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إمعاان يف تفصيل مبدأ قرآين أصيل، نكرر عبارة طاملا ذكرانها يف 
التنويع  جملرد  ليس  القرآن  يف  الرتادف  أن  وهي  سابقة،  مقاالت 
اللفظي، وإمنا له غاية سامية، بيث ال يغين لفظ عن مرادفه يف 
الذكر احلكيم، وكيف ال ومن صفات ذلك  أي موضع من آي 

الوحي أنه حكيم وحمكم؟!

اخلامس  اخلليفة  جوالت  اإلعجاب  دواعي  من  الفكرة:  منشأ 
املتواترة هنا وهناك، ولقاءاته املتواصلة بصناع القرار، ورسائله إىل 
ويف كل كلمات  العاملي،  السالم  ترسيخ  بغية  والزعماء،  القادة 
أن  فكرة  على  املوعود  املسيح  خليفة  يركز  احلكيمة  حضرته 
الدولية هلو  التعامالت  أجواء  والقسط عن  العدل  مبدأي  غياب 

عن  يغيبان  ال  والقسط  العدل  فإن  العامل..  لسالم  األول  املهدد 
ه العكسي حنو هاوية  كيان اجتماعي إال عمه الفساد، وبدأ عدَّ
والقسط  العدل  عن  هاهنا  نتحدث  ملاذا  وقفة،  وهنا  االهنيار.. 
بصيغة املثىن؟! أوليس كال اللفظني مرادفا لآلخر، بيث ميكن له 
أن حيل حمله يف أي تعبري؟! هذا ما سنتناوله ابلطرح ضمن فسحتنا 

يف رايض لغتنا العربية هلذا الشهر.

العدل يف القرآن: وردت مادة »ع – د - ل«  ومشتقاهتا اللفظية 
يف القرآن اجمليد يف بضعة وعشرين موضعا يف سياقات تناولت مبدأ 
املعاملة اإلجتماعية ابملثل، سواء على صعيد التعامل الثنائي بني 
فردين، أو على الصعيد األسري أو االجتماعي، أو حىت الصعيد 
العاملي على مستوى التعامالت بني الدول. فاملعاملة ابلعدل بني 
طرفني تتمثل يف معاملة كل منهما اآلخر مبا حيب أن يلقاه منه، 
يعين أن تسود املساواة جو العالقة بينهما. والعدل بني طرفني وأن 
يقف طرف اثلث موقف احلياد بينهما، فيلتزم ابملسافة نفسها بينه 
ننتقي  القرآنية  املواضع  الطرفني املختصمني. ومن مجلة  وبني كال 
شيئا على سبيل االختصار لضيق املقام، فعلى سبيل املثال يقول 

تعاىل:
نْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل﴾  )1( ﴿َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَ

﴿ِإنَّ اللََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل وَاإْلِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرىَب﴾ )2(
وَاِحَدًة...﴾  )3( ْعِدُلوا فـَ ﴿...َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَ

نْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم﴾ )4( ْعِدُلوا بـَ ﴿َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَ
مما سبق نلحظ قامسا مشرتكا بني اآلايت اليت وردت فيها مادة »ع 
– د – ل« أبي من مشتقاهتا اللفظية، فالعدل فيه إشارة صرحية 
إىل املساواة، سواء بني فردين أو فريقني يعدل كل منهما اآلخر، 
أي يعادله ويساويه، أو فردين أو فريقني خمتصمني حيتكمان إىل 
طرف اثلث حيكم بينهما، فيجب على ذلك الطرف احلاكم أن 
إليه.  احملتكمني  املختصمني  من كال  نفسها  املسافة  على  يقف 
التساوي  فكرة  يتضمن  القرآنية  السياقات  يف كافة  إذا  العدل 
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واملساواة. وهللا تعاىل أيمران ابلعدل، مبعىن أنه أيمران ابحلكم على 
أنفسنا بنفس املعيار الذي حنكم به على اآلخرين، وأن نعاملهم 

بنفس املعاملة اليت حنب أن نلقاها منهم.

القسط يف القرآن: كذلك القسط يف القرآن وردت مادته اللغوية 
ولكن يف  أيضا،  موضعا  بضعة وعشرين  »ق – س – ط« يف 
سياقات بعيدة نوعا ما عن مبدأ املساواة، ننتقي منها كذلك على 

سبيل االختصار لإلملام ابلفكرة اآلايت اآلتية:
﴿َشِهَد اللَُّ أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو وَاْلَماَلِئَكُة وَُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما اِبْلِقْسِط 

اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيُم﴾ )5(
ُلوَن  ْقتـُ ِ وَيـَْقتـُُلوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ َحقٍّ َويـَ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفرُوَن آِباَيِت اللَّ

رُْهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم﴾  )6( َبشِّ الَِّذيَن أَيُْمرُوَن اِبْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فـَ
َتاَمى اِبْلِقْسِط﴾  )7( ُقوُموا لِْليـَ ﴿وََأْن تـَ

