َ ْ ُ َ
َ
ْ
َ
ْ
وقيـمة
العـدل كمبدأ ِ
اإلسـ َـل ّ
منظـومة التفكـري ْ
مـي
فـي
ِ
ِ

نبي�ل علي صالح
ّ
سوري
كاتب وباحث

واملجتمعي،
الفردي
والسالم
ّ
ين ورسالة هداية للبرشيّة جمعاء للخري ّ
اإلسال ُم دي ٌن إنسا ّ
ّ
ُ
ج َعلها جوه َر دعوته،
والعدل هو من القيم اإلنسانيّة األساسيّة التي جاء بها هذا الدين العظيم ،و َ
ومن ُم َق ِّو َم ِ
السيايس..
واالجتامعي وحتّى
واألرسي
الفردي
ات الحياة البرشيّة عىل الصعيد
ّ
ّ
ّ
ّ
حتّى أ ّن كلمة العادل هي من صفات الله تعاىل ،وقيمة العدل هي من أه ّم القيم التي نظّر لها
ودعا إليها الدين العظيم من خالل القرآن الكريم يف قوله تعاىل ،الذي يحض فيه عىل إقامة
ََ ْ َْ َ َْ ُ ُ ََ
القسط (أي العدل) بني الناس ،باعتباره غاية الرساالت والكتب الساموية﴿ :لقد أرسلنا رسلنا
ُ ْ ْ
َْ ّ َ ََْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
زيان ِ َلقوم انلَّاس بِال ِقس ِط﴾[الحديد ..]25 :والقس ُ
ات وأنزلا معهم الكِتاب والـ ِم
ط هنا –
بِاليِن ِ
املفسين -كناي ٌة عن العدلُ ،
كل مفردات
عدل الحاكم وعدل املحكوم ،وعدل ّ
كل
كام يقول ّ
ّ
واملوضوعي.
يت
الحياة التي تتّصل بحركة الفرد
ّ
البرشي يف معامالته وسلوكه الذا ّ
ّ
ويف تقري ٍر واضح ورصيح ال لبس فيه ،إلحقاق العدل ورضورة تطبيقه والخضوع
حكُم فيهم وعليهم) ،يقول الله
ملقتضياته والتزاماته الكلّيّة( ،حتّى لو كُ َّنا مبغضني ملن نَ ْ
تعاىل يف كتابه الكريم:
َْ ََ َْ ُ
ُ ْ َ َْ َ ْ
َ َ ّ ُ َ َّ َ َ
آم ُنوا ُكونُوا َق َّوام َ
ِني بالْ ِق ْس ِط ُش َه َد َ
اء ِ
﴿يا أيها الِين
الي ِن
 ل َ َّ ولو ع أنف ِسكم أ ِو الو ِ
ِ
َواألَ ْق َرب َ
ني﴾[النساء.]135 :
ِ
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ْ ُ ْ َٰ َ َ ْ َ ٰ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َْ ْ
َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
الغ
ان َوإِيتاءِ ذِي القرب وينه ع ِن الفحشاءِ والمنك ِر و
س
الح ِ
﴿إِن الل َّ يأمر بِالعد ِل و ِ
َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ
ي ِعظكم لعلكم تذك ُرون﴾[النحل..]90 :
ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ
َ َ ّ ُ َ َّ َ َ
آم ُنوا ُكونُوا َق َّوام َ
﴿يا أيها الِين
ِني ِ ل َّ شهداء بِال ِقس ِط وال ي ِرمنكم شنآن قومٍ  ع أال
َ
ْ
ُ
ْ
ّ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ َ
ٌ َ
َْ ُ ْ ُ َُ َ ُ
َ َّ َ
َ َ
ري بِما تعملون﴾[املائدة.]8 :
تع ِدلوا اع ِدلوا هو أقرب ل ِلتقوى واتقوا اهلل إِن اهلل خبِ
َ
أصل
العدل ٌ
اإلسالم ،حيث إ ّن
وهكذا فالعدل كان هدف (وغاية) جميع األديان ،ومنها
ِ
من أصوله ،وقيم ٌة معياريّة يف دعوته ،وليس مج ّرد فكرة وعظيّة أو فضيلة أخالقيّة؛ ألنّه
أسايس إلقامة املجتمعات عىل التوازن والتعاون وتحقُّق امل ُساواة بني األفراد مبا
مدخل
ّ
يب يف مناكبها ..حيث إنّه عندما تكون العالقات
يفيض إىل الرىض والقناعة والسعي اإليجا ّ
يف املجتمع قامئة عىل أسس العدل واملساواة ،وال ُييّز بني شخص وآخر وفرد وآخر إال
بناء عىل معايري العدل والكفاءة ،فإ ّن الناس سيتحركون بق ّوة وفعاليّة –ورىض تام -عىل طريق
الحق والخري واملح ّبة ،والتنافس
ين لبناء مجتمعاتهم وبلدانهم عىل معايري
ّ
االنتظام القانو ّ
اإلسالمي
املنتج لتطويرها وتحقيق ازدهارها وإسعاد أفرادها .مبا يعني أ ّن العدالة يف التفكري
ّ
هي فلسفة اجتامعيّة كاملة قامئة بذاتها ،ال ميكن للمجتمعات أن تنهض وتتط ّور وتزدهر من
دون تحقيقها عىل كافّة الصعد واملستويات الفرديّة واملجتمعيّة.
يبق وعي املسلمني له
ولكن رغم أه ّم ّية هذا "املبدأ-القيمة" يف التفكري
اإلسالمي ،مل َ
ّ
النص األويل ،بل تك ّرست -يف سياقات التطبيق والسريورة التاريخ ّية-
مالز ًما ملعنى انبثاقه
ّ ّ
جملة إشكاالت فكريّة وشبهات كالم ّية بني كثري من علامء املسلمني ،طُرِحت حول هذا

املفهوم؛ وكانت تحتاج ملعالجات ج ّديّة عىل مستوى محاولة وضع إجابات وافية وشافية
أصل دين ًّيا يف مذهب أهل البيت ،بينام األمر ليس عىل هذا
ً
لها ..فمسألة العدل تعترب
النحو ،بالنسبة للمذاهب اإلسالم ّية األخرى ..وقد أ ّدت هذه االختالفات الفكريّة والعقديّة ـ
ميا وحديثًا ،ليتح ّركوا مع خ ّ
ط
عىل هذا الصعيد ـ إىل إثارة دفائن عقول العلامء املتكلّمني قد ً
بكل مفرداته ،فيام هو ممكن ،وغري ممكن.
العدل ّ
وبإمكاننا اليوم مالحظة النتائج واآلثار (السلبيّة) التي متخّضت عن عدم االلتزام بخ ّ
ط
اإللهي كأصل من أصول الدين لدى كثري من الفرق وامللل الدين ّية اإلسالم ّية األخرى،
العدل
ّ

َ ْ ُ ََْ
ّ
اإلساليم
التفكري
منظومة
وق ْي َمة يف
ِ
العدل كمبدأ ِ
ِ
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فقد ج ّوزت جامعات وت ّيارات فكريّة وكالم ّية من املسلمني عىل الله تعاىل فعل القبيح،
ووصل األمر
َ
وبالتايل معاقبة املطيعني ،وإدخال الج ّنة العاصني بل وحتّى الكافرين؛
اإللهي تكمن يف ظلمه تعاىل ويف جوره وعدم حكمته
ببعضهم إىل ح ّد اعتبار أ ّن ق ّمة العدل
ّ
ريا) ..وميكن االستزادة أكرث بالرجوع إىل بعض املصادر يف
(تعاىل الله عن ذلك عل ًّوا كب ً
هذا املجال[[[.
كل إنسان بفطرته أ ّن العدل أمر حسن وجميل وج ّيد ،ويجب الخضوع
يف الحقيقة ،يدرك ّ
له وااللتزام بكافّة مقتضياته ولو عىل ذاته ونفسه؛ بينام الظلم يشء قبيح مذموم ومرفوض
ين -من خالل
وتجب مواجهته ومحاربته وعدم الخضوع ملقتضياته .ويستطيع العقل اإلنسا ّ
ملكاته وإدراكاته الفاعلة -أن يسري ضمن قواعد مح ّددة حتّى يصل إىل النتيجة التي تقول:
«الله تعاىل عادل ال يجور وال يظلم» ،فهو ال يحاسب دون فعل وعمل ،وال يثيب وال يعاقب
إال بعد وقوع الفعل وثبوته ،فيام ميثّله موقع الخري أو الرش.
وعىل ضوء ذلك ،فالله سبحانه عادل ال يفعل سوى العدل؛ ألنّه ـ كام ذكر املتكلّمون ـ
لو كان يفعل الظلم والقبح ـ تعاىل عن ذلك ـ فإ ّن األمر ال يخلو عن الصور األربع التالية[[[:
جاهل باألمر فال يعلم أنّه قبيح.
ً
أ ْن يكو َن
أ ْن يكون عامل ًا به ،ولك ّنه مجبور عىل فعله ،وعاجز عن تركه.
أن يكون عامل ًا به ،وغري مجبور عليه ولك ّنه محتاج إىل فعله.
أن يكون عامل ًا به ،وغري مجبور عليه ،وال يحتاج إليه ،فينحرص يف أن يكون فعله له تش ّه ًيا
وعبثًا وله ًوا..
وكل تلك الصور مستحيلة ومحالة وممتنعة عىل الله تعاىل؛ ألنّها تستلزم النقص فيه ،وهو
ّ
تعاىل محض الكامل والجامل البديع ،فيجب أ ْن نحكم بأنّه من ّزه عن الظلم ،وفعل ما هو قبيح.
[[[ -جعفر السبحاين« ،اإلله ّيات عىل هدى الكتاب والس ّنة والعقل» ،الدار اإلسالم ّية ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل لعام
1989م .ج ،1 :ص.599 :

[[[ـ محمد رضا املظفّر« ،عقائد اإلمام ّية» ،مركز األبحاث العقائديّة ،إيران/قم ،طبعة عام2001:م ،ص.65 :
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وقد أكّد القرآن الكريم عىل العدل الديني من خالل أنّه ركن وأصل ثابت يف مواضع
كثرية؛ ذكرنا سابقًا بعضها ..ونستكمل ذكرها هنا:
ً
وما اهلل يريد ظلما للعباد[غافر.]3 :
ّ
واهلل ال حيب الفساد[البقرة.]205 :
﴿فما اكن اهلل يلظلمهم ولكن اكنوا أنفسهم يظلمون﴾[التوبة.]70 :
ّ
قوله تعاىل :أم حسب اذلين اجتنبوا السيئات أن جنعلهم اكذلين آمنوا وعملوا
الصاحلات سواء حمياهم ومماتهم ساء ما حيكمون[القم.]35 :

