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 شكر وتقدير

قال  تزيد النعم, بالشكر, فاحلمد هلل على نعمه الكثرية وآالئه العديدة اليت ال حتصى وال تعد

؛  [7:إبراهيم ] َشِديٌد﴾ُُتْ ِإنَّ َعَذاِب لَ لَِئْن َكَفرْ ْم وَ نَّكُ ﴿َوِإْذ ََتَذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ ََلَزِيدَ : تعاىل

 الا مد والشكر أو له احل, فيسر يل هذا البحث, وأعانين على االنتهاء منه هلذا أشكر هللا الذي

 .وأخرياا 

رف الكرمي املش دكتورلء اللسادة الدكاترة الفضالكما أتوجه ابلشكر العظيم واالمتنان الكبري 

وي الد نبخور:الدكتخطة البحث هاين حممد البشبيشي, واملشرف على مشروع البحث على 

مد هللا أهي... توجييف سبيل إرشادي و  اوجهدمه مامن وقته بذال نالذي ....سليمان حجاج 

 سلمني...م واملسالاإل ماابلصحة والعافية, ونفع هب ما, ومتعهما.. وابرك فيهايف عمرمه

  .. اا بري ك  ِب. واالهتمام ..اا للذين قاما برتبييت صغري  , حتيايت وفائق, كما أقدم جزيل شكري 

واليت ما . .ةورمز التضحي..الذي ال ينضب. احلنان الدائم والعطاء املتدفقع والديت الغالية نب
 ,فيق والسداد ابلتو  يل مير يوماا إال وهي تسأل عن أخباري وأخبار دراسيت , الهجة ابلدعاء

 ..لعافيةوا فجزاها هللا عين خري اجلزاء, وأمد يف عمرها, ومتعها مبوفور الصحة

لسري هبما امر يف ستسي حب العلم واملعرفة مع التشجيع املوالدي العزيز الذي غرس يف نفو 
 حىت النهاية..
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املناسبة  َلجواءيأت االيت صربت وه؛ زوجيت الغالية م امتناين لأقدم فائق شكري, وعظيكما 
وانطفاءات  ,؛ لكثرة انشغااليت ,وضيق وقت البحث عاشت حلظات التوتر والقلق , و 

 نرتنت .الكهرابء املستمر , وانقطعات اإل

 وفاءا هلم... وعرفاان... ىل هؤالء مجيعا أهدي حصاد جهدي إ

 ....عاملنيال وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب
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 :املقدمة
م لظبعيدا عن ال , احلمد هلل الذي جعل للكون واحلياة نظاما قائما على احلق والعدل 

الرذيلة , و الشر  ر منوالصالة والسالم على الداعي للخري والفضيلة , والذي حذوالفساد , 
 وعلى آله وصحبه والتابعني وبعد :

ترره أساسررا , وجعل إن الشررريعة اإلسررالمية جرراءت إلحقرراق احلررق وإقامررة العرردل وإرسرراء قواعررد 
 ﴿: ل تعرراىلمية قرراللحكررم وغايررة لرره ؛َلنرره ميثررل داعمررة وقيرردة وميررزة حقيقيررة للشررريعة اإلسررال

ِو اْلَوالِررَدْيِن َواََلقْرررَرِبنَي ْو َعلَررى أَنُفِسررُكْم أَ ّلِلَِِّ َولَرر َهَداءَ ََيأَيرَُّهررا الَّررِذيَن آَمنُرروا ُكونُرروا قَررروَّاِمنَي اِبْلِقْسررِ  ُشرر
ُ أَْوىَل هِبَِما فَرال ْن تَرْلرُووا أَْو تُرْعِرُضروا فَرَّنَّ اّلِلََّ  َوإِ َوى َأْن تَرْعرِدُلوا ِبُعروا اهْلَر تَرتَّ ِإْن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقرياا فَاّلِلَّ

 [ 135النساء :]. ﴾ َكاَن مبَا تَرْعَمُلوَن َخِبرياا

لسررماويه  سراالت اوقرد جعرل القرررآن الكررمي إقامرة القسرر  أي: العردل بررني النراس هرو هرردف الر 
يَرُقرروَم النَّرراُس لِ ْلِكتَرراَب َواْلِميررزَاَن َمَعُهرُم اا أَنْرَزْلنَررأَْرَسرْلَنا ُرُسررَلَنا اِبْلبَريَِنَرراِت وَ  لقرردْ  ﴿: كلهرا فقررال تعرراىل

ُ َمرْن لنَّراِس َولِراِفُع لِ اِبْلِقْسِ  َوأَنْرَزْلَنا احلَِْديَد ِفيِه ََبٌْس َشِديٌد َوَمنَر ْنُصررُُ  َوُرُسرَلُه اِبْلَغْيرِب ِإنَّ يرَ يَرْعَلَم اّلِلَّ

 [25احلديد :  ]. ﴾ اّلِلََّ َقِويٌّ َعزِيزٌ 

كن ومي ه ,ظلم على اَلرض به يؤخذ للضعيف حقه, وينصف املظلوم ممنفهو ميزان هللا 
 صاحب احلق من الوصول إىل حقه يف أقرب الطرق وأيسرها.

فالعدل يف احلكم أمر الزم للناس لزوم املاء للحياة , به يكتمل صالح البالد والعباد, ووجود  
القلوب , وتقارب اَلمم ,  شهادة حقة على سالمة اجملتمع أو فساد  , وهو الضمانة لتآلف

وتعايش اَلجناس , وتواصل الشعوب وهو من أعظم الفرائض اليت افرتضها هللا على البشر, 
وسببا لشيوع السعادة واَلمن , كما جعل انعدامه سبباا  وجعله سبباا الستقرار حياة الناس ,

يق املوصل إىل اجلنة لزوال اَلمم واجملتمعات , وضياع لإلنسانية فهو حامي اَلمن , وهو الطر 
صلى هللا  -قال : قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما -, فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص 
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: " إن املقسطني عند هللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني -عليه وسلم 
 . (1) الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا "

 ,مداد  است احلكم من أهم املوضوعات القرآنية من حيثوملا كان موضوع العدل يف 
وراء   جوة منملر اوموضوعه ومن حيث صلته ابجملتمع وحاجته إليه ومدى حتقيقه لألهداف 

م , اإلسال يف آثر الباحث أن يكتب يف هذا املوضوع ويتصدى له من حيث بيان أمهيته
,  وآاثر   مثار  ذكرو التحلي به , وبيان معامله , وصفاته , وأسسه , وموانعه , ومقتضيات 

 العاجلة , واآلجلة.
لى ما عالفائدة إنه لنفع و ه ابأسأل هللا العلي القدير التوفيق والسداد لتحقيق هذ  الغاية ليعم 

 يشاء قدير 
 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. 

 مشكلة البحث :
 تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة على اَلسئلة اآلتية:

   ل يف احلكم ؟أ العدر مبدوكيف اهتم القرآن الكرمي يف إقرا ؟ما أمهية احلكم يف اإلسالم  -1
يقودهم إىل حلق و اس ابالصفات اليت أبرزها القرآن الكرمي ملن يريد أن حيكم بني النما -2

 ؟اخلري والفالح 
   ؟احلكم العادل ؟وما هي موانعه كما بينها القرآن الكرمي ما قواعد -3
 ؟لكرميالعدل يف احلكم يف الدنيا واآلخرة كما بينها القرآن اما آاثر  -4

 يسعى هذا البحث املوجز لتحقيق مجلة من اَلهداف والغاَيت , منها :
 -ي عجائبه  تنقضلذي الاهذا الكتاب املوجز املعجز  -َتصيل البحث ابلقرآن الكرمي  :أولا 

 ادر التشريع .وذلك حلاجتنا املاسة إىل البحوث املؤصلة مبص
 عادل .بدأ احلكم القرار ميف إ بيان أمهية احلكم يف اإلسالم, ومنزلته , واهتمام القرآن: اثنياا 

_____________________ 
,  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم النيسابوري , أبو احلسني مسلم بن احلجاج , -1

 .(1827رقم ) (3/1858) , ( حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي, )دار إحياء الرتاث العرِب
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تدل اليت  قرآنيةَيت الالعادل من خالل دراسة بعض اآلإبراز معامل وصفات احلاكم : رابعاا 
 العدل الرابين على اَلرض . على تطبيق

 واآلجلة. ,لعاجلة , وذكر مثار  , وآاثر  ااحلكم ابلعدل وموانعه بيان أسس : خامساا 
اس , وقوام ني النبحلكم املسامهة يف نشر مبدأ العدل , وإرساء دعائمه فهو أساس ا: اا سادس

 العالقات يف شئون احلياة  , وأساس العمران يف هذا الوجود.
 الدراسات السابقة :

ة ائلهم العلمييف رس احثنيبالعلماء والالكثري من  لكرميمبدأ العدل والقس  يف القرآن اتناول 
 لنيل درجة املاجستري , أو الدكتورا  ومن أمهها :

 شريف.ال العدل يف القرآن الكرمي .د.أمحد حممد عيسى حممد .جامعة اَلزهر -1
 ى ما ترجح منقيب عللتعتناولت هذ  الرسالة أقوال علماء اللغة والتفسري ملعىن العدل مع ا

يف عباد   وتكلعاىلتذلك ,وتناولت العدل اإلهلي من عدة جوانب كالعدل يف وحدانية هللا 
د لدين واإلشهااكتابة و ل, مبا يطاق, والعدل فيما يتعلق بنظام اَلسرة , والراب ومنافته للعد

من  جذ واستعرضت منا,عند هللا , وعقوبة اجلرمية اإلسالمية كلها تدعوا إىل العدل  أقس 
 أقضية الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وحرص اخللفاء على العدل . 

درس يف  ايح املدي من قبل الدكتور زَيد عل آَيت العدل يف القرآن الكرمي.حبث مقدم -2
 ابجلامعة اإلسالمية. كلية اآلداب

الفدية,  مبعىن عدلالبحث دالئل العدل يف املفهوم القرآين وحتدث فيه عن ال تناول هذا
 شراكة يفلاواملماثلة و  ,والعدل مبعىن احلق , والعدل يف اَلخذ والعطاء , والعدل يف احلكم 

 اخللق.
ود  الشهيفالة والعدل يف الشهادة ,فتحدث عن العد كما تناول وجوب الدعوة للقس  ,

وإقامة لقس  ,ر ابوعدم ظلم اليتامى, واَلم ع, والعدل يف الزوجات ,لضمان عدم التناز 
 الشهادة هلل.

 اليمن. -مياناإل العدل يف القرآن الكرمي .للباحث أ/ صادق قاسم حسن مصلح. جامعة -3
 أقسام ه ,وبنيرسلتناول الباحث يف هذا البحث تعريف العدل , والكالم على عدل هللا و 

 الدنيا واآلخرة . العدل ,ومثار العدل يف 
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ة أم ردمان جامع0القس  يف القرآن الكرمي .د.عثمان حممد احلسن عبد اللطيف  -4
 اإلسالمية.

 سة العامة ..الرائ مديرفعة أمحد صاحل الغال كما وردت يف القرآن الكرمي .د.آَيت العد -5
.جامعة ميلعاز الف العدل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية .د. بدرية جار هللا خم -7

 الكويت.كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية .
قد تناولت مفهوم  وجدها (1)لتلك الدراسات العلمية من خالل حمتوَيهتا  وعند تتبع الباحث

العام وتطرقت إىل مجيع أنواعه وأقسامه ومل يكن موضوع )العدل يف مبعنا   العدل والقس 
ولكن هذا البحث  ؛ فصول تلك الدراساتاحلكم ( إال مبحث أو مطلب ينظم يف فصل من 
) العدل يف احلكم القواعد , والصفات , سيحاول مبشيئة هللا عز وجل مل شعث موضوع 

 دراسة قرآنية موضوعية( يف رسالة علمية تعطي فكرة متكاملة عن موضوعه.واآلاثر, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 منهج البحث :
ك سأقوم حقيق ذلولت ياملنهج االستقرائي الوصف -إبذن هللا تعاىل  -سأتبع يف هذا البحث 

 مبا أييت :

_____________________ 
 عليها .حسب الدراسات اليت متكن الباحث من الوصل إىل حمتوَيهتا واإلقالع   -1
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ل لفظا ابلعد (صل مجع اآلَيت القرآنية اليت تدور حول موضوع احلكم ) القضاء والف -1
وإن  لعناصرن اومعىن مث تصنيفها وتقسيمها إىل عناصر,مث وضع كل آية يف مواضعها م

 صبور مرزوق.تكررت مستعينا مبعجم اَلعالم واملوضوعات لعبد ال
وضم  ملأثور ابتفسري اآلَيت من كتب التفسري املعتمدة على تنوعها خاصة التفسري -2

ثة عاصرة واحلديات املدراسمع االستعانة ابلاملعاين املتصلة ابملوضوع والعنصر اتصاال وثيقا 
 .ذات الصلة مبوضوع البحث 

 .لبحث ا منت يفية ورقم اآلبيان موضع اآلَيت القرآنية يف املصحف بذكر اسم السورة  -2
 علمية.انة الألملتوثيق املعلومات الواردة يف البحث بعزوها إىل مصادرها حتقيقا  -3
 .إن وجدتإيضاح معاين املصطلحات واَللفاظ الغريربة -4
 البحث ابختصار. منت ترمجة اَلعالم الوارد ذكرهم يف -5
 .يف هناية البحث وعات لموض, وفهرس ل درللمراجع واملصا رسفهوضع  -6

 :  تقسيمات البحث
 : وخامتة فصول مخسة ينقسم البحث إىل مقدمة ومتهيد و 

 بحث.وخطة البحث، ومنهج ال وهدفه ،املقدمة وتتناول أمهية البحث ، 
ذات  أللفاظح وايف اللغة والصطالريف ابلعدل واحلكم التمهيد ويشتمل على التع

 . ةالصل
 احلكم يف اإلسالم وأمهيته الفصل األول : 

 : ثالثة مباحثوفيه  
 .دل يف احلكم ومنزلتهأمهية الع:  املبحث اَلول

 قرآن الكرمي وإقرار مبدأ احلكم ابلعدل.: ال ثاين املبحث ال
 .يف اإلصالح بني املتخاصمني املطلب اَلول : العدل 
 .يف التعامل مع غري املسلمني املطلب الثاين : العدل 

 .يف القول لثالث : العدل املطلب ا
 . أمهية العدل يف احلكم ومنزلته املبحث الثاين : 

 : أساس احلساب يف اآلخرة قضاء هللا تعاىل ابلعدل.  الثاملبحث الث



ة ح ف  10|  ص

 

 

   ادلكم ابلعدل وموانعه وصفات احلاكم العلفصل الثاين : قواعد احلا
 :مباحثثالثة وفيه 

  .قواعد احلكم املبحث اَلول : 
 .أساس احلكم وغايته  ةااَلول : العدل واملساو املطلب 

 .وأثرها يف تطبيق احلكم العادل املطلب الثاين : الشورى 
 .املبحث الثاين : موانع العدل 

 .اكم العادل صفات احل املبحث الثالث :
 م .املطلب اَلول : صفات احلاكم العادل من خالل قصة داوود عليه السال

 سليمان عليه السالم كحاكم دولة . صفاتاملطلب الثاين : أبرز 
 املطلب الثالث : صفات احلاكم العادل من خالل قصة ذي القرنني .

 0سرائيلإ بين عم مالسال عليه قالوت قصة خالل من العادل احلاكم صفاتاملطلب الرابع : 
 ة العدل يف احلكم نتائجه وآاثره العاجلة واآلجل: ثالث الفصل ال

 وفيه مبحثان :  
 املبحث اَلول : مثار العدل وآاثر  يف الدنيا.
 املبحث الثاين : مثار العدل وآاثر  يف اآلخرة.

 اخلامتة: 

 .وعات املوض هرسيات. مث فهرس املراجع واملصادر وفوتشتمل على أبرز النتائج والتوص

 وهللا تعاىل أجل وأعلم                      

 يوم سان إىلإبح حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهموالصالة والسالم على سيدان ونبينا 
 الدين واحلمد هلل رب العاملني .

 تمهيد : ال
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 :حث هذا متهيد يعطي نبذة موجزة عن املصطلحات املتعلقة بعنوان الب

 أولا: العدل يف اللغة والصطالح : 

 أ/ العدل يف اللغة : 

وهو ِضدُّ اجلَْور َعَدل احلاِكُم يف احلكم يَرْعِدُل َعْدالا , الَعْدل ما قام يف النفوس أَنه ُمْستقيم 
وَعَدل عليه يف القضيَّة فهو , وَعْدٍل اسم للجمع كَتْجِر وَشْرٍب , وهو عاِدٌل من قوم ُعُدوٍل 

هو الذي ال مَيِيُل به اهلوى فعاِدٌل وَبَسَ  الوايل َعْدَله وَمْعِدلَته ويف َأمساء هللا سبحانه الَعْدل 
وهو أَبلغ منه َلَنه , وهو يف اََلصل مصدر مسَُِي به فُوِضَع َمْوِضَع العاِدِل , جوَر يف احلكم فيَ 

ْعِدلة َأي من َأهل الَعْدِل 
َ
َُسمَّى نفُسه َعْدالا وفالن من َأهل امل

والَعْدُل احلُْكم ابحلق , ُجِعَل امل
والَعْدُل من الناس , لة يف حكمه وهو َحَكٌم عاِدٌل ذو َمْعدَ , يقال هو يَرْقضي ابحلق ويَرْعِدُل 

ْرِضيُّ قولُه وُحْكُمه
َ
 . (1) امل

 ب/ العدل يف الصطالح : 

 . (2) أن تعطي من نفسك الواجب وَتخذ العدل هو:
 

التزام الصدق يف القول , والفعل وإعطاء احلق لصاحبه , وعدم التعدي على الغري وقيل هو 

 .(1)بغري حق يف ماله ونفسه وعرضه 

_____________________ 
 (.11/430بريوت ( , ) –, ) دار صادر 1, ط لسان العربابن منظور املصري , حممد بن مكرم ,  -1

ر املشرق العرِب , , )القاهرة : دا 1, حتقيق : عادل أبو املعاقي , ط األخالق والسريابن حزم اَلندلسي , علي بن أمحد ,  -2
 (. 81م( , )ص1988 -هر1408
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 .(3)وضد  : اجلور   .أن املراد ابلعدل هو اإلنصاف واحلق( 2)وذكر  اإلمام ابن اجلوزي 

 :والفرق بينه وبني العدل  : معىن القسط يف اللغة اثنياا 

سر  ائر, فالقبفرتح القراف مرأخوذ مرن قسر  يقسر  فهرو قاسر  أي جر : يف اللغة الَقسطأ/ 

اجلرن  :  ]((َم َحطَباراوا جِلََهنَّ َفَكانُ  َوأَمَّا اْلَقاِسطُونَ ﴿هو اجلور والعدول عن احلق ومنه قوله تعاىل 

15.] 

