
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وا اْْلََماَناِت إِىَل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْْيَ النَّاسِ   ُكُموا بِاْلَعْدلِ يقول اهلل تعاىل :) )إِنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ ((   َأْن ََتْ

ْحَساِن  ))   ويقول َواْْلِ بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللََّ  َيِعُظُكْم  إِنَّ  َواْلَبْغِي  َواْلُْنَْكِر   
ِ
اْلَفْحَشاء َعِن  َوَينَْهى  اْلُقْرَبى  ِذي   

ِ
َوإِيَتاء

ُرونَ  َتَذكَّ )) ((َلَعلَُّكْم  للتقوىوأيضا  َأْقَرُب  ُهَو  كثرية((  اْعِدُلوا  من  مبثوثة      آيات  َتذر  تعاىل  اهلل  كتاب  يف 

 عىل العدل واالنصاف   وعاقبته، وَتثالظلم 

احلديث   )ويف  تظاْلوا  إن عبادي    )ياالقديس  فال  حمرما  بينكم  وجعلته  نفيس  عىل  الظلم                 ((  حرمت 

بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: ْلا رَجَعْت إىل رسوِل اهلل ُمهاِجَرُة البحر عاَم خيرب وهم الصحابُة    عن جابرو

ثون بَأعاِجْيِب ما رأيتم بأرض احلبشة؟ :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم  الذين هاجروا إىل احلبشة  أال َُتدِّ

يا رسول اهلل بىل  فتيٌة منهم:  َعَجَبهم واستغراََبم  فقال  وأثار  انتباههم،  له موقفًا شدَّ  بينا    ،ثم ذكروا  قالوا: 

منهم،   بفتًى  فمّرت  ماء،  من  ُقلَّـًة  رأسها  عىل  َتمُل  رَهابِْينِِهم،  عجائز  من  عجوٌز  بنا  ت  مرَّ جلوٌس  نحن 

ْت   دفعها فخرَّ ثم  َكتَِفْيها،  بْي  يديه  فانكرست  فجعل إحدى  ُتها )عىل ركبَتْيها،  اْلاءُقلَّ ارتفَعْت   فلام (، جرة 

تع  )وقفت( سوف  فقالت:  إليه  يا  التفَتْت  )لُم  ياغدار(ُغَدُر  لْي  أي  اْلوَّ وََجََع   ، الكريسَّ اهلل  َوضع  إذا   ،

وتكلَّمِت  غًدا  واآلِخرين،  عنده  وأْمُرَك  أْمِري  كيف  تعلُم  فسوف  يكسبون.  كانوا  بام  واْلرُجُل  .  اْليدي 

ُس اهللُ أمًة ال ُيؤَخُذ  ... صدقت ْ فقال صىل اهلل عليه وسلم: ))صدقْت         (( لضعيِفهم من شديِدهمكيف ُيَقدِّ

الصحيحوكذلك   َم  ))  احلديث  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِيِّ  إِىَل  َأْعَراِِبٌّ  َجاَء  َقاَل:   ، اْْلُْدِريِّ َسِعيٍد  َأِِب  َعْن 

َفاْنَتهَ  َقَضْيَتنِي،  إاِلَّ  َعَلْيَك  ُج  ُأَحرِّ َلُه:  َقاَل  َحتَّى  َعَلْيِه،  َفاْشَتدَّ  َعَلْيِه،  َكاَن  َدْينًا  َوَقاَيَتَقاَضاُه  َأْصَحاُبُه،  ُلوا:  َرُه 

مَ  َهالَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِيُّ  َفَقاَل  ي،  َحقِّ َأْطُلُب  إِنِّ  َقاَل:  ُتَكلُِّم؟  َمْن  َتْدِري  احْلَقِّ َوْْيََك  َصاِحِب  َع 

َفَأْقرِ  ََتٌْر  ِعنَْدِك  َكاَن  إِْن  ََلَا:  َفَقاَل  َقْيٍس  بِنِْت  َخْوَلَة  إِىَل  َأْرَسَل  ُثمَّ  ََتُْرَنا  ُكنُْتْم؟   َيْأتَِينَا  َحتَّى   َفنَْقِضَيِك، ِضينَا 

 َأْوَفْيَت، َأْوََف اهللَُّ َلَك،  َفَقاَلْت: َنَعْم، بَِأِِب َأْنَت َيا َرُسوَل اهللَِّ، َقاَل: َفَأْقَرَضْتُه، َفَقََض اْْلَْعَراِِبَّ َوَأْطَعَمُه، َفَقاَل: 

 



 

 

 

ُه اَل  ُه َغرْيَ ُمَتْعَتعٍ َفَقاَل: »ُأوَلئَِك ِخَياُر النَّاِس، إِنَّ ِعيُف فِيَها َحقَّ ٌة اَل َيْأُخُذ الضَّ َسْت ُأمَّ (( أي غري مرتدد وال  ُقدِّ

 خائف من اذى يصيبه ْلطالبته بحقه  

فقد    حماباة،وال    إن قضية إقامة العدل ومنع الظلم هي قضية كربى يف هذا الدين ومبدٌأ راسٌخ ال تنازل فيه  

 متى انترش الظلم وشاع يف أمة أهلَكها وإذا حّل بقرية أو مدينة دّمرها   ْلنه وتكرارامرارا  عباده اهلل به أمر