ً
وقوله تعاىل :ونضع املوازين القسط يلوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن اكن مثقال
ّ
حبة من خردل أتينا بها وكىف بنا حاسبني[األنبياء.]47 :

من هنا نجد خصوص ّية العدل وأه ّم ّيته ،من حيث إنّه جذر لألصل اآلخر من أصول الدين
وهو املعاد (بعث الناس يوم القيامة)؛ عىل أساس ثبوتيّة صفة العدل كخ ّ
يب ف ّعال
ط إيجا ّ
يتح ّرك يف الدارين ،الدنيا واآلخرة ...وبالتايل تتحقّق الغاية املطلقة يف خ ّ
ط العدل فيام هو
اإللهي.
مثاب ،وفيام هو معاقب ،كأساس للعدل
ّ
َ
العدل أصل من أصول الدين ،ال س ّيام أنّه هدف النب ّوات وأساس
نخلص إىل أ ّن
مم تق ّدم
ُ
ّ
الرساالت وقاعدة املعاد الذي أحصيت عدد اآليات الواردة بذكره يف القرآن الكريم ،فبلغت
زهاء ألف وأربعامئة آية مع الترصيح فقط ،وأكرث من ألفي آية مع الترصيح واإلشارة إىل
حة أصالة العدل يف خ ّ
اإلسالمي ،عىل
ط الدين
ّ
املعاد..
ولعل يف ذلك خري برهان عىل ص ّ
ّ
اعتبار أ ّن الذي هو أساس النب ّوة واملعاد –اللذان هام من أصول الدين– هو أيضً ا أصل آخر
للدين؛ أل ّن أساس األساس أساس.
ُ ّ
العدل والظ ُلم يف املزيان

ين والحيايتّ عىل أساس العدل والحكمة والهدف ّية (الغائ ّية) ،فال عبث ّية
بُ ِني ال ّنظام الكو ّ

َ ْ ُ ََْ
ّ
اإلساليم
التفكري
منظومة
وق ْي َمة يف
ِ
العدل كمبدأ ِ
ِ

الملف

115

منسق ،حكيم وعادل ومتوازن ومتكامل ،يف بعده
وال فوضويّة ،وإنّ ا هو نظام هادف دقيق ّ

الخارجي ..واملتدبّر يف مواقع الحياة والوجود ،يرى
املوضوعي
يل وامتداده
الذايتّ الداخ ّ
ّ
ّ

أ َّن هناك بعض الوقائع والقضايا التي قد يتج ّمد عندها وعيه ،بحيث يفرتض أنّها تتح ّرك من

موقع الخلل والنقص والظلم ،من حيث أصل الفعل والحركة والهدف..

مثل وجود ظواهر طبيع ّية غري متوازنة ،تخرج من النظام املفرتض (أنّه
فاإلنسان يالحظ ً

عادل ومنتظم ودقيق وموزون) ،لتدخل يف باب الصدفة والعبث والال قانون ،كالزالزل
والرباكني والسيول والصواعق والكوارث البيئيّة والطبيعيّة املختلفة ،وكذلك وجود حيوانات

مفرتسة ،وكائنات ح ّية أخرى دقيقة ،وما ينجم عن ذلك من خالل توازن حركة اإلنسان يف
واقع الحياة املعاشة من آفات وأمراض وعاهات مؤقّتة أم دامئة ..واألمر ال يقف عند هذا
لحاسة
أناس من ذوي العاهات املكتسبة أو املوروثة ،كأ ْن يولد أحدهم فاق ًدا
ّ
الح ّد ،بل هناك ٌ

مثل ...إىل غري ذلك من الحاالت التي
من حواسه ،أو يعاين من عج ٍز ما يف جهازه الحريكّ ً
ريا يف حياتنا ومجتمعاتنا ..وهنا يأتينا السؤال:
بتنا نصادفها ونواجهها كث ً

حكيم يف خلقه وصنعه وفعله ،كيف تجتمع صفة
الخالق (الله سبحانه) عادلً
لو كا َن
ُ
ً

العدل (العدل كصفة ذاتيّة للخالق) مع جود هذا الخلل (والظلم) الواقع يف الحياة ،وعىل

أناس مح ّددين دون غريهم ،مع انتشار وشيوع مثل هذه الظواهر والحوادث الكثرية التي قد

(وديني)،
وعلمي
يل
ّ
أي معنى لحياته؟! ..ث ّم ّ
تشل حركة اإلنسان وتلغي وجود ّ
بأي منطق عق ّ
ّ
ّ

ميكن تعليل وتفسري تلك املظاهر والقضايا املعقّدة التي تتح ّرك من موقع الظلم والرش عىل
ح ّد وعينا لها وفهمنا لحيثيّاتها املختلفة حتّى اآلن؟!!.

التحقيق يف أصل هذه املسألة ،من املباحث الها ّمة التي تعود زمن ًّيا
يف الواقع ،كا َن
ُ
إىل عهد اإلغريق ،إبان سطوع فلسفة العقل والحكمة ،حيث ذاع ما قاله «أرسطو» يف هذا

املقام ،من أ ّن املوجودات املمكنة بالقسمة العقليّة ،يف بادىء االحتامل ،تنقسم إىل

خمسة أقسام:
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أصل.
ً
رش فيه
ما هو خ ٌ
ري كلّه ال َّ
رش قليل.
ما فيه خ ٌ
ري كثري مع ّ
رش كثري مع خري قليل.
ما فيه ٌ
والش.
ري
ّ
ما يتساوى فيه الخ ُ
أصل.
ً
رش مطلق ال خري فيه
ما هو ّ
رصحوا بأ ّن األقسام الثالثة األخرية غري موجودة يف العامل ،وإنّ ا املوجود من الخمسة
ث ّم ّ
املذكورة هو قسامن[[[..
لهذا نجد أنّه من األفضل دراسة هذه القض ّية ضمن مستويات ثالثة:
الفلسفي.
املستوى
ّ
العلمي.
املستوى
ّ
الرتبوي.
املستوى
ّ
الفلسفي:
أ ّو ًل -املستوى
ّ
وفيه نتناول األمور التالية:
ني األصالة والعدم:
رش ب َ
أ -ال ّ
عدمي محض ،وليست له أيّة أصالة ذاتيّة يف هذا الوجود والحياة ،بالرغم من
الش أم ٌر
إ ّن ّ
ّ
النقائص واالختالالت العرضيّة التي نراها ونعاينها أو نسمع عنها يف مسريتنا الحياتيّة ،وما
زالت تتك ّرر وتستم ّر منذ بدء الكون والوجود.
ْ
اإلسالمي ،إيران/طهران ،تاريخ
الشريازي« ،األسفار العقليّة األربعة» ،طبعة وزارة الثقافة واإلرشاد
[[[ـ صدر الدين
ّ
ّ
النرش1994 :م ،الجزء ،7 :ص + 68 :اإلله ّيات عىل ضوء الكتاب والس ّنة والعقل ،م ،س ،ج ،1 :ص.274 :
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من هنا نج َد أ ّن الحديثَ يف أ ّن هذه كلّها هي من نوع «العدم ّيات» و«الفراغ ّيات»،
رش ..وعىل هذا
ووجودها من نوع «النقائص» و«الفقدانات» ،فإنّه -من هذه الجهة -هي ّ
نقصا أو فراغًا ،وإ ّما أن يكون قد نشأ العدم والنقص
الصعيد ،هي إ ّما أن تكون بذاتها عد ًما أو ً

والفراغ حولها فجعلها تأخذ من صفاته وتكتسب من ذاتيّاته .ودور اإلنسان يف النظام
الرضوري للكون هو جربان النقائص وملء الفراغات ،ومحاولة اقتالعها جمي ًعا
يل
ّ
التكام ّ

من صفحة الوجود ما أمكن له ذلك؛ ونحن ال ّ
شك سنكون مخطئني إذا اعتربنا وتخيّلنا

رشا محضً ا ال خري فيه،
أ ّن للرشور صفًّا مع ّي ًنا ومح ّد ًدا (بانتظام) من األشياء تكون ماه ّيتها ًّ

رش فيها .والصحيح هنا هو أ ّن
وللخريات ّ
صف آخر متميّز تكون ماهيّتها خ ً
ريا محضً ا ال ّ

رش معجونان ومخلوطان مع بعضها بعضً ا ،وال يقبالن التفكيك وال االنفصال..
الخري وال ّ

رش أيضً ا فيه
رش ،فهناك يوجد أيضً ا خري ،وأينام وجد فيها خري ،فال ّ
فأينام وجد يف الطبيعة ّ

رش قد ُعجنا يف الطبيعة ،وركّبا ،ولك ّنه ليس تركي ًبا كيامويًّا ،وإنّ ا هو –كام
موجود .فالخري وال ّ
تركيب من نوع تركيب الوجود والعدم؛ فعندما نتح ّدثُ
قال الشهيد الشيخ مرتىض مط ّهري-
ٌ

يت ملموس ،بحيث يوجد
مثل عن «العمى» ،فهذا ال يعني أ ّن العمى يشء
ً
ّ
خاص وواقع ذا ّ

كل عني .وإنّ ا العمى هو فقدان
خاص يس ّمى العمى ،قائم وموجود يف ّ
يف العني يشء
ّ

أي واقع متم ّيز بذاته .وهكذا فالخريات والرشور أيضً ا من قبيل
الرؤية وعدم البرص ،وليس له ّ

الوجود والعدم .بل الخريات هي عني الوجود ،والرشور هي عني العدم .وميكننا أن نرضب

عىل الكالم السابق املثال التايل:

يتوس ُ
ط القم ُر املنطق َة بني الشمس واألرض ،وبالتايل يقع فيام يس ّمى باملحاق،
عندما ّ

فإ ّن نصفه املواجه للشمس يكون مضيئًا ،بينام نصفه اآلخر املواجه لنا (نحن سكّان األرض)

