
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

اهلل العدل،إ:  عباد  دين  هو  اإلسالم  دين  اهلل  و   ن  أنزل  إال    كتابه، ما  وسلم  عليه  اهلل  بعث حممدًا صىل  وما 

 . باألمثلة واملواقف املبينة لعدل اإلسالم بني الناس  صىل اهلل عليه وسلم مليئةحياته إن و  بالعدل،

أو ييسء لعلنا نقف عىل  و أساء  لنلقم حجرا كل من  الدين،  الدين وحقيقة هذا  فيه عظمة هذا  نبني  مثال 

   ! لديننا سواء من أبناء ديننا كمسلمني، أو ممن يكرهون ويعادون ديننا ملجرد انه ال يتبن ما يتبنون

أهم القواعد التي ال تستغن عنها هي من    لنساء تقرر قواعد العدل يف األمة، وقاعدة العدلآيات يف سورة ا

   .تتحدث عن العدل حتى مع الكافر ضد املسلم آيات ودوام ملكها، تريد بقاء عرشها  أي أمة من األمم

رسق ذات يوم درعًا   طعيمه بن أبريق أبو    أسمه بش ون  منافقوأبناء عمومته    رجل واخوته  اآليات:   صةق

فأخفاه عند هيودي من هيود يف املدينة، ثم جاء الطلب إىل بيت املنافق، فأنكر وجود الدرع عنده، وألصق 

بن   بش  عم  أبناء  عليه  باليهودي وشهد  فجيء  باليهودي،  وأن    أبريق،التهمة  مل يرسق،  بشًا  أن  فشهدوا 

املن هو  السارق  أن  من  بالرغم  اليهودي،  هو  بن  الذي رسق  بش  من    أبريق،افق  بريئًا  كان  اليهودي  وأن 

فأن اليهودي،  يد  قطع  عىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  فعزم  اليهودي الرسقة،  فيه  يربئ  قرآنًا  اهلل  زل 

سائر  ،،و عىل  وفضال  درجة  ألتباعها  وجعلت  وبدلت  غريت  التي  الشائع  كل  يف  جتدها  لن  سابقة  هذه 

 أو امللة . يعة  البش ملجرد أن يتبعوا لتلك الش

وأما دين اهلل ورشع اهلل فال حماباة فيه وال حمسوبيات إنام أراد اهلل أن يرسخ قواعد العدل يف رشيعة اإلسالم 

     يات نوعا من اللوم والعتاب للنبي صىل اهلل عليه وسلم وستجد يف اآل  املخالف،حتى مع  

الذي مل تغري هذه اآليات من    ُأبريق،وأبان السارق احلقيقي بش بن  ربأ اليهودي،  قرآنا يأنزل اهلل عز وجل  ف

من املدينة مرتدًا عن اإلسالم، وجلأ    أحدا، فهربسلوكه بل زادته نفاقا ونقمة عىل هذا الدين الذي ال حيايب  

امتة إىل مكة بسبب فضيحة القرآن له، وانضم إىل معسكر املشكني يف مكة، ثم أراد اهلل عز وجل له سوء اخل

العافية؛  اهلل  نسأل  اإلسالم  عن  مرتدًا  فامت  اجلدار  عليه  فسقط  مكة،  يف  البيوت  من  بيتًا  يوم  ذات  فنقب 

 فخرس الدنيا واآلخرة. 



 

 

 ،  {إِنَّا َأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَق  }تعاىل:    قوله{باحلقإنا أنزلنا إليك الكتاب }: يقول املوىل سبحانه        

كان الرسول صىل اهلل عليه وسلم ال جيوز له    برأيك، فإذا ، ال  {اَم َأَراَك اهللَُّ ُكَم َبنْيَ النَّاِس بِ لَِتحْ }أي: يا حممد  

مستبدلينها بقوانني     ، تعاىل من حياة املسلمني، فكيف أباح أناس ألنفسهم أن ينحوا رشع اهلل أن حيكم برأيه 