﴿وََأِقيُموا اْلَوْزَن اِبْلِقْسِط َواَل خُتِْسرُوا اْلِميزَاَن﴾  )8(
والقسط يف أبسط معانيه هو النصيب احملدد، وننقل من املعاجم 
من  واحد  َأخذ كل  يقال:  والنَِّصيُب.  ُة  احِلصَّ »الــِقْسُط:  مثال: 
َته« )9(، ومن البديهي أن ختتلف مقادير  الشركاء ِقْسَطــه، َأي ِحصَّ
حظ  مثل  فللذكر  مثال،  املواريث  يف  واألنصبة، كما  احلصص 
الذكر  من  أكثر  احلياة  على  املقبلة  ولألنثى  عام،  بوجه  األنثيني 
املدبر، كما يف حالة توزيع املرياث بني االبنة واجلد. فاحلاصل أن 
وإال كانت  املساواة،  مبدأ  ابلضرورة  تتضمن  ال  ابلقسط  املعاملة 
منطوية على جور كبري. ويف بالد ما ابت يسمى ابلعامل الثالث، 
من سوء  امتعاض  نوابت  اجملتمع  من  واسعة  تنتاب شرائح  طاملا 
يؤدي  مما  نفسه،  اجملتمع  يف  أخرى  بشرائح  مقارنة  العام  الوضع 
أعيننا  أبم  رأينا  فئوية.  ومطالبات  ثورات  إىل  املطاف  هناية  يف 
إضراابت عديدة قامت يف بلدان اخلريف العرب، مطالبة ابملساواة 
التفاوت يف األعباء أو اخلربات،  الطرف عن  يف األجور، غاضة 
فكان مآهلا إىل االهنيار يف النهاية، وما زالت تلك اجملتمعات تعاين 
تبعات مثل تلك اإلضراابت الفئوية املطالبة بصص متعادلة من 

لقد  خباٍف.  عنا  الشيوعية  الثورات  جمتمعات  مآل  وما  األجور. 
وقفت هذه الثورات اجلاحمة عند جمرد املطالبة ابلعدل بغض النظر 
عن القسط. ال جند جمتمعا يتساوى فيه الناس من حيث مقدار 
لن يكون  نفسه، حيث  تلقاء  اجملتمع من  وينهار هذا  إال  املوارد 
أي من أفراده باجة إىل اآلخر. فاملعاملة ابلقسط بني الناس ال 
ما  ُيعطى كلٌّ  ولكن  نفسه،  النصيب  منهم  ْعَطى كل  يـُ أن  تعين 
يستحق وإن كان أبكثر مما يعطاه الطرف اآلخر. ال يسوغ العقل 
مثال أن تتساوى رواتب املوظفني على الرغم من اختالف األعباء 
واخلربات، فالتعامل ابلعدل هنا يف هذا املوقف هو الظلم بعينه، فال 

مناص من التعامل ابلقسط يف مثل هذه املواقف.

من  األكثرية  وقعت  طاملا  الدقيقة:  والشعرة  والقسط،  العدل 
الناطقني ابلعربية يف خطأ غري مقصود، متثل يف اخللط بني العدل 
والقسط من حيث املعىن، ال سيما إن كانوا من أنصار الرتادف 
جملرد التنويع والتنميق. أما مصنفو املعاجم من أهل اللغة واملتبحرين 
فيها فال جيرؤ على االنتقاص من مقامهم وجهودهم إال جاحد، 
وإن مل تشِف كثري من تصانيف املعاجم غليل كثريين، ال لتقصري 
املصنفني، ولكن رمبا لقصور فهم كثري من املتأخرين أمثالنا. فمثال، 
ورد يف معجم الفروق اللغوية ألب هالل العسكري فيما جاء يف 
أن  والعدل:  القسط  بني  الفرق   « والقسط:  العدل  بني  التمييز 
القسط هو العدل البني الظاهر ومنه مسي املكيال قسطا وامليزان 
قسطا؛ ألنه يصور لك العدل يف الوزن حىت تراه ظاهرا، وقد يكون 
من العدل ما خيفى وهلذا قلنا إن القسط هو النصيب الذي بّينت 
وجوهه. وتقسط القوم الشيء تقامسوا ابلقسط. )10( فالظاهر مما 
بتطابق  القول  يف  حرجا  يرى  ال  أنه  العسكري  هالل  أبو  ذكره 
الظهور  على  التمييز  والقسط، وقصر  العدل  مفهومي  بني  املعىن 
واخلفاء، فالقسط عنده عدل ظاهر، والعدل كذلك عنده قسط 
خفي. ولكن برجوعنا إىل سرد اآلايت القرآنية اليت تناولت ماديت 
»ع – د - ل« و »ق – س – ط« نرى أن املسألة أعمق وأغىن.
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كما أسلفنا، فإن احلكم ابلعدل يتضمن معاملة الطرفني احملتكمني 
معاملة متساوية، والوقوف منهما على نفس املسافة، وكما ُنسب 
لفاطمة الزهراء )رضي هللا عنها( قوهلا: »اَي َرُسوَل اللَِّ ِإنَّ َأْزوَاَجَك 
أي   ،)11( ُقَحاَفَة«  َأِب  َنِة  ابـْ يِف  اْلَعْدَل  َيْسَأْلَنَك  إِلَْيَك  َأْرَسْلَنيِن 
يسألنك املعاملة ابلتساوي، بغض النظر عن اختالف الظروف، 
ولكن النيب اخلامت  عامل أزواجه )رضي هللا عنهن( ابلقسط، 
والذي يراعي فيه املقسط مقتضى احلال، بيث إن معاملة تتطلبها 
البكر الشابة ختتلف عن تلك اليت تتطلبها الثيب العجوز، والقول 
بوجوب التساوي يف املعاملة يف موقف كهذا يشبه القول بوضع 
مجيع التالميذ مهما اختلفت أعمارهم أو ميوهلم أمام اختبار واحد 
دون مراعاة للفروق الفردية فيما بينهم. إن املعاملة ابلقسط تتجلى 
حىت بني األم وأوالدها، حيث ُتبدي أي أم قدرا أكرب من االهتمام 
لولدها الصغري أو املريض، دون أن نصف فعلها هذا ابلظامل، ذلك 
أهنا توصف ابلقسط يف هذا املقام. الفيصل هنا هو أن املقسط 