الديار   خترب  َبام  شقيقان.  والفساد  سبحانه  والظلم  اهلل  والعدلاتالربك ويمحق  َبام   ،  شقيقان  واالعامر 

اْللك   اهلل  اْلبيض    ويقيمه، يعطي  القرص  جدار  عىل  مكتوبا  كان  كرسى  مدائن  اْلسلمون  فتح   )قرصْلا 

فام كان من سلامن الفاريس ريض      ))  يدوم وإن دام عّمروالعدل ال    دمر،الظلم ال يدوم وإن دام  ))  كرسى(

ة خترج اهلل عنه اال ان كتبها وأرسلها إىل عمر بن اْلطاب ريض اهلل عنه فقال )قاتل اهلل الفرس كانت احلكم

 من افواههم ( 

وأن  _ان كان مقرتنا بالعدل  _وهذا االمام الزخمرشي واالمام الرازي كانا يقرر))أن اْللك يدوم مع الكفر  

                            باْليامن(  اْللك ال يدوم مع الظلم وإن كان مقرتنا 

 ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة وجاءت عبارة شيخ اْلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أوضح ))إن اهلل

ويقوض ملك الدولة الظاْلة ولو كانت موحدة (وهم فهموا هذه اْلعان واستنبطوا هذه القوانْي من كتاب  

))َوَما َكاَن َربَُّك لُِيْهلَِك اْلُقَرى بُِظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصلُِحوَن(( ومل يقل صاحلون  يقول تعاىل  ربنا سبحانه وتعاىل  

أخروي  ْل أمره  تعلق  الذي  الصالح  عكس  عىل  دنيوي  غالبا  أثره  عمل  هو  اْلصالح  أو  اْلصلح  قال  ،ن 

أذا كان أهلها   _وهو الذي حرم الظلم عىل نفسه  _الرازي اْلفرس الكبري وما كان ربك ليهلك القرى ظاْلا َلا 

                                                                                يتعاطون العدل فيام بينهم مصلحون 

أي اْلرشكة والكافرة إذا كان أهلها مصلحون   ةوجه آخر: وما كان ربك ليهلك القرى غري اْلوحدا  وقال َل  

يقدسها   أمة  فهذه  اْلسائلة  او  العدل  بالعدل وال أحد فوق  يتعاملون  بينهم  فيام  أي   يتعاطون اْلصالح  اهلل 

السموات   عليه  قامت  ما  عىل  قام  عندهم  احلكم  الن  مهابة  أمة  وتكون  اْلمم  باقي  عىل  ويرفعها  يعزها 

 واْلرض أال وهو العدل       

 



 

 

 

 .، التي ُيقال فيها للمظلوم : اْسُكْت وال تشتكي حتى ال ُتصاَب بأكثر مما أصابك  أما  تلك اْلمة 

س يقع  مةً اْل   تلك    إن اهلل ال يقدِّ آخَر شخص  َل شخص وال  أوَّ : لست  اْلقهور  فيها للمظلوم  ُيقال   التي 

عليه هذا الظلم انت احسن من غريك فاسكت واذهب لبيتك واجلس مع اطفالك افضل لك من ان تفتح 

أن   وريض  واَلوان  الذل  استمرأ  الذي  الناس  من  التجمع  هذا  أو  االمة  هذه   ، تغلق  ال  ابوابا  نفسك  عىل 

ها   أمةٌ   يقدس هكذا أمة ُْيمى فيها الظلمة واْلفسدون  فهذه    ، فاهلل الاق االنعام  ُيساق كام تس ُيِعزُّ ال وال 

واْلرض،   الساموات  عليه  قامت  الذي   ، العدَل  تركِت  لـامَّ  ؛  اْلمم  بْي  وزنًا  َلا  ُيقيم  وال  منزلَتها   يرفُع 

مه ربُّ العزة عىل نفسه وعىل الناس  ُل َلا العقوبة واَلوان ، قال ت،  واستمرأِت الظلم الذي حرَّ لك أمة يعجِّ

إن الناَس إذا َرَأوا الظاملَ  فلم يأخذوا عىل يديه  أوَشَك اهللُ أْن   :)   صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح

ُهم بعقاٍب منه وهذه زينب بنت جحش رىض اهلل عنها تقول : ))يا رسول اهلل أهنلك وفينا الصاحلون   (( َيُعمَّ

قال نعم إذا كثر اْلبث(( وأخبث اْلبائث واكرب االجرام عند اهلل الظلم ، فاهلل أمرنا بالعدل واالنصاف ولو 

وال والبنوة  االبوة  اعتبار  فوق  اعتبار  كل  فوق  العدل  معيار  الن  أهلينا  أو  أنفسنا  فوق من  والقرابة  عشرية 

اِمَْي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللَِِّ َوَلْو اعتبار الكفر وااليامن فوق اعتبار احلب والبغض )) ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ َياَأُّيُّ

َواْْلَْقَربِْيَ  اْلَوالَِدْيِن  َأِو  َأْنُفِسُكْم  َقوَّ   ))((  َعىَل  ُكوُنوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  ِرَمنَُّكْم  َياَأُّيُّ ََيْ َواَل  بِاْلِقْسِط  ُشَهَداَء  اِمَْي هللَِِّ 

ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي باَِم َتعْ                                                                                                                                                                                                           ((َمُلونَ َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ

 

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

 

 

 

 

       