مظلم ،وهذا ناجم عن حالة عدم النور التي تسبّب بها الوضع األ ّول ،وبالتايل عندما
يكون
ً
نقول :إ ّن ضياء الشمس هو السبب يف إضاءة القسم املنري من القمر ،فإنّه ال يجوز لنا أ ْن

«الظل
ّ
الظل ..وذلك عىل أساس أ ّن
ّ
الظل والظلمة ..وأن نسأل من أين يش ّع
ّ
نبحث عن

مستقل[[[.
ّ
والظلمة مل يش ّعا من يشء ،وليس لهام مبدأ وال مصدر

اإللهي» ،الدار اإلسالم ّية ،لبنان/بريوت ،طبعة عام 1988م ،ص.158
[[[ـ مرتىض مط ّهري« ،العدل
ّ
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نسبي:
قيايس
الش أمر
ّ
بُّ ّ -
ّ
نعلم أ ّن النسب ّية ال تتحق ُّق إال من خالل وسائل القياس واملعايرة ،وهي تعني قياس بعض
الحوادث إىل بعضها اآلخر ،وحصولنا عىل مفاهيم منتزعة كالكرب والصغر والطول والقرص
والك ّميّة والحجم ،وما شاكل ذلك ،من الصفات النسبيّة التي ليس لها واقعة بل يصل إليها
الذهن -مع توافر عنرص ثالث -يربط بني املوصوف والصفة..
مثال :األرض أصغر من الشمس.
األرض أكرب من القمر.
فعىل اعتبار أ ّن األرض قد حازت عىل صفتي الكرب والصغر م ًعا ،كحكم تعاريض ،ونسبة
واحدة ملوصوف واحد ،فإنّنا نجد أ ّن الصفتني السابقتني مجعولتان بالعرض وليس بالذات..
معي..
أ ّما الصفات الحقيقيّة ،فليست لها أيّة واقعيّة حقيقيّة برصف النظر عن وسيط أو رابط ّ
مثال :اإلنسان كائن عاقل موجود.
اآلن ،ميكننا القول ،إ ّن املوجودات املختلفة التي تتح ّرك يف الحياة ،لتس ّبب رشو ًرا
وأرضا ًرا للكائنات األخرى ،ومنها –وعىل رأسها -اإلنسان ،إنّ ا تنطلق يف حركتها من
رش املحض ،فس ّم األفعى
موقع ما هي عليه من الكامل والبقاء الذا ّ
يت ،وليس من موقع ال ّ
رش عندما نقيسه لألشياء الخارجة عن األفعى ،كاإلنسان
ـ ً
رشا بذاته ،بل هي ّ
مثل ـ ليس ًّ
حته ،قد تؤ ّدي به إىل املوت
ً
مثل ،وما يس ّببه ذلك الس ّم له من أعراض س ّيئة تؤث ّر عىل ص ّ
مستقلً
ّ
رش شيئًا
يت من الكائن
الحتمي؛ أي أ ّن سلب الوجود الحيا ّ
رش ،وليس ال ّ
الحي هو ال ّ
ّ
ّ
بذاته ،كأصل متم ّيز يف ذات الكائن ،وال يحصل له مصداق إال باملقايسة فقط .مبعنى أ ّن
الجوهري..
رش ال حيثيّة ذاتيّة واقعيّة له باملعنى
ّ
ال ّ
يتبي لنا أ ّن «املخلوقات هي ذوات هذه األشياء ،وما لها من الصفات الحقيق ّية،
من هنا ّ
جه إليه اإلنسان
جا إىل تعلّق ،بل هو أمر
قيايس يتو ّ
رش فليس أم ًرا حقيق ًّيا محتا ً
ّ
وأ ّما اتصافها بال ّ
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الشريازي ،خُالص ًة ملا تق ّدم،
عند املقايسة»[[[ ..وقد ذكر صاحب األسفار األربعة الفيلسوف
ّ
مفادها:
جا إىل العلّة.
رش أم ٌر عدمي ،وليس أم ًرا موجودًا محتا ً
 - 1ال ّ
ٌ
ً
مجعول بال َعرض.
مجعول بالذات بل هو
رش ليس
 - 2ال ّ
املسمة عند الجمهور رشو ًرا ،مل
جميع األشياء املوجودة يف العامل
َّحت
َصف َ
 - 3إذا ت َ
َ
ّ
[[[
تجدها يف نفسها رشو ًرا ،بل هي رشو ٌر بالعرض ،خريات بالذات
.
والسعة واالرتباط العام:
ج -رضورة التفكري ّ
ين الدقيق والعادل،
عندما ُ
يقف اإلنسا ُن أما َم ظاهرة من الظّواهر الشاذّة عن النظام الكو ّ
الصدفة العمياء املضا ّدة للحكمة
يف َْتض ـ للوهلة األوىل ـ أو يظ ّن ويخ ّمن أنّها ناجمة عن ّ
واالتزان والعدل .لكن هذه النظرة الضيّقة املحكومة لظرفها وزمنها ،إنّ ا هي ناتجة يف
الواقع عن جملة من املق ّدمات النفس ّية املرتكزة عىل سطح ّية هكذا لون من التفكري
وبساطته وسذاجته ،بحيث ترى هكذا إنسان ينطلق يف تحليل وقراءة وتفسري تلك الظواهر أو
املشاهدات من موقع األنان ّية الذات ّية يف حركته وفكره« ،فعندما ينظر إىل الحوادث ويرى أنّها
تعود عىل شخصه وذويه ومحيطه باألرضار ،ينربي من فوره إىل وصفها بالرشور واآلفات،
ولكن هذه الحوادث يف الوقت نفسه وبنظرة ثانية تنقّلت إىل الخري والصالح وتكتيس خلع
لييل يؤذيه النور والضياء ،لكن هذا النور هو
الحكمة والعدل والنظم»[[[ ..إ ّن الخفّاش طائر ّ
ري لنا جمي ًعا ،هذا من جانب ..ومن جانب آخر ،فإنّه يجب عىل اإلنسان أن
يف ح ّد ذاته خ ٌ
ينطلق يف تقديره ووعيه للظواهر والحوادث املختلفة التي يواجهها يف حياته من خالل
النظرة الشمول ّية العا ّمة ،أي من موقع االرتباط العا ّم الذي يجعلنا نرى الوقائع والتح ّوالت
والحوادث كلّها عبارة عن حلقات مرتابطة متسلسلة يف سلسلة من العلل واملعاليل واألسباب
للسبحاين ،مصدر سابق ،ج ،1 :ص.280 :
ّ
[[[ـ اإللهيّات

الشريازي« ،األسفار العقليّة األربعة» ،م .س ،الجزء ،7 :ص.62 :
[[[ـ صدر الدين
ّ

[[[ـ اإلله ّيات عىل ضوء الكتاب والس ّنة والعقل ،مصدر سابق ،ج ،1 :ص.276-275 :

119

 120العقيدة

 120الملف

يهب من النسيم ويعبث بأوراق املنضدة املوجودة أمامك ،يرتبط
واملس ّببات ..حتّى أ ّن ما ّ

ارتباطًا وثيقًا مبا حدث أو سيحدث يف بقا ٍع أخرى من العامل .وهكذا فنظام الحياة والوجود

ِ
السبب وامل ُس ّبب؛ العلّة واملعلول.
خلْق كله -بُ ِني عىل
وال َأساس ّ
د -نظام العلّة واملعلول:

يت عىل أساس التقدير والتوازن والحكمة اإلله ّية ..يقول
ين والحيا ّ
يقوم النظام الكو ّ
ّ ّ
تعاىل﴿ :إنا لك يشء خلقناه بقدر وما أمرنا إال واحدة لكمح ابلرص﴾[القمر.]50-49 :
َ
وذلك بحسب
لذلك نجد كيف تسلسلت األشيا ُء ضمن رتب متع ّددة ،ذات ًّيا وموضوع ًّيا،

أساس
رصمة والكينونيّة عىل الوجود كلّه ،عىل
َ
ما اقتضته املشيئة اإللهيّة يف حاكميتها املت ّ
كل ذلك من أجل أن
أ ّن الل َه تعاىل هو خالق الوجود وهو علّة العلل ،وواجب الوجودّ .
كل مخلوق يف خ ّ
ط الحياة ،حتّى يصل إىل كامله املمكن له:
يتح ّرك ّ
َ ْ َ ُ َّ َ
َ َْ ُ
قال تعاىل﴿ :اذلي أحس َن ك ش ٍء خلقه ث َّم هدى﴾[السجدة.]7 :

من ذلك يتضح أ ّن عالقة العلّة واملعلول -وهي من البديه ّيات العقل ّية واأل ّول ّيات الفطريّة
الحس -هي األساس لبناء الكون بذراته ومج ّراته .والعلّة
الخارجة عن إطار اإلثبات
ّّ

السواء ،ويعترب أه ّم الركائز
واملعلول مصطلح من امل ْ
ُصطَلحات الفلسف ّية والكالم ّية عىل َّ
التي يتىكء عليها اإلله ّيون يف إثبات وجود الخالق سبحانه وتعاىل[[[.

