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 قدمةادل
 يهده هللا فبل مضل لو، كمن فسنا، مننأاٟتمد  ٨تمده، كنستعينو، كنستغفره، كنعوذ اب من شركر 

 عبده كرسولو. ان دمحم افال إلو إال هللا كأشهد  افيضلل فبل ىادم لو، كأشهد 

 (ُ)[ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ]

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ]

 (ِ)[ڤڤڤڤڦڦ

 (ّ)[ۀہہہہھھھھ]

 د: ػػأما بع

كأ٫تيتو  ، ذلكيدرؾ دكر العدؿ ُبها لى ئكرخا ،ااهنكأم ،كأمنها ،ا١تتأمل ُب أسباب دكاـ األمم فإ
كلذا يقوؿ اإلماـ ابن تيمية رٛتو هللا:  ، كزكا٢تا سببو الظلم.ىبلؾ األمم افالكربل، كعلى النقيض ٧تد 

تلميذه كيقوؿ . (ْ)"ت مسلمةانك  افك ت كافرة، كال يقيم الظا١تة انك  افك هللا يقيم الدكلة العادلة  اف"
ادلة ٗترج اٟتق من الظامل رمها، كسياسة ع: سياسة ظا١تة فالشريعة ٖتافالسياسة نوع»ابن القيم: 

كلذا يقوؿ الرسوؿ األكـر . (ٓ)«فهي من الشريعة، علمها من علمها، كجهلها من جهلها ؛الفاجر
فبل  ان  حرمت الظلم على نفسي كجعلتو بينكم ٤ترماينو قاؿ:" ان)ملسو هيلع هللا ىلص(، فيما يركيو عن ربو 

 ان أفراد، كلذا فهو مكفوؿ ابلتساكم للجميع لشرع هللاتطابق اٟتكم  فالعدؿ إذف ىو معيار(ٔ)تظا١توا".
 ،الختبلؼ جنسو ؛كآخر افسانلتمييو ُب تطبيقو بُت ببل تفرقة أك استثناء، كليس ٙتة ٣تاؿ لكٚتاعات 
ة األكىل، اإلسبلميالعدؿ مطبنقا كما ينبغي ُب الدكلة  افكك  أك أم اعتبار آخر. ،أكدينو ،أك شكلو

من ا٠تلفاء كا١تلوؾ  ان كخلفائو الراشدين، كمل ٗتل ساحة الدكؿ بعدىم أيض ،رسوؿ األكـرعلى يد ال
                                                           

 .َُِ، اآلية: افآؿ عمر سورة  (ُ)
 .ُ: سورة النساء، اآلية( ِ)

 .َٕ: سورة األحواب، اآلية( (ّ
 .ُٖ، صيف اإلسالم احلسبةابن تيمية،  (ْ)
 .ٖص الطرق احلكمية،، وزية اٞت ابن قيم( ٓ)
 (ِٕٕٓ) رقم اٟتديث   َُّص  ،ب ٖتىٍرًًًن الظٍُّلمً اب ،كتاب الرب كالصلة  ،ُب صحيح مسلم  و مسلم أخرج( ٔ)
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من أمثاؿ ا٠تليفة األموم عمر بن  ،اينكشهد ٢تم ُب ذلك القاصي كالد ،باء بعد٢تمنالذين تواترت األ
 ان مطرد ان رتبط ارتباطُب دينها كدنياىا م ماألم رقي   فأكابلنظر كاستقراء التاريخ ٧تد عبدالعويو رٛتو هللا. 

 ،كابة ،كاأللفة ،كالفبلح ،ك٣تتمعو السيادة اإلسبلـ بتطبيق العدؿ، فبقدر العدؿ يتحقق لدكلة 
. كلذا افكاألم ،كاألمن ،كالرفاىية ،كالسعة ُب األرزاؽ، كبقدر نقصو تنقص مقومات السكينة ،كالرخاء

  ،كالعباد سيادة حقيقية دكف استبداد أك ظلم ،بلدالعدؿ سادكا البإىل وا أقرب انأكائلنا حينما ك اف٧تد 
كما حصلت لؤلمم ُب العصور ا١تظلمة الغارقة ُب أكحاؿ ا١تظامل كاستعباد البشر، كمل تكن ُب شريعتهم 

، كبُت األبيضفحصلت التفرقة بُت الغٍت كالصعلوؾ، كبُت األسود ك  ؛ما يكفي من القيم ٟتفظ اٟتقوؽ
، كاٟتركب الطاحنة كالويبلت ،م األمم كالشعوب نشوء ا٠تبلفاتمصَت تلك افالسيد كالعبد؛ فك

من متطلبات التخرج ١ترحلة ا١تاجستَت  افينهم حينئذ؟! ك١تا كانو كىل أفادت ىيئاهتم كأحواهبم كق بينهم،
بُت ا١تنهج ا١تثايل  اإلسبلـ مفهـو العدالة ُب تقدًن ْتث علمي؛ كقع اختيارم على موضوع: "

 الكثَت من البحوث ا١تتعلقة بو.إىل سهاـ لتلبية اٟتاجة ا١تاسة ُب ٣تتمعنا ا١تعاصر هبدؼ اإل " كالواقعي
 خلفية البحث 

 أسباب اختيار ا١توضوع
تهاؾ كاناء ضعف تطبيق مبدأ العدؿ، ْتوث تبُت قيمة العدؿ ُب عامل ٯتوج اب١تظامل جر  إىل : اٟتاجة أوالً 

 ية.اليت كفلتها ٚتيع الشرائع السماك اإلنساف حقوؽ 
منهجي بنصوص الكتاب  يبشكل أتصيل اإلسبلـ تقدًن مفهـو شامل لعدالة إىل : اٟتاجة ياً ناث

   .كا١ترتبط ٔتتطلبات كتطبيقات شاملة ،كالسنة

شعب إىل تمي انٍت نكأل ،دأ العظيم أل٫تيتو ُب نفسي أكالن : الرغبة الشخصية ُب تناكؿ ىذا ا١تب اثلثاً 
بسبب تسلط اٟتكومة البوذية ُب بورما  اف؛ؿ عقود من الومدالة طواافتقر إىل أبسط انواع العمضطهد 
 نا كأىلنا ىناؾ.وانعلى إخ

و صعب ا١تناؿ كان٦تن يدعي  بشكلو السليب، اإلسبلـ : ظهور من يكتب عن مفهـو العدالة ُب رابعاً 
لو ُب أرض و ٣ترد معٌت فكرم ُب ا٠تياؿ ال أساس كانكالتحقيق على أرض الواقع ُب العامل ا١تعاصر، 

 ،كالنوازؿ ،و قاصر عن التكييف ُب حل القضااي العصريةإىل انالواقع، بينما يدعي آخركف 
 كا١تستجدات، 
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 أمهية الدراسة 
قياـ السموات  كاف ،وانكتوضيح عدؿ هللا سبح افبي كالسنة.القرآف تقدًن مفهـو للعدالة ُب منهج 

 كاألرض على مبدأ العدؿ. 

، كعدـ التكليف على العدؿ ةو كأحكامو مبنيتعكاف شري اإلسبلـ ،يقة ترسيخ مفهـو العدؿ ُب حق
 طيقو النفس البشرية.   فيما ال ت

  .تهاءن ابلقصاصكانمن الشهود  ؛ ابتداءن س العدؿاأسعلى  ةأحكاـ القضاء كالقصاص ُب الشرع مبني

 عدؿ.الو أساس األخبلؽ ُب ٖتقيق العدؿ ُب اجملتمعات كاألفراد، كانأثر 

لتحقيقها ُب اجملتمع  ؛كمصادر عملية ،على أسس متينة ةمبنياإلسبلـ ُب   االجتماعية  لة العدا
 .اإلسبلمي 

  مشكلة البحث
ما تسبب ُب  كأ٫تية تطبيقها ؛ ُب اإلسبلـ العدالة استيعاب مفهـو تعاين الدكؿ كاجملتمعات من عدـ

 ،حة بُت تطبيق أسس العدؿ ُب اإلسبلـعبلقة كاض ، فثمة كاقعنا ا١تعاصرُب  كاالستبداد ،تفشي الظلم
٢تا اإلسبلمية  ف القيم كاألخبلؽأأدلة كصور على  ؛ كٙتةهناء مظاىر الظلم ُب اجملتمعات كالدكؿإكبُت 

ما تسنو بعض  تتوافق معالفطرة اإلنسانية السوية ال ، كإف العدؿ ٔتفهومو الشامل خيسُب تر  دكره 
 فإف تصرفاتذلك؛  ك٨تو جة العدالة ا١تطلقة بُت الرجل كا١ترأة، ْت ؛القوانُت الغربية الوضعية ا١تعاصرة

 .العدالة االجتماعية كفيلة حتمان بتحقيقشريعة الغراء  ال
من كيبلت الظلم كالقهر كاالضطهاد كاالستبداد؛ ىو بسبب كاجملتمعات  فهل سبب ما تعانيو  الدكؿ

، كتقدًن مصاّب كأنظمة تشريعية كقوانُت مفهـو العدالة اٟتقيقية ا١تنبثقة عن التشريع الرابين غياب
خاكية من القيم األخبلقية البعيدة عن الفطرة السوية اليت أقرىا اإلسبلـ، كٖتت شعارات ٛتاية 
اٟتقوؽ؛ فتنحاز ألمة دكف أمة أك شعب دكف شعب؛ بينما ىي عبارة عن ذر الرماد ُب األعُت كتوكير 

لعدلية للشريعة اإلسبلمية كمفهومها الشامل كما ٭تقق  اٟتقائق على العامل ٔتا يتناَب مع األسس ا
 . لؤلفراد كاجملتمعات كالدكؿ. اإلحسافلئلنساف كاجملتمع األمن كاألماف، بل 

 
 
 



ْ 
 

  أسئلة البحث

 من خبلؿ ىذا البحث ا١تتواضع سوؼ احاكؿ اإلجابة على األسئلة التالية:
 ؟ كمصادر الشريعة ما مفهـو العدؿ ُب الكتاب كالسنة.  ُس 
 ؟.  ما حقيقة العدؿ ُب منظور التشريع كالتطبيق الواقعي    ِس 

من الظلم كاالستبداد رغم كجود القوانُت، كما أثر غياب   الشعوب كاجملتمعاتماسبب معاانة .  ّس 
 القيم األخبلقية ُب ذلك  ؟

 الشريعة اإلسبلمية؟  هبا . ىل ىناؾ أسس كمصادر للعدالة اإلجتماعية تتفرد ْس 

 

 داف البحث :أى
 .    ٔتفهومو الشاملبياف حقيقة العدؿ ُب مصادر الشريعة اإلسبلمية  -ُ 

 العدؿ ُب التشريعات كاألحكاـ الشرعية كتقدًن ٪توذج  ) القضاء كاٟتكم (  . توضيح أثر  -ِ
بياف أسباب معاانة الشعوب كاجملتمعات من القهر كاإلستبداد كأف من أبرز أسباب ذلك غياب   -ّ

 م األخبلقية.القي
 إيضاح األسس كا١تصادر اليت تتفرد هبا الشريعة اإلسبلمية لتحقيق العدالة االجتماعية. -ْ

 منهج الرسالة:
سنة ك  ،الكرًن القرآفكمقدمات مسلمة بنصوص   كصفي األكؿ:منهجُت ْتثي  ُبسلكت  فقد

ا١تصادر إىل األدلة  عوك، ك حُتحاديث الصحيإىل أ ُب الرجوعما كسعٍت  كحاكلت ،الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
كالتاريخ اإلسبلمي كوقائع ٯتكن تطبيقو ُب كل  من ا١تنهج النبوماالصلية مع ذكر أمثلة كأحداث 

ك ا٠توض أ ،كالبعد عن الفلسفات الكبلمية ،أتصيل ا١توضوعات كمسائل اثبتةكاقتصرت على  ،زماف 
 واقف كربط ا١تقدمات كالنتائج .  كاثنيهما : ٖتليلي ٞتملة من ا١ت. ، حاديثُب مطوالت األ

 الدراسات السابقة: 
ٔتؤلفات مستقلة، أك إدراج  ما كتب عنو سواءه  فإمم كالشعوب؛ ف٫تية العدؿ ُب حياة األاإىل  ان نظر 

عثر كلكٍت مل أ ال ٯتكن حصره ُب حاؿ من األحواؿ؛ وف،انموضوعاتو ضمن كتب التفسَت كالفقو كالق
بشكل أتصلي ٬تمع بُت النصوص الشرعية كاألمثلة الواقعية ا ا١توضوع ىذ على ْتث شامل تناكؿ فيو 
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، كليس معٌت ذلك خلو الساحة من الكتب كا١تؤلفات ا١تماثلة، كىناؾ بعض ا١تراجع ١تفهـو العدؿ 
 بو، كمنها:انو أك تناكؿ بعض ج ،٦تا تناكلو ىذا البحث ان ا تناكلت ىذا ا١توضوع قريباهناليت أحسب 

١تؤلفو الدكتور عبداسن العباد،  كليس ُب الدٯتقراطية ا١توعومة، اإلسبلـ ُب شريعة كتاب: العدؿ -ُ 
ب التأصيلي اناعتٌت فيو مؤلفو ابٞت ىػ.ُِْٖسنة النشر: ،الناشر: دار التوحيد للنشرالطبعة األكىل 

 ،شرفو هللا ٔتااإلنساف عناية ، كما تطرؽ بوضوح ١توضوع عدـ كفاء الدٯتقراطية للعدالة اليت يستحقها 
 اإلسبلـ كمشوؿ عدؿ  ،عدؿ ،اإلسبلـ شريعة  ،اإلسبلـ دره، كتطرؽ لوجوب اٟتكم بشريعة كرفع ق

راطية ا١توعومة. كٮتتلف عن ْتثي السلطة ُب الدٯتقإىل الوصوؿ  ،اإلسبلـ الشورل ُب  ،افسنحقوؽ اال
 ،اـ للعدالة ُب عدة صورمفهـو ع افبي كْتثي ،ابلدٯتقراطية اإلسبلـ و يقرف عدؿ نأُب عدة أمور 

كىذا  اإلسبلـ كىل عدؿ  ،ةلسابق يركو على ثبلثة ٤تاكر رئيسا١تؤلف ا. اإلسبلـ كأمثلة من منهج 
فهذا اور مل  ،افسن. حقوؽ اإلاينالثمع اختبلؼ ُب األمثلة كالعرض. كاور  جوء منو ُب ْتثي

، كمقررة من خبلؿ العدؿ سلمات ُب الشريعةو من ا١تنكرٔتا أ ،لطوؿ الكبلـ حولو ُب ْتثي إليو طرؽ ات
و من ٚتلة أحكاـ  الوالية انحيث  ؛اتطرؽ ا١تؤلف ٢ت كاور الثالث. الشورل اليت .يناآلخر مع 

 ، كهللا أعلم.      ُب ْتثي إليو ، فهذا مل نتطرؽ كاٟتكم

عة دار الكتاب ُب ظل العدالة، من أتليف الدكتور صبلح ا١تنجد، طبا اإلسبلمي كتاب: اجملتمع -ِ
كتاب مؤلف )اعتٌت فيو مؤلفو    ،ـُٕٔٗوف األكؿ انك  –الطبعة الثالثة   افلبن –اٞتديد بَتكت 
 ،، كركو على األزمات اليت مرت هبا األمة جراء ٖتدايت اٟتضارة الغربيةاالجتماعية  ٔتعاٞتة العدالة 

 ،سارية كاالشًتاكية كالقوميةتشار ا١تذاىب اليان، ككذلك اإلسبلميةعكاساهتا على اجملتمعات انك 
كآاثرىا السلبية على اجملتمع ا١تسلم، كآاثر عدـ إدراؾ الناس كبعض  ،اإلسبلـ ك٤تاكالهتا ٢تدـ مبادئ 

الشامل كقدرتو الفائقة ُب ٖتقيق العدالة  اإلسبلمي الدعاة كالعلماء ا١تسلمُت مكنوانت النظاـ 
. االجتماعية   معاٞتة موضوع ٖتقيق العدالة ت استفادٌب من ىذا ا١تؤلف ُبان، ككاالجتماعية  

 ،كا١تساكاة بُت البشر ،كترابطو األخوم ،اإلسبلمي ا١تؤلف ُب ىذا الكتاب ركو على بناء اجملتمع 
.  أما اجملتمع يقـو على التكافل افك عي ب االجتمااناٞتإىل كقد تطرؽ   ،ب االحًتاـانككذلك ج

ُب مقدمة الكتاب عن عدؿ  ان قد ذكر ا١تؤلف جوء  ،سبلـ اإلمنها عدؿ  ،بانو وافق بعض اٞتفْتثنا 
 اآلخرب انمل إبثبات ىذا ا١تفهـو كمشوليتو، كاٞتْتثنا مشت افحيث  ،كٮتتلف عن عرضنا ،اإلسبلـ 

  ،االجتماعية  مصادر العدالة إىل  اينالثا١تبحث تطرقت ُب الفصل الرابع ك  االجتماعي فقدالعدؿ 
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من أثر التكافل ُب  ان ؤلف شيئذكر ا١ت .كغَتىا ،كالصدقة ،كالوقف ،وكاةال :منها ،فذكرت عدة مصادر
 هللا أعلم . ،  كاإلسبلمي ترابط اجملتمع 

 –، للدكتور ٣تيد خدكرم، دار اٟتصاد للنشر كالتوزيع سوراي اإلسبلـ كتاب: مفهـو العدؿ ُب -ْ
* دار  َْْٗب ث  ُِِِّٔٔطابق أكؿ ىاتف كفاكس  –ّتوار ككالة انسا  –دمشق برامكة 

إىل كقد تطرؽ  ،نسخة  َََُ/ ُٗٗالطبعة األكىل  –برامكة  –الكلمة للنشر كالتوزيع  دمشق 
تناكؿ ا١تؤلف ُب  ،تسعة فصوؿل ُب اآلخر من حيث الدمج بُت ا١تفاىيم  اإلسبلـ مفهـو العدؿ ُب 

ُب حُت تناكؿ  ها.كمادة العدؿ كقد أسهب في ، كفكرة العدؿؿ منها مصادر العدؿ كمعناه لغواين األك 
مفهـو العدؿ السياسي ا١تعرب عن اإلرادة اإل٢تية، كعلى ضوء ا١تذاىب، كاٟتركات  اينالثُب الفصل 

ُب حُت  .فهـو العدؿ ُب علم الكبلـ الديٍتا١تختلفة، أما ُب الفصل الثالث فبحث ُب م اإلسبلمية
ونية، كعلى مستول العبلقة انية كالقؽ األخبلدرس ُب الفصوؿ التالية ىذا ا١تفهـو من زكاايه الفلسفية ك 

العدؿ االجتماعي، كالتغَتات اليت طرأت على ىذا ا١تفهـو ُب ضوء الظركؼ إىل بُت األمم، إضافة 
كٮتتلف عن ْتثي  كا١تستجدات اٟتديثة اليت أصابت اجملتمع العريب ُب القرنُت التاسع عشر كالعشرين.

ب التأصيل الشرعي كذكر األمثلة كالوقائع  اليت انج افبي ْتثي األصل ُب افب  حيث انو ُب عدة ج
ك من علماء الفبلسفة ب الفلسفي كأىل الكبلـ من ا١تعتولة أاناٞتإىل أتصل ىذا ا١تفهـو  دكف التطرؽ 

ىناؾ توافق ُب بعض ا١تسميات العامة كمفهـو  افك  افك  دراسات اترٮتية فيختلف ْتثيإىل التطرؽ أك 
ا١تفهـو الذم نسعى لتوضيحو مفهـو شرعي منطلق من مفهـو  فأ تنكقد بي  اإلسبلـ العدؿ ُب 

  و شامل ككامل ُب ٚتيع مناحي اٟتياة. نأالشرع ا١تطهر ككيف 

لدكتور دمحم فتحي ، لكا١تفهـو الغريب ا١تعاصر.. دراسة مقارنة اإلسبلمي العدالة كاٟترية بُت ا١تفهـو -ٓ
 ركنا ٫تا كاٟترية العدالة اف تقوؿ اليت الفرضية من لقتنط مقارنة دارسة عن عبارة الكتاب كىذا،القرش
 على العدالة لتطبيق االٕتاه فأي يعنى كذلك ،افسناإل يةانسنإ فيها تتحقق اليت اإلنسانية الدكلة

كيعرض الباحث  .افسناإل يةانسنإ من تقاصان ىو العدالة حساب على اٟترية أك اٟترية حساب
ي ُب نظريتهما للعدالة اإلسبلما١تفهـو الغريب ا١تعاصر، كا١تفهـو  ابلتحليل ا١تقارف كبل ا١تفهومُت،

ٕتمع بُت قيميت العدالة كاٟترية بوصفهما غاية الفلسفة السياسية، كاٞتمع  أفكاٟترية، كٖتاكؿ الدراسة 
 يوازيها ُب فأأم دراسة متعمقة ُب معٌت العدالة البد  فا ينبع من القناعة أبإ٪تبينهما ُب تلك الدراسة 

 نفس الوقت دراسة متعمقة ُب معٌت اٟترية.
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كالدراسة تضم ثبلثة أبواب، كىي العدالة كاٟترية، كالفكر السياسي، كىو يشتمل على فصلُت، األكؿ 
: ٖتديدات سياسية، ، أما افو ٭تدد فيو الباحث مفهـو العدالة كاٟترية من خبلؿ مبحثُت، األكؿ بعن

رية بُت الفكر كالواقع، كقد احتول ىذا الفصل على مبحثُت، : العدالة كاٟتافو فهو بعن اينالثالفصل 
ُب الفكر السياسي  اينالثية كالفكر السياسي ُب العصور الوسطى األكركبية، ك اناألكؿ ُب اٟتضارة الركم

. اإلسبلمي عن العدالة كاٟترية ُب ا١تفهـو  افكالفكر الغريب اٟتديث، أما الباب الثالث فك اإلسبلمي 
للعدالة كاٟترية، من خبلؿ فصلُت، األكؿ: ركائو كأسس العدالة اإلسبلمي حث فيو ا١تفهـو كيوضح البا

كاٟترية، كىو يشتمل على مبحثُت، األكؿ: ركائو للعدالة كاٟترية، كالعدالة كاٟترية لؤلسس االقتصادية، 
ددة لكل من ٣تاالت للعدالة كاٟترية، كفيو حاكؿ الباحث تقدًن اجملاالت ا١تتع اينالثكَب الفصل 

: اينالث، كذلك من خبلؿ ثبلثة مباحث، األكؿ: ٣تاالت للعدالة ك اإلسبلمي العدالة كاٟترية ُب ا١تفهـو 
: تقارب كاختبلؼ، حيث يتم افو ٣تاالت للحرية، ٍب أيٌب ا١تبحث األخَت ُب ىذا الفصل، كىو بعن

عن العدالة اإلسبلمي فهـو ٖتديد أىم نقاط التقارب كاالختبلؼ بُت ا١تفهـو الغريب ا١تعاصر كا١ت
من  اإلسبلـ و يثبت عدالة نأحيث  كبُت البحث السابق بُت ْتثي ان ىناؾ فرق فأاضح كاٟترية. ك 

 ،كمقارنة ىذا ا١تفهـو  كارتباطو ابٟتريةو ٮتتلف عن ا١تفهـو الغريب، نأ، أك مفاىيم أخرل سواء اٟترية
، ٭تتاج عدةب انو كشامل ٦تثل أبمثلة ككاقع كج مفهـو عاـ و ُب ْتثيحاكؿ تقدٯتبينما ا١تفهـو الذم أ

 أعلم.ىل اكهللا تع ،٭تقق فيها مفهـو العدؿاإلنساف 

عبد ا١تنعم  افا١تؤلف: إحس .ا١تعاصر اإلسبلمي ُب الفكر   االجتماعية  كتاب: مفهـو العدالة  - ٔ
  االجتماعية  ـو العدالة مفهإىل ا١تؤلف ػ( تطرؽ ىَُْٕالطبعة األكىل ) مطبوع: ُب القدس ػ الراـ .ٝتارة

، كالرتباطو االجتماعية  ابعتباره أحد ا١تفاىيم الفلسفية كالسياسية ك  ؛ا١تعاصر اإلسبلمي ُب الفكر 
عن عدد من ا١تفكرين الذين  دراستو تكاقتصر  ،اإلسبلميةالوثيق ابألحداث اٞتسيمة اليت ٘تر هبا األمة 
ىم: األستاذ أبو األعلى ا١تودكدم، كاألستاذ   ،ميةاإلسبل٢تم حضور ملموس على الساحتُت العربية ك 

 . كقد تناكؿ، كالسيد دمحم ابقر الصدر، كالشيخ دمحم الغوايلاينسيد قطب، كاألستاذ تقي الدين النبه
فبلسفة ا١تسلمُت، كُب الفلسفة اٟتديثة، ك يُت، ن... عند الفبلسفة اليواناالجتماعية  معٌت العدالة 

السياسي  اإلسبلمي معٌت العدالة ُب الفكر ك  ،ـو عند ا١تفكرين ا١تعاصرينلنرل... مصدر ىذا ا١تفه
الوقوؼ على معاٞتة كل كاحد من ا١تفكرين الذين اقتصرت ، القدًن، كُب القواميس كا١تعاجم اللغوية

 ا١توازنة بُت كجهات نظر ىؤالء ا١تفكرينك اإلسبلـ ُب االجتماعية على تتبع معاٞتتهم ١تفهـو العدالة 
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سأتناكؿ ىذه األمور ُب ثبلثة فصوؿ... كخا٘تة... أما الفصل األكؿ  :ف ا١تؤلف ُب مقدمتوكيضي
مفهـو إىل ة، ٤تاكلة التوصل يانالث... ك االجتماعية  فيشتمل على مسألتُت: األكىل، تعريف العدالة 

 .االجتماعية  اثبت للعدالة 
ُب  االجتماعية فهـو العدالة فيشتمل على ٜتس مسائل: األكىل، دراسة م اينالثكأما الفصل 

فكر السيد دمحم ك  اينفكر األستاذ تقي الدين النبهك  فكر األستاذ سيد قطب.ك  فكر األستاذ ا١تودكدم.
كأما الفصل الثالث فيشتمل  ُب فكر الشيخ دمحم الغوايلاالجتماعية دراسة مفهـو العدالة ك ابقر الصدر. 

من خبلؿ استعراض عناصر  كاضح ،ك٢تم ٢تذا ا١تفهـوعلى موازنة بُت ىؤالء ا١تفكرين من خبلؿ تنا
مفهـو العدالة إىل تطرؽ ي وان ، من حيثعن ىذا البحث يو ٮتتلف ُب تناكؿ ْتثانبوابو الكتاب كأ

و يقارف بُت عدد من ا١تفكرين كالذين ٢تم سعي حثيث ُب نشر ا١تفهـو اٟتقيقي للعدالة نكأاالجتماعية 
 .االجتماعية  

لدراسات يتبُت لنا صلتها هبذه األْتاث كالدراسات كالكتب ُب ىذا الباب كابستعراض ىذه ا
ا١توضوع الكبَت ٥تتلف ا١توضوعات فيو كما أشران  ىذا وء ُب معاٞتة مثلّتأسهم كلو  اف أحاكؿ اينك 

و يصعب على الباحث التوسع ُب نأب ان ُب الدراسات السابقة كمًتامي األطراؼ ال ساحل لو، علم
من الصفحات ال ٯتكن ٕتاكزىا  ان ٤تددان ىناؾ قدر  فأك أك أغلب صور العدالة، السيما استقصاء ٚتيع 

االستفادة من كل ىذه  افللتعليمات األكادٯتية ٢تيكل )ب(، كلذا جاىدت قدر اإلمك كفقان 
 .افالدراسات ابلقدر ا١تعقوؿ كا١تمكن، كهللا ا١تستع
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 إجراءات البحث:
 كل مطلب  ُبللبحث اختيار أمثلة مناسبة ك كا١تطالب ا١تناسبة  ككضع ا١تباحثتفنيد موضوع البحث 

ا١ترجع كا١تصدر مع مقدمة  أك  ذكر حاديث ا١تناسبة لكل مطلب معية كاألالقرآنٚتع اآلايت ٍب ،
النبوية كاٟتكم على األحاديث  مواضعها، كٗتريجإىل ية القرآنعوك اآلايت  ٘تهيد لبعض ا١تطالب

 تدعيم البحث ابلنصوص الشرعية من الكتاب،كالسنة،كاآلاثر،ك قائليها، ىل إاألقواؿ األحاديث كنسبة 
مجتمع لٖتليل ا١توضوعات كاالستدالؿ بشكل موضوعي من خبلؿ دراسة عدة صور كظواىر كاقعية ل

 كا١تراجع . كذكر خا٘تة كفيها نتائج كتوصيات البحث،كفهرس لآلايت،كاألحاديثاألكؿ  
 متهيد 

ليقـو الناس ابلقسط  كالصبلة كالسبلـ على أعدؿ  افوؿ ا١تيو انك لكتاب ابٟتق وؿ ااناٟتمد  الذم 
 ا٠تلق أٚتعُت  صلوات هللا كسبلمو عليو  كعلى آلو كصحبو الكراـ.            

من أعظم ما جاء بو الشرع ا١تطهر بعد كتاب هللا عو كجل العدؿ الذم قاـ عليو السموات  افف
 اينفبدكف العدؿ ال تستقيم حياة البشر  كُب سياؽ دالالت مع، م كاألرض كبو قياـ الناس كحياهت

 العدؿ عدـ اينمن مععطاء كل ذم حق حقو  كتوكية النفس  ك العدؿ ُب النفس كىي استقامة كإ
 كالعدؿ ُب اٟتكم  فالعدؿ مفهـو شامل.اآلخرين كالعدؿ مع  اإلنصاؼ االعوجاج ك 
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  قتو وحقيالعدل لفصل األول: ا

 يوانادلبحث األول : تعريف العدل وحقيقتو ومع
 ادلطلب األول: تعريف العدل يف اللغة واالصطالح:

 الفرع األول: التعريف اللغوي
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الىةه العدؿ ُب اللغة: )عدؿ(   ع د ؿ. ) فعل : ثبلثي الـز (. عىديٍلتي ، أىٍعديؿي ، مصدر عىدى
يدؿ على اعوجاج.فاألكؿ: العدؿ  اآلخريدؿ على استواء، ك أحد٫تا .(ُ) اٟتٍىاًكمي كىافى عىٍدالن  عىديؿى . 

: فيقاؿ ُب االعوجاج: اينالثمن الناس: ا١ترضي ا١تستوم الطريقة. يقاؿ: ىذا عدؿ، ك٫تا عدؿ.ك 
ـى ُب النػُّفيوسً (ِ)عرجانعدؿ، أم انك عدؿ.  وي ميٍستىًقيمه كقيلى : ىو األىٍمري ان اٍلعىٍدؿي : ضد اٞتٍىٍوًر كىو مىا قا

ساكى  اف" فى  افاإلحساَّلل ى أيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ ك  فإتػىوىسط بُتى اإًلٍفراًط كالتػ ٍفرًيط: " اٍلمي 
ي
اةي ُب العىٍدؿى : ىو ا١ت

يكافىأىًة 
يػٍره  ان خىَتٍ  افا١ت كىو إعطاء ا١ترء  ، اإلنصاؼ  العدؿ: اىنكمن مع( ّ) افاإلحسفىشىرٌّ ك  ان شىرٌ  افك فىخى
:) كُب التنويل العويو ،كالفداء واءكاٞت ،كالنظَت ،كا١تثل،عدلة أيضا  لو كأخذ ما عليو ،كيقاؿ امرأة ما

     )(ْ)العدالة، كىو االعتداؿ كاالستقامة، : . العدؿ مصدر ٔتعٌت

.  ،لي كالن ظَتي الًعٍدؿي : ا١تًثٍ  : ًعٍدؿي  -الًعٍدؿي  العدؿ ُب اللغة : اينمع  (ٓ)اٟتق إىل ا١تيل  كىو العىٍدؿي
: :  عىٍدؿي الشيءى : أقامو  عىد ؿى  : عىد ؿى ) عليو.كىو إعطاء ا١ترء ما لىوي كأٍخذي ما  ، اإلنصاؼ العىٍدؿي

 .افا١تكياؿى كا١تيو  عىد ؿى  يقاؿ : كسو اه.
الىة  رىجىعى. كعىدىؿى  إليو  كعىدىؿى  ،: حادا  كيقاؿ عدؿ عن الطريق  ، كمىٍعًدلىة : ُب أمرًه عىدال،كعىدى

 (ٔ)بربًٌو عىٍدال ، كعيديكال : أىشرؾ كسو ل بو غَته  عىدىؿى  استقاـ كيقاؿ :
  : سىو اهي ، أىقىامىوي. افاٍلًميوى  عىدىؿى *
  الس ٍهمى : قػىو مىوي ، سىو اهي. عىدىؿى  *
نػىهيمىا ، جىعىلىوي ًمثٍػلىوي. * لىوي ًبصىاًحًبًو : سىو ل بػىيػٍ   عىدى
نػىهيمىا.قػىوٍ  عىدىؿى  *  ليوي ًفٍعلىوي : سىاكىل بػىيػٍ
 .ُب استقامتو عىٍدؿ ليس لو -ًمٍثل كنظَت : *

                                                           

 ٖٖٓص   ؿمادة : عد ،ِ،جّط م الوسيط ، جادلعار ،ج(إبراىيم مصطفى / أٛتد الوايت / حامد عبد القادر / دمحم النُ)
 .ِْٕ-ِْٔ/ ص ْ ،ج،ُ، ط م مقاييس اللغةجمعابن فارس ، (ِ)
 . َُِ،صمادة  :عدؿ ،ِواىر القاموس ،ط جالعروس من  جات(  ا١ترتضى الوبيدم،  ِ)
 ُاآلية : وء من ،ج:  عاـناال( سورة ْ)

   ُّ/ْ، مادة  :عدؿ  ،ٔطالقاموس ايط،الفَتكز آابدم،  (ٓ)
 مرجع سابق  (ٔ)
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اٟتق إىل كلمة العدؿ أصلو االستواء كاالستقامة كالعدؿ بُت األمرين أك الشيئُت كا١تيل   افا٠تبلصة: 
 : التعريف االصطالحياينالثالفرع  كالصواب.

 الةؿ مفهـو العدك نات ها عبارات العلماء:صطبلح فقد تنوعت فيأما تعريف العدالة ُب اإل
قاؿ التعريفات من ىذه ،لتعريفو كٖتديدهكالفبلسفة على كجو ا٠تصوص  اىتماـ العديد من ا١تفكرين

: اٍلعٍدؿ  لعدؿ ا )كعرفها ا٠تطيب البغدادم بقولو :.(ُ)تػيٍعًطي من نىفسك اٍلوىاًجب كأتخذه" فأابن حـو
مر بو كتوقي ما هنى عنو ، كٕتنب الفواحش ا١تسقطة كٖترم اٟتق داء فرائضو كلوـك ما أىو من عرؼ أب

ت ىذه حالو فهو انم الدين كا١تركءة فمن كسلكالواجب ُب أفعالو كمعاملتو كالتوقي ُب لفظ ٦تا ي
ر الذنوب و عدؿ ُب دينو كمعركؼ ابلصدؽ ُب حديثو كليس يكفيو ُب ذلك اجتناب كبائنأبا١توصوؼ 

 (  ِ)و كبَت.نأو ال يعلم نأ١تا يقوؿ كثَت من الناس  حىت يكوف مع ذلك متوقيان  اليت يسمى فاعلها فاسقان 
ىيئة إىل كعرفها الغوايل بقولو: )كالعدالة: عبارة عن استقامة السَتة كالدين كيرجع حاصلها 

كذكر (ّ) (وٖتصل ثقة النفوس بصدقحىت  ان لى مبلزمة التقول كا١تركءة ٚتيعراسخة ُب النفس ٖتمل ع
ما يستحب كترؾ ما  الرعاية: )كفعلزاد ُب  ،التهمةتفاء انك الريبة  العدالة:)اجتناب اٞتوزم ُب أبو دمحم

وؿ كتبو ليقـو الناس نأك أرسل رسلو، ىل تعاو ك انهللا سبح فأ ة:يقوؿ ابن قيم اٞتوزي (ْ)يكره( اىػ 
فر كجهو ابلقسط، كىو العدؿ الذم قامت بو األرض كالسماكات، فإذا ظهرت إمارات العدؿ كأس

: "ىو: عبارة عن األمر ا١تتوسط بُت طرُب اإلفراط اينقاؿ اٞترج (ٓ)فثم شرع هللا كدينو(  افأبم طريق ك
 ،و مستقيمنأ : ضد اٞتور، كما قاـ ُب النفوس:العدؿ٣تد الدين الفَتكز آابدم كقاؿ  (  ٔ)كالتفريط"

 (ٕ)ُب األمر، استقاـ فيو(  عادالن  افصاؼ، ككانعدؿ: 

                                                           

 ،ّّص:  ِ، طاألخالق والسًن يف مداواة النفوسرم، (الظاىُ)
    َُِ، ص كتاب الكفاية يف علم الرواية،البغدادم، (  (2

  ُٕٓ،ص/ ُ،ج  ُ، ط ادلستصفى يف علم األصولالغوايل ،   (ّ)
 ػ   ْْص  ُِج    ِ، ط  الفإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاا١ترداكم ، ا  (ْ)
 ( ّْٖ/ ِص ) ،جُط  احلكمية يف السياسة الشرعية الطرقوزية  اٞتقيم  ابن (ٓ)
 ُْٕص ُ ،جُط، كتاب التعريفات،جاينر اٞت(  (ٔ

  ُّ/ْص ، مادة : عدؿ ،ٔط القاموس ايط،َتكز آابدم، الف (ٕ)
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مبلزمة  : )ا١تراد ابلعدؿ من لو ملكة ٖتملو على(ُ)ىل اافظ ابن حجر رٛتو هللا تعكعرفها اٟت
 (  ِ)( التقول كا١تركءة ، كا١تراد ابلتقول: اجتناب األعماؿ السيئة من شرؾ أك فسق أك بدعة

ا١ترداكم عدة تعريفات للعدالة ُب كتابو  افذكر عبلء الدين أبو اٟتسن عليُّ بن سليمك  
حيث قاؿ: )العدالة: ىي استواء أحوالو ُب دينو كاعتداؿ ( عرفة الراجح من ا٠تبلؼُب ماإلنصاؼ )

 (ّ)أقوالو كأفعالو، كقيل: العدؿ من مل تظهر منو ريبة( 
ىو فصل اٟتكومة على ما ُب كتاب هللا كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، ال اٟتكم : : العدؿاينقاؿ الشوك 

ىو ا١تساكاة بُت التصرؼ كبُت ما يقتضيو اٟتق دكف زايدة كال )العدؿ  اينيقوؿ ا١تيد(.ْ")ابلرأم اجملرد
 .ُب استقامتو عىٍدؿ ليس لو(  ٓ)(افنقص

معٌت إىل ا ترجع هنأتنوع عبارات العلماء من ٤تدثُت كأصوليُت كفقهاء، إال كا٠تبلصة ُب األمر 
لتقول النفس ٖتمل صاحبها على مبلزمة ا صفة راسخة ُب ما: ملكة أهنأكاحد كىو 

من شرؾ  ، كابطنان ان ا١تنهيات من الكبائر ظاىر  ا١تأمورات، كاجتنابكالتقول ضابطها: امتثاؿ ... ةكا١ترك 
 كالتخليابلفضائل،  التحليكا١تركءة ضابطها: آداب نفسية ٖتمل صاحبها على . أك فسق أك بدعة

لُت كشركط ٖتقيق العدؿ فتعدد معٌت العدالة كصفات العاد(ٔ:)العرؼإىل عن الرذائل، كترجع معرفتها 
ا١تراد منها معرفة  فأكأكثر الناس من تكلم ُب مفهـو العدالة ىم الفبلسفة كسنذكر أىم  من تكلم مع 

ـ سائد عند العلماء كُب ىذا ا١تفهو  فأكىذه داللة على  ، اإلسبلـالتعدد كالتنوع ١تفهـو العدالة ُب 
لك كمع ذ ب اٟتياة انو قيقو ُب ٚتيع جٍب ٖت صاص العدؿ بتحقيق الذات أكالن كاخت اإلسبلـ اتريخ 

موضوع العدالة قد شغل  فأ ىعل أتكدة عبارات يية منها كالسياساألخبلق٧تد ُب الكتاابت الفلسفية ك 
 .ـالفبلسفة كا١تفكرين منذ القد افىذأ

                                                           

. ، الشافعيين العسقبلاين : شهاب الدين أبو الفضل، أٛتد بن علي بن دمحم بن دمحم بن علي الكنينر العىٍسقبلجحى  ابن(ُ)
ـ ُِّٕىػ، ِٖٓ -ىػ ّٕٕبفلسطُت، كمولده ككفاتو ابلقاىرة  فصاحب أشهر شرح لصحيح اإلماـ البخارم أصلو من عسقبل

 ـ   ُْْٖ -
   ِٗ،ص   ُأىل ط نزىة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح ، ين( العسقبل(ِ

  ُط     ّْ/ ُِص  ،ج،  ح من اخلالفجصاف يف معرفة الراناالا١ترداكم ، (ّ)
 (.  1/555)  4،ط  امع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالجفتح القدير ، ًانالشوك(4)

يد(ٓ
ى
 ِٖٓ/ُص  ،ج ُط،ق اإلسالمية وأسسهااألخال، اين(. ا١ت

 ُّٕ - ُّٓ/ّ :ص  ،ج،  ُط   فتح ادلغيث للسخاوىالسخاكم ،   (ٔ)

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A/i110&p2
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  العدل والفرق بينها:اين: دالالت ومعاينالثادلطلب 
كرد اآلايت  حىت ااينتلك ا١تعكالسنة كالفرؽ بُت  ف القرآ العدؿ ُب اينذكر معُب ىذا ا١تبحث أ

  كاالعتداؿ: اٟتكم ابلعدؿ،القسط العدؿ  العدؿ: اينمن مع ،اينفيظهر للقارئ تلك ا١تعاألحكاـ ك 
 (ُ)(.، كالتوسط اإلنصاؼكاالستقامة، كالتقوًن، كالتسوية، كا١تماثلة، كا١توازنة، كالتوكية، كا١تساكاة، ك 

بُت العدؿ كالقسط، فهما أشبو اب١تًتادفات  ان بداية مل تفرؽ معاجم اللغة كثَت  غةالعدؿ كالقسط ُب الل
آية  ُب القرآف اللغوية، لكن كركد اللفظُت ُب

ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے]كاحدة"

 ١تا اٌل اعٌت، ك ُب ا١ت ان ىناؾ فركق فأيفيد  (2)[ےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺
 العدؿ أكرد اينفحوؿ مع.الذم يفيد ا١تغايرة ٚتعهما ا١توىل ُب آية كاحدة كفٌرؽ بينهما ْترؼ الواك
العدؿ ضد اٞتور، كالعدؿ ابلكسر ا١تثل، (ّ)اإلماـ دمحم بن أيب بكر الرازم ُب كتابو ٥تتار الصحاح

 اينما ُب معأ ،كالعدؿ ابلفتح ما عدؿ الشيء من غَت جنسو، كالعديل الذم يعادلك ُب الوزف كالقدر
لقسط ابلكسر العدؿ تقوؿ منو أقسط الرجل فهو ا :فقد أكرد اإلماـ القسط كالقسطاس

لفرؽ بُت العدؿ كبعض ا .اٟتصة كالنصيب يقاؿ تقسطنا الشيء بيننا ان القسط أيض.مقسط
، ان ٝتي ا١تكياؿ قسطالقسط: ىو العدؿ البُت الظاىر، كمنو : الفرؽ بُت العدؿ كالقسط: الصفات