 ﴿ :تعاىل ولهقوالقس  ابلكسر العدل نقول منه أقس  الرجل فهو مقس  إذا عدل ومنه 

نَرُهْم اِبْلِقْسِ  ِإنَّ اّلِلََّ  ملقس  وا,  [ 42املائدة : ] ((ْلُمْقِسِطنيَ ابُّ حيُِ  َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَريرْ
 من أمساء هللا تعاىل.

, والُقسطاس بضم  كما أن القس  يرد مبعىن احلصة والنصيب, فيقال تقسطنا الشيء بيننا

 : وهو اآللة املعروضة لوزن اَلشياء.  (1)القاف وكسرها املراد به امليزان

_____________________ 
= 
هر( , 1420, جملة العدل , العدد اَلول , )حمرم  تقرير اإلسالم للعدل بني األفراد والدولالعريين , د.عبد هللا بن إبراهيم ,  -1

 ( .102)ص

البغدادي, , البكري  بن علي بن حممد , القرشيالشيخ احلافظ املفسر, مجال الدين, أبو الفرج عبد الرمحن هو  :أبو الفرج ابن اجلوزي  -2
يف التفسري )املغين( , مث اختصر   للهجرة , وله مصنفات عديدة من أمهها  ولد سنة تسع أو عشر ومخس مئة . احلنبلي, صاحب التصانيف

قال سبطه أبو ,  وغريها من املصنفات انيدجامع املسو الوجو  والنظائر, و   ,وله تذكرة االريب يف اللغة , اد املسريز يف أربع جملدات, ومسا : 
. انظر املظفر: مسعت جدي على املنرب يقول: َبصبعي هاتني كتبت ألفي جملدة, واتب على يدي مئة ألف, وأسلم على يدي عشرون ألفا

 -369 /21, ) م( 1982هر , 1402, )  2: سري أعالم النبالء : الذهيب , مشس الدين حممد بن أمحد حتقيق : شعيب أرانؤوط , ط
370). 

, حتقيق : حممد عبد الكرمي كاظم , نزهة األعني النواضر يف علم الوجوه والنظائرأبو الفرج اجلوزي , عبد الرمحن بن علي بن حممد ,  -3
 .)439)ص2م( , 1984 -هر1404لبنان / بريوت ,  –, )مؤسسة الرسالة  1ط
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 ب/ الفرق بني العدل والقسط 

عرف القس  َبنه : هو العدل البنيَِ الظاهر, ومنه مسي املكيال قسطاا, وامليزان قسطاا؛ َلنه 
: إن يقال يصور لك العدل يف الوزن حىت ترا  ظاهراا, وقد يكون من العدل ما خيفى, وهلذا 

 . (2) القس  هو النصيب الذي بينت وجوهه, وتقس  القوم الشيء تقامسوا ابلقس 

ين عدل ورد مبعاأن ال إال لنا أن العدل والقس  مبعىن واحد, أي ال فرق بينهمامما سبق يتبني 
 .ميلكر امتعددة خبالف القس , واليك بيان معاين العدل كما وردت يف القرآن 

 (3)ذكر بعض املفسرين أن كلمة العدل وردت يف القرآن الكرمي على مخسة أوجه أو معاين.

َها  ﴿  :الفداء ومنه قوله تعاىل : األول ئاا َواَل يُرْقَبُل ِمنرْ َواترَُّقوا يَرْوماا اَل ََتْزِي نَرْفٌس َعْن نَرْفٍس َشيرْ

َها َعْدٌل َواَل ُهْم يُرْنَصُرونَ    . [48البقرة : ]  ﴾َشَفاَعٌة َواَل يُرْؤَخُذ ِمنرْ

َما َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم فَّْن ِخْفُتْم َأالَّ تَرْعِدُلوا فَرَواِحَدةا أَْو  ﴿ومنه قوله تعاىل :  اإلنصاف :  الثاين

 . [ 3النساء : ] ﴾ َذِلَك أَْدََن َأالَّ تَرُعوُلوا

, أراد أو قيمة  [ 95 املائدة : ] ﴾ أَْو َعْدُل َذِلَك ِصَياماا﴿ :القيمة ومنه قوله تعاىل : الثالث
 . ذلك صياماا 

_____________________ 
= 
بريوت ,  –, حتقيق : حممود خاقر , قبعة جديدة , )مكتبة لبنان  خمتار الصحاحالرازي , حممد بن أِب بكر بن عبد القادر ,   -1

 (378 -7/377( , وانظر: لسان العرب البن منظور , ) 62 -61 /1م ( , )1995 -هر 1415

دار العلم والثقافة , حتقيق : حممد إبراهيم سليم , ) القاهرة :  الفروق اللغويةأبو هالل العسكري , احلسن بن عبد هللا بن سهل ,  -2
 ( .234 /1والنشر ( , )

  ( . 441 -440نزهة اَلعني النواضر يف علم الوجو  والنظائر للجوزي , )ص -3



ة ح ف  14|  ص

 

 

اِت ْرَض َوَجَعَل الظُُّلمَ اِت َواَْلَ سََّماوَ الَلَق احلَْْمُد ّلِلَِِّ الَِّذي خَ ﴿: ىلالشرك ومنه قوله تعا : الرابع

 . [1 عام :اَلن ] ﴾ َوالنُّوَر مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبَِِْم يَرْعِدُلونَ 

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب ﴿ه قوله تعاىل : التوحيد ومن : اخلامس ِإنَّ اّلِلََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ

 . [ 501النحل :  ] ﴾ اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَرْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ َويَرنرَْهى َعِن 

 احلكم يف اللغة والقرآن :اثلثا : 

: القضاء, واجلمع َأحكام. وقد حكم عليه ابََلمر حكماا وحكومة. واحلاكم. احلُْكم لغة /أ
منفَُِذ احلكم وكذلك احَلَكم واجلمع ُحكَّام. وحاكمه ِإىل احلاكم: دعا  وخاصمه. وحكَّمه ىف 

 . (1)اََلمر: أَمر  َأن حيكم, فاحتكم. وحتكَّم  

كمته قيل: ح, فحكمة الدابةوقيل احلكم أصله: منع منعا إلصالح, ومنه مسيت اللجام: 
ه السفي كمتحوحكمت الدابة: منعتها ابحلكمة, وأحكمتها: جعلت هلا حكمة, وكذلك: 

 وأحكمته.

ك غري  أو مل تلزمه, قال واحلكم ابلشيء: أن تقضي َبنه كذا, أو ليس بكذا, سواء ألزمت ذل
حَيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ﴿[, 58]النساء: ﴾ْدلِ َوِإَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ ٱلنَّاِس َأن حَتُْكُمواْ بِٱْلعَ ﴿تعاىل: 

ْنُكمْ   .(2)[ 95]املائدة: ﴾ مَِ

_____________________ 
: ق : حممد علي النجار , ) القاهر, حتقييف لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز, حممد بن يعقوب لفريوز أابدي , جمد الدين ا -1

بصرية ىف احلكم واحلكمة  ) ضمن عنوانم( , 1996 -هر 1416جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي,  -اإلسالمية اجمللس اَلعلى للشئون 
) ( ,2/ 487.) 

)دمشق ,  ,1حتقيق : عدانن صفوان الداودي , ط,املفردات يف غريب القرآن الراغب اَلصفهاين , احلسني بن حممد بن املفضل ,  -2
 .(248 / 1, ) ضمن العنوان )حكم (بريوت : دار القلم , الدار الشامية ( , 
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 احلكم يف القرآن الكرميلفظ ب/ مورد 

 :واحلْكم ورد ىف القرآن على نَيف وعشرين وجهاا  
ُ َبَِْحَكِم ٱحْلَاِكِمني﴿ اََلول: حكم هللا تعاىل  .﴾ أَلَْيَس ٱّلِلَّ

تغاثته سحكم لوط عند ا . ﴾َوأَنَت َأْحَكُم ٱحْلَاِكِمني﴿ النَّبَينيالثاَن: حكم نوح ىف شفاعة 
َناُ  ُحْكماا َوِعْلماَوُلو  ﴿ من َجْور اجملرمني وُحكم يوسف الَصَديق عند اخلْلوة بسَيدة  ﴾ قاا آتَريرْ

َناُ  ُحْكماا َوِعْلم(﴿احِلَسان ٱحْلُْكُم ِإالَّ ِإِن ﴿ وحكُمه أَيضاا بتعبري الَرؤَي ََلهل االسجان ﴾اآتَريرْ
وحكم ِإْخوة يوسف عند توقُّف بعضهم عن الَرواح ِإىل    ﴾ّلِلَِّ أََمَر َأالَّ تَرْعُبُدۤواْ ِإالَّ ِإَيَّ ُ 

َفٱْحُكْم ﴿ وحكم داود ملَا ترافع ِإليه اخلصمان  ﴾َحىتَّٰ أَيَْذَن يلۤ َأِبۤ أَْو حَيُْكَم ٱّلِلَُّ ﴿ كنعان
نَرَنا بِ  واحلكم بني  ﴾ُكْم َبنْيَ ٱلنَّاِس بِٱحلَْقَ فَٱحْ ﴿ن هللا بني نوع اإِلنسا وحكم خلفاءِ  ﴾ٱحلَْقبَريرْ

وحكم اليهود ابلتَّوراة   ﴾ِإْذ حَيُْكَماِن يف ٱحْلَْرثِ ﴿ الزَّارع والرَّاعى من داود وسليمان
َوْلَيْحُكْم ﴿ وَأحكامها وحكم النََّصارى ابإِلجنيل ﴾َوِعْنَدُهُم ٱلترَّْورَاُة ِفيَها ُحْكُم ٱّلِلَِّ  ﴿ وشرائعها

ُ ِفيهِ  يِل مبَآ أَنَزَل ٱّلِلَّ نَرُهْم مبَآ ﴿ وحكم سَيد اَلَنبياِء مبا تضَمنه القرآن ﴾َأْهُل ٱإِلجنِْ َوَأِن ٱْحُكم بَريرْ
أََفُحْكَم ٱجْلَاِهِليَِّة ﴿ واحلكم اجلاهلَى الَّذى قلبه اجلَهال من َأهل الكفر والطُّغيان ﴾ أَنَزَل ٱّلِلَّ 

ُغو  واحلكم اجلزم  ﴾َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ٱّلِلَِّ ُحْكماا ﴿ واحلكم احَلَق املنصوص ىف القرآن ﴾نَ يَربرْ
َفاَل َوَربََِك اَل يُرْؤِمُنوَن َحىتَّٰ حُيَكَُِموَك ِفيَما َشَجَر ﴿ البَت ىف شْأن َأهل النفاق واخلذالن

نَرُهمْ  ابلتَّذلل والتَّواضع  واحلكم املقبول من املؤمنني بواسطة اإِلميان, املقاَبلُ  ﴾بَريرْ
نَرُهمْ ﴿ واإِلذعان واحلكم ىف القيامة بني مجيع اإِلنس  ﴾َوِإَذا ُدُعۤواْ ِإىَل ٱّلِلَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بَريرْ

نَرُهْم يَرْوَم ٱْلِقَياَمةِ ﴿ واجلانَ  َفٱبْرَعثُواْ َحَكماا ﴿ واحلكم بني الَرجال والنَِسوان ﴾َوِإنَّ َربََّك لََيْحُكُم بَريرْ
ْن َأْهِلَهآمَِ  ْحرِم عند الُعْدوان ﴾ْن َأْهِلِه َوَحَكماا مَِ

ُ
ْثُل َما  ﴿  وحكم جبزاِء الَصيد على امل َفَجَزآٌء مَِ

َوَما ٱْختَرَلْفُتْم ِفيِه ِمن  ﴿ وحكم من هللا ابحلَق ِإذا اختلف املختلفان﴾ قَرَتَل ِمَن ٱلنرََّعِم حَيُْكُم ِبهِ 
َسآَء َما ﴿ وحكم الكفَّار ىف دعوى مساواهِتم مع َأهل اإِلميان ﴾ َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل ٱّلِلَِّ 



ة ح ف  16|  ص

 

 

ُ ﴿  وحكم بتقدمي اََلرواح وَْتخريها من الَرمحن ﴾  َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ ﴿ ﴾حَيُْكُمونَ  َوٱّلِلَّ
 ﴾َحَكَم َبنْيَ ٱْلِعَبادِ ِإنَّ ٱّلِلََّ َقْد ﴿ وحكم بتخليد الكفَّار ىف النَِريان ﴾  حَيُْكُم اَل ُمَعقََِب حِلُْكِمهِ 

 .وحكم بتخليد ثواب َأهل اإِلميان ىف اجلَِنان
معرفة )اََلشياِء وِإجياُدها( على غاية اإِلحكام واإِلتقان,  -تَرَعاىل  -وأَمَّا احِلكمة فمن هللا 

 . (1)ت ومن اإِلنسان معرفة املوجودات وفعل اخلريا

مادة احلكم َتيت يف القرآن على عدة معان منها : الفصل والقضاء واحلكمة والفقه وقيل أن 

 .(2)واملوعظة والفهم والعلم والنبوة وحسن التأويل 

 

 

 

 

 الفصل األول

 احلكم يف اإلسالم وأمهيته

 وفيه ثالثة مباحث :   

 املبحث األول : أمهية العدل يف احلكم ومنزلته .

_____________________ 
 (489-488 /2)  بصرية ىف احلكم واحلكمة ( ) ضمن عنوان,  بصائر ذوي التمييزلفريوز أابدي , جمد الدين , ا -1

 م (.1995 -ه 1415,  , ) دار قيبة1, ط احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي,  عبد العزيز مصطفى كامل د.  -2
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 .املبحث الثاين : القرآن الكرمي وإقرار مبدأ احلكم ابلعدل 

 .دل املبحث الثالث : أساس احلساب يف اآلخرة قضاء هللا تعاىل ابلع

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمهية العدل يف احلكم ومنزلته املبحث األول : 

, إن العدل يف احلكم هو الدعامة الرئيسية يف إقامة جمتمع إسالمي ينعم ابَلمن واآلمان 
والطمأنينة واالستقرار وعامل مساعد على التقدم والنماء واالزدهار والعطاء , فال وجود 
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, وال يقيم العدل , وهلذا اهتم القرآن الكرمي  لإلسالم يف جمتمع يسود  الظلم  واالستبداد

 . (1) بتقرير هذا املبدأ وَتسيسه

ْحَساِن إنَّ اّلِلََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل ﴿ : قال تعاىل  َواْلُمْنَكِر نرَْهى َعِن اْلَفْحَشاءِ ُقْرََب َويرَ ي الْ ِإيَتاِء ذِ وَ َواإْلِ
 .[90نحل :]ال ﴾َواْلبَرْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

ولقد أرسل هللا تعاىل  رسله وأنزل معهم ميزان العدل؛ ليقوم الناس ابلقس , وما ذلك إال 
َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِٱْلبَريََِناِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم ٱْلِكَتاَب َوٱْلِميزَاَن لِيَرُقوَم ٱلنَّاُس  ﴿: قال تعاىل َلمهيته,

ُ َمن يَنصُ  رُُ  َوُرُسَلُه بِٱْلَغْيِب ِإنَّ بِٱْلِقْسِ  َوأَنَزْلَنا ٱحلَِْديَد ِفيِه ََبٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَرْعَلَم ٱّلِلَّ
 .[25ديد :]احل ﴾ ٱّلِلََّ َقِويٌّ َعزِيزٌ 

فالرسالة واحدة يف جوهرها, جاء هبا الرسل ومعهم البينات "  – صاحب الظالليقول 
َوأَنَزْلَنا ﴿ضهم أنزل عليه كتاب. والنص يقول عليها, ومعظمهم جاء ابملعجزات اخلوارق. وبع

بوصفهم وحدة. وبوصف الكتاب وحدة كذلك, إشارة إىل وحدة الرسالة  ﴾ َمَعُهُم ٱْلِكَتابَ 
 .يف جوهرها

.. مع الكتاب. فكل الرساالت جاءت لتقر يف اَلرض ويف حياة الناس ميزاانا اثبتاا (َوٱْلِميزَانَ )
ترجع إليه البشرية, لتقومي اَلعمال واَلحداث واَلشياء والرجال؛ وتقيم عليه حياهتا يف مأمن 

طراب اَلهواء واختالف اَلمزجة, وتصادم املصاحل واملنافع. ميزاانا ال حياِب أحداا َلنه من اض
 .يزن ابحلق اإلهلي للجميع, وال حييف على أحد َلن هللا رب اجلميع