 وضعية من فكر البش وعقوهلم  

َبنْيَ  } َأَراَك اهللَُّلَِتْحُكَم  باَِم  َأَراَك اهللَُّ َوال  }وأمرك به    ، أي: بام وجهك اهلل إليه، {النَّاِس  باَِم  َبنْيَ النَّاِس  لَِتْحُكَم 

َخِصياًم  لِْلَخائِننَِي  عليه {َتُكْن  اهلل  رسوله صىل  ومن  عز وجل،  اهلل  من  لعنة  تسبب  اخلائن  املخاصمة عىل   ،

: )لعن اهلل من آوى حمدثًا(، ما معنى آوى حمدثًا؟ أي: غطى عىل وسلم، ولذلك جاء يف احلديث الصحيح 

حدثه ومصيبته، وعىل جرمه وذنبه؛ حتى يضيع هذا اجلرم أو لربام يلتصق هذا بإنسان بريء كام هو يف هذه 

التهمة   ليلصق  أو  جمرم  عن  ليدافع  عداوة  بسبب  أو  قرابة  بسبب  إنسانًا  احلمية  تأخذ  قد  ولذلك  القصة، 

وه  اآليات:  بربيء،  هذه  مثل  يف  القرآن  عنها  حتدث  التي  املصيبة  تأيت  َخِصياًم }نا  لِْلَخائِننَِي  َتُكْن  ،  {َوال 

فاملخاصمة عن اخلونة، واملدافعة عنهم، والثناء عليهم، وتربئة ساحتهم أمر خطري جدًا ال جيوز لواحد من  

 املسلمني أن يقدم عليه. 

 {َواْسَتْغِفِر اهللََّ}اهلل عز وجل لرسوله صىل اهلل عليه وسلم    أمر من    {واستغفر اهلل إن اهلل كان غفورًا رحيامً } 

 . أي قل: أستغفر اهلل، فاألنبياء بش لكنهم ال يقرون عىل خطأ بل ينزل الوحي ليبني هلم 

َأنُفَسُهمْ }   َتاُنوَن  ََيْ ِذيَن  الَّ َعِن  اِدْل  جُتَ الذي جادل ، وإاهلل عليه وسلم ما جادل عنه  ، الرسول صىل{َوال  نام 

عنه أبناء عمه وإخوته من املنافقني من آل أبريق الذين برءوا ساحته، فقدموا متهاًم غري املتهم احلقيقي أمام 

الرسول صىل اهلل عليه وسلم، لكن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ربام تعجل يف احلكم أو يف قبول الدعوى 

 ضد اليهودي قبل أن يتثبت يف هذا األمر. 

ت  قال:  فاهلل  اهللََّ }عاىل  ما  {َواْسَتْغِفِر  أنك  عليك  وجل  عز  اهلل  نعمة  ومن  عظياًم،  ذنبًا  عملت  أنت  يعني:   ،

 . قطعت يد اليهودي، ولو قطعت يد اليهودي ألقدمت عىل أمر عظيم

املنافق أمام فَيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس  صفة املنافقني،  {يستخفون من الناس وال يستخفون من اهلل}قوله تعاىل:  

َيْسَتْخُفوَن ِمَن  }الناس كأنه عابد ناسك، لكنه أمام اهلل فاجر طاغوت نعوذ باهلل:   َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َوال 

اْلَقْولِ  ِمَن  َيْرََض  َما ال  ُيَبي ُتوَن  إِْذ  َمَعُهْم  َوُهَو  أي: جلسوا ج{اهللَِّ  اآلن  ،  املجرمون  الليل كام جيلس  لسة يف 

 َيططون، وهؤالء ال َيططون فقط من أجل تربئة أيب طعيمة ، وإنام َيططون لإلطاحة باإلسالم. 



