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 مقصد العدل يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية
                1عامر جودهللا

 :مقدمة
 كعلى آلو كصحبة الطيبٌن بٌن النَّاس،اغبمد  منزؿ الكتاب كاؼبيزاف، كالصبلة كالسبلـ على خًن من حقَّق العٍدؿ 

 :كبعد
، قيو أساس رئيس يف بناء األمه كاغبضارات كاستققارىام مىقًصدا من أىهًٌ مقاصد الققآف الكقَلمي  تحقي العدل   ييعدُّ 

مي كمن ىنا جاءت عناية الققآف الكقَل خبقاب العمقاف كاغبضارات، كالظله كاؽببلؾمي كعدـ ربققو مؤذف كازدىار عمقاهنا
 . ، كىو ما سأسلط عليو الضىٍوء يف ىذا البحث يف كل شؤكف اغبياةمتميزة  هبذا اؼبقصد، كبياف أبعاده كؾباالتو

  يهدؼ ىذا البحث إىل بياف اؼبنهج الققآٍل يف أتصيل مقصد العدؿ، كربليل مباذج تطبيقية جملاالت العدؿ يف الققآف 
 .على آاثر تطبيق العدؿ يف ىذه اجملاالت على اغبياة اإلنسانيةالكقَل، كالوقوؼ 

   تكمن أنبية البحث يف تسليطو الضوء على أىه مقاصد الققآف الكقَل، كيف ال كالعدؿ اسه من أظباء هللا عزَّ 
ٍلنىا ريسيلىنىا ًِبٍلبػىيًٌنىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهيٍه اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى : " كجل، أرسل القسل كأنزؿ الكتب لتحقيقو، قاؿ سبحانو لىقىٍد أىٍرسى

 أساس اؼبلك كالعمقاف كاالستققاريف ؾباالتو اؼبتعددة، ، إضا ة إىل أفَّ العدؿ (25: اغبديد)..." لًيػىقيوـى النَّاسي ًِبٍلًقٍسطً 
العقيب  ىذا اؼبقصد، خاصة يف الواقع بياف، كمن ىنا أتيت أنبية  كاؽبزائه، كغيابو أساس اػبقاب كالدماركالنصق

تئن البشقية  يو من ازدكاج اؼبعايًن يف تعامبلت تكاد تغيب  يو  قيضة العدالة االجتماعية، كاؼبعاصقمي الذم كاإلسبلمي 
. الدكؿ مع بعضها، كتغيب  يو اؼبفاىيه اغبقيقة ؼبقصد العدالة اإلنساٍل الكوٍل

سأعتمد يف حبثي اؼبنهج االستققائي الذم يقـو على استققاء النصوص من الققآف كالسنة اؼبتعلقة دبقصد العدؿ، مث ك  
 .اؼبنهج االستنباطي الذم يقـو على ربليل النصوص كاستنتاج القيه كالدالالت العميقة منها، كربطها ِبلواقع اؼبعاصق

 
 مقصد العدل يف القرآن الكرمي دراسة أتصيلية: أوال

 .معىن العدل لغة واصطالحا .1
: معىن العدل لغة - أ

ـى يف النػُّفيوًس أىنَّو ميٍستقيه، كىىيوى ًضدُّ اعبىٍور،: العىٍدؿ: عدؿ: "قاؿ ابن منظور   العىٍدؿ، : كىيف أىظباء هللا سبحانو... مىا قىا
ًيلي بًًو اؽٍبىوىل  يىجورى يف اغٍبيٍكًه،  : حوؿ أنواع العدؿ، كجاء يف القاموس 2"اغبيٍكه ًِبغبٍىقًٌ :  كالعىٍدؿي ...ىو الًَّذم الى يبى

اٍلعىٍدؿي اٍلقىٍصدي يف : "كحوؿ مادة عدؿ يقوؿ الفيومي، 3"سىوَّاهي : زىكَّاهي، كاؼبيزافى : أقامىوي، ك بلالن : عىدَّؿى اغبيٍكهى تىعديبلن "
ؼي اعبٍىٍور . 4"اأٍليميوًر كىىيوى ًخبلى

                                                           

 طالب دكتوراة عقيدة وفكر إسالمي، اجلامعة األردنية، وجامعة الزيتونة، فلسطني.  
 .430، ص11ىػ، ج1414دار صادر، : ، بًنكتلسان العرب. (ىػ711تويف )ابن منظور، دمحم بن مكـق  2
 .1030ـ، ص2005مؤسسة القسالة، : ، بًنكتالقاموس احمليط.  الفًنكز آِبدم، دمحم بن يعقوب3
 .296، ص2ت، ج.، بًنكت، اؼبكتبة العلمية، دادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري. الفيومي، أضبد بن دمحم 4
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العدؿ دبعىن خبلؼ اعبىور، كىو :  مادة عىدىؿى يف اللغة تدكر معانيها حوؿنقل أفَّ كمن خبلؿ ىذه التعاريف اللغوية 
 .القصد يف األمور، كما قاـ يف النفوس أنو مستقيه

 :معىن العدل اصطالحا- ب .1
 .5" كحد اعٍبور أىف أتىٍخيذهي كىالى تعطيو،أىٍف تػيٍعًطي من نىفسك اٍلوىاًجب كأتخذه: "عق و ابن حـز أبنو .2

عبارة عن االستقامة على طقيق اغبق ِبالجتناب عما ىو ؿبظور : العدالة يف الشقيعة: "كيقوؿ اعبقجاٍل يف تعقيفاتو
العدالة، كىو : العدؿ، مصدر دبعىن: ، كقيل...عبارة عن األمق اؼبتوسط بٌن طقيف اإل قاط كالتفقيط : ديننا، كالعدؿ

 .6"االعتداؿ كاالستقامة، كىو اؼبيل إىل اغبق
 اسه العدؿ مشتق من اؼبعادلة بٌن شيئٌن،  هو مقتض شيئا اثلثا كسطا : "كعقؼ الشيخ ابن عاشور العدؿ  قاؿ  

 ماىية العدؿ أنو سبكٌن ... بٌن طق ٌن، لذلك كاف اسه الوسط يستعمل يف كبلـ العقب اترة مقاد ا ؼبعىن العدؿ
. 7"صاحب اغبق حبقو بيده أك يد الئبو، كتعيينيو لو قوال أك  عبل

إعطاء كل ذم حق أفَّ العدؿ :  اصطبلحا بناء على ما سبق من تعقيفاتللعدؿ  الضابطتعقيفاؿ كاػببلصة اؼبهمة يف 
 .حقو، إٍف خًنان  خًن، كإٍف شقان  شق، من غًن تفققة بٌن اؼبستحقٌن

 : يف القرآن الكرميأمهية العدل وحتقيقو .2
ا قد اٍحتىفت دبقصد العدؿ كاىتمت بو اىتماما غًن عادممي  الققآفؼ   إفَّ من يستققلء النصوص الشقعية هبد أهنَّ

 ِبغبق كأمق الظله من الققآف  يها حٌذر اليت اآلايت إليها أضفنا كإذا ،العدؿ عن آية ثبلشبائة من أكثق يف ربدث الكقَل
 كما ذلك إال ألفَّ الشقيعة الغقٌاء تعترب حقوؽ الناس كاجبة مقدسة هبب الو اء هبا، ،8آية ألف ققابة إىل العدد يصل

.  سعت الشقيعة لتحقيقها بكل السبيلمن القيه العليا، كاؼبقاصد الكربل اليت العٍدؿ 
  كمل تكن دىعوة الققآف الكقَل كأمقه لتحقيق مقصد العدؿ أبسلوب ققآٍل كاحد، كال يف سورة كاحدة أك بعض سور، 
كليس يف السور اؼبدنية  قط، بل قبد الققآف الكقَل اؼبكي أيمق ِبلعدؿ أيضا، فبا يدؿ على أنبية كأصالة ىذا اؼبقصد 

. الشقعي األصيل
، "مىاًلًك يػىٍوـً الدًٌينً : "  في مفتتح الققآف الكقَل قبد يف سورة الفاربة اؼبكية كاليت نققأىا يف كل صبلة قولو سبحانو  
، كيف ىذه اآلية إشارة ليـو العدؿ كالعدالة اإلؽبية يـو القيامة،  بل يبلك ىذا اليـو إال مالك اؼبلك، حيث (4: الفاربة)

:  كيف سورة مكية أخقل يقوؿ سبحانو.يتحقق العدؿ التاـ اؼبطلق الذم ال عدؿ بعده، كيوَّفَّ الناس حقوقهه ك اء اتما

                                                           

، علي بن أضبد  5 . 33صـ، 1979دار اآل اؽ، : ، بًنكتاألخالق والسري يف مداواة النفوس. (ىػ456تويف )ابن حـز
إفَّ اإلنصاؼ ًإٍعطىاء الٌنٍصف كىاٍلعٍدؿ يكوف يف ذىًلك كىيف غىًنه، أىال تقل أىفَّ  ":كيفقؽ لنا أبو ىبلؿ العسكقم يف  قكقو اللغوية بٌن العدؿ كاإلنصاؼ،  يقوؿ 

دىة كىالى نػيٍقصىاف  أتىٍخيذ نصفو من غًن زايى ٍنصىاؼ أىٍف تعطيو نصف الشٍَّيء كى أبو ىبلؿ "السَّارًؽ ًإذا قطع قيل أىنو عدؿ عىلىٍيًو كىالى يػيقىاؿ ًإنَّو أنصف، كأصل اإٍلً
 بٌن العدؿ كالقسط كيفقؽ لنا أبو ىبلؿ العسكقم أيضا ، "، 243ص ت، .دار العله كالثقا ة، د: ، القاىقةالفروق اللغوية.العسكقم، اغبسن بن عبد هللا

ف اٍلقٍسط ىيوى اٍلعٍدؿ البٌنًٌ الظَّاًىق كىًمٍنو ظبي اٍلًمٍكيىاؿ قسط، كىاٍلًميزىاف قسطامي أًلىنَّوي يصور لىك اٍلعٍدؿ يف اٍلوىٍزف حىَّتَّ تقىاهي ظىاىقا، كىقد يكوف من اٍلعٍدؿ إأ: " يقوؿ
 .147، ص ادلرجع السابق،"مىا ىبفى

 .147 ـ، ص1983دار الكتب العلمية، : ، بًنكتكتاب التعريفات .(ىػ816تويف ) اعبقجاٍل، علي بن دمحم بن علي 6
 .175ـ، ص2010دار سحنوف، : ، تونسأصول النظام االجتماعي.  ابن عاشور، دمحم الطاىق بن دمحم7
 .www.aljazeera.net يوسف الققضاكم، .العدل وسبل حتقيقو :بعنواف حوارم  مقاؿ8
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ٍيلى كىاٍلًميزىافى ًِبٍلًقٍسًط ال نيكىلًٌفي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا " ليغى أىشيدَّهي كىأىٍك يوا اٍلكى كىال تػىٍققىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًه ًإالَّ ًِبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني حىَّتَّ يػىبػٍ
، كيف سورة (152: األنعاـ)، "كىًإذىا قػيٍلتيٍه  ىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍق ى كىبًعىٍهًد ااًَّ أىٍك يوا ذىًلكيٍه كىصَّاكيٍه بًًو لىعىلَّكيٍه تىذىكَّقيكفى 

ًق كىاٍلبػىٍغًي : "النحل اؼبكية يقوؿ سبحانو ًإفَّ ااَّى أيىٍميقي ًِبٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاًف كىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍق ى كىيػىنػٍهىى عىٍن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلمينكى
. ، كاآلايت اؼبكية كثًنة يف ذلك(90: النحل)، "يىًعظيكيٍه لىعىلَّكيٍه تىذىكَّقيكفى 

ًإفَّ ااَّى : "أتمق ِبلعدؿ أيضا كردت يف سور كثًنة ،  في سورة النساء اؼبدنية مثبل يقوؿ سبحانواليت  كاآلايت اؼبدنية   
ٍمتيٍه بػىٌٍنى النَّاًس أىٍف ربىٍكيميوا ًِبٍلعىٍدًؿ ًإفَّ ااَّى نًًعمَّا يىًعظيكيٍه بًًو ًإفَّ ااَّى كىافى  ًت ًإىلى أىٍىًلهىا كىًإذىا حىكى أيىٍميقيكيٍه أىٍف تػيؤىدُّكا األىمىاالى

يعان بىًصًنان   (.58: النساء)، "ظبًى
النَّاسي ًِبٍلًقٍسًط، كىىيوى اٍلعىٍدؿي   ىً فَّ ااَّى سيٍبحىانىوي أىٍرسىلى ريسيلىوي، كىأىنٍػزىؿى كيتػيبىوي، لًيػىقيوـى : "  كحوؿ أنبية العدؿ يقوؿ ابن القيه

،  ىً ذىا ظىهىقىٍت أىمىارىاتي اٍلعىٍدًؿ كىأىٍسفىقى كىٍجهيوي أبًىٍم طىقًيقو كىافى،  ػىثىهَّ شىقٍعي ااًَّ كىًدينيوي،  .9"الًَّذم قىامىٍت بًًو اأٍلىٍرضي كىالسَّمىوىاتي
كالعدؿ ميزاف هللا يف األرض، بو أيخذ للمظلـو من الظامل، كللضعيف من الشديد، : "  يقوؿ شيخ اؼبفسقين الطربم

. 10"كِبلعدؿ يصٌدؽ هللا الصادؽ، كيكٌذب الكاذب، كِبلعدؿ يقٌد اؼبعتدم كيوخبو
 
 .طرق وأساليب القرآن الكرمي يف الدعوة لتحقيق مقصد العدل.3
حَّت يتضح لنا منهج الققآف الكقَل كاألساليب اليت اتبعها يف أتصيل مقصد العدؿ كالدعوة لتحقيقو كتقسيخومي    

. سأبٌنًٌ أىه ىذه األساليب كالطقؽ اليت اتبعها الققآف الكقَل يف ذلك يف النقاط التالية
: إرسال الرسل وإنزال الكتب لتحقيق غاية العدل. أ

نىكيهي : " كتعاىل مبينا لنا ىذه الغايةقاؿ سبحانو    : الشورل)، "كىقيٍل آمىنتي دبىا أىنزىؿى ااَّي ًمن ًكتىابو كىأيًمٍقتي أًلىٍعًدؿى بػىيػٍ
ٍلنىا ريسيلىنىا ًِبٍلبػىيًٌنىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهيٍه اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى النَّاسي ًِبٍلًقٍسًط كىأىنٍػزىٍلنىا اغبٍىًديدى : "قاؿ سبحانو و،(15 لىقىٍد أىٍرسى

يف اآلية ؼ، (25: اغبديد)، "ً يًو أبىٍسه شىًديده كىمىنىاً عي لًلنَّاًس كىلًيػىٍعلىهى ااَّي مىٍن يػىٍنصيقيهي كىريسيلىوي ًِبٍلغىٍيًب ًإفَّ ااَّى قىًومّّ عىزًيزه 
الكقيبة إشارة مهمة أقف عندىا،  اآلية تشًن إىل أفَّ الكتب السماكية ىي ميزاف العدؿ، حيث عطفت إنزاؿ اؼبيزاف 

  ؟ ككيف ال تكوف الكتب السماكية ىي ميزاف العدؿ كىي من عند العدؿ سبحانو كتعاىل.على إنزاؿ الكتب
كال شك أفَّ إنزاؿ الكتب  يو إشارة  إىل أفَّ ىذه الكتب قد بينت كعيَّنت اغبقوؽ كالواجبات اؼبطلوبة من اعبميع     

لتحقيق العدؿ كالعدالة، كيف ىذا إشارة لنا أفَّ أكؿ درجات العدالة يكوف بتعيٌن اغبقوؽ كالواجبات كربديدىا، كىذا 
 أداء تساعد يف تسهيلتعيٌن كربديد ىذه الواجبات يف الدساتًن كاؼبواد القانونيةمي كي العلماء كاؼبفكقين يدؿ أفَّ على 

 .    العدالة، خاصة  يما تًقؾ للناس االجتهاد يف تنظيمو من أمور حياهته،  أكىل درجات العدالة تبدأ بعدالة التعيٌن
 

  

                                                           

 .13دار البياف، ص: بًنكت، الطرق احلكمية .  دمحم بن أيب بكق، ابن قيه اعبوزية9
 .517، ص21 جـ،2000مؤسسة القسالة، : ، بًنكتجامع البيان يف أتويل القرآن .الطربم،  دمحم بن جقيق 10
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: تفصيل اآلايت القرآنية ألنواع العدل ورلاالتو. ب
، بل قبد النصوص الكقيبة تبٌن كتفصل "إف هللا أيمق ِبلعدؿ: " قط بقوؽبا مثبلِبلعدؿ مل أتمق الققآنية اآلايت   ؼ 

أنواع العدالة كأىه جوانبها، كسبل ربقيقها،  تأمق ِبلعدؿ يف اغبكه، كاإلصبلح، كالكيل كاؼبيزاف، كيف أداء الشهادة، 
كيف كتابة اغبقوؽ، كيف العدؿ ِبلقوؿ، كيف العدؿ حَّت مع غًن اؼبسله كالذم قد يكوف بيننا كبينو شنآف، كيف العدؿ 

كلو على أنفسنا أك األققبٌن،  النصوص الكقيبة أمقت ِبلعدؿ كبينت الوسائل اؼبؤدية لتحقيقو من القضاء العادؿ 
كااكمات، كالشهود العدكؿ، كالكتابة كالتوثيق، كضبط اؼبكاييل كاؼبوازين، كربط األمق ِبلعدالة ِبلتقول لتكوف صماـ 

   .يف اؼببحث التايل حوؿ ؾباالت العدؿالنصوص أىه ىذه األماف كالدا ع لتحقيق العدؿ، كسيأيت بياف ىذه 
 كيف حق عباده،  العدؿ يف ، العدؿ الذم أمق هللا بو يشمل العدؿ يف حقو: " يقوؿ الشيخ السعدم يف تفسًنه  

 أبٍف يؤدم العبد ما أكجب هللا عليو من اغبقوؽ اؼبالية كالبدنية كاؼبقكبة منهما يف حقو ،ذلك أداء اغبقوؽ كاملة مو قة
كحق عباده، كيعامل اػبلق ِبلعدؿ التاـ،  يؤدم كل كاؿ ما عليو ربت كاليتو سواء يف ذلك كالية اإلمامة الكربل، 

ككالية القضاء كنواب اػبليفة، كنواب القاضي، كالعدؿ ىو ما  قضو هللا عليهه يف كتابو، كعلى لساف رسولو، كأمقىه 
بسلوكو، كمن العدؿ يف اؼبعامبلت أف تعاملهه يف عقود البيع كالشقاء كسائق اؼبعاكضات، إبيفاء صبيع ما عليك  بل 

 .11"تبخس ؽبه حقا كال تغشهه كال زبدعهه كتظلمهه
 :ابلعدل اإلذلياإلخبار . ج

إفَّ اؼبدقق يف كتاب هللا سبحانو هبد أفَّ الققآف الكقَل أخربال عن العدؿ اؼبتعلق ِب سبحانو كتعاىل كحقائقومي حَّت 
 :، كمن اغبقائق اؼبتعلقة بعدؿ هللا سبحانو ما أييت العدؿيكوف ذلك دا عا قواي لنا لتحقيق

اإلسبلمية فبا يدؿ على قدسية العدؿ . العدؿ اسه من أظباء هللا سبحانو كتعاىل اؼبتفق عليها عند صبيع اؼبذاىب-
. كأنبيتو، كعبلقتنا مع ىذا االسه العظيه تكوف ِبلتخلق بو كتطبيقو يف حياتنا، كليس ؾبقد العله كاؼبعق ة دبعناه

 خلق هللا سبحانو كتعاىل الكوف كلو ِبلعدؿ،   ا سبحانو عدؿ يف خلقو، كِبلعدؿ قامت السماكات كاألرض، -
لىٍقنىاهي بًقىدىرو :" كمن اآلايت اليت تشًن لعدؿ هللا يف خلقو الكوٍل قولو سبحانو ، كقاؿ (49: القمق)، "ًإالَّ كيلَّ شىٍيءو خى

كىاألىٍرًض كىملىٍ يػىتًَّخٍذ كىلىدان كىملىٍ يىكيٍن لىوي شىقًيكه يف اٍلميٍلًك كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو  ػىقىدَّرىهي  الًَّذم لىوي ميٍلكي السَّمىوىاتً : "سبحانو
نىا ً يهىا ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو مىٍوزيكفو : "، كقاؿ سبحانو(2: الفققاف)، "تػىٍقًديقان  نىا ً يهىا رىكىاًسيى كىأىنٍػبػىتػٍ ىىا كىأىٍلقىيػٍ ٍدالى ، "كىاألىٍرضى مىدى

كىاألىٍرضى ًِبغبٍىقًٌ كىيػىٍوـى يػىقيوؿي كيٍن  ػىيىكيوفي قػىٍوليوي اغبٍىقُّ كىلىوي اٍلميٍلكي يػىٍوـى يينفىخي يف  الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاتً "، (19: اغبجق)
،  كل شيء يف الكوف مقدر تقديقا،  بل يطغى شيء (73: األنعاـ)، "الصُّوًر عىاملي اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة كىىيوى اغبٍىًكيهي اػبٍىًبًني 

بىًغي ؽبىىا أىٍف تيٍدرًؾى اٍلقىمىقى كىال اللٍَّيلي سىاًبقي النػَّهىاًر كىكيلّّ يف  ػىلىكو يىٍسبىحيوفى "ال على شي،  ، بل (40: يس)، "ال الشٍَّمسي يػىنػٍ
إف خلق اإلنساف حبد ذاتو آية من آايت العدالة،  ا سبحانو خلقنا يف أحسن تقوَل، كيف أحسن صورة كأعدؽبا، 

 كل عضو يف مكانو العدؿ، ككظيفتو اؼبناسبة، لذلك قاؿ سبحانو مستنكقا غقكر اإلنساف كتكربه بقبو الكقَل الذم 

                                                           

 .447صـ، 2000مؤسسة القسالة، : ، بًنكتتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان . السعدم، عبد القضبن بن الصق11
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يف أىمًٌ صيورىةو  (7)الًَّذم خىلىقىكى  ىسىوَّاؾى  ػىعىدىلىكى  (6)ايى أىيػُّهىا اإًلنسىافي مىا غىقَّؾى ًبقىبًٌكى اٍلكىقًًَل : "خلقو كعدلو، قاؿ تعاىل
(. 9-6: اإلنفطار)، " رىكَّبىكى مىا شىاءى 

 كمن اغبقائق اؼبتعلقة بعدؿ هللا سبحانو أف أكامقه كتشقيعاتو كأ عالو سبحانو كلها عدؿ،  الصلوات مثبل طبسة يف -
، كىو عدد معتدؿ مقبوؿ، كىلًنػىتىصىوَّرى العدؿ يف ذلك نتخيل لو أف هللا كلفنا خبمسٌن صبلة يف اليـو مثبل،  كيف  اليـو
سيكوف حالنا؟ ككذلك قبد سائق التشقيعات من صياـ كزكاة كحج،  له أيمقال هللا سبحانو هبا إال ك ق قدرتنا كطاقتنا، 

نىاىىا : "كىذا ىو العدؿ عينو، كاألمثلة كثًنة على العدؿ يف أكامق هللا سبحانو كتشقيعاتو، يقوؿ ابن القيه  ىً فَّ الشَّقًيعىةى مىبػٍ
كىأىسىاسيهىا عىلىى اغبًٍكىًه كىمىصىاًلًح اٍلًعبىاًد يف اٍلمىعىاًش كىاٍلمىعىاًد، كىًىيى عىٍدؿه كيلُّهىا، كىرىضٍبىةه كيلُّهىا، كىمىصىاًلحي كيلُّهىا، كىًحٍكمىةه كيلُّهىامي 