وهناك مسائل يعتمد عليها االرتباط العا ّم يف حركة الحياة والوجود واإلنسان ..وهي:
 - 1قانون العلّة واملعلول.
 - 2رضورة العلّة واملعلول.
[[[ـ العلّة ،هي الق ّوة الفاعلة واملؤث ّرة يف غريها؛ أ ّما املعلول فهو األثر املرتتّب عىل تلك العلّة ،والناتج عنها.
الجنيس علّة والحمل معلول.
الجنيس بني الجنسني ،الذكر واألنثى .فاالتّصال
مثل :حمل املرأة هو نتيجة االتصال
ً
ّ
ّ
كذلك :غليان املاء ،سببه تع ّرض املاء إىل الحرارة .فالحرارة علّة والغليان معلول.
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 - 3تناسب العلّة واملعلول.
 - 4الكون والوجود ينتهيان إىل علل العلل.
كل العلوم،
صح التعبري؛ ويع ّد األساس الذي تقوم عليه ّ
بديهي
فاألصل األ ّول
ّ
فطري إذا ّ
ّ
كل يشء واالستغراق يف السفسطة والال معنى والال جدوى ..األصل
وإنكاره يستلزم إنكار ّ
الثاين ف ُيبنى عىل أ ّن املعلول عندما يوجد ،فال يكفي القول إ ّن العلّة موجودة ،بل ال ب ّد من

كون وجود العلّة رضوريًّا ومطلوبًا بذاته؛ وما دام صدور املعلول من علّة غري رضوري ،فإنّه
يستحيل وجود املعلول .وكذلك إذا تحقّقت العلّة التا ّمة ليش ٍء ما ،فإ ّن وجود املعلول يصبح
أي يشء قد ُوجد فقد كان (وجدانه)
واجبًا ،فيستحيل عدم وجوده .ونستنتج من هذا أ ّن ّ
أي يشء مل يوجد فعدمه كان رضوريًّا ..وإذا انتقلنا إىل األصل الثالث وجدناه
رضوريًّا ،وإ ّن ّ
معلول آخر
ً
يعني نوع ّية االرتباط بني العلّة واملعلول ،ويفيد أ ّن عل ًة ما ،مل تستطع أن توجِد
معلول ما ،ال ميكن أن يصدر من غري علّته .ومن هذه األصول الثالثة
ً
غري معلولها؛ وأ ّن
نستنتج أ ّن للكون نظا ًما قطعيًّا وغري قابل للتبديل ..أ ّما األصل الرابع ،فهو يعني توحيد املبدأ،
اليقيني العا ّم بني ّ
لنصل إىل االرتباط
كل حوادث الكون[[[.
ّ

فالكون والحياة واإلنسان كلّها تدار بسلسلة من القوانني واألنظمة الدقيقة البديعة املتقنة
تتغي ،عىل أساس أ ّن هذه األنظمة العا ّمة
التي تدخل ضمن اإلرادة التكوين ّية التي ال تتب ّدل وال ّ
للكون تستلزم حدوث اختالفات وتن ّوعات ،وبالتايل وجود مراتب يف ُسلّم الحياة ،األمر الذي
خي ،ولكن ما يعرتي
يؤ ّدي ويفيض بالرضورة إىل «انبثاق» النقص والعدم والفراغ .فاألصل ّ
معلول) يعطينا انطبا ًعا بأ ّن تلك املواقع واملراتب التي حدثت
ً
مواقعه الوجوديّة من نقص (كونه
عريض.
رش
رش أصيل ،مع أنّها مج ّرد ّ
فيها تلك النقائص والفراغات هي ّ
ّ
هـ  -الرتجيح معدوم واالختالف موجود:
ويعني الرتجيح أ ْن تتحرك األشياء يف الحياة من موقع التمييز والتفضيل بعد التساوي يف
األسباب واالستحقاقات والرشوط والقابليّات الواحدة ..وذلك كأصل له علّة موجدة له.
اإللهي ،مصدر سابق ،ص.140
[[[ـ العدل
ّ
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أ ّما االختالف فيعني ،التفرقة بني األشياء املتح ّركة من موقع تباينها يف مسألة االستحقاق
الوجودي ،يقتيض استحقاقًا
عىل أساس أ ّن نوع ّية اليشء وكامله املمكن له ،ودرجته يف السلّم
ّ
معيّ ًنا ..وبعبارة أخرى« :يكون الرتجيح من قبل امل ُ ْع ِطي ،أ ّما االختالف من قبل ِ
اآلخذ»[[[.
ولنوضح األمر باملثال التايل:
لو ق ّد َم طالبان امتحانًا يف ما ّدة دراس ّية مع ّينة ،وكانا يستحقّان الدرجة نفسها ،تب ًعا للمقاييس

واملوازين املوجودة ،فإ ّن إعطاء أحدهام درجات زيادة عىل اآلخر هو عني الرتجيح ،وهو
ِ
املعطي)؛ ألنّه هو منشأ الرتجيح؛ بينام لو أخذ كالهام
حح (أي
ال يحدث إال من قبل امل ُص ّ
نفس الدرجة فهذا عني العدالة ..ولو خضع طالبان آخران المتحان آخر ،أحدهام يتّصف
الدرايس ،ونتائجهام ّ
كل
تدل عىل ذلك ،وكتب ّ
بالذكاء ،واآلخر كان كسولً طيلة العام
ّ
حح الدرجات لهام عىل أساس
منهام اإلجابات عىل حسب معرفته ،فال ب ّد أ ْن يعطي املص ّ
كل منهام من أجوبة؛ وذلك أل ّن استعداد األ ّول ،يختلف عن الثاين،
االختالف ،تب ًعا ملا ق ّدم ّ
حل أسئلته وتقديم أجوبته الصحيحة كلّها ،بينام عجز الكسول عن ذلك؛
فاملجتهد استطاع ّ
حح ،إنّ ا من ناحية استعداد
ليس من ناحي ِة امل ُعلّم امل ُص ّ
فهنا نج ُد أ َّن َمنشأ االختالف بينهامَ ،
كل منهام ،وقابل ّيته للتح ّرك يف إثبات فاعل ّيته قدراته واكتساباته العمل ّية..
ّ
نعود م ّرة أخرى إىل مسألة الرتجيح لنقول :إنّه من املمكن أن يصطدم اإلنسان يف واقعه
طفل خُلق مش ّو ًها ،أو أصيب
ً
بنامذج تنطبق -تب ًعا لفهمه -مع مسألة الرتجيح ،كأن يشاهد
أي إنسان يرى ويشاهد ،التساؤل
بعاهة معيّنة قد ال يربأ منها أب ًدا ..وهنا قد يتبادر إىل ذهن ّ
كل هذا األمل املمض والعذاب
التايل :يا ترى ما هو ذنب هذا الطفل الربيء ،الذي يتح ّمل ّ
حا أم
أليس ترجي ً
املستم ّر طيلة حياته ،ومن هو املسؤول عن عاهته الجسديّة أو العقل ّية؟! َ
هو اختالف؟!..
يف الحقيقة :من الخطأ الظ ّن بأ ّن الخالق (الله تعاىل) قد ف ّرق –وميّز -بني هذا اإلنسان
التجيح ال وجود له يف أصلِ
حاء؛ ذلك أل ّن ّ
املش ّوه وبني غريه من الناس املعافني األص ّ
الخلق والحياة؛ ألنّه ظلم قبيح ،والله تعاىل عادل ال يرتكب القبيح وال يظلم أح ًدا ،ولكن
اإللهي ،ص.128
[[[ـ العدل
ّ
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هذا الوضع غري املتوازن (والذي نأخذ عنه نحن كبرش انطباعات سلب ّية وس ّيئة) ينطلق من
موقع االختالف والتفاوت عىل أساس أنّهام الزمان ذات ّيان من لوازم املخلوقات ،والزمان
مم يؤ ّدي إىل تحقيق التكامل الحيايتّ.
لنظام العلّة واملعلولّ ،
صح
يف -إن
ّ
وهنا قد يقول البعض :أال توجد حكمة معيّنة من هذا العمل االختال ّ
التعبري-؟! مبعنى آخر :أال يريدنا الله تعاىل أن نتدبّر حقيقة هذا االختالف عىل أساس أن
نأخذ منه حكمة مع ّينة نستفيد منها يف خ ّ
ط الحياة؟! ..إ ّن الحكمة تتح ّرك يف إطار املعنى
الحقيقي من موقعني:
ّ
يوصل األشيا َء املختلفة -ضمن استعداداتها وقابليّاتها–
َ
حق الله تعاىل :بأ ْن
األ ّول ،يف ّ
إىل كامالتها املمكنة لها.
ين الهادف ،واملتح ّرك باتجاه الكامل
َ
حق اإلنسان :عىل اعتبار أ ّن
الثاين ،يف ّ
العمل اإلنسا ّ
والهدف املرج ّو يف خ ّ
ط الحياة اإلنسان ّية ،هي حكمة ذات ّية عىل أساس سلوك ّية اإلنسان
باتجاه معرفة النظام األكمل.
كل حركة من
فإذا عرفنا ذلك أمكننا القول ،إ ّن الله تعاىل حكيم يف فعل ِه وإبداعه ،ويف ّ
أي مغزى أو معنى ،يف أن تتح ّرك املصلحة
حركات الكون والوجود ..لك ْن هل يوجد هناك ّ
والحكمة يف خ ّ
حا ومتيي ًزا؟!
ين ترجي ً
ط الله تعاىل ،يف الفعل اإلنسا ّ
يف الواقع ،من غري الحكمة أ ْن نق ّرر ،أ ّن الله تعاىل -ملصلحة أو حكمة منه -قد خلق أم ًرا
يب ،عىل أساس أن يكون ألحدهام معنى مبعرفة األخر
سلب ًّيا مع ّي ًنا يف مقابل األمر اإليجا ّ
درسا وعرب ًة وحكمة من وراء
كاللذة واألمل ً
مثل..؛ ذلك أل ّن الله تعاىل قادر عىل أ ْن يعطينا ً
حالة أو فعلٍ
الرتجيحي،
معي موجود -هو مبدعه و خالقه -من دون أن يلجأ إىل السلوك
ّ
ّ
نقصا يف معنى (وأصل) عدالته (تعاىل الله عنها) ..مبعنى آخر :إ ّن
عىل اعتبار أ ّن ذلك يعترب ً
الرتجيحات والرشور ال ميكن تفسريها بالحكمة واملصلحة؛ أل ّن الله تعاىل قادر عىل إيجاد
فوائد الرتجيحات والرشور دون أن توجد هذه الوسائل املعكّرة لصفو املخلوق واملك ّدرة
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لحياته[[[ .كأن يكون مشلولً أو أعمى أو ما شابه ذلك ..وقد ذكر العلّمة الشهيد مرتىض
أشكال مم ّيزة ،حول مسألة الحكمة واملصلحة الغائ ّية ،حيث ُ
يقول..« :ونظام
ً
املط ّهري(ره)
األسباب واملسبّبات بالنسبة إلينا يعترب أم ًرا متعيّ ًنا ،أ ّما بالنسبة إىل الله تعاىل فإنّه ال يشكّل
نتصف بالحكمة ،وليس الله،
سوى اختيار واحد من ع ّدة اختيارات ..فنحن من ميكن أن
َ
وفعلنا هو الذي له قابل ّية االتصاف بالحكمة ،عندما يتطابق مع النظام املوجود ،وليس فعل
الله هو الذي عني النظام؛ أل ّن هذا النظام مل يخلق مشاب ًها نظا ًما آخر .والله سبحانه قد خلق
حكيم.[[[»..
عمل
نظا ًما فإذا تع ّرف عليه اإلنسان ،وعمل وفقه فقد أ ّدى ً
ً
فإذا ا ّدعى إنسا ٌن أ ّن الله سبحانه خلق العامل وجعل نظامه قامئًا عىل أساس العلل
واملعلوالت ،املق ّدمات والنتائج ليك تتّضح حكمته وعلمه لعباده ،وليك يكون ذلك وسيلة
لوصولهم إىل معرفته ،وإال فلو كان النظام واإلتقان معدومني ولو كانت الصدفة هي املتحكّمة،
كل الطرق املؤ ّدية إىل معرفة الله!..؟..
وبعد أيّة مق ّدمة ميكن أن تجيء أيّة نتيجة ،النعدمت ّ
أجبناه بأ ّن هذا املوضوع -وهو أ ّن حصول املعرفة للعباد متوقّف عىل مشاهدة النظام الحكيم
يف الخلقة -معناه أ ّن هناك نظا ًما قطع ًّيا رضوريًّا يحكم العامل ،مع أنّنا قد أثبتنا فيام مىض،
شامل لذات الله ،فمن
ً
خاص بالعباد ،وليس
التوسل باألسباب للوصول إىل النتائج ،أمر
أ ّن
ّ
ّ
املمكن لله سبحانه إيصال املعرفة لعباده دون االستفادة من هذه الوسيلة[[[.
َ ْ َ َ ُ َّ َ
َ َْ ُ
َّ
قال تعاىل :اذلي أحسن ك ش ٍء خلقه ثم هدى[السجدة.]7 :
ُ
ّ
ّ
والتربوي
العليم
العدل باملعىن
الديني عىل صعيد التوحيد ،بل يتع ّداه إىل
يت
رص العدل عىل البعد الذا ّ
طب ًعا ،ال يقت ُ
ّ
الخاصة والعا ّمة ،يف
كل مجاالتها وعالقاتها
واملوضوعي للبرشيّة يف ّ
يت
ّ
البعد الحيا ّ
ّ
رصفات والسلوكيّات البرشيّة ،يف فكرها وتص ّوراتها
شموليّة أفعالها وخصوصيّاتها ،يف الت ّ
خاصة مع كونها صفة ذات ّية لواجب
وانتامءاتها ..فهو قيمة مطلقة ال يدخلها تقييد أو تكبيل،
ّ
اإللهي ،ص.122
[[[ـ العدل
ّ
[[[ـ املصدر نفسه ،ص.280