هذا امليزان الذي أنزله هللا يف الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف والزالزل 
يق هبا يف معرتك اَلهواء ومضطرب العواقف, ومصطخب واالضطراابت واخللخلة اليت حت

املنافسة وحب الذات. فال بد من ميزان اثبت يثوب إليه البشر, فيجدون عند  احلق والعدل 

_____________________ 
  (سيقوم الباحث بتبيني ذلك ابلتفصيل يف املبحث الثاين )القرآن الكرمي وإقرار مبدأ العدل ابحلكم -1
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.. فبغري هذا امليزان اإلهلي الثابت يف ﴾لِيَرُقوَم ٱلنَّاُس بِٱْلِقْس ِ ﴿وقوله والنصفة بال حماابة. 
ناس إىل العدل, وإن اهتدوا إليه مل يثبت يف أيديهم ميزانه, منهج هللا وشريعته, ال يهتدي ال

 .(1)  "وهي تضطرب يف مهب اجلهاالت واَلهواء

إن هللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم "مبيناا أمهية هذا املبدأ :  (2)ويقول ابن القيم 
الذي قامت به اَلرض والسموات, فَّذا ظهرت أمارات العدل,  العدل الناس ابلقس , وهو

وأسفر وجهه َبي قريق كان؛ فثم شرع هللا ودينه, وهللا سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن 
داللة وأبني أمارة وأماراته وأعالمه بشيء, مث ينفي ما هو أظهر منها وأقوى  العدل خيصَّ قرق

وجودها وقيامها مبوجبها, بل قد بنيَّ سبحانه مبا شرعه من  فال جيعله منها, وال حيكم عند
بني عباد , وقيام الناس ابلقس , فأي قريق استخرج  العدل الطرق أن مقصود  إقامة

 .(3) "والقس  فهي من الدين وليست خمالفة له العدل هبا

فَِلَذِلَك َفٱدُْع َوٱْسَتِقْم َكَمآ أُِمْرَت َواَل تَرتَِّبْع َأْهَوآَءُهْم َوُقْل آَمنُت مبَآ أَنَزَل  ﴿:  ويقول جل شأنه
ُ ِمن ِكَتاٍب  نَرَنا ٱّلِلَّ ُ َربرَُّنا َوَربُُّكْم لََنآ َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم الَ ُحجََّة بَريرْ َنُكُم ٱّلِلَّ َوأُِمْرُت ََلْعِدَل بَريرْ

نَرَنا َوِإلَْيِه ٱْلَمِصريُ  ُ جَيَْمُع بَريرْ َنُكُم ٱّلِلَّ  .[15شورى :]ال ﴾َوبَريرْ

_____________________ 
 ( .3494 /6هر ( , )1412, ) القاهرة : دار الشروق , 17, ط يف ظالل القرآنالسيد قطب , ابراهيم بن حسني الشارِب ,  -1
م ( , 1292 –ه 691, ولد عام : )  حممد بن أِب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعي:  ابن القيم هو -2

يف القرن الثامن اهلجري وصاحب املؤلفات العديدة , عاش  اإلسالمي م(  من علماء الدين1349 –ه 751وتويف عام : )
عاما وَتثر به , وسجن يف قلعة دمشق يف أَيم سجن ابن تيمية وخرج بعد  16الدمشقي والزمه قرابة  ابن تيميةيد  ودرس على دمشق يف

, ) 1يف فنون اَلدب. َلمحد بن عبدالوهاب النويري ,حتقيق:  فهيم شلتوت , ط هناية اَلربه(. انظر : 728)أن تويف شيخه عام 
 .( 277-265 /33م ( , ) 1998القاهرة : دار الكتب املصرية  

 
, حتقيق : د. حممد مجيل  ، الطرق احلكمية يف السياسية الشرعيةابن القيم اجلوزية , أبو عبد هللا حممد بن أِب بكر بن أيوب الزرعي  -3

 ( .19غازي ) القاهرة : مطبعة املدين ( , )ص 
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بينكم معشر اَلحزاب, فأسري فيكم يقول تعاىل ذكر : وقل هلم َي حممد: وأمرين رِب أن أعدل 
ل: حدثنا بشر, قال: حدثنا يزيد, قا :مجيعاا ابحلَق الذي أمرين به وبعثين ابلدعاء إليه. كالذي

َنُكْم  ﴿حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله:  قال: أمر نيَب هللا صلى هللا عليه  ﴾وأُِمْرُت َلْعِدَل بَريرْ
مه عليه. والعدل ميزان هللا يف اَلرض, به وسلم أن يعدل, فعدل حىت مات صلوات هللا وسال

, ويكَذب  , وابلعدل يصَدق هللا الصادق أيخذ للمظلوم من الظامل, وللضعيف من الشديد

 .1) , وابلعدل يرَد املعتدي ويوخبه الكاذب

 

 

 

 

 

 

 القرآن الكرمي وإقرار مبدأ العدل يف احلكم املبحث الثاين: 

متعددة َتكد على أن إقامة الدولة املسلمة العادلة ال لقد وردت يف القرآن الكرمي آَيت 
يكون إال على أساس من اإلنصاف والعدل يف اَلقوال واَلفعال واملعامالت والقضاء وإقامة 

_____________________ 
, ) مؤسسة 1, حتقيق: أمحد حممد شاكر , ط جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي , أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري ,  -1

 (.517 -516 /21م ( , )2000 -هر 1420الرسالة , 
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ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب  ﴿ :غري ذلك فقد قال هللا تعاىلو  احلدود ِإنَّ اّلِلََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ
 .[90: نحل]ال ﴾ َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَرْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  َويَرنرَْهى

ففي هذ  اآلية الكرمية خيرب هللا تعاىل أنه أيمر عباد  ابلعدل والقس  واملوازنة , ويندب إىل 
اإلحسان فدل ذلك على شرعية العدل , ووجوب التزامه يف القول ويف املعاملة ويف احلكم 

 . (1)بني الناس 

أَيُْمرُُكْم َأن تُؤدُّواْ ٱََلَمااَنِت ِإىَلۤ َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ ٱلنَّاِس َأن إنَّ ٱّلِلََّ ﴿  :وقال جل شأنه
يعاا َبِصرياا   [58: لنساء]ا ﴾ حَتُْكُمواْ بِٱْلَعْدِل ِإنَّ ٱّلِلََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ ٱّلِلََّ َكاَن مسَِ

اآلية خطاب من هللا تعاىل إىل والة أمور املسلمني َبداء اَلمانة إىل من ولوا يف  هذ  يفو  
والقسم بينهم ابلسوية, يدَل فيئهم وحقوقهم وما ائتمنوا عليه من أمورهم ابلعدل يف القضية , 

 ﴾ ِر ِمْنُكمْ َأِقيُعواْ ٱّلِلََّ َوَأِقيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأُْوىِل ٱََلمْ و ﴿ : على ذلك ما وعظ به الرعية يف

 . (2)  فأمرهم بطاعتهم, وأوصى الراعي ابلرعية, وأوصى الرعية ابلطاعة .[59: لنساء]ا

وقد جعل القرآن الكرمي إقامة القس  أي : العدل بني الناس هو هدف الرساالت السماوية  
َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَرُقوَم النَّاُس  َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا اِبْلبَريََِناِت َوأَنْرَزْلَنا لقدْ ﴿:  كلها فقال تعاىل

_____________________ 
, )دار قيبة للنشر 2, حتقيق: سامي بن حممد سالمة , ط تفسري القرآن العظيمو الفداء امساعيل بن عمر, ابن كثري الدمشقي , أب -1

 (.595 /4م( , )1999 -هر 1420والتوزيع , 

 

 (.8/492جامع البيان يف َتويل القرآن للطربي ) -2
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ُ َمْن يَرْنُصرُُ  َوُرُسلَ  ُه اِبْلَغْيِب ِإنَّ اِبْلِقْسِ  َوأَنْرَزْلَنا احلَِْديَد ِفيِه ََبٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِيَرْعَلَم اّلِلَّ
 .[25: حلديد]ا ﴾اّلِلََّ َقِويٌّ َعزِيزٌ 

 .[7:ن لرمح]ا ﴾انَ ْلِميزَ َع اَوالسََّماء َرفَرَعَها َوَوضَ ﴿لعدل إمنا قامتا ابوالسموات واَلرض 

ُ اا أَنَزَل نُت مبَِ  آمَ َوُقلْ  ﴿ ئف الرسول صلى هللا عليه وسلم :وإقامة العدل هي إحدى وظا ّلِلَّ
َنُكمُ   .[15لشورى :]ا ﴾ ِمن ِكَتاٍب َوأُِمْرُت َِلَْعِدَل بَريرْ

 َواَل نْيَ ٱلنَّاِس بِٱحلَْقَِ بَ  َفٱْحُكْم ََلْرضِ  ٱيف ٰيَداُووُد ِإانَّ َجَعْلَناَك َخِليَفةا ﴿ويقول تبارك وتعاىل : 
َذاٌب َشِديُد مبَا َنُسواْ ِبيِل ٱّلِلَِّ هَلُْم عَ سَ لُّوَن َعن َن َيضِ ِذيتَرتَِّبِع ٱهْلََوٰى فَرُيِضلََّك َعن َسِبيِل ٱّلِلَِّ ِإنَّ ٱلَّ 

 .[62: ص]  ﴾يَرْوَم ٱحلَِْساب

وصية من هللا عز وجل لوالة اَلمور أن حيكموا بني الناس ابحلق املنزل من عند   فهذ  اآلية
, وقد توعد تبارك وتعاىل من ضل عن  , وال يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل هللا تبارك وتعاىل

 .(1), والعذاب الشديد  , ابلوعيد اَلكيد , وتناسى يوم احلساب سبيله

  

 

من القيم  اَلساسية اليت جاء القرآن الكرمي ليقررها بني بين اإلنسان حفاظا فالعدل يف احلكم 

, وشواهد  كثرية  (1) على كرامته وحرصا على وصول حقه إليه من أقرب الطرق وأيسرها
 سبق وأن ذكران بعضها.

_____________________ 
 (63 -62 /7تفسري القرآن العظيم البن كثري ) -1
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كل ما   د مشلتفق واجلدير ابلذكر هنا أن نظرة القرآن للعدل يف احلكم تتميز ابلشمول
د , و وإقامة احلد ء ,تعلق بتحقيق هذا املبدأ كالعدل يف القول ,والفعل, والقضايقتضي ال

لمني وغريهم  املسبني واملعامالت اإلنسانية , سواء أكانت بني املسلمني بعضهم مع بعض أو
 ا املبحث .الب هذمط من سائر امللل والنحل وسنتناول مبشيئة هللا تعاىل قرفا من ذلك يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 ول : العدل يف اإلصالح بني املتخاصمنياملطلب األ

و ان قاضررياا, أسررواء كرر إن القرررآن الكرررمي يقرررر لإلنسرران مبرردأ العرردل يف احلكررم يف اَلمررور كلهررا
ه, قررررال حررررقٍَ حقَّرررر بررررني النرررراس, وذلررررك إبعطرررراء كررررلَِ ذي صرررراحب منصررررب, أو كرررران مصررررلحاا

 .[ 58: اء لنس]ا ﴾ْدلاِبْلعَ َوِإَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا  ﴿:تعاىل

_____________________ 
= 
 ( .77هر ( , مع التصرف )ص1413, )مؤسسة الرسالة , 16ط الثقافة اإلسالميةد.عبد الكرمي عثمان ,  -1
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ني صررررالح بررررويؤكررررد سرررربحانه وتعرررراىل يف سررررورة احلجرررررات علررررى ضرررررورة حتقيررررق العرررردل عنررررد اإل
رررْؤِمِننَي ﴿املتنرررازعني فيقرررول تعررراىل : 

ُ
نَرُهَمرررا فَرررَّن برَ وا َفَأْصرررِلحُ قْرتَرتَرلُررراَوِإن قَائَِفتَررراِن ِمرررَن امل غَرررْت وا بَريرْ

نَرُهَمررا ّلِلَِّ فَرَّن فَرراَءْت فَ اىَل أَْمررِر إِ ِفريَء الَرريِت تَرْبغِري َحررىتَّ تَ  ِإْحرَدامُهَا َعلَرى اَُلْخررَرى فَرَقراتُِلوا َأْصرِلُحوا بَريرْ
ْقِسِطنيَ  اِبْلَعْدلِ 

ُ
 [ 9احلجرات : ] ﴾َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اّلِلََّ حُيررِربُّ امل

وتفسرررررري ذلرررررك : وإن قائفتررررران مرررررن أهرررررل اإلميررررران اقتتلررررروا, فأصرررررلحوا أيهرررررا املؤمنرررررون بينهمرررررا 
وذلرررررررك هرررررررو اإلصرررررررالح  إىل حكرررررررم كتررررررراب هللا, والرضرررررررا مبرررررررا فيررررررره هلمرررررررا وعليهمرررررررا, ابلررررررردعاء

يقرررررول: فرررررَّن أبَرررررت إحررررردى هررررراتني  ﴾غَرررررْت إْحرررررَدامُها َعلرررررى اَُلْخرررررَرىفرررررَّْن برَ ﴿بينهمرررررا ابلعررررردل 
الطرررررررائفتني اإلجابرررررررة إىل حكرررررررم كتررررررراب هللا لررررررره, وعليررررررره وتعرررررررَدت مرررررررا جعرررررررل هللا عررررررردالا برررررررني 

يقررررررول: فقرررررراتلوا الرررررريت تعترررررردي,  ﴾ا الَّرررررريِت تَرْبغِرررررريَفقرررررراتُِلو ﴿خلقرررررره, وأجابررررررت اَلخرررررررى منهمررررررا 
يقرررررول: حرررررىت ترجرررررع إىل حكرررررم  ﴾حرررررىت َتِفررررريَء إىل أْمرررررِر اّلِلَِّ ﴿وَتَب اإلجابرررررة إىل حكرررررم هللا  

نَرُهمرررررا ابلَعرررررْدلِ ﴿هللا الرررررذي حكرررررم يف كتابررررره برررررني خلقررررره   يقرررررول:  ﴾فرررررَّْن فررررراَءْت فَأْصرررررِلُحوا بَريرْ
فرررررَّن رجعرررررت الباغيرررررة بعرررررد قترررررالكم إَيهررررررم إىل الرضرررررا حبكرررررم هللا يف كتابررررره, فأصرررررلحوا بينهررررررا 
وبرررررني الطائفرررررة اَلخررررررى الررررريت قاتلتهرررررا ابلعررررردل: يعرررررين ابإلنصررررراف بينهمرررررا, وذلرررررك حكرررررم هللا 

  .( 1)يف كتابه الذي جعله عدالا بني خلقه 

تسرررررتقل بوضرررررع معرررررامل  الظرررررالل عنرررررد تفسرررررري   لسرررررورة احلجررررررات أهنرررررا  تكررررراد صررررراحب يقرررررول 
كاملررررررة, لعررررررامل رفيررررررع كرررررررمي نظيررررررف سررررررليم؛ متضررررررمنة القواعررررررد واَلصررررررول واملبرررررراد  واملنرررررراهج 

وعنررررررد تفسررررررري   .؛ والرررررريت تكفررررررل قيامرررررره أوالا, وصرررررريانته أخرررررررياا  الرررررريت يقرررررروم عليهررررررا هررررررذا العررررررامل
نَرُهَمرررررررررا فَرررررررررَّن بَرغَرررررررررْت ﴿ لقولررررررررره تعررررررررراىل : رررررررررْؤِمِننَي اقْرتَرتَرلُررررررررروا َفَأْصرررررررررِلُحوا بَريرْ

ُ
َوِإن قَائَِفتَررررررررراِن ِمرررررررررَن امل

ِإْحرررررَدامُهَا َعلَرررررى اَُلْخرررررَرى فَرَقررررراتُِلوا الَررررريِت تَرْبغِررررري َحرررررىتَّ َتِفررررريَء ِإىَل أَْمرررررِر اّلِلَِّ فَرررررَّن فَررررراَءْت َفَأْصرررررِلُحوا 
نَرُهَمرررررا  ْقِسرررررِطنيَ َوأَْقِسرررررطُوا ِإنَّ اّلِلََّ  اِبْلَعرررررْدلِ بَريرْ

ُ
علرررررق عليهرررررا قرررررائال : وهرررررو عرررررامل لررررره  .﴾ حُيرررررررِربُّ امل

_____________________ 
 ( 292 /22جامع البيان يف َتويل آي القرآن للطربي , ) -1
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نظمرررره وإجراءاترررره العمليررررة يف مواجهررررة مررررا يقررررع فيرررره مررررن خررررالف وفررررنت وقالقررررل وانرررردفاعات, 
ختلخررررل كيانرررره لررررو تركررررت بغررررري عررررالج. وهررررو يواجههررررا إبجررررراءات عمليررررة منبثقررررة مررررن قاعرررردة 

مرررررن تقررررروى هللا والرجررررراء يف رمحتررررره اَلخررررروة برررررني املرررررؤمنني, ومرررررن حقيقرررررة العررررردل واإلصرررررالح, و 
 ( .1)ورضا  

إن هللا أمررررررررر النرررررررريب صررررررررلى هللا "يف تفسررررررررري  عررررررررن ابررررررررن عبرررررررراس قولرررررررره :  (2)وروى السرررررررريوقي 
عليرررررره وسررررررلم يف هررررررذ  اآليررررررة واملررررررؤمنني إذا اقتتلررررررت قائفترررررران مررررررن املررررررؤمنني أن يرررررردعوهم إىل 
حكرررررم هللا وينصرررررف بعضرررررهم مرررررن بعرررررض فرررررَّن أجرررررابوا حكرررررم فررررريهم كتررررراب هللا حرررررىت ينصرررررف 
املظلرررررروم مررررررن الظررررررامل فمررررررن أَب مررررررنهم أن جيرررررري فهررررررو اب  وحررررررق علررررررى املررررررؤمنني أن يقرررررراتلوهم 

 .(3) "ا إىل أمر هللا ويقروا حكم هللا حىت يفيئو 

 

 الثاين : العدل يف التعامل مع غري املسلمني 

إن املتأمل يف القرآن الكرمي ليجد أن من خصائصه الكمال والشمولية , فهو ما جاء لينظم 
 عالقة املسلم بربه فحسب بل نظم أيضا عالقة املسلم ابملسلم وعالقة املسلم بغري املسلم.