ًة إىلى  ًة، كىعىٍن اغبًٍٍكمى ًة إىلى اٍلمىٍفسىدى  ىكيلُّ مىٍسأىلىةو خىقىجىٍت عىٍن اٍلعىٍدًؿ إىلى اعبٍىٍوًر، كىعىٍن القَّضٍبىًة إىلى ًضدًٌىىا، كىعىٍن اٍلمىٍصلىحى
ٍلًقًو، كىًظلُّوي يف  اٍلبػىٍعًثمي  ػىلىٍيسىٍت ًمٍن الشَّقًيعىًة كىًإٍف أيٍدًخلىٍت ً يهىا ًِبلتٍَّأًكيًلمي  ىالشَّقًيعىةي عىٍدؿي ااًَّ بػىٌٍنى ًعبىاًدًه، كىرىضٍبىتيوي بػىٌٍنى خى

الَّةي عىلىٍيًو كىعىلىى ًصٍدًؽ رىسيولًًو  تيوي الدَّ . 12- "صىلَّى ااَّي عىلىٍيًو كىسىلَّهى - أىٍرًضًو، كىًحٍكمى
:  ككذلك أ عالو سبحانو مبنية على العدؿ بٌن عباده سبحانو، يف الدنيا كاآلخقة،  بل يظله ربك أحدا، قاؿ سبحانو-
ًبًنىةن ًإالَّ " ا اٍلًكتىاًب ال يػيغىاًدري صىًغًنىةن كىال كى كىكيًضعى اٍلًكتىابي  ػىتػىقىل اٍلميٍجقًًمٌنى ميٍشًفًقٌنى فبَّا ً يًو كىيػىقيوليوفى ايى كىيٍػلىتػىنىا مىاًؿ ىىذى

كنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى : "، كيقوؿ سبحانو(49: الكهف)، "أىٍحصىاىىا كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حىاًضقان كىال يىٍظًلهي رىبُّكى أىحىدان 
نىا هًبىا كىكىفىى بًنىا حىاًسًبٌنى  بَّةو ًمٍن خىٍقدىؿو أىتػىيػٍ ٍيئان كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حى ، كينفي (47: األنبياء)، "لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة  ىبل تيٍظلىهي نػىٍفسه شى

، "مىٍن عىًملى صىاغًبان  ىًلنػىٍفًسًو كىمىٍن أىسىاءى  ػىعىلىيػٍهىا كىمىا رىبُّكى ًبظىبلَّـو لًٍلعىًبيدً : " سبحانو الظله عن نفسو نفيا قاطعا  يقوؿ
 (. 46:  صلت)
 :أسلوب الرتغيب والرتىيب كالعدل. د
، 13 ا سبحانو يقغبنا ِبلعدؿ اترة من خبلؿ إعبلنو أنو وبب اؼبقسطٌن، كخاصة كالة األمور: أسلوب الرتغيب-  

كمن خبلؿ مدحو ألصحاب العدؿ،كمن خبلؿ كصفو ألمقال أبداء األمانة كالعدؿ أبنو نًٍعهى ما أيمقال بو، كمن خبلؿ 
حكمو أبف العدؿ أققب للتقول خاصة إذا كاف مع عدكؾ، بل إف هللا سبحانو لرتغيبنا على العدؿ أمقال ِبؼببالغة يف 

ربقيقو أبف نكوف قوَّامٌن بو، يقوؿ ابن كثًن يف تفسًنه كبلما نفيسا حوؿ أمق هللا سبحانو لنا ِبؼببالغة يف القياـ 
، كىالى : "ِبلقسط كىو ًيننا كىالى َشىىاالن أيميقي تػىعىاىلى ًعبىادىهي اٍلميٍؤًمًنٌنى أىٍف يىكيونيوا قػىوَّاًمٌنى ًِبٍلًقٍسًط أىٍم ًِبٍلعىٍدًؿ،  ىبلى يػىٍعًدليوا عىٍنوي يبى

، كىأىٍف يىكيونيوا ميتػىعىاًكًنٌنى ميتىسىاًعًدينى ميتػىعىاًضًدينى ميتػىنىاًصقًينى ً يًو، كىقػىٍوليوي  ئًهو كىالى يىٍصقً ػىهيٍه عىٍنوي صىاًرؼه : أتىٍخيذىىيٍه يف ااًَّ لىٍومىةي الى
،  ىًحينىًئذو تىكيوفي صىًحيحىةن : ، أىمٍ (2: الطبلؽ) "كىأىًقيميوا الشَّهادىةى اًَّ ": شيهىداءى اًًَّ كىمىا قىاؿى  لًيىكيٍن أىدىاؤيىىا ابًٍتغىاءى كىٍجًو ااًَّ

ا قىاؿى كىلىٍو عىلى أىنٍػفيًسكيهٍ  الًيىةن ًمنى التٍَّحقًيًف كىالتػٍَّبًديًل كىاٍلًكٍتمىاًف، كىؽًبىذى  اٍشهىًد اغبٍىقَّ كىلىٍو عىادى ضىقىريىىا : أىمٍ ،عىاًدلىةن حىقِّا خى
،  ىً فَّ ااَّى سىيىٍجعىلي ًلمىٍن أىطىاعىوي  ػىقىجنا كىـبىٍقىجنا مىٍن  ، كىًإذىا سيًئٍلتى عىًن اأٍلىٍمًق  ػىقيًل اغبٍىقَّ ً يًو كلو عادت مضقتو عىلىٍيكى عىلىٍيكى

ٍيًن كىاأٍلىقٍػقىًبٌنى أىٍم كىًإٍف كىانىًت الشَّهىادىةي عىلىى كىاًلدىٍيكى كىقػىقىابىًتكى  ىبلى تػيقىاًعًهٍه ً يهىا بىًل : كىقػىٍوليوي . كيلًٌ أىٍمقو يىًضيقي عىلىٍيوً  أىًك اٍلواًلدى

                                                           

 .11، ص3ج ـ،1991دار الكتب العلمية، : ، بًنكتإعالم ادلوقعني عن رب العادلني . ابن قيه اعبوزية، دمحم بن أيب بكق 12
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  ىبلى : أىمٍ ، ىبل تػىتًَّبعيوا اؽٍبىول أىٍف تػىٍعًدليوا: كىقػىٍوليوي ... ، اٍشهىٍد ًِبغبٍىقًٌ كىًإفَّ عىادى ضىقىريىىا عىلىٍيًهٍه،  ىً فَّ اغبق حاكه عىلىى كيلًٌ أىحىدو 
وبىًٍمٍلنَّكيهي اؽٍبىوىل كىاٍلعىصىًبيَّةي كبغض النَّاًس إًلىٍيكيٍه عىلىى تػىٍقًؾ اٍلعىٍدًؿ يف أيميورًكيٍه كىشيؤيكًنكيٍه، بىًل اٍلزىميوا اٍلعىٍدؿى عىلىى أىمًٌ حىاؿو 

ةً ) ،"كىال هبىٍقًمىنَّكيٍه شىنىآفي قػىٍوـو عىلى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػقىبي لًلتػٍَّقول": كىافى، كىمىا قىاؿى تػىعىاىلى   .14"(8: اٍلمىائًدى
كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ ااَّى   ﴿:كسأذكق بعض النصوص اليت رغبت يف اؼبعاٍل اليت ذكقهتا قبل قليل حوؿ العدؿ، يقوؿ سبحانو

بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى  ٍمتيٍه بػىٌٍنى  ﴿: كيقوؿ سبحانو (9: اغبجقات)﴾،  وبًي ًت ًإىلى أىٍىًلهىا كىًإذىا حىكى ًإفَّ ااَّى أيىٍميقيكيٍه أىٍف تػيؤىدُّكا اأٍلىمىاالى
يعنا بىًصًننا النَّاًس أىفٍ   كىالى : "، كيقوؿ سبحانو(58: النساء)﴾،  ربىٍكيميوا ًِبٍلعىٍدًؿ ًإفَّ ااَّى نًًعمَّا يىًعظيكيٍه بًًو ًإفَّ ااَّى كىافى ظبًى

ًإفَّ ااَّى الى يىٍظًلهي ًمثٍػقىاؿى  : "، كيقوؿ سبحانو(8: اؼبائدة)، "هبىٍقًمىنَّكيٍه شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػقىبي لًلتػٍَّقوىل
ٍنوي أىٍجقنا عىًظيمنا كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى : "، كيقوؿ سبحانو(40: النساء)، " ذىرَّةو كىًإٍف تىكي حىسىنىةن ييضىاًعٍفهىا كىيػيٍؤًت ًمٍن لىدي

: ، كيقوؿ سبحانو(124: النساء) ،" الصَّاغًبىاًت ًمٍن ذىكىقو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه  ىأيكلىًئكى يىٍدخيليوفى اعبٍىنَّةى كىالى ييٍظلىميوفى نىًقًننا
: ،  كيقوؿ سبحانو(49: النساء)، " أىملىٍ تػىقى ًإىلى الًَّذينى يػيزىكُّوفى أىنٍػفيسىهيٍه بىًل ااَّي يػيزىكًٌي مىٍن يىشىاءي كىالى ييٍظلىميوفى  ىًتيبلن  "
لىٍقنىا أيمَّةه يػىٍهديكفى ًِبغبٍىقًٌ كىبًًو يػىٍعًدليوفى : "، كيقوؿ سبحانو(7: القضبن)، " كىالسَّمىاءى رى ػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى  " ، "كىفبٍَّن خى
 (.  181: األعقاؼ)

هي أىيٍػنىمىا : "كخاسبة اؼبسك مع قولو تعاىل كىضىقىبى اللَّػوي مىثىبلن رَّجيلىٌٍنً أىحىدينبيىا أىٍبكىهي الى يػىٍقًدري عىلىٰى شىٍيءو كىىيوى كىلّّ عىلىٰى مىٍوالى
، كصدؽ هللا (76: النحل)، "يػيوىجًٌهوُّ الى أيىًٍت خًبىًٍنو ىىٍل يىٍستىًوم ىيوى كىمىن أيىٍميقي ًِبٍلعىٍدًؿ ؟ كىىيوى عىلىٰى ًصقىاطو مٍُّستىًقيهو 

 سبحانو ىل يستوم األبكه كمن أيمق ِبلعدؿ كىو على صقاط مستقيه؟
كأمَّا الرتىيب كالتنفًن من عدـ ربقيق العدؿ،  كاف ِبلتحذيق من نقيضو كعاقبتو، أم من الظله، كإعبلنو سبحانو  -

كىأىالَّ ًمنَّا اٍلميٍسًلميوفى كىًمنَّا : "عدـ حب الظاؼبٌن كتوعد سبحانو الظاؼبٌن أبشد العذاب، قاؿ سبحانو على لساف اعبن
كىأىمَّا اٍلقىاًسطيوفى  (14)اٍلقىاًسطيوفى  ىمىٍن أىٍسلىهى  ىأيٍكلىًئكى ربىىقٍَّكا رىشىدان 

نَّهى حىطىبان 15  ،(14-13: اعبن)، "  ىكىانيوا عًبىهى
كىتًٍلكى اٍلقيقىل أىٍىلىٍكنىاىيٍه لىمَّا ظىلىميوا كىجىعىٍلنىا : " بل إنَّو سبحانو أىلك بعض الققل كدمقىا بسبب ظلمها، يقوؿ سبحانو

ٍهًلًكًهٍه مىٍوًعدان  (. 59: الكهف)، "ًلمى
  كلرتىيبنا من عاقبة الظله كالظاؼبٌن، مل ىبربال سبحانو أبنو أىلك الققل الظاؼبة  قط، بل ذكق لنا مباذج كقصص 

 .متعددة من ىذه الققل كأنواع ظلمها، كقصة  قعوف كقـو نوح كعاد كشبود، كشعيب، كبين إسقائيل
: اليوم اآلخر والعدالة ادلطلقة.ه
 الدنيا ال يتحقق هبا العدؿ اؼبطلقمي بسبب ظله البشق بعضهه بعضا،  كه من ظامل مات دكف أٍف أيخذ جزاءه؟ الدار  

ككه من مظلـو مات كمل أيخذ حقو؟  جعل سبحانو يوما ـبصَّصا لتحقيق العدالة الكربل، يوـه تنصب  يو اؼبوازين 
أم : ِبلقسط، كال يظله الناس مثقاؿ ذرَّة، بل إنَّو سبحانو ظبَّى ىذا اليـو أبظباء تدؿ على العٍدؿ،  سمَّاه بيـو الفصل

 يفصل  يو بٌن الناس ِبلعدؿ، كظباه ب يـو الدًٌينمي ألفَّ  يو إدانة اػببلئق كؾبازاهته على أعماؽبه،يـو العدؿ ألفَّ هللا 

                                                           

 .283ص، 1جـ، 1999، 2دار طيبة، ط: ،السعوديةتفسري القرآن العظيم. ابن كثًن، إظباعيل بن عمق 14
 .أم الظاؼبوف:  معىن القاسطوف15

http://www.alukah.net/sharia/0/87128/#_ftn3
http://www.alukah.net/sharia/0/87128/#_ftn3
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ألفَّ هللا هبمع  يو الناس  ألفَّ  يو صبع اػببلئق كحشقىه يف موقف اغبساب، كظباه يـو اعبٍمعمي يـو اغبٍشقميكظباه 
يـو الوعيدمي ألفَّ  يو   ألفَّ  يو ؿباسبة الناس على أعماؽبه اليت عملوىا يف الدنيا، كظباه للجزاء، كظباه يـو اغبسابمي
، "اٍليػىٍوـى ذبيٍزىل كيلُّ نػىٍفسو دبىا كىسىبىٍت ال ظيٍلهى اٍليػىٍوـى ًإفَّ ااَّى سىقًيعي اغبًٍسىابً : "يقوؿ سبحانوربقيق كعيد هللا للكا قين، 

قيىيٍه لًيػىٍوـو تىٍشخىصي ً يًو : "، كيقوؿ سبحانو أيضا(17: غا ق) َّ اٌاى غىاً بلن عىمَّا يػىٍعمىلي الظَّاًلميوفى ًإمبَّىا يػيؤىخًٌ كىالى ربىٍسىَبى
(. 42: إبقاىيه)، "األىٍبصىاري 

كىالى تىزًري كىازًرىةه : "كمن القواعد ققآنية  العظيمة، اليت يققرىا سبحانو لرتسيخ مبدأ العدؿ يف الدنيا كاآلخقة، قولو تعاىل  
الثًٌقىلي، كىأيٍطًلقى عىلىى اإٍلًمثًٍ : كىأىًصلي اٍلًوٍزًر، ًبكىٍسًق اٍلوىاكً : "، يقوؿ الشيخ ابن عاشور يف ىذه اآلية(7: الزمق )،"لًكٍزرى أيٍخقى 

تػىعىًب حىاًمًل الثًٌٍقلً  مٍثى : كىيػيقىاؿي . أًلىنَّوي يػىٍلحىقي صىاًحبىوي تػىعىبه كى ، دبىٍعىنى كىٍسبى اإٍلً ٍنًيثي كازًرىةه كأيٍخقل . كىزًرى دبىٍعىنى ضبىىلى اٍلًوٍزرى أتى كى
ٍيئان : ًِبٍعًتبىاًر ًإرىادىًة مىٍعىنى النػٍَّفًس يف قػىٍولًوً  الى ربىًٍملي نػىٍفسه : ، كىاٍلمىٍعىنى (48: اٍلبػىقىقىة)كىاتػَّقيوا يػىٍومان الى ذبىٍزًم نػىٍفسه عىٍن نػىٍفسو شى

ئًهىا، كىكىذىًلكى الى  ئنا ًمٍن ًإشبًٍهىا،  ىبلى تىٍطمىعي نػىٍفسه إبًًعىانىًة ذىًكًيهىا كىأىٍققِبى يػٍ ًكٍزرى نػىٍفسو أيٍخقىل، أىٍم الى تػيٍغيًن نػىٍفسه عىٍن نػىٍفسو شى
.   16"زبىٍشىى نػىٍفسه صىاغًبىةه أىٍف تػيؤىاخىذى بًتىًبعىًة نػىٍفسو أيٍخقىل ًمٍن ذىًكًيهىا أىٍك قػىقىابىًتهىا

 :وصف األمة اإلسالمية ابلوسطية. و
يقوؿ :  الوسطية يف آية الوسطية كاليت جاءت يف منتصف سورة البققة سبامابوصفىذه األمة سبحانو   اختص 

اءى عىلىى النَّاًس كىيىكيوفى القَّسيوؿي عىلىٍيكيٍه شىًهيدان :"سبحانو ، (143: البققة)، ..."كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍه أيمَّةن كىسىطان لًتىكيونيوا شيهىدى
يقوؿ سيد قطب حوؿ ىذه كيف ىذا نص صقيح ؽبذه األمة أف يكوف منهجها ما كصفها بو سبحانو كتعاىل، 

كلتقدر دكرىا حق قدره، كتستعد . لتعق ها، كلتشعق بضخامتها.. كهبذا تتحدد حقيقة ىذه األمة ككظيفتها: "الوسطية
كإهنا لؤلمة الوسط بكل معاٍل الوسط سواء من الوساطة دبعىن اغبسن كالفضل، أك من الوسط ..لو استعدادان الئقان 

. 17"دبعىن االعتداؿ كالقصد، أك من الوسط دبعناه اؼبادم اغبسي 
ال تغلو يف التجقد القكحي .. يف التصور كاالعتقاد: أمة كسطا: "  مث يشقع سيد قطب ببياف أنواع ىذه الوسطية  يقوؿ

كتعطي ؽبذا الكياف اؼبزدكج الطاقات حقو اؼبتكامل من كل زاد، كتعمل لرتقية اغبياة . ... كال يف االرتكاس اؼبادم
كر عها يف الوقت الذم تعمل  يو على حفظ اغبياة كامتدادىا، كتطلق كل نشاط يف عامل األشواؽ كعامل النوازع، ببل 

.  تفقيط كال إ قاط، يف قصد كتناسق كاعتداؿ
 كال تتبع كذلك كل ...ال ذبمد على ما علمت كتغلق منا ذ التجقبة كاؼبعق ة .. يف التفكًن كالشعور.. « أيمَّةن كىسىطان »

إمبا تستمسك دبا لديها من تصورات كمناىج كأصوؿ مث تنظق يف كل نتاج .. العق، كتقلد تقليد الققدة اؼبضحك
.  اغبقيقة ضالة اؼبؤمن أٌل كجدىا أخذىا، يف تثبت كيقٌن: للفكق كالتجقيب كشعارىا الدائه

ال تدع اغبياة كلها للمشاعق، كالضمائق، كال تدعها كذلك للتشقيع .. يف التنظيه كالتنسيق... « أيمَّةن كىسىطان »
إمبا تق ع ضمائق البشق ِبلتوجيو كالتهذيب، كتكفل نظاـ اجملتمع ِبلتشقيع كالتأديب كتزاكج بٌن ىذه كتلك، . كالتأديب

                                                           

الدار التونسية، : تونس، «حترير ادلعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»لتحرير والتنوير ا .  ابن عاشور، دمحم  الطاىق بن دمحم16
 .341ص، 23جـ، 1984

 .131، ص1جىػ، 1412، 17دار الشقكؽ، ط: القاىقة، يف ظالل القرآن.  قطب، سيد17
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ال تلغي شخصية الفقد كمقوماتو، كال تبلشي شخصيتو يف شخصية .. يف االرتباطات كالعبلقات.. « أيمَّةن كىسىطان »
. 18... "اعبماعة أك الدكلة كال تطلقو كذلك  قدان أثقان جشعان ال ىه لو إال ذاتو

ميزاف ؼإفَّ مقصد العدؿ ليس مقصد يقتصق على حكه ىنا أك ىناؾ، بل ىو مقصد اؼبقاصد كلها، :   كأقوؿ ىنا
 ت األمة  ف أنفقكؾباالتو ىي ؾباالت اإلنساف كاغبياة كلها، األخبلؽ كاألعماؿ جعلو هللا شعار ىذه األمة الوسطية، 

 تكوف كسطية،  بل اختياؿ كًكرب يف اؼبشي، ة أ قادىا كسطا بٌن اإلسقاؼ كالتقتًن، بل كحَّت يف مشي،كاف أنفاقها قواما
 .كال ذؿ كخنوع

 :اإلسالم يف  وصوره العدلرلاالت: اثنيا  
يسعى الققآف شامل ، كما ذلك إال ألفَّ العدؿ مقصد عظيه  ؾباالتو  تعددت صيوىري العدؿ يف الققآف الكقَل كتنوعت

مبل، بل حدد صورا  اغبياة اإلنسانيةلتحقيقو يف شَّت اجملاالت كؾباالت ،  له أيمق الققآف بتحقيق العدؿ أمقا عاما ؾبي
. كسأبٌن  يما أييت أىه ىذه اجملاالت بتحقيق العدؿ  يها ألنبيتها،  أمق متعددة

 : العدل يف اجملال السياسي .1
 أف كيستطيع الققار، بيده  اغباكه اإلطبلؽ، على العدؿ ؾباالت أىه من السياسي العدؿ أفَّ   يو شك ال فبا إفَّ    

 النصوص قبد ىنا كمن العمقاف،  يزدىق حقو، حق كل كيعطي القعية، بٌن كاغبق العدؿ ربقق اليت الققارات يصدر
عىٍن أىيب ىيقىيٍػقىةى، عىًن ؼ بظلو، هللا يظلهه الذين السبعة أكؿ  جعلتو العادؿ لئلماـ الكبًنة اؼبكانة على تنصُّ  اليت الشقعية

بػٍعىةه ييًظلُّهيهي ااَّي يػىٍوـى الًقيىامىًة يف ًظلًًٌو، يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلُّوي " :النًَّ ًٌ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى، قىاؿى  ، كىشىابّّ نىشىأى : سى ـه عىاًدؿه ًإمىا
، كال شك أفَّ عدؿ اغباكه يف حكمو سيكوف لو مقدكده ليس  قط يف اغبكه القشيد، بل سيكوف 19..."يف ًعبىادىًة ااًَّ 

. ؿبفًٌزا للقعية على التأسي كاالقتداء حباكمهه
كىالًَّذينى " :   كال شك أف من صور العدؿ السياسي الشورل، كخاصة يف القضااي اؼبصًنية للدكؿ، يقوؿ سبحانو

نػىهيٍه كىفبَّا رىزىقٍػنىاىيٍه يػيٍنًفقيوفى  ، بل سجَّل لنا الققآف (38: الشورل)، "اٍستىجىابيوا ًلقىهبًًٌٍه كىأىقىاميوا الصَّبلةى كىأىٍمقيىيٍه شيورىل بػىيػٍ
ىؤل أى ٍػتيوٍل يف أىٍمقًم : " الكقَل صورة الشورل عند ملكة كانت تعبد الشمس ىي كقومها، قاؿ سبحانو

قىالىٍت ايى أىيػُّهىا اؼب
 عقوؿ يضيف أف يقيدك ،الناس أبمور يستبد ال،  اغباكه العادؿ (32: الشورل)، "مىا كينتي قىاًطعىةن أىٍمقان حىَّتَّ تىٍشهىديكفً 

 الصبلة عليو الن  سًنة كانت كىكذا ،كيستشًنىا منها يستفيدؼ كحده، بعقلو ىو يفكق أف بدؿ عقلو، إىل الناس
 .القعية من السياسية كاؼبشاركة الشورل على قائمة القاشدكف كاػبلفاء كالسبلـ

 حقية بكل اؼبسؤكلٌن اختيار يف التنا س ِبب ؽبه يفتح بل ؼبواطنيو، السياسية اغبقايت يبنع ال العادؿ كاغباكه  
 .اغبكه يف العدالة كوبقق السياسية، اغبياة يثقم فبا السياسية، للمناصب كالرتشُّح

ًإفَّ ااَّى أيىٍميقيكيٍه : "  كمن أىه صور العدؿ السياسي اليت اىته هبا اإلسبلـ العدؿ يف القضاء بٌن القعية، يقوؿ سبحانو
يعان  ٍمتيٍه بػىٌٍنى النَّاًس أىٍف ربىٍكيميوا ًِبٍلعىٍدًؿ ًإفَّ ااَّى نًًعمَّا يىًعظيكيٍه بًًو ًإفَّ ااَّى كىافى ظبًى ًت ًإىلى أىٍىًلهىا كىًإذىا حىكى أىٍف تػيؤىدُّكا األىمىاالى

                                                           