، كقد يكوف من العدؿ ما ٮتفى، ك٢تذا ظاىران  هو يصور لك العدؿ ُب الوزف حىت ترانال ؛ان قسط افكا١تيو 
 اينمن مع(ْ). القسط ىو النصيب الذم بينت كجوىو، كتقسط القـو الشيء تقاٝتوا ابلقسط فإقلنا: 

 "اٟتق"كمأتعٌت  العدؿ  القرآف العدؿ: اٟتق  فقط كرد ُب  

 ( ٓ)َّ[ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ]
ُب قولو   لقرآف اكقد ذكر هللا ُب  اف: ا١تيو   العدؿاينمن مع

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ]

                                                           

 ـ ُُْٓ - ُِّٗ( )  ْٗٓ/  ِ) عدؿ ( ) موس ايط القاالفَتكز أابدل ،(ُ)
  ٗرات اآلية :اٟتجسورة  (ِ)
 َُِ/ُ ص ،جمادة  :عدؿ  ،ٓط ، سلتار الصحاح الرازم، (ّ)

   ِٖص’مادة  :عدؿ  ،ُط،الفروق اللغوية ،  العسكرم (  ْ)
 ُِٓاآلية : وء من،ج: عاـنسورة اال(ٓ)
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كىو العدؿ  افيوى ا١تً : يقوؿ الشيخ السعدم(1)ٌٍَّّّ[ٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ
كامر كالنواىي كُب ُب األقواؿ كاألفعاؿ، كالدين الذم جاءت بو الرسل، كلو عدؿ كقسط ُب اال

إعطاء  كىو:اإلنصاؼ العدؿ  اينكمن مع(2). دمعامبلت ا٠تلق، كُب اٞتناايت كالقصاص كاٟتدك
و عدؿ عليو. كال نأالسارؽ إذا قيطع قيل:  فأال ترل االنصف، كالعدؿ يكوف ُب ذلك كُب غَته، 

تعطيو نصف الشيء، كأتخذ نصفو من غَت زايدة كال  فأاإلنصاؼ صف، كأصل انو نأيقاؿ: 
صف ان، كيقاؿ:  اإلنصاؼ طلب منك النصف. كما يقاؿ: أطلب منك أكرٔتا قيل: ، افنقص

ىي الغاية ك  الفرؽ بُت العدالة كا١تساكاة .(ّ) (بلغ نصف نفسو، كنصف غَته إذا بلغ نصفوالشيء. إذا 
ىو اٟتاكم ابلٌسويٌة  -ٖتقيقها، كىي الغاية ا١ترجٌوة منها، كالعادؿ ُب ٣تاؿ اٟتكمإىل يت تسعى العدالة ال
القسط البلـز و نأقد جاء ُب تعريف العدؿ  و ٮتلف صاحب الٌشريعة ُب حفظ ا١تساكاة كمن ىنانال

   (ْ)( افلبلستواء )أم لتحقيق ا١تساكاة بُت الطٌرفُت دكف زايدة أك نقص

اإلطار العاـ للشريعة، كٖتديد أىدافها  افمعرفة مقاصد الشريعة ٢تا أ٫تية ابلغة ُب بيجاءت 
لعدؿ ُب ا كثَتة  ان أحكاميعة الشر مصادر كرد ُب ، السامية، كا١تعاكنة على الدراسة ا١تقارنة كالًتجيح

كمنع التبلعب فيو، كأعطى حق التدين حقو، كربطو ابلفكر  الدين حفظ منكحقوؽ اإلنساف 
كالعقل، كحرية االعتقاد، كاحًتاـ بيوت العبادة، كا١تسا٤تة مع غَت ا١تسلمُت، كعدـ اإلكراه ُب الدين، 

متبلعب ابلدين، نظم  ونال ؛غَته، مع تشريع العقوبة للمرتدكالتساكم ُب ا١تعاملة ا١تالية بُت ا١تسلم ك 
تحار، كاالعتداء عليها، نإ٬تاد النفس أبفضل الطرؽ، كحرص على اافػظة عليها، كمنع االاإلسبلـ 

حىت للجنُت، كأابح اظورات  افسنإالعمد، كقرر حق اٟتياة لكل  كافكأكجب القصاص على العد
 .سيلة تدمَتيةك  ةفس، كحـر إفناء النوع البشرم أبيلضركرة اٟتفاظ على الناعند 

                                                           

 ِٓسورة اٟتديد اآلية:(ُ)
   ِْٖ/ُ انتفسًن تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنلسعدم ، ا (ِ)
    َٖص  ’مادة  :عدؿ  ،ُط،الفروق اللغوية العسكرم ، (ّ)
 .َُٓص  ُ،ط تطهًن األعراقهتذيب األخالق و ابن مسكويو ،   (ْ)
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 : مفهوم العدالة يف مصادر الشريعةاينالثادلبحث 
 القرآن ردة يف االو األحكام ادلطلب األول: آايت العدل و 

من أجل  تجاء لتحقيق العدؿ ُب األرض يمقاصد الشريعة ىي ا١تنطلق اٟتقيقي كاألساس فإ٘تهيد: 
ق ا١توصل اىل حفظ حقوؽ الطريك  كذلك ّتلب النفع لو، كدفع الضرر عنو نساف مصاّب اإلٖتقيق 

 كتعاىل  نساف لنفسو مع خالقو كرازقو سبحانوقامة الدين يكمل فيو عدؿ اإلإقصد فم ،اإلنساف
نساف حق ربو كيناؿ حقو كاف مل ٬تب على هللا أم حق  ، كمقصد حفظ النفوس ك يعطي اإلفبذل

كمقصد حفظ العقل كالنسل االقصاد ١تاؿ ك كحفظ ا١تاؿ لتحقيق حقوؽ ا .النسل البشرم ٖتقق بقاء
كغَتىا من ٖترًن ا١تيت كقتل النفس  كلها جاءت هبا الشريعة  لتحقيق مبدأ حقوؽ اإلنساف كمن 
خبلؿ سرد اآلايت ُب ىذا ا١تبحث يتبُت أف كل أحكاـ كمقاصد الشرع ىي حفظ اٟتقوؽ برد الضر 

 .كجلب النفع 
، سرد اآلايت الواردة ُب معٌت العدؿ اف كردت آايت كثَتة ُب معٌت العدؿ كُب ىذا ا١تبحث ٨تاكؿ

ر هللا عو كجل العظيم  مشتمل على ىذا ا١تعٌت العظيم كُب مواطن عديدة أيم القرآف  فأككيف 
هللا عو كجل لنفسو ابلعدؿ كالقسط:   شهادةابلعدؿ كمن أعظمها 

 (1)[ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ]

لو، قاؿ ُب الكشاؼ:  لعدؿ ُب ٚتيع أموره، أك مقيمان اب ًقسًط  أم: العدؿ أم: قائمان لاب ان كقولو: قىاًئم
  (ِ)( ان ميصىٌدقاٟتق كىىيوى  ) :ا حاؿ مؤكدة كقولوهنا

ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۅۅۉۉې]

ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائ](3)[ېېې

ىل اأمر منو تع كإذا حكتم بُت الناس أف ٖتكموا ابلعدؿ : كقوؿ. (4)[ۈئەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ

                                                           

  ُٖاآلية: افسورة آؿ عمر (ُ)  
 (    َِٗ،ص/ ُ ،ج  ُط ن علم التفسًنامع بٌن فين الرواية والدراية ماجلفتح القدير ، اينالشوك(ِ)
 ُِاآلية : افسورة آؿ عمر  (ّ)

  ٖٓسورة النساء اآلية: (ْ)  

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A/i110&p2
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A/i110&p2
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ا نولت ُب ٪تإ:  كشهر بن حوشب كزيد بن أسلم  بن كعبدمحم ابٟتكم ابلعدؿ بُت الناس ؛ ك٢تذا قاؿ
إىل ما مل ٬تر ، فإذا جار ككلو  قاضيهللا مع ال فإ " : كُب اٟتديث . مراء ، يعٍت اٟتكاـ بُت الناساال

 كقولو . كُب األثر : عدؿ يـو كعبادة أربعُت سنة  (ُ) جار  تربأ منو ( للحاكم ) فإذاكُب ركاية ،  نفسو
كىذا نص صريح كأمر كاٟتكم ابلعدؿ بُت الناس  (ِ) (ت اانمداء االاأم : أيمركم بو من : ا هللا نعمٌ  فإ

كىنا أمر   (3)[وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی]كاضح من هللا عو كجل 
مر أيخذ حقو لضعفو فأ فأال يستطيع   ان ليتيم غالبا فإحاؼ  ُب حقو حيث جبعدـ ظلم اليتيم أك إ

هللا مطلع على   فأك قاص حقو. انسط كعدـ ظلمو سواء أبكل مالو أك ا١تعوؿ أك الوصي ابلقياـ ابلق
:أيها   مكمهما يكن منك  كل شيء عليم ٔتا يقدمو ا١تعيل. قاؿ: أبو جعفر يعٍت بذلك جل ثناؤه

أمر هللا ُب إىل تهاء نتقوموا فيهم ابلقسط، كاال فأاليت أمركم هللا ا١تؤمنوف، من عدؿ ُب أمواؿ اليتامى، 
ٔتا ىو كائن منكم، كىو ٤تصو ذلك   ان مػ، مل يوؿ عال "بو عليما افهللا ك فإف "طاعتوإىل ذلك كُب غَته ك 

كم يـو جواء كلو عليكم، حافظ لو، حىت ٬تازيكم بو 
. القيامة

(ْ)
ېېېىىائ](5)[ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ]

األمر كاٟتكم كلو قائم على (6) [ائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ
ُب  ان : صدق ابن كثَت رٛتو هللا  : يقوؿ،فيما حكم فيما قاؿ، كعدالن  قاؿ قتادة : صدقان ،القسط كالعدؿ

مر بو فهو العدؿ افحق ال مرية فيو كال شك، ككل ما ُب الطلب ، فكل ما أخرب بو  الن خبار كعداإل
 (ٕ)(و ال ينهى إال عن مفسدةانفالذم ال عدؿ سواه، ككل ما هنى عنو فباطل ، 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ]

                                                           

قاؿ الًتمذم  ىذا حديث حسن غريب النعرفو اال من حديث عمر القطاف  ّٗص  ْج  َُٗٗ ُط  دلستدركاٟتاكم ،ا (ُ) 
 . كقاؿ اٟتاكم إسناده صحيح . 

 .  ِٖٗ/ص  ِ،ج، ِ، ط تفسًن ابن كثًنابن كثَت ، (ِ)
 ُِٕاآلية  وء من،ج: سورة النساء(ّ)
 . ٖٗص ُ،ج،  ُ، ط انيف أتويل القر  انامع البيجالطربم ، (ْ)
  ِْاآليةوء من ،ج: سورة ا١تائدة (ٓ)
  ِٗاآلية : سورة األعراؼ(ٔ)

   ِِّ/ّ( تفسَت ابن كثَت ٓ(

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16128
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16128
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 جواءكىم ال يظلموف من   قضي بينهم ابلقسط،يقوؿ قضي حينئذ بينهم ابلعدؿ كقولو(ُ)[ٹ
يعاقبو هللا ، كإما  فأ، إما   افاإلٯتو . كا١تسيءي من أىل ان، كلكن ٬تازم اسن إبحس ان أعما٢تم شيئ

  (2)( ُب الناًر. فذلك قضاء هللا بينهم ابلعدؿ، كذلك ال شٌك عدؿه ال ظلمه  يعفو عنو، كالكافر ٮتلد فأ

       إىل وقال تع

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈچ]

قو كُب حق عباده، فالعدؿ الذم أمر هللا بو يشمل العدؿ ُب ح (ّ)[ژژڑ
لية يؤدم العبد ما أكجب هللا عليو من اٟتقوؽ ا١تا فداء اٟتقوؽ كاملة موفرة أبافالعدؿ ُب ذلك 

ما عليو ٖتت  كالبدنية كا١تركبة منهما ُب حقو كحق عباده، كيعامل ا٠تلق ابلعدؿ التاـ، فيؤدم كل كاؿو 
كالعدؿ ،كالية القضاء كنواب ا٠تليفة، كنواب القاضي كأُب ذلك كالية اإلمامة الكربل،  كاليتو سواءن 

 فأكمن العدؿ ُب ا١تعامبلت رسولو، كأمرىم بسلوكو،  افىو ما فرضو هللا عليهم ُب كتابو، كعلى لس
كال  تعاملهم ُب عقود البيع كالشراء كسائر ا١تعاكضات، إبيفاء ٚتيع ما عليك فبل تبخس ٢تم حقان 

كذلك كنفع الناس اب١تاؿ  ةفضيلة مستحب افاإلحستظلمهم. فالعدؿ كاجب، ك ال تغشهم كال ٗتدعهم ك 
البهيم ا١تأكوؿ  افو اٟتيإىل  افاإلحس و يدخل ُبنأ واع النفع حىتنأكالبدف كالعلم، كغَت ذلك من 

(ْ). كغَته
الذم يكفل لكل فرد كلكل ٚتاعة كلكل قـو قاعدة اثبتة للتعامل ، ال ٘تيل مع  جاء العدؿ.
ال تتأثر ابلود كالبغض ، كال تتبدؿ ٣تاراة للصهر كالنسب كالغٌت كالفقر، كالقوة كالضعف. ك ا٢تول ، 

جوار العدؿ .. ) إىل كاحد للجميع ك  افد للجميع ، كتوف ٔتيو ا ٘تضي ُب طريقها تكيل ٔتكياؿ كاحا٪ت
يتسامح ُب  افريد ١تن ي ان ( .. يلطف من حدة العدؿ الصاـر اٞتاـز ، كيدع الباب مفتوح افاإلحس

اجب عليو ؽ العدؿ الو ينهض ٔتا فو  أف ب، كشفاء لغل الصدكر . ك١تن يريدلود القلو ان بعض حقو إيثار 
 (ٓ)" فضبلن  كم جرحا أك يكسبايدأف 

                                                           

 ْٓاآلية  : يونسسورة  (ُ)
 ٗٗ/ُٓ،  ُط  ،انلقر يف أتويل ا انامع البي،جالطربم ،  (ِ)

 َٗاآلية   : ( سورة النحلّ)
   ٕٔٓ(  ص  ُ ،ج،  ُط  ان الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنًنتيسالسعدم ، (  ْ)

 (    َُِٗ/ْص  )  ،ج  ُٕ، ط الكرمي انيف ظالل القر سيد قطب ، (ٓ)
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چڇصڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ]

: كنضع ا١توازين القسط ليـو القيامة فبل تظلم نفس شيئا ا١توازين ٚتع ىل اقولو تع (1)[ڇڇ
 توزف بو أعمالو ، فتوضع اٟتسنات ُب كفة اانلكل مكلف ميو  افو يدؿ بظاىره على ان. فقيل: افميو 

منها  افزين للعامل الواحد ، يوزف بكل ميو يكوف ىناؾ موا فأ، كالسيئات ُب كفة . كقيل : ٬توز 
كىأيًمٍرتي ) قولو. يقوؿ السعدم ُب تفسَته (ّ)[ېې]كقاؿ تعاىل:  (ِ)(صنف من أعمالو 

نىكيمي  أم: ُب اٟتكم فيما اختلفتم فيو، فبل ٘تنعٍت عداكتكم كبغضكم، اي أىل الكتاب من  :أًلىٍعًدؿى بػىيػٍ
يقبل ما  فأل األقواؿ ا١تختلفة، من أىل الكتاب كغَتىم، العدؿ بينكم، كمن العدؿ ُب اٟتكم، بُت أى
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  چكقاؿ تعاىل:(ْ)معهم من اٟتق، كيرد ما معهم من الباطل

چ
قوا هللا كرسولو كعملوا بشرعو، كونوا قائمُت ابلعدؿ، مؤدين للشهادة لوجو هللا اي أيها الذين صد .(ٓ)

ا١تشهود  افش افآابئكم كأمهاتكم، أك على أقاربكم، مهما كفسكم، أك على انت على انتعاىل، كلو ك
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  چ و كتعاىل: انكقاؿ سبح. (ٔ) ان أك فقَت  ان عليو غنيٌ 

﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁           

بالغة ، أم ليتكرر منكم القياـ امُت بناء مأيها الذين آمنوا كونوا قوٌ  ايقاؿ القرطيب ُب قولو :  (ٕ)چ
 (ٖ.)فسكم ، كشهادة ا١ترء على نفسو إقراره ابٟتقوؽ عليها انابلقسط ، كىو العدؿ ُب شهادتكم على 

و  انسبحكقاؿ                                                              .

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی]

                                                           

  ْٕبياء:نسورة اال (ُ)
   ِّٗ/ُُص) ،جانامع ألحكام القر اجلتفسًن ،  القرطيب(ِ)

 .ُٓاآلية:  وء من،ج: ( سورة الشورلّ)
 ( ٕٔٓ / ُص )  ،جان،الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنالسعدم   (ْ)

 .ُّٓاآلية  وء من،ج: ( سورة النساءٓ)
 ََُص ُج   ٣ِتموعة : التفسَت ا١تيسر . ط  (ٔ)

 ٖ( سورة ا١تائدة، اآلية: ٕ)
 (  ُّٕ/ٕص )  ج،،  ُ. طانامع ألحكام القر اجل ، القرطيب    (ٖ)
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يقوؿ "(ُ)َّ[یییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجث
 ان أعدؿ بينكم معشر األحواب، فأسَت فيكم ٚتيع افذكره: كقل ٢تم اي دمحم: كأمرين ريب  جل ىلاتع

نىكيمي )  كعن قولو إليو ابٟتق الذم أمرين بو كبعثٍت ابلدعاء  قاؿ قتادة : "أمر نيب (  كىأيًمٍرتي أًلىٍعًدؿى بػىيػٍ
هللا ُب األرض، بو  افكالعدؿ ميو (ِ)عليو" يعدؿ، فعدؿ حىت مات صلوات هللا كسبلمو افهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

من الشديد، كابلعدؿ يصدؽ هللا الصادؽ، كيكذب الكاذب،  أيخذ للمظلـو من الظامل، كللضعيف
قاؿ  . كاىتدل ابٟتق هللا عو كجل ١تن قاـ ابلعدؿ أثٌت) (ّ)( كابلعدؿ يرد ا١تعتدم كيوٓتو

 : ةم  ٍن خىلىٍقنىا أكى٦ت   :قاؿ ابن كثَت يقوؿ تعاىل (ْ)[ڌڌڎڎڈڈژژ]وانسبح
عملوف ي وفى ل، كىًبًو يػىٍعدً إليو يقولونو كيدعوف  ، يػىٍهديكفى اًبٟتٍىقٌ كعمبلن  مةه قائمة ابٟتق قوالن أم كمن األمم أ

.كيقضوف
قاؿ سعيد عن  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ا١تراد هبذه األمة ا١تذكورة ُب اآلية، ىي  فأكقد جاء ُب اآلاثر: (ٓ) 

لكم، كقد أيعطي القـو  يقوؿ إذا قرأ ىذه اآلية افنيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك افسَت ىذه اآلية: بلغنا قتادة ُب تف
كقاؿ عو  ًمن (ٔ)[ېېېىىائائەئەئ]قاؿ :  مثلها بُت أيديكم

ىل يستوم ىذا األبكم  : يعٍت "( ٕ)[ڻڻڻۀۀہہہہھھھ]قائل
، كيدعو  الكلُّ على مواله، الذم ال أيٌب ٓتَت حيث توج و، كمن ىو ، إليو انطق متكلم، أيمر ابٟتقًٌ

ذكره، ىل اتوحيده كطاعتو، يقوؿ: ال يستوم ىو تعإىل كىو هللا الواحد القهار، الذم يدعو عباده 
يقوؿ: كىو مع أمره ابلعدؿ، على   :تىًقيمو كىىيوى عىلىى ًصرىاطو مُّس: ما كصف. كقولو . كالصنم الذم صفتو

، كال يوكؿ عنو"إىل طريق من اٟتقًٌ ُب دعائو   .       (ٖ)العدؿ، كأمره بو مستقيم، ال يعوج عن اٟتقًٌ
ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    چ :إىل قاؿ هللا تع  ، آايت العدل يف احلكم

                                                           

  ُٓاآلية: سورة الشورل  (ُ)
 (ُٕٓ/  ُِص )،ج  ُط انعن أتويل آي القر  انامع البي،جالطربم ،    (ِ)
  ُٖٓص   ُِ ،جا١تصدر السابق (ّ)
 ُُٖسورة  األعراؼ  اآلية: (ْ)

   ِّٗص ِ،جِط  تفسًن ابن كثًن  .ابن كثَت  )ٓ(
 ُٗٓاآلية  : سورة  األعراؼ(ٔ)
  ٕٔاآلية  وء من،ج: النحل سورة (ٕ)
 .ِِٔ/ ُٕص  ،ج  ٔط انعن أتويل آي القر  انامع البي،جالطربم ، (ٖ)
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چې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ: وانكقاؿ سبح  .(ُ)

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ     ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې

چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت
(ِ) .

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  چ كقاؿ تعاىل: 

ڃ ڃ  ڃ   ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ. كقاؿ تعاىل: (ّ)چڃ

﮶  ﮷  ﮸   ﮹ ﮺  ﮴﮵   ،نتائج اآلايت  .(ْ)ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  
ا كاضحة بينة كىي حجة هللا عو هنأا ُب ىذا ا١تطلب الشك كاآلايت السابقة اليت أكردهتالنصوص 

كىي أصل ُب ٖتقيق مصاّب الناس  بُت الناس ُب اٟتكم إقامة العدؿ كالقسط سواءن كجل للخلق ُب 
يكوف ىناؾ   فأعلى مصاّب الناس بعضها ببعض فلن ٖتقق اٟتياة دكف  ةقائم اإلنسانية اٟتياة  فإف

بُت الناس كتعامل كىذا التعامل  يكوف لتحقيق ا١تنافع من بعض فيكوف فيها حيف أك ظلم  تقاضو 
كذـ اٟتيف أك ا١تيل ألحد ألم أسباب  ، اٟتيف كالظلم فبل بد من إقامة العدؿ بينهم سواء  فاذا كقع

لقسط كالعدؿ يقـو على ا فأاٟتكم ُب الشرع ا١تطهر البد  فأت فلذا كاضح من اآلايت  انك
ثلة ألماحاديث ك ة  ٢تذا ا١تعٌت العظيم  كسنرد األكالسنة شاىدة كمبين ، الوعيد الشديد ١تن جار كظلم.ك 

لذلك . فهي مليئة ابألحداث كالنماذج  اٟتية من حكم الرسوؿ صلى هللا عيو كسلم  كالصحابة 
 الكراـ  . 
 : العدل يف السنة.اينالثادلطلب 

إف هللا   : ، عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ أيب يعلى شداد بن أكس عناألحاديث الواردة ُب  اٟتكم كفضلو: 
يءو، فإذا قتلتم فأحسنوا الًقٍتلة، كإذا ذْتتم فأحسنوا الذًٌٍْتة، كٍلييًحد  كتب اإلحساف على كل ش

 أحديكم شفرتو، كٍلَتيًٍح ذبيحتو

 

                                                           

 ٖٓاآلية : ( سورة النساءُ)
 ٓٗاآلية   : ( سورة ا١تائدةِ)
 .ُِٓ-ُُٓاآلية:من ( سورة االنعاـ ّ)
 .ٗاآلية  : ( سورة اٟتجراتْ)
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عن عبد اَّلٌل بن عمرك بن  كاٟتث عليو . افاإلحسليل كاضح على األمر ابلعدؿ بل اٟتديث د.(ُ) (
ا١تقسطُت عند اَّلٌل على  فإ)سٌلم: قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّلٌل صٌلى اَّلٌل عليو ك  -رضي اَّلٌل عنهما -العاص

منابر من نور عن ٯتُت الٌرٛتن عٌو كجٌل ككلتا يديو ٯتُت، اٌلذين يعدلوف ُب حكمهم كأىليهم كما 
 .(ِ)(كيٌلوا

كٌل سبلمى من الٌناس )قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّلٌل صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم:  -رضي اَّلٌل عنو -عن أيب ىريرة
رضي  -. )عن أيب سعيد ا٠تدرمٌ (ّ)الٌشمس يعدؿ بُت الٌناس صدقة(عليو صدقة، كٌل يـو تطلع فيو 

اَّلٌل يـو القيامة، كأدانىم منو إىل أحٌب الٌناس  اف)قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّلٌل صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم:  -اَّلٌل عنو
. )عن عوؼ بن (ْ) ( إماـ جائر ان اَّلٌل، كأبعدىم منو ٣تلسإىل : إماـ عادؿ، كأبغض الٌناس ان ٣تلس

بأتكم عن اإلمارة، كما انشئتم  فإ)قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّلٌل صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم:  -رضي اَّلٌل عنو -لكما
يها ندامة، نىي؟. فناديت أبعلى صوٌب ثبلث مرٌات: كما ىي اي رسوؿ اَّلٌل؟ قاؿ: أٌك٢تا مبلمة، كاث

 .(ٓ)كاثلثها عذاب يـو القيامة، إاٌل من عدؿ، ككيف يعدؿ مع قرابتو(
لى عظم كفضل العدؿ بُت حاديث السابقة  فهذه األحاديث تدؿ داللة كاضحة عاألنتائج 

 دعوة لؤلمة كلكل اٟتكاـ ان غبة الظلم كاٟتيف ُب اٟتكم كأيضا١تقسطُت يـو القيامة كم جواءالناس ك 
بُت  افحقهم كالقياـ ابلعدؿ حىت كلو ك مارة كالقضاء فهي موجبة ُبكاألمراء ككل من توىل اٟتكم كاإل

عن عامر قاؿ: ٝتعت ت صفتو أك لونو أك جنسو. انك  األمر صريح ابٟتكم بُت الناس أايٌن لكفار فا
 أيب عطٌية، فقالت عمرة بنت اينكىو على ا١تنرب يقوؿ: أعط -رضي اَّلٌل عنهما -بن بشَت افالٌنعم

َّلٌل عليو كسٌلم ركاحة: ال أرضى حىٌت يشهد رسوؿ اَّلٌل صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم، فأتى رسوؿ اَّلٌل صٌلى ا
                                                           

رقم اٟتديث (  الذبح كالقتل كٖتديد الشفرة افابب األمر إبحس ،افكتاب الصيد كالذابئح كما يؤكل من اٟتيو  ُبمسلم، أخرجو (ُ)
ُٗٓٓ 

ائر كاٟتث على الرفق ابلرعية كالنهي عن إدخاؿ اٞتابب فضيلة اإلماـ العادؿ كعقوبة  « كتاب اإلمارةُب  أخرجو مسلم ، ( 2)
 (.1221) رقم اٟتديث  ا١تشقة عليهم

 ( ََُٗ( كاللفظ لو، كمسلم )َِٕٕ) ٓ،جوء الفتح  -البخاري أخرجو( 3)

/ ِ( كاللفظ لو كقاؿ: حديث حسن غريب كذكره ُب ا١تشكاة كعواه للًتمذم كنقل كبلمو )ُِّٗالًتمذم ) رجو خأ(4)
(. كقد ٓٓ، ِِ/ ّقريب ) ظ( كعواه ١تسند اإلماـ أٛتد. كىو فيو بلفٓٔ/ ِٖ(، كذكره ابن تيمية ُب ـ،ٚتوع الفتاكل )َُْٗ

 (.ُُْ/ ِقولو: اٟتديث حسن .. )فيض القدير  افكم عن ابن القط(، كنقل ا١تنإُِْ= حسنو السيوطي ُب اٞتامع الصغَت )

( حديث ِّٔ/ ِكىو عند البوار ) ، كتاب اإلمارة ، ابب ذـ اإلمارة ،ُب الكبَت كاألكسط ابختصار الطرباين (أخرجوٓ)
 ( كاللفظ لو.ََِ/ ٓ(. ـ،ٚتع الوكائد )ُٕٗٓ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5808&idto=5897&lang=&bk_no=53&ID=917
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5808&idto=5897&lang=&bk_no=53&ID=917
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5525&idto=5807&lang=&bk_no=53&ID=860
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أشهدؾ اي رسوؿ اَّلٌل. قاؿ: أعطيت سائر  فأ أعطيت ابٍت عمرة بنت ركاحة عطٌية، فأمرتٍت اينفقاؿ: 
 افىنا بي.(ُ) فاتٌقوا اَّلٌل كاعدلوا بُت أكالدكم قاؿ: فرجع فرٌد عطٌيتو: كلدؾ مثل ىذا؟. قاؿ: ال، قاؿ 

اإلنساف مور اليت قد يغفل ألُب ذلك كىي من اية ككعيد ١تن حيف العدؿ بُت األبناء ُب العطية كالوص
لغَتىم فحـر الشرع اٟتكيم  افخرين  كحرمعليها ظلم كحيف لآل يًتتبة  كلكن عنها كلو بقصد اب

لرابط األسرة كعدـ  فهذه داللة كاضحة على ٤تافظة الشرع، وا أبناءهانعطااي كا٢تبات كلو كىذه ال
تفكك ىذه األسرة كبذلك يتشقق اجملتمع  ك٭تدث إىل يؤدم  اختبلؼ األبناء بينهم فإالشرخ فيها ف

قاؿ: ابيعنا رسوؿ اَّلٌل صٌلى اَّلٌل عليو  -رضي اَّلٌل عنو -عن عبادة بن الٌصامت فيها ا٠تلل كالظلم . 
ال ننازع األمر أىلو،  فأكسٌلم على الٌسمع كالطٌاعة ُب عسران كيسران، كمنشطنا كمكارىنا، كعلى 

اٟتديث السابق دليل على أصل من .(ِ) كنٌا، ال ٩تاؼ ُب اَّلٌل لومة الئم  مادؿ أيننقوؿ ابلع فأكعلى 
 افالعدؿ قائم بقوؿ اٟتق ُب أم موطن ك فأك قائم على قوؿ اٟتق  اإلسبلـ  فأك أصوؿ الشرع ا١تطهر 

عن أيب ىريرة رضي اَّلٌل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ   أك على أم حاؿ ُب ا١تنشط كا١تكره كالعسر كاليسر .
ثبلثة ال ترٌد دعوهتم، اإلماـ العادؿ، كالٌصائم حىٌت يفطر، كدعوة ا١تظلـو »َّلٌل صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم: ا

صرٌنك كلو بعد نيرفعها اَّلٌل دكف الغماـ يـو القيامة، كتفتح ٢تا أبواب الٌسماء كيقوؿ: بعٌوٌب، ال
لو مل » صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم: قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللٌ  -رضي اَّلٌل عنو -عن عبد اَّلٌل بن مسعود .(ّ)حُت(

اٝتو  يواطئرجبل مٌٍت أك من أىل بييت،  يبق من الٌدنيا إاٌل يـو لطٌوؿ اَّلٌل ذلك اليـو حىٌت يبعث فيو
 .(ْ) (كجوران  ،كما ملئت ظلمان كعدالن  ان اٝتي، كاسم أبيو اسم أيب، ٯتؤل األرض قسط

                                                           

 (.ِٕٖٓ) /ٓالفتح ،ج ص ،   ابب ا٢تبة للولد « كتاب ا٢تبة كفضلها كالتحريض عليها  البخارم،أخرجو ( ُ)

( ِٖٔٔ)ة ج(، كابن مإِّٖ( كاللفظ لو، صحيح النسائي )ُّٗ/ ٕالنسائي ) وأخرج (َُْٕ/ّ) ج ص كأخرجو مسلم(ِ)
 بدؿ العدؿ.« نقوؿ ابٟتق افكعلى »بلفظ 

ب ُب الص ائًًم الى تػيرىد دىعوتو ،ـً ياًكتىاب الص ،ُب سننو ماجو،و ابن أخرج(ّ) ( كقاؿ: ّٖٗٓالًتمذم )ك  ،ُِْٕرقم اٟتديث: ابى
كابن ==      ( كقاؿ: صحيح، كىو أطوؿ من ىذا.ََّٖ( )ُٕٖ/ ُٓحديث حسن. كأٛتد بتحقيق الشيخ أٛتد شاكر )

الو على شرط البخارم إال إسحاؽ بن عبيد اَّلٌل بن اٟتارث ،ج( كاللفظ لو. كقاؿ ُب الوكائد: إسناده صحيح كرُِٕٓة )جما
 ة.،ج( كعواه ألٛتد ُب مسنده كسنن الًتمذم كالنسائي كابن ماُِٗ/ ُتفسَته )كىو ثقة، كذكره ابن كثَت ُب 

/ ّامع )اٞت ُب صحيح اين( كىذا لفظو، كذكره األلبِِْٖ) -( كقاؿ: حسن صحيح، كأبو داكدَِِّالًتمذم )و أخرج( ْ)
 ( كقاؿ: صحيح.َُٖٓ( رقم )ُٕ -َٕ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4669&idto=4796&lang=&bk_no=52&ID=1635
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اشًتل رجل من )صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم:  قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللٌ  -رضي اَّلٌل عنو -عن أيب ىريرة
ذم اشًتل قاره جرٌة  فيها ذىب. فقاؿ لو الذم اشًتل العقار ُب علو، فوجد الٌرجل ال ان رجل عقار 

ذم شرل يت منك األرض، كمل أبتع منك الذىب. فقاؿ الا اشًت ا٪تالعقار: خذ ذىبك مٌٍت، 
: ألكما كلد، إليو جل، فقاؿ اٌلذم ٖتاكما ر إىل ا بعتك األرض كما فيها. قاؿ: فتحاكما ا٪ت،األرض

فسكما نأفقوا على انك كحوا الغبلـ اٞتارية، ان: يل جارية، قاؿ: اآلخرفقاؿ أحد٫تا: يل غبلـ.كقاؿ 
كاحده ُب   ثبلثةه  ، قاؿ: القضاةي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص -رضي اَّلٌل عنو -ن اٟتصيب.عن بريدة ب(ُ) منو كتصٌدقا
كرجل عرىؼ اٟتق  ،  ًة ، فرجله عرؼ اٟتق  فقضى بو .ُب الن اًر ؛ فأما الذم ُب اٞتن   افاٞتن ًة ، كاثن

حاديث متواترة كاأل(ِ)( فجارى ُب اٟتيكًم ، فهو ُب الن اًر ، كرجله قضى للناًس على جهلو فهو ُب الن ار
ُب األسرة كبُت األبناء  ُب ىذا الباب كىي فائضة ُب اٟتكم ابلناس كعدـ الظلم كالقوؿ ابٟتق كالعدؿ

حاديث  كنماذج كأمثلة ١تدل ة كاٟتكم  كىنا ذكران فقط بعض األكالوكجات كالعدؿ ُب العطية كالوصي
أحاديث فيما سبق ُب تعامل اإلنساف  كقد ذكران. رع جاء لتحقيقو بُت الناس الشكأف  أ٫تية العدؿ 

ُب العطية كُب تعاملو مع اٟتاكم أك اكـو أك ال يعدؿ  اآلخرو فبل يعطي دكف مع أىلو كزكجو كأبنائ
ُب حياتو حىت عدكه فيتعامل معو ابلعدؿ كالقسط كلو  اإلنساف الناس كل ذلك كغَتىا ٦تا يلـو أك مع 

كسبلمو عليو كعلى آلو  ريب على نفسو ىذا ىو ا٢تدم كا١تفهـو ُب شريعة أفضل البشر صلوت افك
: إليو )كتب بعض عٌماؿ عمر بن عبد العويو ف ُب العدؿ يـو الدين. أقواؿ السلإىل كصحبو الكراـ 

 إليو يرٌمها بو فعل.فكتب  يقطع ٢تا ماالي  فأرأل أمَت ا١تؤمنُت  فإمدينتنا قد خربت، ف افأٌما بعد، ف
مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتايب ىذا  فأأٌما بعد، فقد فهمت كتابك كما ذكرت " عمر، 

 (  ّ" ) و مرٌمتها كالٌسبلـنفإن الظٌلم، ابلعدؿ، كنٌق طرقها م فحٌصنها
حٌظ العبد من العدؿ أمر ظاىر ال ٮتفى، فأٌكؿ شيء ٬تب  اف"رٛتو اَّلٌل تعاىل:  -)قاؿ الغوايلٌ 

و لو نإ٬تعل الٌشهوة كالغضب أسَتين ٖتت إشارة العقل كالٌدين، ف فأعليو من العدؿ ُب صفات نفسو 

                                                           

(   ُُِٕرقم اٟتديث )    ابب استحباب إصبلح اٟتاكم بُت ا٠تصمُت ، كتاب األقضيةمسلم  ُب صحيحو .  و أخرج( ُ)
 (،.ِّْٕ/ ٔالفتح  ُب البخارمك   كاللفظ لو

 .عنو ( من طريق خلف بن خليفةُُٔ/َُ) ي( كالبيهقُِّٓ) ماجو( كابن ّّٕٓو أبو داكد )أخرج(ِ)
 .كقاؿ أبو داكد: كىذا أصح شىء فيو

 ( ٓ/َّٓص ) ،ج َُ،ج،  ِ)ط ، حلية األولياء وطبقات األصفياءايناألصبه (ّ)

http://www.al-islam.com/loader.aspx?pageid=1035&BookID=34&TOCID=790
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مو، ىذا ُب اٞتملة، أٌما تفصيبلت ما ٬تب عليو ُب للٌشهوة كالغضب فقد ظل جعل العقل خادمان 
ذم و يستعملو على الوجو الانعضو عدلو ُب كٌل  افك العدؿ ُب نفسو فمراعاة حدكد الٌشرع كٌلها، 

 افك  فإ اذم كافقو الٌشرع، كأمٌ يو فأمر ظاىر يدٌؿ عليو العقل الأذف الٌشرع فيو.كأٌما عدلو ُب أىلو كذك 
رٛتو اَّلٌل تعاىل:أفضل  -قاؿ ابن حـو.  (ُ)" ؿ ُب الٌرعٌية من أكجب كاجباتوالعد فإمن أىل الوالية ف

رٛتو اَّلٌل  -قاؿ ابن تيمٌية( ِ) يطبعو على العدؿ كحٌبو، كعلى اٟتٌق كإيثاره فأعلى ا١ترء ىل انعم اَّلٌل تع
ركل: اَّلٌل ينصر عاقبة الظٌلم كخيمة، كعاقبة العدؿ كرٯتة، ك٢تذا ي فأعوا ُب ز الٌناس مل يتنا فإ»:تعاىل

ت مؤمنة( )كقاؿ: ٬تب على كٌل انت كافرة، كال ينصر الٌدكلة الظٌا١تة، كلو كانك  فإك الٌدكلة العادلة، 
فيو   افك  فإك فاألمثل،  ابألمثل افيستعُت أبىل الٌصدؽ كالعدؿ، كإذا تعٌذر ذلك، استع فأكيٌل أمر 

ا ىو فعل ٪تإخبلؽ ٢تم، كالواجب أبقواـ الٌدين ابلٌرجل الفاجر، كاَّلٌل يؤيٌد ىذا ال فإكذب كظلم، ف
قاؿ: فأٌم )يعٍت فكٌل( من عدؿ ُب كالية من الوالايت فساسها بعلم كعدؿ، كأطاع اَّلٌل  ا١تقدكرك

أمور الٌناس تستقيم ُب الٌدنيا مع " :ان فهو من األبرار الٌصاٟتُت(.)كقاؿ أيض افكرسولو ْتسب اإلمك
: العدؿ نظاـ كٌل شيء. فإذا أقيم أمر الٌدنيا ان كقاؿ أيض  اٟتقوؽالعدؿ، أكثر ٦تٌا تستقيم مع الظٌلم ُب

 افك  فإك ة من خبلؽ. كمىت مل تقم بعدؿ مل تقم، اآلخر مل يكن لصاحبها ُب  فإك بعدؿ قامت 
الٌتوحيد كالعدؿ ٫تا »رٛتو اَّلٌل تعاىل:  -قاؿ ابن القٌيم(ّ)ة(اآلخر ما ٬تول بو ُب   افاإلٯتلصاحبها من 

العدؿ أساس اٟتكم   فأاثر العلماء ُب ىذ ا١تعٌت العظيم يتضح من خبل٢تا بعض أقواؿ كآ ىذه (ْ)ٚتٌاع 
قياـ الدنيا  فأك ت سجيتو العدؿ كاٟتق انأفضل الناس من ك افك صفة العدؿ من لواـز اٟتكم  فأك 

م ُب ل الظلعاقبة الظلم كخيمة ُب الدارين  فإذا ح فأك عاقبة العدؿ كرٯتة ك٤تمودة  فأك إبقامة العدؿ 
ت مسلمة كىذا من انك  فإك عو كجل كمل تقم ٢تا قائمة حىت  زا٢تا هللاا٢تا كاالدكلة بدأت عبلمات زك 

فالعدؿ من أمر هللا كأما الدكلة اليت ٖتكم ابلعدؿ كتعطي  ،طاؿ األمد ٢تذه الدكلة  فإك سننو الكونية 
اـ الدنيا قي ف٢تا البقاء أل تكوف فأابلعدؿ ك٘تنع ألجل اٟتق فهي دكلة عادلة فمن سنة هللا عو كجل 

                                                           

 ،  ََُص   ُط ادلقصد األسىن الغوايل ،  (ُ)
  َٗص  ٕألخالق والسًن يف مداواة النفوس طا،  الظاىرم (ِ)
 ّٔ-ِٔص  ِٖلد ٣ت موع فتاوى شيخ اإلسالمرلابن تيمية: (ّ)
  ُٕٗ،ص ُط ،التفسًن القيمابن القيم :  (ْ)
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الناظر  فإك ُب الدنيا . فوكا٢تا أفضل من بقائها ذا حل الظلم كاٞتور فبل خَت إبقامة العدؿ كالقسط فإ
 كالبغي على الناس بغَت حق  . لدكؿ يرل العجب حيث يسود  الظلم اليـو  ُب حاؿ األمم كا
 .مي اإلسال السًنة والتاريخمن  العدل ادلطلب الثالث: مناذج

ريخ ظهر مفهـو العدؿ كمشوليتو ُب اتكمواقف من السَتة  ُب العدؿ حىت أذكر ٪تاذج ىذا ا١تطلب أكُب 
دىم من ا٠تلفاء الراشدين كا١تهديُت من أئمة ا٢تدل فحكموا بُت العباد ا١تصطفى عليو السبلـ كمن بع

ف الرسالة اليت جاء هبا دمحم إ ابلعدؿ فسادت ٢تم الدنيا بعكس من ظلم كنشر الظلم كاٞتور ُب الببلد.
االستبداد ذلك العهد يرل كل الواف الظلم ك  كمن رجع اىل اتريخ هلانتشار الظلم كاٞتملسو هيلع هللا ىلص ُب حُت 

 هللا صلى ؿالرسو  ٣تئي قبل العامل أف على عامة ا١تؤرخُت كلمة  اجتمعت لقدك فالقوم أيكل الضعيف 
 الفارسية امرباطورية بُت ، سبتدادكاإل كاٞتهل الظلم ُب تعيش خاصة العربية كاٞتويرة سلمك  عليو

 فمقتهم، األرض أىل إىل نظر هللا إف) قولو ُب ا١تعٌت ذلك كسىل م عىلىيوً  هللاي  صىل ى النيب كاكد كالركمانية
وؿ نأك  ابلعدؿ كسلم هللا صلى نبيو هللا فبعث( (ُ) (الكتاب أىل من بقااي إال ٚتيعان  كعجمهم عرهبم
أصحاهبا، كيشعر الناس ابألمن إىل لتعوداٟتقوؽ ؛ سي دعائم اٟتقر ليقيم العدؿ كي وخَت كتبو كبعثإليو 
 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې  ملسو هيلع هللا ىلص: -، كهبذا أمر النيب افكاألم

 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 عليو لو خطاب ( كاستقم ) . ا٠تلق فادع القرآف إىل : أم : عباس ابن قاؿ (ِ) جث يت ىت مت خت
 . القرآف على استقم : أم : سفياف كقاؿ. هللا أمر على استقم : أم : قتادة قاؿ . السبلـ

 الرسالة تبليغ على استقم : الضحاؾ كقاؿ

آمنت ٔتا أنوؿ هللا من كتاب كأمرت كقل  . خالفك من خبلؼ إىل تنظر ال أم كال تتبع أىواءىم
٪توذج من عدلو صلى  . (ّ) كأمرت أف أسلم لرب العا١تُت : تعاىل كقولو  ، أعدؿ أف أم ألعدؿ بينكم

م من و علٌ نأك بعدلو صلى هللا كبُت يدينا موقف من ا١تواقف اليت تشهد سلم مع أصحابو: هللا عليو ك 
أيب سعيد  ، فعن- ملسو هيلع هللا ىلص ،و أعدؿ الناس كىو خَت من حكم كعدؿ ُب األرض ملسو هيلع هللا ىلص نأبعده 

                                                           

حدبث رقم   ىل النارابب الصفات اليت يعرؼ هبا ُب الدنيا أىل اٞتنة كأ  «كتاب اٞتنة كصفة نعيمها كأىلها مسلم أخرجو )ُ(
 َِّص  ِٖٓٔ

 ُٓاآلية  :  سورة الشورل(ِ)
   ُْ/ُٔج ص  ُط   ألحكام القرآنتفسًن اجلامع   ، قرطيبال(ّ)
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3045&idto=3045&bk_no=48&ID=2493#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3045&idto=3045&bk_no=48&ID=2493#docu
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8167&idto=8275&lang=&bk_no=53&ID=1315
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8167&idto=8275&lang=&bk_no=53&ID=1315


ِٕ 
 

، أقبل رجل فأكب عليو، فطعنو رسوؿ هللا ان ئيقسم شي -ملسو هيلع هللا ىلص  -هنع هللا يضر قاؿ: بينما رسوؿ هللا  ا٠تدرم
)تعاؿ فاستقد  ملسو هيلع هللا ىلص: -معو، فخرج الرجل، فقاؿ لو رسوؿ هللا  افك  -عود النخل  كىو –ملسو هيلع هللا ىلص بعرجوف 

 (ُ) ، فقاؿ الرجل: قد عفوت اي رسوؿ هللا( أم اقتص مٍت( -
 مع أصحابو. كإعطاء حقهم كالسماحة بطلب عدلو ملسو هيلع هللا ىلص أكالن  .ُب ىذا ا١توقف يربز عدة أمور 

اٟتاكم كالقائد  فأك عفو الصحابة كحبهم  يضان ا صادرة اب٠تطأ دكف قصد كاهنأالقود كاالقتصاص رغم 
مع من حولو كىذا الفعل  من حسن ا٠تلق ٍب ان يبدأ بتطبيق العدؿ من نفسو كيكوف انبع أفالبد 

كمن داخل بيت النبوة تربز  ٪توذج من عدلو مع زكجاتو ملسو هيلع هللا ىلص:كأما مم  مة ك١تن بعدىم من االتشريع األ
 مع كجود ا٠تبلؼ الطبيعي كالغَتة ا١تعركفة بُت الضرائر، صور أخرل للعدالة النبوية، خصوصان 

ُب قصعة،  ان طعامإليو هنع هللا يضر قاؿ: "أىدت بعض أزكاج النيب ملسو هيلع هللا ىلص   س بن مالكان فعن)
كىذا  . (ِ)ء(انء اباانك )طعاـ بطعاـ،  القصعة بيدىا فألقت ما فيها، فقاؿ النيب  ملسو هيلع هللا ىلص: عائشة بتفضر 

اآلخرين كم إبعطاء حقوؽ و حنأزكجاتو كالعدؿ بينهم  ككيف النموذج  النبوم ُب تعاملو ملسو هيلع هللا ىلص مع 
  (ّ).أعدائو ملسو هيلع هللا ىلصقاص حقهم صور كمواقف من عدلو مع انبسواء دكف  سواءن 

ُب  ملسو هيلع هللا ىلص من صور عدؿ الرسوؿصورة كمواقف من عدلو ملسو هيلع هللا ىلص ُب اٟتكم بُت أصحابو كا١تشركُت 
عن  عبد هللا عن أيب كائل على أحدىم إال ببينة، عن ان و مل يكن يقيم حكمنأتعاملو مع غَت ا١تسلمُت 

من حلف على ٯتُت صرب يقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم ىو فيها فاجر لقي هللا  قاؿ)" رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
قالوا كذا ككذا  أبو عبد الرٛتن ما ٭تدثكم : فقاؿ األشعث بن قيس قاؿ فدخل  (افكىو عليو غضب

النيب صلى هللا إىل فخاصمتو  ابليمن بيٍت كبُت رجل أرض افنولت ك ُب   أبو عبد الرٛتن قاؿ صدؽ
                                                           

داكد سكت عنو  كقد  واؿ أبق َُِ ص القسامةكتاب   –كسنن النسائي شرح السيوطي كحاشية السندم  ، و أبوداكد أخرج(ُ)
كاخرج البيهقي ايضا عن جرير الصيب عن حصُت عن عبد الرٛتن بن ايب قاؿ ُب رسالتو ألىل مكة كل ما سكت عنو فهو صاّب .