_____________________ 
 ( 489 - 488 /6يف ظالل القرآن للسيد قطب ) -1
 
الشافعي املسند احملَقق املدَقق ,   السيوقي : احلافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أِب بكر بن حممد بن سابق اخلضريي -2

, ولد يف رجب سنة تسع وأربعني ومثامنائة , حفظ القرآن والزم العلماء , اشتهر بسعة علمه وبعد أن تقدم  صاحب املؤلفات الفائقة النافعة
, البن  يف أخبار من ذهبشذرات الذهب به العمر اعتزل الناس وَترد للعبادة والتصنيف , تويف سنة إحدى عشر وتسعمائة . انظر : 

م 1986 -ه 1406بريوت : دار ابن كثري ,  -, ) دمشق  1العماد احلنبلي , عبد احلي أمحد بن حممد , حتقيق : حممود اَلرانؤوط , ط
( , )10/ 74- 75). 

 
/  7وت : دار الفكر ( , ), )بري  الدرر املنثور يف التفسري ابملأثورالسيوقي , جالل الدين عبد الرمحن بن أِب بكر بن حممد ,  -3

561. ) 
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ُ َعِن ٱلَِّذيَن مَلْ يُرَقاتُِلوُكْم يف ٱلدَِيِن َوملَْ خُيْرُِجوُكْم مَِن ِدََيرُِكْم َأن الَّ ﴿ :قال تعاىل  َهاُكُم ٱّلِلَّ  يَرنرْ
 .[ 8: ملمتحنة ]ا ﴾َترَبُّوُهْم َوتُرْقِسطُۤواْ ِإلَْيِهْم ِإنَّ ٱّلِلََّ حيُِبُّ ٱْلُمْقِسِطنيَ 

, من أقاربكم  , والقس  للمشركني , واملكافأة ابملعروف ال ينهاكم هللا عن الرب والصلةأي: 
, حيث كانوا حبال مل ينتصبوا لقتالكم يف الدين واإلخراج من دَيركم, فليس عليكم  وغريهم

 . (1)جناح أن تصلوهم, فَّن صلتهم يف هذ  احلالة, ال حمذور فيها وال مفسدة 

 لت هذ  اآليةمن نز يففوا يف تفسري  زاد املسري يف علم التفسري اختل يقال اإلمام ابن اجلوز 
 ل :على مخسة أقوا

ت زىَّ, َقِدمَ د العُ عب : أهنا يف أمساء بنت أِب بكر, وذلك أن أمها قتيلة بنتالقول اَلول
 صلى شة رسول هللاا عائهللت عليها املدينة هبداَي, فلم تقبل هداَيها, ومل تدخلها منزهلا, فسأ

ا, تدخلها منزهل سلم أنه و هللا عليه وسلم, فنزلت هذ  اآلية, فأمرها رسول هللا صلى هللا علي
 .بل هديتها, وتكرمها, وحتسن إليهاوتق

سلم هللا عليه و   صلىهللا : أهنا نزلت يف خزاعة وبين مدجل, وكانوا صاحلوا رسوللثاينالقول ا
ت يف خزاعة, ا نزلي أهن, وروي عن احلسن البصر  على أن ال يقاتلو , وال يعينوا عليه أحداا 

د, فداموا سلم عهو يه وبين احلارث بن عبد مناف, وكان بينهم وبني رسول هللا صلى هللا عل
 .على الوفاء به

 .يف قوم من بين هاشم منهم العباس : نزلتالثالثالقول 
فَاقْرتُرُلوا اْلُمْشرِِكنَي )) :: أهنا عامة يف مجيع الكفار, وهي منسوخة بقوله تعاىلالرابعالقول 

_____________________ 
, ) 1, حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق , ط تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي , عبد الرمحن بن انصر ,  -1

 ( .856 /1م ( , )2000 -هر 1420مؤسسة الرسالة , 
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 .[5لتوبة  : ]ا ((َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم 

  .(1) : نزلت يف النساء والصبياناخلامسالقول 

قال املفسرون: وهذ  اآلية رخصة يف التعامل ابلعدل للذين مل ينصبوا احلرب للمسلمني وجواز 

 .(2)ِبَرِهم, وإن كانت املواالة منقطعة منهم 

يف ذلك ابلصواب قول من قال: ُعيِن بذلك: ال ينهاكم هللا عن الذين مل وأوىل اَلقوال 
يقاتلوكم يف الدين, من مجيع أصناف امللل واَلدَين أن تربُّوهم وتصلوهم, وتقسطوا إليهم, إن 

مجيع من   ﴾الَِّذيَن مَلْ يُقاتُلوُكْم يف الَديِن ومَلْ خُيْرُِجوكْم ِمْن ِدَيرُِكْم ﴿:  هللا عَز وجَل عَم بقوله
كان ذلك صفته, فلم خيُصْص به بعضاا دون بعض, وال معىن لقول من قال: ذلك منسوخ, 

نسب  َلن بَر املؤمن من أهل احلرب ممن بينه وبينه قرابة نسب, أو ممن ال قرابة بينه وبينه وال
عنه إذا مل يكن يف ذلك داللة له, أو َلهل احلرب على عورة َلهل  يغري حمَرم وال منه

 .(3), أو تقوية هلم بُكراع أو سالح  سالماإل

 املطلب الثالث : العدل يف القول 

ي التعلق ا يقتضل مإن نظرة القرآن الكرمي للعدل يف احلكم تتميز ابلشمول فقد مشلت ك 
 وغريها. ,ويف الفعل , ويف القول  بتحقيق هذا املبدأ كالعدل يف املعامالت ,

_____________________ 
 /8)هر ( , 1404, )بريوت : املكتب اإلسالمي ,  3,  ط التفسريتفسري زاد املسري يف علم اجلوزي , عبد الرمحن بن علي ,  -1

236- 237.) 

 (.237 /8)املرجع السابق ,  اجلوزي , -2

 (.323 /23جامع البيان يف َتويل القرآن للطربي , )  -3
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ا َذِلُكْم ِبَعْهِد اّلِلَِ أْوُفو ا قُرْرََب وَ ذَ كاَن   َلوْ وَ َوإَذا قُرْلُتْم فاْعِدُلوا  ﴿ يقول هللا تعاىل يف حمكم كتابه : 
 .[152 : َلنعام ]ا  ﴾َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

قولوا فاس فتكلمتم, ني النتم ب: وإذا حكم﴾ َوإَذا قُرْلُتْم فاْعِدُلوا ﴿يعين تعاىل ذكر  بقوله: 
ة لكم, حلكم ذا قرابليه واعَق احلَق بينهم, واعدلوا وأنصفوا وال َتوروا ولو كان الذي يتوجه احل

احلَق فيما  وا غريقولتوال حيملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق حكمتم بينه وبني غري , أن 
ا وإيفاء كم هبا فأوفو  أوصا  اليتيقول: وبوصية هللا ﴾ا َوِبَعْهِد اّلِلَِ أْوُفو ﴿احتكم إليكم فيه. 

  عليه وسلم,لى هللاصوله , وأن يعملوا بكتابه وسنة رس ذلك أن يطيعو  فيما أمرهم به وهناهم
 .وذلك هو الوفاء بعهد هللا

يقول تعاىل ذكر  لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم: قل  ﴾َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه ﴿وأما قوله:  
,  عادلني ابهلل اَلواثن واَلصنام من قومك: هذ  اَلمور اليت ذكرت لكم يف هاتني اآليتنيلل

هي اَلشياء اليت عهد إلينا ربنا ووصاكم هبا ربكم وأمركم ابلعمل هبا, ال ابلبحائر والسوائب 

  .(1)الشيطان َلوالد ووأد البنات واتباع خطواتوالوصائل واحلام وقتل ا

واعلم أن هذا أيضاا من اَلمور اخلفية "يف تفسري  مفاتيح الغيب :  (2)و يقول اإلمام الرازي 
اليت أوجب هللا تعاىل فيها أداء اَلمانة, واملفسرون محلو  على أداء الشهادة فق , واَلمر 

_____________________ 
 (226 -522 /12جامع البيان يف َتويل القرآن للطربي )  -1

ولد سنة أربع وأربعني ومخس مئة , ومات ,  فخر الدين الرازي : هو اإلمام العامل  فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي -2
هبراة يوم عيد الفطر سنة ست وست مئة, وله بضع وستون سنة, وقد اعرتف يف آخر عمر  حيث يقول: لقد َتملت الطرق الكالمية 

رأيتها تشفي عليال وال تروي غليال, ورأيت أقرب الطرق قريقة القرآن, أقرأ يف االثبات: )) الرمحن على العرش واملناهج الفلسفية فما 
 .استوى(( , ))إليه يصعد الكلم((, وأقرأ يف النفي )) ليس كمثله شئ(( ومن جرب مثل َتربيت عرف مثل معرفيت 

اف الشيخ شعيب ققني إبشر ن احمل, حتقيق : جمموعة م أمحد بن عثمان الذهيب , مشس الدين حممد بنانظر : سري أعالم النبالء ,  
 (.501 -500 /21هر ( , )1405, ) الرسالة , 3اَلرنؤوط , ط
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والنهي فق , قال القاضي وليس اَلمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل ابلقول, فيدخل 
يقول املرء يف الدعوة إىل الدين وتقرير الدالئل عليه َبن يذكر الدليل ملخصاا عن فيه ما 

احلشو والزَيدة َبلفاظ مفهومة معتادة, قريبة من اَلفهام, ويدخل فيه أن يكون اَلمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر واقعاا على وجه العدل من غري زَيدة يف اإليذاء واإلحياش, 

اجب, ويدخل فيه احلكاَيت اليت يذكرها الرجل حىت ال يزيد فيها وال ونقصان عن القدر الو 
ينقص عنها, ومن مجلتها تبليغ الرساالت عن الناس, فَّنه جيب أن يؤديها من غري زَيدة وال 

نقصان, ويدخل فيه حكم احلاكم ابلقول, مث إنه تعاىل بني أنه جيب أن يسوي فيه بني 
صود منه قلب رضوان هللا تعاىل مل خيتلف ذلك ابلقريب القريب والبعيد, َلنه ملا كان املق

 .(1)"   والبعيد

 ﴿قوالا يف حكومة أو شهادة أو حنومها  ﴾َوِإَذا قُرْلُتْم  ﴿": ويقول صاحب روح املعاين 
أي صاحب قرابة  ﴾َذا قُرْرََبٰ  ﴿املقول له أو عليه  ﴾َوَلْو َكاَن  ﴿فيه وقولوا احلق  (َفٱْعِدُلواْ 

 .(2) "منكم

 

 

 

 

_____________________ 
 -هر1421, ) بريوت : دار الكتب العلمية , 1ط,  مفاتيح الغيب,  فخر الدين الرازي , حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني  -1

 (193 /13م( , ) 2000
, ) بريوت : دار 1, ط روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين , اَللوسي  -2

 (.4/299)ه ( , 1415الكتب العلمية , 
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 املبحث الثالث : العدل أساس احلساب يف اآلخرة 

ُقْل أََمَر َرِبَِ  ﴿ :احلكم العدل فقد جعل القس  من أمر  قال تعاىل إن هللا سبحانه وتعاىل هو
 ﴾ خُمِْلِصنَي َلُه ٱلدَِيَن َكَما َبَدَأُكْم تَرُعوُدونَ  بِٱْلِقْسِ  َوأَِقيُمواْ ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلَِ َمْسِجٍد َوٱْدُعو ُ 

للذين يعرتضون  , ومن أمر املصلحني من الناس مع تبشري  ابلعذاب اَلليم [25:َلعراف ]ا
ٱلنَِّبيَِنَي ِبَغرْيِ َحقٍَ َويَرْقتُرُلوَن ٱلَِّذيَن ِإنَّ ٱلَِّذيَن َيْكُفُروَن ِِبََيِت ٱّلِلَِّ َويَرْقتُرُلوَن  ﴿ :قريقهم قال تعاىل

ْرُهم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  , وهو سبحانه القوام  [21: ل عمران آ] ﴾ أَيُْمُروَن بِٱْلِقْسِ  ِمَن ٱلنَّاِس فَرَبشَِ
ُ أَنَُّه اَل ِإلَٰرَه ﴿ ابلقس  قال تعاىل : ِإالَّ ُهَو َوٱْلَمالَِئَكُة َوأُْوُلواْ ٱْلِعْلِم َقآِئَماا بِٱْلِقْسِ  الَ َشِهَد ٱّلِلَّ

 .[18ل عمران :آ] ﴾ِإلَٰرَه ِإالَّ ُهَو ٱْلَعزِيُز ٱحلَِْكيمُ 
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ٱْلَمَوازِيَن َوَنَضُع ﴿: قال تعاىل سوهو الذي يقيم القس  ليوم القيامة ويقضي به بني النا 
َنا هِبَا َو  ْن َخْرَدٍل أَتَريرْ َكَفٰى بَِنا ٱْلِقْسَ  لِيَرْوِم ٱْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم نَرْفٌس َشْيئاا َوِإن َكاَن ِمثْرَقاَل َحبٍَّة مَِ

 .[47اَلنبياء : ] ﴾ َحاِسِبنيَ 

مجعهم  , وقضائه القس  بني عباد  إذا أن هللا تعاىل خيرب عن حكمه ابلعدل: ومعىن ذلك 
, وأنه يضع هلم املوازين العادلة, اليت يبني فيها مثاقيل الذر, الذي توزن هبا  يف يوم القيامة

ئاا  )مسلمة أو كافرة ( َفال ُتْظَلُم نَرْفٌس  ﴿احلسنات والسيئات,  َبن تنقص من  (َشيرْ
 . حسناهتا, أو يزاد يف سيئاهتا

 ﴿  أو شراليت هي أصغر اَلشياء وأحقرها, من خري ﴾ِمثْرَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ َوِإْن َكاَن  ﴿
َنا هِبَا َفَمْن يَرْعَمْل ِمثْرَقاَل َذرٍَّة َخرْياا يَرَرُ  *  ﴿ :وأحضرانها, ليجازى هبا صاحبها, كقوله ﴾أَتَريرْ

 .(1)  [7الزلزلة : ] ﴾ َوَمْن يَرْعَمْل ِمثْرَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَرَر ُ 

نَرُهْم بِٱْلِقْسِ  َوُهْم اَل  ﴿ويقول تعاىل جل ذكر  َوِلُكلَِ أُمٍَّة رَُّسوٌل فََّذا َجآَء َرُسوهُلُْم ُقِضَي بَريرْ
 .[47يونس: ] ((يُْظَلُمونَ 

: ولكل أمة خلت قبلكم , أيها الناس , رسول أرسلته إليهم, كما أرسلت وتفسري ذلك  
ا إليكم , يدعون  ين: , يع ﴾فََّذا َجآَء َرُسوهُلُمْ ﴿ من أرسلتهم إليهم إىل دين هللا وقاعتهحممدا

نَرُهْم بِٱْلِقْس ِ ﴿,  يف اآلخرة ,  ﴾يُْظَلُمونَ  َوُهْم الَ ﴿,  قضي حينئذ بينهم ابلعدل  ﴾ُقِضَي بَريرْ
من جزاء أعماهلم شيئاا , ولكن جيازي احملسن إبحسانه . واملسيُء من أهل اإلميان , إما أن 

_____________________ 
 (.524 /1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن انصر السعدي , )   -1
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عاقبه هللا , وأما أن يعفو عنه, والكافر خيلد يف الناِر. فذلك قضاء هللا بينهم ابلعدل, وذلك ي

 .(1) ال شَك عدٌل ال ظلمٌ 

َلمَّا رَأَُوا  َأَسرُّوا النََّداَمةَ َدْت ِبِه وَ الفْرتَ  ْرضِ َوَلْو َأنَّ ِلُكلَِ نَرْفٍس ظََلَمْت َما يف اَل﴿: ويقول تعاىل
نَرُهْم اِبْلِقْسِ  َوُهْم ال يُْظَلُمو  اْلَعَذاَب َوُقِضيَ   [54:يونس] ﴾نَ بَريرْ

نَرُهْم اِبْلِقْسِ  َوُهْم ال يُْظَلُموَن  ﴿قوله   أي قضى هللا بني املؤمنني وبني الكافرين  ﴾َوُقِضَي بَريرْ
أو بني الرؤساء واَلتباع أو بني الظاملني من الكفار واملظلومني وقيل : معىن القضاء بينهم : 

يف حمل نصب على احلال :  ﴾َوُهْم ال يُْظَلُمونَ ﴿إنزال العقوبة عليهم والقس  : العدل ومجلة 

 .(2)الذي حل هبم فَّنه بسبب ما كسبوا  أي ال يظلمهم هللا فيما فعل هبم من العذاب

يعاا َوْعَد اّلِلَِّ حَ ﴿ويقول تعاىل :  ُ  لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيدُ  ُه يَرْبَدأُ ا ِإنَّ قًّ ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم مجَِ
يمٍ ِمْن  رَابٌ شَ ْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت اِبْلِقْسِ  َوالَِّذيَن َكَفُروا هلَُ   ﴾ا َكانُوا َيْكُفُرونَ  َوَعَذاٌب أَلِيٌم مبَِ محَِ