 .132-131، ص1، جيف ظالل القرآن قطب، 18
 .163،ص6806: ، حديث رقه8  ضل من تقؾ الفواحش،ج: اغبدكد، ِبب:كتاب.صحيح البخاري البخارم، 19
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،  يجب على اغباكه أف يٍويل القضاء درجة قصول لتحقيق العدؿ،  يعٌنًٌ القضاة الثقات (58: النساء)، "بىًصًنان 
األكفاء، كأٍف هبعل القضاء مستقبل ال يتدخل بو أحد من أصحاب السلطات،   ف ربقق العدؿ يف القضاء كاف من 

. أىه اعبذكر الضاربة يف قوة اؼبلك كاغبكه كالسيادة
يىاسىةى اٍلعىاًدلىةى إفَّ :   ىبلى يػيقىاؿي ": يقوؿ ابن القيه رضبو هللا مبينا أنبية العدؿ يف اجملاؿ السياسي  ـبيىالًفىةه ًلمىا نىطىقى بًًو السًٌ

يهىا ًسيىاسىةن تػىبػىعنا ًلميٍصطىلىًحًهٍه، كىًإمبَّىا ًىيى عىٍدؿي  الشَّقٍعي، بىٍل ًىيى ميوىاً قىةه ًلمىا جىاءى بًًو، بىٍل ًىيى جيٍزءه ًمٍن أىٍجزىائًًو، كىكبىٍني نيسىمًٌ
مىاتً  ، كقد ذكق ابن القيه ىذا الكبلـ اؼبهه يف سياؽ حديثو عن اغبكه 20"ااًَّ كىرىسيولًًو، ظىهىقى هًبىًذًه اأٍلىمىارىاًت كىاٍلعىبلى

ِبلققائن كالبيًٌنات،  بعض العلماء ال يقبل اغبكه إال ِبلشهادة اليت كرد النص الشقعي ِبعتبارىا، كيق ض ابن القيه ىذا 
 اغبق ظهق كحيثما ،بٌينة  هو كأظهقه اغبق أِبف ما كلؼالقأم كيبٌن أفَّ البينة ىي كل ما أظهق اغبق كالعدؿ كأِبنو، 

 .كدينو هللا شقع  ثهٌ  كنوره صبحو كأسفق
 اؼبستجد، االصطبلح ِبب من سياسة كتسميتها عادلة، تكوف أفٍ  شقيطة الشقعمي من جزء السياسة يىعترب القيًٌه  ابن  
 كرد  أينما اؼبصلحة، يقيدكف أهنه أصحاهبا ادعى كإفٍ  أبدا، شيء يف هللا شقع من  ليست للناس الظاؼبة السياسة أما

 .كاػبًن كاغبق كالعدؿ اؼبصلحة  ثه داللة، القطعي النص
  ىذا كمل يكتف اإلسبلـ ِبألمق ِبلعدؿ بٌن القعية، كإعطاء اغبقوؽ ألصحاهبا، بل قبده قد حذر من الظله كالطغياف 

كاالستبداد أيبا ربذيق، ككانت قصة  قعوف سبثل قمة االستبداد السياسي يف اغبكه،  من استضعاؼ للناس كجعلهه 
ًشيىعا، إىل قتل األطفاؿ كاستحياء النساء، كإ ساد يف األرض،  كانت النتيجة اؽببلؾ كالدمار كاػبقاب لو كلقومو، 

.  كىكذا ىي نتيجة كل استبداد كظله ك ساد
 
:   العدل يف اجملال االقتصادي.2

  جعل سبحانو كتعاىل اؼباؿ مقوما من اؼبقومات اليت تقـو عليها البشقية، لذا كاف النهي الققآف من أٍف يكوف ىذا 
كىال تػيٍؤتيوا السُّفىهىاءى أىٍموىالىكيٍه الَّيًت جىعىلى ااَّي لىكيٍه ًقيىامان : "اؼباؿ بيد السفهاءمي ألهنه ال وبسنوف التصقؼ  يو، قاؿ تعاؿ

كدبا أفَّ اؼباؿ يف القؤية االقتصادية اإلسبلمية ًقواـ اغبياة  ،(4: النساء)، "كىاٍرزيقيوىيٍه ً يهىا كىاٍكسيوىيٍه كىقيوليوا ؽبىيٍه قػىٍوالن مىٍعقيك ان 
اؼبادية،  قد نظَّه اإلسبلـ أحكامو تنظيما غاية يف الًدقَّة، ربقيقا للعدالة االقتصادية، كاليت تعد ركنا رئيسا من أركاف 
العدالة االجتماعية، كاليت تقـو على حقًٌ صبيع أ قاد اجملتمع أاي كانوا أغنياء ك ققاء، أقوايء كضعفاء، عماؿ كأرِبب 

. عمل، حقًٌهه يف توزيع ثقكة ببلدىه توزيعا عادال، يتناسب مع حاجتهه كمشاركتهه كإنتاجهه كدكرىه  يو
:    كمن ىنا

كانت الفقيضة الثالثة يف اإلسبلـ  قيضة الزكاة، كاليت لؤلسف يظنها كثًن من الناس أهنا ؾبقد لقيمات أك دالنًن تٍد ع .أ
للفقًن ليسد هبا جوعو،  الزكاة ما شهقعت لذلك أبدا، بل شهقعت حبل كعبلجا ؼبشكلة الفقق كالبطالة، كاؼبشاكل 

ؿ عمقه  يعطى ما يكفيو طواؿ ا الزكاة حل جذرم ؼبشكلة الفقًن طو االجتماعية، للطبقات الضعيفة يف اجملتمع،
                                                           

 14ص-1، ص1ت،ج دار البياف، د: ، بًنكتالطرق احلكمية.  ابن قيه اعبوزية، دمحم بن أيب بكق20
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 كسداد ،ف اغبد الذم ينتهي إليو العطاء يف الصدقة ىو الكفاية اليت تكوف هبا قواـ العيشإ: "العمق، يقوؿ اػبطايب
 ليس  يو حد معلـو وبمل عليو الناس كلهه مع اختبلؼ ، كذلك يعترب يف كل إنساف بقدر حالو كمعيشتوة،اػبل

 .21"أحواؽبه
 من خبلؿ يقوؿ سبحانو كتعاىل مبينا العقاب األخقكم ؼبن هبمع األمواؿ كيكنزىا، كال يؤدم حق الفققاء  يها  

ٍقىيٍه بًعىذىابو أىلًيهو : "الزكاة ًبيًل ااًَّ  ػىبىشًٌ ًر  (34)كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى كىال يينًفقيونػىهىا يف سى يػىٍوـى وبيٍمىى عىلىيػٍهىا يف الى
نػىٍز يٍ ألىنفيًسكيٍه  ىذيكقيوا مىا كينتيٍه تىٍكًنزيكفى  ا مىا كى نَّهى  ػىتيٍكوىل هًبىا ًجبىاىيهيٍه كىجينيوبػيهيٍه كىظيهيوريىيٍه ىىذى                                            ،(35-34: التوبة)، "جىهى

نىكيٍه ًِبٍلبىاًطلً " :  كينهى اإلسبلـ عن كل صور أكل أمواؿ ِبلباطل  قاؿ تعاىل.ب : البققة) ،..."كىال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍه بػىيػٍ
،  بل يعرتؼ اإلسبلـ إال جبمع اؼباؿ ِبلطقؽ اؼبشقكعة،  بل استغبلؿ غباجة الناس، كال رِب، كال احتكار، كال (188

. غش كغًنىا من صور أكل أمواؿ الناس ِبلباطل
 كمل يكتف اإلسبلـ بفقض الزكاة على األغنياء، بل  تح ِبب الرب كالصدقات جبميع أنواعها على مصقاعيو، قاؿ .ج

بُّوفى كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن شىٍيءو  ىً فَّ ااَّى بًًو عىًليهه : " تعاىل ، كحض (92: آؿ عمقاف)، "لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىَّتَّ تػيٍنًفقيوا فبَّا ربًي
كىال وبىيضُّ عىلىى طىعىاـً  (33)ًإنَّوي كىافى ال يػيٍؤًمني ًِباًَّ اٍلعىًظيًه : " اإلسبلـ على اغبض إطعاـ الطعاـ، قاؿ تعاىل

 إضا ة إىل أمق الققآف الكقَل إبعطاء الققيب اؼبعسق حقو من النفقة من ققيبو الغين، ،(34-33: اغباقة)، "اٍلًمٍسًكٌنً 
ًإفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوا ًإٍخوىافى الشَّيىاًطًٌن  (26)كىآًت ذىا اٍلقيٍق ى حىقَّوي كىاٍلًمٍسًكٌنى كىاٍبنى السًَّبيًل كىال تػيبىذًٌٍر تػىٍبًذيقان " : قاؿ تعاىل

 كنلحظ يف اآلية إضا ة إىل أمقىا إبيتاء الققيب كاؼبسكٌن حقوقهه ،(27-26: ، اإلسقاء"كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلقىبًًٌو كىفيوران 
يف العيش الكقَل، أهنا هنت يف اؼبقابل عن تبذيق اؼباؿ كاعتربت من يفعل ذلك أخا للشيطاف ال لئلنساف،  اإلنساف 

. مؤسبن على اؼباؿ، كاؼباؿ ماؿ هللا  بل وبل إنفاقو يف أمور ال تنفع كال تفيد
كيذكق سبحانو كتعاىل أف ىدؼ توزيع الثقكة كتفتيتها، كعدـ حصقىا يف  طبقة األغنياء  قط، مقصد اقتصادم . د

مىا أى ىاءى ااَّي عىلىى رىسيولًًو ًمٍن أىٍىًل اٍلقيقىل  ىًللًَّو كىلًلقَّسيوًؿ : "شقعي، يقوؿ سبحانو مبينا ًحكمة توزيع الفيء من الغنائه
كيٍه القَّسيوؿي  ىخيذيكهي كىمىا  كىًلًذم اٍلقيٍق ى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًٌن كىاٍبًن السًَّبيًل كىٍي ال يىكيوفى ديكلىةن بػىٌٍنى األىٍغًنيىاًء ًمٍنكيٍه كىمىا آاتى

،  ا سبحانو كتعاىل ال يقيد أف يتداكؿ اؼباؿ بٌن (7:اغبشق)، "نػىهىاكيٍه عىٍنوي  ىانٍػتػىهيوا كىاتػَّقيوا ااَّى ًإفَّ ااَّى شىًديدي اٍلًعقىابً 
األغنياء  قط، كالفققاء يف معزؿ عنو، كما ىو اغباؿ يف النظاـ القأظبايل، كمن ىنا شقع اإلسبلـ أيضا نظاـ اؼبًناث 

ك صَّل مقاديق الورثة تفصيبل دقيقا، إضا ة لتشقيع الوصية، ك قض زكاة الفطق يف رمضاف، كتشقيع األضحية يف عيد 
األضحى، حَّت ال يرتؾ الطبقات الضعيفة يف أصبل أعياد اؼبسلمٌن تعيش غبظات القهق كاغبقماف، بل تعيش يف كقامة 

. إنسانية عزَّ نظًنىا يف العامل
     هذه بعض معامل العدالة االقتصادية اليت رظبها الققآف الكقَل، كقكن من أركاف العدالة االجتماعية يف اإلسبلـ، 

كضقب ؽبا مبوذجا كاقعيا حبادثة اؼبؤاخاة التارىبية بٌن اؼبهاجقين كاألنصار،  كاف العدؿ يف أٍف يقسه األنصار أمواؽبه 

                                                           

 .68، ص2ـ،ج1932، 1اؼبطبعة العلمية، ط: ، كىو شقح سنن أيب داكد، حلبمعامل السنن.  اػبطايب، ضبد بن دمحم21
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بينهه كبٌن إخواهنه اؼبهاجقين، ربقيقا ؼبعىن اإلخوة اإليبانية، إذا ال يػيٍقبل أٍف يكوف األنصارم أخا للمهاجق الذم 
. ىاجق إىل اؼبدينة كتقؾ كل أموالو يف مكة كال يشاركو األنصارم يف أموالو

   كإفَّ اؼبسله اؼبعاصق لينتابو األسى كاغبزف لشدة ما يقل من البوف الشاسع بٌن ما شقعو اإلسبلـمي لتحقيق العدالة يف 
اجملاؿ االقتصادم، كبٌن كاقع اؼبسلمٌن اؼبقيت،  بل عدالة يف توزيع الثقكات بٌن من يعمل كمن ال يعمل، كال تفعيل 
لدكر الزكاة كالصدقات يف حل مشكلة الطبقات الضعيفة يف اجملتمع، فبا يعكس آاثرا مدمقة على اغبياة االجتماعية 

 . كما سأبٌن ذلك يف مبحث آاثر ربقيق العدؿ كشباره
 

:  العدل يف اجملال االجتماعي .3
  اىتهَّ اإلسبلـ بتحقيق العدؿ يف اجملاؿ االجتماعي جبميع نواحيو، إذ ىو أساس العبلقات اؼبتينة كربقيق اؼبصاحل 

. اؼبشرتكة بٌن أ قاد اجملتمع، كسأبٌن  يما أييت أىه العناصق اليت تندرج يف ىذا اجملاؿ
  : العدل بني األبناء.أ

، كمن مثَّ   ف  كيتشقبوف  يو ًقيىه العدؿ األبناءق األسقة ىي النواة الصلبة للمجتمع، كاضن األكؿ الذم ينشأ يف   
،  الرتبية السليمة لؤلبناءمن أىه عوامل عندىه منذ نعومة أظفارىه، ا بينهه كتنميتوا، كربقيقوىذه الًقيهتقبيتهه على 

. كِبلتايل رٍ د اجملتمع أببناء يقوموف بواجباهته ذباه ؾبتمعاهته
  كالعدؿ بٌن األبناء يكوف بينهه ذيكورا كإالاث،  بل هبور على البنات مقابل الذكور، كما يكوف العدؿ بينهه إٍف كانوا 

ل األب أكالد زكجة على زكجة . من زكجات متعددات،  بل يفضًٌ
   كالعدؿ بٌن األبناء يكوف يف صبيع ؾباالت األسقة، إٍف ؿببة أك عطفا أك تعليما أك عىًطية، دكف أم تفققة بينهه، 

كمن ىنا نفهه التوجيو النبوم القشيد ِبألمق ِبلعدؿ بٌن األكالد، كر ضو عليو الصبلة كالسبلـ أٍف يشهد على عطاء 
تىصىدَّؽى عىلىيَّ أىيب بًبػىٍعًض مىالًًو،  ػىقىالىٍت أيمًٌي عىٍمقىةي بًٍنتي : "عىًن النػٍُّعمىاًف ٍبًن بىًشًنو، قىاؿى أراد أحد اآلِبء أٍف ىبصَّ بو ابنو، ؼ

الى أىٍرضىى حىَّتَّ تيٍشًهدى رىسيوؿى هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى،  ىاٍنطىلىقى أىيب ًإىلى النًَّ ًٌ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى لًييٍشًهدىهي عىلىى : رىكىاحىةى 
قىيًت،  ػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى  ا ًبوىلىًدؾى كيلًًٌهٍه؟ قىاؿى : صىدى ، قىاؿى : أى ػىعىٍلتى ىىذى اتػَّقيوا هللاى، كىاٍعًدليوا يف : الى

قىةى  دًكيٍه،  ػىقىجىعى أىيب،  ػىقىدَّ تًٍلكى الصَّدى . 22"أىٍكالى
  إفَّ ر ض الن  عليو الصبلة كالسبلـ لعىدـ العدؿ بٌن األبناء يف حالة العطاء كما يف ىذا اغبديث، كأمقه ِبلتقول 

 حَّت ال يتسلل ميكالعدؿ بٌن األبناء،  يو توجيو مهه إىل اآلِبء كاؼبقبٌن أٍف ينتبهوا إىل العدؿ بٌن أبنائهه يف كل شيء
اغبسد كاغبقد كالبغض كالغًنة بٌن األبناء، كِبلتايل تكوف النتائج كخيمة على األسقة كاجملتمع، بل كردبا يكوف عدـ 

. العدؿ بٌن األبناء سببا من أسباب عقوقهه آلِبئهه

                                                           

 كسله، ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليو. (ىػ261: توَّف) أبو اغبسن القشًنم، مسله بن اغبجاج 22
بي :ت، كتاب.دار إحياء الرتاث العقيب، د: بًنكت ًد يف اؽٍبًبىًة ج: اؽببات،  ِبى ًة تػىٍفًضيًل بػىٍعًض اأٍلىٍكالى  .1242، ص1632، حديث رقه 3 كىقىاىى
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  كال ننسى يف ىذا السياؽ قصة ن  هللا يعقوب عليو السبلـ مع يوسف كإخوتو،  قد أدل اىتماـ يعقوب عليو 
السبلـ بيوسف كأخيو أكثق من إخوتو إىل آتمقىه على يوسف عليو السبلـ إىل درجة التفكًن ِبػببلص منو كقتلو، 

ته لًلسَّائًًلٌنى : "قاؿ تعاىل ًإٍذ قىاليوا لىييوسيفي كىأىخيوهي أىحىبُّ ًإىلى أىبًينىا ًمنَّا كىكبىٍني عيٍصبىةه  (7)لىقىٍد كىافى يف ييوسيفى كىًإٍخوىتًًو آايى
الى لىًفي ضىبلؿو ميًبٌنو  اقٍػتػيليوا ييوسيفى أىٍك اٍطقىحيوهي أىٍرضان ىبىٍلي لىكيٍه كىٍجوي أىبًيكيٍه كىتىكيونيوا ًمٍن بػىٍعًدًه قػىٍومان صىاغبًًٌنى  (8)ًإفَّ أىِبى

(. 9-7: يوسف)، (9)
  كِبلتايل   ف يف قصة يوسف كإخوتو آايت كًعرب كتوجيو لآلِبء كاؼبقبٌن أف يعدلوا بٌن أبنائهه،  العدؿ بٌن األبناء 

. عامل قوم ألسقة قوية متينة متماسكة
ربب  أيها األب كنت  أنَّو إذا: كأبنائو كاليت هبب التقاطها خبلصتهاعليو السبلـ من قصة يعقوب الرتبوية    القسالة 

، لكٍن حذاًر أٍف يكوف ىذا قاببلن للمبلحظة اؼبباشقة ذا بل أبس بولصغقه أك ضعفو مثبل، ، أحد أبنائك أكثق من إخوتو
 األبناء ال يفهموف ىذا األمق إال سبييزا بينهه، كىذا التمييز يف نظقىه ظله، كقد مي ألفَّ  بسبب إظهاره أمامههمن األبناء

مد عقباه بدا ع الغًنة كاغبسد  .يكوف مربرا عندىه لفعل ما ال وبي
يىاًف ًمٍن أىىىهًٌ اأٍليميوًر كىأىكٍكىًدىىا، كالصبياف : "  يقوؿ الغزايل مبينا أنبية أمانة الرتبية للمقبيٌن بػٍ ضىًة الصًٌ اٍعلىٍه أىفَّ الطَّقًيقى يف رايى

، كىمىاًئله  الًيىةه عىٍن كيلًٌ نػىٍقشو كىصيورىةو، كىىيوى قىاًبله ًلكيلًٌ مىا نيًقشى ٍيًو، كىقػىٍلبيوي الطَّاًىقي جىٍوىىقىةه نىًفيسىةه سىاذىجىةه خى أىمىانىةه ًعٍندى كىاًلدى
نٍػيىا كىاآٍلًخقىًة، كشاركو يف ثوابو أبوه كىكيلُّ ميعىلًٌهو لىوي  ًإىلى كيلًٌ مىا يبيىاؿي بًًو إًلىٍيًو،  ىً ٍف عيوًٌدى اػبٍىيػٍقى كىعيلًٌمىوي نىشىأى عىلىٍيًو كىسىًعدى يف الدُّ

، كىًإٍف عيوًٌدى الشَّقَّ كىأينبًٍلى ًإنٍبىاؿى اٍلبػىهىائًًه شىًقيى كىىىلىكى كىكىافى اٍلًوٍزري يف رقبة القيه عليو كالوايل لو  .23"كىميؤىدًٌبو
 :العدل بني الزوجات.ب

ًإٍف ى" :ربقيق العدؿ، قاؿ سبحانو:   بٌنَّ سبحانو كتعاىل اغبكه الشقعي اؼبتعلق بتعدد الزكجات  ققنو بشقط صاـر كىو
ةن  عى  ىً ٍف ًخٍفتيٍه أىالَّ تػىٍعًدليوا  ػىوىاًحدى ًخٍفتيٍه أىالَّ تػيٍقًسطيوا يف اٍليػىتىامىى  ىانًكحيوا مىا طىابى لىكيٍه ًمنى النًٌسىاًء مىثٍػىنى كىثيبلثى كىريِبى

، كهبذا إشارة إىل (إٍف خفته أال تعدلوا):  كنػىٍلحظ يف اآلية الكقيبة أفَّ هللا سبحانو كتعاىل يقوؿ لنا،(3: النساء)، "...
أفَّ شقط التعدد ىو العدؿ اليقيين بٌن الزكجات كليس العدؿ اؼبظنوف،   ٍف كاف لدل الشخص مًظنة كخوؼ من عدـ 
ربقيق العدؿ  بل هبوز لو اإلقباؿ على التعددمي كما ذلك يف رأيي إال لؤلثق اؼبدمق على األسقة كاجملتمع من عدـ العدؿ 

. بٌن الزكجات ، حيث يكوف اغبسد كاغبقد كالكقاىية ىي األخبلؽ السائدة بٌن األيسق اليت  يها تعدد
  كإذا نظقال يف اآلية اليت أِبحت التعدد قبد أهنا طالبت اؼبسله أبف يرتؾ الزكاج من اليتيمة اليت يقعاىا إٍف خاؼ أف ال 

يعدؿ معها، كدعتو للزكاج من غًنىا من النساء، كجعلت ىذا الزكاج مقىوال بتحقيق العدؿ بٌن الزكجات، سواء 
 عليو الصبلة بسواء،  كما يتحقج من ظله اليتيمة إٍف تزكجها، كذلك عليو أٍف يتحقج من زكاج النساء أيضا، كالن 

 عندما دعتو اؼببيت،كالسكن،  كالكسوة، ك، يف األكلكاف خًن من عدؿ بٌن نسائو يف كل مناحي اغبياةكالسبلـ 
.  الضقكرة اإلنسانية للتعدد، كِبلتايل يكوف االقتداء بعدلو عليو الصبلة كالسبلـ، كليس يف ؾبقد التعدد كيفما كاف
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:  ادلعامالت العدل يف. ج
     إفَّ اؼبتأمل ألحكاـ التشقيع اإلسبلمي يف اؼبعامبلت بٌن الناس، هبد حقص ىذه التشقيعات ألبعد اغبدكد على 

. ربقيق العدؿ يف ىذه اؼبعامبلت، كالبعد كل البعد عن أم معاملة  يها ظله للناس  كالقِب كالغش كالقمار كغًنىا
: كمن اؼبعامبلت اليت شدد سبحانو كتعاىل على ربقيق العدؿ  يها بٌن الناس   
يػٍقه كىأىٍحسىني : " قاؿ سبحانو:العدل يف الكيل وادليزان - ٍيلى ًإذىا ًكٍلتيٍه كىزًنيوا ًِبٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيًه ذىًلكى خى كىأىٍك يوا اٍلكى

ٍيلى كىال تىكيونيوا ًمٍن اٍلميٍخًسقًينى : "، كقاؿ سبحانو ـباطبا قـو شعيب(35: اإلسقاء)، "أتىًٍكيبلن  كىزًنيوا  (181)أىٍك يوا اٍلكى
، (182-181: الشعقاء)، "كىال تػىٍبخىسيوا النَّاسى أىٍشيىاءىىيٍه كىال تػىٍعثػىٍوا يف األىٍرًض ميٍفًسًدينى  (182)ًِبٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيًه 

كنبلحظ ىنا أنو سبحانو أمق ِبلوزف ِبلقسطاس، كالقسطاس ىو اؼبيزاف، كىو مبالغة من القسط،  كأف اؼبيزاف الذم 
. 24يزنوف بو ربوؿ إىل قسط ؾبسه كامل

كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى ًِبٍلًقٍسًط كىال زبيًٍسقيكا  (8)أىالَّ تىٍطغىٍوا يف اٍلًميزىاًف  (7)كىالسَّمىاءى رى ػىعىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى : "كقاؿ سبحانو
(. 152: األنعاـ)، "كأك وا الكيل كاؼبيزاف ِبلقسط: "، كقاؿ سبحانو(9-7: القضبن)، "اٍلًميزىافى 

كىٍيله : "  كاعترب اإلسبلـ عدـ العدؿ يف اؼبيزاف جقيبة اقتصادية توعد  اعليها ِبلويل يف يـو العدؿ كاغبق، قاؿ سبحانو
أىال يىظينُّ أيكلىًئكى أىنػَّهيٍه  (3)كىًإذىا كىاليوىيٍه أىٍك كىزىنيوىيٍه ىبيًٍسقيكفى  (2)الًَّذينى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى النَّاًس يىٍستػىٍو يوفى  (1)لًٍلميطىفًًٌفٌنى 
(. 6)يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي ًلقىبًٌ اٍلعىالىًمٌنى  (5)لًيػىٍوـو عىًظيهو  (4)مىبػٍعيوثيوفى 

  بل إنو سبحانو أخربال أفَّ ن  هللا ىود عليو السبلـ ركَّز يف دعوتو لقومو على التوحيد، كعلى جقيبة خبس الناس 
حقهه كإنقاص الكيل كاؼبيزاف، كنتيجة لعدـ استجابتهه كإصقارىه على ظلمهه كبغيهه كاف اؽببلؿ مصًنىه، قاؿ 

ٍيلى : "سبحانو كىًإىلى مىٍديىنى أىخىاىيٍه شيعىٍيبان قىاؿى ايى قػىٍوـً اٍعبيديكا ااَّى مىا لىكيٍه ًمٍن إًلىوو غىيػٍقيهي قىٍد جىاءىٍتكيٍه بػىيًٌنىةه ًمٍن رىبًٌكيٍه  ىأىٍك يوا اٍلكى
يػٍقه لىكيٍه ًإٍف كينتيٍه ميٍؤًمًنٌنى  ، (85)كىاٍلًميزىافى كىال تػىٍبخىسيوا النَّاسى أىٍشيىاءىىيٍه كىال تػيٍفًسديكا يف األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلًحهىا ذىًلكيٍه خى

(. 85: األعقاؼ)
كىًإىلى مىٍديىنى أىخىاىيٍه شيعىٍيبان قىاؿى ايى قػىٍوـً اٍعبيديكا ااَّى مىا لىكيٍه ًمٍن إًلىوو غىيػٍقيهي كىال تىنقيصيوا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى ًإٌٍلً : "قاؿ سبحانو

أىرىاكيٍه خًبىًٍن 
يطو 25 كىايى قػىٍوـً أىٍك يوا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى ًِبٍلًقٍسًط كىال تػىٍبخىسيوا النَّاسى  (84) كىًإٌٍلً أىخىاؼي عىلىٍيكيٍه عىذىابى يػىٍوـو ؿبًي

يػٍقه لىكيٍه ًإٍف كينتيٍه ميٍؤًمًنٌنى كىمىا أىالى عىلىٍيكيٍه حًبىًفيظو  (85)أىٍشيىاءىىيٍه كىال تػىٍعثػىٍوا يف األىٍرًض ميٍفًسًدينى  : ىود)، "بىًقيَّةي ااًَّ خى
النهي كاألمق، حيث هناىه : صبع بٌن أسلوبٌن: " ، كنبلحظ يف ىذه اآلية الكقيبة أفَّ شعيبا عليو السبلـ(84-86

. 26"عن اإلنقاص، كأمقىه ِبإلسباـ كالتو يةمي كما ذلك إال لتمكن جقيبة التطفيف  يهه
إفَّ ىذا العدد الكبًن من اآلايت اليت أتمق كتكقر األمق ِبلقسط كالعدؿ يف اؼبيزاف اترة، كتنهى كربذر من :   كأقوؿ ىنا

إنقاص اؼبكياؿ كتطفيفو، كتتوعد ِبلويل كالثبور ؼبن  عل ذلك، بل كتكقار ذًٍكقي قصة شعيب عليو السبلـ كموقفو من 

                                                           

 .16، ص2، ج2007دار القله، : ، دمشقالقصص القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث. اػبالدم، صبلح: انظق 24
أف الناس خبًن ما أقاموا العدؿ  يهه، كالعدؿ يف اؼبيزاف أحد مظاىق ىذه اػبًنية، اما إذا اختل ميزاف العدؿ بٌن الناس  اػبوؼ عليهه :  اى ههي من ىذه اآلية25

 .من اؽببلؾ كالدمار
 .16، ص2جمقجع سابق، ، القصص القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث .اػبالدم: انظق 26
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جقائه قومو يف اؼبيزاف، كعقاب هللا ؽبه على جقائمهه العقدية كاالقتصادية، كاعتبار الققآف الكقَل اللعب يف اؼبيزاف 
 سادا كعثوا اقتصاداي يف األرض، أقوؿ كلُّ ذلك ليدؿ داللة عظيمة على عناية اإلسبلـ دبقصد العدؿ يف ىذا 

اعبانب، كما ذلك إال ألفَّ حقوؽ الناس ال ؾباؿ للعبث  يها،  طاؼبا أفَّ البائع أيخذ حقو يف شبن السلعة،  ليعط 
 .اآلخقين حقوقهه يف الوزف كاؼبكياؿ إذف

، "قق  ذا كاف كلو  اعدلوا قلته كإذا:"أمق سبحانو يف آية مكية ِبلعدؿ ِبلقوؿ  قاؿ سبحانو:  العدل يف القول-
كإذا قلته  اعدلوا، كإذا حكمته بٌن الناس  تكلمته  قولوا : "، يقوؿ الطربم يف تفسًن اآلية الكقيبة(152: النساء)

اغبق بينهه، كاعدلوا كأنصفوا كال ذبوركا، كلو كاف الذم يتوجو اغبق عليو كاغبكه، ذا ققابة لكه، كال ربملنكه ققابة 
،ك سقىا ابن أيب حا  27"ققيب أك صداقة صديق حكمته بينو كبٌن غًنه، أٍف تقولوا غًن اغبق  يما احتكه إليكه  يو

. 28"قولوا اغبق: ، قاؿ(كإذا قلته  اعدلوا): "يف تفسًنه بقوؿ ابن زيد
. إذا حكمته  أنصفوا: أحدىا:  وبتمل ثبلثة أكجو،"كىًإذىا قػيٍلتيٍه  ىاٍعًدليواٍ كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍق ى : "  ك سق اؼباكردم اآلية بقولو

الشهادة : ، أما الواحدم  فسق العدؿ ِبلقوؿ ب29"إذا توسطته  بل سبيلوا: الثالث. إذا شهد   اصدقوا: الثاٍل
. 30"إذا شهد  أك تكلمته  قولوا اغبق:  قاؿ ابن عباس،(152: األنعاـ) ،"كىًإذىا قػيٍلتيٍه  ىاٍعًدليوا: "كالكبلـ، حيث قاؿ

، نص عاـ، كعمومو مقصودمي ليشمل صبيع األنواع التطبيقية للعدؿ يف "كإذا قلته  اعدلوا: "   كأرل أفَّ قولو سبحانو
القوؿ، سواء كاف ىذا القوؿ قوال يف حق هللا سبحانو،  بل هبوز إال قوؿ العدؿ يف حق هللا سبحانومي لذلك استنكق 

كربت كلمة زبقج من أ واىهه إف يقولوف إال : "سبحانو بشدة عدـ العدؿ يف القوؿ يف نسبة الولد إليو، قاؿ سبحانو
، أك نقبل  كاؼبعامبلت، كسواء كاف ىذا القوؿ حيكما، أك شهادة على اآلخقين أك ؽبه يف اغبقوؽ(5: الكهف)، "كذِب

ألقواؽبه كآرائهه سواء كانوا من العلماء أك العواـ،  كه نشهد يف عصقال اغباضق من أقواؿ ليست ِبلعدؿ، ألف القليها 
مل ينصفوا أصحاهبا اؼبتعلقة هبه ىذه األقواؿ، بسبب اؽبول أك اغبسد أك عدـ التحقم يف الدقة، كلذلك أمق سبحانو 

. ِبلعدؿ يف القوؿ، كلو كاف ىذا القوؿ متعلقا بذم قق ،  بل ينبغي للعواطف أٍف تكوف عائقا أماـ ربقيق العدؿ
 ايى : "  كمن ىنا نفهه األمق ِبلتبيٌُّن كالتثبت عندما يينقل إلينا خرب ما، خاصة إذا كاف الناقل  اسقا، يقوؿ سبحانو

ًدًمٌنى  : اغبجقات)، "أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍه  ىاًسقه بًنػىبى و  ػىتػىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومان جًبىهىالىةو  ػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا  ػىعىٍلتيٍه الى
،  بل بد من التثبت كالتأكد من األخبار اؼبنقولة، حَّت ال يقع اإلنساف ِبلتسقع يف إطبلؽ األحكاـ، كظله الناس (6

. جبهالة كقلة عله، مث يقع يف الندامة بعد أف تنجلي لو اغبقائق
بىًغي : "كإذا قلته  اعدلوا: يقوؿ صاحب البحق ايط يف تفسًن أىٍم كىلىٍو كىافى اٍلمىقيوؿي لىوي أىٍك عىلىٍيًو ذىا قػىقىابىةو لًٍلقىاًئًل  ىبلى يػىنػٍ

اهي كىأىقٍػقىبيوهي  ػىهيوى يػىٍنظيقي ًإىلى قػىٍولًوً  ، كىيىٍدخيلي يف ًذم اٍلقيٍق ى نػىٍفسي اٍلقىاًئًل كىكىاًلدى كىلىٍو عىلى أىنٍػفيًسكيٍه، أىًك : أىٍف يىزًيدى كىالى يػيٍنًقصى

                                                           

  .225، ص12ج، مرجع سابق جامع البيان يف أتويل القرآن، . الطربم27
 .1421، ص5ىػ، ج1419مكتبة نزار الباز، : ، السعوديةتفسري القرآن العظيم ابن أيب حا ، عبد القضبن بن دمحم، 28
 .188، ص2ت،ج.دار الكتب العلمية، د: ، بًنكتالنكت والعيون.  اؼباكردم، علي بن دمحم29
 .238، ص2جـ، 1994دار الكتب العلمية، : ، بًنكتالوسيط يف تفسري القرآن اجمليد. الواحدم، علي بن أضبد  30

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=6&ayano=152#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=6&ayano=152#docu


 15 

ٍيًن كىاأٍلىقٍػقىًبٌنى، كىعىىنى ًِبٍلقىٍوًؿ ىينىا مىا الى يىطًَّلعي عىلىٍيًو ًإالَّ ًِبٍلقىٍوًؿ ًمٍن أىٍمقو كىحيٍكهو كىشىهىادىًة زىٍجقو كىكىسىاطىةو بػىٌٍنى النَّاًس كىغىًٍنً  اٍلوىاًلدى
ٍوهًنىا مىنيوطىةن ًِبٍلقىٍوًؿ، كىزبىًٍصيصيوي ًِبغٍبيٍكًه أىٍك ًِبأٍلىٍمًق أىٍك ًِبلشَّهىادىًة أىقٍػوىاؿه الى دىلًيلى عىلىيػٍهىا على التخصيص . 31"ذىًلكى ًلكى

كقد ربطو ِب - كىنا يقتفع اإلسبلـ ِبلضمًن البشقم: "  كيقوؿ سيد قطب حوؿ العدؿ ِبلقوؿ يف اآلية السابقة
.  هنا مزلة من مزالت الضعف البشقم.. إىل مستول سامق ر يع، على ىدل من العقيدة يف هللا كمقاقبتو- ابتداء

الضعف الذم هبعل شعور الفقد ِبلققابة ىو شعور التناصق كالتكامل كاالمتداد دبا أنو ضعيف القص ؿبدكد األجل، 
كمن مث ! كيف قوة الققابة سند لضعفو كيف سعة رقعتها كماؿ لوجوده، كيف امتدادىا جيبلن بعد جيل ضماف المتداده

كىنا يف ىذه اؼبزلة .. هبعلو ضعيفان ذباه ققابتو حٌن يقف موقف الشهادة ؽبه أك عليهه، أك القضاء بينهه كبٌن الناس
أيخذ اإلسبلـ بيد الضمًن البشقم ليقوؿ كلمة اغبق كالعدؿ، على ىدل من االعتصاـ ِب كحده، كمقاقبة هللا كحده، 

اكتفاء بو من مناصقة ذكم القق ، كتقول لو من الو اء حبق الققابة دكف حقو كىو سبحانو أققب إىل اؼبقء من حبل 
 .32"كىبًعىٍهًد ااًَّ أىٍك يوا: لذلك يعقب على ىذا األمق مذكقان بعهد هللا..الوريد

  كما أحوجنا يف ىذا العصق الذم انفتحت  يو أبواب كسائل التواصل االجتماعي على مصقاعيها، كغدت األخبار 
تبلغ اآل اؽ يف سويعات معدكدة، كتنشق يف العامل األزرؽ بكل سهولة كدكف رقيب أك حسيب، ما أحوجنا إىل التحقم 

كالتثبت، كالعدؿ يف األقواؿ كالتأكد من مصداقيتها، حَّت ال تصبح ىذه الوسائل اؼبعاصقة ِبِب من أبواب الظله يف 
 . القوؿ لآلخقين

كمن صيور العدؿ التطبيقية ؼبقصد العدؿ اليت أمق هبا الققآف الكقَل كأكد عليها، : يف اإلصالح االجتماعيالعدل - 
اإلصبلح بٌن اؼبتخاصمٌن ِبلعدؿ،  اؼبؤمنوف كلهه إخوة كينبغي عدـ ؿباِبة طقؼ على حساب طقؼ آخق، حَّت 

يكتب التو يق للصلح كاالستمقار، كإال كاف ذلك نقضا لقيمة األخوة اإليبانية أكال، كنقض لقيمة العدؿ، يقوؿ 
انبيىا عىلىى األيٍخقىل  ػىقىاتًليوا الَّيًت تػىٍبًغي حىَّتَّ : "سبحانو نػىهيمىا  ىً ٍف بػىغىٍت ًإٍحدى كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمٍن اٍلميٍؤًمًنٌنى اقٍػتػىتػىليوا  ىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى  نػىهيمىا ًِبٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ ااَّى وبًي ًإمبَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه  (9)تىًفيءى ًإىلى أىٍمًق ااًَّ  ىً ٍف  ىاءىٍت  ىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
، ككما نققأ يف اآلية   هنا تنصُّ على األخوة (10-9: اغبجقات)، " ىأىٍصًلحيوا بػىٌٍنى أىخىوىٍيكيٍه كىاتػَّقيوا ااَّى لىعىلَّكيٍه تػيٍقضبىيوفى 

سواء طقيف النزاع، أك اإلصبلح،  الكل سواء يف األخوة، كِبلتايل  بل مربر أبدا للحيف : اإليبانية بٌن صبيع األطقاؼ
كاعبور يف اإلصبلح كالوقوؼ يف مع حق أخ مؤمن دكف اآلخق،  ذلك يؤدم لنقض ىذه األخوة كىدمها، كلذلك 
نبلحظ أيضا أمق الققآف ِبلتقول يف سياؽ األمق ِبلعدؿ يف اإلصبلحمي لتكوف التقول حصن كمنبع كدا ع لتحقيق 

اػبًن يف اإلصبلح، كتو يق هللا سبحانو للمصلحٌن، كإال كاف الشق اإلصبلح ِبلعدؿ بٌن اإلخوة اؼبؤمنٌن، كلتحقيق 
﴿ ىاتػَّقيوا ااَّى كىأىٍصًلحيوا ذىاتى :كاػبذالف، يقوؿ سبحانو معقبا على النزاع الذم حدث بٌن الصحابة بسبب أنفاؿ بدر

(.  1: األنفاؿ)بػىٍيًنكيٍه﴾، 

                                                           

 .689، ص4جىـ، ـ1420دار الفكر، : البحر احمليط يف التفسري، بريوت.  أبو حياف، دمحم بن يوسف31
 .1233، ص3ج  مرجع سابق،يف ظالل القرآن، قطب، 32



 16 

﴿كىًإذىا : "   كأمق سبحانو ِبلعدؿ يف اغبكه يف آية أخقل بٌن الناس، مهما كاف جنسهه أك أصلهه، قاؿ سبحانو
ٍمتيٍه بػىٌٍنى النَّاًس أىٍف ربىٍكيميوا ًِبٍلعىٍدًؿ﴾،  (.58: النساء)حىكى  

   كيثبت سبحانو اػبًن ؼبن أصلح ابتغاء مقضاة هللامي ألف ذلك سيؤدم قطعا إىل العدالة، كينفي سبحانو اػبًن عمن ال 
ًثًنو ًمٍن :"يفعل ذلك،  من ال يعدؿ بٌن الناس كيظلمهه، ال خًن  يو، بل ال إنسانية، يقوؿ سبحانو يػٍقى يف كى ال خى

قىةو أىٍك مىٍعقيكؼو أىٍك ًإٍصبلحو بػىٌٍنى النَّاًس كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى ابًٍتغىاءى مىٍقضىاًة ااًَّ  ىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجقان  قبىٍوىاىيٍه ًإالَّ مىٍن أىمىقى ًبصىدى
(.114: النساء )"ن عىًظيما  

 دعوة اإلسبلـ إىل إشهاد الناس بعضهه  االجتماعيمن الصور التطبيقية لتحقيق مقصد العدؿ: العدل يف الشهادة -
بعضا يف اؼبعامبلت اؼبالية كالبيع أك الشقاء، كاؼبعامبلت االجتماعية كالزكاج كالطبلؽ، كغًنىا من أحواؿ الناس 

. كمعامبلهتهمي كذلك حفظا غبقوؽ الناس عند حدكث أم اختبلؼ
  كحَّت تؤيت الشهادة شبقهتا  بل يشهد الشاىد إال دبا ظبع كرأل دكف زايدة اك نقصاف،نص الشارع اغبكيه أف يكوف 

كىأىٍشًهديكا ذىكىل عىٍدؿو ًمٍنكيٍه : " الشهود عدكالمي كي أيدكا الشهادة عند طلبها على كجهها اؼبطلوب، يقوؿ سبحانو
(. 2: الطبلؽ)، "كىأىًقيميوا الشَّهىادىةى اًًَّ ذىًلكيٍه ييوعىظي بًًو مىٍن كىافى يػيٍؤًمني ًِباًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًق كىمىٍن يػىتًَّق ااَّى هبىٍعىٍل لىوي ـبىٍقىجان 

  كنبلحظ يف اآلية الكقيبة اليت جاءت يف سياؽ أحكاـ الطبلؽ، أتكيدىا على الشهود العدكؿ، كأف تقاـ الشهادة 
من أجل هللا، كبينت أنو من كاف يؤمن ِب كاليـو اآلخق ىو من وبقق الشهادة على كجهها اؼبطلوب،  أم سياج 

أقول من سياج قياـ الشهادة  كربطها ِبليـو اآلخق،  ما ىذا االحتياط إال ألثق الشهادة يف تققيق اغبقوؽ كربقيق 
.  مقصد العدؿ العظيه، كلتحقق الشهادة دكرىا اؼبنوط هبا يف حفظ حقوؽ العباد

ٍيًن ًمٍن رًجىاًلكيٍه  ىً ٍف ملىٍ : "كيف سياؽ أمق هللا سبحانو ِبإلشهاد يف اؼبعامبلت اؼبالية يقوؿ سبحانو كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى
اءي ًإذىا  انبيىا األيٍخقىل كىال أيىٍبى الشُّهىدى انبيىا  ػىتيذىكًٌقى ًإٍحدى اًء أىٍف تىًضلَّ ًإٍحدى ًف فبٍَّن تػىٍقضىٍوفى ًمٍن الشُّهىدى يىكيوالى رىجيلىٌٍنً  ػىقىجيله كىاٍمقىأىاتى

بيوا ًإالَّ أىٍف  ـي لًلشَّهىادىًة كىأىٍدٌلى أىالَّ تػىٍقاتى ًلًو ذىًلكيٍه أىٍقسىطي ًعٍندى ااًَّ كىأىقٍػوى ًبًنان ًإىلى أىجى مىا ديعيوا كىال تىٍسأىميوا أىٍف تىٍكتػيبيوهي صىًغًنان أىٍك كى
نىكيٍه  ػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍه جينىاحه أىالَّ تىٍكتػيبيوىىا كىأىٍشًهديكا ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍه كىال ييضىارَّ كىاًتبه كىال شىًهيده  تىكيوفى ذًبىارىةن حىاًضقىةن تيًديقيكنػىهىا بػىيػٍ

اتًبان  (282)كىًإٍف تػىٍفعىليوا  ىً نَّوي  يسيوؽه ًبكيٍه كىاتػَّقيوا ااَّى كىيػيعىلًٌميكيٍه ااَّي كىااَّي ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليهه  كىًإٍف كينتيٍه عىلىى سىفىقو كىملىٍ ذًبديكا كى
نى أىمىانػىتىوي كىٍليػىتًَّق ااَّى رىبَّوي كىال تىٍكتيميوا الشَّهىادىةى كىمىٍن يىٍكتيٍمهىا  ىً نَّوي   ىقًىىافه مىٍقبيوضىةه  ىً ٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍه بػىٍعضان  ػىٍليػيؤىدًٌ الًَّذم اٍؤسبًي

(. 283-282: البققة)، (283)آمًثه قػىٍلبيوي كىااَّي دبىا تػىٍعمىليوفى عىًليهه 
  نلحظ يف اآلية الكقيبة نصوصا غاية يف الدًٌقة كاالحتياط حوؿ الشهادة كاإلشهاد كتوثيق اغبقوؽ، كما ذلك إال ألف 
حقوؽ العباد غالية عند هللا عز كجل، كألف العدؿ  يها مقصد كأم مقصد، كمن ىنا نبلحظ التققيقات التالية يف اآلية 

: الكقيبة حوؿ الشهادة لتكوف عادلة مقضية عند هللا سبحانو
. ينصُّ سبحانو على يكوف الشهود أكثق من كاحدمي ضماال كاحتياطا غبفظ اغبقوؽ،   ف نسي أحدنبا يذكقه اآلخق-أ

ينصُّ سبحانو على أٍف يكوف الشهود مقضيٌن عندال، كىذا يعين أٍف يكونوا من العدكؿ األمناء، كمن كاف كذلك -ب
. سيؤدم الشهادة ِبلعدؿ عند طلبها
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. تنهى اآلية الكقيبة الشهود عن ر ضهه تلبية الدعوة عند طلب شهاهته، ؼبا يف ذلك من ضياع اغبقوؽ كالعدالة-ج
تدع اآلية الكقيبة أف يكوف اإلشهاد على شيء مكتوب،  ذلك أقـو للشهادة، أم أدعى ألف تقـو الشهادة - د

. بتحقيق العدالة كحفظ اغبقوؽ عند اغباجة إليها
، كىنا ينهى سبحانو عن الضقر من ًقبل "كىال ييضىارَّ كىاًتبه كىال شىًهيده كىًإٍف تػىٍفعىليوا  ىً نَّوي  يسيوؽه ًبكيٍه كىاتػَّقيوا ااَّى - "ق

الكاتب أك الشهيد، كالذم يعنينا ىنا ضقر الشهيد، كضقر الشهيد يكوف بكته الشهادة، أك تعمد اػبطأ  يها، كوبذر 
سبحانو من أف من يفعل ذلك  اسق ال يستحق تو يق هللا، مذكقة اؼبؤمنٌن ِبلتقول، صماـ األماف لتحقيق مقصد 

. التقول
أم دين كأم تشقيع وبتاط كل ىذه االحتياطات يف أداء الشهادات بٌن الناس،  في أطوؿ آية يف :   كىنا أقوؿ