ليلى عن ابيو قاؿ كاف اسيد بن حضَت رجبل ضاحكا مليحا فبينا ىو عند رسوؿ هللا ٭تدث القـو كيضحكهم فطعنو رسوؿ هللا 
رتو فقاؿ اكجعتٍت قاؿ اقتص قاؿ اي رسوؿ هللا اف عليك قيمصا كمل يكن علي قميص قاؿ فرفع رسوؿ هللا قميصو إبصبعو ُب خاص

 قاؿ الذىيب ُب ٥تتصره اسناده قوم. فاحتضنو ٍب جعل يقبل كشحو فقاؿ أبيب كأمي اي رسوؿ هللا اردت ىذا
 ُط  ُٖٕ - ُٕٕ  ص: ُالآليل ا١تنثورة ُب األحاديث ا١تشهورة ج:

عن  (ُّٗٓ .رقم اٟتديث  اء فيمن يكسر لو الشيء ما ٭تكم لو من ماؿ الكاسرجابب ما  ،و الًتمذم ُب األحكاـجأخر (ِ) 
 ( .ُِْٖ« )ءانء اباانطعاـ بطعاـ ك »س ػ هنع هللا يضر ػ كقاؿ: حسن صحيح، كاٟتديث ُب البخارم دكف قولو: ان

 (، ُٖٕٔ/ْعاىل ، كعصمة هللا تعاىل لو من الناس )و مسلم،  كتاب الفضائل ، ابب توكلو على هللا تأخرج(ّ) 
 (.ّْٖرقمو )
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ت ال قاؿ فيمينو قلت إذف ٭تلف فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو عليو كسلم فقاؿ ىل لك بينة فقل
كسلم عند ذلك من حلف على ٯتُت صرب يقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم ىو فيها فاجر لقي هللا كىو 

  (ُ)"آخر اآلية.إىل  قليبلن  م ٙتنان اهنالذين يشًتكف بعهد هللا كأٯت اف فنولت افعليو غضب

خلفاء  صور لثبلثة نكتفي بذكر ثبلث ان ة جدكثَت   اإلسبلمي أما صور العدالة ُب التاريخ 
األدلة من حيث ا١تقاـ ال يتسع لسرد أكثر من ذلك .  صورة من عدؿ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر . 

يقيم  وفات العدؿ ُب عمر الفاركؽ رضي هللا كأرضاه كأنو الٮتاؼ ُب هللا لومة الئم كأنالواضحة  لص
   .حدكد هللا ُب القريب كالبعيد بل أقرب الناس اليو أىل بيتو كما فعل  مع ابنو عبدالرٛتن مهنع هللا يضر ٚتيعان 

ب معو أبو سركعة يقوؿ عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: شرب أخي عبد الرٛتن بن عمر، كشر *
عمرك بن إىل طلقا ان وافىسىًكرىا، فلما صىح عمر بن ا٠تطاب عقبة بن اٟتارث، ك٨تن ٔتصر ُب خبلفة

قاؿ عبد هللا بن عمر: فلم أشعر . قد سكران من شراب شربناهانإفقاال: طهران ف مصر العاص كىو أمَت
و نأفقلت لو: ادخل الدار أطهرؾ، قاؿ:  و قد سكرنأما أتيا عمرك بن العاص، قاؿ: فذكر يل أخي اهن

وا إذا انقاؿ عبد هللا: فقلت: كهللا ال ٖتلق اليـو على رؤكس الناس، ادخل أحلقك كك قد حدث األمَت
ذاؾ ٭تلقوف مع اٟتد، فدخل معي الدار. قاؿ عبد هللا: فحلقت أخي بيدم، ٍب جلد٫تا عمرك بن 

ابعث إيٌل عبد الرٛتن بن عمر على  فأك: عمر إىل بذلك فكتب  العاص، فسمع عمر بن ا٠تطاب
ففعل ذلك عمرك، فلما قدـ عبد الرٛتن ا١تدينة على أبيو الفاركؽ عمر جلده، كعاقبو من أجل ،قتب
و مات من جلد نأ، ٍب أصابو قدره، فيحسب عامة الناس ان صحيح ان و منو، ٍب أرسلو فلبث أشهر انمك

ايل على من كقع اٟتق، على كلده أـ على غَته من ال يب . فالفاركؽ (ِ) ( عمر، كمل ٯتت من جلده
من كقوعهم ُب  ان ينهى أىلو أشد النهي حذر  افالناس، فهو رجل ال أتخذه ُب هللا لومة الئم، لذلك ك

 قد اينعمر إذا هنى الناس عن شيء ٚتع أىلو كقاؿ: " افيقوؿ ابن عمر رضي هللا عنهما: ك .٥تالفتو
ىبتم  فإك كقعتم كقعوا،  فإاللحم فإىل ا ينظركف إليكم نظر الطَت ٪تإم هنإك هنيت الناس عن كذا ككذا 

                                                           

  ُِّص  ُٕٗ ُّٖ  رة ابلنار  حديثجابب كعيد من اقتطع حق مسلم بيمُت فا « كتاب اإلٯتاف « و  مسلمأخرج (ُ)
كأيب ىريرة،  كأيب ذر الفضل بن عباس كُب الباب عن ُٗٔص  َُ ،جامع الًتمذم،جشرح  حتفة األحوزيالًتمذم : وأخرج(ِ)
و أخرجكأقركه ك  مسلم على شرط اه كقاؿ الذىيب ُب تلخيصوجٮتر  شيخُت كملاٟتاكم صحيح على شرط ال  قاؿ:
قولو :  . ، كىو ثقة هماٞتهم بن أيب اٞت اؿ الصحيح غَتجر  البوار اؿجر  : ا٢تيثمي ُب األكسط ، قاؿ اينكالطرب  كالبوار ، أٛتد أيضا

   () ىذا حديث حسن صحيح غريب
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و مٍت فمن ان١تك ؛ىابوا، كأًن هللا ال أكٌب برجل منكم فعل الذم هنيت عنو إال أضعفت عليو العقوبة
من أىل مصر أتى عمر بن ا٠تطاب فقاؿ: اي  رجبلن  فأس انكعن   (ُ)"شاء فليتقدـ كمن شاء فليتأخر

. قاؿ: سابقت ابن عمرك بن العاص فسبقتو، ان الظلم قاؿ: عذت معاذ عائذ بك من أمَت ا١تؤمنُت
 عمرك أيمره ابلقدـك كيقدـ اببنوإىل  ابن األكرمُت. فكتب عمر اانفجعل يضربٍت ابلسوط كيقوؿ: 

معو، فقدـ فقاؿ عمر: أين ا١تصرم؟ خذ السوط فاضرب فجعل يضربو ابلسوط كيقوؿ عمر: اضرب 
و نأس: فضرب، فوهللا لقد ضربو، ك٨تن ٨تب ضربو، فما أقلع عنو حىت ٘تنينا اناؿ ابن األكرمُت. ق

ا ابنو الذم ا٪تيرفع عنو، ٍب قاؿ عمر للمصرم: ضع السوط على صلعة عمرك. فقاؿ: اي أمَت ا١تؤمنُت 
 ؟ قاؿ: ايان الناس كقد كلدهتم أمهاهتم أحرار  ضربٍت كقد استقدت منو. فقاؿ عمر لعمرك: مذ كم تعبدًب

رضاه .( صورة من واقف من عدؿ عمر هنع هللا يضر كأكىناؾ عشرات ا١ت (ِ). أمَت ا١تؤمنُت مل أعلم كمل أيتٍت
لو ُب يـو من األايـ، ككجده عند يهودم،  ان افتقد علي هنع هللا يضر درععدؿ علي بن أيب طالب : هنع هللا يضر  *

إىل كدم: درعي كُب يدم، فقاؿ: نصَت  إليوفقاؿ لليهودم: )الدرع درعي مل أبع كمل أىب، فقاؿ 
خصمي يهودم الستويت معو ُب  فأجنب شريح، كقاؿ: لوال إىل القاضي، فتقد ـ علي فجلس 

فقاؿ شريح: قل اي  .كأصغركىم من حيث أصغرىم هللا: اجمللس، كلكٍت ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ
كدم درعي مل أبع كمل أىب، فقاؿ شريح: إليو  يد ىذا أمَت ا١تؤمنُت. فقاؿ: نعم، ىذه الدرع اليت ُب

إيش تقوؿ اي يهودم؟ قاؿ: درعي كُب يدم. فقاؿ شريح: ألك بينة اي أمَت ا١تؤمنُت؟ قاؿ: نعم: قػىنػٍربى 
الدرع درعي. فقاؿ شريح: شهادة االبن ال ٕتوز لؤلب. فقاؿ علي: رجل من  فأ افكاٟتسن يشهد

 .اٟتسن كاٟتسُت سيًٌدا شباب أىل اٞتنة: ت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿأىل اٞتنة ال ٕتوز شهادتو؟ ٝتع
اٟتقُّ، كأشهد و ىذا ى فأقاضيو، كقاضيو قضى عليو، أشهد إىل كدم: أمَت ا١تؤمنُت قد مٍت إليو فقاؿ 

صورة من عدؿ عمر بن  .(ّ)الدرع درعك افك رسوؿ هللا،  ان دمحم افال إلو إال هللا، كأشهد  اف
اٟتسن البصرم يسألو ُب ذلك فأجابو إىل كتب  العدؿ ُب دكلة عمر بن عبد العويو العويو هنع هللا يضر  عبد

، ، كيعلمهم كباران ان  على كلده يسعى ٢تم صغار ايناٟت اٟتسن: اإلماـ العدؿ اي أمَت ا١تؤمنُت كاألب
رٌبة الرفيقة األـ الشفيقة اليكتب ٢تم ُب حياتو كيدخرىم بعد ٦تاتو، كاإلماـ العدؿ اي أمَت ا١تؤمنُت ك

                                                           

 ْْلد ،جـ  ْٖٔٗٔ،  حرؼ ا٠تاء ُب آابء من اٝتو عمر « حرؼ الضاد فارغ « دمشقاتريخ ابن عساكر   )ُ( 
  .ّٕٖص ُِ ،ج، ٓط  كنز العمال يف سنن األقوال واألفعالا٢تندم ، (ِ)
   ُِْص ُطاتريخ اخللفاء  السيوطي ،  (ّ)
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، تسهر بسهره، كتسكن بسكونو، ترضعو اترة كتفطمو ، كربتو طفبلن ان ، ككضعتو كرىان بولدىا، ٛتلتو كرى
أخرل، كتفرح بعافيتو، كتغتٌم بشكايتو، كاإلماـ العدؿ اي أمَت ا١تؤمنُت كصٌي اليتامى، كخازف ا١تساكُت 

ح بصبلحو، كتفسد انو ح، تصلح اٞتانو منُت كقلب بُت اٞتيريب صغَتىم، كاإلماـ العدؿ اي أمَت ا١تؤ 
بفساده كاإلماـ العدؿ اي أمَت ا١تؤمنُت ىو القائم بُت هللا كبُت عباده، يسمع كبلـ هللا كييسمعهم، 

هللا كيقودىم، فبل تكن اي أمَت ا١تؤمنُت، فيما مل كك هللا كعبد ائتمنو إىل هللا كيريهم كينقاد إىل كينظر 
عمر بن  بينما ،مالومالو كعيالو، فبد د، كشر د العياؿ، فأفقر أىلو كفر ؽ  فظكاستحسيده 

 إليو ليتفقد الباعة كيتعر ؼ على األسعار، إذ قاـ  " يطوؼ ذات يـو ُب أسواؽ " ٛتص العويو عبد
 فأ ان مظلوم افك أمرت من كانلقد ٝتعت  ..أمَت ا١تؤمنُت اي:  كقاؿ فقطراي افأٛتر  افرجله عليو بػيٍرد

كأين أىلك؟فقاؿ الرجل: : عمر قاؿ  .فقاؿ: كىا قد أاتؾ رجله مظلوـه بعيدي الد ار .فقاؿ: نعم .أيتيك
ٍب نوؿ عن دابٌتو، ككقف أمامو كقاؿ . لبعيد عمر افك من مكانمك فإفقاؿ عيمر: كهللا،   "ُب "عدف

إىل  فكتب عمر كتاابن   .توعها مٍتانك : ضيعةه ليوثب عليها رجله ٦تن يلوذكف بك : ما ظبلمتيك ؟فقاؿ
 افعلى "عدف" يقوؿ فيو: أم ا بعد: فإذا جاءؾ كتايب ىذا فاٝتع بي نة حاملو،ف إليو ك  " "عركة بن دمحم

صراؼ قاؿ لو نالرجل ابال ا ىم  لمٌ ف ، ٍب ختم الكتاب كانكلو للرجل  .حق وي  إليو ثبت لو حقٌّ، فادفع 
  ان ك استنفدت ُب رحلتك ىذه زادان ك قد أتيتنا من بلدو بعيدو .. كال ريب ُبنإعمر: على رسلك.. 

، ان حسب ذلك كلو، فبلغ أحد عشر دينار ٍب  .نفقت لك دابةه  كلعل و  .جديدة كأخلقت ثياابن  ..  ان كثَت 
 اففع ظيبلمًتًو بعد اليـو مهما كلك ُب الناس حىت ال يتثاقل مظلوـه عن ر  كقاؿ: أشعذ إليو فدفعها 

كل ذم إىل  قد اجتهد رٛتو هللا ُب مدة كاليتو مع قصرىا حىت رد ا١تظامل ، كصرؼ ك (ُ( ) بعيد الد ار
أين  ا١تساكُت؟أين  الناكحوف؟مناديو ُب كل يـو ينادم : أين الغارموف ؟ أين  افحق حقو ، كك

عليو كىو جالس ُب مصبله  ان فاطمة : دخلتي يومقالت زكجتو ،ء من ىؤال حىت أغٌت كبٌلن  اليتامى؟
خد ه على يده ، كدموعو تسيل على خديو ، فقلت : مالك ؟ فقاؿ : ك٭تك اي فاطمة ، قد  كاضعان 

كليت من أمر ىذه األمة ما كليت، فتفكرت ُب الفقَت اٞتائع ، كا١تريض الضائع ، كالعارم اجملهود ، 
كا١تظلـو ا١تقهور، كالغريب كاألسَت،كالشيخ الكبَت، كذم العياؿ  كاليتيم ا١تكسور ، كاألرملة الوحيدة،

ريب عو كجل سيسألٍت  فأالكثَت، كا١تاؿ القليل، كأشباىهم ُب أقطار األرض كأطراؼ الببلد، فعلمت 
ال يثبت يل حجة عند خصومتو ،  فأملسو هيلع هللا ىلص ، فخشيت  خصمي دكهنم دمحمان  فأك عنهم يـو القيامة ، 

                                                           

 )ُٖ/ُ) ص ،ج ِط  النضرة يف مناقب العشرةالطربم ،   (ُ)
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أطنب العلماء كا١تؤرخوف ُب الثناء على عمر بن عبد العويو كذكر ٤تاسنو، " نفسي ، فبكيت فرٛتتي 
، ان كثَت   م ككرع، كركل حديثان ، لو فقو كعلثقةن مأموانن  افك: "٦تا قاؿ عنو اففوصفو اٟتافظ الذىيب، فك

 (ُ)نو  إماـ عدؿ، رٛتو هللا كرضي ع افكك
لتحقيق العدؿ كالقسط  ُب النفس كُب األسرة كاجملتمع  ت ءكالشريعة جااإلسبلـ  فإنتائج الفصل: 

النصوص السابقة داللة كاضحة بٌينة ُب ُب كل نواحي اٟتياة كخاصة ُب اٟتكم بُت الناس ك ك بل 
للحكم بُت الناس كإقامة العدؿ من األمراء كاٟتكاـ كالقضاة فهم رسل هللا  بُت الناس لتحقيق 

لتحقيق ىذا ا١تبدأ العظيم كإبضاعة العدؿ كالقسط  ٭تل السموات كاألرض قامت  فأالقسط كما 
 الظلم كاٞتور ُب األرض.

 
: العدل اإلذلياينالثالفصل   

 والتشريع (األحكام ادلبحث األول: مفهوم العدل يف ادلنهج اإلذلي)

 ادلطلب األول: عدل هللا يف خلقو وأمره
لكتب ا من أتباع ان بو، بل الناس ٚتيعالعدؿ من الصفات اليت اتفقت الشرائع ٚتيعها على كصف هللا 

و العدؿ الذم ال ٬تور كال يظلم كال ٮتاؼ انو سبحنأالسماكية يقركف ابلعدؿ اإل٢تي، قاؿ ابن القيم: "
أتٌب  فأ، فهذا ٦تا اتفقت عليو ٚتيع الكتب كالرسل، كىو من اكم الذم ال ٬توز عباديه منو ظلمان 

و متصف اناٟتسٌت العدؿ، فهو سبحإىل فمن أٝتاء هللا تع (ِ)أصبل"شريعة ٓتبلفو، كال ٮترب نيبه ٓتبلفو 
 كية، كىو عادؿ ُب حكمو الشرعي كالقدرم،اآلخر ك ابلعدؿ ا١تطلق، فهو عادؿ ُب أحكامو الدنيوية 

متضمن ألصلُت عظيمُت عليهما  (ّ)" ماضو ُب  حكميك، عدؿه ُب  قضاؤيؾ" قاؿ ابن القيم: "قولو: 
فكاؾ انفيو ال  ةانفذة ُب عبده ماضيىل اـ الرب تعأحكا افك ا: إثبات القدر مدار التوحيد، أحد٫ت

                                                           

 (ُُْ/ ٓ ص ،جّط  سًن أعالم النبالءىيب، الذ(ُ)
 .ُٗٓ/ُص  ،ج، ُط،وبة اليهود والنصارىجىداية احليارى يف أوزية ، اٞتابن قيم (ِ)
كُب مسند   ُّْٖكأما أصل اٟتديث فهو ٥ترج ُب مسند اإلماـ أٛتد برقم  (  162-161ص ) 1ط الطب النبوي  ابن القٌم ، (ّ)

 َُِّٓكُب ا١تعجم الكبَت للطرباين برقم  ِٕٗكُب صحيح ابن حباف برقم ِٕٗٓيعلى بوقم  كُب مسند أيب  ُْٗٗالبوار برقم 
  .كقد صححو ابن حباف كابن القيم كتلقاه ابلقبوؿ أىل اٟتديث
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غَت ظامل لعبده، بل ال ٮترج األحكاـ و عدؿ ُب ىذه انو سبحنأ: اينالثها كال حيلة لو ُب دفعها، عن لو
الظلم سببو حاجة الظامل أك جهلو أك سفهو، فيستحيل صدكره  اف، فافاإلحس موجب العدؿ عن فيها

، كمن ىو أحكم إليو كل شيء ككل شيء فقَت  عن ، كمن ىو غٍت٦تن ىو بكل شيء عليم
قدرتو كمشيئتو، فحكمتو  عن حكمتو كٛتده كما مل ٮترج عن اٟتاكمُت، فبل ٗترج ذرة من مقدكراتو

كجوده  أاثب فبمحض فضلو فإك عاقب فبعدلو،  فإو انفهو سبح انفذة حيث نفذت مشيئتو كقدرتو"
و موضعو، كيضع انبل يضع رٛتتو كبره كإحسقاؿ ابن القيم: "فبل تناقضي حكمتيو رٛتتىو،  (ُ)ككرمو،

تقامو كأبسو موضعو، ككبل٫تا مقتضى عوتو كحكمتو كىو العويو اٟتكيم، فبل يليق انك عقوبتو كعدلو 
يضع رضاه كرٛتتو موضع العقوبة كالغضب، كال يضع غضبو كعقوبتو موضع رضاه كرٛتتو،  فأْتكمتو 

على حد سواء، كال فرؽ  ليو امرين ابلنسبة األ فإىل اهللا تع عن قوؿ من غلظ حجابوإىل كال يلتفت 
  (ِ)" ا ىو ٤تض ا١تشيئة ببل سبب كال حكمةا٪تك أصبل، 
 فسهم، كشهادة الفطرة كالوحي عليهم،انال يعذب الكفار يـو القيامة إال بعد إقرارىم على ىل اكهللا تع

 إليو عد إرساؿ الرسوؿ إال ب و ال يعذب أحدان انو لكماؿ رٛتتو كإحسانهللا سبح فإقاؿ ابن القيم: "
قد أعد٫تا عليو ال يعذبو إال  اف١تا يستحق بو الذـ كالعقاب، فللو على عبده حجت فاعبلن  افك  فكإ

، نبعد قيامهما، إحدا٫تا: ما فطره عليو كخلقو عليو من اإلقرار اب و ربو كمليكو كفاطره كحقو عليو الـز
رعة، كيقر بتفصيل ذلك كتقريره كت إليو ة: إرساؿ رسلو يانالثك  كميلو، فيقـو عليو شاىد الفطرة كالشًٌ

، كما قاؿ تعاىل: كافران   افو كنعلى نفسو أب
 ينفذ عليهم اٟتكم إال بعد إقرارفلم ) (ّ)[ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ]

و ال يظلم مثقاؿ ذرة يـو القيامة، فهو نأىل اكمن كماؿ عدؿ هللا تع( ْ)كشاىدين، كىذا غاية العدؿ"
و انحقا أكجبو سبح حق حقو بفضلو كجوده كرٛتتو ككرموعطي لكل ذم و ٭تكم بُت عباده كيانسبح

من خلقو، فهو يعدؿ بينهم على تباعد أزمنتهم  على نفسو، كيعاقب كمن شاء بعدلو، كال يظلم أحدان 
كأمكنتهم، كتنوع أكضاعهم كحاالهتم، كاختبلؼ شرائعهم كمللهم، كتباين مستوايهتم كأعذارىم، كال 

                                                           

 ، ُُِ/ِ،ج،ص ّب ط  ،بدائع الفوائدابن القيم ،(ُ)
 ُِِ/ِص   ،جا١تصدر السابق    (ِ)
 َُّ:اآلية وء من،ج: عاـنسورة اال (ّ)
 َُُْ/ِص  ،ج ُ، ط   أحكام أىل الذمةوزية ، اٞتبن قيم ا(ْ)
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http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-01-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


ّّ 
 

عدؿ من مطالب األفراد كاجملتمعات، كلهم ينشدكف العدؿ ال و.ان سبحيقدر على ذلك إال هللا
و نأكيعملوف على ٖتقيقو، كلكن أكثر الناس يظلم من حيث يقصد العدؿ، ك٬تور كىو ٭تسب 

كلو  افاإلحسالذم ىو العدؿ كلو ك ىل اٖتكيم شرع هللا تع عن يقسط، كما سبب ذلك إال اإلعراض
أعلم ٓتلقو، كىو أرحم هبم من األـ بولدىا، كىو ىل اهللا تع فألكالرٛتة كلها كا١تصلحة ٚتيعها، ذلك 

ىل اقاؿ تع أحكم اٟتاكمُت، فبل أيمر إال ٔتا فيو ا٠تَت كا١تصلحة للعباد،
﮵ ﮶] [ھھھھےےۓۓ﮲﮴﮳

رٛتو هللا ُب تفسَته  -قاؿ اإلماـ قتادة  (ُ)
و هللا: "فكلُّ ما أخرب بو فحقٌّ، كقاؿ ابن كثَت رٛت (ِ)"  فيما حكم فيما قاؿ، كعدالن  ان صدق "٢تذه اآلية:

، ككلُّ ما  و ال نإمر بو فهو العدؿ الذم ال عدؿ سواه، ككلُّ ما هنى عنو فباطل، فاال مرية فيو كال شك 
  .(ّ)"ينهى إال عن مىٍفسىدة

خلق خلقو كنظ م ٢تم حياهتم ٔتا ٭تفظ لكل ذم حق حقو ، كأمر ابلعدؿ، كجعل العدؿ ىل اهللا تع افف
ة، فبل جور كال اآلخر الدنيا ك  فاىو ميو 

كهللا (  ْ)[ککککگگگ]ڎڈڈژژڑڑ]َّحىٍيف
أمر عباده ابلعدؿ فيما بينهم من أحكاـ إىل و كتعانسبح

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ]كأقضية

لظلم عن لكقد كردت النصوص الكثَتة ا١تخربة عن عدؿ هللا، كالنافية  (ٓ)[ژژڑ
 اينيركيو عن ربو تعاىل:) اي عبادم  فيما قولو اهللا، كقد ذكران الكثَت منها ُب الفصل األكؿ، كمنه

ت ، كالظلم مستحيل العلماء : معناه تقدست عنو كتعالقاؿ  (ٔ) (....... حرمت الظلم على نفسي
كليس فوقو من يطيعو ؟ ككيف يتصرؼ ُب غَت  حدان  وان. كيف ٬تاكز سبحإىل و كتعانُب حق هللا سبح

 ، فسمى تقدسو عن الظلم ٖترٯتان  التحرًن ُب اللغة ا١تنع كأصلو ؟ انملك ، كالعامل كلو ُب ملكو كسلط

                                                           

 ُُٓ:اآليةوء من،ج: عاـن( سورة  اال(ُ
  ِِّ/ّ تفسًن ابن كثًن ابن كثَت ،  )ِ(

  .ّّٕ/ُص ،،ج ُ ط انتيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنالسعدم ،     (ّ)
  . ٖ-ٔ اآلية:(   سورة الولولة  (ْ
 ٗ. اآلية:( سورة النحل (ٓ
 (ِٕٕٓكتاب الرب كالصلة كاآلداب  )  ُب  و مسلم ،أخرج( (ٔ

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-01-26&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=4746
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كمنها اآلايت الكثَتة اليت تنص على امتناع الظلم عن (     ُ) . ١تشاهبتو للممنوع ُب أصل عدـ الشيء
كقاؿ            (ِ)[ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ]:هللا،كما قاؿ تعاىل

كقاؿ        (ّ)[وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ]تعاىل
كقاؿ     (ْ)[متىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخمخ:تعاىل
[ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڃڃ]تعاىل

كقاؿ (  ٓ))
 جواءينقص من  فأكا٢تضم : (         ٔ)[ېئېئىئىئىئییییجئحئمئ:تعاىل

هللا  فأ. كىو ٦تا يدؿ على القرآفيعاقب بذنوب غَته ، كمثل ىذا كثَت ُب  فأحسناتو ، كالظلم : 
عدؿ هللا كمظاىر  (ٕ) عبادهإىل  اانكإحس ككرمان  منو كجودان  قادر على الظلم ، كلكن ال يفعلو فضبلن 

ككفق ما يصلحهم  ىل ام األرزاؽ بينهم حسب حكمتو تعو قسٌ انو سبحنأبُت خلقو كثَتة، فمنها ىل اتع
: تعاىل و ما من نفس ٘توت إال قد كيفًٌيىٍت أجلها كرزقها، قاؿنأك كما يعلمو منهم، 

[ہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺]
لو أعطاىم  أم: (ٖ)

 كبطران  ان من بعضهم على بعض ، أشر  افي كالطغيفوؽ حاجتهم من الرزؽ ، ٟتملهم ذلك على البغ
 : كجاء ُب اٟتديث يقاؿ : خَت العيش ما ال يلهيك كال يطغيك .  افك : قتادة كقاؿ .
الدنيا كزينًتها ، إًن و ال أيٌب ا٠تَتي ابلش رًٌ . ًإف  ٦ت ا  زىرةً  ًمنٍ  عليكم ًمٍن بعدم ما يػيٍفتىحي  عليكم أخاؼي  اًإ٪ت

ا أىكىلىٍت حىت  إذا امٍ  ان عي يقتلي حىبىطيينًبتي الربي ىا ، أىٍك ييًلمُّ ، إال  آًكلىةى ا٠تىًضًر ، فًإهن  ىٍت خاًصراتى تىؤلى
صاًحبي ا١تسًلًم  اؿى خًضرىةه حيٍلوىةه ، كىنًٍعمىذا ا١ت ابلىٍت ، ٍبي  رىتػىعىٍت ، كًإففثػىلىطىٍت ك   الشمسى  استٍقبػىلىت

هي ًْتىقًًٌو ؛ كىكىضىعىوي ُب حىقًًٌو فىًنٍعمى ا١تعونىةي ىيو ،  ىيوى ؛ ًلمىٍن أىٍعطىاهي ا١تسكُتى  كاليتيمى كابنى السبيًل ، فمىٍن أخذى
                                                           

 (ْْٕٔو  مسلم ابب ٖترًن الظلم   )أخرج(ُ)
 ُِٖ: اآليةوء من،ج: افآؿ عمر  سورة (ِ)
 ُّاآلية : ،جوء من( سورة غافر(ّ
 ْٔفصلت: ( سورة(ْ
          َْ:اآلية( سورة النساء (ٓ

 ُُِ:اآلية سورة طػو (ٔ)
   ّّص  ٕ،ط،جامع العلوم واحلكمابن رجب   (ٕ)
 ِٕ:اآلية ( سورة الشورل(ٖ
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هي بغًَت حقًًٌو ، كاف كالذم أيىٍكيلي كىالى يىٍشبىعي ، كيكوفي عليو شهيد ا أخاؼ ا٪ت " يوـى القيامىةً  ان كىمىٍن أىخىذى
 كقولو    (ُ)( ؿ السائل : أأيٌب ا٠تَت ابلشر ؟ كسؤا " عليكم ما ٮترج هللا من زىرة اٟتياة الدنيا

أم : كلكن يرزقهم من الرزؽ ما ٮتتاره ٦تا فيو  [ۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺]: 
من يستحق الفقر. كما جاء ُب اٟتديث  ، كيفقريستحق الغٌتٍت من صبلحهم، كىو أعلم بذلك فيغ

من عبادم  فإك من عبادم ١تن ال يصلحو إال الغٌت ، كلو أفقرتو ألفسدت عليو دينو ،  فإ( " : ا١تركم
و نأكمن مظاىر عدؿ هللا عو كجل   (ِ)(١تن ال يصلحو إال الفقر ، كلو أغنيتو ألفسدت عليو دينو

ا ال تضيع عند هللا عو هنإضاع بعضها بُت العباد ف فإهبا يـو القيامة، فاٟتقوؽ أيخذ اٟتقوؽ ألصحا
 ڤڤڤڤڦڦڦڦڄ]:عاىلت قاؿكجل،

ُب ىذه اآلية  -جل كعبل ذكر  (  ّ)[ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ
، فبل  اإلنصاؼ ُب غاية العدالة ك  الكرٯتة أنو يضع ا١توازين القسط ليـو القيامة ، فتوزف أعما٢تم كزانن 

ف عملو من ا٠تَت كالشر كإف كاف ُب غاية القلة كالدقة كمثقاؿ حبة من إك  أحدا شيئا ، يظلم هللا
حاسبا ؛ إلحاطة  -جل كعبل  -خردؿ ، فإف هللا أيٌب بو ؛ ألنو ال ٮتفى عليو شيء ، ككفى بو 

لىتػيؤىدُّف   )) قاؿ:رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأكركل اإلماـ مسلم رٛتو هللا عن أيب ىريرة هنع هللا يضر  (ْ) علمو بكل شيء

                                                           

كُب ركاية مسلم       َّٔٔرقم اٟتديث  ابب ما ٭تذر من زىرة الدنيا كالتنافس فيها « كتاب الرقاؽ  «أخرجو البخارم    (1)
رجي هللاي لكم من عليكم أخاؼ أخوؼي ما  الدنيا ؟ اي رسوؿى هللًا ! قاؿ : بركاتي األرًض ، قالوا : زىرةي  الدنيا ، قالوا : كما زىرةً  ما ٮتي

اب٠تًَت . ال أيٌب ا٠تَتي إال اب٠تًَت . إف  كل    ! كىل أيٌب ا٠تَتي ابلشرًٌ ؟ قاؿ : ال أيٌب ا٠تَتي إال اب٠تًَت . ال أيٌب ا٠تَتي إال اي رسوؿى هللاً 
ت كابلىٍت ما أنبتى الربيعي يقتلي أك ييًلمُّ . إال آًكلىةى ا٠تضًر . فإهنا أتكلي . حىت إذا امتد ت خاصرىاتىا استقبلًت الشمسى . ٍب اجًت  

 كثلىطىٍت . ٍب عادت فأكلٍت . إف  ىذا ا١تاؿى خضرةه حلوةه . فمن أخذه ْتقًٌو ، ككضعو ُب حقًٌو ، فنعم ا١تعونةي ىو . كمن أخذه بغَتً 
 . حقًٌو ، كاف كالذم أيكلي كال يشبعي 

نو إال الغٌت لو أفقرتو ألفسده ذلك( ذكر ُب حديث أنس هنع هللا يضر الطويل كفيو ) إف من عبادم ا١تؤمنُت من ال يصلح إٯتامن    (2)
كُب ْتر الفوائد ا١تشهور ٔتعاين األخبار    ُِّكُب األٝتاء كالصفات للبيهقي برقم  ُّٖ/  ٖحلية األكلياء كطبقات األصفياء 

 ٟتديث .، كلو شواىد ُب كتب ا كاٟتكملعلـو اجامع ضعفو ابن حجر ُب   ّٕٕ/  ُأليب بكر الكبلابذم البخارم اٟتنفي 

 ْٕ: اآليةبياء ن( سورة اال(ّ
 ُٗٓ/ْ ج ص ،ُٓٗٗط ، ابلقرآن آنيف إيضاح القر  ان، أضواء البيالشنقيطي (ْ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1682&idto=1682&bk_no=49&ID=1726#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1682&idto=1682&bk_no=49&ID=1726#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11735&idto=12075&lang=&bk_no=52&ID=3590
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11735&idto=12075&lang=&bk_no=52&ID=3590
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ءً إىل اٍٟتيقيوؽى  ا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة حىىت  يػيقىادى لًلش اًة اٞتٍىٍلحىاًء ًمٍن الش اًة اٍلقىٍرانى . كاٞتلحاء اليت ال قرف (  ُ) ((أىٍىًلهى
، وفبفضل عطىأ فإا تصرؼ ا١تالك ُب ملكو فهنكلها عدؿ ألىل  او كتعانفعاؿ هللا سبحاكا٠تبلصة: .   ٢تا
ابلعدؿ، كأثٌت على ا١تقسطُت، كأمر ابلعدؿ بُت ىل عاو كتانكقد رغب سبح فبعدلو،منع أك ابتلى  فإك 

إىل  و كتعانكمظاىر عدؿ هللا سبح .األكالد كالوكجات، كبُت ا١تتخاصمُت، كُب األقضية كاألحكاـ
فمن يعمل أعما٢تم، آخر يبعث فيو العباد، ك٭تاسبوف على  يومان ىل او كتعانَتة، كقد جعل سبحكث

حكمة  فأدمحم رشيد رضا: )ذكر  (ِ)[ککککگگگ]كمن يره  ان مثقاؿ ذرة خَت 
و يكوف أعظم مظهر لعدؿ الرب تبارؾ كتعاىل، أم كلعلمو كحكمتو نإكزف األعماؿ بعد اٟتساب: 

فونو ذلك أبعينهم، كيعر  - ان كأ٦ت كشعوابن  أفرادان  -كعظمتو ُب ذلك اليـو العظيم، إذ يرل فيو عباده 
، ٍب تتجلى ٢تم كلسائر ا٠تلق ُب الن أعما٢تم تتجلى ٢تم فيها أك  فإفسهم، فنأُب  افمعرفة إدراؾ ككجد

 (ّ) خارجها
 . : العدل يف التكليف والعباداتاينالثادلطلب 

 القػػرآف كقػد عػرب عػن ىػذه الوظيفػة ُب  ،واعػو نأمػن عبػادة بكػل اإلنسػاف مػا أمػر هللا بػو راد ابلتكليػف ا١تػ
منهػػا عبلقتػػو ابلعػػدؿ اإل٢تػػي ُب التكليف.فقػػد  عػػابَت ٥تتلفػػة، لكػػل منهػػا داللتػػو ا٠تاصػػة، كلكػػلالكػػرًن ت

ة، كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن التكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أم
ۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئ]تعػػػػػػػاىل قػػػػػػػاؿ

: ٍب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا(ْ)[ۇئۆئ

ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئ]

مئىئ
أف  قبػػػلقػػػاؿ العػػػوُب ، عػػػن ابػػػن عبػػػاس : يعػػػٍت ابألمانػػػة : الطاعػػػة ، كعرضػػػها علػػػيهم  ػػػػ (ٓ)

ها ، فقاؿ آلدـ : إين قد عرضت األمانة على السماكات كاألرض كاٞتبػاؿ يعرضها على آدـ ، فلم يطق
فلم يطقنها ، فهل أنت آخػذ ٔتػا فيهػا ؟ قػاؿ : اي رب ، كمػا فيهػا ؟ قػاؿ : إف أحسػنت جويػت ، كإف 

                                                           

 (ْٕٗٔ-ِِٖٓ) رقم اٟتديث  أتدركف ما ا١تفلس اببًكتاب اٍلرب كىالصلىًة كاآلداب   ُب ،مسلم وأخرج( (ُ
 ٖاآلية : سورة الولولة(ِ)  
 ِّٓ/ٖص )  ،جتفسًن ادلناردمحم رشيد ، (ّ)

 ِٕ:اآليةسورة األحواب (ْ)  
 ّٕ:اآلية سورة األحواب (ٓ)
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 والكٛتلهػػا اإلنسػػاف إنػػو كػػاف ظلومػػا جهػػ :أسػػأت عوقبػػت . فأخػػذىا آدـ فتحملهػػا ، فػػذلك قولػػو
، فقػػاؿ بعػػد تػػبلكة اآليػػة:) عرضػػها علػػى السػػبع ذلػػك بصػػورة أكثػػر تفصػػيبلن  (ٕ)كذكػػر اٟتسػػن البصػػرم (ٔ)(

، كٛتلة العرش العظيم، فقيل ٢تا: ىل ٖتملُت األم ة كما فيها؟ قاؿ: انالطباؽ الطرائق اليت زينت ابلنجـو
السػبع الشػداد  ضػيُتاألر أسػأت عوقبػت، قالػت: ال، ٍب عرضػها علػى  افك أحسنت جويت،  افقيل ٢تا 

ة كمػا فيهػا؟ قالػت: كمػا فيهػا؟ انػاليت شدت ابألكاتد، كذللت اب١تهػاد، قػاؿ، فقيػل ٢تػا: ىػل ٖتملػُت األم
أسػػػأت عوقبػػػت، قالػػػت: ال، ٍب عرضػػػها علػػػى اٞتبػػػاؿ الشػػػم  افك أحسػػػنت جويػػػت،  افقػػػاؿ، قيػػػل ٢تػػػا: 

قالػت: كمػا فػيهن؟ قػاؿ ٢تػا: ة كمػا فيهػا؟ انػالشوامخ الصعاب الصبلب، قاؿ، قيل ٢تا: ىل ٖتملػُت األم
يقو٢تا ابػن عبػاس  فأفهذه النصوص اليت يبعد ( ّ)سأت عوقبت، قالت: ال(ا افك أحسنت جويت،  اف

ا١تػرتبط هبػا حػىت  واءة كاٞتػانػمعػرؼ كػل مػا يتعلػق ابالاإلنسػاف  فأك اٟتسن البصرم ٔتجرد الرأم ٗتػرب أب
ذه األقػواؿ ال تنػاُب بينهػا ، بػل ىػي متفقػة ككػل ىػ  ":قػاؿ ابػن كثػَت رٛتػو هللا قبػل التكليػف عػن بينػة.

