
العدل االلهي
عقيدة الشيخ المظفر في العدل

ي قضائه، وال ر فأّن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنّه عادل غير ظالم، فال يجو: ونعتقد

 يطيقون، اده ما اليحيف في حكمه؛ يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، وال يكلِّّف عب

.وال يعاقبهم زيادة على ما يستحقّون

تعالى قادر نّهأنّه سبحانه ال يترك الحسن عند عدم المزاحمة، وال يفعل القبيح؛ الا : ونعتقد

اه عن ترك وغنعلى فعل الحسن وترك القبيح، مع فرض علمه بحسن الحسن، وقبح القبيح، 

لقبيح يفتقر وال االحسن وعن فعل القبيح، فال الحسن يتضّرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه،

وهو مع كل ذلك حكيم؛ ال بّد أن يكون فعله مطابقاً للحكمة،. إليه حتى يفعله



ما هو معنى العدل ولماذا وقع االختالف فيه
:هذه أهم التعريفات التي ذكروها للعدل•

.المساواة في العطاء-1•

.التناسب والتوازن في قبال االختالل-2•

.إعطاء كل ذي حق حقه-3•

.إعطاء كل مستعد وصاحب قابلية ما هو مستعد له وبحسب قابليته-4•

حانه قولون، كما أن المعنى الثاني من أوصاف المركبات، وهللا سبأما المعنى األول والثاني فهما غير مقصودان في العدل اإللهي، كما ي•

.حقيقة غير مركبة كما هو واضح

تضمن ة، ولكن المتأخرين منهم قالوا انه معنى غير صحيح؛ ألنه يوأما المعنى الثالث للعدل، فقد اختاره جملة من علماء العقائد الشيع•

د من خلقه العبد بل كل ما في عوالم الخلق هي ملكه سبحانه وال احاالعتراف بان للمخلوق حقا على ربه سبحانه، وهو باطل بكل تأكيد فان 

.حق عليه

الف ولكنه أيضا ال يخلو من اإلشكال إذ لم يفسر لنا معنى اخت. ولهذا اختاروا كصاحب الميزان وغيره أن يكون العدل بالمعنى الرابع•

.االستعدادات والقابليات بين البشر

دون لهم تعريف من النقض، هو أنهم انتهجوا مبدأ الوصفثم إّن السبب في أنهم كلما وضعوا تعريفا أشكل عليه آخرون ولم يسلم •

التسبيح والتنزيه



أدلة اتصافه سبحانه بالعدل

ايات في ه سبحانه عادل، وبرغم كون دليلهم العقلي مقبول ألن فقراته وردتاغلب علماء العقائد يطرحون هنا الدليل العقلي كبيان وحيد إلثبات ان•

خلفاؤه نهألولى بالمؤمن أن يطرح ما ذكره سبحانه في وصف عدله، ثم ذكر ما بيالكتاب الكريم وفي استدالل خلفاء هللا كما في رواياتهم، ولكن كان ا

.في ذلك

..................يا من هو عادل ال يجور ............. وما ربك بظالم للعبيد •

:ه فهو على نحوينوأما الدليل العقلي الذي أقامه علماء العقائد على إثبات عدله سبحان•

حتاجيفعل القبيح، ألنه كامل، والمفروض انه عالم وقادر وغني وغير مإن هللا سبحانه هو الكمال المطلق، والكامل ال يترك األمر الحسن وال: األول•

.للفعل القبيح، والظلم قبيح كما هو واضح، وبالتالي فال يصدر عن الكام

:إن من يفعل الظلم القبيح ال يخلو حاله من أربعة صور: الثاني•

.إما أن يكون جاهال به فيفعله-•

.أو يكون عالما به ولكنه مجبور على فعله-•

.أو يكون عالما به وغير مجبور عليه ولكنه عاجز عن تركه-•

.ثا ولهواأو يكون عالما به وغير مجبور عليه وغير عاجز عن تركه ولكن يفعله عب-•

.وكل هذا منفي عنه سبحانه، وبالتالي ال يصدر منه الظلم والقبح مطلقا•



أراء بعض الفرق اإلسالمية بعقيدة العدل االلهي

ز عليه تعالى فعل القبيح ـ تقدَّست أسما: )قال المظفر• ز أن ؤهغير أن بعض المسلمين جوَّ ـ فجوَّ

ز أن يكلِّّ  وق طاقتهم وما ال ف العباد فيعاقب المطيعين، ويدخل الجنّة العاصين، بل الكافرين، وجوَّ

ز أن يصدر منه الظلم  خداع، والجور والكذب واليقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم على تركه، وجوَّ

ا)وأن يفعل الفعل بال حكمة وغرض وال مصلحة وفائدة، بحّجة أنّه  ُهم يُسئالونا ال يُسئاُل عامَّ ( يافعاُل وا

(.23: 21األنبياء 

يء مستدلين  فعل كل شيشير الشيخ المظفر بقوله إلى فرقة االشاعرة السنية التي جوزت على هللا•

:اختصاربوكان ذلك ناشئاً من إنكارهم لمسالة الحسن والقبح العقلي، وتصويرها . باآلية الكريمة

القبح منهم من قال بان األفعال تتصف في حد نفسها بالحسن و: انقسم المسلمون إلى فريقين•

يها ومنهم من قال بان األفعال ليس ف. العقلي، والشرع يكشف عن ذلك، وهم االمامية والمعتزلة

ا واالشاعرة رتبو. ةهذا الوصف والحسن هو ما حسنه الشرع والقبيح هو ما قبحه وهم االشاعر

على قولهم هذا االيمان بان هللا يفعل كل شيء أياً كان ذلك الفعل



الخالصة
دم بيانه، الوصف كما تقأن التوحيد على مستوى الذات والصفات يتلخص في التسبيح والتنزيه ال : والحق•

فمن معنى كونه سبحانه عادل مطلقاوبالتالي فما نعرفه نحن من كونه سبحانه عادل هو انه ليس بظالم، أما

!!!أين للمخلوق المحدود أن يعرف حقيقة عدله المطلق ؟

هل صفة العدل صفة ذات ام فعل؟•

الف إلى أي شيء آخر غيرها، بخعرفنا أّن صفة الذات هي الصفة التي تتصف بها الذات المقدسة بال نظر•

(.أي بعد صدور الفعل منه)صفة الفعل التي تنتزع من فعله سبحانه 

ه حيث بينوا ه في ذلك من شرحوا كتابوالشيخ المظفر في عبارته أوضح أن العدل صفة ذاتية ثبوتية، وقد خالف•

وهو قول العالمة (. 1ج: بداية المعارف اإللهية في شرح عقائد االمامية: انظر)أن العدل صفة فعل ال ذات 

(.مبحث العدل–انظر شرح الباب الحادي عشر )الحلي وكبار علماء الشيعة العقائديين 

د احمد لذاتية أوضحه السيأننا أوضحنا أن هناك فهما آخر في بيان صفات الفعل ورجوعها للصفات ا: والحق•

يه، إن العدل راجع إلى قدرته سبحانه عل: ، وقد تقدم في الدرس السابق، بمعنى يمكن أن نقول(ع)الحسن 

.والقدرة صفة ذاتية، وقد تقدم توضيح ذلك