يراعي مقتضى احلال. 

خالصة القول يف الفرق بني العدل والقسط، أن العدل يتضمن 
القسط حيمل يف طياته شيئا  بينما  املساواة بني مجيع األطراف، 
من املواساة وفق ما يقتضيه احلال. وبلغة العصر نقول أن العدل 
هو تطبيق نص القانون، بينما القسط يعين تطبيق روح القانون، 
فالفرق بني العدل والقسط ميكن إمجاله يف عبارة تقول أن »ما بني 

العدل والقسط مثلما بني املساواة واملواساة«.

عودة إىل الم الوىل: إذا كان ُجلُّ الناطقني ابلعربية قد غفلوا 
العربية يف  الدقيق بني مفرديت »عدل« و«قسط« يف  الفرق  عن 
الناطقني  اللوم على غري  إلقاء  لنا  االستعمال العصري، فال حيق 
ابلعربية حني يغفلون أو حىت يتغافلوا عن أصل اللفظة املرادفة ملعىن 

العدل  أو القسط يف لغاهتم.. 
إذا ما ألقينا نظرة غري متخصصة على ألفاظ اللغة اإلنكليزية الدالة 

على العدل بشكل عام، واملتداولة يف هذا العصر، جند لفظة
وبني  بينها  الكبري  التشابه  إدراك  علينا  يتعذر  فــال    »justice«

»ِقْسط« العربية، ولكن أشهر املعاجم اإلنكليزية اليت تبحث يف 
أصول األلفاظ جندها تتهرب من هذه احلقيقة، عمدا أو سهوا، ال 
ميكننا البت اآلن، ولكن على أية حال، فإن هذه املعاجم ُترجع 
املفردة »justice« إىل األصل الالتيين »justus«.. غري أن الفقر 
القول  إىل  دفعا  يدفعنا  بفروعها  والالتينية  لإلنكليزية  االشتقاقي 
أبن »justice« اإلنكليزية ال ميكن إال أن تكون ابنة أو حفيدة 
اإلنكليزية  املــفــردة  معاين  راجعنا  إذا  سيما  ال  العربية،  »ِقــْســط« 

)12(  »just« املتداولة

1.  )النساء: 95(   2.)النحل: 19(  3.)النساء: 4( 
 4. )النساء: 031(   5. )آل عمران: 91(  6. )آل عمران: 22(  

7.)النساء: 821(  8. )الرمحن: 01( 
9.لسان العرب، البن منظور، مادة »ق – س – ط«

10. معجم الفروق اللغوية ألب هالل العسكري، » القسط والعدل«.
11. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ابب يف فضل عائشة رضي 

هللا تعاىل عنها.
١٢ Oxford Complex Dictionary, The Origin of the word “justice”.

واليت يذكر قاموس أكسفورد أهنا أحد أسالف مفردتنا »justice«. سنرى 
أن »just« نفسها تفيد معىن التقدير والضبط الذي تتضمنه معاين »ِقْسط« 
العظمى بني  املرتبة  العربية واستحقاقها  العربية. هذا جانب من علو كعب 
اللغات احلية وغري احلية، حىت أهنا اللغة الوحيدة املؤهلة يف تقدير املقسط 
سبحانه وتعاىل ألن حتمل الوحي الكامل، ألهنا لغة يتكلم هبا العامل أمجع يف 

هذا العصر، أدرك هذه احلقيقة أم غفل عنها.

القسط           غري           العدل