 [ 4يونس: ]

 . (4) "والقس  هنا املراد به العدل":  -رمحه هللا  – (3) قال القرقيب

_____________________ 
 ( .15/99يف َتويل آي القرآن للطربي )جامع البيان   -1

, ) 1, ط فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريالشوكاين , حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين ,  -2
 ( .515/ 2ه ( , )1414دار ابن كثري , دار الكلم الطيب ,  –دمشق , بريوت 

هو اإلمام أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أِب بكر اخلزرجي اَلنصاري مشس الدين القرقيب , تفقه على مذهب اإلمام مالك , واعتىن  -3
هر( . انظر : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب )بريوت : دار 671سنة ) –رمحه هللا  –بتفسري القرآن الكرمي , تويف 

 ( . 318, 317)صالكتب العلمية ( , 

, حتقيق : هشام مسري البخاري , )اململكة العربية السعودية  اجلامع ألحكام القرآنمشس الدين القرقيب , حممد بن أمحد بن أِب بكر ,  -4
 (309 /8م( , ) 2003 -هر 1423: دار عامل الكتب ابلرَيض , 
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ابلعدل ي ألقس  ابىل فيكون املعىن أن أساس احلساب واجلزاء يف اآلخرة هو قضاء هللا تعا
انوا مبا ك ب أليمم وعذامحي والذين كفروا هلم شراب من,فالذين آمنوا جيزون اجلنة مبا كسبوا , 

 .  يكفرون 

 

 

 

 

 

 

 ثاين الفصل ال

 قواعد احلكم ابلعدل وموانعه وصفات احلاكم العادل
 

 وفيه ثالثة مباحث :   

 . قواعد احلكم ابلعدل  ول :املبحث األ

 . موانع العدل يف احلكم املبحث الثاين : 

 العادل . صفات احلاكماملبحث الثالث : 
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 قواعد احلكم ابلعدل املبحث األول :

 :مها أساس احلكم وغايته العدل واملساواة  املطلب األول :

 :  أ/ العدل

العدل بصفة عامة: هو تنفيذ حكم هللا , أي أن حيكم قبقاا ملا جاءت به الشرائع السماوية 
احلقة, كما أوحى هبا هللا إىل أنبيائه ورسله , وهو واجب على كل حاكم حىت على اَلنبياء 

إبمجاع العلماء, وهو أساس نظام احلكم اإلسالمي وغايته املقصودة, سواء بني املسلمني , أم 
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وبني اَلعداء؛ َلن العدل قوام العاملني يف الدنيا واآلخرة , وبه قامت السموات  بينهم

 . (1)واَلرضون, وهو أساس امللك وأما الظلم , فهو قريق خراب املدنيات وزوال السلطان 

ليه وسلم , عهللا  َلىوقد ورد يف القرآن عدة آَيت حتث عليه, وأكدت عليه أحاديث النيب ص
 .الا بني الناسوقبقه الصحابة فع

[ وأمر هللا 09]النحل:  ﴾ ْحَسانِ َواإل ُمُر اِبْلَعْدلِ ِإنَّ هللَا أيَْ  ﴿: ومن تلك اآلَيت قوله تعاىل 
 .بفعل كما هو معلوم يقتضي وجوبه

اِس َأن نَّ الَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ ْهِلَها َوإِ ىَل أَ ِت إِ ِإنَّ هللَا أَيُمرُُكْم َأن تُرَؤدُّوا اَلَماانَ  ﴿: وقوله تعاىل 
 .[58]النساء:  ﴾حَتُْكُموا اِبْلَعْدلِ 
نْرُفِسُكْم أَِو َء هلِل َوَلْو َعَلى أَ ْسِ  ُشَهَداْلقِ  ابِ ََي أَيرَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَروَّاِمنيَ ﴿وقوله تعاىل: 

هْلََوى َأن تَرْعِدُلوا َوِإن تَرْلُووا اَما َفاَل تَرتَِّبُعوا أَْوىَل هبِِ  اهللُ ا فَ اْلَواِلَدْيِن َواَلقْرَرِبنَي ِإن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقريا 
 .[135 النساء:] ﴾ اَن مبَا تَرْعَمُلوَن َخِبريااأَْو تُرْعِرُضوا فَّنَّ هللَا كَ 

ا أَنْرَزَل هللاُ ِمن  َءُهْم َوُقْل آَمنُت مبَِ ِبْع َأْهَواتَرتَّ  الَ وَ فَِلَذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت  ﴿ وقوله تعاىل :
َنُكمُ  ِكَتاٍب َوأُِمْرُت َلْعِدلَ    [ 15]الشورى: ﴾ بَريرْ

[. وجاء نص خاص 152:  ]اَلنعام  ﴾ َوِإَذا قُرْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُرْرََب ﴿وقوله تعاىل : 
ََي أَيرَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَروَّاِمنَي ّلِلَِِّ ُشَهَداَء  ﴿عدل مع اَلعداء وهو قوله تعاىل: يوجب ال

ِإنَّ اّلِلََّ  اِبْلِقْسِ  َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَرْوٍم َعَلى َأالَّ تَرْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْرَرُب لِلترَّْقَوى َواترَُّقوا اّلِلََّ 
 [ , وغريها من اآلَيت اليت استعرضناها وبينها سلفاا.8  ]املائدة: ﴾َخِبرٌي مبَا تَرْعَمُلونَ 

_____________________ 
ت الفقهيَّة وحتقيق األحاديث الفقه اإلسالمي وأدلته الشَّامل لألدل  وهبة الزحيلي , أ.د.  -1 ة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهم  النَّظرايَّ

 ( .327 /8, ) دمشق دار الفكر ( , ) 4, طالنَّبويَّة وخترجيها
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مث إن ترك العدل يعد ظلماا , وهللا سبحانه وتعاىل حرم الظلم وذم أهله وتوعدهم ابلعذاب 

 .(1) الشديد يوم القيامة واهلالك يف الدنيا

 .[42 ]إبراهيم: ﴾ ُمونَ لظَّالِ احَتَْسََبَّ هللَا َغاِفالا َعمَّا يَرْعَمُل َواَل  ﴿قال تعاىل: 
 .[52: النمل] ﴾ فَِتْلَك بُرُيوهُتُْم َخاِويَةا مبَا ظََلُموا ﴿وقال تعاىل: 
 .[22ت: لصافا]ا ﴾ اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوَأْزَواَجُهمْ  ﴿وقال تعاىل: 
  ب/ املساواة

الشامل يشمل هذا املبدأ الشائع اآلن؛ َلن العدل يتطلب التسوية يف املعاملة العدل مبعنا  
ويف القضاء ويف احلقوق وملكيات اَلموال. عرب أبو بكر رضي هللا عنه عن ذلك بقوله: 

فيكم ضعيف عندي حىت آخذ  الضعيف فيكم قوي عندي حىت آخذ احلق له, والقوي»
املشهورة َلِب موسى اَلشعري: " آِس بني الناس يف ويف رسالة عمر « احلق منه إن شاء هللا 

 . وجهك وعدلك وجملسك, حىت ال يطمع شريف يف حيفك, وال ييأس ضعيف من عدلك
(2) " 

العامة اليت أقرها اإلسالم, وهي من املباد  اليت تساهم يف بناء  أحد املباد  فاملساواة يعد 
اجملتمع املسلم, ويعترب هذا املبدأ من أهم املباد  اليت جذبت الكثري من الشعوب قدميا حنو 

ََي أَيرَُّها النَّاُس ِإانَّ  ﴿يدا ملبدأ املساواة قوله تعاىل: اإلسالم, ومما ورد يف القرآن الكرمي َتك

_____________________ 
 .49ه( ص1407, ) اَلردن: دار الفرقان , 2, طالنظام السياسي يف اإلسالم أبو فارس , حممد عبد القادر ,  -1

 

 ( .932 /8) ,  الفقه اإلسالمي وأدلته الزحيلي ,وهبة أ.د.  -2
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 ﴾َمُكْم ِعْنَد هللِا أَتْرَقاُكمْ َخَلْقَناُكم مَِن ذََكٍر َوأُنْرَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابا َوقَرَباِئَل لِتَرَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكرَ 
 .[13:  ]احلجرات

,  , العرب والعجم , الرجال والنساء , احلاكم واحملكوم فالناس مجيعا يف نظر اإلسالم سواسية
غى اإلسالم الفوارق بني الناس بسبب اجلنس واللون أو النسب أو اَلبيض واَلسود, لقد أل

 ., واحلكام واحملكومون كلهم يف نظر الشرع سواء الطبقة
وجاءت ممارسات املسلمني التطبيقية خري شاهد على ذلك, فهذا أبو بكر يف أول خطبة له 
بعد أن توىل اخلالفة يقول: "وليت عليكم ولست خبريكم, فَّن أحسنت فأعينوين وإن أسأت 
فقوموين, القوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه, والضعيف فيكم قوي عند  حىت 

 .(1)آخذ له حقه" 

 

 الثاين : الشورى وأثرها يف حتقيق احلكم العادل  املبحث

 أوالا : الشورى يف اللغة واالصطالح 

 الشورى يف اللغة: أ/ 

الشُّوَرى: املشورة, واملشاورة: استخراج الرأي, يقال: َشاَوْرتُُه يف اَلمر, استشرته, وقلبت منه 
 .(2)املشورة 

_____________________ 
 . 44, صالنظام السياسي يف اإلسالم أبو فارس , حممد عبد القادر ,  -1

 

 (.437 /4, ) لسان العرب ابن منظور , -2

= 
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 ب/ الشورى يف االصطالح : 

 .(1)جعة البعض إىل البعض هي استخراج الرأي, مبرا

 اثنياا: الشورى وأثرها يف حتقيق احلكم العادل :

إن تداول الرأي يف احلوادث مارسته الشعوب منذ أقدم العصور, مارسه العرب والفرس, 
واملصريون, واهلنود, والرومان, والصينيون, ومارسه امللوك والفراعنة, ومل يوجد شعب وال أمة 

  .( 2)إال مارسته يف القدمي واحلديث 

يف القدمي ابَل ودرسا ا خذ بنظام الشورى إذ يقص علينا وإن القرآن الكرمي ليقدم لنا منوذجا ا
اإلذعان  قصة ملكة سبأ عندما وصلها كتاب من سليمان عليه السالم يدعوها فيه إىل

ابلوحدانية والربوبية وإىل الطاعة واإلسالم دعت املأل وهم أشراف الناس من قومها ووجوههم 
 ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن ِإيَنِ أُْلِقَي ِإيَلَّ ِكَتاٌب َكِرميٌ ﴿ إليها فقالت:  (3)املقربون 

_____________________ 
= 
 

 

 (. 560 /1, )مادة َشَور ,  مفردات ألفاظ القرآن الكرمي اَلصفهاين , -1

 

,  , الشارقة : مكتبة الصحابة1طتبصرة املؤمنني بفقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي ، . الصالِب , علي حممد بن حممد ,  -2
 .538ه( , ص 1422

 

 .  17ه(, ص1405, )اَلردن : دار البشري , 1, ط الشورى بني األصالة واملعاصرةعز الدين التميمي ,  -3
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َعةا أَْمراا الرَِّحيِم َأالَّ تَرْعُلوا َعَليَّ َوأْتُوين ُمْسِلِمنَي قَاَلْت ََي أَيرَُّها اْلَمألُ أَفْرُتوين يف أَْمرِي َما ُكنُت قَاقِ 
 ﴾وا ََبٍْس َشِديٍد َواَلْمُر ِإلَْيِك فَانظُرِي َماَذا ََتُْمرِيَن َحىتَّ َتْشَهُدوِن قَاُلوا حَنُْن أُوُلوا قُروٍَّة َوأُولُ 

 .] 33 - 29]النمل: 

ية , فهي إلسالمالة فالشورى تعد ركيزة أساسية وعنصر من العناصر اليت تقوم عليها الدو 
 أساس احلكم العادل يف اإلسالم , ومن أبرز مساته وخصائصه.

َلْو ُكنَت َفظًّا وَ نَت هَلُْم لِ ّلِلَِ اَن فَِبَما َرمْحٍَة مَِ  ﴿يقول هللا عز وجل يف خطاب موجه لويل اَلمر 
ُهْم  ِر فََّذا َعَزْمَت َشاِوْرُهْم يف اََلمْ ْر هَلُْم وَ تَرْغفِ اسْ وَ َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنرْ

 [ .159ران : ]آل عم ﴾  ِإنَّ اّلَِلَ حيُِبُّ اْلُمتَروَكَِِلنيَ فَرتَروَكَّْل َعَلى اّلِلَِ 

يقرر  ﴾َوَشاِوْرُهْم يف اََلْمِر  ﴿: " وهبذا النص اجلازم -رمحه هللا  –يقول صاحب الظالل 
وهو  –حىت وحممد صلى هللا عليه وسلم هو الذي يتوال   –اإلسالم املبدأ يف نظام احلكم 
لمة شكاا يف أن الشورى مبدأ أساسي , ال يقوم نظام اإلسالم نص قاقع ال يدع لألمة املس

 .(1) على أساس سوا  "

ح الشورى, ومد   ابسمكرميوَلمهية الشورى يف حياة اَلمة, مسى هللا تعاىل سورة يف القرآن ال
 أهل الشورى أثناء حديثه عن فرائض كلية يف اإلسالم .

ْسَتَجابُوا اِذيَن الَّ وَ ﴿ سورة الشورى :  فقال جل شأنه يف خطاب موجه لألمة اإلسالمية يف
نرَ   . [ 38شورى : ﴾ ]ال اُهْم يُرْنِفُقونَ ا َرَزقْرنَ  َوممَّ ُهمْ ِلَرهبَِِْم َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَريرْ

_____________________ 
 (.501 /1, للسيد قطب ) يف ظالل القرآن  -1
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فالشورى يف اَلمة مبدأ أصيل, وصفة الزمة, بدوهنا تفقد اَلمة صالحها كما لو تركت 
, حيث ترتكز عليها كل دولة راقية تنشد لرعاَيها اَلمن واالستقرار, ( 1) الصالة أو الصيام

والفالح والنجاح؛ ذلك َلهنا الطريق السليم اليت يتوصل هبا إىل إجراء اآلراء واحللول, لتحقيق 
 .( 2)مصاحل اَلفراد, واجلماعات, والدول 

ة الشئون وابا يف إدار , وأسلتمعاجملوقد تفرد اإلسالم هبذا املبدأ اَلصيل, وأقر  سلوكاا عاماا يف 
مة والدولة لى اَلد عالعامة ملا له من مقاصد عظيمة , ومصاحل كبرية , وفوائد جليلة تعو 

 واجملتمع ابخلري والربكة ومن ذلك : 

عاقفية,  دفاعات انيتعرض احلكام والقادة والرؤساء يف كثري من اَلحيان والظروف إىل -1
رى من أجنح ن الشو تكو  وآاثر سيئة على حياة اَلمة, ويف هذ  احلالةتكون ذات نتائج سلبية 

ة هلم من رة عصمشاو الضواب  لكبح مجاح العواقف لدى احلكام والقادة والرؤساء, ففي امل
 .اإلقدام على أمور تضر ابَلمة وقد ال يشعرون بضررها

 وير , وتعزيزعام وتنالي الشورى نوع من احلوار املفتوح, ومن أحسن اَلساليب لتوعية الرأ -2
خري  رءوسني, وهويس وامللرئعوامل احلب والثقة بني احلاكم واحملكومني, والقائد واملقودين, وا

ليت تنمو ئعات الشااأسلوب يف احلكم لعزل الشكوك, ونفي اهلواجس وإزالة اَلوهام, ووقف 
 .عادة يف ظل االستبداد وتنتشر يف عتمة الغوغائية

_____________________ 
 .64, )دار الوفاء للطباعة والنشر ( , ص الطريق إىل مجاعة املسلمنيحسني بن حمسن علي جابر ,   -1

 

 . 80, صالنظام السياسي يف اإلسالم أبو فارس , حممد عبد القادر ,   -2
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ة, اجلماعتمع و اإلسالم َبن يشعر كل فرد أن له دورا يف حياة اجملتقضي مباد   -3 
ومهارات  وآراء كاروالشورى تتيح الفرصة أمام كل فرد لكي يقدم ما يستطيع من جهود وأف

 .ةالعام ئونخلري اجملتمع, كما تتيح الفرصة أمام كل فرد ليعرب عن رأيه يف الش
فرد لا وفيها إشعار الفكري َلفراد اَلمة, إن الشورى متنح الدفء العاقفي, والتماسك -4

اإلبداع و االجتهاد و تمع حنجملابقيمته الذاتية, وقيمته الفكرية, وقيمته اإلنسانية, وتدفع أفراد 
 .والرضا وتتفجر الطاقات وتتكشف املواهب املغمورة يف اَلمة

طيح ة, وتنلدفياإن الشورى تساهم يف عالج ضروب الكبت الضاغطة, وكوامن اَلحقاد  -5
ام, وصدق خ النظرسيبكثري من الكظوم اخلفية, وتدفع رعاَي الدولة للعطاء واحلرص على ت

 .الوالء

ة َبنه وكيل الدول رئيسويف نظام الشورى تذكري لألمة َبهنا هي صاحبة السلطان وتذكري ل -6
 .عنها يف مباشرة احلكم والسلطان