[[[ـ املصدر نفسه ،ص.121
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الوجود ..وقد دلّت النصوص الرشع ّية كلّها (قرآن-أحاديث) عىل ذلك كلّه .يقول تعاىل،
َ
ََ َ
َّ
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ُّ
ات إل
ان
م
األ
وا
د
آم ًرا الناس بسلوك طريق العدل ،والحكم مبوجبه :إن الل َّ يأمركم أن تؤ
ِ
َْْ
َْ َ َ َ َ َ ُْ َْ
َ َْ ُ ُ
َ
ّ
َ
اس أن تكموا بِالعد ِل[النساء .]58 :فمع العدل تستق ّر العالقات
أهلِها وإذا حكمتم بي انل ِ
االجتامع ّية البرشيّة ،ويأمن الناس عىل حياتهم وعيشهم ومتطلّبات وجودهم ومستقبلهم،
الخلق املنتج ،وبناء الحياة
ّ
النفيس والسلويكّ ،مبا يدفعهم للعمل
ويشعرون باالطمئنان
ّ
البرشيّة وعمرانها عىل أسس متوازنة صحيحة ،فتتزايد الخريات واملوارد ،وتكرث األرزاق،
حق حقّه ..يقول تعاىل :يا أيها اذلين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء بالقسط
ويأخذ ّ
كل ذي ّ
ّ
ولو ىلع أنفسكم وال جيرمنكم شنآن قوم ىلع أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا
اهلل إن اهلل خبري بما تعملون[النساء.]135 :
ُ
قابل للمساومة
وليس مج ّرد قيمة أو حقًّا ً
العدل -يف رشعة اإلسالم -فريض ٌة واجبة،
إذًا
َ
حق
ميكن لصاحبه تركه وإهامله أو التنازل عنه والتفريط به لهذا أو ذاك .ففي النهاية هناك ّ
حق الله تعاىل الذي هو
الحق عن حقّه ،وهذا
عا ّم حتّى لو تنازل صاحب
الحق العا ّم هو ّ
ّ
ّ
بنص القرآن عىل الرسول وأتباعه..
متام ّية تنفيذ حركة العدل .فهو فريضة
واجبة ،فُرضت َ ّ
َ
ُ
َ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ ُ
نزل ُ
نت بما أ َ
الل َّ
يقول تعاىل :ف ِلل ِك فادع َواست ِق ْم كما أم ِْرت َول تتبِع أه َواءه ْم َوقل آم
ِ
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َّ َ
اب وأمِرت ِلع ِدل بينكم الل َّ ربنا وربكم لا أعمالا ولكم أعمالكم ل حجة
مِن ك ِت ٍ
ََْ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َْ َ ُ ََْ َ َ َْ َْ
ُ
بيننا وبينكم الل َّ يمع بيننا وإِل ِه الم ِصري[الشورى.]15 :
وحق عىل الحكّام والوالة يف عملهم عىل إحقاق الحقوق وإيصال
كام َ
فرض كقيم ٍة ومبدأ ّ

املجتمعات إىل ب ّر األمان يف السعي إلقامة مجتمعات العدل واإلنسان ّية والكرامة ..يقول
َ َْ ُ ُ ْ
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُّ
َّ
ؤدواْ األَ َمانَات إ َل َأ ْهل َها َوإ َذا َح َك ْم ُتم َب ْ َ
اس أن تكموا
بنصه :إِن الل ّ يأمركم أن ت
ي انلَّ ِ
ِ
ّ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ًَ ً
َّ
ْ َ ْ َّ
َّ َ ُ ُ
بِالعد ِل إِن الل ّ ن ِ ِعما ي ِعظكم ب ِ ِه إِن الل ّ كن س ِميعا ب ِصريا[النساء .]58 :بل لقد أنبأنا الله سبحانه
وتعاىل أ ّن هذه األمانة -التي فرض عىل اإلنسان حملها وأداءها -كانت هي املعيار الذي مت ّيز
َْ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
به اإلنسان
ات َوال ْر ِض
وامتاز عىل غريه َمن املخلوقات؛ إِنا عرضنا المانة ع السماو ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ ً َ ُ ً
النسان إِنه كن ظلوما جهوال[األحزاب:
الب ِ
و ِ
ال فأبي أن ي ِملنها وأشفقن مِنها وحلها ِ
[[[
 ..]72ومن
سون
ّ
املفسين من قال :إنّها أمانات األموال والعدل بني الناس  .طب ًعا هناك مف ّ
القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،دار الكتب املرصيّة ،مرص/القاهرة ،ج ،14ص.254
[[[ـ
ّ
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آخرون قالوا بأنّها أمانة بناء األرض وإعامرها بناء عىل معيار املسؤول ّية يف خ ّ
ط الله تعاىل.
ُ
الشمول لفريض ِة العد ِل (والعمو ُم لرضورتها) ،يح ّدثنا عنه الرسول الكريم عندما
وهذا
يدعو اآلباء إىل العدل بني أبنائهم يف قوله« :اعدلوا بني أبنائكم»[[[ ،وعندما ينهى الوالة عن
غش الرع ّية يف قوله« :ما من عب ٍد يسرتعيه اللهُ رع ّية ميوت يوم ميوت ،وهو ٌّ
غاش لرع ّيته
ّ
إال ح ّرم اللهُ عليه الج ّنة»[[[؛ وعندما يحدث الوالة عن تكافؤ «العقد» بينهم وبني رع ّيتهم؛
ويحذّرهم من التفريط مبا عليهم تجاه الرع ّية ،فيتح ّدث إىل الرع ّية عن عالقتهم باألمئّة،
فيقول« :إنّ لهم –أي األمئّة -عليكم حقًّا ،ولكم عليهم حقًّا مثل ذلك ،ما إن اسرتحموا
فرحموا ،وإن عاهدوا وفوا ،وإن حكموا عدلوا ،فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله
لكل امليادين؛
واملالئكة والناس أجمعني»[[[؛ وعندما يتح ّدث عن وجوب شمول العدل ّ
عدل الوالة يف الرع ّية؛ وعدل القضاة يف األحكام؛ وعدل اإلنسان يف أهل بيته؛ الفرد،
واألرسة ،واملجتمع[[[.
وس ّنة الرسول واألمئّة
هذا هو معيار «العدل» ،كرضورة إنسان ّية واجبة ،بكتاب الله ُ
يل بن أيب طالب يف وعيه لقيمة العدل عىل الصعيد
األطهار ..يقول اإلمام ع ّ
الواقعي« :إن الله فرض يف أموال األغنياء أقوات الفقراء ،فام جاع فقري إال مبا
االجتامعي
ّ
ّ
املقل غريب يف بلدته،
ّ
الغني يف الغربة وطن ،والفقر يف الوطن غربة ،وإنّ
غني ،إنّ
ّ
م ّتع به ّ
أنتم عباد الله ،واملال مال الله ،يقسم بينكم بالسويّة ،ال فضل فيه ألحد عىل أحد»[[[.
العلمي:
ثان ًيا -املستوى
ّ
الفلسفي لقيمة العدل ،نتابع هنا ما يتعلّق بهذه «القيمة-املبدأ»
بعد أ ْن ناقشْ َنا املستوى
ّ
العلمي املدروس من خالل الجوانب التالية:
عىل الصعيد
ّ
[[[ـ صحيح مسلم ،الجزء ،3 :ص ،1243 :نق ًلً عن :صيد الفوائد .الرابط.https://saaid.net/tarbiah/10.htm :
[[[ـ املصدر نفسه.

األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،دار السعادة ،مرص/القاهرة ،طبعة عام 1974م ،ص.27
ّ
[[[ـ أبو نعيم

وحق واجب للمؤمن أو الكافر ،مجلّة املجتمع الكويت ّية،
[[[ـ مح ّمد عامرة ،رضورة العدل ..فريضة إنسان ّية
ّ
العدد ،2079شهر كانون الثاين 2015م ،ص.39
املعتزيل ،رشح نهج البالغة ،طبعة القاهرة لعام 1976م ،ج ،7ص.37
ّ
[[[ـ ابن أيب الحديد
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أ – الظواهر الطبيع ّية:
يسوق بعض املتعلّمني مثالً عن الخلل يف فكرة العدل كقيمة معياريّة كونيّة انبثقت

اإللهي ..واملثال هو ثوران الرباكني ..فلو كان العدل هو القانون
أساسا من معنى العدل
ً
ّ

نفس ما ينتج عن الرباكني والزالزل
الحقيقي الناظم لحركة الوجود والحياة ،فكيف ميكن أ َّن ّ
ّ

من مآيس وكوارث وآثار ضا ّرة عىل الحياة واإلنسان..؟!..

ني ،يف حركتها ومخاضاتها ،وما تلفظه من سوائل بركان ّية حا ّرة
لقد َ
أثبت العلام ُء أ ّن الرباك َ
تدعى الالفا  ،LAVAتؤ ّدي إىل آثار إيجاب ّية نافعة للحياة ،حيث تتج ّدد الرتبة وتصبح الالفا -بعد

خمود الرباكني -من أخصب أنواع الرتب الزراع ّية املوجودة يف الطبيعة ،كذلك يرتت ّب عىل
الزالزل (يف مقابل رشورها) خريات كثرية للبرش ومنافع للناس ،عىل أساس أ ّن هذه الزالزل،

التي ذكر العلامء أ ّن أحد أسبابها تكمن يف حدوث جاذب ّية القمر التي تدفع قرشة األرض

مم يؤ ّدي إىل حدوث ظاهرة «امل ّد والجزر» ،وهذا يفيض املياه والخريات
الزراع ّية املحيطةّ ،

مم يساهم يف من ّو املزروعات
عىل األرايض الزراع ّية املحيطة ،فتُسقى املزارع والرتبّ ،
واملحاصيل الزراعيّة املختلفة ،وبالتايل اخرضار الحياة بالعطاء لإلنسان والحيوان.

كذلك نجد أ ّن حركة الرياح تنطوي عىل فوائد ج ّمة وكثرية (يف نفس الوقت الذي يس ّبب

فيه بعضها دما ًرا أو خرابًا) من تحريك السحب املولدة للمطر ،ودفع حركة سحب املليئة

بالتل ّوث الناجم عن دخان وأبخرة كثري من املصانع واملعامل ،وهي تبدو إىل اليوم (الرياح)
وسيلة ف ّعالة لتلقيح األزهار بنقلها األبواغ من مكان إىل آخر.

أ ّما بالنسبة للصواعق ،فقد وجد أنّها تس ّبب منافع للبرشيّة من خالل إحداثها للنرتات

املختلطة باألكسجني والنرتوجني ،حيث يحتاجها النبات ،وتعمل عىل إعطاء الرتبة

خصوبتها املالمئة للزراعة ..إىل غري ذلك من الفوائد الكثرية الناجمة عن حركة الظواهر
الطبيعيّة الكثرية التي ينظر إليها من زاوية أنّها رشور وظلم للناس (كنظرة جزئيّة) ،أي نتيجة

النظر إليها فقط من زاوية بعض آثارها السلب ّية ،األمر الذي يؤ ّدي إىل إقرارنا لحقيقة أ ّن
رش ممزوجان مع بعضهام البعض ،لكن جانب الخري يرجح جانب الرش ،فيكون
الخري وال ّ
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ً
ً
ّ
رشا .يقول تعاىل﴿ :هو اذلي يريكم الربق خوفا وطمعا وينشأ السحاب
املجموع خ ً
ريا ال ًّ
اثلقال ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء

وهم جيادلون يف اهلل وهو شديد املحال﴾[الرعد.]13-12 :
ب -اإلنسان ونقص الخلقة:

إ ّن ما نشاهده يف حياتنا –من حاالت النقص يف الخلقة عند اإلنسان ،ويف مجموع هذه
الحاالت– ال يشكّل إال نسب ًة ضئيلة ج ًّدا من حيث عدد ونسبة األفراد الكاملني يف من ّوهم
وحركتهم وخلقهم ،إىل ح ّد ميكن القول بأ ّن تلك الحاالت استثنائ ّية يف حركة البرشيّة وهي
ريا ..وقد أثبت العلم الحديث أ ّن هناك مجموعة من العوامل واملسبّبات
ال متثّل شيئًا كب ً
تسيها
املؤ ّدية إىل حدوث النقص يف النم ّو
الجنيني داخل الرحم ..ففي النهاية ،الحياة ّ
ّ
قوانني ونواميس ومعايري ونواظم أودعها الله فيها ..وإذا عرفنا ذلك مع معرفة نسب ّية هذه
قياسا للمجموع الكامل العا ّم ،ميكن أن نؤكّد بأ ّن عدم التق ّيد بالقوانني املعروفة
الحوادث ً
حتم إىل هذا النقص وحدوث
الالزمة لكامل النمو عند الجنني أو حتّى بعد والدته ،سيؤ ّدي ً
العضوي ..فالله تعاىل أودع النظم والقوانني يف الكون ،وهي علّة لوجود هذا الكون،
الخلل
ّ
رشا أو غري مبارش ..واإلنسان بعقله ووعيه قادر عىل الوصل إليها،
وجعل ّ
لكل يشء سب ًبا مبا ً
وعندما ال يتمكّن من معرفة كثري منها فهذا ال يعني مطلقًا عدم وجودها ..لكن بالبحث
والتقص والتدقيق والتأ ّمل والتعلّم ومراكمة الخربات والتجارب سيصل إىل كثري منها..
ّ
فالله يس ّبب األسباب ويطلب من اإلنسان معرفتها والوصول إليها يك ال يكون هناك حرج،
ولتقع املسؤول ّية عىل من قام بها.
تناولت خالل فرتة حملها
طفل مش ّوه ـ قد
فمثل ،من الجائز أ ْن تكون األ ّم ـ التي ُولِ َد لها ٌ
ً
ْ
أدوية محظورة ،أو مارست عادات ضا ّرة ،مبا يؤث ّر سلبًا عىل من ّو جنينها وعىل مجمل حياته
حة جنينها
معي يتناسب
ً
عكسا مع ص ّ
الالحقة بعد الوالدة ..أو تكون قد تع ّرضت لوضع ّ
الوظيفي للمشيمة التي تفرز
يختل الواجب
ّ
وسالمة من ّوه الطبيعي ،حيث إنّه من املمكن أن
ّ
مم
هرمونات الزمة للحمل ،وتغذّي الجنني .وكذلك فقد تحدث زيادة يف م ّدة الحملّ ،
يؤث ّر عىل حياة الجنني واأل ّم م ًعا ،حيث ينقص األكسجني ( )O2القادم إىل الجنني بسبب قلّة
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املبادالت الغازيّة ،األمر الذي ينجم عنه تع ّرض الجنني لتش ّوهات مع ّينة ،وقد ميوت عقب
والدته ،أو قد يولد ميتًا.
ين -تخلق الجنني بهيئة اإلنسان -عند الجنني يبدأ يف
كام ويُالحظ أ ّن بدء التشكّل اإلنسا ّ
األسبوع الحادي عرش فام بعد ،حيث مي ّر الجنني خالل هذا الوقتّ ،
بأدق مراحله وأخطرها؛
كل ذلك يسري عىل
ألنّها مرحلة التخلّق حيث يت ّم متايز األعضاء واألجهزة املختلفةّ ..
معي
أساس أ ّن ّ
كل حركة من حركات الجنني الزمة لنظام العلّة واملعلول ،وقد يؤ ّدي سبب ّ
خصوصا أثناء هذه الفرتة الخطريـ تحمل
خارجي إىل نتيجة سيّئة يف ذاتها ـ
يل أو
ً
طارئ داخ ّ
ّ
املعاناة والشقاء من ناحية ذاتيّة ..وقد تثمر وتفيد الخ ّ
ط الطبّ ّي العام ،من خالل البحث عن
علّة هذا املرض الذي س ّبب التشوه ،وأ ّدى بالتايل إىل حدوث النقص يف خلقة هذا اإلنسان
حة العامل ّية يف
أو ذاك .وقد سبق أ ْن أكّد ستون باحثًا اجتمعوا يف املق ّر الط ّب ّي ملنظّمة الص ّ
مسؤول مبارشة
ً
كوبنهاغن يف شهر ترشين األ ّول عام (1991م) عىل أ ّن تل ّوث البيئة قد يكون
عن تش ّوهات األج ّنة ومشاكل النم ّو ..وأضافوا أ ّن تش ّوهات األج ّنة باتت مشكلة دوليّة تعود
خاص إىل انتشار الزئبق والرصاص واألوكسيدات التي تشكّل سمو ًما وكلّها تأثريات
بشكل
ّ
حة العا ّمة.[[[»..
ضا ّرة ج ًّدا عىل الص ّ
ُ
بالتسبيب العا ّم ..لذلك فمن
املسؤول بالفعل الحريكّ ،والله تعاىل
فاإلنسا ُن إذًا هو
ِ
خلق اإلنسان وص ّورته يف أحسن تقويم ـ أ ْن
املحال عىل ذات الله املق ّدسة ـ التي
ْ
أبدعت َ
تش ّوه صورته وهيئته لغاية أو لحكمة ..والله تعاىل قاد ٌر عىل إظهار الحكمة يف الفعل ،من
غري نقص أو مشقّة أو تكدير لصفو خلقة اإلنسان وكامل هيئته وتكوينه.
ّ
ّ
لك يشء خلقه ّ
قال تعاىل :ربنا اذلي أعطى
ثم هدى[طه.]50 :

ّ
ّ
قال تعاىل:
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات[الغافر.]64 :
البيئي:
ج -التوازن
ّ
إ ّن االنسجاميّة التكوينيّة يف حركة الكائنات الحيّة ،عىل اختالف درجاتها ،توضّ ح للمتدبّر
[[[ـ صحيفة ترشين السوريّة ،تاريخ1991/10/12 :م.
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يف حيث ّياتها املختلفة ،أنّه ال ب ّد أ ْن يكون هناك غاية سامية من ج ّراء وجود هذا الك ّم الكبري
من التن ّوع الهائل يف هذه الكائنات الح ّية ،وقد بحث العلامء يف السلوك ّيات الفيزيولوج ّية
عمل معيّ ًنا يتناسب مع طبيعتها
ً
للكائنات التي وقعت تحت اختباراتهم ،فوجدوا أنّها تؤ ّدي
العضويّة ،بحيث إنّها تنطلق من موقع الهدف ّية ـ ال العبث ّية ـ كام فطرها الله سبحانه ،وأوصلها

الوجودي املمكن لها.
إىل كاملها
ّ

سالح ف ّعال ملواجهة أزمة البيئة التي سبّبها اإلنسان ،وتص ّنعه يف
مثل ـ
فالبكترييا ـ ً
ٌ

الحياة ..حيث تقوم هذه الكائنات الحيّة الدقيقة بتخلّص اإلنسان من كثري من اآلثار املد ّمرة

للمبيدات عىل الرتب الزراع ّية وغري الزراع ّية ..وهناك بكترييا تعيد تنقية مياه املجاري ،إىل
مياه صالحة للرشب ،فتلك تستطيع أن مت ّد اإلنسان مبركّبات طبيع ّية.