تركهػا  فإك ثيب ، اقاـ بذلك  فإو نأكامر كالنواىي بشرطها ، كىو ا التكليف ، كقبوؿ االهنأإىل كراجعة 
 ىل او كتعػانسبح هللا (ْ) )تهىاناَّلل ي "  وعلى ضعفو كجهلو كظلمو ، إال مىٍن كفقاإلنساف عيوًقبى ، فقبلها 

إال كسػػػػػػػػػػػػػػػػعها كقػػػػػػػػػػػػػػػػػدرهتا، قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  فسػػػػػػػػػػػػػػػػػان ؽ طاقتهػػػػػػػػػػػػػػػػا، كال ييكلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػف نفػػػػػػػػػػػػػػػػػو  فسػػػػػػػػػػػػػػػػػان ال ييكلٌػػػػػػػػػػػػػػػػف ن
إىل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ(ٓ)[ۇۇۆۆۈۈٴۇ]:تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل

كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل (ٔ)[ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگ]:
 (ٕ)[ٺٿٿٿٿٹٹڃ]

                                                           

 .ْٖٖ/ٔ ،ج صتفسًن ابن كثًنابن كثَت .   (ُ)
 .  ِْٔ/ِ،ج ص البداية والنهاية ابن كثَت  ،  (ِ)
 ِّْ/  َِ ،ج صأتويل آي القران  تفسًن الطربم ،   (ّ)
 ْٖٗ/  ج صٔ ،ِط،تفسًن ابن كثًنابن كثَت ، (ْ)
 ِٖٔآليةا:،جوء من سورةالبقرة (ٓ)
  ٕ اآليةجوء من :،الطبلؽ سورة (ٔ)
 ُِٓاآلية:،جوء من االنعاـسورة  (ٕ)
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و انسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح اؿكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ (  ُ)ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ] :

قولػػػػػػػػػػػػو  فأكعلػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػرغم مػػػػػػػػػػػػن  (ِ)[ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ] :تعاىل
[ۇۇۆۆۈۈٴۇ]:تعػػػػػاىل

عػػػػػدـ الٌتكليػػػػػف إال ُب حػػػػػدكد القػػػػػدرة  ظػػػػػاىر الداللػػػػػة علػػػػػى. (ّ)
عباده ا١تؤمنُت، ييبٌُت فيو  افعقب ىذه اٞتملة بدعاء على لسا قد -كتعاىلو انهللا سبح فأكا١تيسرة، إال 

الٌتكليػف ٔتػا ال  ، كحػٌط اآلصػار كاألغػبلؿ، كعػدـافما امنٌت عليهم من عدـ ا١تؤاخذة اب٠تطأ كالٌنسي فأ
 :تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىلقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو : األكؿ:أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورتظم ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ُب ثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ييطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ،

[ېېېىىائائەئ]
ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ]:قولػو: اينالث(ْ)

قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  : الثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث (5)[
ېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتخت]: تعػػػػػػػػػػػػػػػػاىل

 (ٔ)  [مت
كقد عرؼ هللا عباده ا١تؤمنُت مواقع نعمو من دعاء رتٌبو : "على ىذه اآلية ان قاؿ البقاعي تعليق

، كال ٔتا قارفوه اانن مل يؤاخذىم ٔتا اجًتحوه نسي ونأب يل، إعبلمان اسبيل التع على األخف فاألخف على
و لو ٚتيع ان، بل جعل شريعتهم خفيفة ٝتحة، كال ٛتٌلهم فوؽ طاقتهم، مع ، كال ٛتل عليهم ثقبلن ان خط

يعٍت بذلك جٌل : "كقاؿ اإلماـ الطربم (ٕ)(سيئاهتم و عفا عنهم ُب سًتىم فلم ٮتجلهم بذكرنأك ذلك، 
ٌدىا إال ٔتا يسعها، فبل يضٌيق عليها، كال يتعبف (ٖ)[ۇۇۆۆۈۈٴۇ]: ثناؤه

                                                           

 ِْاآلية:،جوء من سورة األعراؼ (ُ)
 ِٔ اآلية:،جوء من  سورة ا١تؤمنوف  (ِ)
 ِِٖاآلية جوء من :،سورة البقرة (ّ)
 ِٖٔآليةا :،جوء منالبقرةسورة (ْ)
 ِٖٔيةاآل ،جوء من: البقرةسورة (ٓ)
 ِٖٔاآلية،جوء من: رةالبقسورة (ٔ)
 ( ّّٕ/ّ،ج ص )،ُط زلاسن التأويل القاٝتي، (ٕ)
 ِٖٔاآلية : ،جوء من لبقرة ا سورة(ٖ)
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ابلتعبد، كلكنو ُب حدكد  اكأمر  ان ىناؾ تكليف فأالٌداللة على  ففي كبلـ الطربم رٛتو هللا  (ُ)(٬تهدىا
ُب تفسَت قولو  اكقاؿ رشيد رض . جهاد، كىذه حقيقة الوسطي ة لوسع كالطاقة، ال تضييق فيو كالا

 ( "ٍفسان ًإال  كيٍسعىهىاال ييكىلًٌفي اَّلل ي نػى  : تعاىل
اسبها إال على ما كٌلفها، كالٌتكليف ىو اإللواـ ٔتا فيو كلفة، كالوسع ما تسعو قدرة  من اإلنساف كال ٭تي

غَت حرج كال عسر، كقاؿ بعضهم: ىو ما يسهل عليو من األمور ا١تقدكر عليها، كىو ما دكف مدل 
(ِ)لٌدين أال ييكٌلف عباده ما ال يطيقوفكسنتو ُب شرع اىل او تعنأش اف : أكا١تعن . طاقتو

كمثل ذلك  
اآلايت اليت جاءت تنفي اٟترج عن فئة معينة، كقولو 

ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ]تعاىل

[ڈڈژژڑڑ
[ڤڤڤڤ]: قاؿ تعاىل  (ّ)

قاؿ ا١تفٌسركف ُب آييت    (ْ)
يشٌق عليهم ومهم بشيء ما كٌلف عباده ما ال يطيقوف، كما أل -و كتعاىلانسبح هللا اف : ا١تائدة كاٟتج

 .ان ك٥ترج ان إال جعل هللا ٢تم فرج

 ان ن ا١تسا٤تة كاللُت ما مل يعط أحدفأعطى هللا ىذه األم ة م ت الٌشدائد كالعوائم ُب األمم،انكلقد ك 
 :كقاؿ رشيد رضا ُب تفسَت آية ا١تائدة . قبلها، رٛتة من هللا كفضبلن 

هبما ك٤تافظة  ان عند تعٌذر٫تا أك تعسٌر٫تا، تذكَت ٤تلهما  ك١تا بٌُت فرض الوضوء كفرض الغسل، كما ٭تلٌ  
قاعدة من أعظم قواعد  افببي بٌُت حكمة شرعهما لنا مبتدئن  -التيمم  كىو-على معٌت التعٌبد فيهما 

[ڌڎڎڈ: ]ىذه الٌشريعة السمحة. فقاؿ
أم: ما ييريد هللا ليجعل عليكم فيما  (ٓ)

غٌٍت إىل و تعنأل ؛أم أدىن ضيق كأقل مٌشقة ام ان حرج -ان أيضكال ُب غَتىا ،شرعو لكم ُب ىذه اآلية 
 (ٔ)(ؼ رحيم بكم، فهو ال يشرع إال ما فيو ا٠تَت كالنفع لكمك ؤ عنكم، ر 

                                                           

     ( ُْٓ/ّ)،ج ص  ك ُط ،جامع البيان عن أتويل آي القرانالطربم:  (ُ)
 (ُْٓ/ّ،ج ص )تفسًن ادلنار    رشيد دمحم  (ِ)
 ُٕاآلية:سورة الفتح (ّ)
 ُّْاآلية :،جوء منسورة البقرة  (ْ)
 ٔاآلية:،جوء من سورة ا١تائدة (ٓ)
 (ِٖٓ/ٔ)،ج ص تفسًن ادلنار،رشيد رضا(ٔ)



َْ 
 

أم ما كٌلفكم ما ال تطيقوف، كما  (ُ)[ھھھھےےۓۓ]: كقاؿ ابن كثَت ُب قولو تعاىل
قاؿ عليو السبلـ: )بعثت ابٟتنيفي ة ، ك٢تذا ان ك٥ترج ان يشٌق عليكم إال جعل هللا لكم فرجألومكم بشيء 

اليمن:) بعثٍت رسوؿي هللًا صل ى هللاي عليو إىل كقاؿ ١تعاذ كأيب موسى حُت بعثهما أمَتين  (ِ)(السمحة
را كال تينفًٌرا ،إىل  ان كسل مى كمعاذ را اليمًن . فقاؿ ) ادعوا الناسى . كبشًٌ را كيسًٌ كاألحاديث ُب  ) ّ) . كال تيعسًٌ

يتبُت من  (ٓ)عٍت من ضيق"ي(ْ)[ھھھھےےۓۓ]: ك٢تذا قاؿ ابن عباس ُب قولو ،ىذا كثَت
 وقاـ السموات كاألرض  على العدؿ كجعلو انأك ا١تطلق ىل او كتعانا١تطلب عدؿ هللا سبح خبلؿ ىذا

كل حسب    ،ال يطاؽ تكليف ماة على رفع اٟترج كالضيق كعدـ سمحة مبنيالشريعة الك  ، اانن ميو 
   .ا عُت العدؿ كاٟتكمة ذفه ،قدرتو كطاقتو
 .والتشريعاألحكام الث : العدل يف ادلطلب الث

                                                           

 ٖٕآلية:،جوء من اسورة اٟتج  (ُ)
، كمن -رضي هللا عنهما  -، من حديث جابر بن عبد اَّلل  ُِِِٗ، برقم ِْٔ/ ّٔأخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده، (ِ)

، كصححو األلباين ُب ُّْ/ ْٓ، كابن عساكر، ّٖٖٕ، برقم ِِِ/ ُٖب الكبَت، ، كالطرباين -هنع هللا يضر  -حديث أيب أمامة 
كقد بوب البخارم رٛتو بقولو ) ابب الدين يسر، كقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ) أحب الدين إىل  .َُِِ/ ٔسلسلة األحاديث الصحيحة، 

 يفية السمحة كمل أبعث ابلرىبانية البدعة فكلوا اللحم كائتواكُب مسند الركايين ) إين بعثت ابٟتن ُٔ/  ُهللا اٟتنيفية السمحة ( 
كلو ألفاظ  ُٕٕٓكىو ٥ترج ُب ا١تعجم الكبَت للطرباين برقم  ُِٕٗالنساء كصوموا كأفطركا كقوموا كانموا فإين بذلك أمرت ( برقم 

 نيفية السمحة ...( كصححو اٟتاكم برقمكثَتة كُب ا١تختارة من ركاية أيب بن كعب كفيو ) كقرأ عليو إف ذات الدين عند هللا اٟت

1162  

كُب ركاية   حديث صحيح ُّّٕ :الرقم :   ابب ُب األمر ابلتيسَت كترؾ التنفَت ، « كتاب اٞتهاد كالسَتأخرجو مسلم   (ّ)
( بعث معاذا كأاب موسى إىل اليمن ، قاؿ : يسرا كال تعسرا ، كبشرا كال تنفرا ،  البخارم عن أيب بردة عن أبيو : اف النيب ) ملسو هيلع هللا ىلص

  .كتطاكعا كال ٗتتلفا
 ٖٕاآلية : سورة اٟتج(ْ)
 (ِّٔ/ٖتفسًن ابن كثًن )ابن كثَت ،   (ٓ)

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?idfrom=3332&idto=3460&lang=&bk_no=1&ID=808


ُْ 
 

فقد أرسل هللا عو كجل نبينا دمحم صلى أحكاـ الشريعة كلها مبنية على اليسر كالعدؿ كالسماحة  فإ
ين إال اختار أيسر٫تا ما خَت النيب ملسو هيلع هللا ىلص بُت أمر »عن عائشة اهنع هللا يضر، قالت: :هللا عليو كسلم ابلدين اليسر 

ما مل أيٍب، فإذا كاف اإلٍب كاف أبعد٫تا منو، كهللا ما انتقم لنفسو ُب شيء يؤتى إليو قط، حىت تنتهك 
 ث  ملسو هيلع هللا ىلص  ميًسران و سييبعانيل كاليت منها ٧تكجاءت صفاتو ُب التوراة كاال  . .(ُ) .حرمات هللا، فينتقم 

 :قاؿ تعاىل. يبعث فيهاعن األمة اليت س ك٥تًففان 

ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ﴿

ڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککک

(ِ)[ک
 ةجاء ابلتيسَت كالسماح -ملسو هيلع هللا ىلص  -ه ان[ژڑڑک] عو كجل -كمعٌت قولو  . 

بكم اليسر كال يريد بكم  هللا يريد ال ا٠تَت كا١تعركؼ كالصبلح )إ اإلسبلميةهللا ما أراد ابلشريعة  اف:
ين  العسر( الييٍسر مقصد من لكل ما أمر بو كهنى عنو ُب   أساسان إىل جعلو هللا تع الكربل،مقاصد الدًٌ

 :ىل افقاؿ تع إليو نلتومو ُب فهمنا للدين كالعمل بو كالدعوة  فأمران اك  بو كسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص،كتا
﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁]

كره ٢تم العسر ، ) قا٢تا ثبلث مرات ك هللا رضي ٢تذه األمة اليسر  فإ) كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: (3)[
األصل  الفرائضالتيسَت ُب األحكاـ مظاىر التيسَت ُب كمن  (ْ)(ترؾ اليسرىذا أخذ ابلعسر ك  فإك 

فالعبادة حق  -نبيو  ملسو هيلع هللا ىلص  افُب العبادات التوقيف، فبل يتعبد هللا إال ٔتا شرعو ُب كتابو كعلى لس
لبو من عباده ٔتقتضى ربوبيتو ٢تم، ككيفية العبادة كىيئاهتا كالتقرب هبا قد طىل او كتعانخالص لو سبح

 ال يكوف إال على الوجو الذم شرعو كأذف بو، قاؿ

 ـاما التيسر ُب الشريعة كاالحكاك   (5)[ھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ې]عالىت

                                                           

مسلم ُب      ٖٕٔٔيث رقم كتاب اٟتدكد . ابب إقامة اٟتدكد كاإلنتقاـ ٟترمات هللا  حد  صحيح البخارم ،  متفق عليو  (ُ) 
ـً كىاٍخًتيىارًًه ًمنى اٍلميبىاحً  -صحيحو  تًًو صىل ى اَّلل ي عىلىٍيًو كىسىل مى ًلآٍلاثى بي ميبىاعىدى  كغرب٫تا .  َِْْم حديث رق - ، ابى

  ُٕٓاآلية: األعراؼ سورة  (ِ)
  ُٖٓاآلية: ،جوء من البقرةسورة (ّ)
 (.َٕٕ(، رقمو )ِٖٗ/َِأخرجو الطرباين ُب الكبَت، ابب ا١تيم ، مسند ٤تجن بن األدرع السلمي )(ْ)

 ( .ُٕٗٔ( ، رقمو )ّْٔكصححو األلباين ُب صحيح اٞتامع الصغَت ص )
 .ُِسورة الشورل اآلية (ٓ)

http://www.hadithportal.com/book-1
http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=190946&hid=4419&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%B6%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%84%D9%90&t=1
http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=190946&hid=4419&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%B6%D9%8E%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%84%D9%90&t=1
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كلكن ٨تاكؿ  من حيث األخذ ابلتيسر كاليسر كأف الدين يسرُب ىذا ا١تعٍت  كثَتة جدان ديث  احألفا
ث أمثلة تطبيقية ُب كىذا ا١تقصود ُب ىذا ا١تبحد األحكاـ الشرعية كنشَت إىل جوانب التيسَت سر 

فعلى سبيل األمثلة  الصياـ من العبادات اليت يراىا الكثَت عدالة األحكاـ كليس فيها ظلم لئلنساف . 
ىل او كتعانسبح  قاؿة شاقٌ 

ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھ﴿

﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿ ھھھےےۓۓ﮲﮳

[﯀﯁
(1)

ا١تقصود من شرعية الصياـ  اف٦تا يبُت  
عن الطعاـ كالشراب  ابإلمساؾمراقي التقول ال العسر كا١تشقة إىل هتذيب النفس كالوصوؿ هبا 

رت شركطو من قدرة بدنية كلف أكثر من مرة إذا توافو ال ٬تب ُب عمر ا١تانأما اٟتج ف ،وةالشهك 
(2)[ۓڭڭڭڭ]  السفر من طريقاكمالية ك 

، سهلة ميسرة اإلسبلـ ُب  ىذه ىي أىم العبادات 
 ان كأحكام تىيئافتأخذ  االستثنائيةُب األحواؿ كالظركؼ ا١تعتادة، أـ ُب اٟتاالت الطارئة كالظركؼ 

شرعت النوافل للمحافظة على : النوافل أما ألحواؿف ُب تلك الظركؼ كالتناسب مع كضع ا١تكت
الفرائض كلًتبية النفس ا١تسلمة كتقوية صلة ا١تسلم اب عو كجل. كطلب ا١تواظبة على بعض النوافل 

قطاع، فأحب ناالإىل ا ا١تداكمة على ىيئة ال تؤدم ٪تإهبا على ىيئة ثقيلة شاقة،  افاإلتيليس ا١تراد منو 
دكاـ القليل بو تستمر  فإلنوكم رٛتو هللا: ايقوؿ  قل. فإك ما داـك عليو صاحبو  ىلعاهللا تإىل الدين 

الطاعة ابلذكر كا١تراقبة كاإلخبلص، كاإلقباؿ على هللا ٓتبلؼ الكثَت الشاؽ حىت ينمو القليل الدائم 
خدمة مداـك ا٠تَت مبلـز لل فإ"كثَتة. كيقوؿ ابن اٞتوزم:   يويد على الكثَت ا١تنقطع أضعافان  ْتيث

إزالة ما ُب   :رفع اٟترج .(ّ)" قطعانٍب  كامبلن   ان كمن الـز يوم  يس من الـز الباب ُب كل يـو كقتان كل
٬تعل لو  فالٌتكليف الٌشاٌؽ من ا١تشٌقة برفع الٌتكليف من أصلو أك بتخفيفو أك ابلٌتخيَت فيو، أك أب

كالفقهاء  .للٌتيسَت الٌشٌدة خبلفان  ال يكوف إاٌل بعد ، كرفع اٟترجاففاٟترج كا١تشٌقة مًتادف .ان ٥ترج
 نفي اٟترجج ك فع اٟتر د كاألصولٌيوف قد يطلقوف عليو أيضان 

                                                           

 .ُٖٓاآلية :،جوء منسورة البقرة (ُ)
 .ٕٗاآلية : ،جوء منسورة آؿ عمراف (ِ)
 ( َُّ/ُص ) ،جفتح الباري شرح صحيح البخاري  .ر ،جابن ح (ّ)



ّْ 
 

ضيق كثَت الشجر  محىرج أحىرىج ك  افالصحاح: مك الضيق كالشدة. قاؿ ُب  :اللغة اٟترج ُب 
 اؿ حاالن البدف أك النفس أك ا١ت مشقة زائدة ُبإىل  م: كل ما يؤداالصطبلحالراعية. كَب  إليو ال تصل 
عن  التخفيف :كا١تقصود ابلتيسَت . ىذه ا١تشاؽإىل  م١تقصود برفع اٟترج: إزالة ما يؤدكا .أك مآالن 

أك ىي ما كسع  ("ُ) "ا١تكلف كرفع اٟترج عنو، فالتيسَت كرفع اٟترج مؤدا٫تا كاحد أك ٫تا شىء كاحد
لعذر مع األحكاـ ما شرع من أك ىي " (ِ) ".للمكلف ُب فعلو لعذر كعجو عنو مع قياـ السبب اـر

و قد نأا١تكلف ُب األصل  فأب التعاريففنلحظ من خبلؿ تلك  (ّ)قياـ اـر لوال العذر لثبتت اٟترمة
اليت شرعت ابتداءن دكف األحكاـ ما تسمى ابلعوٯتة كىي ي كى يلتومها فأشرع ُب حقو أحكاـ ٬تب 

ر على ا١تكلف ظركؼ طارئة، كأعذار ٘ت فكأكجود ظركؼ طارئة ٯتر هبا ا١تكلف، كلكن قد ٭تدث 
 للحرج عنهم، كدفعان  عن ا١تكلفُت كرفعان  ان تستدعي التخفيف، لوالىا لبقي اٟتكم األصلي كلكن ٗتفيف

للمشقة عنهم شرعت الرخصة كاليت ىي استثناء جوئي من كلي، كسبب االستثناء مبلحظة الشارع 
ع الرخص من ابب ا١تصاّب اٟتاجية كاليت األصوليُت يعدكف تشري فإالضركرات كاألعذار، كلذا ف

نتقل اٟتكم من في .، كاليت لو مل تشرع لوقع الناس ُب حرج كمشقة كعنتإليو شرعت ٟتاجة الناس 
اٞتواز الذم يعم الوجوب كأكل ا١تيتة للمضطر ابلقدر الذم يدفع بو إىل ا١تنع الذم يقتضيو الدليل 

كدؿ  (ْ)[ہہہھھھھےےۓۀۀہ ﴿تعاىل عن نفسو ا٢تبلؾ كىذا اثبت بقولو
:   إىل عليو قولو تع

ڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ]

[ۀہہ
 كما يعم أيضان  (ٔ)[گگگڳھ] :كىذا على خبلؼ قولو تعاىل،(ٓ)

و اثبت بقولو  صلى ذلك مندكب كى فقصر الصبلة الرابعية للمسافر عند مىن يرل ابالندب مثالو: 

                                                           

 ْٓص   ٓ ،ج،   سلتار الصحاحالرازم ،  (ُ)
 ( ٖٗص   ُ،جادلستصفى للغزايلالطوسي ،   (ِ)
 ُٖٖص   ُج ،اإلحكام يف أصول األحكامأبو اٟتسن اآلمدم ،   (ّ)
 ُٓٗ اآلية  جوء من: ،سورة البقرة (ْ)
 ُّٕاآلية : سورة البقرة (ٓ)
 ُُٓ اآلية  ء من: ،جوسورة البقرة (ٔ)



ْْ 
 

على خبلؼ الدليل ا١توجب لئل٘تاـ  (ُ)هللا عليو كسلم  )صدقة تصدؽ هللا هبا عليكم فاقبلوا صدقتو
كما يعم اإلابحة كرؤية الطبيب ا١تعاِب لعورة ا١ترأة  (ِ)( )صلوا كما رأيتموين أصلي -ملسو هيلع هللا ىلص  -كىو قولو 

 كيعم ،على ا١تكلفُت ان و أبيح لرفع اٟترج كتيسَت نأ اٌل إ ٤ترمان  ان نوع٦ت افالطبيبة ا١تسلمة فقد كإذا مل توجد 
ىل ا١تن ال يتأذل من الصـو الثابت بقولو تع افخبلؼ األكىل كالفطر ُب هنار رمض ان أيض

﴿ :  كىو على خبلؼ قولو تعاىل (3)[ڄڃڃڃڃچچچچڇڇ ڳ]:

   (ْ)﴾ۀہہہہھ
 جل وادلرأة .ادلطلب الرابع : عدالة الشريعة يف التكليف بٌن الر 

كالرجل، فرض هللا عليها القياـ ابلتكاليف الشرعية كىي ٖتمد إذا استجابت   اإلسبلـ  اف١ترأة ُب ميو كا
تنكبت الصراط السوم، كما قاؿ عو  فإألمر هللا، كتذـ 

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ] :كجل

من   ٤تركمة اإلسبلـ ت ا١ترأة ُب اجملتمع اٞتاىلي العريب قبل انقد ك(  ٓ) [ىئىئىئییی
كثَت من حقوقها، كعرضة للظلم كالضيم تؤكل حقوقها كتبتو أموا٢تا، كٖتـر اإلرث، كتعضل بعد 

 :ترضاه، فقاؿ تعاىل ان تنكح زكج فأمن  ،كفاة الوكج  أك، الطبلؽ

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳ]

 [ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہ

ت تورث كما يورث ا١تتاع أك الدابة، فقاؿ هللا عو كجل انكك (ٔ)
﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾ھھھھےےۓ] ﮳﮵﮴ ۓ﮲

 [﮿﯁﯀
ت انكك (ٕ)

                                                           

ة ا مسلم أخرجو (ُ)  ة ا١تسافرين كقصرىا، ابب صىبلى  .ٖٔٔرقم اٟتديث  ١تسافرين كقصرىاُب كتاب صىبلى
 ُُُ/ِ، كما ُب الفتح ُّٔالبخارم كتاب اآلذاف ابب اآلذاف للمسافر إذا كانوا ٚتاعة حديث  أخرجو (ِ)
  ُْٖاآلية: سورة البقرة (ّ)
 ُٖٓاآلية: سورة البقرة (ْ)
  َْاآلية : ،جوء من غافرسورة (ٓ)
 ِِّ اآلية:البقرة   سورة(ٔ)
  ُٗ:يةاآل النساءسورة (ٕ)

http://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=3821&node=12697#2
http://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=3821&node=12697#2
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لبلعتداء كاإليذاء، فقاؿ هللا  ان ٘تسك ضرار 
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ] تعاىل:

ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ

 (ُ) [چچچڇڇڇڇڍڍ
: كا١تعلقة، فقاؿ تعاىل  اف، كتًتؾ ُب بعض األحياضان إعر ك  ت تبلقي من بعلها نشوزان انكك 

ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ]

ى، كما حكى ثنكثَت من العرب يتشاءموف ٔتيبلد األ  افكما ك(ِ)[ڌڌڎڎڈڈژ
  (ّ)[چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککک]هللا عنهم ُب قولو 

النساء شقائق الرجاؿ، كيقرر ا١تساكاة بينهما ُب أصل  فأليهدـ ذلك كلو، كيقرر  اإلسبلـ فجاء 
ر ٦تا لآلخر، كال فضل أكثاإلنسانية ا٠تلق كُب نسبتهما البشرية، فليس ألحد٫تا من مقومات 

ينحدركف من أب كاحد  كخلقو األكؿ، فالناس ٚتيعان   اينسناإلبسبب عنصره  اآلخرألحد٫تا على 
ىل اكأـ كاحدة، قاؿ تع

 (ْ) [ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ]
جنس الرجاؿ كجنس النساء من جوىر كاحد كعنصر كاحد ىو الًتاب، قاؿ  فأ اإلسبلـ كيقرر 

ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڑڑککککگگگگڳڳڳ:تعاىل

﮷ ﮴﮶﮵ ڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳

﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁

ت كفيلة لو أدركتها البشرية انكىذه النفس الواحدة ك (ٓ)[ڭڭ
ا، كىي تتصور ُب ا١ترأة شىت التصورات السخيفة إليهتوفر عليها تلك األخطار األليمة اليت تردت  فأ

                                                           

  ُِّ:اآليةالبقرة سورة (ُ)
  ُِٗ:اآلية النساءسورة (ِ)
  ٗٓ:اآليةالنحل سورة (ّ)
  ُّاآلية: اٟتجرات سورة (ْ)
  ٓاآلية: اٟتجسورة (ٓ)
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، خلقهػا هللا من النفس األكىل فطرة كطبعان كىي  كتراىا منبع الرجس كالنجاسة كأصل الشر كالببلء،
ا الفارؽ ُب االستعداد ٪تإكنساء، فبل فارؽ ُب األصل كالفطرة،  ، كليبث منهما رجاالن لتكوف ٢تا زكجان 

 كالوظيفة
(ُ)

كا١ترأة كالرجل كذلك من حيث أصل التكاليف الشرعية، كمن حيث الثواب كالعقاب  
ة، قاؿ خر اآلالعمل ُب الدنيا ك أم  على واءكاٞت

ڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱ]عاىلت

[ڱڱ
كقاؿ عو كجل  (ِ) 

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ]

كقاؿ  (ّ)[ىئىئییی
ںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲]:وانسبح

عو من  كقاؿ (ْ)[﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ]:قائل

ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ

و،  انرككأ اإلسبلـ كا١ترأة مشمولة ابلنصوص اآلمرة أبداء فرائض  (ٓ)[ڃڃچچچچڇڇ
كحج بيت هللا تعاىل، كىي مشمولة كذلك ابلنصوص  افكاألمر أبداء الصبلة كصياـ شهر رمض

قاؿ  ،اإلسبلـ نفس موقف الرجل أماـ تعاليم  موقفالناىية، كالنهي عن الوىن كالسرقة، فهي أماـ 
:﴿ تعاىل

ڻڻۀۀہہہہھھھ

ھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵

                                                           

 ( ْٕٓ،ص ُ،ج،يف ظالل القرانسيد قطب   )ُ(
  ٕٗاآلية جوء من : النحل سورة (ِ)
  ْاآلية:  غافرسورة (ّ)
 ِّ اآليةالنساء :سورة  (ْ)
 ُٓٗاآلية: آؿ عمرافسورة  (ٓ)
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ولية عن ئب ا١تسانُب ج أما (ُ)[﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀
ب األمر اب١تعركؼ انقد جعل من ا١ترأة قرينة للرجل، ففي ج اإلسبلـ  فأتقامتو، فنجد اجملتمع كاس

ولية مشًتكة بُت الرجل كا١ترأة، قاؿ ئا١تس اإلسبلـ  كلرسولو، ٬تعل  كالنهي عن ا١تنكر كالطاعة
کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱ]تعاىل:

عامة فقد ما اٟتقوؽ ال(  ِ) [ںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
بُت الرجل كا١ترأة، فجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم كمسلمة،  ان فيها أيض اإلسبلـ ساكل 

ىل األفراد األمة، قاؿ تع كنقل العلم الشرعي ولية ُب أمر التعلم ئجات النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسعلى زك  افكك
يتبُت  ( ّ)[گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ] :٢تن  ٥تاطبان 

جوء من  اهنأك الكرًن حفظ للمرأة حقها  الشرع فأُب ىذا ا١تبحث  ض النصوصامن خبلؿ استعر 
ت ُب اٞتاىلية سواء من انيظلمها كما ك فأا ال تظلم  كال ٬توز للرجل هنأك اجملتمع فلها حق كامل 

ا هنأة حيث انجعل للمرأة  مك الشرع الكرًن افك ا من اإلرث أك العضل أك تعليقها دكف تطليق اهنحرم
ذلك لرجاؿ ُب العمل الصاّب كقد ذكر هللا عو كجل ُب مشاركة ل اهنأك جر سواء مثل الرجل ُب األ

 .اإلسبلـ مواطن كثَتة . فالعدؿ مطلب أساسي ُب 
 

  

                                                           

  ّٓ اآلية: األحوابسورة  (ُ)
 ُٕ اآلية: التوبةسورة  (ِ) 
    ّْاآلية: األحواب سورة (ّ)
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 : مفهوم العدل يف احلكم والقضاءاينالثادلبحث 
 يف الشهادة ادلطلب األول : العدل

 لشاىد أك ما يكوف فيهاجاء أبمور مهمة ُب الشهادة كثبوت الشهادة من حيث عدكؿ ا اإلسبلـ 
. ُب إثبات اٟتكمك العدكؿ كشركط الشاىد ثبات اٟتكم كسيكوف التباحث ُب ىذه الثبلثة الشهادة كإ

.. فكل مسلم أك مسلمة مطالب أبداء الشهادة كعدـ كتمها،  حق كاجب األداءلعدؿ ُب الشهادة: ا
لقوؿ هللا تعاىل: 

1)[ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېى]
 )  

: فبل تقبل شهادة الكافر؛ لقولو اإلسبلـ  الشرط األكؿ : :التالية شًتط فيمن تقبل شهادتو الشركطيك 
كالكافر ليس بعدؿ  (ّ)[گگڳڳ  ]  :كقولو عو كجل (ِ)[ڑڑککڻ]:  إىل تع

كال مرضي، كتقبل شهادة الكفار من أىل الكتاب ُب حاؿ الوصية ُب السفر ألجل الضركرة، كذلك 
إذا مل يوجد غَتىم؛ لقولو 

گڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ]: تعاىل

گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہ

 افرى آخ أكٍ ) :قاؿ ابن عباس كٚتاعة كثَتكف ُب قولو (ْ)[ھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶
 افك  شهادة لصغَت البلوغ كالعقل فبل : اينالثالشرط  (ٓ)غَت ا١تسلمُت، يعٍت أىل الكتاب م (ًمٍن غىٍَتًكي 

بعضهم على  افالصبيو غَت كامل العقل، فهو انقص األىلية. لكن تقبل شهادة نال ؛اتصف ابلعدالة
بعض ُب اٞتركح خاصة، كٓتاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم. ككذا ال تقبل شهادة اجملنوف كا١تعتوه 

نصاؼ ستة شركط ذكر صاحب اإل اشهادهتم ال تفيد اليقُت الذم ٭تكم ٔتقتضاى ف؛ الافكالسكر 
كلو فهمت إشارتو؛   (ُ) س،اآلخر  الكبلـ: فبل تقبل شهادةالشرط الثالث:    (ٔ) كمنها البلوغ كالعقل .

                                                           

  َُْ:اآلية جوء من: ،البقرةسورة (ُ)
  ِاآليةجوء من : ،الطبلؽسورة (ِ)
  ِِٖاآلية: ،جوء من البقرةسورة (ّ)

 َُٔ اآلية:ا١تائدة سورة )ْ(
 (ُُِ/ ّ) سًن ابن كثًنتفابن كثَت ،  )ٓ(

 ّٖ-ّٕص  ُِج    ِ، ط  الفإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاا١ترداكم ، ا (ٔ)
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ا٠تاصة بو للضركرة. لكن لو أدل الشهادة ٓتطو كتابة قيبلت؛ لداللة األحكاـ ا قبلت إشارتو ُب ا٪تك 
اٟتفظ كالضبط كاليقظة: فبل تقبل شهادة ا١تغفل كا١تعركؼ بكثرة لشرط الرابع : ا. ا٠تط على األلفاظ

يكوف ذلك من غلطو، لكن تقبل ٦تن يقلُّ منو  فأماؿ ا٠تطأ كالسهو؛ لعدـ حصوؿ الثقة بقولو؛ الحت
: إىل العدالة: فبل تقبل شهادة الفاسق؛ لقولو تعالشرط ا٠تامس: .و ال يسلم منو أحدنذلك؛ أل

[ڈڈژژڻ]
كالعدؿ: ىو ا١تستقيم ُب دينو، الذم مل تظهر منو ريبة، ذك ا١تركءة،    (ِ)

ُب تعريف العدؿ  ان كقد ذكران سابق (ّ) .كا١تكركىاتللمحرمات  تبا١تؤدم للواجبات كا١تستحبات، اجملت
أعظم الشركط ُب الشهود  لعدؿ حىت ال يظلم ا١تشهود كمنفهذه الشركط ىي إجراء من إجراءات ا

فالوىن ال يقبل فيها  . عدد الشهود ٮتتلف ابختبلؼ ا١تشهود بوكأعداد لكل حسب أ٫تيتو ف .العادلة 
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ لقولأقل من أربعة شهود من الرجاؿ؛ 

[   ک ڑ
 افكالقذؼ، ككذلك ما ليس ٔتاؿ كال يقصد بو ا١تاؿ، كك أما بقية اٟتدكد كالسرقة   (ْ) 

٦تا يطلع عليو الرجاؿ ُب الغالب، كالنكاح كالطبلؽ كالرجعة كالظهار كالنسب كالوكالة كالوصية ك٨تو 
كىأىٍشًهديكا ة ُب الرجعىل افيو شهادة النساء، لقولو تع من الرجاؿ. كال تقبل افذلك، فيقبل فيها شاىد

رٛتو هللا : كال يقاـ على سارؽ كال ٤تارب حد إال بواحد من  : الشافعيؿقا  ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيمٍ 
كجهُت : إما شاىداف عدالف يشهداف عليو ٔتا ُب مثلو اٟتد ، كإما ابعًتاؼ يثبت عليو حىت يقاـ 

أما  .لعقوابتا و ليس ٔتاؿ كال يقصد بو ا١تاؿ، فأشبوانليو سائر ما ذكر، فع يقاس  (ٓ) . عليو اٟتد
ا١تاؿ كما يقصد بو ا١تاؿ، كالبيع كاإلجارة كاألجل كالقرض كالرىن كالوديعة ك٨تو ذلك من العقود 

أك الرجل كا١ترأتُت؛ لقولو ا١تالية، فيقبل فيو شهادة الرجلُت 
ڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ]: تعاىل

[مئڱڱڱڱں
ال يقبل فيما سول األمواؿ ، ٦تا يطلع عليو الرجاؿ ، أقل ك    (6)

                                                                                                                                                                                     

 ا١ترجع السابق   (ُ)
 ِ اآلية : ،جوء منالطبلؽسورة)ِ(

 ذكر ىذه الشركط ببعض الوايدات كىي انتفاء ا١توانع كا١تركءة    َُٕ -ُٔٔص  َُكتاب الشهادات ج   ادلغين ،ابن قدامة (ّ)
  ُّاآلية : ،جوء منلنوراسورة)ْ(

 ُٔٔ ص ٔج   كصفة النفي .كتاب اٟتدكد   األم الشافعي ، كتاب  (ٓ)
 ِِٖاآلية : ،جوء منالبقرةسورة  (ٔ)
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اٟتدكد كالقصاص فبل يقبل فيو إال  من رجلُت ( كىذا القسم نوعاف ؛ أحد٫تا ، العقوابت ، كىي
على  ، أهنما قاال : يقبل فيو رجل كامرأاتف ؛ قياسان  كٛتاد ، عطاء ، إال ما ركم عن شهادة رجلُت

درئ ابلشبهات ، كال تدعو ا ٭تتاط لدرئو كإسقاطو ، ك٢تذا يكلنا ، أف ىذا ٦ت . الشهادة ُب األمواؿ
فتذكر إحدا٫تا تضل إحدا٫تا   ( أفة النساء شبهة ، بدليل قولو تعاىلاٟتاجة إىل إثباتو ، كُب شهاد

كأنو ال تقبل شهادهتن كإف كثرف ، ما مل يكن معهن رجل ، فوجب أف ال تقبل شهادهتن {  األخرل
تاؽ ، كاإليبلء ، كالظهار ، الثاين ، ما ليس بعقوبة كالنكاح ، كالرجعة ، كالطبلؽ ، كالع. فيو .

