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 َوإَِذا} :الحمد هلل، والصالة والسالم علي زضول اهلل، وعلي آله وصحبه ومن وااله. أما تعد: ٍقول جعالي
 .[251األنعام: ]{ َفاْعِدُلوا ُقْلُتمْ 

قون يف جطبيق هره هره اآلٍة منهج متكامل يف  التعامل مع الناش يف جميع المجاالت، فهل نحن موفَّ
ن  اآلٍة؟ نقع أحياًنا يف خلل يف جطبيق هره اآلٍة، وذلك عندما نستمع إلي كالم من طرف واحد فقط، فتتكوَّ

 .عندنا خلفية معينة محصوزة تسبة ِوحَدةِ المصدز الرً أخرنا منه المعلومة
مر فليص عندنا إال مصدز واحد نصدز عنه؛ لرا ٍكون نظرنا قارًصا تسبة وعندما نتحدث عن ذلك األ

قصوز نقل المعلومة، إذ الواحد الرً نأخر عنه المعلومة ليص معصوًما عن الجهل، وال هو معصوًما عن 
 .الهوى إذا نقل لنا معلومة ما

 :خل يف قوله جعالينوع من العدل ٍد -قبل نقلها-إن التثبث من المعلومة التٌ جقال يف األشخاص 
 .[251األنعام: ]{ َفاْعِدُلوا ُقْلُتمْ  َوإَِذا}

ونقع أًٍضا يف خلل يف جطبيقها عندما ُجسأل عن زجل كان تينك وتينه ٍوًما ما موقف ضلبٌ؛ كأن ٍكون 
نقع يف ذلك  -أضاء لك، أو حرمك من خير كنث ضتحصل عليه، أو غير ذلك من رصوف الحياة التٌ جمرُّ تنا

ا جقوٍمه والحكم عليه، فتنبعث من تين خفاٍا النفص جلك المواقف الخلل  حينما نسأل عنه، وٍراد منَّ
 .السلبية له، فتظهر علي عبازات التقوٍم، والحال ال ٍستدعيها

ونقع يف الخلل أًٍضا يف الجانة العلمٌ، وذلك عندما نقترص علي جسء من المعلومة، ونترك الباقٌ 
يه، ومن العجية أنه قد ٍكون الحق فيما جركناه، وليص فيما جبنيناه، أو ٍكون ما ألنه ال ٍنرص ما نرهة إل

 .جركناه هو الراجح دون ما جبنيناه
ونقع يف خلل التطبيق عندما نحكم علي تعض الكتة، فنخرج تحكٍم مجحٍف عليها، وال نبين موقع 

 .الخطأ من الصواب، تل نحكم تخطئه، ونتجاهل ما فيه من صواب
 أَْهلِ  َوِمْن }: آن ٍرشدنا إلي العدل يف القول، والحكم علي الناش والجماعات تالعدل، فيقولإن القر
هِ  تِِقْنَطازٍ  َجْأَمْنهُ  إِنْ  َمْن  اْلِكَتاِب  هِ  اَل  تِِدٍَنازٍ  َجْأَمْنهُ  إِنْ  َمْن  َوِمْنُهمْ  إَِلْيَك  ٍَُؤدِّ  َذلَِك  َقاِئًما َعَلْيهِ  ُدْمَث  َما إاِلَّ  إَِلْيَك  ٍَُؤدِّ
ُهمْ  ينَ  يِف  َعَلْيَنا َلْيَص  َقاُلوا تِأَنَّ يِّ ٍَُقوُلونَ  َضِبيل   اأْلُمِّ ِ  َعَلي َو  .[55: عمران آل]{ ٍَْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَكِرَب  اّللَّ

 فص. أضأل اهلل أن ٍلهمنا الصواب،فما الرً ٍمنعنا من اإلنصاف والعدل مع المخالف إال حظوظ الن
 .العدل، وأن ٍغفر لنا زللنا، إنه ضميع مجيةوأن ٍجعلنا من أهل 

 واإذا قلتم فاعدل


