووواٍن ُهلِ مَّ  

ُهَسموى(أل  لوال  َلأوَج َّ اه النَ  لوكواَن رََّبكو نهن َةَبقوْت كولنَمٌ  نَسَوُ  بإجاَبتن ن اَّلىأل لهلذا ًال تعاى: )َللوْوال 

 هنام بنَحقِّ ن لِما ؤهِن لالكا ِة لُيطالنَب ك ٌُّمتن الَوقى بني اْلَوبنَةَبُكْم( لوَضاَ( العدُل َلَعاث كلمُ : )أولوْسُت

َُِما رَُّجلوْيِن َهَثًر الّلُ  ال َيستويان لقول  تعاى: )َلَقَةَب َُِو َشْيٍء َىَعلو َيْقدنُر الو أوْبكوُم أوَحُد  َهْوالُه َعلوى كو ٌّ َل

َُِو بناْلَعْدِل َيْأُهُة َلَهن َُِو َيسْوَتِوي  َِْ  بنَخْيٍة َيْأ ن الو ُيَوَجا ُّ أوْيَنَما ٍٍاونةَ  َعلوى َل هُّْسَتقنيٍم(أل للكاَن احتجَّ  ا

ًًا َبكوَر كولنَمُت بام لقول  تعاى: )َلَتمَّْت ُ ودلووو َ  عوو اخللُ  على اخلالِ أل للكنَّ اهلل تعاى حُق  َلَعْداًل انْد

َُِو لنكولنَماتن ن ُهَبَدِل اُل ُُِم الّل ن ِإلوى دُّلْاُر اْلَعلنيُم(أل لعاهَ  اخللَ  بالعدِل لقول  تعاى: )ُثمَّ السوووَّمنيُع َل  َهْوالو

َُِو اْلُحْكُم لوُ  أوالو اْلَحَ   لُلُ ا اْلَحاةووونبننَي(أل  َمن كاَن كا ة ا اةووْوَتَح َّ العذاَب لقول : )لنُيَعَذَب أوةووْوَةُ( َل

َُور ا الُلُ  َلكواَن َلاْلُمْؤهنَنا ن اْلُمْؤهننننَي َعلوى الُلُ  َلَيُتوَب َلاْلُمشوْوِةكوا ن َلاْلُمشوْوِةكننَي َلاْلُمَنا نقوا ن اْلُمَنا نقننَي  غو

 َرحنيم ا(. بناْلُمْؤهننننَي َهن كان هؤهن ا اةتح َّ الةَّمح و لقول : )َلكواَنرَّحنيم ا(أل لِذا يعين أنَّ 

 

 نكتَي لعدم اإلطال  لاهلل أعلم
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