ا١تعوؿ عليو  . فقاؿ القاضي : الوالء ، كالكتابة ، كأشباه ىذا كالنسب ، كالتوكيل ، كالوصية إليو ، ك 
ُب ا١تذىب ، أف ىذا ال يثبت إال بشاىدين ذكرين ، كال تقبل فيو شهادة النساء ْتاؿ . كقد 

،  أٛتد كقد نقل عن  .شهادة النساء ُب النكاح كالطبلؽ ُب ركاية اٞتماعة ، على أنو ال ٕتوز أٛتد نص
 (1) . . فأما غَت ذلك فبل -رجل كامرأتُت يعٍت تقبل فيو شهادة  -ُب الوكالة : إف كانت ٔتطالبة دين 

 : عدالة الشريعة يف القضاء واألحكاماينالثادلطلب 
و بعث ان كجاء ُب عدد من الركاايت ،اإلسبلميةالقاضي األكؿ ُب الدكلة  اف  كالنيب ملسو هيلع هللا ىلص افكقد ثبت 

الرفيق إىل تقالو ملسو هيلع هللا ىلص انكبعد  (ِ)" اليمن للقضاءإىل  مهنع هللا يضر موسى األشعرم كمعاذ بن جبل  هنع هللا يضر كأاب ان علي
ة تعيُت لذلك فقد أٚتع ا١تسلموف على مشركعي .فسهمناألعلى ابشر ا٠تلفاء من بعده القضاء اب

ينة، كنشر ان١تا ُب القضاء من إقامة العدؿ كإحقاؽ اٟتق، كإشاعة الطم ؛القضاة كاٟتكم بُت الناس
كما -الدماء كاألعراض كاألمواؿ، كرفع التظامل، كفصل التخاصم، بل صرح الفقهاء األمن، كصوف 

بُت األحكاـ أحد كاجبات اإلماـ العشرة: تنفيذ  فاب . يةانالسلطاألحكاـ نقل ا١تاكردم ُب 
كٔتا  (ّ)ا١تتشاجرين، كقطع ا٠تصاـ بُت ا١تتنازعُت، حىت تعم النصفة، فبل يتعدل ظامل كال يضعف مظلـو

عمل القاضي ىنا ىو  فإكالسنة، ف القرآف قوابت جرائم اٟتدكد كالقصاص منصوص عليها ُب ع فأ
لديو شركط التجرًن العقوبة ا١تقررة بعدما تكتمل  فىذين ا١تصدرين التشريعيُت إلعبلإىل الرجوع 

يبق للقاضي  تفت ٚتيع الشبهات، ملانك ابإلقرار أك البينة  كذلك، فإذا ثبتت اٞترٯتة سواءن   ا١تعتربة شرعان 
من حدكد  يعطل حدان  فأتنفيذىا، كال ٭تق لو كمباشرة  شرعان  من دكر سول النطق ابلعقوبة ا١تقدرة

                                                           

 ُٕٓ ص  َُج  مسألة الشهود فيما سول األمواؿ ٦تا يطلع عليو الرجاؿ .كتاب الشهادات .دلغين البن قدامةا١تقدسي ا (ُ) 
  ٖٓٔابب بعث أيب موسى كمعاذ إىل اليمن ص  –كتاب ا١تغازم   –البخارم و أخرج(ِ)
  َْ/ُ ص ،جيةاناألحكام السلطا١تاكردم  ،   (ّ)
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و لو فعل ذلك فسينطبق عليو قوؿ هللا نأل ؛شرع عقوبة جديدة غَت منصوص عليهاهللا، أك ي
اًفري ان﴿كىمىن ملٍ  ٭تىٍكيم ٔتىا : تعاىل وىؿى ان﴿كىمىن ملٍ  ٭تىٍكيم ٔتىا  : كقولو عو كجل (ُ)كفى﴾وىؿى هللا فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلكى

كتب الفقو كاٟتديث أبواب خاصة ابلقضاء، ٖتتضن عشرات  كُب (ِ)هللا فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظ اًلميوفى﴾
جتهاد كبذؿ الوسع ُب ٖترم اٟتق كالعدؿ، كٖتذره من الركاايت كأقواؿ العلماء ٖتض القاضي على اإل

كما تتوعد القاضي الظامل أك   افو أ أك الظلم، كتىًعدي القاضي العادؿ ابٞتنة كالرضالسقوط ُب ا٠تط
من النصوص كاألدلة ُب ىذا الباب حىت يتضح  ان نذكر عدد ة،اآلخر اٞتاىل ابلعذاب األليم ُب 

  اإلنصاؼ م القاضي كما ىو اٟتاؿ كمسألة ا١توضوع أكثر ُب حساسية عمل القاضي ككيف ٭تك
خبلؼ : ال (ّ)﴾ۇۅۉۉېېېې]: يقوؿ تعاىل  اآلخرعلى  كعدـ تقدًن شخص

كعمر ، شريح كره ذلك . افيقضي كىو غضب افالقاضي ال ينبغي لو  فأُب  بُت أىل العلم فيما علمناه
 افبسجست قاض كىو بكرة أيب بن هللا عبد إىل بكرة أبو ككتب.كابوحنيفة، كالشافعي  ،بن عبدالعويو 

 اثنُت بُت أحد ٭تكم ال : يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٝتعت اينف (ْ) ؛ افغضب تانك  اثنُت بُت ٖتكم ال اف
                                                           

 .ْْاآلية  : ،جوء منا١تائدة سورة (ُ)
 .ْٓاآلية  : ،جوء منا١تائدة سورة (ِ)

 . ٖٓاآلية  : ،جوء منالنساءسورة )ّ(

(  قاؿ ُب الفتح َِّٖرقم ) َُج   مسألة حكم القاضي كىو غضباف«  كتاب القضاء«  البن قدامة ادلغين ا١تقدسي ،  (ْ)
ال ٭تكم أحد " كالباقي سواء ، كُب  " مسلم كىو غضباف ( ُب ركايةقولو ) ال يقضُت حكم بُت اثنُت 

ال يقضي القاضي أك ال ٭تكم اٟتاكم بُت اثنُت كىو  " بسنده ١تلك بن عمَتعبد ا عن سفياف بن عيينة عن الشافعي ركاية
غَت اٟتق فمنع ، كبذلك قاؿ فقهاء األمصار .  سبب ىذا النهي أف اٟتكم حالة الغضب قد يتجاكز ابٟتاكم إىل :  غضباف

فيو النهي عن اٟتكم حالة الغضب ١تا ٭تصل بسببو من التغَت الذم ٮتتل بو النظر فبل ٭تصل استيفاء  : ابن دقيق العيد كقاؿ
كغلبة النعاس اٟتكم على الوجو قاؿ : كعداه الفقهاء هبذا ا١تعٌت إىل كل ما ٭تصل بو تغَت الفكر كاٞتوع كالعطش ا١تفرطُت 

كسائر ما يتعلق بو القلب تعلقا يشغلو عن استيفاء النظر ، كىو قياس مظنة على مظنة ، ككأف اٟتكمة ُب االقتصار على 
 رفعو أيب سعيد بسند ضعيف عن البيهقي  ذكر الغضب الستيبلئو على النفس كصعوبة مقاكمتو ٓتبلؼ غَته . كقد أخرج

ستنباط معٌت دؿ كقوؿ الشيخ " كىو قياس مظنة على مظنة " صحيح ، كىو ا " ال يقض القاضي إال كىو شبعاف رايف "
عليو النص فإنو ١تا هنى عن اٟتكم حالة الغضب فهم منو أف اٟتكم ال يكوف إال ُب حالة استقامة الفكر ، فكانت علة النهي 
ا١تعٌت ا١تشًتؾ كىو تغَت الفكر ، كالوصف ابلغضب يسمى علة ٔتعٌت أنو مشتمل عليو فأٟتق بو ما ُب معناه كاٞتائع " 

  " ُب " األـ " : أكره للحاكم أف ٭تكم كىو جائع أك تعب أك مشغوؿ القلب فإف ذلك يغَت القلب الشافعي قاؿ
بتصرؼ فتح البارم شرح صحيح   لو خالف فحكم ُب حاؿ الغضب صح إف صادؼ اٟتق مع الكراىة ، ىذا قوؿ اٞتمهور

 .148ص  ابب ىل يقضي القاضي أك يفيت كىو غضباف « كتاب األحكاـ، خارمالب
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ُب    شبة بن عمر قد ركلفُب مسألة عدؿ القاضي كالعدؿ ُب التعامل بُت الطرفُت  (ُ).(افغضب كىو
من بلي ابلقضاء بُت ا١تسلمُت ،  :قاؿالنيب ملسو هيلع هللا ىلص  اف،  سلمة أـ كتاب " قضاة البصرة " إبسناده عن

. كُب  اآلخرما ال يرفعو على  ع صوتو على أحد ال يرفك  شارتو ، كمقعده ،فليعدؿ بينهم ُب لفظو ، كإ
، قالت : قاؿ رسوؿ هللا  صلى أـ سلمة ، عن (بينهم ؛ ُب النظر ، كاجمللس ، كاإلشارة اركاية : فليسو 

، كال  من ابتلي ابلقضاء بُت ا١تسلمُت فليساكم بينهم ُب اجمللس ُب اإلشارة كالنظر:)هللا عليو كسلم
 : يقوؿملسو هيلع هللا ىلص كقد جاء ُب اٟتديث عنو (ِ)"اآلخريرفع صوتو على أحد ا٠تصمُت أكثر من 

، كقاضي  النارً  ُب اٞتنًة ، قاضي قضى اب٢تول فهو ُب ، كقاضي النارً  ُب افقاضي :ثبلثىةه  لقضاةي )ا
 الناس أماـ عدؿ هللا سواء، فإ (ّ)(اٞتن ةً  ُب ، كقاضي قضى ابٟتقًٌ فهو النارً  ُب قضى بغًَت عٍلمو فهو

 (4)[ککککگگگ[ڎڈڈژژڑڑ]١تا قالو هللا ان مصداق
خوكمً  فأأ٫ت هم ش ان قريش فأ :١تا أعلنو رسوؿ هللا ككفاقان 

ى
ًة اليت سرقىٍت ، فقالوا : كمىن ييكىلًٌمي فيها يى ا١ترأًة ا١ت

ًتىًئي عليو إال أسامةي بني زيدو ، ًحبُّ رسوًؿ هللًا صل ى  رسوؿى هللًا صل ى هللاي عليو كسل م ؟ فقالوا : كمىن ٬تى
و أسامةي ، فقاؿ رسوؿي هللًا صل ى هللاي عليو كسل م : ) أتىشفىعي ُب حىدٌو من حيدكًد هللاي عليو كسل م ، فكل م

وا إذا سرىؽ فيهمي الشريفي ترىكوه انم كهنإا أىىلىك الذين قبلىكم ، ا٪تهللًا ( . ٍب قاـ فاختىطىب ٍب قاؿ : ) 
بنتى ٤تمدو سىرقىٍت لقطىعتي  اطمةى ف اف لو ، كإذا سرىؽ فيهمي الضعيفي أقاموا عليو اٟتىد  ، كاًني هللاً 

. ُب   اإلسبلـ كتناكلت عدالة  (ٓ)(ايدىى اٟتدكد، إذ جعلتها متفاكتة لكي يتناسب اٟتٌد مع اٞتـر
للفرؽ بُت ا١تتوكج  ن كاٞتىلد فقط لغَت اصن، تبعان عقوبة الوىن الرجم للمحص اإلسبلـ فجعل 

 قد جىعىل هللا ٢تنٌ  عٍت.خيذكا  عٍت.خيذكا :)كالعازب، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
                                                           

 ( ُُٕٕ ) كمسلم برقم(  ُٖٕٓ)البخارم برقم  ،  متفق عليو)ُ (
ُب األكسط  الطرباين ركاه َُِمسألة عدؿ القاضي بُت ا٠تصمُت ص  « القضاءكتاب  « ادلغين البن قدامةابن قدامة ،  (ِ)  
ذكر أزكاج رسوؿ هللا صلى هللا  « مسند النساء « ا١تعجم الكبَتذكره ، كبقية رجالو ثقات . ، كمل أجد من ا٢تيثم بن غصن ، كفيو

 ِّٗص   « أـ سلمة « عليو كسلم
قاض قضى اب٢تول فهو ُب النار، كقاض قضى بغَت علم فهو ُب النار، كقاض »اه الطرباين ُب "األكسط" ك"الكبَت"، كلفظو: رك (ّ)

اٞتوء أك  صحيح اٞتامع (.ٖٖٗٔ( ، رقمو )ُّٗ/ْ« .)، كرجاؿ "الكبَت" ثقات« قضى ابٟتق فهو ُب اٞتنة
 صحيح:حكم ادث ْْْٕ:الصفحة

  ٖ-ٕ اآلية: الولولة  سورة(ْ)
  ُٖٖٔ،ابب قطع السارؽ الشريف كغَته كالنهي عن الشفاعة ُب اٟتدكد رقم اٟتديث  كتاب اٟتدكد « أخرجو مسلم)ٓ( 
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شرعية مسألة العقوبة ال  (ُ)كالٌرٍجم(  ئةم جىٍلدي  ابلثٌػٌيًب، كالثٌػٌيبي  سىنىة كنػىٍفيي  ئةم جىٍلدي  ًبٍكرابل البٍكر. سبيبل
أك السنة أك  القرآف ا ُب اٟتدكد كعقوابهتا كلها منصوص عليها إمك رائم اٞتككيف جعل هللا عقوبة لكل 

 هللا يقوؿ  مثبلن  ص النص على جرٯتة الوان. فبخصو ٫تا معان 
 غَت اصن اينصوص اٟتد أك عقوبة الو ٓت كأما (2)[ژژڑڑککککگگ]:تعاىل

 اصن فقد كردت ُب اينأما عقوبة الو  (ّ)[ڀڀڀٺٺٺٺٿٿ]: فيقوؿ عو من قائل
ية اللذين أقر ا ابلوان، كا١ترأة اليت ، كالغامدان السنة ا١تطهرة القولية كالفعلية، حيث رجم النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( ماعو 

كُب جرٯتة القذؼ كعقوبتها يقوؿ عو من ،  )األجَت( هبا بوان العسيف اعًتفت
كُب  (ْ)[ڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں]: قائل

و انٕترًن شرب ا٠تمر يقوؿ سبح
كركم  (5)[ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ]: كتعاىل

كحوؿ عقوبة شرب ا٠تمر، ركل أبو ىريرة قاؿ: أيٌب النيب  (ٔ) (كل مسكر حراـ))ملسو هيلع هللا ىلص(، قولو:   وعن
عليو كسل م  هللاي  لنيبُّ صل ىأيٌبى ا كسلم( برجل قد شرب فقاؿ: اضربوه، قاؿ أبو ىريرة:  )صلى هللا عليو

، بي بًنػىٍعًلًو، كىالض اًربي بًثػىٍوًبًو، أبو ىيرىيٍػرىةى: فىًمن ا الض اًربي بًيىًدًه، كىالض ارً  قاؿ  . اٍضرًبوهي : قاؿ ًبرىجيلو قىٍد شىًربى
،انفلما  كُب  (ٕ) .( افال تقولوا ىكذا، ال تيعينيوا عليو الش يط:قاؿ هللاي، أٍخواؾى :  القوـً  بعضي  قاؿ صرؼى

ٕترًن السرقة كعقوبتها: يقوؿ عو من 
كُب البغي كاٟترابة  (ٖ)[ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ]: قائل

ت كاألحاديث النبوية اليت تنص على ٕترًن ىذه األفعاؿ كٖتدد كالردة، ىناؾ عشرات اآلايت كالركااي
                                                           

ب حىدًٌ الٌوىنى  -ًد ك ب اٟتداًكت  ،أخرجو  مسلم  (ُ)     ُّٗٗرقم اٟتديث ابى
 ِّ اآلية: االسراء سورة (ِ)
 ِ:اآلية : ،جوء منالنورسورة  (ّ)
 ْسورة النور اآلية  (ْ)
  َٗ:اآليةا١تائدة سورة  (ٓ)
كل مسًكرو  :ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى  ؿى اَّلل  اف رىسيو  اٍبن عيمىرى  عىنً  ُب صحيحو مسلم كعند ّّْْ-رقم اٟتديث  ْٔٓ/ِ  أخرجو البخارم(ٔ)

ـه    .ٜتىٍر، كىكيلُّ ميٍسًكرو حىرىا
   ٕٕٕٔرقم  / ابب الضرب ابٞتريد كالنعاؿ ،كتاب اٟتدكدأخرجو البخارم ،  (ٕ)
   ّٖ:اآليةا١تائدة سورة (ٖ)

http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
http://www.dorar.net/book/6216?ajax=1
http://hadithportal.com/chapter-86&book=1
http://hadithportal.com/chap86_bab3553&book=1
http://hadithportal.com/chap86_bab3553&book=1
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٢تا عقوابت خاصة، كما كردت أحاديث كثَتة تتحدث عن تفاصيل تنفيذ عقوابت اٟتدكد مثل كيفية 
 أك ا١تقاـ اينالرجم كاٞتلد ُب الوان أك القذؼ، ككيفية قطع يد السارؽ كتفاصيل أخرل حوؿ حدكد اٞت

 ية الواردة ُب عدة مواضعالقرآنر ابلنسبة ٞترٯتة القتل فقد أكدت النصوص ككذلك األم .عليو اٟتد

ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼]

﯀﯁ [﮽﮿﮾
(ُ)

گگڳڳڳڳڱڱڱڱں]

شرعية القصاص القائم على على  (ِ)[ںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
ا١تماثلة ُب االعتداء على النفس كما دكهنا، كجاءت السنة النبوية تتعرض لتفصيبلت ا١تبدأ ُب اٟتض 

كالنص على ىذه اٞترائم  . واعها كمقدارىانأعفو كيل الدـ، كُب ٖتديد تفصيبلت الدية، على 
خطورة ىذه اٞترائم ككوهنا اعتداء إىل ا يشَت ا٪تك كالسنة ال يؤكد فقط شرعيتها  القرآف كعقوابهتا ُب 

ؾ لتعيُت عتداء عليها، لذلك مل تيًت كرات ال تتحقق مقاصد الشريعة ابإلعلى ما اعتربتو الشريعة ضر 
كما ينفعو بتعيُت اإلنساف كىو العليم ٔتا خلق كٔتا يضر ىل او كتعانا٠تلق أك تقديرىم بل تكفل هللا سبح

 اإلسبلمي ىذه اٞترائم كتقدير عقوابت مناسبة ٠تطورهتا كمدل أتثَتىا السليب على حياة الفرد كاجملتمع 
من ا١تبادئ « ٯتة كال عقوبة إال بنصال جر »مبدأ  فكمن األ٫تية التذكَت اب .ككل   اينسنإلابل 

ا ٪تإك األساسية كالشاملة، كليس فقط ٔتا يتعلق ّترائم كعقوابت اٟتدكد كالقصاص كالتعوير،  اإلسبلمية
 ذار كالتبليغ كالتجرًن، يقوؿ عونخركية إال إذا سبق اإلاال يعاقب بعقوبة دنيوية أك  اإلسبلـ  فأ٧تد 

   وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ]: ن قائلم

]
خبلؿ ىاتُت اآليتُت  كمن (ْ)[ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ]  (ّ)

ال »كىو مبدأ  ان كاحد كمضموانن  ان معٌتن كاحد اف تفيدالكرٯتتُت استخلص الفقهاء قاعدتُت أصوليتُت
ًتؾ، أم ال ٯتكن عىٌد فعل أك تركو جرٯتة إال بنص صريح ٭تـر الفعل أك ال« جرٯتة كال عقوبة إال بنص

ال »٫تا: األكىل:  فالقاعدات فلية كال عقاب على فعل أك ترؾ، كىااتو ئفإذا مل يرد نص صريح فبل مس

                                                           

 ْٓ اآلية: سورة ا١تائدة (ُ)
 ّّ اآلية: سورة االسراء  (ِ)
  ُٓسورة االسراء جوء من اآلية  (ّ)
  ُٓٔاآليةجوء من : ،النساءسورة  (ْ)
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 نستخلص (ُ)األصل ُب األشياء كاألفعاؿ اإلابحة»ة: يانالث، ك «حكم ألفعاؿ العقبلء قبل كركد النص
 ،كشركطهم ،كعدكؿ الشهود،ثبات الشهادة ٚتيع أحكاـ القضاء ابتداءن من إ افمن ىذا ا١تبحث 

 القضاء  كأحكاـ القاضي كشركط ُتٍب تعي  ،كتطابق الشهادة،ف األحواؿ كعدد الشهود ُب ٥تتل
  ك اٟتق كإقامة اٟتدكد كالقصاص كشركطها كلها مبنية علىن إثبات اٞتـر أينو كحالة اٟتكم  ميتع

اجتهادات بشرية على تكوف مبنية   افحكم اٟتاكمُت  ال ٯتكن تشريع متُت من أعدؿ العادلُت كأ
يشاء فيظلم صاحب اٟتق كينصر الباطل كأىلو  كلذا جعل الشرع اٟتكيم للقضاء  كما،٭تيف ابألمر 

 تب أحكاـ القضاء كاٟتكم كقد ٘تانو كالية خاصة . كيتبُت من خبلؿ دراسة ىذا الفصل  دراسة ج
ثباهتا الشرع اٟتكيم جعل أمر الشهادة كإ افثبات الشهادة تبُت ب منها الشهود كإانو ة جدراسة ثبلث
أل٫تية كعدكؿ الشهود كتوافقهم ُب الشهادة كعددىم  يتبُت أ٫تيتها كعدـ التهاكف ُب ٖتقيقها ُب غاية ا

: أ٫تية  اينالثب انة كهبا  أيخذ ا١تظلـو حقو كيردع الظامل .  كيقتص من الظامل . اٞتانا أساس اإلدهنال
و الركن القاضي ى افك القاضي اٞتائر من خبلؿ النصوص  كشركطو كخطورة نصب القاضي الكفء

األىم ُب كل قضية كمسألة فيجب على اٟتكاـ اختيار القضاة الذين ٮتافوف هللا عو كجل كيعرفوف 
ات ثبب إانب الثالث . جاناجملتمع . اٞتحكم هللا كال يتهاكنوف ُب ذلك حىت ال يتفشى الظلم ُب 

 أقرب طرؼ كحىتطرؼ دكف إىل بات اٟتكم  كعدـ اٟتيف أك ا١تيل ثاٟتكم الشرعي  كدقة الشرع ُب إ
 ،أقرب الناس افك و  ال رجعة ُب أحكاـ هللا حىت كلونأقربُت فقد علمنا ا١تصطفى صلى هللا األ

كموضوع ا١تساكاة  كاٟتكم ابلنص الشرعي ُب استيفاء الشركط كا١تماثلة ُب القصاص ككل جرٯتة ٢تا 
كالنفس  ،هللا عو كجل   فاعتدكا عليو ٔتثل ما اعتدل عليكم كاتقو هللا أم خافوا ،عقوبة مقدرة 

 ابلنفس كاألذف ابألذف فبل حيف كال ظلم ُب أحكاـ هللا عو كجل .

                                                           

 َُِ/ُالبحر ايط،  ( الوركشيُ)
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العدل والقيم ادلثلىأساس الفصل الثالث:   

 والقيم األخالق ادلبحث األول: مفهوم العدل بٌن 
   اإلسالم يف  األخالق القيم و  ةانكادلطلب األول م

: تعليل الرسالة أكالن  أيٌبر من كجوه كثَتة، نذكر منها ما ، تظهاإلسبلـ ة عظيمة ُب انلؤلخبلؽ مك إف
 ، جاء ُب اٟتديث الشريف عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصاألخبلؽ كإشاعة مكاـر األخبلؽ بتقوًن 

العظيم الذم ال قياـ  اإلسبلـ ركن  حسن ا٠تلق فأكىذا يعٍت  (ُ)( األخبلؽ صاّب   ألي٘تىًٌمى  بيًعٍثت اا٪ت)
كفة اٟتسنات يـو اٟتساب حسن ا٠تلق، جاء ُب اٟتديث عن النيب صلى ٍب ما يرجح   للدين بدكنو،

 عليًو كسل مى : ما أكثري ما ييدخلي الناسى اٞتنةى ؟ قاؿ هللاي  صل ى هللاً  سيًئلى رسوؿي : هللا عليو كسلم 
ا أكثري ما ييٍدًخلي الناسى النارى ؟ قا .قا٠تيلي  كحيٍسني  ، هللاً  تقوىل : (  : الفمي كالفرجي  افاألىٍجوىفى  :ؿقيل : ٦تى
اٟتديث:  ُب جاء ،ان نهم أخبلقحسأفيو  ، كأفضلهمافاإلٯتيتفاضلوف ُب  نوفا١تؤمٍب  (ِ)

 : قاؿ  ؟اانإٯت أكملي  ا١تؤمنُت فأمُّ  قيل الصربي ٝتاحة قاؿ أفضلي؟  افاإلٯت أمُّ  هللاً  رسوؿى  اي قيل
كثر أك  يـو القيامة،  الظفر ْتب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كقرهبم منوا١تؤمنُت يتفاكتوف ُب افٍب  .(ّ)ان خيليق أحسنيهم

خبلقهم حىت صاركا فيها أكلئك ا١تؤمنوف الذين حسنت أؿ هللا كالقرب منو ْتب رسو  ا١تسلمُت ظفران 
 : القيامةً  وـى ي ان ٣تلس مٍت كأقربىكم إيل   أحب كم اف)"أحسن من غَتىم جاء ُب اٟتديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

الثراثركفى ا١تتشدًٌقوفى  مساًكئيكم أخبلقان  ان أبغضىكم إيل  كأبعدىكم مٍت ٣تلس فإك ،  ٤تاسنيكم أخبلقان 
التفريط  افك ، افنجاة من النار كالفوز ابٞتنحسن ا٠تلق أمر الـز كشرط ال بد منو للك ( ْ)"(ا١تتفيهقوفى 

ةن نفبل افاي رسوؿى هللًا !  )ُب اٟتديث قاؿ رجله : هبذا الشرط ال يغٍت عنو حىت الصبلة كالصياـ، جاء
                                                           

(. قاؿ اقق: ُٖٓٗ(، رقمو )ُّٓ/ُْمسند أيب ىريرة )مسند ا١تكثرين من الصحابة ، ُب  ، ادلسندأخرجو أٛتد ُب  (ُ)
ككافقو الذىيب ،كالبيهقي  ،(، كقاؿ: صحيح على شرط مسلمُْٕٖ(، كاٟتاكم ُب مستدركو )ِّٕصحيح .كالبخارم ُب األدب )

  (ُُُّْٗب الكربل)
صحيح كضعيف ابن ماجو  (.كحسنو األلباين ُبِْْٔ(، رقمو )ُُْٖ/ِأخرجو ابن ماجو ، كتاب ، ابب ذكر الذنوب )(ِ)

 للهيثمي"  -حسن ، صحيح "موارد الظماف على زكائد ابن حباف  حديث ْٕٔ.ص :  ابن حباف( . أخرجو ِْٔ/ٗ)
 (.ّْْٖ( ، رقمو )ُٕ/ّأخرجو عبدالرزاؽ الصنعاين ُب ا١تصنف، كتاب الصبلة ، ابب فضل التطوع )(ّ)

 (.َُّٗ( ، رقمو )ِْٕكصححو األلباين ُب صحيح اٞتامع الصغَت ص )
(  قاؿ اقق: حسن ُِّٕٕ(، رقمو )ِٕٔ/ِٗ، مسند الشاميُت ، حديث أيب ثعلبة ا٠تشٍت ) أمحد يف ادلسندأخرجو (ْ)

 لغَته .

http://dorar.net/book/16582?ajax=1
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؟ قاؿ : ىي ُب الناًر، قاؿ  ااهنبلس ااهنجَت  تؤذم اهنأتذكر من كثرًة صبلهتا كصيامها كصدقتها ؛ غَت 
ا تص دؽي تدؽُّ ابألثواًر من هنأك ةن تذكر قلةى صياًمها كصدقتها كصبلهتا، نفبل اف: اي رسوؿى هللًا ! ف

من الصدؽ كل صفات ا٠تلق   فإٍب   (ُ) ( ا ؟ قاؿ : ىي ُب اٞتنةاهنا جَت اهنؤذم بلساألقًط، كال ت
كالرٛتة، كالعفاؼ، كالشجاعة، كالسخاء، كالعوة كالتواضع،  افاإلحسة، كالوفاء، كالعدؿ، ك انكاألم

، كعدىا من خصاؿ ا١تؤمنُت،  اف٣تسدة لئلٯت اإلسبلـ ، اليت عدىا األخبلؽ كاٟتياء كغَت ذلك من 
قولو . القرآف جاء ُب كصف ا١تؤمنُت ُب  ا عد الرذائل ا١تضادة من آايت النفاؽ، كخصاؿ ا١تنافقُتكم

: تعاىل

ٺٿ][ڀڀڀٺٺٺ][ٻپپپپڀ][ٱٻٻٻ]

  (ِ)[ڇڇڇڇڍڍ] [ٹٹٹٹڤ] [ٿٿٿ
 قولو : كيف كصف هللا عباده الرٛتنإىل ظركا انك 

ٱٻٻٻٻ][ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ]

كاألحاديث النبوية   (ّ)[پپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ
يؤمن اب كاليـو  افمن ك) من لوازمو كٙتراتو: ، كٕتعلها افإلٯتية اباألخبلقالفضائل كذلك تربط 

يؤمن اب  اف، فلييكًرـٍ جاره، كمن كاآلخريؤمن اب كاليـو  افأك ليصميٍت، كمن ك ان ، فليقل خَت اآلخر
(فليكـر ضيفو اآلخركاليـو 

بة، فأفضلها قوؿ ال إلو إال بضع كسبعوف أك بضع كستوف شع  افاإلٯت) (ْ)
 (ٓ)( افاإلٯتهللا كأدانىا إماطة األذل عن الطريق، كاٟتياء شعبة من 

ا حُتى  ٠تمرى اكالىيشربي  مؤمنه، كىوى  يوين حُتى  اينالو   يوين ال حديث) ، كالى يسرًؽي  مؤًمنه  كىوى  يشرهبي
كىي العبادة  أخبلقية فالصبلة أىداؼكلها ذات كالعبادات   (ٔ)( مؤمنه  كىوى  يسرًؽي  حُتى  الس ارًؽي 

                                                           

( ٕٓٔٗ(  ، رقمو )ُِْ/ُٓ) أخرجو أٛتد ُب ا١تسند ، مسند الشاميُت ، مسند ا١تكثرين من الصحابة ، مسند أيب ىريرة(ُ)
 قاؿ اقق: إسناده حسن .

 ٖ-ُسورة ا١تؤمنوف اآلية  (ِ)
   ٖٔ-ّٔسورة الفرقاف اآلية   (ّ)
 (.ْٕٓٔ( ، رقمو )ََُ/ٖأخرجو البخارم، كتاب الرقاؽ ، ابب حفظ اللساف ) (ْ)
 (.ّٓ(، رقمو )ّٔ/ُ)،ج ص أخرجو مسلم، كتاب اإلٯتاف ، ابب شعب اإلٯتاف (ٓ)
 (.ٕٓ(، رقمو )ٕٔ/١ُتصدر السابق  )ا (ٔ)
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اليومية األكىل ُب حياة ا١تسلم، ٢تا كظيفة مرموقة ُب تكوين الوازع الذاٌب، كتربية الضمَت الديٍت: )كأقم 
كالصبلة كذلك مدد أخبلقي للمسلم يستعُت بو ُب * الصبلة تنهى عن الفحشاء كا١تنكر افالصبلة، 

الوكاة كىى ك (  ُ)[ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئ]مواجهة متاعب اٟتياة:
ا اهنلًتد على الفقراء.  د ضريبة مالية، تؤخذ من األغنياءليست ٣تر  ،ابلصبلة  القرآفالعبادة اليت قرهنا 

خذ من أموا٢تم  ،ا كسيلة ٖتصيل كتنمية ُب عامل األمواؿاهن، كما األخبلؽ كسيلة تطهَت كتوكية ُب عامل 
يقصد بو تدريب النفس على الكف عن ا ا٪ت، اإلسبلـ كالصياـ ُب  صدقة تطهرىم كتوكيهم هبا

 األخبلؽ و يهيئ النفس للتقول كىى ٚتاع ان. كبعبارة أخرل: لوفاهتامأشهواهتا، كالثورة على 
(  ِ) [ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ]اإلسبلمية

 اإلسبلـ ١تسلم على التطهر كالتجرد كالًتفع عن زخارؼ اٟتياة كلذا يفرض ُب ادرب ي اإلسبلـ 
حياة قوامها البساطة كالتواضع كالسبلـ كاٞتدية كالوىد ُب مظاىر اٟتياة  اإلحراـ ليدخل ا١تسلم

[ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺڄ]الدنيا
من خبلؿ  ان ذفإ (ّ)

  افاإلٯتأبصل  ةمرتبط اهنأك ُب الدين  األخبلؽ ة انمك ان حاديث يظهر جليو من اآلايت كاألما ًب عرض
بدكف ٖتقيق مبدأ  افٯتفبل دين كال إ ألخبلؽ تكن مرطبة ابمل  فإاب عو كجل بل كل العبادات ٣تردة 

ا اهنا رغم اهنة اليت  تؤذم جَت كما ُب قصة ا١ترأ   افاإلٯتسوء ا٠تلق من أسباب فقد  فأك  ،األخبلؽ 
ال عبادة الدين  ليس إ افىذا دليل ١تن يرل خرب ملسو هيلع هللا ىلص . ك ا ُب النار كما أاهنلفركض مع ذلك دم اتؤ 

   .   افاإلٯتا٠تلق تتحقق العبادة ك  حقيق حسنكشعائر ٣تردة فبت
 األخالق القيم و قيمة العدل بٌن : اينالثادلطلب 
كلي عقائده كعباداتو كمعامبلتو كأخبلقو كسلوكياتو من عند هللا جل كعبل ، كما من أمر من   اإلسبلـ 

 فأ،  كمعٌت ملسو هيلع هللا ىلص  كسنة رسولوإال كىو يستمد تعاليمو كنظمو كمبادئو من كتاب هللا اإلسبلـ أمور 
مر هبا كحث عليها كرغب فيها ، ىو الذم اىل اا من هللا تعهنأية ا١تصدر أم نراب اإلسبلمية األخبلؽ 

الكرًن أك ُب سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص : أرسل هللا رسولو ليتمم  القرآف كهنى عما ٮتالفها كحذر منو إما ُب 

                                                           

      ُّٓسورة البقرة اآلية:(ُ)
  ُّٖسورة البقرة اآلية: (ِ)
  ُٕٗاآلية: : ،جوء منسورة البقرة (ّ)
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 ان ت توكية النفوس ٤تور انكك (ُ)[ڱڱڱںں]يو اب٠تلق العظيم كأثٌت عل ، األخبلؽ مكاـر 
 من ٤تاكر دعوتو عليو الصبلة كالسبلـ

ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ]

متمسكُت بدين إبراىيم ا٠تليل عليو  ان وا قدٯتانالعرب ك فأ كذلك( قاؿ ابن كثَت رٛتو هللا : "ِ)[
كابتدعوا أشياء مل أيذف هبا  كابليقُت شكان  د شركان السبلـ فبدلوه كغَتكه كقلبوه كخالفوه كاستبدلوا ابلتوحي

ملسو هيلع هللا ىلص  بشرع عظيم    ان ككذلك أىل الكتاب قد بدلوا كتبهم كحرفوىا كغَتكىا كأكلوىا فبعث هللا دمحم ،هللا
من أمر معاشهم كمعادىم  إليو ٞتميع ما ٭تتاجوف  افكامل شامل ٞتميع ا٠تلق فيو ىدايتهم كالبي

إىل النار كسخط هللا تعإىل اٞتنة كرضا هللا عنهم كالنهي عما يقرهبم إىل ما يقرهبم إىل م كالدعوة ٢ت
كلو اٟتمد كا١تنة ىل اكٚتع لو تع، الريب ُب األصوؿ كالفركع ك حاكم فاصل ٞتميع الشبهات كالشكوؾ 

فصلوات خرين اآلمن  من األكلُت كال يعطيو أحدان  ان قبلو كأعطاه ما مل يعط أحد افٚتيع ااسن ٦تن ك
ىل او كتعانمن ربو سبح إليو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكؿ من يطبق ما يوحي  افشك ال (ّ)"( هللا كسبلمو عليو

 اف، فقد ركت عائشة اهنع هللا يضر ، بل ٤تابة ُب الدين كإقامة العدؿ األمر يتعلق أبقرب الناس ف افحىت كلو ك
يت سرقت ، فقالوا من يكلم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ كمن ٬تًتئ عليو إال أسامة أ٫تتهم ا١ترأة ا١تخوكمية ال قريشان 

حب رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فكلم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ : ) أتشفع ُب حد من حدكد هللا ؟( ٍب قاـ فخطب ، 
م الشريف تركوه ، كإذا سرؽ وا إذا سرؽ فيهانم كاهنا ضل من قبلكم ا٪تفقاؿ : )اي أيها الناس 

 (ْ)فاطمة بنت دمحم سرقت ، لقطع دمحم يدىا ( افكاًن هللا ، لو  ،الضعيف فيهم أقاموا عليو اٟتد 

الضعيف ك على الشريف ىل اتعو ك انألكامر هللا سبح ان ذلك من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قمة العدالة كتنفيذ اففك
من أىل العراؽ فقاؿ :  قدـ على عمر بن ا٠تطاب رجله ". العدؿ قألصحابو على تطبي عمليان  كتدريبان 

عمر بن ا٠تطاب :ما ىو؟ قاؿ: شهادات الوكر ظهرت  ذنب فقاؿلقد جئتك أبمر ما لو رأس كال 
بغَت  اإلسبلـ كهللا ال يؤمر رجل ُب  ذلك ؟ قاؿ نعم. قاؿ عمر : افأبرضنا . فقاؿ عمر : أك قد ك

                                                           

 ْاآلية: سورة القلم  (ُ)
   ِمعة اآليةاٞتسورة  (ِ)
 ( .   ّْٔ صْ  ج،،تفسًن القران العظيمابن كثَت ،   (ّ)
، ص  ٕ ،ج َْٔٔ: رقم اٟتديث  افابب كراىية الشفاعة ُب اٟتد إذا رفع إىل السلط « كتاب اٟتدكدو  البخارم ، )أخرج(ْ)

ِّٗ 
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كحبو  العدؿ يطبعو على افعلى ا١ترء ىل اأفضل نعم هللا تع ":ىل اقاؿ ابن حـو رٛتو هللا تع( ُ) "العدكؿ
"على اٟتق كإيثاره

كخيمة عاقبة الظلم  فإ يتنازعوا فالناس مل فإ"قاؿ ابن تيمية عليو رٛتة هللا:"(ِ)
ينصر الدكلة الظا١تة  كافرة كالت  انك  افك ينصر الدكلة العادلة،  : هللايركلكرٯتة، ك٢تذا  العدؿ كعاقبة

هللا  فإلو عن ما جاء هبم؟: ١تا سأ ،قاؿ ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس " (ّ)". ت مؤمنةانك  افك 
 ف، كمن جور األدايسعتهاإىل كمن ضيق الدنيا  عبادة هللا،إىل ابتعثنا لنخرج من يشاء من عبادة العباد 

كمن  فمن قبل ذلك قبلنا منو كرجعنا عنو، ،إليو خلقو لندعوىم إىل ، فأرسلنا بدينو اإلسبلـ عدؿ إىل 
أىب اٞتنة ١تن مات على قتاؿ من  قاؿ: كما موعد هللا؟ قالوا: موعد هللاإىل  يءحىت نف أىب قاتلناه

"١تن بقى كالظفر
قاؿ ابن تيمية رٛتو  (ٓ)"التوحيد كالعدؿ ٫تا ٚتاع صفات الكماؿ"قاؿ ابن القيم :  (ْ)

كيقاؿ :  ،، أكثر ٦تا تستقيم مع الظلم ُب اٟتقوؽ العدؿ : أمور الدنيا تستقيم ُب الدنيا معإىل هللا تع
فتوكية النفوس تطهَتىا كتنمية ا٠تَت  (ٔ)" اإلسبلـ كالكفر ، كال تدـك مع الظلم ك  العدؿ الدنيا تدـك مع

بوحي من  افما جاء بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص من ا٠تلق العظيم ك راؼ كالفساد ، فكل٨تتها من اإلانفيها ، كصي
كالقيم اليت  األخبلؽ كاعتبار العدؿ من أسس  (ٕ)[ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ]هللا تعاىل

فا١ترء ىهنا مطالب ابلعدؿ ُب  ،سرم كاجملتمعياأللتطبيقو ُب السلوؾ الفردم ك  افسنجعل الشرع لئل
من اجملتمع فهو ىهنا  ان اعتبار الفرد جوءك  ،(ٖ) ( غش فليس منا  من  ) فبل يظلم كال يغش ،تعامبلتو 
 )"لو سرقت فاطمة بنت ،مصلحة عامة عن طريق القيم العليا كما ُب اٟتديث الصحيح إىل يهدؼ 

 ربُت  فهذا الرسوؿ صلىـ ىو العدؿ دكف ٘تيو حىت مع األقعيار ُب اإلسبلا١تف (ٗ)دمحم لقطع دمحم يدىا 
                                                           

  ِِّٓ( َُ/ ْلى ا١توطأ( ) عاينشرح الورق(َِٕ/ِ) ص  ،جمالك ُب )ا١توطأ(و أخرج(ُ)
 (َٗ)ص السًن يف مداواة النفوساألخالق و ،  الظاىرم(ِ)
 ( ّٔ، ِٔ/ِٖ) موع الفتاوىرلابن تيمية،   (ّ)
 ّٗ/ٕ البداية والنهاية:، كذكره ابن كثَت ُب  َِٓ/ّ اتريخ الرسل وادللوك:الطربم ،   (ْ)
 ِْْ،ص   فصل التوحيد)  السالكٌن بٌن منازل إايك نعبد وإايك نستعٌن جمدار ذكره اٞتوزية : سبق ابن قيم   (ٓ)

 ِٕ/ُْٔموعة الفتاكل ٣ت(ٔ)ابن تيمية 
 َْم :اآلية جالنسورة  (ٕ)

ب ما ،جاء ُب كرىاًىية الغش ُب  ا  ،كتاب البيوعُب   ،  السننأخرجو الًتمذم ُب )ٖ( ؿ أبو قا،ُِِّرقم اٟتديث: لبيوع ابى
 . عيسى : حديث أيب ىريرة حديث حسن صحيح

، ص  ٕ،جػ  َْٔٔ: ابب كراىية الشفاعة ُب اٟتد إذا رفع إىل السلطاف رقم اٟتديث  « كتاب اٟتدكدُب   أخرجو البخارم(ٗ) 
ِّٗ 
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كاف كانت كأف ا١تبادئ كالقيم ال تتبدؿ  اٟتقيقي األمة من بعده معيار العدؿ  علمهللا عليو كسلم ي
إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه كإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا  حيثاألمم السابقة غَتت ىذا ا١تفهـو 

ٍخويكًمي ًة أى٫تى   ان : أىف  قػيرىٍيش -أيضان  – عن عائشة اهنع هللا يضراٟتديث بداية  عليو اٟتد  . كما ُب
ى
ٍرأىًة ا١ت

ى
هيٍم شىٍأفي ا١ت
ًتىًئي عىلىٍيًو ًإال  ال يًت سىرىقىٍت ، فػىقىاليوا : كىمىٍن ييكىلًٌمي ًفيهىا رىسيوؿى اَّللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى ؟ فػىقىاليوا : كىمىٍن ٬تىٍ 

ًو كىسىل مى فىكىل مىوي أيسىامىةي ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو أيسىامىةي ٍبني زىٍيدو ، ًحبُّ رىسيوًؿ اَّللً  صىل ى هللاي عىلىيٍ 
ـى فىاٍختىطىبى ، ٍبي  قىاؿى : ) ًإ٪ت ىا أىٍىلىكى ال   ًذينى قػىبػٍلىكيٍم كىسىل مى : ) أىتىٍشفىعي ُب حىدٌو ًمٍن حيديكًد اَّللً  ؟! ( ، ٍبي  قىا

انيوا ًإذىا سىرى  كىاًٍني اَّللً  لىٍو أىف  ؽى ًفيًهمي الش رًيفي تػىرىكيوهي ، كىًإذىا سىرىؽى ًفيًهمي الض ًعيفي أىقىاميوا عىلىٍيًو اٟتىد  ، أىنػ هيٍم كى
:  وانحوؿ قولو سبحك (ُ) ( فىاًطمىةى بًٍنتى ٤تيىم دو سىرىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا 

ل لكل فرد كلكل " فالعدؿ ا١تأمور بو ىنا ىو الذم يكفقاؿ  (ِ)[چچچچڇڇڑ]
تتأثر ابلود كالبغض ، كال تتبدؿ ٣تاراة  الٚتاعة كلكل قـو قاعدة اثبتة للتعامل ، ال ٘تيل مع ا٢تول ، ك 

ا ٘تضي ُب طريقها تكيل ٔتكياؿ كاحد للجميع ، ٪تإللصهر كالنسب كالغٌت كالفقر ، كالقوة كالضعف . 
صاـر اٞتاـز ، يلطف من حدة العدؿ ال ، افاإلحسجوار العدؿ يوجد إىل كاحد للجميع ك  افكتوف ٔتيو 

لود القلوب ، كشفاء لغل الصدكر .  حقو إيثاران  يتسامح ُب بعض فأ١تن يريد  كيدع الباب مفتوحان 
 اإلسبلـ لقد رأل  ( ّ)" أك يكسب فضبلن  العدؿ الواجب عليو يدكم جرحان  ينهض ٔتا فوؽ فأك١تن يريد 

تطبيق العدؿ سبب  فأكما رأل   ،َت تفرقة بُت ا١تستحقُتمن غ أىلهاإىل من العدؿ بلوغ اٟتقوؽ  فإ
فعن عبد هللا بن  ،كبعث لدكافع العمل ،ُب نشر األمن بُت الناس كإ٬تاد الثقة ُب القيادة ا١تسلمة 

ٯتُت الرٛتن عو كجل  عن عند هللا على منابر من نورو  ا١تقسطُت فإ )عمرك قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ُب  كإذ يبلغ العدؿ مدل كاسعان ( ْ)(ا يديو ٯتُته، الذين يعدلوف ُب حيكًمهم، كأىليهم، كىمىا كىليواكًكلتى 

ملسو هيلع هللا ىلص صورة ال تكاد ٘تحى  اإلسبلـ مراقبتو كمتابعتو على ا١تستول الذاٌب كا٠تارجي يوصل لنا رسوؿ 
 كيضع ،و انا يراقبو ربو سبحبينم ،عمن نسي العدؿ ُب أخص خصوصياتو الداخلية  افمن األذى

                                                           

  ُٖٖٔ( ، كمسلم )ّْٕٓركاه البخارم )(ُ)
  َٗاآلية : ،جوء من سورة النحل(ِ)
  ْ،جوء  ْْٖصط  ظالل القران  يفسيد قطب،  (ّ)
ابب فضيلة اإلماـ العادؿ كعقوبة اٞتائر كاٟتث على الرفق ابلرعية كالنهي عن إدخاؿ ا١تشقة ُب ، أخرجو مسلم(ْ)

 ُِٕٖ :الرقم عليهم
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ل جاء اآلخر ل إلحدا٫تا على يٯت فلو امرأات افمن ك" : ملسو هيلع هللا ىلص )وف اإل٢تي ا٠تالد ٖتت حكمو فيقوؿانالق
  (ُ)( "أك مائبلن  ان يـو القيامة ٬تر أحد شقيو ساقط

                                                           

، كتاب النكاح: ابب القسم بُت النساء، اٟتديث ْٖٔ/ُكتاب النكاح: ابب العدؿ بُت النساء، كأبو داكد  ُب ،و أٛتدأخرج(ُ)
 ، ّٔ/ٕ، كالنسائي ُُُْ، كتاب النكاح: ابب التسوية بُت الضرائر، اٟتديث ْْٕ/ّ، كالًتمذم ُِّّ
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العدل يف  حتقيق والقيم األخالق دور :  اينالثادلبحث   
 ون .انق العدل بٌن القيم والق: حتقي  دلطلب األولا
و، كعارضو ُب انهللا تعاىل، كضعو للخلق، كنصبو للحق، فويل ١تن خالفو ُب ميو  افالعدؿ ميو  فإ

[ېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ]و،انسلط
(

ُ)
ما ركنا العيش على البسيطة. هن، ال عيش للبشر بدكهنما؛ الافعظيمت افاالستقرار كرغد العيش نعمت 