الققآف الكقَل يققر الققآف حفظ حقوؽ العباد كاإلشهاد عليها، حَّت ال وبدث جور أك ظله،  حقوؽ العباد خط 
أضبق، كالعدؿ مقصد مقدس ال ؾباؿ أبدا للتهاكف يف أدائو بكل الطقؽ كالسبل كاإلمكاالت، كأقوؿ يف ىذا السياؽ 
أيضا، إف ما كصلت إليو البشقية اليـو من طقؽ معاصقة لتوثيق اؼبعامبلت، كمن كسائل تكنولوجية حديثة، كتصويق 
كتوثيق، يبكن أف يكوف عامبل قواي لتوثيق اؼبعامبلت كاغبقوؽ بٌن الناس، كأقـو للعدؿ بٌن الناس،  اإلسبلـ يقحب 

. أشد تقحيب بكل كسيلة عصقية ربفظ اغبقوؽ كربقق العدالة اؼبقدسة
  كمن خبلؿ تشديد اإلسبلـ على أداء الشهادة على كجهها، نفهه السق يف اعتبار اإلسبلـ قوؿ الزكر كشهادتو كبًنة 

قىاؿى النًَّ ُّ صىلَّى : رىًضيى ااَّي عىٍنوي، قىاؿى : "من الكبائق اؼبوبقةمي ؼبا  يو من أكل غبقوؽ الناس كضياع للعدالة،  عن أيب بكقة
بىائًًق؟»: هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى  ، قىاليوا« أىالى أينػىبًٌئيكيٍه أبًىٍكربىً الكى ، قىاؿى : ثىبلىاثن ٍيًن »: بػىلىى ايى رىسيوؿى ااًَّ ، كىعيقيوؽي الوىاًلدى - اإًلٍشقىاؾي ًِباًَّ

ٌقًريىىا حىَّتَّ قػيٍلنىا: ، قىاؿى « أىالى كىقػىٍوؿي الزُّكرً - كىجىلىسى كىكىافى ميتًَّكئنا  ػىقىاؿى  تىوي سىكىتى :  ىمىا زىاؿى ييكى  .33"لىيػٍ
ٍينو ًإىلى أىجىلو : "قاؿ سبحانو كتعاىل يف آية الدين: العدل يف الكتابة واإلمالء - ايىنتيٍه ًبدى ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى

نىكيٍه كىاًتبه ًِبٍلعىٍدًؿ كىال أيىٍبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمىا عىلَّمىوي ااَّي  ػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍمًلٍل الًَّذم عىلىٍيًو  ميسىمِّى  ىاٍكتػيبيوهي كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ
لَّ ىيوى  ػىٍلييٍمًلٍل  ٍيئان  ىً ٍف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّ سىًفيهان أىٍك ضىًعيفان أىٍك ال يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي اغبٍىقُّ كىٍليػىتًَّق ااَّى رىبَّوي كىال يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شى

(. 282: البققة)، "كىال ييضىارَّ كىاًتبه كىال شىًهيده كىًإٍف تػىٍفعىليوا  ىً نَّوي  يسيوؽه ًبكيٍه كىاتػَّقيوا ااَّى ... كىلًيُّوي ًِبٍلعىٍدؿً 
  تشًن أية الدين الكقيبة إىل صورة تطبيقية أخقل لتحقيق العدالة كحفظ اغبقوؽ، كىي الكتابة ِبلعدؿ، دكف زايدة أك 

نقصاف للحقوؽ، كما لعمنا سبحانو كتعاىل، كيف حاؿ ال يستطيع صاحب اغبق اإلمبلء  ليوكل كليا عدال يبلي 
مكانو،  أم دقة كأم تشديد كأم احتياط غبفظ حقوؽ العباد كربقيق مقصد العدؿ كما يف ىذه التوجيهات السامية 
القاقية، كربذر اآلية من أف يتسبب الكاتب ِبلضقر، كالضقر ىنا يكوف ِبلزايدة أك النقصاف يف كتابة اغبقوؽ فبا يؤدم 

إىل خـق العدالة، كىذا  سوؽ ال يقدعو إال تقول هللا عز كجل،  التقول كنا رأينا يف كثًن من اآلايت شقيقة العدؿ 
. كحاميتها كحاضنتها كراعيتها، كِبلتايل كاف األمق ِبلعدؿ مقرتال ِبلتقول يف كثًن من اآلايت الققآنية

 
                                                           

 .172، ص2654، حديث رقه 3ِبب ما قيل يف شهادة قوؿ الزكر، ج كتاب الشهادات،. صحيح البخاري البخارم، 33
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:  العدل مع اآلخر. 4
 أمق اإلسبلـ اغبنيف بتحقيق مقصد العدؿ أمقا عاما شامبل مع الناس، اؼبوا ق لنا أك اؼبخالف، من كبب كمن ال    

كبب، اؼبسله كغًن اؼبسله،  ليس أضق على العدؿ من أٍف نتعامل بو بعواطفنا،  نعطيو ؼبن كبب أكثق، أك يوا قنا 
القأم، كنضنُّ بو على من نكقه، أك من ىبالفنا القأم، كسأبٌن ىنا ثبلث حاالت للعدؿ مع اآلخق، كنبا حالة اؼبسله 

. الذم بيننا كبينو عداء كخصومة، كحالة الققيب ققابة شديدة، كحالة غًن اؼبسله
ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمٌنى اًًَّ : " حوؿ العدؿ مع اؼبسله الذم بيننا كبينو عداء شديد لسبب مايقوؿ سبحانو .أ

ًبًنه دبىا تػىٍعمىليوفى  اءى ًِبٍلًقٍسًط كىال هبىٍقًمىنَّكيٍه شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػقىبي لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا ااَّى ًإفَّ ااَّى خى شيهىدى
، 34كنلحظ يف ىذه اآلية الكقيبة اؼبتصدرة بنداء اإليباف األمق ِبلعدؿ مع من بيننا كبينو شنآف، (8: اؼبائدة)، (8)

، لذلك ربطو سبحانو كتعاىل ِبلتقول، كقاؿ اعدلوا ىو : كالشنآف ىو شدة البغض كالكقاىية، كىذا أمق ليس ِبؽبٌنًٌ
أققب للتقول،  العدؿ يف ىذه اغبالة أققب للتقول من تقكو،  بل ينبغي للمؤمن اؼبتقي أف ربملو الكقاىية لآلخقين، أك 

كقاىتهه لو، على أف ال يعدؿ معهه، كما أحوجنا يف كاقعنا اؼبعاصق إىل ربقيق ىذه الصورة من صور العدؿ اؼبشققة 
. فبن ىبالفنا القأم كيعادينا، يف ظل عصق  تعددت  يو األحزاب كاأليدلوجيات كالتعصبات

اءى اًًَّ كىلىٍو : "  مؤكدا العدؿ مع أققب األققبٌن مناكقاؿ سبحانو. ب ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمٌنى ًِبٍلًقٍسًط شيهىدى
ٍيًن كىاألىقٍػقىًبٌنى ًإٍف يىكيٍن غىًنٌيان أىٍك  ىًقًنان  ىااَّي أىٍكىلى هًبًمىا  ىبل تػىتًَّبعيوا اؽٍبىوىل أىٍف تػىٍعًدليوا كىًإٍف تػىٍلويكا أىٍك  عىلىى أىنفيًسكيٍه أىٍك اٍلوىاًلدى

ًبًنان  كنبلحظ يف ىذه اآلية الكقيبة األمق ِبلعدؿ من  ،(135: النساء)، (135)تػيٍعقًضيوا  ىً فَّ ااَّى كىافى دبىا تػىٍعمىليوفى خى
، بل جاء األمق ِبلشهادة ِبلعدؿ حَّت لو كانت شهادتنا  يها ضقر متحقق بنا أجل هللا عز كجل كلو على أنفسنا

حَّت على الوالدين مع عظمة مكانتهما، أك أم ققيب آخق،  بل ينبغي أف يكوف حبنا ألنفسنا أك كالدينا عائقا أماـ 
،  بل يكفي أف نكوف قائمٌن ِبلعدؿ، بل "قوامٌن: "ربقيق العدالة، بل إف األمق جاء بصيغة اؼببالغة يف قولو تعاىل لنا

 .ال بد من مبالغة  يو كمع أققب الناس إلينا
 العدؿ يف اإلسبلـ ميٍطلق ال يعقؼ ققيبا أك بعيدا، ككاجب السقايف يف كل الظقكؼ، طاؼبا أفَّ صاحبو يستحقو،    

  . بل استثناء للعدؿ، كال ينبغي للعاطفة أبدا أٍف تكوف حجق عثقة يف ربقيق العدالة مع اآلخق مهما كاف
ًإالَّ أىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى ًِبغبٍىقًٌ لًتىٍحكيهى بػىٌٍنى النَّاًس دبىا أىرىاؾى ااَّي كىال تىكيٍن لًٍلخىائًًنٌنى : "يقوؿ سبحانو. ج  

(. 105: النساء)"خىًصيمان 
ا 35ت  كىرىدى يف سبب نزكؿ ىذه اآلاي :  قاؿ السدم, كاختلف يف سبب نزكؽبا  يو, نزلت يف طعمة بن أبًنؽ: "أهنَّ

كقاؿ .  بٌن هللا تعاىل أمقه,  هه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِبلد ع عنو, كاف قد أكدع درعان كطعامان  جحده كمل تقه عليو بينو
كخاصه الن  صلى هللا , كأعانو قـو من األنصار, إنو كاف سقؽ درعان كطعامان  أنكقه كاهته غًنه كألقاه يف منزلو: اغبسن

ٌه بذلك  يعين الذم اهتمو السارؽ "مثيَّ يػىٍقـً بًًو بىقًيئان ":  أنزؿ هللا تعاىل  يهه ىذه اآلية إىل قولو, عليو كسله عنو أك ىى
                                                           

 .62، ص3جمقجع سابق،  ،تفسري القرآن العظيمابن كثًن، : انظق 34
 .،  هي تسع آايت يف كتاب هللا عز كجل تدا ع عن يهودم مظلـو(113كحَّت - 105):  بدء من اآلية35
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بل كاف رجبلن من األنصار ييقاؿ لو : كقيل. إنو كاف رجبلن من اليهود يقاؿ لو يزيد بن السمق: كقيل. كألقى عليو السققة
كىمىن }: كغبق دبشقكي أىل مكة  أنزؿ هللا تعاىل  يو. طعمة بن أبًنؽ  ارتد  نزلت  يو ىذه اآلية: كقيل. لبيد بن سهل

ًبيًل اٍلميٍؤًمًنٌنى نػيوىلًًٌو مىا تػىوىىلَّ  ى لىوي اؽٍبيدىل كىيػىتَّبٍع غىيػٍقى سى . 36"(115: النساء)اآلية  {ييشىاًقًق القَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌنَّ
   أم قمة كظبو يف العدؿ الذم أيمق بو اإلسبلـ، كالذم يشًن إليو سبب النزكؿ يف أف يتحقق العدؿ حَّت كلو كاف 

مع قـو نبغضهه لعداكهته لنا،  اغبق أحق أٍف يتبع، بل اعترب اإلسبلـ أف ىذا العدؿ مع اآلخق ىو أققب للتقول، ألف 
،  كاف ذلك عبلمة ِبرزة للتقول، كيف كما أمق هللااإلنساف ذبقد من عاطفتو اؼبعادية ؼبن يبادلو العداء، كحقق العدؿ 

. ذلك إشارة إىل أف التقول دا ع مهه لتحقيق العدؿ ينبغي أف وبقص اؼبسله عليو، لتكوف صماـ أماف للعدالة
ال : "، يقوؿ سبحانوغًن اؼبسله صورة الصعة كمشققة من صور العدؿ مع اآلخق أيضا  كيف سورة اؼبمتحنة قبد 

بُّ  رًكيٍه أىٍف تػىبػىقُّكىيٍه كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍه ًإفَّ ااَّى وبًي يػىنػٍهىاكيٍه ااَّي عىٍن الًَّذينى ملىٍ يػيقىاتًليوكيٍه يف الدًٌيًن كىملىٍ ىبيٍقًجيوكيٍه ًمٍن ًدايى
 ، (8: اؼبمتحنة)، "ٍلميٍقًسًطٌنى ا

ـي : كىاٍلربُّ : "  يقوؿ ابن عاشور يف تفسًن ىذه اآلية الكقيبة بػىقَّ : كىىيوى يػىتػىعىدَّل حًبىٍقًؼ اعبٍىقًٌ، يػيقىاؿي . حيٍسني اٍلميعىامىلىًة كىاإٍلًٍكقىا
كىكىافى حىقَّوي  (ًإىلى )كىضىمَّنى تػيٍقًسطيوا مىٍعىنى تػيٍفضيوا  ػىعيدًٌمى ًب . اٍلعىٍدؿي : كىاٍلًقٍسطي ، بًًو،  ػىتػىٍعًديػىتيوي ىينىا بًنػىٍفًسًو عىلىى نػىزًٍع اػبٍىاً ضً 

ـً  ـى كى . أىٍف يػيعىدَّل ًِبلبلَّ ، أىٍم أىٍف تػيعىاًمليوىيٍه دبًٍثًل مىا يػيعىاًمليونىكيٍه بًًو ًمنى التػَّقىقًُّب،  (ًإىلى )عىلىى أىفَّ البلَّ ـً ًثًننا يف اٍلكىبلى يػىتػىعىاقػىبىاًف كى
بُّ كيلَّ ميٍقًسطو  ػىيىٍدخيلي ،  ىً فَّ ميعىامىلىةى أىحىدو دبًٍثًل مىا عىامىلى بًًو ًمنى اٍلعىٍدؿً  بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى تىٍذيًيله، أىٍم وبًي كىصبيٍلىةي كًإفَّ ااَّى وبًي

. 37"الًَّذينى يػيٍقًسطيوفى لًلًَّذينى حىالىفيوىيٍه يف الدًٌيًن ًإذىا كىانيوا مىعى اٍلميخىالىفىًة ؿبيًٍسًنٌنى ميعىامىلىتػىهيهٍ 
. رخَّصى هللا ؽبه يف موادة من مل يقاتلوىه يف الدين كمل ىبقجوىه من دايرىه: " كيقوؿ سيد قطب حوؿ ىذه اآلية أيضا

 .38"كر ع عنهه اغبقج يف أف يربكىه، كأف يتحقكا العدؿ يف معامبلهته معهه  بل يبخسوهنه من حقوقهه شيئا
 كال نقتل، صوامعههال تقتل القىباف يف ؼ، نقتل إال من يقاتلناال هبوز أف ؼ، نظلمهه ال وباربوننا الذين ينحَّت اارب  ؼ

كىقىاتًليوا يف " : ال، قاؿ تعاىل التٌجار يف متجارىه، ألف ىذا ظله، حَّت كإف كاف أىلهه وباربوفكالالزيرٌاع يف أرضهه، 
بُّ اٍلميٍعتىًدينى  ًبيًل ااًَّ الًَّذينى يػيقىاتًليونىكيٍه كىال تػىٍعتىديكا ًإفَّ ااَّى ال وبًي  (.190: البققة)، "سى

: العدل يف رلال احلياة الفردية. 5
    كاف اغبديث يف اجملاالت السابقة للعدؿ يتعلق ِبلعدؿ بٌن أ قاد اجملتمع، سواء كاف ؾباال اجتماعيا أـ سياسيا أـ 

الذم يتعلق ِبلفقد حبد ذاتو، حَّت تكتمل الصورة بٌن : مع اآلخقين، كال بيدَّ من اغبديث ىنا عن العدؿ الفٍقدم أم
. العدؿ يف اجملاؿ العاـ كاػباص،  بل شك إفَّ ربقيق اإلنساف للعدؿ مع نفسو سيكوف ميًعٍينا لو لتحقيقو مع غًنه

:   كللعدؿ يف ؾباؿ اغبياة الفقدية عناصق عدة منها
 
 

                                                           

 .529، ص1، مقجع سابق، جالنكت والعيون اؼباكردم، 36
 .153ج، ص28، مقجع سابق، «حترير ادلعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»  ابن عاشور، 37
 .3544، ص8 ج مقجع سابق، سيد قطب، يف ظبلؿ الققآف،38
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: العدل يف رلال االعتقاد .أ
ٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن : "ده، قاؿ تعاىلقامت دعوة القسل عليهه السبلـ على الدعوة إىل عبادة هللا سبحانو كتوحي  كىمىا أىٍرسى

  توحيد اإلنساف  عز كجل حقَّ توحيده، كإ قاده ،(25: األنبياء)، "رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي إًلىٍيًو أىنَّوي ال إًلىوى ًإالَّ أىالى  ىاٍعبيديكفً 
ِبلعبادة كالطاعة، ييعترب مظهقا من أىه مظاىق العدؿ العقدية اليت وبًققيها الفقد، كدبقدار النقص يف ربقيق ىذا االعتقاد 

كمقتضياتو يكوف ظله اإلنساف لنفسو، كتتمثل قمة  ظله اإلنساف لنفسو يف ىذا اجملاؿ، يف عبادتو إؽبا آخق من دكف 
: " سبحانو كتعاىل، كتسويتو إايه يف العبودية، كىو ما عربَّ عنو الققآف ِبلظله العظيه، قاؿ تعاىل على لساف لقمافهللا 

ٍقؾى لىظيٍلهه عىًظيهه   ألنو مي،  هو ظله عظيه(13: لقماف)، "كىًإٍذ قىاؿى ليٍقمىافي البًٍنًو كىىيوى يىًعظيوي ايى بػيينىَّ ال تيٍشقًٍؾ ًِباًَّ ًإفَّ الشًٌ
، كقد حذَّرال (17: النحل)، "أى ىمىٍن ىبىٍليقي كىمىٍن ال ىبىٍليقي أى ىبل تىذىكَّقيكفى : "تسوية بٌن من ىبلق كمن ال ىبلق، قاؿ تعاىل

سبحانو كتعاىل من الغلو يف الدين، كاػبقكج عن اغبق كالعدؿ  مع هللا سبحانو،  ذكق لنا مبوذج من غلو أىل الكتاب 
ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب ال تػىٍغليوا يف ًديًنكيٍه كىال تػىقيوليوا عىلىى ااًَّ ًإالَّ : "سبحانويف دينهه، كخقكجهه عن العدؿ يف التوحيد، قاؿ 

تيوي أىٍلقىاىىا ًإىلى مىٍقَلىى كىريكحه ًمٍنوي  ىآًمنيوا ًِباًَّ كىريسيًلًو كىال تػىقيوليوا ثىبلثىةه انتػىهيوا  ًلمى اغبٍىقَّ ًإمبَّىا اٍلمىًسيحي ًعيسىى اٍبني مىٍقَلىى رىسيوؿي ااًَّ كىكى
: النساء)، "كىمىا يف األىٍرًض كىكىفىى ًِباًَّ كىًكيبلن  خىًٍنان لىكيٍه ًإمبَّىا ااَّي إًلىوه كىاًحده سيٍبحىانىوي أىٍف يىكيوفى لىوي كىلىده لىوي مىا يف السَّمىوىاتً 

171) .
: العدل يف رلال العبادة .ب
، كما (56: الذارايت)، "كىمىا خىلىٍقتي اعبًٍنَّ كىاإًلنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً : "خلقنا سبحانو كتعاىل لعبادتو  قاؿ عز كجل   

كلفنا بو سبحانو كتعاىل من عبادات ىو العدؿ،  الصبلة مثبل عددىا طبس صلوات يف اليـو كالليلة، كالصياـ شهق 
يف العاـ ؼبن قىًدر عليو، كاغبج مقة يف العمق ؼبن استطاع إليو سبيبل، كالزكاة ؼبن بلغ النصاب، كىكذا عبادات اإلسبلـ، 

 كابتعد عن عباداتوإنكار الن  عليو الصبلة كالسبلـ ؼبن غاىل يف كمن ىنا نفهه  له يكلفنا سبحانو  وؽ طاقتنا، 
جىاءى ثىبلىثىةي رىٍىطو ًإىلى بػيييوًت : "عن أىنىسى ٍبنى مىاًلكو رىًضيى ااَّي عىٍنوي، قاؿؼ ،الوسطية كالعدالة، كشق على نفسو يف العبادة

: أىٍزكىاًج النًَّ ًٌ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى، يىٍسأىليوفى عىٍن ًعبىادىًة النًَّ ًٌ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى،  ػىلىمَّا أيٍخربيكا كىأىنػَّهيٍه تػىقىالُّوىىا،  ػىقىاليوا
، قىاؿى أىحىديىيهٍ  ـى ًمٍن ذىنًٍبًو كىمىا أتىىخَّقى أىمَّا أىالى  ىً ٌٍلً أيصىلًٌي : كىأىٍينى كبىٍني ًمنى النًَّ ًٌ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى؟ قىٍد غيًفقى لىوي مىا تػىقىدَّ

ا، كىقىاؿى آخىقي  ، كىقىاؿى آخىقي أىصيوـي أىالى : اللٍَّيلى أىبىدن ا،  ىجىاءى رىسيوؿي ااًَّ صىلَّى :  الدٍَّىقى كىالى أيٍ ًطقي أىالى أىٍعتىزًؿي النًٌسىاءى  ىبلى أىتػىزىكَّجي أىبىدن
، »: هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى إًلىٍيًهٍه،  ػىقىاؿى  ىٍخشىاكيٍه اًًَّ كىأىتٍػقىاكيٍه لىوي، لىًكينًٌ أىصيوـي كىأيٍ ًطقي ا، أىمىا كىااًَّ ًإٌٍلً ألى ا كىكىذى أىنٍػتيهي الًَّذينى قػيٍلتيٍه كىذى

 .39،"كىأيصىلًٌي كىأىٍرقيدي، كىأىتػىزىكَّجي النًٌسىاءى،  ىمىٍن رىًغبى عىٍن سينَّيًت  ػىلىٍيسى ًمينًٌ 
معاذ بن جبل الوسطية يف العبادة،  يقوؿ لو بعد أٍف كصلت شكول عليو القسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ يعله ك  

 الوسطية يف العبادة كاالعتداؿ ىو ما يقيده ، 40أ تاف أنت اي معاذ؟ ككقرىا لو ثبلث مقات": بسبب إطالتو يف الصبلة
 .سبحانو منا يف العبادات، كليس الغلو أك  تنة أنفسنا أك الناس مقصد من مقاصد الشقع يف العبادات أك غًنىا

                                                           

 .2، ص5063، حديث رقه 7 الرتغيب يف النكاح، ج: النكاح، ِبب:، مقجع سابق، كتابصحيح مسلم مسله، 39
اًبقى ٍبنى عىٍبًد ااًَّ األىٍنصىارًمَّ، قىاؿى  عن : كنصُّ حديث معاذ ىو 40 ًضحىوي كىأىقٍػبىلى ًإىلى : "جى نىحى اللٍَّيلي،  ػىوىا ىقى ميعىاذنا ييصىلًٌي،  ػىتػىقىؾى الى أىقٍػبىلى رىجيله بًنىاًضحىٌٍنً كىقىٍد جى ا إًلىٍيًو ميعىاذنا،  ػىقىاؿى النًَّ ُّ صىلَّى هللاي - أىًك النًٌسىاًء - ميعىاذو،  ػىقىقىأى ًبسيورىًة البػىقىقىًة  ؿى ًمٍنوي،  ىأىتىى النًَّ َّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى،  ىشىكى  ىاٍنطىلىقى القَّجيلي كىبػىلىغىوي أىفَّ ميعىاذنا الى
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 بعض التوجيهات النبوية لتعطي لنا مباذج تطبيقية كمل يكتف اإلسبلـ ِبلدعوة إىل االعتداؿ يف العبادة، بل كردت   
 ها ىو القسوؿ يعله  الصحايب اعبليل حنظلة االعتداؿ يف أمور اغبياة بٌن يف اغبياة، على ىدم الوسطية كاالعتداؿ 

كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ًإٍف لىٍو تىديكميوفى عىلىى مىا تىكيونيوفى ًعٍنًدم، : "اعبد كالقاحة، بعد أٍف اختلطت عليو أمقنبا،  يقوؿ لو
ثى مىقَّاتو  ٍنظىلىةي سىاعىةن كىسىاعىةن ثىبلى ًئكىةي عىلىى  ػيقيًشكيٍه كىيف طيقيًقكيٍه، كىلىًكٍن ايى حى  .41"كىيف الذًٌٍكًق، لىصىا ىحىٍتكيهي اٍلمىبلى