ّ
كل ذلك يدخل تحت ما يس ّمى بعلم «البيوتكنولوجيا» أو التقنيّة الحيويّة[[[ ..يقول
يك باري كومونر-أحد أبرز علامء البيئة يف العامل -يف كتابه الدائرة املقفلة
العامل األمري ّ

« :Circle The closingإ ّن املتت ّبع لطبيعة العالقات الكون ّية ،يرى بأنّها عالقات مرتابطة
فكل نتيجة هي أيضً ا س ّبب ..ففضالت الحيوان تصبح غذاء لبكرتيا الرتبة ،وما
ومتكاملةّ ،
تفرزه البكرتيا يغدو غذاء للنبات ،كام أ ّن النبات هو قوت الحيوانات ،وهكذا ...ويوجد

أمثلة أخرى كثرية ح ّية ،يؤكّد فيها العلم ،وعىل نحو قاطع ،عىل أ ّن الحكمة والعدالة
كل تفكريه .جزئ ّية كانت أم كلّ ّية ،من نواحي الحياة والكون واإلنسان...
موجودتان يف ّ

أساس أب ًدا لتلك الحاالت الشاذّة التي يقيض فيها البعض أو قض ّية شاذّة تتناسب
وال
َ
كل إنسان عامل عىل علمه الضئيل
ومحدوديّة علمه وسذاجة تفكريه .....ولو وقف ّ
ً
القهقري قائال :وما أتيتم من العلم إال  قليل
و نسبة علمه إىل ما ال يعلمه لرجع
ّ
اإلنكليزي وليم كروكس (مكتشف إشعاع املا ّدة ،واملخرتع
[اإلرساء .[[[]85 :يقول العامل
ّ

لكثري من وسائل التجارب الكيميائ ّية وأدواتها« :من بني جميع الصفات التي عاونتني يف
[[[ـ مجلّة الكويت ،العدد ،93 :ص ،60 :لعام 1990م.

[[[ـ جعفر السبحاين« ،اإللهيّات عىل هدى الكتاب والس ّنة والعقل» ،الدار اإلسالميّة ،بريوت/لبنان ،طبعة 1عام
1989م ،ج ،1ص.278
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مباحثي النفس ّية ،وذلّلت يل طريق اكتشافايت الطبيع ّية ،و لو كانت تلك االكتشافات أحيانًا

غري منتظرة ،هو اعتقادي الراسخ بجهيل»[[[.
الرتبوي:
ثالثًا-املستوى
ّ

إ ّن اإلنسان الذي يألف منطًا حيات ًّيا أحاديًّا ،ويتح ّرك فيه من موقع إنسان ّيته يف خ ّ
ط
الحياة ،سيصل -كام تؤكّد التجارب والخربات الحيات ّية -إىل حالة من حاالت انعدام الراحة
والطأمنينة ..إنّه الفراغ والال استقرار ..حيث ستواجهه الكثري من الصعوبات والعقبات يف
مسريته ومحطّات الحياة املتن ّوعة التي سيقف فيها ..وهذا ال ّ
شك هو نوع من الرتبية الحيات ّية
العمل ّية التي ال ب ّد وأن توقظ وعيه الذايتّ ،وتثري يف نفسه دوافع التح ّرك بعزمية وإرادة ،بحيث
بكل ق ّوة وثبات ووعي.
تصقل نفسه وجسده ،ليك يواجه الحياة ّ
من هنا تكون املصائب التي تعرتض سري اإلنسان يف الحياة ،مبثابة الطرق والوسائل
الرتبويّة الخارجيّة التي تسهم يف تثبيت موقعه وتدريبه عىل العيش بثقة وق ّوة وطأمنينة ،فيام
تؤ ّدي إىل تفجري الطاقات البرشيّة الكافية ،وسلوك الحياة يف خطوط البحث واملعرفة عىل
حسب املبدأ القائل «الحاجة أ ّم االخرتاع» ..وقد أكّد كثري من الباحثني والعلامء عىل أ ّن أكرث
األفكار والنظريّات والطروحات التي سادت يف الزمن الغابر ،مل تتوضّ ح ،ومل تتح ّرك يف
خ ّ
ط اإلنسانيّة ،بحيث تشهد من ًّوا حركيًّا دائبًا ،إال يف خض ّم األزمات املعقّدة من رصاعات
وحروب وكوارث.
جرها يف حركة الحياة من القوى الكامنة
لذلك ،فإ ّن تفتّح املواهب وتكامل الطاقات ،وتف ّ
والساكنة إىل فعليّة الحركيّة التكامليّة ،تستلزم تع ُّرض اإلنسان إىل الباليا والصعاب واملصائب
فيام يطلق حركة الفكر يف عقله ،ليح ّولها إىل قوى مثارة ومتح ّركة يف الواقع املعاش ،من
أجل تقديم مناذج من الواقعيّة الفعليّة ،من حيث االخرتاع واإلبداع بإطالق القوى الكامنة من
مواهب وطاقات ..ففي الشدائد تعرف النفس ،وتشت ّد قوى الذات الكامنة ،وتتفتّح القدرات
الذاتيّة ..فال تشتكوا من صعوبات الحياة وتعقيداتها ،ففي عمقها خري كثري ..يقول تعاىل:
ً ّ
ّ
ً
العرس يرسا إن مع
فإن مع
العرس يرسا[االنرشاح.]6-5 :
ّي» ،طبعة القاهرة ،لعام 1969م ،ج ،1ص.136
[[[ـ محمد فريد وجدي« ،عىل أطالل املذهب املاد ّ
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وميكننا من خالل قوله تعاىل :وما أرسلنا يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بابلأساء و
ّ
األخالقي ،عىل أساس
التكامل
مسألة
يف
ندخل
أن
،
]94
[األعراف:
يرضعون
هم
الرضاء لعل
ّ
أن تعرض اإلنسان للمصائب واملشكالت واألحوال الصعبة يف مواجهاته الحيات ّية ،يعترب
الحق وجادة الصواب وطريق االستقامة ،متا ًما
القوي له ليك يعود إىل طريق
مبثابة املنبّه
ّ
ّ
كام يرضب الطبيب مريضه عندما يفقد وعيه ،كوسيلة إليقاظه واستعادة وعيه.
وميكننا أن نشري هنا إىل أ ّن املصائب قد تكون أيضً ا حالة اختبار لإلنسان يف رحلته
الحيات ّية عىل اعتبار أنّها متثّل امتحانًا فعل ًّيا ،فيام ميكن أن يعطيه ذلك من حاالت الثبات أو
الحق من جهة ،وفيام ميكن أن يكون ذلك سبب ملعرفة
عدم الثبات عىل النهج الصحيح
ّ
ّ
بالرش واخلري
نِ َعم الله تعاىل عىل عباده ،وتقديرها من الجهة ثانية ..قال تعاىل :ونبلوكم
فتنة وإيلنا ترجعون[األنبياء.]35 :
عن رسول الله« :إنّ الله ليغ ّذي عبدَ ه املؤمن بالبالء ،كام تغ ّذي الوالدة ولدها باللنب،
وإنّ البالء إىل املؤمن أرسع من السيل إىل الوهاد ،ومن ركض الربازين ..وأنّه إذا نزل بالء
ثم األمثل ،فاألمثل»[[[.
ثم باألوصياءّ ،
من السامء إىل األرض بدأ باألنبياء ّ
وهكذا وجدنا ،كيف أ ّن املصائب ليست شيئًا سلبيًّا دو ًما ،بل تختزن يف داخلها
إيجابيّات نفسيّة وتربويّة وعلميّة ،تنطلق عمو ًما من موقع تربية األرواح يف عمق حركة
يتفتق اإلبداع يف الش ّدة
الشدائد والرشور ،ومحاولة اكتشاف السعادة من صلب األمل ،بحيث ُ
واملوهبة يف البالء ،عىل أساس أ ّن اإلنسان ال يشعر بلذّة إال بوجود األمل ،فسعادتنا –يف كثري
من األحيان -تكمن يف وعي املصائب التي من ّر بها ..أجل املصائب والباليا نعم عظيمة،
تتجل املصائب
ّ
ال ب ّد من تقديم الشكر لله عليها ..إنّها نعم تجلب لنا بصورة مصائب ،كام
أحيانًا بصورة الرحمة ..فمن الواجب أن نكون شاكرين لله عىل هذه الباليا .وعىل أيّة حال
فال ب ّد من مالحظة أ ّن كون النعمة نعمة ،وكون النقمة نقمة ،يرتبط بنوعيّة ر ّد فعلنا إزاءها..
تتجل برصة رحمة ،ونحن
ّ
فضل عن النعم التي
ً
فنحن نستطيع أن نب ّدل جميع النقم إىل نعم
ً
قادرون أيضً ا أ ْن نب ّدل جميع ال ّنعم إىل مصائب
فضل عن النعم التي ت َِصلُنا بلباس البالء[[[.
[[[ـ مح ّمد باقر املجليس« ،بحار األنوار» ،الجزء ،81ص.195

اإللهي» .طبعة الدار اإلسالم ّية ،لبنان/بريوت ،عام 1988م ،ص.204 :
[[[ـ مرتىض مط ّهري« .العدل
ّ