و انأكؿ آدميُت فيها بقولو سبحىل اشر على األرض خاطب هللا تعكُب أكائل كجود الب
ت األرض كذلك لبٍت آدـ انفك (ِ)[ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ]

غَتىم،  فسهم، كتعديهم علىنيومنا ىذا، كال يعكر استقرارىا كمتاعها إال بنو آدـ بظلمهم ألإىل 
ابلفساد ُب  كسعيهم
ىل اهللا تع فإ( ّ) [ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککک]األرض

على العدؿ، كجعل استقرار األرض كمتاعها معلقُت ابلعدؿ؛ فحيثما كجد  نظاـ الكوف قائمان  جعل
العدؿ كجد معو االستقرار كرغد العيش، كحيثما كجد الظلم تبعو االضطراب كاختبلؿ ا١توارد، ٍب فساد 

ا خلق السموات كاألرض ابٟتق؛ فالعدؿ داخل فيو، ف افمن بي القرآف العيش. ككل ما جاء ُب 
و كمع خلقو، كحقو انما خلق ا٠تلق إال ابٟتق، كال يريد منهم سول إقامة اٟتق معو سبحىل اتع

وؿ انك أرسل الرسل، ىل اكهللا تع   .افكالعمل الصاّب، كحق خلقو العدؿ كاإلحس  افاإلٯتو انسبح
 هللا﴿، كشرع الشرائع؛ إلقامة العدؿ، كرفع الظلم القرآف 

ٱٻٻٻٻپ] (ْ)[ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ

واؿ انك كأتملوا ُب ىذه اآلية تعليل إرساؿ الرسل،  (ٓ)[پپپڀڀڀڦ
 فأ﴾ كىذا يبُت أ٫تية العدؿ، كيدؿ على  لًيػىقيوـى الن اسي اًبلًقٍسطً  ﴿ !من أجل ماذا؟ ،افالكتاب كا١تيو 

 ألجل العدؿ، افوؿ ا١تيو انالذم  فية بريئة منو كلو ألصق هبا؛ ألنأم ظلم ُب األرض فالشريعة الراب
                                                           

  ِٗسورة األعراؼ اآلية :(ُ)
 ِْسورة األعراؼ اآلية : (ِ)
  َِٓآلية : سورة البقرة: ا (ّ)
   ُٕسورة الشورل اآلية : (ْ)
 ِٓسورة اٟتديد  اآلية : (ٓ)
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 ان أساسي ان ُت الوضعية اختبلفانو عن الق اإلسبلميةٗتتلف الشريعة   :وفانكالق اإلسبلميةالقيم بُت ة مقارن
وف من صنع البشر، أما الشريعة فمن عند هللا، ككلٌّ من الشريعة انالق فأالوجو األكؿ:  :من ثبلثة كجوه

فيو نقص البشر كعجوىم وف من صنع البشر كيتمثل انعو، فالقانوف يتمثل فيو ّتبلء صفات صانكالق
وف عرضة للتغيَت كالتبديل، أك ما نسميو التطور، كلما انالق افكضعفهم كقلة حيلتهم، كمن ٍب  ك

 وف انقص دائمان ان. فالقأك كجدت حاالت مل تكن منتظرة درجة مل تكن متوقعةإىل تطورت اٞتماعة 
٭تيط ٔتا  فأكماؿ، كال يستطيع يوصف ابل فأعو ال ٯتكن انيبلغ حد الكماؿ ما داـ ص فأكال ٯتكن 
عها ىو هللا، كتتمثل قدرة ا٠تالق ككمالو انفص أما الشريعة .افاستطاع اإل١تاـ ٔتا ك فاك سيكوف 

ُب اٟتاؿ  يءكما ىو كائن؛ كمن ٍب  صاغها العليم ا٠تبَت ْتيث ٖتيط بكل ش افكعظمتو كإحاطتو ٔتا ك
: ال تغَت كال تبدؿ حيث قاؿ افو ان، كأمر جل ششيء ستقباؿ حيث أحاط علمو بكل كاإل

 افكاألزم افتغيَت كالتبديل مهما تغَتت األكطلل ا ليست ُب حاجةهنال (ُ)[ٹٹڤڤڤڤڄ]
هللا أتقن كل شئ  فيؤمن هبذا كلو كأب اف. من كافسنيتصوره اإل فأما ال يستطيع . افسنإلكتطور ا

لتنظيم األفراد كاٞتماعات  كامبلن   اثبتان  وانن انق اإلسبلمية كضع الشريعة هللا فيؤمن اب فأخلقو، فأكىل بو 
 .افسناإليعجو عن تصوره  ريعة بلغت من الركعة كالكماؿ حدان الش فأك كالدكلة، كلتحكم معامبلهتم، 

وف عبارة انالق اف: اينالثالوجو . يرل الدليل عليو ليطمئن قلبو افيؤمن هبذا كلو كلكنو يريد  افكمن ك
لتنظيم شئوهنا كسد حاجاهتا. فهي قواعد متأخرة عن اٞتماعة، أك  عن قواعد مؤقتة تضعها اٞتماعة

، كمتخلفة عن اٞتماعة غدىي ُب مستول اٞتماع ُت ال تتغَت بسرعة تطور انو الق ف، الان ة اليـو
ماعة ا١تؤقتة، كتستوجب التغَت كلما تغَتت حاؿ اٞتاٞتماعة، كىي قواعد مؤقتة تتفق مع حاؿ 

على سبيل الدكاـ لتنظيم شئوف اٞتماعة، فالشريعة تتفق إىل كضعها هللا تع أما الشريعة فقواعد .اٞتماعة
 افوف ُب ان. كلكن الشريعة ٗتتلف عن القكاجملتمع كليهما كضع لتنظيم اٞتماعة  افوف ُب انمع الق

قواعدىا دائمة كال تقبل التغيَت كالتبديل. كىذه ا١تيوة اليت تتميو هبا الشريعة تقتضي من الوجهة 
، تغَتت ُب خبل٢تا األكضاع أكثر أكثر من ثبلثة عشر قرانن  اإلسبلميةكلقد مر على الشريعة  :يةا١تنطق

، كاستيحدث من العلـو كا١تخًتعات ما مل يكن على ان كبَت   ان ة، كتطورت األفكار كاآلراء تطور من مر 
اٞتديدة وف الوضعي كنصوصو أكثر من مرة لتتبلءـ مع اٟتاالت ان، كتغَتت قواعد القافسانخياؿ 

                                                           

  ْٔاآلية   : ،جوء منيونس سورة   (ُ)
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ونية الوضعية اليت نطبقها اليـو كبُت انقطعت العبلقة بُت القواعد القانكالظركؼ اٞتديدة، ْتيث 
الشريعة  افت تطبق يـو نولت الشريعة، كابلرغم من ىذا كلو، كمع انونية الوضعية اليت كانالقواعد الق
ى من مستول اٞتماعات، ال تقبل التغيَت كالتبديل؛ ظلت قواعد الشريعة كنصوصها أٝت اإلسبلمية

ىذه ىي شهادة  .ينتهمانطبائعهم، كأحفظ ألمنهم كطمإىل كأكفل بتنظيم كسد حاجاهتم، كأقرب 
ة النصوص ، كليس ٙتة ما ىو أركع منها إال شهاداإلسبلميةب الشريعة انالتاريخ الرائعة يقف هبا ُب ج
وؿ الرسوؿ: اقرأ ق (ُ)[ںںڻڻڻڻۀ]قوؿ هللا تعاىل: كمنطق النصوص، كخذ مثبلن 

 فأكالسنة بلغا من العمـو كا١تركنة كاليسر ما ال ٯتكن  القرآف من  افنص اففهذ، (ِ)(ال ضرر كال ضرار)
الشورل قاعدة للحكم على الوجو الذم ال يضر  افيتصور بعده عمـو أك مركنة أك يسر، ك٫تا يقرر 

ل على ىذا الوجو بلغت الشريعة من ابلنظاـ العاـ كال ٔتصلحة األفراد أك اٞتماعة، كبتقرير مبدأ الشور 
٬تعلوا  افالبشر ُب يـو من األايـ، إذ عليهم  إليو يصل  افالسمو حده األقصى الذم ال يتصور 

كلو تتبعنا  .يتحقق ذلك بُت الناس افأمرىم شورل بينهم ْتيث ال ٭تدث ضرر كال ضرار، كىيهات 
لعمـو كا١تركنة كالسمو، كمن السهل علينا نصوص الشريعة لوجدانىا على غرار النصُت السابقُت من ا

الوجو  نتبُت ىذه ا١تميوات ألكؿ كىلة ُب أم نص نستعرضو، فنصوص الشريعة كلها تصلح أمثلة اف
و انوف انوف، كتلونو بعاداهتا كتقاليدىا كاترٮتها، كاألصل ُب القاناٞتماعة ىي اليت تصنع الق افالثالث: 

 ان عن اٞتماعة كاتبع ان وف متأخر اناٞتماعة، كمن ٍب الق ضع لتوجيويوضع لتنظيم شئوف اٞتماعة، كال يو 
 اإلسبلميةأما الشريعة  .وفانوف من صنع اٞتماعة، كمل تكن اٞتماعة من صنع القانالق افلتطورىا، كك
ا مل تكن نتيجة لتطور اٞتماعة كتفاعلها كما ىو اٟتاؿ اهنك ا ليست من صنع اٞتماعة، اهنفقد علمنا 

خلقو. كإذا مل تكن الشريعة من صنع  يءا ىي من صنع هللا الذم أتقن كل شا٪تك لوضعي، وف اانُب الق
كمن صور الظلم بعض القوانُت اٞتائرة كاألنظمة اليت   .اٞتماعة نفسها من صنع الشريعة افاٞتماعة، ف

اٞتماعية  كما ُب العامل مثل قانوف حق الفيتو للدكؿ العضوية الدائمة  كاليت تستخدـ أحياانن ُب اإلابدة 
أربع مرات ألجل استمرار  َُُِىو حاصل ُب سوراي  حيث أف ركسيا استخدمت الفيتو من عاـ 

                                                           

 ِٖاآلية  : ،جوء منالشورل سورة (ُ)
سناده إجب: كىذا (، قاؿ ابن ر ُْْٗ( رقم )ِٓٔ/ِكتاب األقضية، ابب القضاء ُب ا١ترفق )ُب   ،ُب ا١توطأ  ،مالكأخرجو  (ِ)

سحاؽ عن دمحم بن ٭تِت بن إمغراء عن ابن  ( من ركاية عبدالرٛتن بنَْٕو غريب، كقد ركاه أبو داكد ُب ا١تراسيل )مقارب كى
 .حديث حسن َِٗ/ِامع العلـو كاٟتكم ،ج) صحأكىو  عن عمو مرسبلن  افحب
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ألجل ميا٪تار كعدـ السماح  استخدمت ََِٕالقتل كالتشريد للشعب السورم ا١تسلم كُب عاـ 
غَتىا ٦تا للدكؿ للتدخل فيما تقـو بو حكومة ميا٪تار من قتل كتشريد للعرقيات خاصة الركىنجيا  ك 

َت من الدكؿ تسن قوانُت جائرة ثالٯتكن حصرىا ىذا على مستول األمم أما على مستول الدكؿ فك
ـ بسحب اٞتنسية من الركىنجيا  ُِٖٗضد شعوهبا كما فعلت حكومة ميا٪تار ) بورما ( ُب عاـ 

وب كاجملتمعات على مستول الشع اا١تسلمُت ١تنع انتشار اإلسبلـ ُب ا١تنطقة ككسر شوكة ا١تسلمُت كأم
ٮتالف الفطر السليمة  كقانوف الوكاج اب١تثل كقانوف الراب كتشريع أحكاـ الوان كشرب فهاؾ قوانُت 

ا٠تمر كأكل األمواؿ كغَتىا من القوانُت اليت ٗتالف الشريعة اإلسبلمية من حقوؽ ا١تَتاث كحقوؽ 
ؽ كل ذلك من القوانُت اليت تشرع لوف أك اٞتنس أك العر لا١ترأة كاٟتجاب كغَتىا كالتمييو العنصرم اب

٢تا ُب بعض الدكؿ ابسم القانوف كاألنظمة كالدساتَت  كُب جانب القضاء كاٟتكم تشريع قوانُت تعطيل 
األحكاـ مثل القصاص كاٞتلد كغَتىا  ٦تا يتمادل فيها الفساد ُب الببلد من قتل كسرقة كهنب 

كالوالية فيشرع االجتماعية  ية كمثلها ُب اٟتياة كتعطيل لؤلمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ابسم اٟتر 
ـ بعد الثامن عشر  كل ذلك ابسم القانوف كاٟترية تفسد رية ا١تطلقة فبل كالية لبلب كاألقوانُت اٟت

وافق الفطر السليمة ا١تثالية لبلسبلـ فهو ماياجملتعات كٕتر ٢تا الويبلت أما ماذكران من مفهـو العدالة 
فالقيم اليت جاءت هبا الشرع ا١تطهر ىي قيم رابنية كمن أعظمها قيمة العدؿ فبل كالعقوؿ ا١تمستقيمة 

 . حيادة للبشرية عنها هبا تقاـ اٟتياة كتستقيم حياة البشر أٚتع 

 العدلترسيخ مفهوم يف  األخالق : دور القيم و اينالثادلطلب 
ملسو هيلع هللا ىلص كقد ضرب أركع األمثلة ُب كااللتواـ بقيمة العدؿ مبدأ كمنهج النبوة فهو القدكة  األخبلؽ دكر 

: هللا تبارؾ كتعاىل قوؿ ٖتقيقو صلوات هللا كسبلمو عليو . 

ڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ]

ڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲

في ىاتُت اآليتُت أيمر ف ،(ٔ)[﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁
ك٭تذر من نكث العهود بعد "عهد هللا" إىل هللا تعإىل ابحًتاـ العهود كا١تواثيق كيضيفها إىل هللا تع

تكوف  فإبرامها، كفعل تلك ا١ترأة اٟتمقاء اليت تنقض غو٢تا من بعد إحكامو، كقوة إبرامو، كينادم أب

                                                           

  ّٗسورة النحل اآلية : (ُ)
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ا١تعاىدات كاالتفاؽ بُت األمم مبنية على اإلخبلص كحسن النوااي، دكف الدخل كالغش الذم يقصد 
ن ا١تعاىدة على حساب أمة أخرل. كىو ما من أمة، فتستفيد م ان تكوف أمة ىي أرىب كأزيد نفع فأبو 

٭تتذل ُب احًتاـ االتفاقات، كرعاية  النيب ملسو هيلع هللا ىلص مثاالن  افكقد ك .افنشاىده ُب معاىدات ىذا الوم
ك١تا  (ُ)اب١تسلمُت، كما ُب صلح اٟتديبية ان يعتقدكنو إجحاف  مااانرأل أصحابو فيها أحي فإك العهود، 

الرجل قد عاىدىم  افجيش ا١تسلمُت ُب إحدل الغوكات ضد قريش، ككإىل ينضم  فأجاء رجل يريد 
٢تم، كنستعُت هللا  ينف) :ال ٭تارب ُب صف عدكىم، مل يستجب لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كأمره ابلوفاء قائبلن ا

 السياسة ال أخبلؽ ٢تا، فهذا أبعد ما يكوف عن سياسة فأبعض الناس يعتقد  اففإذا ك (ِ)( عليهم
اٟترب  .األخبلؽ ، اليت تقـو أكؿ ما تقـو على العدؿ كالوفاء كالصدؽ كالشرؼ كمكاـر اإلسبلـ 

ال تنفصل  ان سياستو ُب اٟترب أيض افُب السلم، ف اإلسبلـ ت تلك ىي سياسة انكإذا ك :األخبلؽ ك 
ُب القتاؿ  ية اإلنسانفاٟترب ال تعٍت إلغاء الشرؼ ُب ا٠تصومة، كالعدؿ ُب ا١تعاملة، ك  ،األخبلؽ عن 

اٟترب ضركرة تفرضها طبيعة االجتماع البشرم، كطبيعة التدافع الواقع بُت البشر  فإ .كما بعد القتاؿ
: الكرًن بقولو القرآف الذم ذكره 

ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ]

 [چچچڇڇڇڇڍڍ

ےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾](ّ)

كإشباع نوازع اٟتقد كالقسوة  كلكن ضركرة اٟترب ال تعٍت ا٠تضوع لغرائو الغضب كاٟتمية اٞتاىلية( ْ)[
، كال تسَتىا الشهوات، لتكن األخبلؽ تضبطها  ال بد من اٟترب، فلتكن حرابن  افإذا ك .يةاننكاال
 .كا١تسا١تُت د الطغاة كا١تعتدين ال ضد الربآءض

[وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیی]
ۅۅۉۉې)(٘)

ېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی

                                                           

  ُِٖ/ ْصلح اٟتديبية ،ِط ، البداية والنهايةكثَت. ابن   (ُ)
 ُٕٖٕابب الوفاء ابلعهد  رقم اٟتديث   ،كتاب اٞتهاد كالسَت و مسلم، رجأخ(ِ)
   َْاآلية: اٟتجسورة  (ّ)
 ُِٓالبقرة اآلية: سورة (ْ)
 َُٗاآلية: من: ،جوء البقرة سورة (ٓ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5301&idto=5524&lang=&bk_no=53&ID=808
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5301&idto=5524&lang=&bk_no=53&ID=808
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[ییی
ل هللا، كىو السبيل الذم تعلو بو كلمة ال بد من اٟترب، فلتكن ُب سبي افإذا ك (ٔ)

، اٟتق كا٠تَت ال ُب سبيل الطاغوت ػ الذم تعلو بو كلمة الشر كالباطل

ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ]

: لتكن من أجل استنقاذ ا١تستضعفُت، ال من أجل ٛتاية األقوايء ا١تتسلطُت (ِ)[

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ]

ت انؽ الرٛتة كالسماحة، كلو ككلتتقيد اٟترب أبخبل (ّ)[ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ
ال  َت من قادة اٟتركب كفبلسفة القوةكث  افكإذا ك .عليهم ان  للمسلمُت، كعتو اانمع أشد األعداء شن

 أصاب ىذا التنكيل من ال انقة لو ُب افك يبالوف أثناء اٟترب بشيء إال التنكيل ابلعدك، كتدمَته، 
من يقاتل، ك٭تذر من الغدر كالتمثيل ابٞتثث كقطع ال يقتل إال أ ييوص اإلسبلـ  افاٟترب كال ٚتل، ف

ا١تنقطعُت للعبادة كا١توارعُت ا١تنقطعُت  اف، كقتل النساء كاألطفاؿ كالشيوخ كالرىبايناألشجار، كىدـ ا١تب
الكرًن، ككصااي الرسوؿ الكرًن، كخلفائو الراشدين، ففي  القرآف كُب ىذا جاءت آايت  ،ٟتراثة األرض

كُب السنة   (ْ)[ېئىئىئىئییوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ]:القرآف 
رسوؿ هللا  افك :عن أبيو قاؿ بن بريدة افسليمفعن   النيب ملسو هيلع هللا ىلص يوصي أصحابو إذا توجهوا للقتاؿ افك

ٍب قاؿ  ان على جيش أك سرية أكصاه ُب خاصتو بتقول هللا كمن معو من ا١تسلمُت خَت  ان ملسو هيلع هللا ىلص إذا أمر أمَت 
كإذا  ان ركا كال ٘تثلوا كال تقتلوا كليداغوكا ابسم هللا ُب سبيل هللا قاتلوا من كفر اب اغوكا كال تغلوا كال تغد

ثبلث خصاؿ أك خبلؿ فأيتهنما أجابوؾ فاقبل منهم ككف إىل لقيت عدكؾ من ا١تشركُت فادعهم 
إىل التحوؿ من دارىم إىل أجابوؾ فاقبل منهم ككف عنهم ٍب ادعهم  افف إىل اإلسبلـ عنهم ٍب ادعهم 

 فأأبوا  افف ا١تهاجرين كعليهم ما على للمهاجرين فعلوا ذلك فلهم ما فإ م هنإكأخربىم  ا١تهاجرين دار
م يكونوف كأعراب ا١تسلمُت ٬ترم عليهم حكم هللا الذم ٬ترم على ا١تؤمنُت هنإيتحولوا منها فأخربىم 

ىم  اففسلهم اٞتوية ف ،ىم أبوا افسلمُت ف٬تاىدكا مع ا١ت فأكال يكوف ٢تم ُب الغنيمة كالفيء شيء إال 
فاستعن اب كقاتلهم كإذا حاصرت أىل حصن فأرادكؾ  ،ىم أبوا افأجابوؾ فاقبل منهم ككف عنهم ف
                                                           

 ِا١تائدة اآلية: سورة (ُ)
 ٕٔالنساء اآلية:  سورة (ِ)
 ٕٓالنساء اآلية:سورة  (ّ)
 َُٗالبقرة اآلية :سورة  (ْ)
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ٕتعل ٢تم ذمة هللا كذمة نبيو فبل ٕتعل ٢تم ذمة هللا كال ذمة نبيو كلكن اجعل ٢تم ذمتك كذمة  فأ
 إذا أمر أمَتا على جيش أك سرية أكصاه ُب خاصتو كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصٗتفركا  افكم انأصحابك ف

اغوكا ابسم هللا ُب سبيل هللا قاتلوا من كفر اب اغوكا كال  بتقول هللا كمن معو من ا١تسلمُت خَتا ٍب قاؿ
أك كال تغدركا كال ٘تثلوا كال تقتلوا كليدا كإذا لقيت عدكؾ من ا١تشركُت فادعهم إىل ثبلث خصاؿ  تغلوا

خبلؿ فأيتهن ما أجابوؾ فاقبل منهم ككف عنهم ٍب ادعهم إىل اإلسبلـ فإف أجابوؾ فاقبل منهم ككف 
ا١تهاجرينوأخربىم أهنم إف فعلوا ذلك فلهم  عنهم ٍب ادعهم إىل التحوؿ من دارىم إىل دار

كأعراب فإف أبوا أف يتحولوا منها فأخربىم أهنم يكونوف   ا١تهاجرين كعليهم ما على للمهاجرين ما
ا١تسلمُت ٬ترم عليهم حكم هللا الذم ٬ترم على ا١تؤمنُت كال يكوف ٢تم ُب الغنيمة كالفيء شيء إال 
أف ٬تاىدكا مع ا١تسلمُت فإف ىم أبوا فسلهم اٞتوية فإف ىم أجابوؾ فاقبل منهم ككف عنهم فإف ىم 

هللا كذمة نبيو فبل ٕتعل أبوا فاستعن اب كقاتلهم كإذا حاصرت أىل حصن فأرادكؾ أف ٕتعل ٢تم ذمة 
٢تم ذمة هللا كال ذمة نبيو كلكن اجعل ٢تم ذمتك كذمة أصحابك فإنكم أف ٗتفركا ذ٦تكم كذمم 
أصحابكم أىوف من أف ٗتفركا ذمة هللا كذمة رسولو كإذا حاصرت أىل حصن فأرادكؾ أف تنو٢تم على 

تدرم أتصيب حكم هللا فيهم  حكم هللا فبل تنو٢تم على حكم هللا كلكن أنو٢تم على حكمك فإنك ال
من  ان ك١تا رأل ا١تسلموف ما حدث بقتبلىم يـو أحد من ٘تثيل قالوا لو أصبنا منهم يوم (ُ)(  أـ ال

بعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا ( ِ)[ۅۉۉېېېې] وؿ هللا:انف يدف عليهم،نو الدىر ل
رشوة لَتفق هبم، فقاؿ  إليو يقدموا  اف أىل خيرب ٮترص عليهم ٙتارىم كزركعهم، فأرادكاإىل بن ركاحة 

كم من القردة كا٠تنازير، ئتم أبغض إيل  من أعدان٢تم: كهللا لقد جئتكم من عند أحب ا٠تلق إيل ، كال
 (ّ)(وات كاألرضهبذا قامت السم :كما ٭تملٍت حيب إايه، كبغضي لكم على أال أعدؿ فيكم، فقالوا

، كال ان ، كال صبيان ال يقتلوا شيخامن بعده يوصوف قوادىم: ا١تهديوف ا٠تلفاء الراشدكف  افككذلك ك
اٟترب  عتض فأكبعد    (ْ)أثر كصية عمر بن ا٠تطاب  ."، كال يهدموا بناءان امرأة، كأال يقطعوا شجر 

                                                           

صفحة  -ابب أتمَت اإلماـ األمراء على البعوث ككصيتو إايىم آبداب الغوك كغَتىا ، هاد كالسَتاٞتكتاب  ُب ،و مسلمأخرج(ُ)
 ُُّٕاٟتديثرقم    ُّٖٓ

  ُِٔسورة النحل اآلية: (ِ)
 ٗوء ،ج ُّٗصفحة   ُُّْم اٟتديث:رق سبلن و بسند حسن، كركاه مالك ُب ا١توطأ مر جأبو داكد كابن ماو  أخرج(ّ)
 ّْٓ/ ٓ،ج،صكتاب السَت   ُب فتح القدير، اينالشوك(ْ)
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يقوؿ هللا  .كضحااي اٟترب األسرلم ُب معاملة األخبلؽ ك   اينسناالب اناٞت أكزارىا، ٬تب أال ينس
: من عباده ُب كصف األبرارىل اتع

 اإلسبلـ عدالة  (ُ)[ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ]
 :،اإلسبلـ تضمنها شريعة 

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگ]

ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ](ِ)[ڳ

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککک

و ملسو هيلع هللا ىلص عفا انحيث  ،كالنيب الكرًن ملسو هيلع هللا ىلص  ضرب أركع مثاؿ ُب اتريخ البشرية (ّ)[کگگگ
قولو ) اذىبوا ب ان عام ان حيث عفا عن قريش عفو   إليو من أساء إىل بل أحسن  ،كةعمن ظلمو ُب م

٦تا طرحناه من األمثلة  ان يتضح جلي افاإلحسكىذا أعظم درجة من العدؿ كىو  (ْ)تم الطلقاء  ( انف
 فبل ا١تسلم يكوف عادالن  افككيفأ .اٟترب الوفاء ابلعهد كالوعد مع العدك قبل الصديق كُب فأكاآلايت 

 ُبك  اإلسبلـ ككل ذلك من مظاىر العدؿ ُب   ان أك طفبلن أك امرأة أك عجوز  ان يغدر كال يقتل مسلمػ
خلقهم كتعاملهم مع األعداء مليء ابلشواىد  افكُب اتريخ ا٠تلفاء كالفاٖتُت يرأىالصحابة الكراـ 

 وانك  ألخبلؽ اأصلو انبع من  اإلسبلـ  فألفصل كا١تواقف اليت ال ٖتصى. ٦تا يستخلص من  ىذا ا
بدكف أخبلؽ كقد ظهر ذلك من خبلؿ النصوص الشرعية  ان حق ان يكوف مسلم فأا فبل ٯتكن مبلـز ٢ت

أصلو مبٍت على القيم  اإلسبلـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بعث لتحقيق ىذا الركن العظيم ف افك  ىاكاألدلة اليت أكردان
بل عقيدتو تلومو بذلك فبل يكمل  األخبلؽ مبدأ   افاإلٯتٔتبدأ  ان ك٬تعل من أىلو متصف ،األخبلؽك  ،

العدؿ ىو األساس الذم تغذيو ٚتيع  فأالفطرة السوية  افكلذا ف ،ال اب٠تلق كالقيم النبيلة إ  افاإلٯت
كقد ضرب الشارع اٟتكيم أركع األمثلة ُب ٖتقيق ىذا ا١تبدأ العظيم حىت ُب التعامل  حيث   ، ،القيم 

                                                           

 ٗ-ٖاآلية: اإلنساف سورة  (ُ)
  ُْاآلية: اٟتجسورة  (ِ)
 ٓٓسورة النور اآلية: (ّ)

  ُِٔابب دخوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أعلى مكة ص  ،كتاب ا١تغازم ُب ،م البخار أخرجو )ْ(
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بُّ لًنػىٍفًسوً الى يػيٍؤًمني أىحى يقوؿ ") ب  أًلىًخيًو مىا ٭تًي مرتبط   افاإلٯت اف ان يظهر جلي ان ذإ (ُ)"( ديكيٍم حىىت  ٭تًي
حىت  ُب  افاإلحسمن ٖتقيق خلق  كعلى ىذا فاألدلة كثَتة .بتحقيق ابة لآلخرين ليس فقط العدؿ

لىةى، عى  افاإلحساَّلل ى كىتىبى  افت حيث يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ")اانو ذبح اٟتي لىى كيلًٌ شىٍيءو، فىًإذىا قػىتػىٍلتيٍم فىأىٍحًسنيوا اٍلًقتػٍ
تىوي ("ًحد  أىحىديكيٍم شىٍفرىتىوي، كىًإذىا ذىْتىٍتيٍم فىأىٍحًسنيوا الذًٌٍْتىةى. كىٍليي   افحسفالشرع كلو عدؿ كإ (ِ) كىٍلَتًٍح ذىبًيحى
التأثَت األعظم  افيق العدؿ الشك ٖتقالشرائع . كأما أتثَت القيم ُب  كاٟتمد  الذم شرع لنا أفضل
طبيعة البشر  فأك فسهم من قيم نأكيعظمونو ُب  ،فسهم كما يعتقدكنو نأُب البشر كٖتريكهم من خبلؿ 

ية مبلزمة فيكوف األمر الشك انسنإقيمة العدؿ سجية كطبيعة ت ذا أصبحفإ ضد األمر كالنهي ان دائم
ُت انو القأما ما يفرض على الناس من   افك م كالعدأسهل كٖتقيق ىذا ا١تبدأ عند الناس فبل ٕتد الظل

لكن تبقى ُب دائرة الرقابة كالظاىر ال كما ينبع  افمن األم ان حققت شيئ افك ظمة الظاىرة فهي نكاال
ضركرة ملحة كتوزيع العدؿ  األخبلؽ فًتبية اجملتمعات على القيم ك  ، األخبلؽمن أصل كطبيعة 

ُت كفرض الضرائب . انو ظمة كالقنمن فرض اال للمجتمعات بدالن فراد ٭تقق األمن كا١تساكاة بُت األ
كرسوخ مفهـو العدؿ ُب الناس من العهد النبوم كأفضل القركف السابقة كعهد ا٠تليفة ا٠تامس عمر 
بن عبدالعويو رٛتو هللا كرضي عنو حُت ساد القيم كالعدؿ كرسخ ُب اعتقاد الناس مفهـو الوكاة 

ُب أمواؿ  للفقراء حقي  افك ة ُب يد الناس انأمااهنك للجميع  ا١تاؿ أصبلن  فأك الوكاة ُب ا١تاؿ  ككجوب 
 العظيمة اينالعدؿ ا١تايل بل العدؿ كلو . فمثل ىذه ا١تع اتج كل الوكاة ُب تلك اجملتمعا األغنياء فأخر 

 وذج لكل العصور البلحقة .ا٪تىي 

 

 

 

 

                                                           

 افكتاب اإلٯت « كمسلم ُْ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو ص  اف افب من اإلٯتاب « افكتاب اإلٯت ُب،و البخارم كمسلمأخرج(ُ)
 ٭تب ألخيو ا١تسلم ما ٭تب لنفسو من ا٠تَت. اف افمن خصاؿ اإلٯت افابب الدليل على  «

الذبح كالقتل كٖتديد الشفرة رقم اٟتديث  افابب األمر إبحس « افئح كما يؤكل من اٟتيو كتاب الصيد كالذاب ُب،و مسلمأخرج(ِ)
 ُْٗٓ ص  ُٓٓٗ
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االجتماعيةالعدالة : رابعالفصل ال    

 اإلسبلـ ُب االجتماعية كمبادئ العدالة سس أ  ا١تبحث األكؿ:
  

 ُب اإلسبلـ   االجتماعية مصادر ٖتقيق العدالة اينا١تبحث الث     
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  متهيد 
 ؟كىل لو تطبيق ُب العهد السابق ؟كىل ىو مصطلح قدًن  االجتماعية  من ا١تهم ٖتديد معٌت العدالة 

كده فمنهم من أطلق على التوزيع د حدكٖتدي  االجتماعية  اختلف الناس ُب تعريف العدالة 
قتصادية الكبَتة بُت إزالة الفوارؽ اإلإىل يهدؼ  ان ياجتماع اقتصاداين  ان نظامقتصادم كمنهم من ٬تعلو اإل

، كالتعريفات اليت ال ٖتصى االجتماعية  لكن رغم التنوع الكبَت ُب مفهـو العدالة  . طبقات اجملتمع
كبَت من البحوث األكادٯتية، كا١تؤلفات العلمية على عدد من ، ٬تمع عدد  االجتماعية  للعدالة 

الفرص. أبرزىا :ا١تساكاة كعدـ التمييو كتكافؤ   االجتماعية  العناصر الواجب توافرىا لتحقيق العدالة 
كما  االجتماعي. توفَت السلع العامة. العدالة بُت األجياؿ. افالعادؿ للموارد كاألعباء. الضم كالتوزيع
على مبدأ  كاافظة اإلسبلميةسسو كدكافع ٖتقيقو ُب الشريعة تعريف ىذا ا١تبدأ كأ إليو توصل نريد ال

ظهر ُب الساحة عقب اٟترب   االجتماعية  مصطلح العدالة  فإ.  اإلسبلميةالعدؿ ُب اجملتمعات 
مارات الغربية تعسمع ركود األمة كنشأت عرب اإل ستعمارمظهر الفكر الغريب اإل افة بعدأيانالثالعا١تية 

فهـو الشرعي فقد شرع هللا عو كجل ا١تجتماع  أما من حيث تطبيقها ُب علم اإل من خبلؿ ذلك ظهر
ة النمو كالتجدد على مدل السعة كفل ألحكامها التطبيقيك الشموؿ من حيث   متكامبلن  ان قوٯت ان منهج
ياس، كالتفريع ٦تا كفل ألحكاـ ، كقد بذؿ الفقهاءي اٞتهدى، كاستفرغوا الوسع ُب التطبيق كالقافاألزم

خبلؿ  كمنالذم حكم بو بشريعة الرٛتن  افتليب حاجات اجملتمع ا١تتجددة ُب ذاؾ الوم فأ اإلسبلـ 
ب ا١تهمة ٢تذا ا١تعٌت من حيث أسسو كمبادئو ككفالة انو بعض اٞتإىل تطرؽ أ افحاكؿ ىذا الفصل أ

 اإلسبلمي ا الشرع كا١تبادئ اليت جاء هب سساألىي  كمن خبلؿ السؤاؿ ما،الشريعة ٖتقيق ىذا ا١تبدأ 
ىي ا١تصادر اليت ٯتكن االعتماد عليها لتحقيق مبدأ العدالة  ما ان ُب ٖتقيق العدالة بُت اجملتمع  كأيض

 ىذه اٟتقيقة افكالسنة لبي القرآف ل سنسرد األدلة كالشواىد من . من خبلؿ ىذا الفصاالجتماعية  
كتوضيح  ىذا  افمنها لبي ان حاديث كلكن نذكر عدداآلايت كاأل لك  االستطراد افة ٔتككمن الصعوب

الشرعية مبنية على األحكاـ جوء من  فأبواب ككتب ىذا العلم عظيم ككبَت ال افشكاؿ كالشك اإل
 لقوؿ اٟتق . كيسددين ٍتيوفق افكهللا  نسأؿ   التكافل االجتماعي كعمل ا٠تَت كالرب
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االجتماعيةادلبحث األول أسس ومبادئ العدالة     
  افاإلٯتكا١تبادئ من أ٫تها  األسس على ٣تموعة من  اإلسبلـ ُب   االجتماعية  قـو العدالة ت

اب عو   افاإلٯتكمن لواـز  ،و يلـو الصدؽ انٯتلق كا١تعبود. فا١تؤمن الصادؽ ُب إكالعبودية  كحده ا٠تا
) ك٨تب أىل العدؿ حاكية     كمنها ٤تبة أىل العدؿ يقوؿ صاحب الط افاإلحسكجل  العدؿ ك 

  افاإلٯتة كىذا من كماؿ انكنبغض أىل اٞتور كا٠تي  افاإلٯت حب أىل العدؿ من كماؿ ة ،انكاألم
 فإ ،ال يظلم الناس كيقيم فيهم العدؿ  فأ سبلح لكل مسلم   افاإلٯتف  (ُ)........(،ك٘تاـ العبودية

الفرد  افكفر بو ىو مصدر الرذائل كٌلها. فبينما كال فأ ىو منبع الفضائل، كما ىل ااب تع  افاإلٯت
  افاإلٯتا١تتنفذة، أصبح بربكة   االجتماعية  صنامو ا١توىومة كللقول ىوائو كألأل ان ابلشرؾ، كعبد ان سدمن

بينما  عتقاد كالسلوؾ. ك للخبلص من جاىليتو ُب اإل ان على نفسو ككجد طريق ان من الشرؾ كسيد ان مطهر 
يرتكو على قواعد  ان موحد دا بفضل عقيدة التوحيد قواين للعدالة غ ان كفاقد ان ٦توقاجملتمع اٞتاىلي  افك

على صعيد   افاإلٯتاٟتضارية الكربل اليت أحدثها كمن الشواىد اليت تعكس لنا الن قلة  ،اٟتق كالعدؿ
خَت عن لو األسأ ػٌاللنجاشي ملك اٟتبشة ١ت هنع هللا يضر كأرضاهالفرد كاجملتمع ما قالو جعفر بن أيب طالب 

أىل جاىلية، نعبد  ان أيُّها ا١تلك، كٌنا قوم: »فارقتهم دين قومهم، فأجابو قائبلن سبب ىجرهتم كم
رحاـ، كنسيء اٞتوار، كأيكل القومُّ مٌنا الضعيف، ١تيتة، كأنٌب الفواحش، كنقطع األصناـ، كأنكل ااأل

هللا إىل  اانتو كعفافو، فدعانو كأممٌنا نعرؼ نسبو كصدق لى ذلك حىت بعث هللا إلينا رسوالن فكٌنا ع
 ، كأمران بصدؽفكاثكآابؤان من دكنو من اٟتجارة كاألكٌنا نعبد ٨تن  لنوحده كنعبده، ك٩تلع ما

 عن اانة، كصلة الٌرحم، كحسن اٞتوار، كالكٌف عن ااـر كالدماء، كهنانماٟتديث، كأداء األ
 ان كحده كال نشرؾ بو شيئ نعبد هللا فأة، كأمران الفواحش، كقوؿ الوكر، كأكل ماؿ اليتيم، كقذؼ اصن

ُب فًتة كجيوة. ١تا لو من أتثَت كبَت على  اإلسبلـ الذم أحدثو كبذلك كشف لو عن التحٌوؿ  ( ِ)(
، األخبلؽ القيم ك  يشجديد، يع افسنإنقطة البدء ُب ميبلد  اإلسبلـ  افك،حياة الفرد كاجملتمع 

ىذا التحٌوؿ مل ينطلق من فراغ، كمل  فإ .ابلعدؿ كعدـ الظلم كٯتتاز  ،آفاؽ العلم كا١تعرفةإىل كيتطلع 
اٟتضارة  اف، كابٞتملة ف  افاإلٯتيات ا حصل نتيجة مباشرة ١تعط٪تإك ٭تدث على سبيل الصدفة، 

من عدؿ هبذا الدين كما أكجبو   افاإلٯتا نشأت بفعل ا٪تعديدة  ت ٢تا أكراب قركانن اناليت د اإلسبلمية
                                                           

  ْٕٓ،ص، ُط شرح العقيدة الطحاوية.ابن أيب العو ،(ُ)  
 .ّْٗ /ُ، ِط،  البن ىشام  السًنة النبويةابن ىشاـ ، (ِ)  
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  ػ افك اٞتهل كالشرؾ ٫تا سبب الظلم كالعد فإمظاىر الظلم حيث  كالقضاء على كل  كٖترًن للظلم
صلو )آدـ كحواء ( فكل أإىل اإلنساف ينتمي  فأ  افاإلٯتموجب للعدؿ ككذا من موجبات   افاإلٯتف
 اي)،عجمي إال ابلتقول أصلو اٟتقيقي فبل فضل لعريب على أإىل الًتاب ك إىل لناس كالبشر يرجعوف ا

على لعىجميٌ  كال عىجميٌو  على لعريبٌو  الفىضلى  الكاحده، ا أابكمٍ  افك كاحده، ربكمٍ  اف الن اسي  اأيه  ٍو
،كال ابلت قوىل، على ألسوىدى  كال أسوىدى، على ألٛترى  عىريبٌو ،إال   أالىل أٍتقاكيٍم، ًعٍندىهللاً  أٍكرىمىكيمٍ  اف أٛترى

؟ سود كبُت كاأل األبيضفبل فرؽ بُت   (ُ)( الغائبى  الشاىدي  لًٌغً فٍلييب:  قاؿ هللاً  رسوؿى  اي بلىى:  قالوا بل غتي
من عدـ التفريق ُب اٟتكم ُب قصة ا٠تليفة علي بن أيب طالب  ان بينٌا صور  افجنس كجنس كقد سبق 

 افالناس سواء  ُب ميو  فأكمقتضاه   افاإلٯتدكافع ُب اٟتكم ينطلق من مبدأ كدم فالإليو هنع هللا يضر مع 
ىي   االجتماعية كا١تبادئ اليت ٖتقق العدالة  األسس ـ األمر ُب موضع اٟتكم . كمن اد الشرع ما

كىى حفظ الدين كالنفس كالعقل كالعرض كا١تاؿ. بتحقيق ىذه  اإلسبلميةٖتقيق مقاصد الشريعة 
على أحسن تقوًن، ككرـٌ بٍت آدـ اإلنساف خلق ىل اهللا تع فأك ا١تقاصد العظيمة يتحقق مبدأ العدؿ 

كما ُب السموات  ان ٚتيع التكرًن، كفضلهم على سائر ا١تخلوقات، كسخر ٢تم ما ُب األرض غاية
ا أرسل لو الرسل ا٪تك ، كمل يًتكو سدل، ان عبثاإلنساف مل ٮتلق إىل هللا تع افك  خلفاء ُب األرضكجعلهم 

: ملسو هيلع هللا ىلص ختم هللا الرسل بسيدان دمحم أف إىلوؿ عليهم الكتب كالشرائع، انك بياء، نكاال
العظيم كشريعػة  لقرآف كختم الكتب كالشرائع اب (ِ)[وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ]

 ، فأكمل بو الديناإلسبلـ 
چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک]

ُب الدنيا لتحقيق  افسنٖتقيق السعادة لئلإىل كهتدؼ ىذه الشريعة  )ّ(َّ[کککگگ
، كدفع ا١تضار عنو، خبلفتو ُب األرض، فجاءت أحكامها لتأمُت مصاٟتو، كىي جلب ا١تنافع لو

كىذا كلو  ا٢تدم القوًن، إىل سواء السبيل، كتدلو على الرب، كأتخذ بيده إىل ا٠تَت، كهتديو إىل فًتشده 
كذاؾ عُت ٖتقيق العدؿ .   مبٍت على ٖتقيق العدؿ بُت الناس فيدفع الضرر فذاؾ عُت دفع ا١تصلحة

                                                           

عما ال ٭تتا،ج إليو ، ابب ك٦تا ٬تب حفظ اللساف منو  الفخر  ُب شعب اإلٯتاف ، كتاب حفظ اللساف،أخرجو البيهقي (ُ)   
 صحيح لغَته:حكم ادث:ِْٔٗص   ، صحيح الًتغيب(ْْٕٕ(،  رقمو )ُِّ/ٕ) ءابآلاب

  َْسورة األحواب اآلية:(ِ)   
 ّ(   سورة ا١تائدة اآلية : ّ)
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من ا١توجبات الدينية.  الوطن  كىذاإىل  تماءنللعدؿ الوالء كاالاإلنساف اليت  يدفع  األسس كمن 
حب الوطن غريوة فطرية، كقد شج ع كجعل اإلنساف  إليو ينتمي  ان جعل الوطن جوءاإلسبلمي فالشرع 