: العدل يف رلال السلوك.ج
صور العدؿ الفقدية اليت حقا ما كاف العدؿ يف سلوؾ إال زانو، كما تيقؾ من سلوؾ إال شانو، كالعدؿ يف السلوؾ من    

كىالًَّذينى ًإذىا أىنفىقيوا ملىٍ ييٍسقً يوا كىملىٍ يػىٍقتػيقيكا : "اىته هبا اإلسبلـ، ككىنا إليها،  في اإلنفاؽ يقوؿ سبحانو مادحا عباد القضبن
كىاٍقًصٍد يف مىٍشًيكى : " كيف االعتداؿ يف اؼبًشية كالصوت يقوؿ سبحانو، (67: الفققاف)، "كىكىافى بػىٌٍنى ذىًلكى قػىوىامان 

 بل حَّت يف الصبلة أيمقال سبحانو كتعاىل ،(19: لقماف)، "كىاٍغضيٍض ًمٍن صىٍوًتكى ًإفَّ أىنكىقى األىٍصوىاًت لىصىٍوتي اغبٍىًمًنً 
ٍق ًبصىبلًتكى كىال زبيىاً ٍت هًبىا كىابٍػتىًغ بػىٌٍنى ذىًلكى ...: "انوأبف ال قبهق هبا بصوت مقتفع كال لبفتها، يقوؿ سبح  كىال ذبىٍهى

، كىكذا سبضي التوجيهات القِبنية يف رسه معامل الوسطية السلوكية، مشكًٌلة حياة معتدلة (110: اإلسقاء)، "سىًبيبلن 
. متوازنة يف شَّت أنواع السلوؾ اإلنساٍل القاقي

:  العدل يف رلال البيئة. 6
سبتد ؾباالت العدؿ يف اإلسبلـ لتشمل البيئة دبا  يها من أرض كنبات كظباء كحيواف كحبار، ليكوف العدؿ ىو قانوف    

. الوجود أبسقه، كليس ـبتصا ِبجملاؿ البشقم  قط، حَّت يكوف التوازف يف عناصق البيئة
ظىهىقى اٍلفىسىادي يف اٍلبػىقًٌ كىاٍلبىٍحًق دبىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس لًييًذيقىهيٍه بػىٍعضى الًَّذم عىًمليوا لىعىلَّهيٍه : "  يقوؿ سبحانو كتعاىل

  اآلية الكقيبة تشًن إىل ظهور الفساد كالظله يف الرب كالبحق، كنبا عنصقاف من أىه عناصق ،(41: القـك)، "يػىٍقًجعيوفى 
البيئة، كما ىذا الفساد إال بسبب اعبور كاعبشع اإلنساٍل يف استغبلؿ ما أنعه  هللا سبحانو كتعاىل علينا من نًعىه، كمن 

ٍدعيوا رىبَّكيٍه تىضىقُّعان كىخيٍفيىةن ًإنَّوي ا ":ىنا كاف ربذيق الققآف الكقَل من اإل ساد يف األرض جبميع صوره كأشكالو، قاؿ تعاىل
بُّ اٍلميٍعتىًدينى   كال شك أف عدـ ربقيق ،(56-55: األعقاؼ)، ..."كىال تػيٍفًسديكا يف األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلًحهىا،ال وبًي

العدؿ يف األرض أثناء السًن يف رحلة البناء كالعمقاف، سيؤدم إىل إ ساد األرض كخقاهبا، بعد أف كانت صاغبة 
لذلك، ألهنا خلقت ِبلعدؿ كالصبلح يـو خلقها سبحانو كتعاىل ىي كالكوف يف ستة أايـ، كلنا أف نتخيل أف اإلسبلـ 

قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىلَّى : ٍف أىيب ىيقىيٍػقىةى، قىاؿى هبعل اا ظة على نظا ة البيئة كإماطة األذل منها عبلمة إيباف حي  عَّاؿ،  ع
بػٍعيوفى ": هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى  يبىافي ًبٍضعه كىسى ىىا ًإمىاطىةي اأٍلىذىل- أىٍك ًبٍضعه كىًستُّوفى - اإٍلً  شيٍعبىةن،  ىأىٍ ضىليهىا قػىٍوؿي الى إًلىوى ًإالَّ هللاي، كىأىٍدالى

                                                                                                                                                                                           

، كىالشٍَّمًس كىضيحىاىىا، كىاللٍَّيًل ًإذىا يػىٍغشىى،  ىً نَّوي ييصىلًٌي »: ثىبلىثى ًمقىارو - « أى ىاًتنه »أىٍك - « ايى ميعىاذي، أى ػىتَّافه أىٍنتى »: عىلىٍيًو كىسىلَّهى   ػىلىٍوالى صىلٍَّيتى ًبسىبًًٌح اٍسهى رىبًٌكى
ةً  ًبًني كىالضًَّعيفي كىذيك اغبىاجى ا ًإمىامىوي ًإذىا طىوَّؿى  :، مقجع سابق، كتاب الصبلةصحيح مسلم «كىرىاءىؾى الكى بي مىٍن شىكى  .142، ص705 حديث رقه ،1ج:ِبى

، قىاؿى    كبداية اغبديث عن41 ٍنظىلىةى اأٍليسىيًًٌدمًٌ ٍنظىلىةي : لىًقيىيًن أىبيو بىٍكقو،  ػىقىاؿى : "قىاؿى - كىكىافى ًمٍن كيتَّاًب رىسيوًؿ هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى : -  حى ؟ ايى حى كىٍيفى أىٍنتى
ٍنظىلىةي، قىاؿى : قػيٍلتي : قىاؿى  ؟ قىاؿى : الى ىقى حى نىكيوفي ًعٍندى رىسيوًؿ هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى، ييذىكًٌقيالى ًِبلنَّاًر كىاعبٍىنًَّة، حىَّتَّ كىأىالَّ رىٍأمي عىٌٍنو، : قػيٍلتي : سيٍبحىافى هللًا مىا تػىقيوؿي

ًثًننا، قىاؿى أىبيو بىٍكقو  دى كىالضَّيػٍعىاًت،  ػىنىًسينىا كى ا،  ىاٍنطىلىٍقتي :  ىً ذىا خىقىٍجنىا ًمٍن ًعٍنًد رىسيوًؿ هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى، عىا ىٍسنىا اأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى هللًا ًإالَّ لىنػىٍلقىى ًمٍثلى ىىذى  ػىوى
ٍلنىا عىلىى رىسيوًؿ هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى، قػيٍلتي  ٍنظىلىةي، ايى رىسيوؿى هللًا  ػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى : أىالى كىأىبيو بىٍكقو، حىَّتَّ دىخى ؟»الى ىقى حى « كىمىا ذىاؾى

دى كىالضَّيػٍعىاًت، : قػيٍلتي  ، عىا ىٍسنىا اأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى ، تيذىكًٌقيالى ًِبلنَّاًر كىاعبٍىنًَّة، حىَّتَّ كىأىالَّ رىٍأمي عىٌٍنو،  ىً ذىا خىقىٍجنىا ًمٍن ًعٍنًدؾى صحيح ...". ايى رىسيوؿى هللًا نىكيوفي ًعٍندىؾى
بي  ،التوبة :، كتابمسلم نٍػيىا:ِبى ، حديث رقه 4ج،   ىٍضًل دىكىاـً الذًٌٍكًق كىاٍلًفٍكًق يف أيميوًر اآٍلًخقىًة كىاٍلميقىاقػىبىًة كىجىوىاًز تػىٍقًؾ ذىًلكى يف بػىٍعًض اأٍلىٍكقىاًت كىااًلٍشًتغىاًؿ ًِبلدُّ
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يبىافً  ، كتشجيعا لنا على إماطة األذل كاا ظة على نظا ة البيئة، كزبليصها من 42"عىًن الطَّقًيًق، كىاغبٍىيىاءي شيٍعبىةه ًمنى اإٍلً
:  عن أىيب ىيقىيٍػقىةى رىًضيى ااَّي عىٍنوي، قىاؿى ظله اإلنساف ؽبا كإيذائو ِبألكساخ، جعل اإلسبلـ إماطة األذل من البيئة صدقة، 

، يػىٍعًدؿي بػىٌٍنى »: قىاؿى رىسيوؿي ااًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى  قىةه، كيلَّ يػىٍوـو تىٍطليعي ً يًو الشٍَّمسي كيلُّ سيبلىمىى ًمنى النَّاًس عىلىٍيًو صىدى
قىةه،  قىةه ...ااًلثٍػنػىٌٍنً صىدى ًيطي األىذىل عىًن الطَّقًيًق صىدى  43" كىيبي

     كامتد العدؿ يف السلوؾ اإلنساٍل يف اإلسبلـ ليشمل اغبيواالت،  يخربال الن  عليو الصبلة كالسبلـ ؿبذرا أف امقأة 
: أىفَّ رىسيوؿى ااًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى قىاؿى : عىٍبًد ااًَّ ٍبًن عيمىقى رىًضيى ااَّي عىنػٍهيمىادخلت النار بسبب ظلمها ؽبقة،  عن 

تػٍهىا حىَّتَّ مىاتىٍت جيوعنا،  ىدىخىلىٍت ً يهىا النَّارى " أىٍطعىٍمًتهىا كىالى  الى أىٍنتً : كىااَّي أىٍعلىهي :  ػىقىاؿى :  قىاؿى  ،عيذًٌبىًت اٍمقىأىةه يف ًىقَّةو حىبىسى
ٍلًتهىا،  ىأىكىلىٍت ًمٍن خىشىاًش األىٍرضً  بىٍسًتيهىا، كىالى أىٍنًت أىٍرسى ، يف اؼبقابل يدخل رجل اعبنة ألنو سقى 44"سىقىٍيًتهىا ًحٌنى حى

أىفَّ رىجيبلن رىأىل :  أىيب ىيقىيٍػقىةى عىًن النًَّ ًٌ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى عنكأكقمو ؼكلبا يكاد أيكل الثقل من العطش،  أحسن إليو 
ٍلبنا أيىٍكيلي الثػَّقىل ًمنى العىطىًش،  ىأىخىذى القَّجيلي خيفَّوي،  ىجىعىلى يػىٍغًقؼي لىوي بًًو حىَّتَّ أىٍركىاهي،  ىشىكىقى ااَّي لىوي،  ىأىٍدخىلىوي اعبىنَّةى   .45"كى

 
 :ومقاصد العدل  األنبياء عليهم السالممناذج تطبيقية من قصص: اثلثا

   ٌقصَّ سبحانو كتعاىل علينا يف الققآف من أخبار كقصص األنبياء كالسابقٌن عشقات القصصمي مقكزا من خبلؿ ىذه 
و كأخذ الًعرب  القصص على ًقيه متعددة كمبادلء متنوعة، كدعاال الققآف الكقَل إىل التفكق يف ىذا القصص كأمقال بقصًٌ

لىقىٍد كىافى يف قىصىًصًهٍه ًعبػٍقىةه أليٍكيل األىٍلبىاًب مىا كىافى حىًديثان يػيٍفتػىقىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٌٍنى : "من أحداثو، قاؿ سبحانو
ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىضٍبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى   ىاٍقصيٍص اٍلقىصىصى لىعىلَّهيٍه : " ، كقاؿ سبحانو(111: يوسف)، "يىدى

(. 176: األعقاؼ)، "يػىتػىفىكَّقيكفى 
   كمن الًقيه كاؼبقاصد اليت ركَّز عليها القصص الققآٍل مقصد العدؿ كربقيقو، كالتنفًن من الظله ببياف إىبلؾ الظاؼبٌن 

كاجملقمٌن، كسأقف  يما أييت مع بعض اؼبواقف القصصية اليت ذكقىا الققآف الكقَل حوؿ مقصد العدؿمي لنأخذ منها 
 . الدالالت كالدركس يف كاقعنا اؼبعاصق

: واحلكم السياسي األعدل بني الرعي ِّةوقفة مع قصة داود وسليمان . 1
أنو شد ملكو، كآاته اغبكمة :   زبربال آايت الكتاب اغبكيه أفَّ هللا سبحانو آتى داكد عليو السبلـ نًعما كثًنة منها

نىاهي اغبًٍٍكمىةى كى ىٍصلى اػبًٍطىابً : "ك صل اػبطاب، قاؿ تعاىل ٍدالى ميٍلكىوي كىآتػىيػٍ قولو : "، يقوؿ ابن كثًن(20: ص)، "كىشىدى
ٍدال ميٍلكىوي : تعاىل يًع مىا وبىٍتىاجي إًلىٍيًو اٍلميليوؾي : كىشىدى ، ًمٍن صبًى ، كأرل أفَّ من أىه ما أاته هللا لداكد 46"جىعىٍلنىا لىوي ميٍلكنا كىاًمبلن

عليو السبلـ كشد بو ملكو العدؿ بٌن القعية،  هو من أىه ما يشد كيقول بو اؼبلك، كلذلك من هللا على داكد عليو 
                                                           

 .63، ص35، حديث رقه 1 ج، شعب اإليباف: ِبب، اإليباف: كتاب مقجع سابق،،، صحيح البخاري البخارم42
 .56ص ،2989حديث رقه ، 4، ج من أخذ ِبلقكاب ككبوه: ِبب، اعبهاد كالسًن:، كتابادلرجع السابق 43

 .112،ص 2365، حديث رقه 3ج:  ضل سقي اؼباء: ِبب، اؼبساقاة:، كتابادلرجع السابق 44
 .45، ص 173، حديث رقه 1ج: اؼباء الذم يغسل بو شعق اإلنساف:بِب ، الوضوء:، كتابمرجع سابقصحيح البخارم، . البخارم 45
 .50، ص7جمقجع سابق، ، تفسري القرآن العظيم. بن كثًنا  46
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إِبنة أحد الٌشيئٌن من اآلخق حَّت : الفىٍصلي : "السبلـ أبف آاته اغبكمة، ك صل اػبطاب، يقوؿ القاغب األصفهاٍل
ما  يو قطع اغبكه، كحٍكه  ػىٍيصىله، : ك ىٍصلي اػبطاب... قطعت مفاصلها: ك ىصىٍلتي الشاة: يكوف بينهما  قجة، تقوؿ

. 47"كىكيلَّ شىٍيءو  ىصٍَّلناهي تػىٍفًصيبلن : قاؿ. كلساف ًمٍفصىله 
:   كىبربال سبحانو كتعاىل عن مبوذج من حيكه داكد كابنو سليماف عليهما السبلـ يف اآلايت التالية، يقوؿ سبحانو

 ػىفىهٍَّمنىاىىا سيلىٍيمىافى  (78)كىدىاكيكدى كىسيلىٍيمىافى ًإٍذ وبىٍكيمىاًف يف اغبٍىٍقًث ًإٍذ نػىفىشىٍت ً يًو غىنىهي اٍلقىٍوـً كىكينَّا غًبيٍكًمًهٍه شىاًىًدينى "
نىا حيٍكمان كىًعٍلمان كىسىخٍَّقالى مىعى دىاكيكدى اعٍبًبىاؿى ييسىبًٌٍحنى كىالطَّيػٍقى كىكينَّا  ىاًعًلٌنى  (. 79-87: األنبياء)، "كىكيبلِّ آتػىيػٍ

كىذىًلكى أىفَّ رىجيلىٌٍنً . كينَّا ًلمىا حىكىمىا شىاًىًدينى : "   كنقل الطربم عىًن اٍبًن عىبَّاسو تفسًنه لآلايت، حيث قاؿ ابن عباس
،  ػىقىاؿى صىاًحبي اغبٍىٍقثً , دىخىبلى عىلىى دىاكيدى، أىحىدينبيىا صىاًحبي حىٍقثو  ا أىٍرسىلى غىنىمىوي يف : كىاآٍلخىقي صىاًحبي غىنىهو ًإفَّ ىىذى

ئنا يػٍ ٍقًثي شى ٍقًثي،  ػىلىٍه يػيٍبًق ًمٍن حى كىمىقَّ صىاًحبي اٍلغىنىًه .  ىً فَّ اٍلغىنىهى كيلَّهىا لىكى  ػىقىضىى ًبذىًلكى دىاكيدي , اٍذىىٍب :  ػىقىاؿى لىوي دىاكيدي . حى
. ايى نىً َّ ااًَّ ًإفَّ اٍلقىضىاءى ًسوىل الًَّذم قىضىٍيتى : ًبسيلىٍيمىافى،  ىأىٍخبػىقىهي ًِبلًَّذم قىضىى بًًو دىاكيدي،  ىدىخىلى سيلىٍيمىافي عىلىى دىاكيدى  ػىقىاؿى 

؟ قىاؿى سيلىٍيمىافي :  ػىقىاؿى  ،  ػىلىوي ًمٍن صىاًحًب اٍلغىنىًه أىٍف يىًبيعى : كىٍيفى ًإفَّ اغبٍىٍقثى الى ىبىٍفىى عىلىى صىاًحًبًو مىا ىبىٍقيجي ًمٍنوي يف كيلًٌ عىاـو
ًدىىا كىأىٍصوىاً هىا كىأىٍشعىارًىىا حىَّتَّ يىٍستػىٍويفى شبىىنى اغبٍىٍقًث،  ىً فَّ اٍلغىنىهى ؽبىىا نىٍسله يف كيلًٌ عىاـو  ، :  ػىقىاؿى دىاكيدي . ًمٍن أىٍكالى قىٍد أىصىٍبتى

. 48" ػىفىهَّمىهىا ااَّي سيلىٍيمىافى . اٍلقىضىاءي كىمىا قىضىٍيتى 
ككبل آتينا : " داكد عليو السبلـ،  ا سبحانو قاؿ يف ختاـ القصةزبطًٌيء   نقل من خبلؿ القصة أفَّ اآلايت مل 

، لكٍن سيبحانو علَّه سليماف ك همو اغبكه األصوب كاألعدؿ، كىنا نلتقط ىذه اإلشارة من القصة كىذا "حكما كعلما
اؼبلمح النفيس، كىو أنَّو إذا كاف اغبيكه بٌن الناس يف مشكلة ما  يو رأايف، كأحدنبا أصوب كأنفع كأعدؿ 

 ربقم اغبكه األصوب بٌن الناس لتستوم إىل تقشدالللمتخاصمٌن، أيخذ بو كيقدـ على اغبكه العادؿ، ككأفَّ القصة 
 . العدالة على سوقها، كتؤيت أكلها بٌن الناس، شبارا طيبة اينعة

   بل إنو سبحانو علَّه أنبيائو ربقيقا للعدالة على أصوؽبا، أٍف ال يكتفوا دبجقد األدلة الظاىقة يف اغبكه بٌن الناس، كأٍف 
يبحثوا عن مزيد من الققائن كاألدلة لتحقيق العدالة التامة، كما حدث مع ن  هللا داكد بعد أٍف قضى بٌن امقأتٌن عدل 

الذئب ِببن أحدنبا، حيث قضى للكربل منهما، إلظهارىا مزيدا من الشفقة كاغبزف كما يبدك، لكن هللا العدؿ 
سبحانو أي  إال أف وبق اغبق، كأييت سليماف لييظهق العدالة التامة دبزيد تفكقه يف اؼبشكلة كإبداعو يف التفكًن لتحقيق 

ًف مىعىهيمىا ابٍػنىانبيىا، : "العدالة، كلنسمع حديث أيب ىقيقة يف ذلك عن رسوؿ هللا عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ كىانىًت اٍمقىأىاتى
انبيىا،  ػىقىالىٍت صىاًحبػىتػيهىا تىا : ًإمبَّىا ذىىىبى ًِببًٍنًك، كىقىالىًت األيٍخقىل: جىاءى الذًٌٍئبي  ىذىىىبى ًِبٍبًن ًإٍحدى ًإمبَّىا ذىىىبى ًِببًٍنًك،  ػىتىحىاكىمى

هي،  ػىقىاؿى  تىا عىلىى سيلىٍيمىافى ٍبًن دىاكيدى  ىأىٍخبػىقىاتى نػىهيمىا،  ػىقىالىًت : ًإىلى دىاكيدى،  ػىقىضىى بًًو لًٍلكيبػٍقىل،  ىخىقىجى كًًٌٌن أىشيقُّوي بػىيػٍ ائٍػتيوٍل ًِبلسًٌ

                                                           

 .638ص ىػ، 1412دار القله، : ، دمشقادلفردات يف غريب القرآن.  القاغب األصفهاٍل، اغبسٌن بن دمحم47
 .623، 16ج،جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربم، :  48
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كًًٌٌن ًإالَّ يػىٍومىًئذو، : قىاؿى أىبيو ىيقىيٍػقىةى " الى تػىٍفعىٍل يػىٍقضبىيكى ااَّي، ىيوى ابٍػنػيهىا،  ػىقىضىى بًًو لًلصٍُّغقىل : الصٍُّغقىل ٍعتي ًِبلسًٌ كىااًَّ ًإٍف ظبًى
يٍديىةي 

. 49"كىمىا كينَّا نػىقيوؿي ًإالَّ اؼب
   ككقفة أخًنة مع ن  هللا داكد عليو السبلـ، يعلمينا اغبق سبحانو من خبلؽبا أٍف ال كبكه ألحد الطق ٌن يف مشكلة 
ما، مهما كاف كبلمو بليغا، كمهما أظهق من حزف كشكول، إذا ال بد لتحقيق العدؿ الكامل يف اػبصومة بٌن الناس 
من السماع من الطق ٌن، خاصة مع كجودنبا معا عند الشكول، كىذه ىي القسالة اليت أراد سبحانو تعليمها لنا من 
قصة حكه داكد بٌن شخص كأخيو بينهما نزاع يف قضية الشقاكة، كلذلك عندما أدرؾ داكد عليو السبلـ اؼبغزل من 

ؾى نػىبىأي اػبٍىٍصًه ًإٍذ تىسىوَّريكا اٍلًمٍحقىابى : "القصة خق راكعا كأالب، يقوؿ سبحانو ًإٍذ دىخىليوا عىلىى دىاكيكدى  ػىفىزًعى  (21)كىىىٍل أىاتى
نػىنىا ًِبغبٍىقًٌ كىال  قىاًط تيٍشًططٍ ًمنػٍهيٍه قىاليوا ال زبىىٍف خىٍصمىاًف بػىغىى بػىٍعضينىا عىلىى بػىٍعضو  ىاٍحكيٍه بػىيػٍ ( 22) كىاٍىًدالى ًإىلى سىوىاًء الصًٌ

ا أىًخي لىوي ًتٍسعه كىًتٍسعيوفى نػىٍعجىةن كىيلى نػىٍعجىةه كىاًحدىةه  ػىقىاؿى أىٍكًفٍلًنيهىا كىعىزٍَّل يف اػبًٍطىاًب  قىاؿى لىقىٍد ظىلىمىكى  (23)ًإفَّ ىىذى
ًثًنان ًمٍن اػٍبيلىطىاًء لىيػىٍبًغي بػىٍعضيهيٍه عىلىى بػىٍعضو ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغًبىاًت كىقىًليله مىا  ًبسيؤىاًؿ نػىٍعجىًتكى ًإىلى نًعىاًجًو كىًإفَّ كى

 ػىغىفىٍقالى لىوي ذىًلكى كىًإفَّ لىوي ًعٍندىالى لىزيٍلفىى كىحيٍسنى مىآبو  (24)ىيٍه كىظىنَّ دىاكيكدي أىمبَّىا  ػىتػىنَّاهي  ىاٍستػىٍغفىقى رىبَّوي كىخىقَّ رىاًكعان كىأىالىبى 
ًبيًل ااًَّ ًإفَّ الًَّذينى  (25) ًليفىةن يف األىٍرًض  ىاٍحكيٍه بػىٌٍنى النَّاًس ًِبغبٍىقًٌ كىال تػىتًَّبٍع اؽٍبىوىل  ػىييًضلَّكى عىٍن سى ايى دىاكيكدي ًإالَّ جىعىٍلنىاؾى خى

ًبيًل ااًَّ ؽبىيٍه عىذىابه شىًديده دبىا نىسيوا يػىٍوـى اغبًٍسىاًب  (. 26-21: ص )(26)يىًضلُّوفى عىٍن سى
  كعقَّب سبحانو على القصة السابقة ِبلتحذيق لداكد عليو السبلـ كلنا من أخطق ما يهدد ربقيق العدؿ كالعدالة 

