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معنى العدالة
الســابقة.  األربعــة  الــدروس  يف  حــدوده،  تعريفــه، وحصرنــا  الصحــايب، وحررنــا  معــى  ّنــا  بيـّ أن  بعــد 

الصحابــة. عدالــة  موضــوع:  إىل  اآلن نلــج 

هــذا املوضــوع الــذي جيــد منــه البعــض حساســية يف فهمــه واســتيعابه، ومــن خــال هــذه الــدروس 
ــَبه. ســأحاول إيضــاح املفهــوم، وحتريــره ممــا يّتصــل بــه مــن شُّ

ْعــِدُل َعــْداًل، وهــو  الَعــْدل مــا قــام يف النفــوس َأنــه ُمْســتقيم، وهــو ِضــدُّ اجَلْور.َعــَدل احلاِكــُم يف احلكــم يـَ
عــاِدٌل مــن قــوم ُعــُدوٍل وَعــْدٍل. اأَلخــرة اســم للجمــع، كَتْجــِر مجــع: تاِجــر.  وَشــْرٍبمع: شــاِرب.

وَعَدل عليه يف القضيَّة فهو عاِدٌل، وَبَسَط الوايل َعْدَله وَمْعِدَلته.

ويف َأمساء اهلل سبحانه: الَعْدل هو الذي ال يَِيُل به اهلوى فَيجوَر يف احلكم.

ى نفُسه َعْداًل. وهو يف اأَلصل مصدر مسِّي به فُوِضَع َمْوِضَع العاِدِل. وهو َأبلغ منه؛ أَلنه ُجِعَل امُلَسمَّ

ْقضــي باحلــق،  وفــان مــن َأهــل امَلْعِدلــة؛ َأي: مــن َأهــل الَعــْدِل. والَعــْدُل احُلْكــم باحلق.ُيقــال: هــو يـَ
ْعــِدُل، وهــو َحَكــٌم عــاِدٌل: ذو َمْعَدلــة يف حكمــه. ويـَ

والَعْدُل من الناس: امَلْرِضيُّ قوُله وُحْكُمه.

وقــال أبــو نصــر أمحــد بــن حــامت الباهلــي: رجــل َعــْدٌل وعــاِدٌل جائــز الشــهادة.وَرُجٌل َعــْدٌل ِرضــًا، وَمْقَنــٌع 
يف الشهادة.
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رِّ عّزة: رِّي )ت582هـ(: ومنه قول ُكثـَ قال أبو ُمّمد عبداهلل ابن بـَ

ْعُت َلْيلى يف اخَلاء ومل َيُكْن   *****   ُشهوٌد على َلْيلى ُعُدوٌل َمَقاِنُع وبايـَ

وَرُجٌل َعْدٌل بيِّ الَعْدِل والَعَدالة، ُوِصف باملصدر معناه: ذو َعْدٍل.

قــال اهلل عــز وجــل يف موضعــي: »وَأْشــِهدوا َذَوْي َعــْدٍل منكــم« ]ســورة الطــاق، اآليــة:2[ وقــال: 
»َيْحُكــم بــه َذَوا َعــْدٍل منكــم« ]املائــدة، اآليــة:94[.

وُيقــال رجــل: َعــْدٌل وَرُجــاِن َعــْدٌل وِرجــاٌل َعــْدٌل وامــرَأة َعــْدٌل وِنْســوٌة َعــْدٌل، كلُّ ذلــك علــى معــى: 
رجــاٌل َذُوو َعــْدٍل، وِنْســوٌة ذوات َعــْدٍل.

ــرى  ــًا فعلــى َأنــه قــد ُأْجــِري ُمْ ــث، فــِإن رَأيتــه مموعــًا َأو مثــى َأو مَؤنث َؤنَّ ــىَّ وال جيمــع وال يـُ ثـَ فهــو ال يـُ
الوصــف، الــذي ليــس مبصــدر. وقــد حكــى أبــو الَفْتــح عثمــان ابــن ِجــيِّ املوصلــي )ت392هـــ(: امــرَأة َعْدلــة. 
َأنَّثــوا املصــدر مّلــا جــرى وصفــًا علــى املؤنــث. وِإن مل يكــن علــى صــورة اســم الفاعــل. وال هــو الفاعــل يف 

ْهواه لذلــك َجْرُيهــا وصفــًا علــى املؤنــث. احلقيقــة. وِإمنــا اْســتـَ

والَعدالة والُعدولة وامَلْعِدلُة وامَلْعَدلُة، كلُّه: الَعْدل.

اه. َل الرجَل: زَكَّ َل احُلْكَم: َأقامه. وَعدَّ وتعديل الشهود، َأن تقول: ِإهنم ُعُدوٌل. وَعدَّ

ُعــُدوٌل. وقــد َعــُدَل الرجــُل بالّضّمَعدالــًة.  ــهوَد. وُهْ ــون الشُّ زَكُّ ــون. وهــم: الذيــن يـُ والَعَدلــُة والُعَدلُة:امُلزَكُّ
وقولــه تعاىل:)وَأشــِهدوا َذَوْي َعــْدٍل منكــم(. قــال ســعيد بــن املســيَّب: َذَوْي َعْقــل. وقــال ِإبراهيــم النََّخِعــي: 

ــْدُل الــذي مل َتْظَهــر منــه ِريبــٌة. الَع

إذن، العدالــة تعنــي: االســتقامة، وصاحبهــا هــو مــن لــم ُيوســم بجــرح، وحظــي بالتزكيــة والقبــول 
بيــن النــاس ورضــوا بشــهادته.

)ُينظر: لسان العرب )عدل(430/11. تاج العروس )عدل(452-443/29(.

واهلل املوفق للخر واهلادي.

واحلمد هلل رب العاملي.