 ف؛ إلافسنتتعارض مع ما فيًطر عليو اإل فأمبادئو السمحة ال ٯتكن  فأ، كأكد ذلكعلى  اإلسبلـ 
،  افسنإيتمتع هبا كل  فإ ُتطنة ىي حقوؽ طبيعية يتعقوؽ ا١تواحك  ساس دين الفطرةالُب ا اإلسبلـ 
الذم اإلنساف فتوفًٌرىا كتلتـو هبا سلطة اٟتكم اليت تستمد شرعيتها من إرادة مواطنيها،  فأ ُتى كما يتع

كمن  و فبذلك يتحقق مبدأ العدؿ بُت اجملتمع .ائو كنشر ا٠تَت ُب أرجيعيش إلعماره كبنائ ينتمي لوطنو
ٕتنب لتحقيق العدؿ بُت الناس  التعاكف على الرب كالتقوم ك  إليو  اإلسبلـ ليت دعا كا١تبادئ ا األسس 

عباده ا١تؤمنُت اب١تعاكنة على فعل ا٠تَتات، كىو الرب، كترؾ ىل اأيمر تع.  افك التعاكف على اإلٍب كالعد
 : رقاؿ ابن جري ،كالتعاكف على ا١تآٍب كااـر .ا١تنكرات كىو التقول، كينهاىم عن التناصر على الباطل

٣تاكزة ما حد هللا ُب دينكم، ك٣تاكزة ما فرض عليكم ُب  افك اإلٍب: ترؾ ما أمر هللا بفعلو، كالعد
". ان أك مظلوم ان ػصيٍر أخاؾ ظا١تانبن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "اس انكعن  )ُ(فسكم كُب غَتكمان

ذلك  اف؟ قاؿ: "ٖتجوه ٘تنعو فان ػظا١ت افصره إذا كان، فكيف ان قيل: اي رسوؿ هللا، ىذا نىصىٍرتيو مظلوم
عن رجل من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "ا١تؤمن الذم ٮتالط الناس  : كقاؿ اإلماـ أٛتد." ، )ِ(.(نصره

كذكر شيخ  )ّ((" من الذم ال ٮتالط الناس كال يصرب على أذاىم ان كيصرب على أذاىم، أعظم أجر 
  افك فيها تعاكف على الرب كالتقول فهي مأمور هبا،  افك  افا١تخالطة  افبن تيمية رٛتو هللا: " ا اإلسبلـ 

فراد بنفسو: ُب دعائو، انالعبد ال بد لو من  افمنهي عنها، كذكر  افك فيها تعاكف على اإلٍب كالعد افك
ليت ال يشركو فيها كذكره، كصبلة النافلة، ك٤تاسبة نفسو، كإصبلح قلبو، ك٦تا ٮتتص بو من األمور ا

ل كالتضامن عند حدكث ا١تصائب كا١تبادئ  ُب ٖتقيق العدالة التكاف األسس كمن  (ْ)" غَته 
 افعلى بناء اجملتمع ا١تسلم البناء القوم كا١تنيع الذم يستطيع بو  اإلسبلـ لقد حرص زمات. كاأل

الكرًن كأحاديث  القرآف ت يواجو الكوارث كاألزمات كالفنت كالتحدايت ُب ىذه اٟتياة كمن تتبع آاي
                                                           

 ( ُٖ/ُ) تفسًن ابن كثًن( ابن كثَت ، ُ)
 ُِِّرقم اٟتديث ، ان أك مظلوم ػان ابب أعن أخاؾ ظا١ت « كتاب ا١تظاملُب   ،و البخارمأخرج(ِ)
بن عيينة تفرد بو أبو يعلى  فا،مل يرك ىذا اٟتديث عن حصُت إال سفيَُُص  ٔ ،ج م األكسطجا١تع:ُب  اينالطرب و أخرج(  ّ)

إسناده   ُب فتح البارمينر العسقبلجقاؿ  ابن ح ُِْ/ْٕٖٓمسند أٛتد بن حنبل   ُِٕٖٓالكربل للبيهقي   التوزم السنن
 . حسن

 .ِْٔ- ِْٓ/ َُ موع فتاوى ابن تيميةرل ( ابن تيمية ، ْ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4432&idto=4520&lang=&bk_no=52&ID=1548
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النيب ملسو هيلع هللا ىلص كحياة اجملتمع ا١تسلم ُب القركف األكىل ٬تد الكثَت من النصوص الشرعية كالتوجيهات النبوية 
التعاكف إىل كالصور الرائعة كا١تمارسة العملية اليت تبُت أ٫تية ذلك من خبلؿ الدعوة 

ي كل كقت كأما عند نوكؿ ا١تصائب كحلوؿ الكوارث كالتعاطف كالًتاحم كالتكافل
األمر يكوف أكجب كاألجر يكوف  افف كالشدائد الفنت كحدكث

ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ]أعظم

[ہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹

و انكقاؿ سبح )ُ)
کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱ]كتعاىل

الفرد مأمور  فأكما   )ِ([ںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھ
ُب اجملتمع الذم يعيش فيو  ان كمؤثر  يكوف كجوده فعاالن  فاالجتماعي أب إبجادة أدائو

رسوؿ هللا  قاؿ )ّ([ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیییی]
حاؿ أفراد اجملتمع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كقد بُت الرسوؿ  )ْ(( ان يشد بعضو بعض افا١تؤمن للمؤمن كالبني: )ملسو هيلع هللا ىلص:

مثل ا١تؤمنُت ُب توادىم كتراٛتهم :) ملسو هيلع هللا ىلص -ُب ٘تاسكهم كتكافلهم بصورة ٘تثيلية رائعة حيث قاؿ 
١تسلم ُب فا )ٓ( . )ىا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اٞتسد ابلسهر كاٟتمكتعاطفهم مثل اٞتسد إذ

الشخصية من أجل مصلحة العامة  وفنت  يتنازؿ عن حظوظ نفسو كمصاٟتكال كالشدائد زمن ا١تصائب
العظيمة ُب ٥تتلف  األخبلؽ و ال يثبت على ننفوس ألفالطمع كاٞتشع كحب الذات يظهر ُب ال

رضي  افبن عف افىذا عثم قضاء مصاّب الناس كعمل ا١تعركؼ.إىل العظماء. التسابق الظركؼ إال 
ُب  افالنيب ملسو هيلع هللا ىلص أبلف دينار قاؿ اٟتسن بن كاقع ككإىل  افعثم جاء ) قاؿ عبدالرٛتن بن ٝترة  هللا عنو

النيب  فرأيت قاؿ عبدالرٛتن موضع آخر من كتايب ُب كمو حُت جهو جيش العسرة فينثرىا ُب حجره

                                                           

 ّٔ( سورة النساء آية: ُ)
 ُٕ( سورة التوبة آية : ِ)
 ِاآلية   : ،جوء مندة(سورة ا١تائّ)
 ْٕٔرقم اٟتديث  ان ابب تعاكف ا١تؤمنُت بعضهم بعض « األدب كتابُب   أخرجو البخارم: (  ْ)
    ُْٗٔ ابب تػىرىاحم ا١تؤًمًنُت كىتعىاطًفهم كىتعىاضدىم: « دبً ًكتىاب الرب، كالصلىًة ، كىاأل، ُب  ( أخرجو مسلمٓ)
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. كقد كصف هللا اجملتمع )ُ((  مرتُت،بعد اليـو ما عمل  افعثم ملسو هيلع هللا ىلص يقلبها ُب حجره كيقوؿ ما ضر
ا١تدينة كقد تركوا أموا٢تم إىل ا١تسلم كىو ُب أحلك الظركؼ كأشد األكقات عندما ىاجر ا١تسلموف 

 افصار ُب ا١تدينة أىل إٯتنلكنهم كجدكا األ بب قريش كأعما٢تا العدائية ضدىم.كأعما٢تم كٕتارهتم بس
م ا١تهاجرين ُب ىذا الوقت العصيب اهنو ما ٯتتلكوف بينهم كبُت إخكتقول كحب للخَت فقد قسموا كل 

 من حياهتم فخففوا العبء عنهم كالشدة فخلد هللا ذكرىم كشكر ٢تم ذلك العمل
ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ]

صلى هللا  -قوؿ رسوؿ هللا ك  (ِ)[ىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحب
و كجل سركر تدخلو على مسلم هللا عإىل فعهم كأحب األعماؿ انهللا إىل أحب الناس ) :عليو كسلم

أمشي مع أخي ا١تسلم ُب حاجة  فكال ان أك تطرد عنو جوع ان أك تكشف عنو كربة أك تقضي عنو دين
كلو شاء  ان من كف غضبو سًت هللا عورتو كمن كظم غيظك  ان أعتكف ُب ا١تسجد شهر  افأحب إيل من 

ا١تسلم ُب حاجتو حىت يثبتها لو  ٯتضيو أمضاه مؤل هللا قلبو رضى يـو القيامة كمن مشى مع أخيو فأ
كبُت  (ّ)(سوء ا٠تلق ليفسد العمل كما يفسد ا٠تل العسل فأك قدمو يـو توؿ األقداـ ىل اتع أثبت هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص :صورة من صور اجملتمع ا١تسلم كىم ُب أحلك الظركؼ كأشد األكقات، فقاؿ النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -النيب 
عندىم ُب ثوب كاحد،  اف إذا أرملوا ُب الغوك، أك قل طعاـ عيا٢تم اب١تدينة ٚتعوا ما كاألشعريُت اف:)

 على عبلقة ا١تسلم أبخيو كأكد ملسو هيلع هللا ىلص )ْ(( منهماانك ء كاحد ابلسوية، فهم مٍت، اانٍب اقتسموه بينهم ُب 
ًة أىًخيًو كى  افًلميوي، كىمىٍن كى ًم الى يىٍظًلميوي كىالى ييسٍ لاٍلميسًلمي أىخو اٍلميس) : ا١تسلم فقاؿ هللاي ُب  افُب حىاجى

تػىرى ميسٍ  ًت يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة، كىمىٍن سى ًتًو، كىمىٍن فىرجى عىن مٍسًلم كيٍربىة فىرجى هللاي عىٍنوي كيٍربىةن ًمٍن كيريابى ًلما سىتػىرىهي هللاي حىاجى

                                                           

قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن  ٖٓٓ،صهنع هللا يضر   افبن عف افابب ُب مناقب عثم « كتاب ا١تناقب ُبالًتمذم و أخرج(ُ)
 و. ،جغريب من ىذا الو

 ٗ( سورة اٟتشر اآلية : ِ)
م جا١تع اين. الطرب    َُّْيب نعيم حديث حسن حلية األكلياء أل  جُب قضاء اٟتوائ كابن أيب الدنيا ُب الكبَت الطرباين خرجهأ (3)

صحيح .  تفرد بو عبد الرٛتن بن قيس جمل يرك ىذا اٟتديث عن عمرك بن دينار إال سكُت بن سرا : ٔ/ُّٗ   األكسط
 حديث حسن ُٕٔ امعاٞت

تاب (، كمسلم، كِْٖٔ(، رقم: )ُّٖ/ّكتاب الشركة، ابب الشركة ُب الطعاـ كالنهد كالعركض )ُب   و البخارم، أخرج (ْ)
 (ََِٓ(، رقم: )ُْْٗ/ْ) -مهنع هللا يضر-، ابب من فضائل األشعريُت -رضي هللا تعاىل عنهم-فضائل الصحابة 
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 .( يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 
)ُ( 

قـو من مضر عراة ليس عليهم إال كساء من صوؼ كعليهم آاثر الفاقة  ملسو هيلع هللا ىلص بل قدـ على النيب 
فسهم فقاـ فصلى ابلناس نأ أرحم ابلناس من افكك م١تا رأل من حالته  ملسو هيلع هللا ىلص كاٟتاجة فتغَت كجو النيب 

، حىت تصدؽ رجل من ديناره، من در٫تو، من ثوبو، من صاع بره، من صاع ٘تره ٍب خطب هبم فقاؿ:
صار بصرة كادت كفو تعجو عنها، بل قد عجوت، ٍب تتابع نرجل من اال فجاء( قاؿ: كلو بشق ٘ترة

و مذىبة )يشبو انالناس حىت رأيت كومُت من طعاـ كثياب، حىت رأيت كجو رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  يتهلل ك
سنة حسنة فلو أجرىا، كأجر من عمل  سبلـ اإلمن سن ُب  فقاؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ،الذىب من الفرح

عليو كزرىا  افسنة سيئة ك اإلسبلـ ينقص من أجورىم شيء، كمن سن ُب  فأهبا من بعده من غَت 
)ِ("(ينقص من أكزارىم شيء فأككزر من عمل هبا من بعده من غَت 

بعدـ  اإلسبلميةجاءت الشريعة   
ضار هللا بو، كمن  ان من ضار مسلم ):  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿرمة، عن رسوؿ هللاصعن أيب .  آلخرين اإلضرار اب

 واءاٞت فأأحد٫تا:  :لشريعةاىذا اٟتديث دؿ على أصلُت من أصوؿ  )ّ((شاؽ هللا عليو ان شاؽ مسلم
من عمل ما ٭تبو  فأمن جنس العمل ُب ا٠تَت كالشر، كىذا من حكمة هللا اليت ٭تمد عليها، فكما 

ة، اآلخر ل ما يبغضو أبغضو هللا، كمن يسر على مسلم يسر هللا عليو ُب الدنيا ك هللا أحبو هللا، كمن عم
كمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج هللا عنو كربة من كرب يـو القيامة، كهللا ُب حاجة العبد 

ضره هللا، كمن مكر بو مكر هللا بو، كمن شق  ان العبد ُب حاجة أخيو، كذلك من ضار مسلم افما ك
: منع الضرر اينالثاألصل  .غَت ذلك من األمثلة الداخلة ُب ىذا األصلإىل و شق هللا عليو، علي

عن أيب ىريرة قاؿ: قالوا: اي رسوؿ  ) واع الضرر كلوانكىذا يشمل  ( ال ضرر كال ضرار)و انك كا١تضارة، 
ة تصلي نوا: فبلقال  .ىي ُب النار : ا. قاؿاهنة تصـو النهار، كتقـو الليل، كتؤذم جَت نهللا، فبل

فهذه النصوص   )ْ((ىي ُب اٞتنة : ا؟ قاؿاهنا١تكتوابت، كتصدؽ ابألثوار من األقط، كال تؤذم جَت 
                                                           

 َُِّرقم  ب ال يظلم ا١تسلم كال يسلمو اب « كتاب ا١تظاملُب  و البخارم،أخرج( ُ)
 َٕٓاب من النار صجا حاهنلو بشق ٘ترة أك كلمة طيبة ك ابب اٟتث على الصدقة ك  ’  كتاب الوكاة ُب،وأخرج(ِ)
حىديث حىسن، قاؿ اٟتاكم:   ْٕٔ/ِكىغَتي٫تىا ميسندا. كركاه ملك   ِِٖ/ ْكالدار قطٍت رقم: ،  ُِّْ  ماجوابن  و أخرج( ّ)

 اه.جىذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم كمل ٮتر 
سناده إ  الًتغيب كالًتىيبُب   ا١تنذرمقاؿ  ، ُٔٔ/ ٕٟتاكم ُب ا١تستدرؾ   كا، (  ّْٔٗماـ أٛتد ُب ا١تسند ) اإلو أخرج(  ْ)

 ُِّ/ّ صحيح
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ت فيها مصلحة للطرؼ األكؿ فبل ضرر كال انحىت كلو كآلخرين الشرع ٯتنع الضرر اب فأليل على د
عدد  الناس. فهذااج ُب عدـ نشوء خبلفات بُت حفاظ على مصلحة اٞتميع  كسي وضرار كىذا في
اجملتمع ا١تدين كىي حقوؽ بُت  فرادجاءت الشريعة لتحقيق العدؿ بُت أ اليت األسس من ا١تبادئ ك 

 فيحقق ا١تصلحة العامة للجميع. اآلخريلتـو هبا ٨تو  افمن اجملتمع  ذ يلـو كل فرداألفراد إ
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 اإلسالم  يفاالجتماعية : مصادر حتقيق العدالة اينالثادلبحث 
و ٣تتمع التكافل كالًتاحم كالتواصل كالرب بذكم القرىب، كالتبلحم نأمن أبرز صفات اجملتمع ا١تسلم 

كالتكامل، كتشد أفراده كشائج  افاإلحس، فهو ٣تتمع يسوده العدؿ ك  اينسناإلكالًتابط األخوم ك 
ان كدين الرٛتة، ككضع نظامة االجتماعيدين العدالة  اإلسبلمي ديننا  فأكما  .األخوة كتشابك ا١تصاّب

كمكاـر  جعل فضائل األعماؿ فأ كالركابط األخوية، كمن أسسو اٟتكيمة اإلنسانية للعبلقات ان فريد
فاؽ على اتاجُت نالصدقات كاإل فأ. كما اليت يرتكو عليها بناء اجملتمع األسس ىي  األخبلؽ 

قراء كا١تساكُت كاركمُت كاجب ج كرابت الفبتفريىل اهللا تعإىل كبذؿ ا١تاؿ مطلب إسبلمي، كالتقرب 
من الغاايت  ان كاجب ديٍت  كمن ذلك فريضة الوكاة حيث ٖتقق كثَت  ان فهي أيض .خبلقي كاجتماعيأ

فجعل ا١تاؿ الذم يفيض على  افسنواعها مؤازرة لئلنل الوكاة ابعالدنيوية كمنها العدؿ االجتماعي فج
ىي أكؿ كأىم كسيلة ال جعل منها للفقراء ك و األغنياء إانسبحاألغنياء منها للفقراء فما أعطى هللا 

من أىم أىداؼ الوكاة  فأل ؛االجتماعي افق مبدأ الضمتحقيمن خبل٢تا لًتابط الناس كاجملتمع ا١تدين 
كفالة معيشة الفقراء ىو ا٢تدؼ األكرب للوكاة ْتسب ما نص ك ٤تاربة الفقر كسد احتياجات الفقراء 

 ڻ ڻ ﴿ :كيقوؿ هللا تعاىل .(ُ)كترد ُب فقرائهم( أغنياىممن  بقولو: )تؤخذ  ملسو هيلع هللا ىلصعليو الرسوؿ 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ة أك جنسية ىؤالء الفقراء أك ا١تساكُت؛ ندكف ٖتديد لداي (ِ)﴾   [ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
(  ان أكالدأم )  ان أك ضياع ان كيقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : )من ترؾ دين أم  (ّ)ضائعُت ال ماؿ ٢تم( فإيل  كعلي 

فهو ٔتنولة  كمن ٍبى   .وؿ عنو كالكفيل بوئ ا١تسانأبصفيت الدكلة، ف ٍتمن ترؾ ذرية ضعيفة فليأت فأ
 .يوفر لنفسو بسبب خارج عن إرادتو ا١تستول ا١تعيشي ا١تناسب فأاالجتماعي ١تن عجو عن  افالضم

                                                           

 ُّٟٓٗتديث ا وب الوكاة رقمجابب ك  ’كتاب الوكاة ُبة البخارم، أخرج(   ُ)
  َٔ(  سورة التوبة اآلية  ِ)

، كمسلم كتاب الفرائض: ابب من ترؾ ماال فلورثتو ِِٖٗابب الدين حديث  كتاب الكفالة)البخارم   عليه ،(  متفق 3)

 ُُٗٔ/ُْحديث 
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ذلك يعترب ُب نظر  فإاـ الدكلة بتوفَت حد الكفاية؛ بل كال يقتصر القوؿ على كجوب قي
: ىذا يقوؿ هللا تعاىل من أسس الدين، كُب اإلسبلـ

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ]

ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ

ڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ

[ڎڎڈ
صدقة التطوع كىي صدقة االجتماعية  من مصادر ٖتقيق العدالة  ان أيض )ُ(

ية كالنبوية ُب القرآن، كقد تضافرت األدلة كالنصوص اختيارية كىي خارجة عن نطاؽ الوجوب
كما  .. فاؽ ك٤تذرة من الشح كالبخلناإلإىل واعها، مرغبة كداعية نالصدقة أب  اٟتث على ىذه

أمر هبا ، ىل اتع  هللا ف؛ ال ان صدقة التطوع مستحبة ، ُب كل كقت إٚتاع فأمن ا١تعركؼ  فأ
 ،كحث عليها، كرغب فيها

[وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۉېېېېىىائائەئەئ]فقاؿ
(

هللا  فإإال طيب ، ف إليو من تصدؽ بعدؿ ٘ترة من طيب ، كال يصعد )"  ملسو هيلع هللا ىلص -كقاؿ النيب  (ِ
فهذا كلو ٦تا يكفل  للمجتمع  (ّ)"(يقبلها بيمينو ، ٍب يربيها لصاحبها حىت تكوف مثل اٞتبل

 اإلسبلـ من ٤تاسن  لوقف()ا .اإلسبلـمن مصادر أتمُت العدؿ االجتماعي ُب  .التكافل كالتأمُت
لتحقيق التكافل، كالتعاكف، ؛ ت ا١تفركضة، كالواجبة، كا١تستحبةمن التشريعا جاء ّتملة فأ

 ، كذلك لوجود التفاكت، كاالختبلؼ ُب الصفات كالقدراتاإلسبلمي كالتكامل ُب اجملتمع 
لكثَت من ٭تفظ حيث يقـو على أساس، كينشأ من أجل الرب كا٠تَت ، كالوقف  كالطاقات، 

، العمل  للمشاركة ُب التنمية كتوفَت فرصاٞتهات العامة حياهتا، كيساعد فئات من اجملتمع 
فأما ا١تقصد العاـ للوقف: فهو إ٬تاد كثَتة . العيش الكرًن، كللوقف مقاصد   افكيتحقق بو ضم

 ١تقاصد ا٠تاصة للوقفا كأما ،مورد دائم كمستمر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة معينة
 طويلة. استمرارتفاع بو كاالستفادة منو مدة نلبقاء ا١تاؿ كدكاـ اال افالوقف ضم منها: ُبكثَتة ف

أك  ان للواقف حي افس للواقف كا١توقوؼ عليو، فاألجر كالثواب مستمر و النفع العائد من ا١تاؿ اب
                                                           

 (ُٕٕ(   سورة البقرة اآلية  : ُ)
 ( ِْٓ(   سورة البقرة اآلية  : ِ)
 ُِٓص  ُّْْاٟتديث رقم ،ابب الصدقة من كسب طيب  « كتاب الوكاة « و البخارمأخرج(   ّ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1328&idto=1443&lang=&bk_no=0&ID=894
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1328&idto=1443&lang=&bk_no=0&ID=894
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التصدؽ ُب كجوه فاؽ ك نابإلىل او كتعانأمر هللا سبح عليو. امتثاؿ، كمستمر النفع للموقوؼ ان ميت
إىل الناظر  الرب، كامتثاؿ أمر نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ابلصدقة كاٟتث عليها، كىذا أعلى ا١تقاصد من الوقف.

فما من اإلنساف و دين كرـٌ نكأدكائو ألاإلنساف جاء ١تعاٞتة مشاكل  ان ٬تده دين اإلسبلـ دين 
إىل ا ٖتتاج هنعٌت ابلفئات الضعيفة أٯتا عناية الو انية قاطبة إال ُب ديننا حلها، فانسنمشكلة لئل

 د بن أىب كقاص: )كىل تنصركف كترزقوف إالعملسو هيلع هللا ىلص  لس -عطف كحنو كجاء ُب السنة من قولو 
لقد جعل  معاٞتة مشكلة الفقر كسد خلة اتاجُتمنها .االجتماعيةكآاثر الوقف  )ُ(بضعفائكم(

نستعرض  فأمن العناية ما يفوؽ التصور كيسبق ا٠تياؿ، كٯتكننا للفقراء كاتاجُت  اإلسبلـ 
 ىل اؿ تعقا  افاإلٯت  بعض أكجو ىذا االىتماـ كجعل إطعاـ ا١تسكُت من لواـز

[ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ]
ُب ا٠توؼ   افاإلٯت  دٌلت اآلية على قوة )ِ(

 افحرم فإك ا كغَتى الصياـ لنفقة كالصبلة كالصدقة كا  من عدـ القبوؿ مهما عمل من عمل مثل
ا١تساكُت موجب ق الربكة كزكاؿ النعمة كما قاؿ 

ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃٿٿٿٹٹٹٹڤ]:تعاىل

ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک

گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ

ابلرٛتة على ا١تساكُت بل  اإلسبلـ كمل يكتف  )ّ(َّ[ھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
[ۓڭڭڭڭۇ]اٟتض كاٟتث على إطعامهم.إىل تعدل ذلك 

كال  )ْ(
وف على طعاـ ا١تسكُت أم ال أيمركف أىليهم إبطعاـ مسكُت ٬تيئهم . كقرأ الكوفيوف كال ٖتاض

. كأصلو تتحاضوف ، فحذؼ  ان ٖتاضوف بفتح التاء كاٟتاء كاأللف . أم ٭تض بعضهم بعض
عن  كالشَتازمإحدل التاءين لداللة الكبلـ عليها . كىو اختيار أيب عبيد . كركم عن إبراىيم 

التحاض  (ٓ(بضم التاء ، كىو تفاعلوف من اٟتض ، كىو اٟتث  : ٖتاضوف: يالكسائي كالسلم
                                                           

 .ِٖٔٗ(برقم ٖٖ/ٕمع فتح البارم ) ٕٔالباب هاداٞت البخارم ُب كتاب وأخرج( ُ)
 َٔ(  سورة ا١تؤمنوف اآلية :ِ)
  ِّ-ُٗ( سورة القلم اآلية ّ)
 ُٖ-ُٕر اآلية ج( سورة الفْ)
 ّْص َِ،جِط تفسًن القرطيب(  القرطيب ، ٓ)
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التضامن كالتعاكف على إىل كفيها دعوة للمجتمع  ان ٭تض بعضكم بعض متفاعل من اٟتض أ
ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄٹٹٹٹڤ]رعاية

. )ُ([ڍڌڌ[ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ
خلقو إىل كال أحسنوا  ال أحسنوا عبادة رهبم مأ )كٯتنعوف ا١تاعوف( إىل كقولو  تع ابن كثَت قاؿ

واع انك  الوكاة  م، فهؤالء ١تنعإليهبو مع بقاء عينو كرجوعو  افحىت كال إبعارة ما ينتفع بو كيستع
كفل للفقراء   اإلسبلـ ك  )ِ(( الصدقات  القرابت أكىل كأكىل. كمن ضمن القرابت الوقف كغَته من

الوكاة، ككذلك فتح أبواب ك ان كمستحق ان كاجب ان حقوقهم فأكجب ٢تم ُب أمواؿ األغنياء حق
على ا١توقوؼ عليهم  كالنفقة الصدقة  ده إدامةو فاؽ كمن ضمنها الوقف الذم مقصنالتصدؽ كاإل

الصدقة اٞتارية. كىذا نفهمو من قوؿ عمر هنع هللا يضر  كىو العلم  من ا١تساكُت كالفقراء كالذرية كطبلب
صلى الو عليو كسلم   النيب إليو ع أبرضو اليت ٓتيرب فأشار فيما يصن :ملسو هيلع هللا ىلص   النيب  حينما استشار

٬تعلها فيو كىو الوقف. ١تا لو من  فأأفضل ابب ٯتكن إىل ٭تبس أصلها كيسبل ٙترهتا فدلو  فاب :
ُب الوقف صلة لؤلرحاـ حيث يقوؿ هللا  .منافع دينية كدنيوية

ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېى]تعاىل:

[ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ
)ّ(. 

من التعاكف ُب   لكفالة األيتاـ كعوف الفقراء كا١تساكُت كىو ضرب افاإلحسعلى الرب ك  فيو تعاكفك 
ط كا١تعاىد كا١تدارس كا١تشاُب كدكر العجوة الوقف على ا١تساجد كالرابك . كل ما ينفع الناس

تها. ببناء حضارة إسبلمية انكصيكمبلجئ األيتاـ، كل ىذا ٦تا يضمن ٢تذه ا١ترافق العامة بقاءىا 
من  ان يقف مندىش فأ، اإلسبلميةلناظر ُب اٟتضارة مستقلة تعتمد أبمر هللا على ذاهتا. كل قوية

ىذا العصر إىل كامتد الوقف منذ العهد السابق  ،ت للوقف ُب حياة األمةاناآلاثر العظيمة، اليت ك
الوقف ُب شارة  دكر فقط إ إليو جملتمع  ال ٭تصى  كىنا فقط نشَت أما أثره  ُب ٖتقيق العدالة ُب ا

ىدؼ صلة األرحاـ كذكل القرىب.   االجتماعية  . كمن مصادر ٖتقيق العدالة تكافل اجملتمع  
كاإلخاء ، كيهيًمن عليو حٌب  بناء ٣تتمع إسبلميٌو مًتاحم متعاطف ، تسوده اٌبةإىل  اإلسبلـ 

                                                           

 ٕ -ُ( سورة ا١تاعوف ُ)
 (َِٕ/ ُٕٗ/ْ)  ابن كثًنتفسًن(  ابن كثَت ، ِ)
 ٔاآلية  األحواب :( سورة ّ)
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بتوثيق  اإلسبلـ ًحم ، اىتٌم ًكٍحدةي اجملتمع ، تسعىد بتقول هللا كرعايًة الرٌ  ا٠تًَت كالعىطاء ، كاألسرة
ا ، فجاء األمر برعاية حٌقها بعد توحيد هللا كبٌر الوالدين اهنعراىا كتثبيت بني

ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ]:

ہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

﮹
صارٌم هنع هللا يضر قاؿ : جاء نكالٌصبلة كالوٌكاة ، فعن أيب أيٌوب اال رنت مع إفراد هللا ابلعبادةقك )ُ(

، كتقيمي  ان فقاؿ : أخربين بعملو يدخلٍت اٞتٌنة ، قاؿ " تعبد هللا كال تشرًؾي بو شيئ النيبٌ إىل رجله 
أاب  كقد أيًمرىت األمم قبلىنا بًصلة أرحاًمها ، كسأؿ ًىرقل)ِ)( الصبلة ، كتؤٌب الوكاةى ، كتًصلي الٌرحم "

" كأيمران  ان ا بو شيئعن النيٌب ما يقوؿ لكم ؟ قاؿ : يقوؿ " اعبيدكا هللا كحدىه كال تشركو  افسفي
دؽ كالعىفاؼ كالٌصلىة  ا١تدينة ، إىل كأمىر هبا عليو الصبلة كالسبلـ أٌكؿى مقدًمو  )ّ((ابلٌصبلة كالصًٌ

أٌكؿى  اففك ،إليو أم: ذىىبوا  ، إليو فلى الناس ا٧تا قدـ النيٌب ا١تدينةى ػٌ قاؿ عبد هللا بن سبلـ : ١ت
ـى ،  قاؿ " اي أيٌها افشيء ٝتعتيو تكل م بو  الناس ، أفشوا الٌسبلـ ، كأطًعموا الطٌعاـ ، كًصلوا األرحا

" من    افاإلٯتفًصلةي ذكم القرىبى أمارةه على  )ْ((س نًياـ ، تدخلوا اٞتٌنة بسبلـكصىٌلوا ابلليل كالٌنا
ا أشران فقط بعض ا٪تك  ان كالنصوص كثَتة جد )ٓ(فليًصل رًٛتىو "  اآلخريؤًمن اب كاليوـً  افك

للمجتمع الواحد الًتابط  اإلسبلـ . ٦تا كفل جملتمع ات كىناؾ مصادر كثَتة  لتكافل ااإلشار 
دلة من كتاب هللا عو كجل حيث الداللة جتماعي كيظهر من خبلؿ استعراض األسرم كاالاأل

ة  كمضاعفة اٟتسنات كقد اآلخر العمل االجتماعي  ُب الدينا ك  الصر٭تة كالواضحة  للحث على
من السنة ا١تطهرة كبعض الشواىد  كا١تواقف العظيمة للرعيل األكؿ ُب  ان بسيط ان استعرضنا جوء

؟!   ا١تصادر ٖتقق العدالة للمجتمعك ىذه ا١تبادئ  افككيف  االجتماعية ٖتقيق مبدأ العدالة 

                                                           

 ّٔ(  سورة النساء  اآلية : ُ)
 (ّٕٔٓابب فضل صلة الرحم رقم اٟتديث)  « كتاب األدب « البخارم (  أخرجو ِ)
  ُّٕٕمسلم  ُِٔٔ،   كتاب بدء الوحيالبخارم   متفق عليو(  ّ)
 ) حديث مرفوع ( َِّٓرقم اٟتديث:  ابب إطعاـ الطعاـ ، ،، ُب كتاب األطعمة سنن ابن ماجو (ْ)
ركاية مسلم ) اليدخل  (ِّ/ٖأخرجو البخارم، كتاب األدب، ابب إكراـ الضيف، كخدمتو إايه بنفسو، )  . ( متفق عليوٓ)

 (،ُُٖٗ/ ْابب صلة الرحم كٖترًن قطيعتها، )   كالصلة كاآلداب،مسلم، كتاب الرباٞتنة قاطع رحم ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5727&idto=5972&lang=&bk_no=0&ID=3338
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5727&idto=5972&lang=&bk_no=0&ID=3338
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=109011
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=109011
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كىذه فقط  ؟ !لف ُب اجملتمع لو التـو الناس هبذه ا١تصادر كالعباداتككيف ينشر الرٛتة كالتآ
 بعض األمثلة .

 

 

 النتائج 
اتضح ذلك من خبلؿ استقراء النصوص  ل نواحي اٟتياة كما لنظاـ العديل ُب اإلسبلـ شامل بكف اأ  .ُ

 الشرعية  

٢تا ما ترجوه من األمن كاالستقرار دكف تطبيق األحكاـ العدلية  ُب اإلسبلـ كما  أف اجملنتمعات ال يتحقق .ِ
 جاءت هبا الشريعة اإلسبلمية .

لكامل  على القوانُت تماد اة  ىو اإلعي االستبداد كالظلم كاٟتركب األىليىم أسباب تفشمن أأف   .ّ
  الرجوع إىل مبادئ الشريعة اإلسبلمية الغراء  . الوضعية دكف

ىو تعويو القيم اإلسبلمية كتفعيلها على مستول األفراد كاجملتمعات  إف من أىم ركافد ٖتقيق العدلية    .ْ
  كقد أثبتت ذلك الوقائع كالرباىُت .

أف سبب دمار  كثَت من اجملتمعات ا١تعاصرة  ىو تشريع القوانُت ا١تنافية للفطرة  السوية  كاألحكاـ   .ٓ
 الشريعية مثل  قانوف الفيتو كزكاج ا١تثليُت كنوع  الوالية عن ا١ترأة ك٨تو ذلك  

ا١تساكاة  عوامل ٖتقيق العدؿ ك  ىممن أاإلسبلمية  الشريعةالذم اندت بو  التكافل اجملتمعيتفعيل  فأ .ٔ
  لؤلفراد كاجملتمعات  .
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 التوصيات  
العدالة  ث كالدراسات حوؿ جدكل  فعالية النظاـ اإلسبلمي ُب ٖتقيق إىل تكثيف البحو اٟتاجة   .ٔ

 .  كترٚتتها إىل لغات األمم األخرل 
ُب  العدلية كالقضائيةاألحكاـ تتبٌت اليت  اكم ميدانية كاستقصائية  لكل من اْتثية   اتعمل دراس .ٕ

 الوضعية كمقارنتها كنشر نتائجها ابللغات ا١تختلفة .   دساتَتالقوانُت ك التتبنِت  اليت  اكماك  اإلسبلـ 
ترسيخ ثقافة القيم العدلية ُب اجملتمعات ا١تختلفة بتفعيل برامج التكافل كاإلصبلح اجملتمعي مثل أحكاـ     .ٖ

 . الناس  الوقف كالوكاة كا٢تبة كاالصبلح بُت
مواثيق حقوؽ اإلنساف اليت كفلها النظاـ العديل ُب اإلسبلـ كرؤية ك٦تارسة فعلية  الدكؿ اإلسبلمية  تبٍت  .ٗ

 ُب التعامل مع ا١تسلم كغَت ا١تسلم .
 

 
 كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم ،اٟتمد  الذم بنعمتو تتم الصاٟتات  
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 فهرس اآلايت
 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

 ْْ ُُٓ البقرة  [گگگڳھ] :  ُ

ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ]  ِ

 ۅۅۉۉېېېېى
 ْٗ َُْ البقرة

 ّٗ ُّْ البقرة ڤڤڤڤ]  ّ

 ٗٓ ُّٓ البقرة ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئ  ْ

ڑڑککککگگگگڳڳڳڳ]  ٓ

 ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہ

 ْْ ُّٕ البقرة

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺ  ٔ

ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ

ٹڤڤڤڤڦڦڦڦ

ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ

 چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ

 ِٖ ُٕٕ البقرة

ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦ  ٕ

 ڦڦڦ
 ٗٓ ُّٖ البقرة

 ْٓ ُْٖ البقرة ڄڃڃڃڃچچچچڇڇ  ٖ
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 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

 ْٓ ُٖٓ البقرة ۀہہہہ  ٗ

ڳڳڱڱڱڱںںڻڻ﴿  َُ

ڻڻۀۀہہہہھھھھے

﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼ ےۓۓ﮲﮳

﮽﮾﮿﯀﯁

 

 ْٓ ِْ ُٖٓ البقرة

وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئ]  ُُ

 یی
 ٖٔ َُٗ البقرة

 ْْ ُٓٗ البقرة ۀۀہہہہھھھھےےۓ   ُِ

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ]  ُّ

 ٺٺٺڄ
 ٗٓ ُٕٗ ةالبقر 

ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑ]  ُْ

 ککک
 ْٔ َِٓ البقرة

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ]  ُٓ

ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ

ڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ

 ْٓ ُِّ البقرة
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 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

 ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑکک  ُٔ

ککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں

 ڻڻڻڻۀۀہہہ

 ْٓ ِِّ البقرة

ۉېېېېىىائائەئەئوئوئ]  ُٕ

 ۇئۇئۆئۆئۈئ
 ِٖ ِْٓ البقرة

ےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸  ُٖ

 ﮹﮺﮻﮼﮽﮾
 ٖٔ ُِٓ البقرة

ُٗ  
 ِِٖ البقرة گگڳڳ  ]

ْٗ 

ُٓ 

َِ  
 ّٖ ِٖٔ البقرة  ۇۇۆۆۈۈٴۇ]: 

ېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمب]:   ُِ

 ىبيبجتحتختمت

 ّٗ ّٖ ِٖٔ البقرة 

ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ]  ِِ

 ڄڃڃ
 ُٔ ُٖ افاؿ عمر 



ُٗ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ]  ِّ

 ۅۅۉۉېېېې
 ُٔ ُِ افاؿ عمر 

 ّْ ٕٗ افاؿ عمر  [ۓڭڭڭڭ]  ِْ

 ُ َُِ افاؿ عمر  [ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ]  ِٓ

 ّْ ُِٖ افاؿ عمر  [ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ  ِٔ

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ  ِٕ

ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ

ڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ

 ڃڃڃچچچچڇڇ

 ْٕ ُٓٗ افاؿ عمر 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  ِٖ

   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

]  

 ُ ُ النساء

﮶ ]   ِٗ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

﯁  ﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀  ﮷ ﮸ ﮹

 [     

 ِٓ ُٗ النساء

 ْٓ ِّ النساءہ ہ ھ ھ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ]:  َّ



ِٗ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

﮹  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 [﮺ ﮻ ﮼﮽  ﮾ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ]  ُّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮷  ﮵  ﮶  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 [﮸ ﮹ 

 ّٔ النساء
ٕٕ    

- ٖٓ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ]  ِّ

 ڌ 

 ّْ َْ النساء

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ]  ّّ

 ې 

 ٖٓ النساء
ُٕ  

- ُِ 

 ِٓ ٖٓ النساء ﴾ۇ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ّْ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ]  ّٓ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 [ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   

 ٖٔ ٕٓ النساء

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ]  ّٔ

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   

 ٖٔ ٕٔ النساء



ّٗ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

 ُٕ ُِٕ النساء وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی]  ّٕ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ]  ّٖ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 [ڈ ژ   

 ْٔ ُِٗ النساء

 ُٗ ُّٓ النساء ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  چ  ّٗ

 ٓٓ ُٓٔ النساء [ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   َْ

ۅۉۉېېېېىىائائەئ  ُْ

ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی

 ییی

 ٖٔ ِ ا١تائدة

چچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎ]  ِْ

 ڎڈڈژژڑڑککککگگ
 ٕٓ ّ ا١تائدة

 َْ ٔ ا١تائدة [ڈ  ڎڌ ڎ     ّْ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ]  ْْ

 [ڤ 

 ٓٓ ّٖ ا١تائدة



ْٗ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

 ُٖ ِْ ا١تائدة ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ     ْٓ

 ِٓ ْْ ا١تائدة وىؿى هللا فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى﴾ان﴿كىمىن ملٍ  ٭تىٍكيم ٔتىا   ْٔ

﮷ ]  ْٕ ﮶   ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ے ۓ ۓ

﯁  ﯀  ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

 ميوفى﴾وىؿى هللا فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظ الً انكىمىن مل ٍ ٭تىٍكيم ٔتىا     

 ٓٓ ْٓ ا١تائدة

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ْٖ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 ىت مت خت

 ُِ ٗٓ ا١تائدة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ]  ْٗ

 [ٺ ٺ ٺ   

 ْٓ َٗ ا١تائدة

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ]  َٓ

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ 

﮵ ﮶   [ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  

 ْٗ َُٔ ا١تائدة

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ]  ُٓ

 [ڀٺٺٺ

 ُْ ُ عاـناال



ٗٓ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

﮵ ﮶]  ِٓ  َْ ُُٓ عاـناال [ھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴

 ّّ َُّ عاـناال ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ]  ّٓ

ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ  ْٓ

 [ڃڃڃ
 ُْ ُِٓ عاـناال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  چ   ٓٓ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ

 ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ 

 ِٔ ُِٓ عاـناال

 ْٓ ُِٓ عاـناال [ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڃ]  ٔٓ

 ْٔ ِْ األعراؼ ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ]  ٕٓ

ېېېىىائائەئەئوئوئ  ٖٓ

 ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ
 ِٗ األعراؼ

ُٖ 

ْٔ 

ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ]  ٗٓ

 ۈٴۇۋۋۅۅۉ
 ّٖ ِْ األعراؼ

ڄڄڃڃڃڃچچچچ  َٔ

ڇڇڇڇڍڍڌڌ

 ُْ ُٕٓ األعراؼ



ٗٔ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

کڎڎڈڈژژڑڑ

 ککک

 ُِ ُٗٓ األعراؼ ېېېىىائائەئەئ]  ُٔ

 ِٓ ُُٖ األعراؼ [ڌڌڎڎڈڈژژ]  ِٔ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]   ّٔ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 [   ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 ِٗ َٔ التوبة

ْٔ  
کگگگگڳڳڳڳ]:

ڱڱڱڱںںڻڻڻڻ

 ۀۀہہہہھھھ

 ُٕ التوبة
ْٕ -

ٕٕ 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺ  ٓٔ

 ٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ
 ُٖ ْٓ يونس

 ٓٔ ْٔ يونس [ٹٹڤڤڤڤڄ]  ٔٔ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ]  ٕٔ

 [ڑ ک ک ک 

 ّٓ ٗٓ النحل



ٕٗ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

 ِٓ ٕٔ النحل [ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ]  ٖٔ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ٗٔ

 [ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   
 ِِ َٗ النحل

 ِٕ َٗ النحل [چ چ چ چ ڇ ڇ ڑ  ]  َٕ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ]  ُٕ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ڻ ۀ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے  ۀ ہ ہ ہ

﮾  ﮼  ﮽  ﮻  ﮹  ﮺ ﮶  ﮷ ﮸ ﮵  ﮴  ﮲  ﮳ ے ۓ ۓ

 ﮿ ﯀﯁     

 ٕٕ ِٗ النحل

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ   ِٕ

 [ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
 ْٓ ٕٗ النحل

 ٖٕ ُِٔ النحل [ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې]  ّٕ

 َصِغًْنا﴾   اينرَبَـّيَ  َكَما اْرمَحُْهَما ﴿َربِّ   ْٕ

 