كىبققها، إنَّو اتباع اؽبول، كما أريكه إال ما أرل، كمن مث يكوف الضبلؿ كالشقاء، كاغبسقة كالندامة، كالتوجيو ىنا أفَّ 
تبع اغبق كاغبقيقة، كخاصة إٍف كاف من عند اغبق اغبكه سبحانو، كىذا ما أكده سبحانو دبقارنة العدؿ مع اؽبول يف ف

 .(135:النساء)، " بل تتبعوا اؽبول أٍف تعدلوا: "قولو
: وقفة مع قصة سليمان واذلدىد والعدل من خالل التثبت من األخبار. 2

   زبربال آايت سورة النمل دبوقف مهه من قصة سليماف عليو السبلـ، سليماف الن  اؼبلك الذم دعا هللا أٍف يؤتيو 
ملكا ال ينبغي ألحد من بعده، كقد استجاب هللا دعائو كسخَّق اعبن كالدكاب، كعلَّمو منطق الطًن، كيف أحد األايـ 

كىتػىفىقَّدى الطَّيػٍقى  ػىقىاؿى مىا يل ال أىرىل اؽٍبيٍدىيدى أىـٍ كىافى ًمٍن : "اليت حشق  يها لسليماف جنوده، تفقد الطًن كما قاؿ سبحانو
اِبن شىًديدان أىٍك ألىٍذحبىىنَّوي أىٍك لىيىٍأتًيىيًن ًبسيٍلطىافو ميًبٌنو  (20)اٍلغىائًًبٌنى   ىمىكىثى غىيػٍقى بىًعيدو  ػىقىاؿى أىحىطتي دبىا ملىٍ  (21)ألعىذًٌبػىنَّوي عىذى

تيكى ًمٍن سىبى و بًنػىبى و يىًقٌنو  ٍط بًًو كىًجئػٍ (. 22-20: النمل)، (22)ربًي
ألعذبنو عذاِب شديدا، أك :    اكتشف سليماف عليو السبلـ غياب اؽبدىد دكف إذنو،  قاؿ حبـز ال تساىل  يو

ألذحبنو، كمع أف هتديد سليماف عليو السبلـ كاف شديدا، إال أنو مل يغلق الباب أماـ عذر مقبوؿ مقنع يقدمو اؽبدىد 
أك ليأتيين بسلطاف مبٌن، كاؼبقاد ِبلسلطاف اؼببٌن العذر : عند عودتو،  قد يكوف لغيابو سبب مشقكع، كؽبذا قاؿ

الواضح اؼبقبوؿ، كاستدراؾ سليماف عليو السبلـ يدؿ على أف من لواـز اغبـز كالضبط العدؿ، كإعطاء الفقصة للمتهه 

                                                           

ِببي :كتاب، مقجع سابق،صحيح البخاري البخارم، 49 اكيدى سيلىٍيمىافى نًٍعهى العىٍبدي ًإنَّوي أىكَّابه ):  قػىٍوًؿ ااًَّ تػىعىاىلى : األنبياء، ى نىا ًلدى بػٍ ،(كىكىىى ًنيبي
ي
، حديث 4ج القَّاًجعي اؼب
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لبٌن حجتو، كالد اع عن نفسو، كعدـ معاجلتو ِبلعقوبة،  بل يعاقب اؼبتهه إال بعد ثبوت إدانتو، أما إذا قدـ حجة 
. 50"كعذرا  بل بد اف يقبل منو

يف ىذا اؼبوقف اإلنساٍل العجيب مع طائق من الطيور تغيَّب دكف عذر عدالة ما بعدىا عدالة،   ذا :    كىنا أقوؿ
كاف ىذا حاؿ األنبياء يف عدالتهه مع اغبيواالت،  كيف بعدالتهه السامية مع البشق كبين البشق، أال إف يف ىذه 
اؼبوقف لقصة بليغة تنسج لنا حكاية العدؿ كيف يكوف، كمع من يكوف،  بل ظله كال ظبلـ، حَّت لو مع حيواف 

سخقه هللا لك كملكك إايه، كىذا ما كاف  قد جاء اؽبدىد كقدَّـ عذر غيابو، ككاف اػبًن كل اػبًن يف إعطائو  قصة 
كاالستماع منو عن سبب ذلك، فبا أدل إلسبلـ بلقيس كقومها،  ما أعظمو من موقف عادؿ قاد إلسبلـ أمة كاملة 

. يسطقه الققآف الكقَل مصدر العدالة كمنبعها الثقم
تطعمها،  حكمت عدالة السماء   كال أنسى يف ىذا السياؽ أٍف أيذىكًٌق حبديث اؼبقأة اليت حبست ىقة،  ظلمتها كمل 

أىفَّ رىسيوؿى ااًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى : "عىٍبًد ااًَّ ٍبًن عيمىقى رىًضيى ااَّي عىنػٍهيمىااؼبطلقة على ىذه اؼبقأة الظاؼبة ِبلنار،  عن 
، قىاؿى : قىاؿى  تػٍهىا حىَّتَّ مىاتىٍت جيوعنا،  ىدىخىلىٍت ً يهىا النَّارى أىٍطعىٍمًتهىا  الى أىٍنتً : كىااَّي أىٍعلىهي :  ػىقىاؿى : عيذًٌبىًت اٍمقىأىةه يف ًىقَّةو حىبىسى

ٍلًتهىا،  ىأىكىلىٍت ًمٍن خىشىاًش األىٍرضً  بىٍسًتيهىا، كىالى أىٍنًت أىٍرسى  .51"كىالى سىقىٍيًتهىا ًحٌنى حى
 
 :وقفة مع قصة يوسف عليو السالم وافتكاكو لعدالتو. 3 

  قصة يوسف عليو السبلـ قصة طويلة عقضها الققآف الكقَل يف سورة كاملة ربمل اظبو عليو السبلـ، كما يهمنا يف 
ىذا السياؽ موقف يوسف عليو السبلـ بعد أف دخل السجن ظلما، كدكف جـق اقرت و، بل ألنو ر ض الفاحشة 

. كإغقاءاهتا، اليت حاكلت امقأة العزيز كنسوة اؼبدينة إيقاعو هبا
  كيشاء القدر اإلؽبي أٍف يقل مًلك مصق رؤاي يف اؼبناـ، كأٍف يبحث عمن أيكؽبا لو،  كانت اإلشارة أبفَّ يوسف عليو 

 أكَّؿ يوسف القؤاي كأيعجب اؼبًلك بتأكيلها، فٍ السبلـ يستطيع ذلك،  قد علمو سبحانو من أتكيل األحاديث، كبعد أ
أرسل يف طلب يوسف عليو السبلـ ليستخلصو كيٍكقًمو إزاء تعبًنه للقؤاي، كىبقج من السجن بعفو ملكي، لكن 

يوسف عليو السبلـ يسجل لنا موقفان اترىبيا يقدًٌـ من خبللو العدالة على اغبقية،  هو لٍن ىبقج من السجن مع أف 
الذم طلبو مًلك الببلد، إال بعد أٍف تػيٍعلن بقاءتو من التهمة اليت دخل بسبها السجن، كيفتك عدالتو كحقو يف بقاءة 
عقضو فبا اهته بو، ككاف ليوسف عليو السبلـ ما أراد   أعاد اؼبلك التحقيق يف القضية، كأحضق شهودىا امقأة العزيز 

كنسوة اؼبدينة، كأعلنت بقاءة يوسف كا تك عدالتو أماـ أىل مصق، كحصحص اغبق كالعدؿ ككضح كانكشف ما كاف 
كىقىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيوٍل بًًو  ػىلىمَّا جىاءىهي القَّسيوؿي قىاؿى : "يغطيو، يقوؿ سبحانو مبينا ىذه اؼبوقف الفقيد ليوسف عليو السبلـ

ٍيًدًىنَّ عىًليهه  ؿي النًٌٍسوىًة البلَّيت قىطٍَّعنى أىٍيًديػىهينَّ ًإفَّ رىيبًٌ ًبكى قىاؿى مىا خىٍطبيكينَّ ًإٍذ رىاكىدتُّنَّ  (50)اٍرًجٍع ًإىلى رىبًٌكى  ىاٍسأىٍلوي مىا ِبى
ييوسيفى عىٍن نػىٍفًسًو قػيٍلنى حىاشى اًًَّ مىا عىًلٍمنىا عىلىٍيًو ًمٍن سيوءو قىالىٍت اٍمقىأىةي اٍلعىزًيًز اآلفى حىٍصحىصى اغبٍىقُّ أىالى رىاكىدتُّوي عىٍن نػىٍفًسًو 
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ٍيدى اػبٍىائًًنٌنى  (51)كىًإنَّوي لىًمٍن الصَّاًدًقٌنى  كىمىا أيبػىٌقًئي نػىٍفًسي ًإفَّ  (52)ذىًلكى لًيػىٍعلىهى أىٌٍلً ملىٍ أىخيٍنوي ًِبٍلغىٍيًب كىأىفَّ ااَّى ال يػىٍهًدم كى
كىقىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيوٍل بًًو أىٍستىٍخًلٍصوي لًنػىٍفًسي  ػىلىمَّا كىلَّمىوي  (53)النػٍَّفسى ألىمَّارىةه ًِبلسُّوًء ًإالَّ مىا رىًحهى رىيبًٌ ًإفَّ رىيبًٌ غىفيوره رىًحيهه 

يٍػنىا مىًكٌنه أىًمٌنه   (.54-50: يوسف)، (54)قىاؿى ًإنَّكى اٍليػىٍوـى لىدى
  كلعل ىذا اؼبوقف من سيدال يوسف عليو كحقصو على عدالة قضيتو، داللة توحي لنا أبف اإلنساف قد يتعقض للظله 
بسبب ظله القضاء أك بعض اؼبتنفذين يف أجهزة اغبكه، لكٍن ما إٍف تلوح يف األ ق ِبرقة لتحقيق العدؿ، كر ع الظله، 

.  يجب استثمارىا، خاصة إذا كاف ىذا الظله كبًن كينبين عليو ضقر على دكر اؼبسله الدعوم
 

 .آاثر حتقيق مقصد العدل ومثاره يف األمم واحلضارات: رابعا
إفَّ اؼبتتبع للنصوص الشقعية اؼبتعلقة دبقصد العدؿ كربقيقو يف ـبتلف اجملاالت، يستنتج أفَّ اىتماـ الشقيعة اإلسبلمية   
، إٍف على مستول األ قاد أك اجملتمعات أك الدكؿ، كما أفَّ ربذيق الشقيعة  صبَّة ًلما لتحقيقو من آاثر عظيمة ك وائدميبو

 أك اجملتمعات أك الدكؿ ًلما لذلك من آاثر ميدمقة على مستول األ قاد ميالغقَّاء الكبًن من  قداف العدؿ أك انتقاصو
 .أيضا، كسأبٌن  يما أييت أىه اآلاثر اؼبرتتبة على ربقيق مقصد العدؿ يف كاقعنا اؼبعاش

 :العدل أساس ادللك.1
    بيَّنت يف مبحث ؾباالت العدؿ، العدؿ يف اجملاؿ السياسي، كما تعلق بو من ربقيق للشورل، كتداكؿ للسلطة، 

كحق األ قاد يف فبارسة حقايهته السياسية يف الرتشح كاالنتخاب، كربقيق القضاء العادؿ بٌن صبيع أ قاد الدكلة، إضا ة 
. للتحذيق من االستبداد كالتفقد ِبلسلطة

 إفَّ فبا ال شك  يو أفَّ ربقيق العدؿ السياسي يف اجملتمع لو آاثر كاضحة جلية، من ازدىار للحياة، كآماف، كطمأنينة، 
كعمقاف، كاستققار ، كِبلتايل يكوف اؼبلك كاغبٍكه راسخا قواي متينا بقوة العدؿ الذم أتسس عليو، ككيف ال يكوف 

اؼبلك قواي إذا ساد العدؿ السياسي  سًمح لؤلحزاب ِبؼبشاركة يف اغبياة السياسة، ككانت الديبققاطية كسيلة الوصوؿ 
إىل السلطة، كأتيحت اغبقايت للناس ليختاركا من يقكف  يو القدرة على سبثيلهه كخدمة كطنهه، كِبلتايل ال كصوؿ 

للسلطة ِبلتغلُّب كالقهق كالتسلط، ككيف ال يكوف اؼبلك قواي إذا كاف القضاء مستقبل قواي وبكه بٌن الناس ِبغبق؟ 
. كاعبميع أماـ القضاء سواء، يأخذ كل حقو، ما لو كما عليو، ال سبييز بٌن مواطن كآخق

  يف اؼبقابل إف كاف اغبكه استبداداي ظاؼبا منفقدا ِبلسلطة، كال يقبل اآلخق، كال ييٍشقًكو يف السلطة، بل يػيٍقًصيو، كيبذؿ 
كل السبل للقضاء عليو،  بل ييقم اغباكه أ قاد رعيتو إال ما يقل، كما يهديهه إال سبيل القشاد، عندىا ستحل اللعنة 

الفقعونية على ىذا اغبكه، كسيكوف الدمار كاػبقاب، كاالستبداد، كىقكب الكفاءات من أكطاهنا، كِبلتايل ال أمن كال 
أماف كال استققار كال هنضة كال حياة كقيبة، كِبلتايل إذا كاف العدؿ السياسي أساس اؼبلك،   ف الظله السياسي أساس 

. ضعف اغبكه كسقوطو كزكالو
 
 



 27 

 :مؤذن خبرابواالقتصادي أساس العمران البشري والظلم االقتصادي العدل . 2
اغبضارم كاؼبعقيف االستققار كاألماف كالعمقاف كتوزيع الثقكة   لعل من أىه آاثر العدؿ بٌن القعية يف اغبقوؽ كالواجبات 

للمجتمعات كالدكؿ، كالنقيض لذلك ىو اػبقاب كالفساد كالدمار، كلكن لؤلسف يف كاقعنا اؼبعاصق ال قبد يف كثًن 
من % 5 في كثًن من ببلد العامل اإلسبلمي، يستأثق : "من األحياف عدالة اغبقوؽ كعدالة التوزيع للماؿ متحققة

  عندما أيخذ كل ذم حق حقو،  الذم ،52" السكاف أبغلب الثقكة، بينما تعيش اعبماىًن الغفًنة ربت خط الفقق
يزرع هبد شبار ما زرعو، كالذم يصنع هبد شبار ما يصنعو، كالذم يتاجق هبد شبار ذبارتو، كالذم وبسن يف عملو 

الوظيفي يكا أ كأيخذ حقو، كالذم ال يعمل كال ينتج ال يكا أ، ىنا تزدىق اغبياة كاالقتصاد كالعمقاف، ألهنه يلمسوف 
أثق عملهه ككدًٌىهمي  لن قبد ؿبفًٌزا كمشجعا للبشق على العمل مثل العدؿ، أما إف كاف السائد يف اجملتمع ىو العكس، 

 من يعمل ال أيخذ حقو، كمن ال يعمل جًبد، أك من ال يعمل أصبل أيخذ االمتيازات كاألمواؿ الطائلة، عندىا 
 كلقد ربدث ابن سيكوف لذلك آاثر سلبية على من يعمل  جبد  بل وبسن عملو، كِبلتايل يكوف االضطقاب كاػبقاب،

كلعلو أؼبع اؼبؤذف خبقاب العمقاف،  عن أفَّ ىذا الظله يف اغبقوؽ كالثقكات ىو- يف مقدمتو-خلدكف  يلسوؼ العمقاف 
بكل كضوح، كيف ال كىو الذم صاغ التاريخ صياغة اجتماعية كربط بينو كبٌن العمقاف أك اػبقاب من أشار إىل ذلك 

اعله أفَّ العدكاف على الٌناس : "الظله مؤذف خبقاب العمقاف:  كقية يف إطار نظقية العمقاف، حيث يقوؿ يف  صل بعنواف
يف أمواؽبه ذاىب آبماؽبه يف ربصيلها كاكتساهبا ؼبا يقكنو حينئذ من أٌف غايتها كمصًنىا انتهاهبا من أيديهه كإذا ذىبت 
آماؽبه يف اكتساهبا كربصيلها انقبضت أيديهه عن الٌسعي يف ذلك كعلى قدر االعتداء كنسبتو يكوف انقباض الٌقعااي 

عن الٌسعي يف االكتساب   ذا كاف االعتداء كثًنا عاٌما يف صبيع أبواب اؼبعاش كاف القعود عن الكسب كذلك لذىابو 
ِبآلماؿ صبلة بدخولو من صبيع أبواهبا كإف كاف االعتداء يسًنا كاف االنقباض عن الكسب على نسبتو كالعمقاف كك وره 

كنفاؽ أسواقو إمٌبا ىو ِبألعماؿ كسعي الٌناس يف اؼبصاحل كاؼبكاسب ذاىبٌن كجائٌن   ذا قعد الٌناس عن اؼبعاش 
إٌف الظٌله ـبٌقب للعمقاف، كأٌف عائدة  ...كانقبضت أيديهه عن اؼبكاسب كسدت أسواؽ العمقاف كانتفضت األحواؿ

.  53"اػبقاب يف العمقاف على الٌدكلة ِبلفساد كاالنتقاض 
كال ربسٌَب الظٌله إمٌبا ىو أخذ اؼباؿ أك اؼبلك من يد : "  كيقوؿ أيضا مبينا أنواع الظله كألوانو اليت تنقض العدؿ نقضا

مالكو من غًن عوض كال سبب كما ىو اؼبشهور بل الظٌله أعٌه من ذلك ككٌل من أخذ ملك أحد أك غصبو يف عملو 
أك طالبو بغًن حٌق أك  قض عليو حٌقا مل يفقضو الٌشقع  قد ظلمو  جباة األمواؿ بغًن حٌقها ظلمة كاؼبعتدكف عليها 

ظلمة كاؼبنتهبوف ؽبا ظلمة كاؼبانعوف غبقوؽ الٌناس ظلمة كخٌصاب األمبلؾ على العمـو ظلمة ككِبؿ ذلك كٌلو عائد 
.  على الٌدكلة خبقاب العمقاف اٌلذم ىو ماٌدهتا إلذىابو اآلماؿ من أىلو

    كاعله أٌف ىذه ىي اغبكمة اؼبقصودة للٌشارع يف ربقَل الظٌله كىو ما ينشأ عنو من  ساد العمقاف كخقابو كذلك 
مؤذف ِبنقطاع الٌنوع البشقٌم كىي اغبكمة العاٌمة اؼبقاعية للٌشقع يف صبيع مقاصده الٌضقكريٌة اػبمسة من حفظ الٌدين 

                                                           

52.  http://klmty.net/640067 
دار : ، بًنكتديوان ادلبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكرب .(ىػ808تويف ) عبد القضبن بن دمحم   ابن خلدكف،53

 .354-353صـ، 1988الفكق، 
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كالٌنفس كالعقل كالٌنسل كاؼباؿ،    لٌما كاف الظٌله كما رأيت مؤذال ِبنقطاع الٌنوع ؼبا أٌدل إليو من زبقيب العمقاف، 
كانت حكمة اػبطق  يو موجودة،  كاف ربقيبو مهٌما، كأدلٌتو من الققآف كالٌسٌنة كثًنة، أكثق من أف أيخذىا قانوف 

. 54"الٌضبط كاغبصق
: كمن أشٌد الٌظبلمات كأعظمها يف إ ساد العمقاف: "  مث يبٌن ابن خلدكف أشد أنواع الظله  تكا ِبلعمقاف حيث يقوؿ

تكليف األعماؿ كتسخًن الٌقعااي بغًن حٌق كذلك أٌف األعماؿ من قبيل اؼبتمٌوالت كما سنبٌٌن يف ِبب الٌقزؽ ألٌف الٌقزؽ 
  ذا مساعيهه كأعماؽبه كٌلها متمٌوالت كمكاسب ؽبه بل ال مكاسب ؽبه . كالكسب إمٌبا ىو قٌيه أعماؿ أىل العمقاف

سواىا   ٌف الٌقعٌية اؼبعتملٌن يف العمارة إمٌبا معاشهه كمكاسبهه من اعتماؽبه ذلك   ذا كٌلفوا العمل يف غًن شأهنه 
كازٌبذكا سخقاٌي يف معاشهه بطل كسبهه كاغتصبوا قيمة عملهه ذلك كىو متمٌوؽبه  دخل عليهه الٌضقر كذىب ؽبه 

حٌظ كبًن من معاشهه بل ىو معاشهه ِبعبملة كإف تكٌقر ذلك عليهه أ سد آماؽبه يف العمارة كقعدكا عن الٌسعي  يها 
. صبلة  أٌدل ذلك إىل انتقاض العمقاف كزبقيبو

الٌتسٌلط على أمواؿ الٌناس بشقاء ما بٌن أيديهه أبخبس األشباف مثٌ :   كأعظه من ذلك يف الظٌله كإ ساد العمقاف كالٌدكلة
 55" قض البضائع عليهه أبر ع األشباف على كجو الغصب كاإلكقاه يف الٌشقاء كالبيع

مث يتحدث ابن خلدكف عن أف ىذه اؼبظامل اؼبتنوعة كاؼبتعددة إمبا ربدثها الدكلة لتحقيق ر اىية اغباكمٌن على حساب 
: إ قار اكومٌن، كر اىية أىل الدكلة كإنفاقهه أكثق من كسبهه ىو اؼبؤذف خبقاب العمقاف، يتحدث عن ذلك،  يقوؿ

كاعله أف الداعي لذلك كلو إمبا ىو حاجة الدكلة كالسلطاف إىل اإلكثار من اؼباؿ، دبا يعقض ؽبه من الرتؼ يف "
كال يفي بو الدخل على القوانٌن اؼبعتادة، مث ال يزاؿ الرتؼ  - (اؼبنصقؼ)- األحواؿ،  تكثق نفقاهته، كيعظه اػبقج 

يزيد، كاػبقج بسببو يكثق، كاغباجة إىل أمواؿ الناس تشتد، كنطاؽ الدكلة بذلك يزيد إىل أف تنمحي داءهتا كيذىب 
 56."رظبها، كيغلبها أعداؤىا

ىكذا ربدث  يلسوؼ العمقاف عن اآلاثر اؼبدمقة لغياب العدؿ،  كىكذا هبب أٍف تته ققاءة جديدة كاعية :  أقوؿ ىنا
لرتاث ابن خلدكف، كذلك حَّت نستدعي من تقاثنا ما نعاجل بو مظامل الواقع البائس الذم نعيش  يو، كصور تغييب 

  .العدالة
: العدل يف اجملال االقتصادي أساس النصر. 3

  إفَّ أم حديث عن النَّصق يف ظل ؾبتمع مسله ال تسوده العدالة االجتماعية، خاصة يف ؾباؿ االقتصاد كالتوزيع 
العادؿ للثقكة بٌن أ قاده، أك يف ؾباؿ التمييز بينهه يف اغبقوؽ كالواجبات، أك يف ؾباؿ حقوقهه اإلنسانية من حق 

للحياة، كحقية، ككقامة، ال أمل  يو مطلقا كال بصيص نور لتحقيق النصق على أعداء غًن مسلمٌن  كدكلة إسقائيل 
مثبل، كالذين قطعوا أشواطا يف ربقيق العدالة االجتماعية بٌن مواطنيهه على اختبلؼ أجناسهه كألواهنه،  العدؿ قيمة 

. عليا مطلقة يف الوجود، حكىه سبحانو ؼبن وبققها أبف وبوز النصق كائن من كاف
                                                           

 .354، صرجع السابقبن خلدون، ادلقدمة، ا 54
 .356، صادلرجع السابق 55
 .357، ادلرجع سابق 56
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 ىً فَّ النَّاسى ملىٍ يػىتػىنىازىعيوا يف أفَّ عىاًقبىةى الظٍُّلًه كىًخيمىةه كىعىاًقبىةي : "عبلقة النصق ِبلعدؿيقوؿ ابن تيمية كبلما دقيقا حوؿ    
ا يػيٍقكىل ٍكلىةى الظَّاًلمىةى كىًإٍف كىانىٍت ميٍؤًمنىةن : اٍلعىٍدًؿ كىقيبىةه كىؽًبىذى ٍكلىةى اٍلعىاًدلىةى كىًإٍف كىانىٍت كىاً قىةن كىالى يػىٍنصيقي الدَّ . 57"ااَّي يػىٍنصيقي الدَّ