 

 

 هذا منهج املنافقني دائاًم وأبدًا يف ذلك العرص ويف هذا العرص وإىل يوم القيامة؛ ألهنم يريدون أن        

عليه وسلم يف حرج ح  اهلل  الرسول صىل  عليه يوقعوا  اهلل  الرسول صىل  قطع  ولو  اليهودي،  يد  يقطع  ينام 

وسلم يد اليهودي لكانت املصيبة أكرب، ولكان اليهود يتهمون هذا الدين بأنه دين جائر حيث يرسق فالن 

 وتقطع يد فالن اليهودي! لكن اهلل عز وجل يكشف مؤامرات املنافقني. 

الدنيا   ها } الزور خطا   {أنتم هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة  تعاىل إىل شهود  اآلن تدافع عنه   مأنت   ب من اهلل 

أمام السلطة، لكن يوم القيامة من جيادل عن هذا إذا وقف بني يدي اهلل عز وجل؟! أنت وإن جادلت عنهم  

   .واضحيوم القيامة؛ ألن األمر مكشوف  تعاىليف احلياة الدنيا فإنك ال تستطيع أن جتادل عنهم بني يدي اهلل 

جُيَ } َوكِياًل َفَمْن  َعَلْيِهْم  َيُكوُن  َمْن  َأْم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َعنُْهْم  اهللََّ  القيامة  {اِدُل  إنسان يوم  بنفسه، ال   فكل  مشغول 

 عن غريه!!؟؟  يستطيع أن يدافع عن نفسه فضاًل عن أن يدافع  

ِم َنْفَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفِر  }
فباب التوبة ال يغلق فاهلل يبسط يده   {اهللََّ جَيِِد اهللََّ َغُفوًرا َرِحياًم َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظلِ

 بالليل ليتوب من اساء بالنهار ويبسط يده بالنهار ليتوب من أساء بالليل  

َنْفِسهِ } َعىَل  َيْكِسُبُه  اَم  َفإِنَّ إِْثاًم  َيْكِسْب  م{َوَمْن  هو  والسيئة  نفسه،  عىل  إال  اإلثم  يكسب  فاإلنسان  جيني ،  ن 

 ثامرها يوم يقف بني يدي اهلل عز وجل  

يَئًة َأْو إِْثاًم ُثمَّ َيْرِم بِِه َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَل ُُبَْتاًنا َوإِْثاًم ُمبِينًا }
فهذا من أعظم اآلثام والذنوب ان    {َوَمْن َيْكِسْب َخطِ

 انام اهلوى واحلمية واتباع سبيل الشيطان  ترمي األبرياء بام مل يفعلوه أو تشهد عليهم بام مل يفعلوه أو يعتقدوه 

ْت }يا حممد    {َوَلْوال َفْضُل اهللَِّ َعَلْيَك } ، أي: عن احلكم  {َطائَِفٌة ِمنُْهْم َأْن ُيِضلُّوكَ }شهود الزور،    {َوَرْْحَُتُه هَلَمَّ

َأنُفَسُهمْ }  الصحيح  إاِلَّ  ُيِضلُّوَن  يرتكب {َوَما  فهم  أنفسهم،  يضلون  أهنم  العظيم؛  هذا هو األصل  الذنب  ون 

 }شهادة الزور: 
 
ء وَنَك ِمْن ََشْ     .، فأنت ال تتُضر، بل هم يتُضرون {َوَما َيُُضُّ

ْكَمةَ }ثم قال اهلل تعاىل:   من مكر   {َوَعلََّمَك َما مَلْ َتُكْن َتْعَلمُ }، القرآن والسنة،  {َوَأنَزَل اهللَُّ َعَلْيَك اْلكَِتاَب َواحْلِ

يد بريء   اليهود يقولون نبي ظلم وقطع  السنة  وكان فضل اهلل عليك هؤالء ومكيدهتم جلعلك طعنة عىل 

 بقطع لسان كل من يريد التطاول عىل قدسيتك ومكانتك   عظيام 

ستبقى رغم انف احلاقدين اىل أن يرث اهلل  عبد اهلل وافخر ُبذا الدين وهذه الشيعة التي    فارفع راسك يا.

 . األرض ومن عليها  

 يل ولكم   أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل 