 ز ُٓ سراءاإل

 ِٓ ِّ اإلسراء  ژژڑڑککککگگ]  ٕٓ



ٖٗ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻگگڳڳڳ  ٕٔ

 [ۀۀہہہہھھھ

سراءاإل  ّّ ْٓ 

سراءإلا    وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ]  ٕٕ  ُٓ ْٓ 

 ُْ ُُِ طو [ېئېئىئىئىئییییجئحئ  ٖٕ

ڑڑککککگگگگڳڳڳڳ]  ٕٗ

ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہ

ہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴

﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁ ﮶﮵



 [ڭڭ

 ْٓ ٓ اٟتج

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ]  َٖ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 [ڇ ڍ ڍ   

 ٕٕ َْ اٟتج

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ]  ُٖ

 ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ   

 َٖ ُْ اٟتج

 ْٕ ٖٕ اٟتج ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ]  ِٖ



ٗٗ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

ڀ][ٻپپپپڀ][ٱٻٻٻ]  ّٖ

 [ٺٿٿٿٿ][ڀڀٺٺٺ

 [ٹٹٹٹڤ]

 ڇڇڇڇڍڍ]

 ٕٓ ٖ-ُ ا١تؤمنوف

ْٖ  
 ّٖ َٔ ا١تؤمنوف ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ]

 ّٖ ِٔ ا١تؤمنوف ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ]  ٖٓ

 ِٔ ِ النور [ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ]  ٖٔ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ]  ٕٖ

 [ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 ِٔ ْ النور

:ڑڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ٖٖ

 ژ ڑ ڑ ک

 ٖٓ ُّ النور

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ]  ٖٗ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 [ک گ گ گ   

 َٖ ٓٓ النور



ََُ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ]  َٗ

ٱٻٻٻٻپپپپڀ][ۈٴۇۋ

 ٿٹٹٹڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ

 افالفرق
ّٔ-

ٕٔ   
ٖٓ 

ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ  ُٗ

ېېېېىىائائەئەئوئوئ

 [ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ

 ْٖ ٔ األحواب 

گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱ]  ِٗ

  [ںںڻڻ
 ْٕ ّْ األحواب 

ڻڻۀۀہ   ّٗ

ہہہھھھ

ھےےۓۓ

﮲﮳﮴﮵﮶﮷

 ﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀

 ْٔ ّٓ األحواب 

ْٗ  
ۋۅۅۉۉېېېېى]ى

 ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ
 ّٔ ِٕ األحواب 

 ّٔ ّٕ األحواب ۆئۈئۈئېئېئېئىئ]  ٓٗ



َُُ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

 ىئىئییییجئحئمئىئ

 [ۈئۈئوئۇئۇئۆئۆئ]كقاؿ تعاىل  ٔٗ

 
 ّْ ُّ غافر

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ]  ٕٗ

 ۈئۈئېئېئېئىئىئىئییی
 َْ غافر

ْٓ 

ْٕ 

ٖٗ  
 ّْ ْٔ فصلت متىتيتجثمثىثيثحجمججحمحجخحخمخ:

ٗٗ  
ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ

ۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئ

 [يئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجث

 ُٓ الشورل

ُٗ 

َِ 

ِٔ  

 ّٔ ُٕ الشورل ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦ هللا﴿  ََُ

 ِْ ُِ الشورل [ھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹ې  َُُ

َُِ  
 ٓٔ ِٖ الشورل [ںںڻڻڻڻۀ]:

ہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷]  َُّ

 ﮸﮹﮺
 ّٓ ّٕ الشورل



َُِ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇ]  َُْ

 [ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑ
 ْٔ ُٕ الفتح

ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ  َُٓ

﮷ ہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮶﮵

 [﮸﮹﮺
  ُْ ٗ اٟتجرات

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  چ  َُٔ

﮲    ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ 

 ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺ 

 ِٔ ٗ اٟتجرات

ڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱ  َُٕ

ڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہ

﮴﮵ ھھھھےےۓۓ﮲﮳

﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁



 ڭڭ

 ّٓ ُّ اٟتجرات

 ُٕ ْ النجم ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ]  َُٖ

ٱٻٻٻٻپپپپ  َُٗ

ڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ
 ُٓ ِٓ اٟتديد



َُّ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

 ْٕ ٹٹٹڤڤڤڤڦڦ

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ]  َُُ

ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیییی

 [جئحئمئىئيئجبحب

 ٖٗ ٗ اٟتشر

ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ]  ُُُ

 [ڦڦڦڄڄڤڤڤڤڦ
 َٔ ّ اٞتمعة

 َٓ ِ الطبلؽ ڈڈژژڻ]  ُُِ

 ْٗ ِ الطبلؽ ڑڑککڻ]  ُُّ

 ّٖ ٕ الطبلؽ ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگ]  ُُْ

 َٔ ْ القلم ڱڱڱںں]  ُُٓ

ڤڤڤڦڦڦٿٿٿٹٹٹٹڤ]  ُُٔ

ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ

ڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگ

گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ

ۀۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶

 القلم
ُٗ- 

ِّ 
ّٖ 



َُْ 
 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة رس اآلايتفه ـ

 ﮷﮸

ٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ]  ُُٕ

 [ڦڦڄڄ
 َٕ ٗ-ٖ افسناال

 ّٖ ُٖ الفجر ۓڭڭڭڭۇ]  ُُٖ

ککک]ڎڈڈژژڑڑ]  ُُٗ

  [کگگگ
 ّّ ٖ-ٕ الولولة

 ّٔ ٖ الولولة ککککگگگ]  َُِ

ڤڤڤڦڦٹٹٹٹڤ]  ُُِ

ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچ

 [چچڇڇڇڇڍڍڌڌ

 ٓٗ ٕ-ُ ا١تاعوف

 حاديثاألهرس ف

 الصفحة االحاديثفهرس  ـ

ـى  ٍب   اَّلل ً  حدكدً  من حدٌو  ُب أتىشفعي   .ُ  فيهمي  سىرؽى  إذا واانك ماهن قبًلكيم من ال ذينى  أٍىلىكى  اا٪ت فقاؿى  فاختىطبى  قا
 سرىقىت ٤تم دو  بنتى  فاطمةى  اف لىو! اَّلل ً  كأًني . اٟتد   عليوً  أقاموا الض عيفي  فيهمي  سرؽى  كإذا ترىكوهي  الش ريفي 

 (يدىىا لقطعتي 

ْٔ 

، قىدٍ  ؟ًبرىجيلو  كسل م عليو هللاي  صل ى النيبُّ  أيٌبى   .ِ  ٓٔ: ىيرىيٍػرىةى  أبو قاؿ( .  اٍضرًبوهي ) :  قاؿ شىًربى



َُٓ 
 

،ان فلما بًثػىٍوًبًو، كىالض اًربي  بًنػىٍعًلًو، كىالض اًربي  بًيىًدًه، الض اًربي  فىًمن ا  بعضي  قاؿ صرؼى
 (. افالش يط عليو تيعينيوا ال ىكذا، تقولوا ال: قاؿ هللاي، أٍخواؾى :  القوـً 

هللا عو كجل سركر تدخلو على إىل  فعهم كأحب األعماؿانهللا إىل أحب الناس   .ّ
أمشي مع  فكال ان أك تطرد عنو جوع ان مسلم أك تكشف عنو كربة أك تقضي عنو دين

ك من كف  ان أعتكف ُب ا١تسجد شهر  افأخي ا١تسلم ُب حاجة أحب إيل من 
ٯتضيو أمضاه مؤل هللا قلبو رضى  افكلو شاء  ان غضبو سًت هللا عورتو كمن كظم غيظ

إىل تع مشى مع أخيو ا١تسلم ُب حاجتو حىت يثبتها لو أثبت هللا يـو القيامة كمن
 سوء ا٠تلق ليفسد العمل كما يفسد ا٠تل العسل كافقدمو يـو توؿ األقداـ 

ٕٗ 

، كتقيمي الصبلة ،  ان أخربين بعملو يدخلٍت اٞتٌنة ، قاؿ " تعبد هللا كال تشرًؾي بو شيئ  .ْ
 كتؤٌب الوكاةى ، كتًصلي الٌرحم

ٖٔ 

لو، فوجد الٌرجل الذم اشًتل العقار ُب عقاره جرٌة   ان رجل من رجل عقار اشًتل   .ٓ
فيها ذىب. فقاؿ لو الذم اشًتل العقار: خذ ذىبك مٌٍت، ا٪تا اشًتيت منك 

ا٪تا بعتك األرض كما ،األرض، كمل أبتع منك الذىب. فقاؿ الذم شرل األرض
كما كلد، فقاؿ أحد٫تا: فيها. قاؿ: فتحاكما إىل رجل، فقاؿ اٌلذم ٖتاكما إليو : أل

يل غبلـ.كقاؿ اآلخر: يل جارية، قاؿ: انكحوا الغبلـ اٞتارية، كانفقوا على انفسكما 
 منو كتصٌدقا

ِْ 

من الذم ال ٮتالط الناس  ان ا١تؤمن الذم ٮتالط الناس كيصرب على أذاىم، أعظم أجر   .ٔ
 " كال يصرب على أذاىم

ٕٕ 

 ٖٕ  ان اف يشد بعضو بعضا١تؤمن للمؤمن كالبني  .ٕ

، كاف أبغضىكم إيل   ان ٤تاسنيكم أخبلق : القيامةً  يوـى  ان ٣تلس مٍت كأقربىكم إيل   أحب كم اف  .ٖ
  "(الثراثركفى ا١تتشدًٌقوفى ا١تتفيهقوفى  ان مساًكئيكم أخبلق ان كأبعدىكم مٍت ٣تلس

ٓٔ 



َُٔ 
 

: إماـ عادؿ، كأبغض الٌناس ان دانىم منو ٣تلسف أحٌب الٌناس إىل اَّلٌل يـو القيامة، كأإ  .ٗ
 : إماـ جائران إىل اَّلٌل، كأبعدىم منو ٣تلس

ِِ 

 ىذا اف ك(  مرات ثبلث قا٢تا)  ، العسر ٢تم كره ك اليسر األمة ٢تذه رضي هللا اف  .َُ
 اليسر ترؾ ك ابلعسر أخذ

 (صدقتو فاقبلوا عليكم هبا هللا تصدؽ صدقة

ّٓ 

ئتم انبأتكم عن اإلمارة، كما ىي؟. فناديت أبعلى صوٌب ثبلث مرٌات: كما اف ش)  .ُُ
ىي اي رسوؿ اَّلٌل؟ قاؿ: أٌك٢تا مبلمة، كاثنيها ندامة، كاثلثها عذاب يـو القيامة، إاٌل 

 من عدؿ، ككيف يعدؿ مع قرابتو

ِِ 

 ٔٓ  صاّب  األخبلؽ  ألي٘تىًٌمى  بيًعٍثت ا٪تا  .ُِ

ٯتُت الرٛتن عو كجل كًكلتىا يديو ٯتُته،  عن عند هللا على منابر من نورو  ف ا١تقسطُتإ  .ُّ
 الذين يعدلوف ُب حيكًمهم، كأىليهم، كىمىا كىليوا

ِِ 

ُْ.  ُٔ 

، فكيف ان مظلوم". قيل: اي رسوؿ هللا، ىذا نىصىٍرتيو ان أك مظلوم ان ػ"انصيٍر أخاؾ ظا١ت  .ُٓ
عن انس قاؿ: قاؿ رسوؿ  (؟ قاؿ: "ٖتجوه ٘تنعو فاف ذلك نصرهان ػانصره إذا كاف ظا١ت

، ان ". قيل: اي رسوؿ هللا، ىذا نصرتو مظلومان أك مظلوم ان ػهللا ملسو هيلع هللا ىلص: "انصر أخاؾ ظا١ت
 ؟ قاؿ: "٘تنعو من الظلم، فذاؾ نصرؾ إايهان ػفكيف انصره ظا١ت

ٕٕ 

 من افك  ، دينو عليو ألفسدت أفقرتو كلو ، الغٌت إال يصلحو ال ١تن دمعبا من اف  .ُٔ
 دينو عليو ألفسدت أغنيتو كلو ، الفقر إال يصلحو ال ١تن عبادم

ْٔ 

اين أعطيت ابٍت من عمرة بنت ركاحة عطٌية، فأمرتٍت اف أشهدؾ اي رسوؿ اَّلٌل.   .ُٕ
َّلٌل كاعدلوا بُت أكالدكم فاتٌقوا ا: قاؿ: أعطيت سائر كلدؾ مثل ىذا؟. قاؿ: ال، قاؿ 
 قاؿ: فرجع فرٌد عطٌيتو

ِّ 

 



َُٕ 
 

 ُ فبل تظا١توا" ان اين حرمت الظلم على نفسي كجعلتو بينكم ٤ترم    .ُٖ

اإلٯتاف  بضع كسبعوف أك بضع كستوف شعبة، فأفضلها قوؿ ال إلو إال هللا كأدانىا   .ُٗ
 فإماطة األذل عن الطريق، كاٟتياء شعبة من اإلٯتا

ٕٓ 

ابيعنا رسوؿ اَّلٌل صٌلى اَّلٌل عليو كسٌلم على الٌسمع كالطٌاعة ُب عسران كيسران،   .َِ
نقوؿ ابلعدؿ أين كنٌا،  افال ننازع األمر أىلو، كعلى  افكمنشطنا كمكارىنا، كعلى 

 ال ٩تاؼ ُب اَّلٌل لومة الئم

ِّ 

 عبد هللا بن ركاحة إىل أىل خيرب ٮترص عليهم ٙتارىم كزركعهم، بعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص  .ُِ
فأرادكا اف يقدموا إليو  رشوة لَتفق هبم، فقاؿ ٢تم: كهللا لقد جئتكم من عند أحب 

كم من القردة كا٠تنازير، كما ٭تملٍت حيب إايه، ئا٠تلق إيل ، كالنتم أبغض إيل  من أعدا
 هبذا قامت السموات كاألرض :قالواكبغضي لكم على أال أعدؿ فيكم، ف

ٔٗ 

، أقبل رجل فأكب عليو، فطعنو رسوؿ هللا ان يقسم شيئ -ملسو هيلع هللا ىلص  -بينما رسوؿ هللا   .ِِ
 -كاف معو، فخرج الرجل، فقاؿ لو رسوؿ هللا   -عود النخل  كىو –ملسو هيلع هللا ىلص بعرجوف 

 ، فقاؿ الرجل: قد عفوت اي رسوؿ هللا( أم اقتص مٍت( -ستقد )تعاؿ فا ملسو هيلع هللا ىلص:

ِٕ 

 ِٖ كترد ُب فقرائهم أغنياىممن  تؤخذ  .ِّ

ثبلثة ال ترٌد دعوهتم، اإلماـ العادؿ، كالٌصائم حىٌت يفطر، كدعوة ا١تظلـو »   .ِْ
: بعٌوٌب، يرفعها اَّلٌل دكف الغماـ يـو القيامة، كتفتح ٢تا أبواب الٌسماء كيقوؿ

 .  النصرٌنك كلو بعد حُت

ِّ 

ُب موضع آخر من   افالنيب ملسو هيلع هللا ىلص أبلف دينار قاؿ اٟتسن بن كاقع ككإىل  فاعثم جاء  .ِٓ
النيب  فرأيت قاؿ عبدالرٛتن كتايب ُب كمو حُت جهو جيش العسرة فينثرىا ُب حجره

  ما عمل بعد اليـو مرتُت افعثم ملسو هيلع هللا ىلص يقلبها ُب حجره كيقوؿ ما ضر

ٕٖ 
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َُٖ 
 

 نىةسى  كنػىٍفيي  مائة جىٍلدي   ابلًبٍكر البٍكر. سبيبل ٢تنٌ  هللا جىعىل قد. عٍت خيذكا. عٍت خيذكا  .ِٔ
 (مائة كالٌرٍجم جىٍلدي  ابلثٌػٌيًب، كالثٌػٌيبي 

ْٔ 

 ٓٓ أصلي رأيتموين كما صلوا  .ِٕ

 ِٕ طعاـ بطعاـ، كاانء ابانء  .ِٖ

ة نقالوا: فبل  .ىي ُب النار : ا. قاؿاهنة تصـو النهار، كتقـو الليل، كتؤذم جَت نفبل  .ِٗ
ىي ُب  : ا؟ قاؿاهنذم جَت تصلي ا١تكتوابت، كتصدؽ ابألثوار من األقط، كال تؤ 

 اٞتنة

َٖ 

  ًغر ةن، ا١تسلمُتى  منى  فرأىكا بنخلو  خصفةى  ٤تاًربى  كسل مى  علٍيوً  اَّلل ي  صل ى اَّلل ً  رسوؿي  قاتلى   .َّ
 كىو فاستيقظتي  السيفى  فأخذ.  انئمه  اانك  ينأات رجبلن  اف لىوي  يقاؿي  مٍنهم رجله  فجاءى 

 رأسي على قائمه 

ّٕ 

هللًا ! اف فبلنةن تذكر من كثرًة صبلهتا كصيامها كصدقتها ؛ غَت  قاؿ رجله : اي رسوؿى   .ُّ
؟ قاؿ : ىي ُب الناًر، قاؿ : اي رسوؿى هللًا ! فاف فبلنةن  بلساهنا جَتاهنا تؤذم اهنا

تذكر قلةى صياًمها كصدقتها كصبلهتا، كاهنا تص دؽي تدؽُّ ابألثواًر من األقًط، كال 
 ُب اٞتنةتؤذم بلساهنا جَتاهنا ؟ قاؿ : ىي 

ٕٓ 

 ُب فهو اب٢تول قضى قاضي ، اٞتنةً  ُب كقاضي ، النارً  ُب افقاضي:  ثبلثىةه  القضاةي   .ِّ
 (اٞتن ةً  ُب فهو ابٟتقًٌ  قضى كقاضي ، النارً  ُب فهو عٍلمو  بغَتً  قضى كقاضي ، النارً 

ْٔ 

الصربي  قاؿ أفضلي؟ اإلٯتاف  أمُّ  هللاً  رسوؿى  اي قيل  .ّّ
 ان خيليق أحسنيهم : قاؿ  ؟اانإٯت أكملي  ا١تؤمنُت فأمُّ  قيل ٝتاحة

ٓٔ 

كٌل سبلمى من الٌناس عليو صدقة، كٌل يـو تطلع فيو الٌشمس يعدؿ بُت الٌناس   .ّْ
 صدقة

ِِ 



َُٗ 
 

 ٓٔ حراـ  مسكر كل  .ّٓ

 ٕٗ  ال ضرر كال ضرار  .ّٔ

ا حُتى  ٠تمرى اكالىيشربي مؤمنه،  كىوى  يوين حُتى  الو اين يوين ال  .ّٕ ، كالى  مؤًمنه  كىوى  يشرهبي
 مؤمنه  كىوى  يسرًؽي  حُتى  يسرًؽي الس ارًؽي 

ٕٓ 

ءً  الش اةً  ًمنٍ  اٞتٍىٍلحىاءً  لًلش اةً  يػيقىادى  حىىت   اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  أىٍىًلهىاإىل  اٍٟتيقيوؽى  لىتػيؤىدُّف    .ّٖ  ْٕ (اٍلقىٍرانى

 َٔ قت فاطمة بنت دمحم لقطع دمحم يدىالو سر   .ّٗ

لو مل يبق من الٌدنيا إاٌل يـو لطٌوؿ اَّلٌل ذلك اليـو حىٌت يبعث فيو رجبل مٌٍت أك من   .َْ
،كما كعدالن  ان أىل بييت، يواطئ اٝتو اٝتي، كاسم أبيو اسم أيب، ٯتؤل األرض قسط

 (ان كجور  ان ملئت ظلم

ِّ 

ا أكثري  .قا٠تيلي  كحيٍسني  ، هللاً  تقوىل : ما أكثري ما ييدخلي الناسى اٞتنةى ؟ قاؿ   .ُْ قيل : ٦تى
 ( األىٍجوىفىاف : الفمي كالفرجي  :ما ييٍدًخلي الناسى النارى ؟ قاؿ

ٓٔ 

مثل ا١تؤمنُت ُب توادىم كتراٛتهم كتعاطفهم مثل اٞتسد إذا اشتكى منو عضو تداعى   .ِْ
 ىلو سائر اٞتسد ابلسهر كاٟتم

ٕٖ 

( ان أم أكالد)  ان أك ضياع ان )من ترؾ دين  .ّْ  ِٖ ضائعُت ال ماؿ ٢تم( فإيل  كعلي 

هللا يقبلها بيمينو ،  افإال طيب ، ف إليو من تصدؽ بعدؿ ٘ترة من طيب ، كال يصعد        .ْْ
 ٍب يربيها لصاحبها حىت تكوف مثل اٞتبل

ّٖ 

 َٔ من  غش فليس منا   .ْٓ

 ِٕمن حلف على ٯتُت صرب يقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم ىو فيها فاجر لقي هللا كىو   .ْٔ



َُُ 
 

 

 

 

 آخر اآليةإىل  قليبلن  ان م ٙتناهنالذين يشًتكف بعهد هللا كأٯت اف فنولت افغضب   عليو 

سنة حسنة فلو أجرىا، كأجر من عمل هبا من بعده من  اإلسبلـ من سن ُب            .ْٕ
عليو كزرىا  افسنة سيئة ك اإلسبلـ ينقص من أجورىم شيء، كمن سن ُب  افغَت 

 ينقص من أكزارىم شيء افككزر من عمل هبا من بعده من غَت 

 

ل جاء يـو القيامة ٬تر أحد شقيو اآلخر ل إلحدا٫تا على يف ٯتاتلو امرأ افمن ك   .ْٖ
 أك مائبلن        ان ساقط

ِٔ 

يؤمن اب كاليـو  افأك ليصميٍت، كمن ك ان ، فليقل خَت اآلخريؤمن اب كاليـو  افمن ك)  .ْٗ
 فليكـر ضيفو اآلخريؤمن اب كاليـو  اف، فلييكًرـٍ جاره، كمن كاآلخر

ٕٓ 

 ٕٕ كشرابو طعامو يدع اف ُب حاجة  فليس بو، كالعمل الوكر قوؿ يدع مل من  .َٓ

 ٕٔ ٢تم، كنستعُت هللا عليهم ينف  .ُٓ

 ْٖ بضعفائكم كىل تنصركف كترزقوف إال  .ِٓ

 عىجميٌو  على لعريبٌو  فىضلى  ال أال ، كاحده  أابكمٍ  افك  ، كاحده  رب كمٍ  اف:   الن اسي  أيُّها اي  .ّٓ
 ، عىريبٌو   على لعىجميٌو  كال

ُٖ 

ـى ، كصىٌلوا ابلليل   .ْٓ اي أيٌها الناس ، أفشوا الٌسبلـ ، كأطًعموا الطٌعاـ ، كًصلوا األرحا
 كالٌناس نًياـ ، تدخلوا اٞتٌنة بسبلـ "

ُٗ 

٭تمل ىذا العلم من كٌل خلف عدكلو، ينفوف عنو ٖتريف الغالُت، ك انتحاؿ ا١تبطلُت،   .ٓٓ
 كأتكيبلٞتاىلُت(

ِٖ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=268#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=268#docu
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 ادلراجع وادلصادر
، ط  ادلعجم الوسيط إبراىيم مصطفى ، أٛتد الوايت، حامد عبد القادر،  دمحم النجار ، .ُ

 )٣تمع اللغة العربية ابلقاىرة  الناشر ، دار الدعوة (ّ

مسند  ، اينأبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيب  بن حنبل ، أٛتد .2
مؤسسة الرسالة  :عادؿ مرشد، كآخركف الناشر -شعيب األرنؤكط  :اقق(ُطاإلمام أمحد 
 م ََُِاتريخ الطبع 

)الناشر    ِط    حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أٛتد بن عبد هللا ، ايناألصبه .ّ
 دار الكتاب العريب ، بَتكت 

اجلامع ادلسند الصحيح  ارم اٞتعفي ،البخارم ،  دمحم  بن إٝتاعيل أبو عبدهللا البخ .ْ
دمحم زىَت بن انصر الناصر  :) اقق ُط  ادلختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو

 ية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي (اندار طوؽ النجاة  مصورة عن السلط :الناشر
، كتاب الكفاية يف د بن مهدم ا٠تطيبالبغدادم ، أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت بن أٛت .ٓ

)  اقق: أبو عبدهللا السورقي ، إبراىيم ٛتدم ا١تدين الناشر ا١تكتبة العلمية ٔعلم الرواية  ط
) 

 ّط  السنن الكربى، اينالبيهقي ، أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراس .ٔ
 ـ ( ََِّكتب العلمية، بَتكت دار ال دمحم عبد القادر عطا الناشر: ) اقق:

سنن دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، الًتمذم، أبو عيسى ،  الًتمذم ، .ٕ
كدمحم فؤاد عبد الباقي )جػ   (ِ، ُٖتقيق كتعليق أٛتد دمحم شاكر )جػ (ِطالرتمذي ، 

ة شركة مكتب :الناشر( ٓ، ْكإبراىيم عطوة عوض ا١تدرس ُب األزىر الشريف )جػ   (ّ
 مصر  ( –كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب 

ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب  .ٖ
حققو كعلق )  ِط ، احلسبة ،   اٟتنبلي الدمشقي اينالقاسم بن دمحم ابن تيمية اٟتر 
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 علي بن انيف الشحود (  عليو:

، رلموع فتاوى   اينالعباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتر  ابن تيمية ،  تقي الدين أبو .9
عبد الرٛتن بن دمحم بن  :)اقق  ُط   أمحد ابن تيمية رلموع الفتاوى  اإلسالم شيخ 

٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، ا١تدينة النبوية، ا١تملكة العربية  :قاسم الناشر
 (  ـُٓٗٗىػ/ ُُْٔالسعودية عاـ النش 

،  كتاب التعريفات  ، علي بن دمحم بن علي الوين الشريف ،  ايناٞترج .َُ
دار الكتب العلمية  ) الناشر ُضبطو كصححو ٚتاعة من العلماء إبشراؼ ، ط :اقق

  .( افلبن–بَتكت 
أبو عبد هللا اٟتاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٛتدكيو بن نيعيم بن اٟتكم  :اٟتاكم ،   .ُُ

ادلستدرك على   ىػَْٓ النيسابورم ا١تعركؼ اببن البيع )ا١تتوَب: الضيب الطهماين
 بَتكت –دار الكتب العلمية  :الناشر مصطفى عبد القادر عطا :ٖتقيق(الصحيحٌن

 َُٗٗ - ُُُْاألكىل،  :الطبعة

 ، شهاب الدين أبو الفضل، أٛتد بن علي بن دمحم بن دمحم بن ينابن حىجىر العىٍسقبل .ُِ
 -دار ا١تعرفة  :) الناشرِط، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،  افعي ، الشاينعلي الكن
دمحم فؤاد عبد الباقي قاـ إبخراجو كصححو كأشرؼ  :رقم كتبو كأبوابو كأحاديثوُّٕٗبَتكت، 

 ( :على طبعو

 ،  شهاب الدين أبو الفضل، أٛتد بن علي بن دمحم بن دمحم بن ينابن حىجىر العىٍسقبل .ُّ
نزىة النظر يف توضيح خنبة ىػ،  ، ِٖٓ -ىػ ّٕٕ، الشافعي. ين العسقبلاينعلي الكن

)  ُِِْ ُعبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي  ط  :اقق(، الفكر يف مصطلح  أىل األثر 
 مطبعة سفَت ابلرايض ( :الناشر

، كتاب أبو اٟتسن ، سيد الدين علي بن أيب علي بن دمحم بن سامل الثعليب اآلمدم  .ُْ
) الناشر: ا١تكتب  ِ،  اقق عبد الرزاؽ عفيفي ، طألحكام ايف أصول األحكام 
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 (  افلبن -دمشق -، بَتكتاإلسبلمي 

بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم  افأبو داكد ، سليم .ُٓ
ًجٍست ا١تكتبة  :) الناشرُدمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد ط  :اقق سنن أيب داود  ،  اينالسًٌ

 دا ، بَتكت (العصرية، صي

سًن أعالم بن قىاٯٍتاز ،   افالذىيب ،  مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثم .ُٔ
)الناشر:   ّ،  اقق: ٣تموعة من اققُت إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط،  ط  النبالء

 (ُٖٓٗىػ /  َُْٓمؤسسة الرسالة 

،   ، سلتار الصحاح ادر اٟتنفي الرازم ،  أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد الق .ُٕ
 –الدار النموذجية، بَتكت  -) الناشر: ا١تكتبة العصرية  ٓاقق: يوسف الشيخ دمحم  ، ط 

 ـ( ُٗٗٗىػ / َُِْصيدا  ،

ابن رجب ،  زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن، السىبلمي،  .ُٖ
يف شرح مخسٌن حديثا من جوامع  ، جامع العلوم واحلكمالبغدادم، ٍب الدمشقي، اٟتنبلي 

 –مؤسسة الرسالة  الناشر:) ٕإبراىيم ابجس  ، ط -شعيب األرانؤكط  قق ا،  الكلم 
  ـ(ََُِ -ىػ ُِِْبَتكت ، 

 ِ،  ط تفسًنادلنارىػ ،  ُّْٓرشيد رضا ،  دمحم رشيد بن علي رضا ،  ا١تتوَب:  .ُٗ
 ـ  ( َُٗٗ النشر:ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب سنة  ) الناشر: ىػ ُّٔٔ

، البحر ايط يف بن عبد هللا بن هبادر أبو عبد هللا بدر الدين دمحم    الوركشي ، .َِ
 ـ(ُْٗٗ -ىػ ُُْْدار الكتيب ،  :)الناشر ُ، ط أصول الفقو

أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر الشافعي )ا١تتوَب:  ،الوركشي  .ُِ
حاديث ادلشهورة ادلعروف بـ )التذكرة يف األحاديث الآللئ ادلنثورة يف األ)  قْٕٗ

  بَتكت –دار الكتب العلمية  :مصطفى عبد القادر عطاالناشر :اقق،  ُط  ( ادلشتهرة

،  فتح ادلغيثىػ َِٗبن دمحم السخاكم ،ا١تتوَب:  افالسخاكم ،  أيب بكر بن عثم .ِِ
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 ـ  (ََِّىػ / ُِْْصر ، ) الناشر: مكتبة السنة ،م      ُاقق: علي حسُت علي ط 

تيسًن الكرمي ىػ  ،  ُّٕٔالسعدم ،  عبد الرٛتن بن انصر بن عبد هللا ،ا١تتوَب:  .ِّ
)الناشر: مؤسسة  ُاقق ، عبد الرٛتن بن معبل اللو٭تق ، ط انالرمحن يف تفسًن كالم ادلن

 ـ(  َََِ-ىػ َُِْالرسالة 

بد هللا بن انصر بن ٛتد آؿ أبو عبد هللا، عبد الرٛتن بن انصر بن ع،  السعدم  .ِْ
 هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار ىػُّٕٔسعدم )ا١تتوَب: 

مكتبة الرشد للنشر  :) الناشر دار النشر ُعبد الكرًن بن رٝتي اؿ الدريٍت  ط  ، اقق 
 ىػ ( ُِِْكالتوزيع 

يف ظالل ىػ، ُّٖٓ: سيد قطب ،  سيد قطب إبراىيم حسُت الشاريب ،ا١تتوَب .ِٓ
 ق ( ُُِْ -  ُٕالقاىرة ط -بَتكت -)الناشر: دارئ الشركؽ  ُٕط  الكرمي القرآن 

اتريخ اخللفاء السيوطي ، عبدالرٛتن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي ،   .ِٔ
 ـ ( ََِْ-اقق: ٛتدم الدمرداش الناشر: مكتبة نوار مصطفى الباز  ) ٔالراشدين  ،ط

،   ىػُّّٗاألمُت بن دمحم بن ا١تختار اٞتنكي الشنقيطي، ا١تتوَب:  الشنقيطي ، دمحم .ِٕ
دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع  ، بدكف ) الناشر:القرآن يف إيضاح  انأضواء البي

 ـ(  ُٓٗٗ -ىػ   ُُْٓعاـ النشر  افلبن –بَتكت 

تح القدير ـ ، فق َُِٓ ،  دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا  ، ا١تتوُب اينالشوك .ِٖ
)  دار ابن كثَت، دار الكلم الطيب ُ، ط  اجلامع بٌن فين الرواية والدراية من علم التفسًن

 دمشق، بَتكت (  -

ىػ ، ُُِ ، ا١تتوَب: اينأبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن انفع اٟتمَتم اليم  ،اينالصنع .ِٗ
ا١تكتب  :يطلب من ا٢تند -)  الناشر، اجمللس العلمي ِحبيب الرٛتن األعظمي ط :اقق

 بَتكت ( – اإلسبلمي 
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ىػ  ْٗٔالطربم ،  أبو العباس، أٛتد بن عبد هللا بن دمحم، ٤تب الدين ، ا١تتوَب:  .َّ
 )الناشر: دار الكتب العلمية  الرايض (  ِ، طالنضرة يف مناقب العشرة

بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم ،   افسليم الطربم ،  .ُّ
 –مكتبة ابن تيمية  :)النشرِٛتدم بن عبد اجمليد السلفيدار  ، ط  :اقق الكبًن ، ادلعجم

 جوء( ِٓالقاىرة  

 انجامع البي الطربم ، دمحم بن جرير بن يويد بن كثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفر ، .ِّ
وث ابلتعاكف مع مركو البح  عبد هللا بن عبد اسن الًتكي ، ، ٖتقيق القرآن عن أتويل آي 

دار ىجر  :)الناشر  ُبدار ىجر الدكتور عبد السند حسن ٯتامة ، ط اإلسبلميةكالدراسات 
 ـ( ََُِ -ىػ  ُِِْ  فاإلعبلللطباعة كالنشر كالتوزيع ك 

، اال .ّّ والسًن يف مداواة  األخالق دلسي، نالظاىرم، علي بن أٛتد بن سعيد بن حـو
 ىػ(ُّٗٗت ،  ) الناشر ، دار اآلفاؽ اٞتديدة ، بَتك  ِ، طالنفوس

بن أيب العو اٟتنفي،  بن عبلء الدين علٌي بن دمحم صدر الدين دمحم ابن أيب العو، .ّْ
ٚتاعة من العلماء، ٗتريج:  :ٖتقيق، شرح العقيدة الطحاوية ، األذرعي الصاٟتي الدمشقي 

 -ىػ ُِْٔدار السبلـ للطباعة كالنشر التوزيع كالًتٚتة   :) الناشر ُ طاينانصر الدين األلب
 ـ(ََِٓ

عمرك  :اقق(  اتريخ دمشقأبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة هللا ، ابن عساكر ، .ّٓ
 1415 :دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع عاـ النشر :بن غرامة العمركم ، ب ط )الناشرا

 )  َٖ جواءـ عدد األ ُٓٗٗ -ىػ 

 ،  اف بن مهر العسكرم،  أبو ىبلؿ اٟتسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن ٭تِت .ّٔ
) الناشر: دار العلم كالثقافة  ُ، حققو كعلق عليو: دمحم إبراىيم سليم ، ط الفروق اللغوية

 مصر  ( –للنشر كالتوزيع، القاىرة 
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ادلستصفى يف علم الغوايل ، أبو حامد الغوايل دمحم بن دمحم بن دمحم الغوايل الطوسي .  .ّٕ
 –)الناشر  دار الكتب العلمية   ُ ، ط،  ٖتقيق : دمحم عبد السبلـ عبد الشاُباألصول

 بَتكت (  

، معجم مقاييس اللغةابن فارس، أٛتد بن فارس بن زكراي القوكيٍت أبو اٟتسُت،  .ّٖ
 ىػ. (ُّٗٗ)الناشر: دار الفكر، عاـ النشر:    ُاقق: عبد السبلـ دمحم ىاركف، ط 

بو طاىر ٣تد الدين الفَتكز آابدم، دمحم بن يعقوب بن دمحم بن إبراىيم بن عمر، أ .ّٗ
، ٖتقيق الًتاث ُب مؤسسة الرسالة  القاموس ايط،ىػ    ُٕٖ - ِٕٗالشَتازم، )

) الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،  ٔإبشراؼ: دمحم نعيم العرقسيوسي ، ط
 يَتكت(

 زلاسن التأويل   القاٝتي،  دمحم ٚتاؿ الدين بن دمحم سعيد بن قاسم اٟتبلؽ ، .َْ
 ىػ ( ُُْٖبَتكت  –دار الكتب العلمية  ) الناشر:  ُدمحم ابسل عيوف السود ، ط ،اقق:

دلسي الظاىرم ، ا١تتوَب: نالقرطيب ، أبو دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حـو اال .ُْ
 -ىػ ُّٗٗبَتكت  –دار اآلفاؽ اٞتديدة  )الناشر: ِ، ط   ، مداواة النفوسىػ ْٔٓ

 ـ ( ُٕٗٗ

 صارم ا٠تورجي مشس الدين ، نبن أٛتد بن أيب بكر بن فرح االالقرطيب ، دمحم  .ِْ
) الناشر:  ِ، ٖتقيق: أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش ، ط    القرآن تفسًن اجلامع ألحكام 

 ـ (  ُْٔٗ -ىػ ُّْٖدار الكتب ا١تصرية ،القاىرة 

الطرق دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،   ابن قيم اٞتوزية ،  .ّْ
 ( افمكتبة دار البي :الناشر(ب ط ت احلكمية يف السياسة الشرعية ، 

،  أحكام أىل ابن قيم اٞتوزية ، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين .ْْ
 ُأٛتد بن توفيق العاركرم أبو أٛتد ، ط -اقق: يوسف بن أٛتد البكرم أبو براء الذمة، 



ُُٕ 
 

 ( ُُْٖلنشر: ) الناشر: رمادم للنشر ، الدماـ ، سنة ا

ىداية احليارى   ابن قيم اٞتوزية ، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ، .ْٓ
دار الشامية، جدة  -دار القلم ) الناشر: ُدمحم أٛتد اٟتاج  ، ط ( اقق:ودإليو يف أجوبة 

 ( ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔالسعودية  –

مدارج   الدين ، ابن قيم اٞتوزية ، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس .ْٔ
)  ّدمحم ا١تعتصم اب البغدادم ، ط  :(اققالسالكٌن بٌن منازل إايك نعبد وإايك نستعٌن

 ـ  (ُٔٗٗبَتكت ،  –دار الكتاب العريب  :الناشر

ىػ ُٕٓابن قيم اٞتوزية ، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين )ا١تتوَب:  .ْٕ
بَتكت   –)  النار دار ا٢تبلؿ   ٕعاد البن القيم. ط  )جوء من كتاب زاد ا١ت الطب النبوي 

) 

،  بدائع الفوائدابن قيم اٞتوزية ، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين  ،  .ْٖ
 (  افدار الكتاب العريب، بَتكت، لبن )الناشر:  ّط 

مي  الكر  القرآن تفسًن  دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ، ، ابن القيم  .ْٗ
،ط   افإبشراؼ الشيخ إبراىيم رمض اإلسبلميةمكتب الدراسات كالبحوث العربية ك  :اقق ،
 دار كمكتبة ا٢تبلؿ ،بَتكت (  :الناشر ُ)

 كثَت ،  أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ٍب الدمشقي ،ابن   .َٓ
دار ىجر للطباعة  :) الناشرُط  عبد هللا بن عبد اسن الًتكي،  :، ٖتقيق البداية والنهاية

 ـ ( ََِّ :ـ سنة النشر ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ  فاإلعبلكالنشر كالتوزيع ك 

ابن كثَت ،  أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ٍب الدمشقي،  .ُٓ
)  الناشر: دار طيبة للنشر كالتوزيع  ِ، اقق: سامي بن دمحم سبلمة  ، ط  تفسًن ابن كثًن

 ىػ (َُِْ



ُُٖ 
 

، ، سنن ابن ماجو ىػِّٕابن ماجة ، أبو عبد هللا دمحم بن يويد القوكيٍت، ا١تتوَب:  .ِٓ
فيصل عيسى  -دار إحياء الكتب العربية  :)الناشر ُدمحم فؤاد عبد الباقي ،  ط  :ٖتقيق

 البايب اٟتليب ( 

س بن مالك بن عامر األصبحي انمالك بن  مالك ،  .ّٓ
دمحم فؤاد عبد  :صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعلق عليو،  موطأ اإلمام مالك ا١تدين ،  

 ـ(  ُٖٓٗ  :، عاـ النشر افلبن –دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت  :) الناشرُالباقي،  ط 
ا١تاكردم ، ابواٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب  .ْٓ

 القاىرة ( –) الناشر: دار اٟتديث  ِ،  ط يةانالسلطاألحكام البصرم البغدادم، 
حتفة األحوذي بشرح ا١تباركفورل ،  أبو العبل دمحم عبد الرٛتن بن عبد الرحيم ،   .ٓٓ

 بَتكت (     –دار الكتب العلمية  )الناشر:ِط جامع الرتمذي ، 

 

، اتج العروس  ىػ َُِٓا١ترتضى ،  الوبيدم ، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاؽ، ا١تتوَب:  .ٔٓ
)االناشر: دار ا٢تداية  ، طبعة ِققُت  ، ط ، اقق: ٣تموعة من ا من جواىر القاموس

 الكويت (

الدمشقي الصاٟتي اٟتنبلي ،   افا١ترداكم ، عبلء الدين أبو اٟتسن علي بن سليم .ٕٓ
) الناشر دار  ِ، اقق: دمحم حامد الفقي  ط  يف معرفة الراجح من اخلالف اإلنصاف 

  إحياء الًتاث العريب(
 

وتطهًن  األخالق هتذيب د بن دمحم بن يعقوب ،  ابن مسكويو  ،  أبو علي أٛت .ٖٓ
 )  الناشر: مكتبة الثقافة الدينية( ُ) حققو كشرح غريبو: ابن ا٠تطيب ، ط  األعراق

  صحيح مسلم  ادلسند الصحيح ادلختصر -مسلم ،  اٟتجاج القشَتم النيسابورم  .ٗٓ



ُُٗ 
 

دار إحياء الكتب العربية  ىػ )  الناشر:ُّْٕ،  ُاقق ، ا١تًتجم: دمحم فؤاد عبدالباقي ، ط 
 عيسى البايب اٟتليب كشركاه (  -

أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن قدامة اٞتماعيلي  ا١تقدسي ،  .َٔ
 مكتبة القاىرة (  :الناشر( ب طادلغين البن قدامة  ، ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي ، 

يد .ُٔ
ى
بػىن كىة الاينا١ت  األخالق ىػ  ،  ُِْٓدمشقي  ، ت  ، عبد الرٛتن بن حسن حى
  . ))دار القلم ،  دمشق  ّط،    وأسسها اإلسالمية

، السنن الصغرى أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين،  النسائي،  .ِٔ
 مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية ، حلب(   :)الناشر    ِعبد الفتاح أبو غدة ،  ط  :ٖتقيق

القادرم الشاذيل  افحساـ الدين ابن قاضي خ ا٢تندم ،  عبلء الدين علي بن .ّٔ
(  اقق: بكرم  ، كنز العمال يف سنن األقوال واألفعالفورم ٍب ا١تدين  افا٢تندم الربى

  ـ (ُُٖٗىػ/َُُْ)الناشر: مؤسسة الرسالة  ،  ٓ ، صفوة السقا ، ط اينحي
زوائد ومنبع ، رلمع ال افا٢تيثمي ،  أبو اٟتسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليم .ْٔ

)  الناشر: مكتبة القدسي، القاىرة عاـ   ُ، اقق: حساـ الدين القدسي ، ط الفوائد
 (ُْٗٗىػ،  ُُْْالنشر: 

 

 

 
 