َ ْ ُ ََْ
ّ
اإلساليم
التفكري
منظومة
وق ْي َمة يف
ِ
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ِ
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إ ّن الله تعاىل يأمر بالعدل واملح ّبة واإلحسان والعفو والخري والسالم والوئام بني الناس،
والخي ..وهو أقام الوجود عىل العدل واالختيار ،لتكون املسؤول ّية
وهو ال يرىض إال بالطيب
ّ
واقعة عمليّة عىل الفرد ،فال جزاء بال مسؤوليّة واختيار ..والله أرادنا أحرا ًرا؛ والح ّريّة اقتضت
الخطأ ..وال معنى للح ّريّة من دون أن يكون لنا –نحن كبرش نسب ّيني ومحدودين وشكّاكني-
حق التجربة والخطأ والصواب ،واالختيار الح ّر بني املعصية والطاعة..
ّ
البديهي القول بأنّه كان يف قدرة الله أن يجعلنا جمي ًعا أخيا ًرا ،وذلك بأن يقهرنا
طب ًعا من
ّ

عىل الطاعة قه ًرا ،وكان ذلك يقتىض أن يسلبنا ح ّريّة االختيار ،وبالتايل املسؤول ّية ..فهل
رش؟! طب ًعا ال ..وىف دستور الله وس ّنته
يعقل أ ْن يحاسب الله تعاىل إنسانًا يجربه عىل فعل ال ّ

أ ّن الح ّريّة مع األمل أكرم لإلنسان من العبوديّة مع السعادة ..ولهذا تركنا نخطئ ونتألّم ونتعلّم،
العريض ..ومع ذلك فإ ّن ال ّنظر املنصف
رش ووجوده
وهذه هي الحكمة يف موضوع بال ّ
ّ

حة
املحايد سوف يكشف لنا أ ّن الخري يف الوجود هو القاعدة وأ ّن ّ
الش هو االستثناء ..فالص ّ
حة ،وال يزورنا
ً
مثل هي القاعدة واملرض استثناء ،ونحن نقيض معظم سنوات عمرنا يف ص ّ

املرض إال أيّا ًما قليلة .وباملثل الزالزل هي يف مجملها بضع دقائق يف عمر الكرة األرض ّية..
وهو عمر يُحىص مبئات ماليني السنني ،وكذلك الرباكني ،وكذلك الحروب هي تش ّنجات

لكل يشء وجه
قصرية يف حياة األمم بني فرتات سالم طويلة ممت ّدة زمن ًّيا ..ث ّم إنّنا نرى ّ
يرب املرء عىل الصالبة والجلد والتح ّمل ،والزالزل
خري ،فاملرض يخلف وقاية ،واألمل ّ

تنفّس عن الضغط املكبوت يف داخل الكرة األرض ّية ،وتحمى القرشة األرض ّية من االنفجار،

وتعيد الجبال اىل أماكنها كأحزمة تثبت القرشة األرضيّة يف مكانها ،والرباكني تنفث املعادن

والحروب تدمج األمم وتلقّح
والرثوات الخبيثة الباطنة ،وتكسو األرض برتبة بركان ّية خصبة..
ُ

بينها وتجمعها يف كتل وأحالف ث ّم عصبة أمم ث ّم هناك مجلس أمن ،هو مبثابة محكمة

عامل ّية للتشايك والتصالح ،وأعظم االخرتاعات خرجت أثناء الحروب ..البنسلني ،الذرة،

الصواريخ ،الطائرات النفّاثة ،كلّها خرجت من الحروب ..ومن س ّم الثعبان يخرج الرتياق..

ومن امليكروب نصنع اللقاح[[[.

[[[ـ مصطفى محمود« ،حوار مع صديقي امللحد» ،دار املعارف ،مرص/القاهرة ،طبعة عام 1986م ،ص .55

133

 134العقيدة

 134الملف

خاتمة البحث -العدل جوهر الوجود وأساس ّ
تطور املجتمعات
ال ّ
حق
الحق؛ أي إعطاء ّ
تتجل يف املبدأ من خالل فكرة
ّ
شك أ ّن قيمة العدل
كل ذي ّ
ّ

كل ممكن إىل كامله الذي يناسبه بحسب إمكاناته وقدراته عرب إتاحة
حقّه ،من خالل إيصال ّ

الفرص والخيارات التكامل ّية أمامه...

وتنبثق القيمة الجوهريّة للعدالة بحكم كونها ـ من جهة واجب الوجود -صفة من صفاته

تعاىل ،وبحكم كونها –من جهة ممكن الوجود ـ أساس امللك والحياة والفاعل ّية الوجوديّة
والحياتيّة ..هي فعليًّا أساس قيام الساموات واألرض يف الدنيا واآلخرة حسابًا وثوابًا وجزا ًء.
وهكذا فالعدل ـ كام قال الشيخ مح ّمد عبده[[[ ـ من املعاين الدقيقة التي يشتبه الح ّد

األوسط فيها مبا يقاربه من طريف اإلفراط والتفريط ،وال يسهل الوقوف عىل ح ّده واإلحاطة

كالحب والكره فيام أطلق من اشرتاط العدل ،اقتىض
بجزئ ّياته املتعلّقة بوجدانات النفس
ّ
ذلك اإلطالق أن يفكّر أهل الدين والورع والحرص عىل إقامة حدود الله وأحكامه يف ماه ّية
العدل وجزئ ّياته ويتبينونها.

ولكن كيف نستفيد من قيمة العدل يف حياتنا ..أليس املطلوب م ّنا أن نسعى إليها لتقوية

ين والحيايتّ؟ وإذا كانت إقامة العدل
وتثبيت وجودنا عىل طريق تحقيق التكامل اإلنسا ّ
والترشيعي
ين
يف اآلخرة هي شأن الله وحده سبحانه ،أال يقتيض الواجب
الديني والقانو ّ
ّ
ّ

خاصة اليوم حيث الظلم
الوضعي م ّنا أن نتح ّرك عىل طريق إقامة العدل يف دنيانا البرشيّة
ّ
ّ
كل يشء ..فال عمران وال تنمية
والحرمان والقسوة وهيمنة العقل ّية البرشيّة االستحواذيّة عىل ّ

وال قيامة نهضويّة من دون عدل ،وهي أه ّم أمانة حملها تعاىل لإلنسان؟!

إنّنا نعتقد أ ّن تهميش أو غياب وتغييب هذه القيمة العمل ّية والفكرة الجوهريّة عن كثري من

مواقع حياتنا ومجتمعاتنا كان من أه ّم األسباب التي ساهمت يف فقدان األ ّمة قدرتها عىل
النهوض ،وتثبيط عزائم أبنائها عن العمل ،وعجزها عن تجاوز معيقات الحركة واالمتداد إىل
[[[ـ مح ّمد عبده« .تفسري املنار» .الجزء ،5 :طبعة ،3 :عام 1947م ،مرص/القاهرة ،ص.179-147 :

َ ْ ُ ََْ
ّ
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التفكري
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ِ
العدل كمبدأ ِ
ِ
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حائل بينها وبني وصولها إىل قيم االنفتاح والح ّريّة والتج ّدد
ً
ساحة الحياة ،وبالتايل وقوفه
ين.
واإلبداع
ّ
الحضاري اإلنسا ّ

وإذا كان الدين ـ بعظمته ،وجالل قدره -يرفض الجمود ،والوقوف عىل الخطأ ،ويستنكر
التقديس الزائف ،وعبادة الشخص ّية ،وسيادة الرأي الواحد ،وسيطرة القوالب املسبقة ..بل
كل مواقع الحياة،
وأكرث من ذلك :إذ إنّه يأمر أصحابه واملؤمنني به بأ ْن يلتزموا بقيمة العدل يف ّ

فلامذا ال تعمل أ ّمتنا ـ التي عانت ما عانته من التخلّف والجمود والظلم وما زالت تعاين-
الخاصة والعا ّمة؟!.
كل مواقعها ومفاصلها
عىل إعالء شأن العدل ،وتعميق هذه القيمة يف ّ
ّ
ويف هذا املجال نحن نعترب أ ّن اكتساب الفكر واملعرفة النقديّة -الالزمة للرشوع
مبستلزمات النهوض ،والقيام بدور املثقّف الناقد لتجربة الحارض ،وتجارب املاضني -يت ّم
من خالل ما ييل:
أساسا للوعي
ـ إعادة االعتبار ملكانة ودور قيمة العدل وقيمة العقل والعقالنيّة ،وجعلهام
ً
ين.
والتفكري اإلنسا ّ
كل مفاصل األ ّمة ،واالعتامد عليه كوسيلة رئيس ّية من
ي للحوار يف ّ
ـ التأسيس الج ّد ّ
حل الخالفات ،واالنقسامات الراهنة.
وسائل الوصول إىل ّ
ي ،من خالل األخذ
ـ دفع اإلنسان املسلم إىل مواقع العمل واإلنتاج
الروحي واملا ّد ّ
ّ
بأسباب العلم واملعرفة ،والسعي باتجاه امتالك زمام املبادرة يف ميادين الحياة.
أساسا
يل واالنضباط املسؤول
ً
ـ إثارة الكفاءات الفكريّة والعلميّة ،واعتامد الجهد العم ّ
كل مواقع الحياة اإلسالميّة.
للتاميز والتفاضل يف ّ
ـ الدعوة إىل (والدفاع عن) هدف الح ّريّة العا ّمة يف املجتمع ،يف نطاق املسؤول ّية
وااللتزام الواعي كمنطلق لإلنسان ّية الرفيعة والكاملة..؛ ألنّه ال عدالة حقيق ّية من ح ّريّة حقيق ّية
واعية ومسؤولة.
الحق
ـ تحريك الطاقات واملواهب العا ّمة للناس -يف مختلف مواقع املجتمع -باتجاه
ّ
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واملعرفة امللتزمة واملعتربة ..من أجل املساهمة يف تعزيز حضور األ ّمة ،وشهودها ،ومقاومة
السلبي والجهل والحرص…الخ).
املوت املفروض عليها (التخلّف والكبت والقلق
ّ
حس االلتزام بالضوابط األخالقيّة الرشعيّة واإلنسانيّة من خالل االنفتاح عىل
ـ تعميق ّ
الله تعاىل مطلق الكون والوجود والحياة ..ليزداد اإلنسان –من خالل ذلك -من ًّوا واتسا ًعا
وارتفا ًعا يف مواقع الخصب والعطاء واإلنتاج.