  كىنا ال بد من كقفة كبلل  يها عبلقة النصق ِبلعدؿ،  لماذا يهـز اجملتمع اؼبسله الذم يسود  يو الظله؟ 
  عندما ال أيخذ أ قاد اجملتمع الضعفاء حقوقهه االقتصادية كالسياسية، كىه أساس اإلنتاج كاالقتصاد، كىه أساس 

اعبيوش كالعسكق، عندما ال أيخذكف حقوقهه، عندىه سينهار االنتماء كالشعور الوطين،  كيف يدا عوف عن كطن 
يظلمهه كيذؽبه كال يو ق ؽبه العيش الكقَل؟كيف يدا عوف عن كطن يقكف  يو أبـ أعينهه كبار الضباط كأصحاب 
األمواؿ كالشقكات العمبلقة سبتص دمهه كحقوقهه؟ كِبلتايل كيف سيحارب ىؤالء اؼبسحوقوف إبخبلص ككطنية 

لوطنهه؟ كلذلك ما ققره ابن تيمية رضبو هللا من ربط للنصق ِبلعدؿ، كاؽبزيبة ِبلظله، كبلـ غاية يف الدقة، بل كاقعنا 
%. 200العقيب الققيب اؼبعاصق يصدقو 

رىأىل سىٍعده رىًضيى ااَّي عىٍنوي،  عندما     كتصديقا لقضية ربط النصق ِبلعدؿ قبد الن  عليو الصبلة كالسبلـ أؼبح لذلك، 
، 58"ىىٍل تػيٍنصىقيكفى كىتػيٍقزىقيوفى ًإالَّ ًبضيعىفىاًئكيهٍ ك:"  قىاؿى النًَّ ُّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى  يف القتاؿ،أىفَّ لىوي  ىٍضبلن عىلىى مىٍن ديكنىوي 

كاغبديث الشقيف  يو إشارة كاضحة إىل أفَّ هللا سبحانو كتعاىل يقزقنا بفضل الطبقات الضعيفة من عماؿ كزرَّاع كجنود 
غًنىه فبن يقوموف ِبألعماؿ الصعبة، كِبلتايل كجب حٍتما إحاطة ىذه الطبقات الضعيفة جبميع أنواع العدؿ، خاصة 

ما تعلق حبقوقهه االقتصادية يف اغبياة الكقيبة، كإال  في اللحظات اغبقجة لن قبدىه  يقفوف مع دكؽبه إبخبلص 
كانتماء، كسيجعلهه الفقق غقِبء عن كطنهه، كعندىا سيقع الدمار كالشنَّار كاؽبزيبة، كما حقكب العقب مع إسقائيل 

 .ببعيدة عن ذلك كما ىبربال اتريخ العقب اؼبعاصق
 
 :آاثر حتقيق العدل االجتماعي. 4

    إفَّ ربقيق صور العدؿ االجتماعي يف اجملاؿ األسقم، كؾباؿ اؼبعامبلت الواسع يف حياة الناس، لو آاثر اجتماعية 
: مهمَّة يف اجملتمع كىو ما سأبينو يف ااكر التالية

عندما يتحقق العدؿ األسقم بٌن األكالد ذكورا كإالاث، كبٌن الزكجات يف حاؿ التعدد،   ف الضمانة األكىل لرتبية . أ
. أبناء سويٌن تكوف قد ربققت، كِبلتايل بناء ؾبتمع قوم متماسك متآلف متحاب

  كيف اؼبقابل   ف غياب العدؿ األسقم سيكوف لو آاثر مدمق على اجملتمع،  األبناء الذين يرتبوف يف ظل أسقة سبيز كال 
تعدؿ بٌن الذكور كاإلالث، أك بٌن الزكجات كأبنائهه يف حالة التعدد، أقوؿ كيف سيكوف حاؿ ىؤالء األكالد؟ ال 

شك أف حاؽبه لن ىبتلف عن حاؿ إخوة يوسف، عندما رأكا أف أِبىه يبيز بينهه يف االىتماـ كاغبب، كعندىا سنجد 
البغض كاغبقد كاغبسد بٌن أبناء األسقة الواحدة، بل ردبا قبد الكبت كالعقد النفسية، كِبلتايل انتظار الفقص اؼبواتية 

لينتقه األبناء من بعضهه، مَّت سنحت الفقصة لذلك، كقد يصل األمق اكلة القتل كما رأينا من إخوة يوسف، 

                                                           

 . 63، ص28ـ، ج1995ؾبمع اؼبلك  هد لطباعة اؼبصحف الشقيف، : ، السعوديةرلموع الفتاوى. (ىػ728تويف )ابن تيمية، أضبد بن عبد اغبليه  57
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 .36، ص2896، حديث رقه 4من استعاف ِبلضعفاء كالصاغبٌن يف اغبقب،ج: اعبهاد كالسًن، ِبب:  ، كتابصحيح البخاريالبخارم،  
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الىيك عن العقوؽ الذم سيجده اآلِبء من أبنائهه عند الًكرب، ألهنه مل يعدلوا بينهه كبٌن إخوهته، كِبلتايل  من أراد 
. أف يربه أكالده  ليعنهه على ذلك، كليعدؿ بينهه يف كل شيء

  إف غياب العدؿ األسقم سيكوف عنصق ىدـ يف األسقة كِبلتايل سينعكس ذلك على اجملتمع، إذ سيخقج ىؤالء 
األبناء إىل اجملتمع أبناء غًن سويٌن، ال يفكقكف إال يف االنتقاـ من اجملتمع الذم كاف سببا يف ظلمهه، كال ىبفى ما 
لذلك من آاثر نفسية كاجتماعية كاقتصادية على اجملتمع، خاصة يف عصقال اؼبعاصق الذم تعقدت  يو اغبياة اؼبادية 
.   ككثقت متطلباهتا،  وجب االنتباه من اآلِبء كاؼبقبيٌن ؽبذا اعبانب من جوانب العدؿ اؼبؤسًٌسة لؤلسقة السليمة تقبواي

كعندما يتحقق العدؿ االجتماعي يف اؼبعامبلت االجتماعية بٌن أ قاد اجملتمع سنجد ؾبتمعا قواي متماسكا، .ب
كاعبسد الواحد، ال ظله  يو، كال غش، كال ىضه غبقوؽ الناس، كِبلتايل البفاض مستوايت اعبقيبة،  العدؿ يف اؼبيزاف 
كالشهادة كالكتابة كحل النزاعات، كلها ستؤدم غبصوؿ الناس على حقوقهه، كِبلتايل تسود الثقة بٌن الناس، كيتعزز 

. حبهه جملتمعهه كدكلتهه، اليت هبب عليها أف تو ق ؽبه كل الوسائل لتحقيق العدؿ يف اؼبعامبلت االجتماعية
  كيف اؼبقابل إذا كجدال غياِب للعدؿ بٌن الناس يف معامبلهته،  اؼبوازين منقوصة، كاؼبكاييل مطففة، كالشهادات مزكرة، 
كقوؿ الزكر منتشق، كااِبة يف اغبكه بٌن اؼبتخاصمٌن بيًٌنة كاضحة، عندىا لن قبد إال ؾبتمعا سبلؤه الكقاىية كاغبقد، 
كاالضطقاِبت االجتماعية كاعبقائه اؼبتعددة من سققة كغش كقتل، كِبلتايل تنعدـ الثقة بٌن أ قاد ىذا اجملتمع، فبا يؤذف 

بدماره كاهنياره، كمن ىنا رأينا حقص اإلسبلـ الشديد على ربقيق العدؿ يف اعبانب االجتماعي، كربطو للمعامبلت 
االجتماعية بٌن الناس بسياج التقول كـبا ة هللا سبحاف، كما رأينا ذلك  يف آية الدين كالشهادة، كالتحذيق الشديد 

. من قوؿ الزكر، كالدعوة لتوثيق اغبقوؽ كأداء الشهادات حَّت كلو تعلَّقت أبققب الناس إلينا
اغبماية اإلؽبية من الدمار كاؽببلؾ : بٌن الناس على اعبقائه االجتماعية كمن اآلاثر اؼبهمة يف تطبيق العدؿ يف العقوبة 

إىبلؾ الدكؿ : اإلؽبي للمجتمعات،  قد بٌن الن  عليو الصبلة كالسبلـ سنة من سنن هللا الكونية االجتماعية، كىي
كاجملتمعات اليت ال تعاقب إال الضعيف إف أخطأ، كترتؾ الشقيف كاؼبسؤكؿ كال تعاقبو على خطئو، كىا ما قبده 

كاضحا يف قصة اؼبقأة اؼبخزكمية اليت سققت، كر ض القسوؿ كساطة ًحبو كحبيبو أسامة بن زيد ؽبا، بل كغضب غضبا 
شديدا من طىلب الوساطة ؽبا، بل كأقسه ِب لو أفَّ ابنتو  اطمة كىي أحب الناس إليو لو سققت ألقاـ اغبد عليها 

العدؿ يف العقوبة على : كسائق الناس، ميقسيا بذلك دعامة من دعامات العدالة، كاالستققار يف اجملتمعات، كىي
. 59اعبميع، غنيا كاف أـ  قًن، ضعيفا كاف أـ قواي

َّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍه خىاصَّةن كىاٍعلىميوا أىفَّ ااَّى شىًديدي اٍلًعقىابً : "كيف قولو تعاىل  نىةن الى تيًصيَبى ، (25: األنفاؿ)، "كىاتػَّقيوا ً تػٍ
إشارة إىل أف الظله إذا عهَّ كانتشق، كغيًٌبت العدالة،    ف العقاب الشديد سيعه صبيع اجملتمع، يقوؿ السعدم يف 

                                                           

ا قالت:  كنص اغبديث59 ىٍخزيكًميًَّة الَّيًت سىقىقىٍت،  ػىقىاليوا: "عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى ااَّي عىنػٍهى
ٍقأىًة اؼب

ى
كىمىٍن ييكىلًٌهي ً يهىا رىسيوؿى ااًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو : أىفَّ قػيقىٍيشنا أىنبىَّهيٍه شىٍأفي اؼب أىتىٍشفىعي يف : " كىمىٍن هبىٍرتىًئي عىلىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي ٍبني زىٍيدو، ًحبُّ رىسيوًؿ ااًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى  ىكىلَّمىوي أيسىامىةي،  ػىقىاؿى رىسيوؿي ااًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى : كىسىلَّهى؟  ػىقىاليوا

، مثيَّ قىاؿى  ـى  ىاٍختىطىبى انيوا ًإذىا سىقىؽى ً يًههي الشَّقًيفي تػىقىكيوهي، كىًإذىا سىقىؽى ً يًههي الضًَّعيفي أىقىاميوا عىلىٍيًو : حىدٌو ًمٍن حيديكًد ااًَّ، مثيَّ قىا ًإمبَّىا أىٍىلىكى الًَّذينى قػىبػٍلىكيٍه، أىنػَّهيٍه كى
ا ، كىاٍَلي ااًَّ لىٍو أىفَّ  ىاًطمىةى بًٍنتى ؿبيىمَّدو سىقىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىى حديث الغار، : أحاديث األنبياء، ِبب:، كتابمقجع سابق، صحيح البخاريالبخارم، ، "اغبىدَّ
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،   ف عقوبتو تعه الفاعل كغًنه،  بل تصيب  اعل الظله" :تفسًن ىذه اآلية كغًنه، كذلك إذا ظهق الظله  له يغًنَّ
 . 60"ِبلنهي عن اؼبنكق، كقمع أىل الشق كالفساد، كأف ال يبكنوا من اؼبعاصي كالظله مهما أمكن الفتنة كتقول ىذه

 
: آاثر حتقيق العدل مع اآلخر. 5
 بيَّنت يف مبحث ؾباالت العدؿ أف اإلسبلـ أمق ِبلعدؿ مع اآلخق، سواء كاف ىذا اآلخق مسلما بيننا كبينو  

. خصومة، أك كاف غًن مسله، سواء كاف بيننا كبينو حقب أـ سله
   ال شك أف ربقيق العدؿ يف ىذا اجملاؿ العزيز، كإعطاء اآلخقين حقوقهه كإنصا هه، رغه ما يوجد بيننا كبينهه من 

خصومة، بل كردبا شنآف، بل كحقب أحياال، سيد ع الطقؼ اآلخق للتفكًن مليا ما الذم د ع خصمي لئن يعدؿ 
معي؟ فبا قد يكوف لو أطيب األثق يف تقميه ىذه العبلقات غًن السليمة مع اآلخقين، بل ردبا يؤدم العدؿ ىنا لتققيب 

. كجهات النظق كاالقرتاب خطوة كبو إصبلح العبلقات
، اهتمو (113 كحَّت آية 105)  كقبد يف آايت سورة النساء التسعة بىٍدء من آية  ، كاليت نزلت إنصا ا ليهودم مظلـو

مسله ضعيف اإليباف ِبلسققة، أقوؿ قبد يف ىذه اآلايت آايت اغبق كالعدالة كاإلنسانية ما كاف سببا إلسبلـ ىذا 
اليهودم، كيقينو أفَّ ىذا الدين الذم ينصف اآلخقين كإٍف كانوا من أصحاب داينة أخقل ما ىو إال دين العدؿ 

. اإلؽبي، كدين اغبق كالسماء
إف ظلمنا لآلخقين اؼبخالفٌن لنا سواء كانوا مسلمٌن أك غًن مسلمٌن، :   كأقوؿ يف ىذا اجملاؿ اؼبهه من ؾباالت العدؿ

سيجعلهه يكقىوف اإلسبلـ كاؼبسلمٌن، كردبا لن يفكق غًن اؼبسله يف اإلسبلـ أبدا، إذ كيف يفكق هبذا الدين الذم 
يظله أتباعو الناس بسبب اختبل هه يف العقيدة؟  نكوف بذلك قد  تنا الناس عن دين هللا، كنتحمل ًكٍزر الصد عن 

. سبيل هللا
 :أثر حتقيق العدل يف اجملال الفردي. 6 

ال شك أفَّ الفقد إذا أعطى كل ذم حق ، أىه ما يسعى إليو الفقد يف حياتو، كالسعادة كالطمأنينة النفسية الفقدية  
 إٍف عقيدة أك ، كأعطى ما عليو من كاجبات، كالتـز اؼبنهج العدؿ كالوسطي يف حياتومن جوانب حياتو الفقديةحقو 

، ستخلو حياتو الشخصية من االضطقاِبت كاالختبلالت كاؼبشاكلمي ألفَّ النفس البشقية مفطورة على عبادة أك سلوكا
العدؿ ككقه الظله،  من ىنا كانت اؼبوازنة بٌن اغبقوؽ كالواجبات عودة ِبلفطقة إىل طبيعتها كصفائها كنقائها، كربقيقا 

. للطمأنينة كالسعادة يف اعبانب الفقدم
يػٍفىةى أجد من اؼبناسب أٍف أذكق  كىنا  آخىى النًَّ ُّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى : "، قىاؿى  حوؿ العدؿ الفقدم حديث أىيب جيحى

أىخيوؾى أىبيو : مىا شىٍأنيًك؟ قىالىتٍ : بػىٌٍنى سىٍلمىافى، كىأىيب الدٍَّردىاًء،  ػىزىارى سىٍلمىافي أىِبى الدٍَّردىاًء،  ػىقىأىل أيَـّ الدٍَّردىاًء ميتػىبىذًٌلىةن،  ػىقىاؿى ؽبىىا
نٍػيىا،  ىجىاءى أىبيو الدٍَّردىاًء  ىصىنىعى لىوي طىعىامنا،  ػىقىاؿى  مىا أىالى آًبًكلو :  ىً ٌٍلً صىائًهه، قىاؿى : كيٍل؟ قىاؿى : الدٍَّردىاًء لىٍيسى لىوي حىاجىةه يف الدُّ

ـى، مثيَّ ذىىىبى يػىقيوـي  ػىقىاؿى :  ىأىكىلى،  ػىلىمَّا كىافى اللٍَّيلي ذىىىبى أىبيو الدٍَّردىاًء يػىقيوـي، قىاؿى : حىَّتَّ أتىٍكيلى، قىاؿى  ًلىٍ،  ػىلىمَّا كىافى : ًلىٍ،  ػىنىا
                                                           

 .318، 1، مقجع سابق،جتيسري الكرمي الرمحن السعدم، 60

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9%22
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ًإفَّ ًلقىبًٌكى عىلىٍيكى حىقِّا، كىلًنػىٍفًسكى عىلىٍيكى حىقِّا، كىأًلىٍىًلكى : سىٍلمىافي قيًه اآلفى،  ىصىلَّيىا  ػىقىاؿى لىوي سىٍلمىافي : ًمٍن آًخًق اللٍَّيًل قىاؿى 
عىلىٍيكى حىقِّا،  ىأىٍعًط كيلَّ ًذم حىقٌو حىقَّوي،  ىأىتىى النًَّ َّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّهى،  ىذىكىقى ذىًلكى لىوي،  ػىقىاؿى النًَّ ُّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو 

. 61«صىدىؽى سىٍلمىافي »: كىسىلَّهى 
:     الن  عليو الصبلة كالسبلـ يقشدال إىل اؼبوازنة اؼبطلوبة بٌٍن سائًق اغبقوؽ كالواجبات،  اإلسبلـ ييقاعي اإلنسافى 

  كقلبا ينعقد على اإليباف ِب كتوحيده حق توحيده، ، كجسمنا لو مطالبو، كنفسنا ؽبا أشواقيها، السليهعٍقبلن لو تفكًنه
 :آاثر العدل يف اجملال البيئي. 7
 اإلنساف ابن بيئتو، كىو يعيش  يها،  هي ظقؼ حياتو، كما يفعلو اإلنساف يف ىذه البيئة سينعكس على حياتو،  

دبختلف جوانبها،   ف كاف سعيو يف عمارة األرض ِبلعدؿ، كك ق مبدأ األمانة كاالستخبلؼ اإلؽبي يف األرض، 
 عمقىا دكف خقاب كدمار، كدكف استغبلؿ بشع لثقاكاهتا ككنوزىا اليت سخقىا سبحانو من أجلو، ال شك إف  عل ذلك 

  نو سينعه حبياة عامقة سعيدة، كبيئة صحية نظيفة سليمة، كإف أصق على ظله البيئة كإ سادىا كدمارىا كخقاهبا، 
 سيكوف أكؿ من يكتوم بنار ىذا اػبقاب كالفساد، سواء ِبنتشار األمقاض، أك التغًنات اؼبناخية اليت تصيب كوكب 

األرض، أك  ساد ما  يها من حيواف كنبات، كستنقلب النًٌعه الكونية اليت تغمق اإلنساف إىل نًقىه كمصائب على 
. البشقية

 لنكن قوَّامٌن ِبلعدؿ كما أراد هللا عز كجل يف صبيع ؾباالتو االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية :   كيف اػبتاـ أقوؿ
كالفقدية كالبيئية، مع اؼبسله كمع غًن اؼبسله،  اغبياة ال تطيب كال يعيش الناس هبا أبماف، كال تيعمَّق األرض، كاؼبلك ال 
يقـو إال إذا تو ق العدؿ،  أعطى كل كاحد منا ما عليو من كاجبات، ليأخذ ما لو حقوؽ، من غًن نقصاف كال طغياف 

  كلنحذر من الظله،   نو إذا ساد كانتشق ٌعهَّ اػبقاب كالدمار  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

بي  الصياـ، :، مقجع سابق، كتابصحيح البخاريالبخارم،  61 ٍ يػىقى عىلىٍيًو قىضىاءن ًإذىا كىافى أىٍك ىقى لىوي :ِبى ، حديث 3 ج مىٍن أىٍقسىهى عىلىى أىًخيًو لًيػيٍفًطقى يف التَّطىوًُّع، كىملى
 .38، ص1968رقه 
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: نتائج البحث: أوال :اخلامتة
  من خبلؿ استققاء النصوص الشقعية ققآال كسنة اؼبتعلقة دبقصد العدؿ كربليليها، كالوقوؼ على أقواؿ العلماء  يها 

: أسجل أىه النتائج اليت توصلت إليها
غاية إرساؿ القسل  هو ، كأمُّها يف الشقيعة اإلسبلمية، بل ىو مقصد اؼبقاصد من اؼبقاصد العلياإفَّ مقصد العدؿ .1

 كاؼبقاصد األمور  كل ىذه بل كالوجود كلو،القيه كاألخبلؽ كالعبادات كاؼبعامبلت،العقائد كميزاف ىو كإنزاؿ الكتب، ك
. هبب أف توزف دبيزاف العدؿ، كأٍف تبىن عليو كإال ريدَّت

كالعدؿ يف اجملاؿ االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم  بيَّنت النصوص الشقعية ؾباالت العدؿ كصوره بكل كضوح.2
 .كالبيئي كالفقدم كمع اآلخقين، فبا يدؿ على أنبية العدؿ كَشولو عبميع جوانب اغبياة

كقفت الدراسة مع آاثر ربقيق مقصد العدؿ االقتصادم، كأثقه يف ازدىار العمقاف كاغبضارات، ككذلك العدؿ .3
. السياسي، كأثقه على استققار اغبكه كقوتو

ال نصق ألمة مسلمة ظاؼبة ال ربقق العدؿ كخاصة العدؿ االقتصادم بٌن أ قادىا، بل سنصق هللا سبحانو الدكلة .4
.  الكا قة العادلة علينا، كالتاريخ أكرب مصدًٌؽ ؽبذه اغبقيقة

الحظ الباحث بكل كضوح أف النصوص الشقعية ربطت بشكل ال ت يف كثًن منها بٌن العدالة كالتقول، بل قاؿ .5
،مي ألف التقول منبع كل خًن، كخاصة العدؿ، كضمانة داخلية مهمة للعدؿ، من "اعدلوا ىو أققب للتقول"سبحانو 

 . ىنا ينبغي الرتكيز على ىذه القيمة اؼبنتجة للعدؿ
حذرت النصوص الشقعية بشكل كاضح كل الوضوح من نقض العدؿ ِبلظله، كاعتربت ذلك سببا ػبقاب كدمار .6

ؾمي قص سبحانو علينا بعض قصص الظاؼبٌن كجقائمهه ؿكأتكيدا لذكخاصة العدالة االقتصادية الققل كالعمقاف، 
 .ككيف أىلكهه، زجقا لنا عن تقليدىه يف ذلك

لفتت النصوص الشقعية األنظار بشكل ال ت إىل ربقق العدالة اؼبطلقة يف اليـو اآلخق، مع الكا ق كاؼبسله، بل .7
 . كعزت النصوص بعض صور الظله بٌن البشق إىل ضعف عقيدة اليـو اآلخق عندىه

إعطاء كل ذم حق حقو، كاؼبكا أة :  للعدالة أركاف ثبلثة، ككاجبات ثبلثة، أما أركاهنا الثبلثة كما بينت النصوص.8
 .على اػبًن كاعبزاء على الشق على حد سواء، كعدـ التفقيق بٌن أحد من الناس يف ذلك

كاجب التعيٌن كالتحديد للحقوؽ كالواجبات، كىذه يقـو هبا العلماء : كأما  كاجباتنا كبو العدالة  هي ثبلثة أيضا
كىذه يقـو هبا الديعاة ِبلتعاكف مع كسائل اإلعبلـ بكل أنواعها، : كالقانونيوف، ككاجب التبيٌن كاإلعبلف عن اغبقوؽ

 .ككجب التمكٌن من أخذ اغبقوؽ، كىذه كظيفة القضاء العادؿ
: اثنيا التوصيات

 .كليس على العدؿ السياسي  قط، ؾباالتوتقكيز الدراسات اؼبقاصدية على العدؿ بكل -1
إببقاز صور العدالة اليت ال توجد إال يف الشقيعة اإلسبلمية، كليس إثبات أفَّ كالققآنية أفَّ هتته الدراسات اؼبقاصدية -2

 .عدالة الشقيعة اإلسبلمية تضاىي القوانٌن اؼبعاصقة  قط