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ء برسول هللا ويف املشاورة امتثال َلمر هللا هبا, واقتدا -7 , وهذ   -َصلَّى اّلِلَّ
 . (1)املزية أرجح املزاَي املتقدمة, وهذا أهم العوامل يف جناح نظام الشورى 

 

 

 

_____________________ 
 . 34 -33, ص الشورى بني األصالة واملعاصرةعز الدين التميمي ,   -1
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 موانع العدل :  املبحث الثاين

إن إقامررة العرردل يف اَلرض ال ميكررن أن يررتم إال حررني تتجرررد النفرروس هلل, وتتخلررى عررن رغباهتررا 
إلرضرراء  , ونعيمهررا النفسرري هررو العمررل املشرروعة, ويكررون هرردفها اَلمسررى هررو ابتغرراء مرضراة هللا

, هلل فقر , وتعرامالا مباشرراا مرع  ﴾ّلِلَِّ ُكونُوا قَرروَّاِمنَي اِبْلِقْسرِ  ُشرَهَداَء ﴿هللا, ولذا قال سبحانه: 
املالبسرررات احمليطرررة هللا, ال حلسررراب أحرررد, وال ملصرررلحة فررررد أو مجاعرررة أو أمرررة, وال تعرررامالا مرررع 

َبي عنصررر مررن عناصررر القضررية, ولكررن تعررامالا مررع هللا وَترررداا مررن كررل ميررل, ومررن كررل هرروى, 

 . (1) ومن كل مصلحة, ومن كل اعتبار

_____________________ 
,رقم اخلطبة يف املوقع  إقامة العدل يف األرض مسة من مسات هللاحممد بن عبد هللا اهلبدان , ملتقى اخلطباء , عنوان اخلطبة :  -1

= 
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أَِو نْرُفِسررُكْم أَ  ّلِلَِِّ َولَررْو َعلَررى ِ  ُشررَهَداءَ  اِبْلِقْسررََي أَيرَُّهررا الَّررِذيَن َآَمنُرروا ُكونُرروا قَررروَّاِمنيَ  ﴿ :قررال تعرراىل  
ُعروا اهْلَرَوى َأْن تَرْعرِدُلوا َوِإْن تَرْلرُووا  هِبَِمرا فَراَل تَرتَّبِ  أَْوىَل ا فَراّلِلَُّ اْلَواِلَدْيِن َواَْلَقْررَرِبنَي ِإْن َيُكرْن َغِنيًّرا أَْو َفِقرريا 
 [. 135ساء: ]الن ﴾ أَْو تُرْعِرُضوا فَّنَّ اّلِلََّ َكاَن مبَا تَرْعَمُلوَن َخِبرياا

 سالم, فيتعنييف اإل قامهمن أعظم اَلمور وأدل على دين القائم به, وورعه ومالقيام ابلقس  ف
ينيه, وحمل ْصب عنُ له على من نصح نفسه وأراد جناهتا أن يهتم له غاية االهتمام, وأن جيع

 .عمل بهال إرادته, وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القس  أو

ُعوا َفال تَرتَّبِ  ﴿ىل على إزالة هذا املانع بقوله: وهلذا نبه تعاوأعظم عائق لذلك اتباع اهلوى, 
أي: فال تتبعوا شهوات أنفسكم املعارضة للحق, فَّنكم إن اتبعتموها   ﴾اهْلََوى َأْن تَرْعِدُلوا 

عدلتم عن الصواب, ومل توفقوا للعدل, فَّن اهلوى إما أن يعمي بصرية صاحبه حىت يرى احلق 
ما أن يعرف احلق ويرتكه َلجل هوا , فمن سلم من هوى نفسه وفق ابقال والباقل حقا, وإ

 . (1)للحق وهدي إىل الصراط املستقيم

بنداء  تبدأ هذ  اآلَيتو يف تفسري  هلذ  اآلية  "  –رمحه هللا –ويقول صاحب الظالل 
اجلماعة املؤمنة إىل النهوض بتكاليف دورها , يف إقامة العدل بني الناس على النحو الفريد 

العدل الذي تتعامل فيه اجلماعة مع هللا مباشرة؛  -الذي مل يقم إال على يد هذ  اجلماعة 

_____________________ 
= 

(2583.) 

 .205, ص تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانعبد الرمحن السعدي ,  -1
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مبا يف ذلك ما يسمى مصلحة اجلماعة أو  -متخلصة من كل عاقفة أو هوى أو مصلحة 
 متجردة من كل اعتبار آخر غري تقوى هللا ومرضاته .  -اَلمة أو الدولة! 

ا ليقيموا هذا العدل . . بصورته هذ  . . ومنزل هذا القرآن بنداء الذين آمنو  هذ  اآلَيتبدأ ت
يعلم حقيقة اجملاهدة الشاقة , اليت تتكلفها إقامة العدل على هذا النحو . ويف النفس البشرية 

ضعفها املعروف , وعواقفها َتا  ذاهتا وَتا  اَلقارب؛ وَتا  الضعاف من املتقاضني وَتا  
ن واَلقربني , وَتا  الفقري والغين؛ َتا  املودة وَتا  الشنآن . . اَلقوَيء أيضاا . َتا  الوالدي

ويعلم أن التجرد من هذا كله حيتاج إىل جهاد شاق . جهاد للصعود إىل هذ  القمة على 

 . (1)" سفوح ملساء! ال تتعلق فيها النفس بشيء إال حببل هللا

 اْحُكْم َبنْيَ النَّاسِ اَْلَْرِض فَ  ةا يف ِليفَ خَ َجَعْلَناَك ََي َداُووُد ِإانَّ  ﴿ويقول تعاىل يف حمكم كتابه : 
ِل اّلِلَِّ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد  َيِضلُّوَن َعْن َسِبينَّ الَِّذينَ  إِ ّلِلَِّ اِبحلَْقَِ َواَل تَرتَِّبِع اهْلََوى فَرُيِضلََّك َعْن َسِبيِل ا

 [. 26: ص] . ﴾ مبَا َنُسوا يَرْوَم احلَِْسابِ 

ان قبلك من كعد من  ن ب ذكر : وقلنا لداود: َي داود إان استخلفناك يف اَلرض ميقول تعاىل
 رسلنا حكما بَب أهلها.

يقول: وال  ﴾َوال تَرتَِّبِع اهْلََوى ﴿  يعين: ابلعدل واإلنصاف ﴾ْم َبنْيَ النَّاِس اِبحلَْقَِ فَاْحكُ  ﴿ 
ُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ فرَ  ﴿قَ احلق والعدل فيه, فتجور عن احلتؤثر هواك يف قضائك بينهم على 

_____________________ 
 (  .774 /2السيد قطب , يف ظالل القرآن , ) -1
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يقول: فيميل بك اتباعك هواك يف قضائك على العدل والعمل ابحلَق عن قريق هللا الذي  ﴾

 .(1) جعله َلهل اإلميان فيه, فتكون من اهلالكني بضاللك عن سبيل هللا

ِ  َوال  ُشَهَداَء اِبْلِقسْ اِمنَي ّلِلَِّ قَروَّ وا ونُ ََي أَيرَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُ  ﴿ ويقول تعاىل يف حمكم كتابه :
 ِإنَّ اّلِلََّ َخِبرٌي مبَا ْقَوى َواترَُّقوا اّلِلََّ َرُب لِلترَّ َو أَقرْ هُ  جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَرْوٍم َعَلى َأال تَرْعِدُلوا اْعِدُلوا

 [. 8املائدة : ] ﴾ تَرْعَمُلونَ 

ونوا قوامني ابحلق هلل, أي: ك  ﴾  ّلِلَِّ اِمنيَ وا ُكونُوا قَروَّ آَمنُ ََي أَيرَُّها الَِّذيَن ﴿ : يقول تعاىل ذكر  
  ابجلور. اللعدل ي: ابأ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِ   ﴿وكونوا  عز وجل, ال َلجل الناس والسمعة,

أي: ال حيملنكم بُرْغض قوم على ترك   ﴾ قَرْوٍم َعَلى َأال تَرْعِدُلوا َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآنُ  ﴿وقوله: 
ُلوا اْعدِ  ﴿ا كان أو عدواا؛ وهلذا قال: العدل فيهم, بل استعملوا العدل يف كل أحد, صديق

 . (2) أي: َعْدُلكم أقرب إىل التقوى من تركه  ﴾ُهَو أَقْرَرُب لِلترَّْقَوى

 

 

_____________________ 
 (  . 21/189ير الطربي , )ابن جر  -1

 

 

 ( .3/62ابن كثري الدمشقي , تفسري القرآن العظيم , )  -2
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   صفات احلاكم العادلاملبحث الثالث : 

  م لسالصفات احلاكم العادل من خالل قصة داوود عليه ا:  املطلب األول

 *أَوَّاب َذا اَْلَْيِد ِإنَّهُ  اَن َداُوودَ َعْبدَ  ُكرْ اْصربْ َعَلى َما يَرُقوُلوَن َواذْ ﴿يقول تعاىل يف حمكم كتابه : 
َوَشَدْداَن ُمْلَكُه * َلُه أَوَّابٌ  حَمُْشورَةا ُكلٌّ رْيَ َوالطَّ * اقِ ْشرَ اإْلِ ِإانَّ َسخَّْراَن اجْلَِباَل َمَعُه ُيَسبَِْحَن اِبْلَعِشيَِ وَ 

َناُ  احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطَاِب   . [ 20-17: ص] ﴾َوَآتَريرْ

َّن قوهلم ال فلرسل, اك من كما صرب َمْن قبل   ﴾اْصربْ َعَلى َما يَرُقوُلونَ ﴿ وتفسري ذلك : 
 ضرون أنفسهم.يضر احلق شيئا, وال يضرونك يف شيء, وإمنا ي

اِبْلَعِشيَِ َواإلْشرَاِق  اَل َمَعُه ُيَسبَِْحنَ ْراَن اجْلِبَ َسخَّ  انَّ إِ َواذُْكْر َعْبَداَن َداُوَد َذا اَلْيِد ِإنَُّه أَوَّاٌب *  ﴿ 
َناُ  اُه وَ ْلكَ * َوالطَّرْيَ حَمُْشورَةا ُكلٌّ َلُه أَوَّاٌب * َوَشَدْداَن مُ   . ﴾طَاِب حلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْ آتَريرْ
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تذكر  وحد , ويبادة ّلِلَ لعابملا أمر اّلَِل رسوله ابلصرب على قومه, أمر  أن يستعني على الصرب 
ْمِد َربََِك قَرْبَل َسبَِْح حِبَ وَ لُوَن ُقو فَاْصربْ َعَلى َما يرَ  ﴿بدين, كما قال يف اآلية اَلخرى: حال العا

 ﴾الشَّْمِس َوقَرْبَل ُغُروهِبَا  قُُلوعِ 
يمة : القوة العظأي  ﴾ ْيدِ َذا اَل ﴿اّلَِل داود عليه الصالة والسالم لعابدين, نيب ومن أعظم ا

اَلمور  ّلَِل يف مجيعاع إىل جَّا ر أي:  ﴾ِإنَُّه أَوَّاٌب  ﴿دة اّلَِل تعاىل, يف بدنه وقلبه. على عبا
يقع  ع إليه عندماء, رجا دعاابإلانبة إليه, ابحلب والتأله, واخلوف والرجاء, وكثرة التضرع وال

 منه بعض اخللل, ابإلقالع والتوبة النصوح.
يَِ اِبْلَعشِ  ﴿ د رهباحبم اجلبال معه, تسبح معهومن شدة إانبته لربه وعبادته, أن سخر اّلَِل 

 أول النهار وآخر . ﴾إلْشرَاِق َوا
وَّاٌب أَ  ﴿ تعاىل ري, هللبال والطمن اجل ﴾ ُكلٌّ   ﴿معه جمموعة  ﴾رْيَ حَمُْشورَةا الطَّ  ﴿سخر ( و  )

 عليه ابلعبادة. نَُّة اّلِلَ فهذ  مِ  ﴾  َمَعُه َوالطَّرْيَ ََي ِجَباُل أَوَِِب  ﴿امتثاال لقوله تعاىل:  ﴾
أي: قوينا  مبا أعطينا  من  ﴾َوَشَدْداَن ُمْلَكُه  ﴿م فقال: منته عليه ابمللك العظي مث ذكر

 ﴿مث ذكر منته عليه ابلعلم فقال:  اَلسباب وكثرة اْلَعَدد واْلُعَدِد اليت هبا قوَّى اّلَِل ملكه,
َناُ  احلِْْكمَ  أي: اخلصومات بني  ﴾َوَفْصَل اخلِْطَاِب  ﴿أي: النبوة والعلم العظيم,  ﴾َة َوآتَريرْ

 .(1) الناس
لسعادة يف اقق له حت إن املتأمل يف اآلَيت السابقة يتعرف على صفات احلاكم املؤمن اليت

 الدنيا واآلخرة .

 ومن أهم تلك الصفات : 

ا  -1 ة قدر  َبن لى جاللع - صلى هللا عليه وسلم -الصرب: فقد أمر هللا تعاىل نبينا حممدا
 يف الصرب على قاعة هللا. داود عليه السالميقتدي ب

_____________________ 
 (.711 /1, )  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنانالسعدي ,  -1
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تعظيم, ميع للاجل وعرب عن نفسه بصيغة ﴾َعْبَدانَ ﴿العبودية: فقد وصفه ربه بقوله  -2
هبا ليلة  -لم عليه وس صلى هللا -والوصف ابلعبودية هلل غاية التشريف, كوصف حممد 

 [.1]اإلسراء: ﴾ اَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِد ِ ُسْبحَ ﴿املعراج: 
 .﴾ْيدِ َذا اَل﴿واالحرتاز عن املعاصي يف قوله:  القوة على أداء الطاعة -3
لقوة على , وصف اب﴾ابٌ  َأوَّ هُ ِإنَّ ﴿يف أمور  كلها, يف قوله تعاىل:  والرَجاع إىل هللا ابلطاعة -4

ج عبادة على هنيف ال تهدقاعة هللا, وَبنه أواب دليل على كمال معرفته ابهلل اليت جعلته جي
 رابين صحيح.

ه ند أو احلرس, وجعلنا ل[, أي قوينا ملكه ابجل20]ص: ﴾َدْداَن ُمْلَكهُ َوشَ ﴿قوة امللك:  -6
 ملكاا كامالا من مجيع ما حيتاج إليه امللوك.

َناُ  احلِْْكَمةَ ﴿احلكمة:  -7 لعقل والفطنة, والعلم, [, أعطينا  الفهم وا20]ص: ﴾َوآتَريرْ
 والعدل, وإتقان العمل, واحلكم ابلصواب.

[, أي: وأهلمنا  حسن 20]ص: ﴾َوَفْصَل اخلِْطَابِ ﴿حسن الفصل يف اخلصومات:  -8
اللفظ  الفصل يف القضاء إبحقاق احلق وإبطال الباقل, وإجياز البيان جبعل املعىن الكثري يف

 .(1)القليل
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
التبصرة بفقه النصر ( , وانظر: 185 -183 /23ه( , ) 1411, ) بريوت : دار الفكر , 1, ط ، تفسري املنريأ.د وهبة الزحيلي  -1

 , لعلي حممد الصالِب , ص , بتصرف يسري.والتمكني 
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 : أبرز صفات سليمان عليه السالم كحاكم دولة  املطلب الثاين
السالم   ن عليهيماإن سورة النمل تلك السورة العظيمة قد عرضت يف بعض آَيهتا صفات سل

 كملك وحاكم ممكن له يف اَلرض ومن تلك الصفات : 
نَ آَقْد َولَ ﴿ا أعطي أبو  من قبل, قال تعاىل: احلكمة, وذلك مثلمو العلم  -1  اتَريرْ

ا َوقَاالَ احْلَْمُد هلِل الَِّذي و َداُوَد َ  ْن ِعَباِدِ  اْلُمؤْ  َلى َكِثريٍ عَ َلَنا ضَّ فَ ُسَلْيَماَن ِعْلما َوَوِرَث  *ِمِننَي مَِ
َذا هَلَُو اْلَفْضُل  ِإنَّ هَ وتِيَنا ِمن ُكلَِ َشْيءٍ طَّرْيِ َوأُ َق النطِ ُسَلْيَماُن َداُوَد َوقَاَل ََي أَيرَُّها النَّاُس ُعلَِْمَنا مَ 

 [.16,15]النمل:  ﴾اْلُمِبنيُ 
وهلذا اعترب سليمان ُملكه مفخرة عن ملك بلقيس ليس المتداد  وسعته وتفوقه فحسب, 

َوأُوتِيَنا اْلِعْلَم ِمن ﴿فقال:  (1)ولكن َلن ملك سليمان قام على العلم وأسس على اإلميان

_____________________ 
 .(1/150),  تبصرة املؤمنني بفقه النصر والتمكنيمد , الصالِب , علي حممد بن حم -1
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َها َما َكاَنت ترَّْعُبُد  -قَرْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِمنَي   ﴾ا َكاَنْت ِمن قَرْوٍم َكاِفرِينَ ِمن ُدوِن هللِا ِإهنََّ َوَصدَّ
 [.43,42]النمل: 

عن احلضور  احلزم: ويظهر ذلك عند القيادة إن غلب الظن أن هناك تقصرياا, أو تكاسالا  -2
ا َأوْ ﴿وقت الطلب أو التأخر وقت العمل:  , [ 21]النمل: ﴾ََلْذحَبَنَّهُ  َُلَعذَِبَرنَُّه َعَذاابا َشِديدا

نه قد تبني لسليمان عليه السالم أن اهلدهد غائب, فتهدد بذلك أمام اجلمع الذي يعلم أن فَّ
 .(1) سابقة سيئة لبقية اجلند -إن مل يؤخذ ابحلزم -اهلدهد غائب, حىت ال يكون غيابه 

