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يف الثقافة الغربية املعاصرة عادة ما توصف
العدالة ابلعمياء ،تعبريا عن تطبيق القانون
بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى من
منصب أو جاه ،أو غري ذلك ،وعلى الرغم من تلك
الصفة اليت تبدو محيدة يف الظاهر ،إال أن البشرية مل
تسلم من ويالت احلروب اليت منشؤها غياب تلك
العدالة (العمياء) .ولكن األمر خيتلف كلية إذا غريان
زاوية النظر إليه .فمن املنظور اإلسالمي األمحدي ،ندرك
من صفات هللا تعاىل أنه احلكم العدل املقسط ،وهو
ذاته العليم اخلبري البصري ،وكان املفكرون واملستشرقون
املنصفون يتغنون بتحقيق العدل يف احلضارة اإلسالمية
يف ظل تلك الصفات احلسىن .الوضع ابت خمتلفا
اآلن ،ولعل لوصف العدالة ابلعمياء يف هذا العصر
إشارة خفية أفدح مما نتصور ،فحىت أشهر الثورات
احلديثة واملنادية ابلعدل واملساواة مل تتمكن من نشر
عدهلا املزعوم ،فكان كما يقال يف املثل الشعيب السائر:
«حاميها حراميها».
ومن البديهي أن البذرة إذا ابتليت آبفة ،فإن الشجرة
حتمل تلك اآلفة نفسها ،وبذرة أي جمتمع ووحدته
البنائية هي األسرة ،فإن غاب العدل عن التعامل بني
أفرادها ،فال نستغرب غيابه عن اجملتمع ككل ،وابلتايل
العامل أمجع .فالعدل هو اخليط الناظم حلبات عقد أي
كيان إنساين ،سواء متثل هذا الكيان يف األسرة احملدودة
العدد من األفراد ،أو يف العائلة والعشرية الكبرية ،أو يف
اجملتمعات والدول كل على حدة ،أو يف العامل اإلنساين
كله ..وغياب ذلك اخليط الناظم ،واملتمثل يف العدل،
يكون مؤداه انفراط حبات العقد وتناثرها.
التقوى
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ويف عدد التقوى هلذا الشهر سيلحظ القارئ الكرمي هذا
اخليط الناظم ملواضيع العدد ومضامينه ،بدءا من خطبة
سيدان أمري املؤمنني حضرة مرزا مسرور أمحد (أيده هللا
تعاىل بنصره العزيز) اليت يبني فيها حضرته أن عالج أمراض
العامل الكبري يبدأ من عالج األسرة الصغرية ،والقول
إبرساء دعائم العدل العاملي على الرغم من انعدام ذلك
العدل على مستوى األسرة هلو حمض عبث.
كذلك ال نربح نطالع على صفحات جملتنا هذا الشهر
إشارات إىل العدل تلميحا أو تصرحيا يف أكثر من ابب
من أبواهبا ،ففي معرض تفسري حضرة املصلح املوعود
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ندعو الله تعالى أن يوفق خليفته اإلنسان الكامل في هذا الزمان إلنقاذ هذه القرية الكونية من
تبعات الظلم المتراكم على مدي قرون من غياب العدل ،ذلك أن دمار القري والحواضر منذ
الق َِدم كان سببه األول واألخير غياب العدل عن تعامالت أفرادها فيما بينهم ،ومع اآلخرين.

 للقرآن الكرمي وحديثه عن إفساد بين إسرائيل يف
األرض مرتني ،نكاد نرى أن هالك األمم يكون نتيجة
للظلم ،إذ يقول جل وعال يف حمكم التنزيلَ ﴿ :وَما ُكنَّا

ُرى إَِّل َوأَ ْهلُ َها َظالِ ُمو َن﴾ (القصص.)60 :
ُم ْهلِ ِكي الْق َ
ومرورا أبكثر من مقال متعلق قليال أو كثريا بذلك
اخليط ،أي خيط العدل ،نطالع عناوين مثل «دعوة
األمحدية احلل السحري ملشكالت العامل املعاصر»،
والذي يطمح الكاتب من خالله إىل تبيان َّ
أن
بتحقيق مقتضيات العدل واإلنصاف تقدم األمحدية

الرتايق األجنع لكافة السموم الناجتة عن انعدامه منذ
قرون خلت .وألن نكبات األمم تُعزى إىل غياب
قيمة العدل عن حكمها على األمور أو األشخاص،
نطالع مقاال آخر بعنوان «تضافر األنباء عن حتقق
العالمات» ..وال يفوتنا أن نرّوِح عن القارئ الكرمي
بعض الشيء يف رحاب رايض أمنا الرؤوم ،لغتنا
العربية ،ويف فسحة هذا الشهر نركز على معاين العدل
والقسط ،ونتتبع الداللة املشرتكة والفرق املميِّز،
كذلك ندلف إىل لغات أخرى لنبني فضل العربية
عليها من هذا الباب ،وكل ابب.
ندعو هللا تعاىل أن يوفق خليفته اإلنسان الكامل
يف هذا الزمان إلنقاذ هذه القرية الكونية من تبعات
الظلم املرتاكم على مدى قرون من غياب العدل،
ذلك أن دمار القرى واحلواضر منذ ال ِق َدم كان سببه
األول واألخري غياب العدل عن تعامالت أفرادها
فيما بينهم ،ومع اآلخرين.
وفقنا هللا تعاىل لسلوك سبيل العدل والقسط ،ابتباع
إمام هذا الزمان ،وجناان مما هلكت به أمم وأقوام،
آمني مث آمني.
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