الرتيث والتأين قبل احلكم, فلعل للغائب عذراا, أو للمقصر حجة تدفع اإلمث, وترفع  -2
عذر أي )ب, [21]النمل: ﴾ْأتَِيينَِ ِبُسْلطَاٍن مُِّبنيٍ أَْو لَيَ ﴿عقوبة, وهلذا قال سليمان بعدها: ال

, وهذا هو الالئق ابحلاكم والقاضي إذا كان عادالا, وسليمان عليه السالم (2)( واضح بني 
ه أو ما الذي اشتهر ابلعدالة هو وجنود  حىت عند النمل, ال ينتظر منه مع اهلدهد, أو ما دون

فوقه, إال أن يكون عادالا ال يعاجل ابلعقوبة قبل ثبوت اجلرمية وال يبادر إىل املؤاخذة قبل 
 .(3) مساع احلجة

سعة الصدر يف االستماع إىل اعتذار املعتذر, وحجة املتخلف, وسليمان عليه السالم  -3
ن, وفيه نسبة ماأنصت السرتسال اهلدهد حىت انتهى من قوله, رغم أن فيه نوع معاتبة لسلي

ُتَك ِمن َسَبٍأ بِنَرَبٍأ يَِقنٍي ﴿عدم اإلحاقة إليه:  ِإيَنِ َوَجدتُّ اْمَرأَةا  -َأَحطُت مبَا مَلْ حتُِْ  ِبِه َوِجئرْ
َا َوقَرْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمن ُدوِن  -مَتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمن ُكلَِ َشْيٍء َوهَلَا َعْرٌش َعِظيٌم  َوَجدهتُّ

ُهْم َعِن السَِّبيِل فَرُهْم اَل يَرْهَتُدوَن  َأالَّ َيْسُجُدوا هلِل الَِّذي  -هللِا َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماهَلُْم َفَصدَّ

_____________________ 
 ( .2638 /5، ) يف ظالل القرآن  , السيد قطب -1

 

 (.185 /6تفسري القرآن العظيم ، ) ابن كثري ,  -2

 (.159 /1, ) التبصرة بفقه النصر والتمكنيالصالِب, علي حممد بن حممد,  -3
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َربُّ ُهَو هللاُ اَل ِإَلَه ِإالَّ  -خُيْرُِج اخلَْْبَء يف السََّماَواِت َواََلْرِض َويَرْعَلُم َما خُتُْفوَن َوَما تُرْعِلُنوَن 
 .[26-22]النمل: ﴾ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 

كل هذا وسليمان ال يقاقعه, وال يكذبه, وال يعنفه, حىت ينتهي من سرد احلجة, اليت كانت 
 .(1) مفاجأة ضخمة لسليمان عليه السالم

يمان عليه , فسلعاىلقبول االعتذار ممن يعتذر يف الظاهر, وإيكال سريرته إىل هللا ت -4
 .املؤاخذة وانتقل إىل حتري اخلربن السالم سكت ع

الرتوي يف تصديق اخلرب؛ فهذا الذي حكا  اهلدهد, أمر ليس ابلسهل وال ابليسري, مث إن  -5
اهلدهد ال جيرؤ على اختالق هذ  القصة الطويلة, وهو يعلم متكن سليمان من الرعية, 

ومقدرته على التأكد من صحة اَلخبار, ومع ذلك مل يبادر عليه السالم إىل التصديق, كما 
أي :سنتأمل   ﴾ أَْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذِبنيَ َسَننظُُر َأَصَدْقتَ ﴿تكذيب, بل قال: أنه مل يتعجل ال

 فيما اعتذرت به من العذر, واحتججت به من احلجة لغيبتك عنا, وفيما جئتنا به من
 .(2)فيه ﴾أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَكاِذِبنَي ﴿ يف ذلك كله ﴾َأَصَدْقَت  ﴿اخلري

وكثرة اجلند وسعة السلطان, وإسناد الفضل إىل هللا يف كل عدم االغرتار بقوة النفس  -6
نعمة, وَتديد الشكر على هذ  النعم, وسليمان عليه السالم ملا قلب اإلتيان بعرش بلقيس 
, وأمر   أجابته جنود  اليت سخرها هللا له مسارعني إىل الطاعة؛ فلما وجد سليمان قلبه جماابا

هلل رب العاملني:  خلشية ومنهاج التواضع والطاعةمطاعاا سارع إىل ضب  النفس يف سلك ا
قَاَل َهَذا ِمن َفْضِل ﴿[ أي رأى العرش اثبتاا عند : 40:]النمل ﴾ مَّا َرآُ  ُمْسَتِقرًّا ِعنَد ُ فَرلَ ﴿
أي هذا النصر والتمكني من فضل رِب ليختربين أأشكر نعمته أم أكفرها, فَّن من  ﴾َرِبَِ 

_____________________ 
 (  .159 /1املرجع السابق , ) , التبصرة بفقه النصر والتمكنيالصالِب , -1

 

 (.450 /19, )  جامع البيان يف أتويل القرآنابن جرير الطربي ,  -2
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شكر ال يرجع نفع شكر  إال على نفسه حيث استوجب بشكر  متام النعمة ودوامها واملزيد, 
 .(1) تفضله عنه ومن كفر النعم فَّن هللا غين عن شكر , كرمي يف عدم منع

ئم التواضع حىت قيل إنه كان ميشي منكسر الرأس التواضع كان سليمان عليه السالم دا -7
خشوعاا هلل, وأثناء استعراضه جلنود  من اجلن واإلنس والطري, مر على وادي النمل, ويف نظرة 

التواضع إىل اَلرض؛ أبصر منلة, فأشخص النظر صوهبا, وأصاخ السمع إليها, ومبا علم من 
لم أهنا تتخوف من بطش أقدام اجلنود يف منطق الطري واحليوان حاول أن يتفهم أمرها, لقد ع

قَاَلْت مَنَْلٌة ََي أَيرَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل ﴿سليمان, لقد مسعها وفهم قوهلا:  ركب
[. نعم إهنا كائن صغري يف مملكة 18]النمل: ﴾ُنوُدُ  َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ حَيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوجُ 

تسعى كأخواهتا للرزق, وتنصح هلم أن يفسحوا الطريق أمام ركب امللك ضخمة عظيمة, 
 .(2)العادل, حىت ال تقع مظلمة غري مقصودة من أحد منهم

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 (. 2/600, )الوحياحلكم والتحاكم يف خطاب عبد العزيز مصطفى كامل ,  -1

 

 ( .161 /1, املرجع السابق , ) ، التبصرة بفقه النصر والتمكنيالصالِب  -2
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 .: صفات احلاكم العادل من خالل قصة ذي القرنني املطلب الثالث 
َيت إعجازية آ, يف  يمةإن قصة ذي القرنني تناولتها سورة الكهف تلك السورة القرآنية العظ

رب, ليئة ابلدروس والعم( , وهي قصة اترخيية اندرة , 98( وحىت اآلية )83قليلة من اآلية )
 واحلكم واَلخالق ومن أهم تلك اَلخالق ما أييت : 

ا صابراا على مشاق الرحال -1 يقوم هبا  يت كانت الت؛ فمثالا تلك احلمالالصرب: كان جلدا
 ,حتتاج إىل جهود جبارة يف التنظيم والنقل والتحرك والتأمني

فاَلعمال اليت كان يعملها حتتاج إىل جيوش ضخمة, وإىل عقلية يقظة, وذكاء وقاد, وصرب 
 .عظيم وآالت ضخمة وأسباب معينة على الفتح والنصر والتملك 

كانت له مهابة وجنابة: يستشعرها من يرا  َلول مرة, فال خيطئ ظنه عندما يوقن أنه -2
ليس مبلك جبار وال ظامل, فعندما بلغ بني السدين ووجد القوم املستضعفني, استأنسوا به, 
ووجدوا فيه خملصاا من الظلم والقهر الواقع عليهم فبادرو  بسؤال املعونة؛ فمن الذي أدراهم 

ا مثلهم, ومعه من القوة والعدة ما ليس مثلهم َبنه لن يكو   .ن مفسدا
الشجاعة: كان قوي القلب جسوراا غري هَياب من التبعات الضخمة واملسئوليات  -3

العظيمة إذا كان يف ذلك مرضاة هللا سبحانه, فَّن ما قلب من إقامة السد, كان عمالا 
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أن يوجهوا إفسادهم إليه وإىل  عظيماا يف ذاته, حيث إن القوم املفسدين كانوا من املمكن
 .جنود , ولكنه أقدم وأقبل غري متأخر وال مدبر

التوازن يف شخصيته: فلم تعكر شجاعته على حكمته, ومل ينقص حزمه من رمحته, وال  -4
كافية إلثنائه عن تواضعه   -وقد ُسخرت له-حسمه من رفقه وعدالته, ومل تكن الدنيا كلها 

 .وقهارته وعفته
نصر, شوة النكر  شكر: َلنه كان صاحب قلب حي موصول ابهلل تعاىل, فلم ُتسكثري ال  -5

قال: }َهَذا و نه  , بحاسوحالوة الغلبة بعدما أذل كربَيء املفسدين, بل نسب الفضل إىل ربه 
{ ]الكهف:  .[98َرمْحٌَة مَِن رَِّبَِ

كان عفيفاا مرتفعاا عن مال ال حيتاجه, ومتاع ال ينفعه: فَّن القوم املستضعفني ملا شكوا  -6
إليه فساد املفسدين, عرضوا عليه اخلراج؛ فأجاهبم بعفة ودَينة وصالح: إن الذي أعطاين هللا 

 .(1)من امللك والتمكني خري يل من الذي َتمعونه وما أان فيه خري من الذي تبذلونه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 (.625, 624 /2, ) ، احلكم والتحاكم يف خطاب الوحيعبد العزيز مصطفى كامل   -1
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 ينب مع ملسالا عليه طالوت قصة خالل من العادل احلاكم صفات : الرابع املطلب
 . إسرائيل

ية : من اآل ا وهييف بعض آَيهت إن قصة قالوت عليه السالم قد تناولتها سورة البقرة
ة يف ن االجتماعي( , وهي قصة عظيمة القدر , فيها أهم السن252( وحىت اآلية : )245)

صة , ذ  القل هحياة اَلمم , واجملتمعات , والشعوب , اليت ميكن استخالصها من خال
 ولكننا لن نستعرض منها إال ما يرتب  بصفات احلاكم العادل 

ا قَ  بَرَعَث َلكُ  َقدْ ّلِلََّ ﴿َوقَاَل هَلُْم نَِبيرُُّهْم ِإنَّ ايقول تعاىل يف حمكم كتابه :  اُلوا َأَنَّ ْم قَاُلوَت َمِلكا
َنا َوحَنُْن َأَحقُّ اِبْلُمْلِك  َل ِإنَّ اّلِلََّ اْصَطَفاُ  َعةا ِمَن اْلَماِل قَا يُرْؤَت سَ ُه َوملَْ نْ مِ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليرْ

ُ وَ مَ  ُمْلَكُه يُرْؤيت  َلْيُكْم َوزَاَدُ  َبْسَطةا يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َواّلِلَُّ عَ  بقرة اِسٌع َعِليٌم﴾ ]الْن َيَشاُء َواّلِلَّ
:247]. 

ا منهم فعني هلم قالوت وكان رجال :  وتفسري ذلك أي: ملا قلبوا من نبيهم أن يعني هلم ملكا
م؛ َلن امللك فيهم كان يف سب  يهوذا, ومل يكن من أجنادهم ومل يكن من بيت امللك فيه

َنا  أي: كيف يكون ملكاا علينا  هذا من ذلك السب  فلهذا قالوا: ﴿ َأَنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَليرْ
﴿ َوحَنُْن َأَحقُّ اِبْلُمْلِك ِمْنُه َومَلْ يُرْؤَت َسَعةا ِمَن اْلَماِل ﴾ أي: مث هو مع هذا فقري ال مال له 

مللك, وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل: دابغاا. وهذا اعرتاض منهم على نبيهم يقوم اب
وتعنت وكان اَلوىل هبم قاعة وقول معروف مث قد أجاهبم النيب قائال ﴿ ِإنَّ اّلِلََّ اْصَطَفاُ  

َعَلْيُكْم ﴾ أي: اختار  لكم من بينكم وهللا أعلم به منكم. يقول: لست أان الذي عينته من 
فسي بل هللا أمرين به ملا قلبتم مين ذلك ﴿ َوزَاَدُ  َبْسَطةا يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم ﴾ أي: وهو تلقاء ن
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ا  مع هذا أعلم منكم, وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصرباا يف احلرب ومعرفة هبا أي: أُت علما
ه وقامة منكم. ومن هاهنا ينبغي أن يكون امللك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة يف بدن

ُ يُرْؤيت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء ﴾ أي: هو احلاكم الذي ما شاء فعل وال ُيسأل  ونفسه مث قال: ﴿ َواّلِلَّ
ُ َواِسٌع َعِليٌم ﴾  عما يفعل وهم يسألون لعلمه ]وحكمته[ ورأفته خبلقه؛ وهلذا قال: ﴿ َواّلِلَّ

 .(1) يستحقهأي: هو واسع الفضل خيتص برمحته من يشاء عليم مبن يستحق امللك ممن ال 
ِإنَّ اّلِلََّ اْصَطَفاُ   ﴿يف تفسري  هلذ  اآلية  –رمحه هللا  - (2)ويقول الشيخ حممد رشيد رضا 

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  ُ يُرْؤيت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواّلِلَّ  . ﴾ َعَلْيُكْم َوزَاَدُ  َبْسَطةا يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َواّلِلَّ
 :  رها يف الختيار للملك هيإن الشروط اليت ينبغي اعتبا

 االستعداد الفطري للشخص ﴿ِإنَّ هللَا اْصَطَفاُ  َعَلْيُكْم﴾. -1
 ﴾. َواجلِْْسمِ ِعْلمِ الْ  السعة يف العلم الذي يكون به التدبري ﴿َوزَاَدُ  َبْسَطةا يف  -2
 ِم﴾.اجلِْسْ لفكر ﴿ا ةبسطة اجلسم املعربَّ هبا عن صحته, وكمال قوا  املستلزم ذلك صح -3
 .(3) توفيق هللا تعاىل ال سبب له, وهو املعرَب عنه بقوله: ﴿َوهللاُ يُرْؤيت ُمْلَكُه َمن َيَشاُء﴾ -4
 
 

_____________________ 
 (.666 /1, ) تفسري القرآن العظيمابن كثري ,   -1

 

هو حممد رشيد رضا القلموين البغدادي اَلصل, احلسيين النسب, صاحب جملة املنار, وداعية التجديد واإلصالح وله تفسري امسه:   -2
( من سورة يوسف توىف سنة 101تفسري القرآن احلكيم, ومشهور ابسم تفسري املنار, وهو غري كامل انتهى مؤلفه إىل اآلية )

 ( .126 /6) انظر : اإلعالم للزركلي هر. 1353

 

 

 (.2/379م( , )1990, )الناشر : اهليئة املصرية العامة للكتاب , تفسري القرآن احلكيم ) تفسري املنار (حممد رشيد رضا ,   -3
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 ثالث  الفصل ال

 
 مثار العدل وآاثره يف الدنيا واآلخرة

 :مبحثان وفيه    

 .مثار العدل وآاثره يف الدنيا  ول :املبحث األ

 .مثار العدل وآاثره يف اآلخرة املبحث الثاين : 
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   مثار العدل وآاثره يف الدنيا : املبحث األول 

لم على ن املسيأمفشاعة الطمأنينة يف النفوس, فمىت ساد العدل عم اَلمن كل شيء, إ -1
م رغوا َلعماهلما يتفكان  دينه وعرضه وأهله وماله, وهبذا يؤدي الناس شعائرهم الدينية يف أم

 الدنيوية جبد ونشاط فينمو اجملتمع ويتقدم.

نة  سئولية وأمامبة هبم نوقمن مثار العدل أيضاا قيام الناس بتأدية واجباهتم وأعماهلم امل -2
 بعيدين عن الغش واخلداع والرشوة .

لعدل بني اكم ااحل كما أن من مثرات العدل الطاعة, قاعة الرعية للحاكم فمىت ما حقق-3
 يبغون نه, والعون هم وحمبتهم, فيسمعون له, وينفذون أحكامه, وال خيرجرعيته انل قاعت

ع يف اجلمي عيشعليه, فال توجد منازعات وال مشاجرات, وال فوضى وال اضطراابت بل ي
 أحسن حال, وأهدأ ابل, وهبذا يعم السالم والوائم.

 :ابلعدل يعم اخلري يف البالد -4
 الوالة, وبني بني انتشرا إذا كان موانعدام الفقر واجلوع فالعدل سبب يف حصول اخلري والربكة 

 . أفراد اجملتمع
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إذا هم الويل ابلعدل أدخل هللا "عن وهب بن منبه قال: ومما يؤكد هذا املعىن ما روي  
الربكات يف أهل مملكته حىت يف اَلسواق واَلرزاق وإذا هم ابجلور أدخل هللا النقص يف مملكته 

 .(1) ق"رزاسواق واَلحىت يف اَل

صب الزمان كما قيل, فمن  يف اَلرض كاملطر الوابل, بل هو خري من خ العدل فقيام
سلطان عادل خري من مطر وابل, وقالوا عدل السلطان خري من خصب الزمان, "كالمهم: 

 "وال حميت بقعة فاء ظله عليهفيها ويف بعض احلكم: ما أحملت أرض سال عدل السلطان 
(2). 

 :ظهور رجحان العقل به -3
؟ قال: من صحب أَيمه ابلعدل,  , وأكملهم أدابا وفضالا قيل لبعضهم: َمن أرجح امللوك عقالا
وحترَّز جهد  من اجلور, ولقي الناس ابجملاملة, وعاملهم ابملسألة, ومل يفارق السياسة, مع لني 

,  .(3) فال أيمن اجلريء بطشه, وال خياف الربيء سطوته يف احلكم, وصالبة يف احلقَِ

 :أساس الدول وامللك وبه دوامهما العدل -4
يف بعض احِلكم: أحقُّ الناس بدوام امللك "امللك, ويستقر احلاكم يف حكمه, وفبالعدل يدوم 

_____________________ 
, الناشر : وزارة اإلعالم العراق , ) 1, حتقيق : علي سامي النشار , ط بدائع السلك يف طبائع امللكابن اَلزرق حممد بن علي ,  -1

1/ 227.) 

 ( .1/232, املرجع السابق ,)  بدائع السلكابن اَلزرق ,  -2

 (. 1/231, املرجع السابق , )  بدائع السلكابن اَلزرق ,  -3

http://dorar.net/enc/akhlaq/905
http://dorar.net/enc/akhlaq/905
http://dorar.net/enc/akhlaq/905
http://dorar.net/enc/akhlaq/905
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الرعية, وأخفهم عنها كالًّ ومؤونة, ومن أمثاهلم: من وابتصال الوالية, أقسطهم ابلعدل يف 
 .(1)" ُعدَّة قالت به املدة العدل جعل

أيضاا من مثرات العدل بني الرعية حتقق االستجابة, فمىت دعا احلاكم ربه أجاب دعوته,  -5
َمامُ  يُرْفِطرَ  َحىتَّ  الصَّائِمُ  َدْعَوهُتُمْ  تُرَردُّ  اَل  َثاَلثَةٌ :" وحقق مراد  وانل مطلوبه قال   اْلَعاِدلُ  َواإْلِ

 ََلَْنُصَرنَّكِ  َوِعزَّيت  الرَّبُّ  َويَرُقولُ  السََّماءِ  أَبْرَوابَ  هَلَا َويَرْفَتحُ  اْلَغَمامِ  فَرْوقَ  اّلِلَُّ  يَرْرفَرُعَها اْلَمْظُلومِ  َوَدْعَوةُ 

 (2)., حديث حسن  "ِحنيٍ  بَرْعدَ  َوَلوْ 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 (.1/231, املرجع السابق , )  بدائع السلكابن اَلزرق ,  -1

, أبواب الدعوات , حتقيق : إبراهيم عطوة عوض املدرس  سنن الرتمذيحممد بن عيسى بن سورة , الرتمذي  -2
( , رقم احلديث 5/578) ه( ,1495, )مصر: مكتبة مطبعة مصطفى الباِب , 2ابَلزهر الشريف , ط 

(3598). 

http://dorar.net/enc/akhlaq/905
http://dorar.net/enc/akhlaq/905
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 يف اآلخرة  هوآاثر العدل املبحث الثاين : مثار 

 ِإىَل  النَّاسِ  َأَحبَّ  :" ِإنَّ والفوز برمحته يف اآلخرة قال    والقرب منه,نيل حمبة هللا ورضا -1
 ِإَمامٌ  جَمِْلساا ِمْنهُ  َوأَبْرَعَدُهمْ  اّلِلَِّ  ِإىَل  النَّاسِ  َوأَبْرَغضَ  َعاِدلٌ  ِإَمامٌ  جَمِْلساا ِمْنهُ  َوأَْداَنُهمْ  اْلِقَياَمةِ  يَرْومَ  اّلِلَِّ 

 (1)". َجائِرٌ 

فقد روي عن أِب هريرة  كما أن من مثرات العدل كسب اَلجر والثواب من رب العباد  -2
 ِفيهِ  َتْطُلعُ  يَرْومٍ  ُكلَّ   َصَدَقةٌ  َعَلْيهِ  النَّاسِ  ِمنْ  ُساَلَمى :" ُكلُّ أنه قال  رضي هللا عنه عن النيب  

 أي أن له ثواب الصدقة. (2)َصَدَقٌة " ااِلثْرَننْيِ  َبنْيَ  يَرْعِدلُ  الشَّْمسُ 

_____________________ 
ابب ما جاء يف  ,اَلحكامكتاب , حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي , سنن الرتمذي, حممد بن عيسى , الرتمذي   -1

 .( 1329( , )3/093, املرجع السابق )اإلمام العادل 

ابب فضل , كتاب الصلح , عمدة القارئ شرح صحيح البخاريالبخاري , أبو حممد حممود بن أمحد ,  -2
 (.7072( , )286 /13, ) بريوت : دار إحياء الرتاث العرِب , ) اإلصالح بني الناس والعدل بينهم
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العدل النجاة يف الدنيا واآلخرة فقد روي عن ابن عمر رضي هللا عنه  وأيضا من مثرات -3
:" ثالث منجيات خوف هللا يف السر والعلن, والقصد يف الفقر والغىن, أنه قال  عن النيب 

 (1)لعدل يف الرضا والغضب".وا

ومن مثرات العدل بني الرعية التمتع بظل وارف ظليل يوم يشتد احلر ابلعباد, وتدنو  -4
الشمس من رؤوسهم فال يسأل محيم محيماا بل يفر املرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل 

تى هللا بقلب امر  منهم يومئذ شأن يغنيه, فال ولد يشفع, وال مال أو جا  ينفع إال من أ
َعةٌ :"قال   فعن أِب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللاسليم   يَرْومَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّلِلَُّ  يُِظلُُّهمْ  َسبرْ

 (2).... احلديث".َعاِدلٌ  ِإَمامٌ  ِظلُّهُ  ِإالَّ  ِظلَّ  اَل  يَرْومَ  اْلِقَياَمةِ 

 علو املنزلة عند هللا تعاىل -5
قال: قال رسول هللا صلى هللا  -رضي هللا تعاىل عنهما -عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

ِإنَّ اْلُمْقِسِطنَي ِعْنَد هللِا َعَلى َمَناِبَر ِمْن نُوٍر, َعْن ميَِنِي الرَّمْحَِن َعزَّ َوَجلَّ, وَِكْلَتا  "عليه وسلم: 

 . (3)" ِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما َولُواَيَدْيِه ميَِنٌي, الَِّذيَن يَرْعِدُلوَن يف ُحْكمِ 

_____________________ 
,  عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسومزيل اإللباس كشف اخلفاء جلوين, امساعيل بن حممد ,الع -1

 .ل روا  الطرباين يف اَلوس  عن ابن عمر؛ حيث قا( 1035( , )1/323)القاهرة : مكتبة القدسي ( , )

اإلصابة ابحلكم بعد االجتهاد القضاة , ابب  , كتاب السنن الكربىالنسائي , أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب,  -2
ه 1421, ) بريوت : مؤسسة الرسالة , 1ملن له أن جيتهد , حققه وخرج أحاديثه : حسن عبد املنعم شليب , ط

( , )5/ 397( , )5890. ) 

 , يه وسلماملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل الرسول صلى هللا عل النيسابوري , أبو احلسني مسلم بن احلجاج , -3
 .(1827رقم ) (3/1858)
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 يوصل للتقوىأنه العدل ومن مثار  -6
عرضها  ها جنةهلإن التقوى اليت هي مطلب كل مسلم ومرغوب كل مؤمن واليت أعد هللا َل

  ا هو : العدلوصل هلاملالسماوات واَلرض أخربان القرآن الكرمي أن الطريق املؤدي للتقوى و 
ُكْم َشَنآُن قَرْوٍم ِقْسِ  َوال جَيْرَِمنَّ َهَداَء اِبلْ  شُ ّلِلَِّ  أَيرَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَروَّاِمنيَ َي ﴿قال تعاىل : 

 .[8املائدة :﴾ ] ْعَمُلونَ ترَ اّلِلََّ َخِبرٌي مبَا  ّلِلََّ ِإنَّ اُقوا اترَّ َعَلى َأالَّ تَرْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْرَرُب لِلترَّْقَوى وَ 
نَرُهَما تَرُلوا فَأَ  اقْرترَ ْن اْلُمْؤِمِننيَ َوِإْن قَائَِفَتاِن مِ  ﴿لقوله تعاىل :  حمبة هللا للعبد حتقيق -7 ْصِلُحوا بَريرْ

َّْن فَاَءْت َفَأْصِلُحوا فَ  ِإىَل أَْمِر اّلِلَِّ ىتَّ َتِفيءَ حَ ْبِغي ترَ  فَّْن بَرَغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اَُلْخَرى فَرَقاتُِلوا الَّيِت 
نَرُهَما  والقس  من معاين,  [ 9:ت جرا﴾ ]احل ِسِطنيَ ُمقْ اِبْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اّلِلََّ حيُِبُّ الْ  بَريرْ
 العدل.

, لون يف حكمهم وأهليهم وما ولَواهذ  هي بعض مثرات العدل جعلنا هللا من الذين يعد
وجنبنا الظلم وأهله حىت ال نقع يف عاقبته الوخيمة وهنايته السيئة اَلليمة, فاملسلم احلق هو 

العادل يف مجيع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته اتركاا للظلم يف مجيع أحواله؛ َلن الظلم 
ظلمات يتخب  فيها الظاملون يوم القيامة, كما بني ذلك الصادق املصدوق الذي ال ينطق 

 :" الظُّْلمُ اهلوى إن هو إال وحي يوحى فقد روي عن عبد هللا بن عمر أنه قال قال  عن

  (1)اْلِقَياَمِة". يَرْومَ  ظُُلَماتٌ 

 

 

 

_____________________ 
صب , ابب الظلم كتاب املظامل والغ  ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاريالبخاري , أبو حممد حممود بن أمحد ,  -1

 .( 7442( , )292 /12ظلمات يوم القيامة , )
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 اخلامتة : 

 . أهم النتائج والتوصيات اليت توصل إليها الباحث

ا عدة : منهان يت ملعأي القس  ال أييت إال مبعىن واحد وهو اإلنصاف والعدل بينما العدل -1
ل قس  كل عد  ليساإلنصاف , والفدية ,  والقيمة , والتوحيد , والشرك فكل قس  عدل و 

. 

: احلكمة  ة منهاعد احلكم ال أييت مبعىن امللك والقضاء والفصل فحسب بل أييت ملعان -2
 ., والفقه , واملوعظة,  والفهم, والعلم , والنبوة , وحسن التأويل 

ماوية كلها ت السساالناس هو حتقيق لشرع هللا ودينه, فهو هدف الر إقامة القس  بني ال -3
. 

ربه فحسب بملسلم اقة القرآن الكرمي خيتص ابلكمال والشمولية , فهو ما جاء لينظم عال -4
 . , بل نظم أيضا عالقة املسلم ابملسلم , وعالقة املسلم بغري املسلم
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 وال واَلفعال اَلقيفدل من اإلنصاف والع الدولة املسلمة العادلة ال تقوم إال على أساس -5
 واملعامالت والقضاء .

حملسن ازي اجيرة العدل املطلق هو عدل هللا تعاىل وحد  وهو أساس احلساب يف اآلخ -6
 د يف النار .فر خيللكاإبحسانه , واملسيئ من أهل اإلميان إما أن يعاقبه أو يعفو عنه, وا

أم بينهم  لمني ,املس اإلسالمي وغايته املقصودة, سواء بنيهو أساس نظام احلكم العدل  -7
 .اءوبني اَلعد

هم ابلعذاب وتوعد هلهأإن ترك العدل يعد ظلماا , وهللا سبحانه وتعاىل حرم الظلم وذم  -8
 .الشديد يوم القيامة واهلالك يف الدنيا

 .َلموالاملكيات و قوق إن من متطلبات العدل التسوية يف املعاملة ويف القضاء ويف احل  -9

العرب  ,لنساء ال وامجيعا يف نظر اإلسالم سواسية , احلاكم واحملكوم , الرجالناس  -10
 .والعجم , اَلبيض واَلسود

و تركت لا كما الحهالشورى يف اَلمة مبدأ أصيل, وصفة الزمة, بدوهنا تفقد اَلمة ص -12
لول, لتحقيق ء واحلراإجراء اآل الصالة أو الصيام وهي الطريق السليم اليت يتوصل هبا إىل

 .مصاحل اَلفراد, واجلماعات, والدول

ونتخلرى عرن  , تعراىلهللإذا أردان أن حنقق العدل يف اَلرض ينبغي علينا أن جنرد أنفسرنا  -13
كرل ميرل,   تجردين منمتعاىل ويكون اهلدف اَلمسى هو ابتغاء مرضات هللا , رغباتنا املشروعة 

 . ة, ومن كل اعتبارومن كل هوى, ومن كل مصلح

إن عرردة احلرراكم املسررلم الررذي يريررد حتقيررق مبرردأ العرردل بررني النرراس هرري: التميررز اإلميرراين,  -14
والرصرريد العلمرري , والررزاد الثقررايف , وقرروة امللررك واحلجررة ,  ورجاحررة العقررل , وحسررن الفصررل,   
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الترروازن يف ومساحررة الررنفس , وسررعة الصرردر , والتواضررع وعرردم الغرررور , والشررجاعة واحلررزم مررع 
 الشخصية , والتعفف , واَلمانة .

 حل الناجح.ئد الصاإن على اَلمة أن ال ختتار من ميثلها إال من كانت فيه صفات القا -15

 يحقررقلررك فذحيصررد مثررار إن مررن حيكررم بررني النرراس مررع اتصررافه بصررفات احلرراكم العررادل  -16
يسرمعون لرره, و حمبرتهم, قراعتهم و نرال يو هلرم اَلمرن والرخراء ويشريع بيرنهم السررعادة والطمأنينرة , 

 .الوائملسالم و وينفذون أحكامه, فيعيش اجلميع يف أحسن حال, وأهدأ ابل, وهبذا يعم ا

 برني الروالة, منتشرراا العدل سبب يف حصول اخلرري والربكرة وانعردام الفقرر واجلروع إذا كران -17
 . وبني أفراد اجملتمع

 .وانتصارهاأَن العدل دعامة من دعائم بقاء الدول  -18

انل ق مررراد  و فمررىت دعررا احلرراكم ربرره أجرراب دعوترره, وحقرر العرردل سرربب إلجابررة الرردعاء  -19
 . مطلوبه

 خرة .نيا واآلابلعدل تنال حمبة هللا ورضا  والقرب منه, والفوز برمحته يف الد -20

 ه .سبحانة هم أهل حملبتعلو منزلتهم عند هللا تعاىل ف العدول ر املقسطون ر  -21

 واحلمد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم على سيد ولد عدانن نبينا حممد بن عبد هللا

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

* * * 
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 ية ( . العلم لكتبالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب )بريوت : دار ا -27 

حتقيق :  , قرآنم الاجلامع ألحكامشس الدين القرقيب , حممد بن أمحد بن أِب بكر ,  -28
 لرَيضاب هشام مسري البخاري , )اململكة العربية السعودية : دار عامل الكتب

اء املذهبيَّة يَّة واآلر لشَّرعة االفقه اإلسالمي وأدلته الشَّامل لألدل  أ.د. وهبة الزحيلي ,  -29
ت الفقهيَّة وحتقيق األحاديث النَّبويَّة و    دار الفكر ( :, ) دمشق 4ط ,جيهاختر وأهم  النَّظرايَّ

. 

اَلردن: دار  , )2ط,  النظام السياسي يف اإلسالمأبو فارس, حممد عبد القادر ,  -30
 ه( .1407الفرقان , 

لقرآن ا يف لتمكنيتبصرة املؤمنني بفقه النصر واالصالِب, علي حممد بن حممد ,  -31
 ه( .1422, الشارقة : مكتبة الصحابة , 1, ط الكرمي

, )دار الوفاء للطباعة  الطريق إىل مجاعة املسلمنيحسني بن حمسن علي جابر ,  -32
 والنشر ( . 
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َلردن : دار البشري , , )ا1, ط الشورى بني األصالة واملعاصرةعز الدين التميمي ,  -33
 ه( .1405

 يفإقامة العدل  :اهلدابن , حممد بن عبد هللا , ملتقى اخلطباء , عنوان اخلطبة  -34
 .األرض مسة من مسات هللا 

 يئة املصرية: اهل لناشر, )ا( تفسري القرآن احلكيم ) تفسري املنارحممد رشيد رضا ,  -35
 م( .1990العامة للكتاب , 

سامي  : علي قيقحت,  بدائع السلك يف طبائع امللكابن اَلزرق , حممد بن علي ,  -36
 , الناشر : وزارة اإلعالم العراق .1النشار , ط

حتقيق :  ات ,, أبواب الدعو  سنن الرتمذيالرتمذي , حممد بن عيسى بن سورة , -37
ى , )مصر: مكتبة مصطف2املدرس ابَلزهر الشريف , ط إبراهيم عطوة عوض 

 ه(. 1495الباِب,

اب ري ،كتلبخاعمدة القارئ شرح صحيح االبخاري , أبو حممد حممود بن أمحد ,  -38
اث اء الرت ر إحي, ابب فضل اإلصالح بني الناس والعدل بينهم , ) بريوت : داالصلح 

 العرِب( . 

 هر مناشت كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عماالعجلوين , امساعيل بن حممد , -39
 , )القاهرة : مكتبة القدسي ( . األحاديث على ألسنة الناس

ابب  قضاة ,ال , كتاب السنن الكربىالنسائي , أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب,  -40
عم نحسن عبد امل :ثه ابإلصابة ابحلكم بعد االجتهاد ملن له أن جيتهد , حققه وخرج أحادي

 ه ( .1421, ) بريوت : مؤسسة الرسالة , 1, طشليب 
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