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رئيس حترير التقرير االستراتيجي ،ورئيس رابطة الصحافة اإلسالمية

ملخص الدراسة
العدل ركيزة عظيمة من ركائز هذا الدين ،بل هو كلمة الله – تعالى – التي قامت عليها السموات واألرض،
قال جل وعال :ﱭ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﱬ (األنعام ،)115 :وقد أمر – تبارك وتعالى-
بإقامته ونشره بني الناس ،وكانت مهمة األنبياء والرسل -عليهم الصالة والسالم -متمركزة في حتقيق العدل
وبسط القسط بني الناس.
وعل���ى العدل بايع النبي  #أصحابه – رضي الله عنه���م – قوالً وعم ً
ال ،وجميع أحكام الدين مبنية على
إقامة العدل ورد الظلم .والعدل في دين اإلسالم قيمة ثابتة ومطردة ،ال تتغير بتغير األحوال أو األشخاص؛
والبر والفاجر ،واملسلم والكافر .وواجب في
فهو واجب مع كل أحد :مع القوي والضعيف ،واألمير واملأمور،
ّ
كل حال :في الس���لم واحلرب ،والعسر واليسر ،والرضا والغضب ،والبيع والشراء ،خالفًا ملبدأ نسبية القيم
األخالقية ،واعتمادها على املتغيرات النفعية في الفلسفات الوضعية املادية.
إن العدل في املنظور اإلس�ل�امي هو خُ لُق جامع ش���امل ،يتكامل مع مجموعة القيم واملبادئ اإلس�ل�امية
ملجتمع تسوده قيم اإلنصاف
ؤس���س
ٍ
األخرى ،وترتكز عليه جميع ش���ئون العباد في معاش���هم ومعادهم ،ويُ ِّ
والرحمة واإلخاء ،وصيانة احلقوق اخلاصة والعامة.
جدا ،من أهمها ،العدل السياس���ي الذي به تُصاغ العالقة في الدولة املس���لمة بني
وميادين العدل كثيرة ًّ
احلاكم واحملكوم ،وبه تُس���اس الرعية ،وتحُ فظ حقوقها ،وتُرعى كرامتها ،والعدل االقتصادي حيث شرع الله
– عز وجل  -جميع األحكام املالية في البيع والشراء والقرض والهبة ..ونحوها على العدل.
أيضا :العدل في القضاء؛ إذ يُعد القضاء الف ُْر َقان الذي يفصل النزاع ،ويدرأ اخلصومة
ومن ميادين العدل ً
بني الناس ،وبه ت َُر ّد احلقوق إلى أهلها ،فيأمن الناس على أديانهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم.
أم���ا العدل االجتماعي فهو امليزان الذي يبني جميع العالقات االجتماعية ،وهو قاعدة التعامل التي حتكم
جميع التصرفات اإلنس���انية ،وميادين العدل االجتماعي واس���عة ج ًّدا منها تكرمي اإلنسان ونبذ العنصرية،
والعدل األسري ،والعدل مع األيتام ،والعدل مع العمال ،والعدل مع الضعفاء.
إن مش���روعنا السياسي والفكري يجب أن يتصدى بوعي ملشكالت األمة ،والتحديات التي تواجهها .وعلى
املصلح�ي�ن أن يرفعوا لواء جا ًّدا علم ًّيا وعمل ًّيا لتأصيل ثقافة العدل واإلنصاف ،التي تع ّزز كرامة اإلنس���ان،
وتبني مجتم ًعا تسوده قيم الطمأنينة والتالحم املجتمعي.
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رئيس حترير التقرير االستراتيجي ،ورئيس رابطة الصحافة اإلسالمية
ميك���ن النظر إلى مفه���وم العدل في إطاره املقارن بني املنظور اإلس�ل�امي واملنظور الغرب���ي بكافة تفريعاته
منوذجا للصراع القيمي ذي البعد العقدي بني اإلس�ل�ام والفلسفات الغربية األخرى ذات الصبغة املادية
باعتباره
ً
العلمانية؛ فالعدل ركيزة عظيمة من ركائز هذا الدين ،بل هو كلمة الله – تعالى – التي قامت عليها الس���موات
واألرض ،ق���ال جل وع�ل�ا{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} [األنعام ،]11 :وقد أمر  -جل وعال -
بإقامته ونش���ره بني الناس ،قال تبارك وتعال���ى { :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ} [النحل ،]90 :وكانت مهمة األنبياء والرس���ل عليهم
الصالة والسالم متمركزة في حتقيق العدل ،وبسط القسط بني الناس ،قال الله – تعالى  { :-ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [احلديد .]25 :وبالعدل أمر الله – جل في عاله-

نبيه #فقال – عز وجل { :-ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ} [الشورى.]15 :

وعل���ى العدل بايع النب���ي  #أصحابه – رضي الله عنهم – قوالً وعم ً
ال؛ حيث ثبت في الصحيحني عن عبادة
ابن الصامت – رضي الله عنه  -أنه قال« :بايعنا رسول الله  #على السمع والطاعة في العسر واليسر واملنشط
ٍ
أث���رة علينا ،وعلى أن ال ننازع األمر أهله ،وعلى أن نقول باحلق أينما كنا ،ال نخاف في الله لومة
واملك���ره ،وعلى
(((
الئم» ((( .وزاد النسائي« :وعلى أن نقول بالعدل أين كنا».
وجميع أحكام الدين مبنية على إقامة العدل ورد الظلم ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :الكتاب والعدل متالزمان،
(((
والكتاب هو املبينّ للشرع؛ فالشرع هو العدل ،والعدل هو الشرع ،ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع».
وفي هذا الباب يقول اإلمام ابن القيم« :إن الش���ريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصالح العباد في املعاش
واملعاد ،وهي عد ٌل كلها ،ورحم ٌة كلها ،ومصالح كلها ،وحكم ٌة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى ا َ
جل ْور ،وعن
الرحمة إلى ضدها ،وعن املصلحة إلى املفس���دة ،وعن احلكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن دخلت فيها
بالتأويل؛ فالش���ريعة عدل الله بني عباده ،ورحمته بني خلقه ،وظله في أرضه ،وحكمته الدالة عليه ،وعلى صدق
((( أخرجه البخاري ،في كتاب األحكام رقم  7199و ،7200ومسلم في كتاب اإلمارة ،رقم .1709
((( أخرجه النسائي في كتاب البيعة  ،139/7وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي ،رقم .3872
((( ابن تيمية ،مجموع الفتاوى.366/35 :
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رسوله أمت داللة وأصدقها».

(((

والعدل في دين اإلس�ل�ام قيمة ثابت���ة ومطردة ال
تتغير بتغير األحوال أو األشخاص؛ فهو واجب مع كل
أح���د :مع القوي والضعيف ،واألمي���ر واملأمور ،والب ِّر
والفاجر ،واملس���لم والكافر .وواجب في كل حال :في
السلم واحلرب ،والعس���ر واليسر ،والرضا والغضب،
والبيع والش���راء ،خالفًا ملبدأ نسبية القيم األخالقية،
واعتماده���ا عل���ى املتغيرات النفعية في الفلس���فات
الوضعية املادية.
حيث إن مفه���وم العدل في الفكر الغربي على كافة
أساسا من منظورين
مش���اربه وتفريعاته إمنا ينطلق
ً
اثن�ي�ن ،أوهلما :املنظور املثالي الفلس���في والذي يعتبر
العدل مفهو ًما مطلقًا ،وقيمة مثالية ومبدأً ضرور ًّيا ،هو
قوام الوجود الطبيعي واألخالقي .وهذا املنظور يعتمد
العقل مرجعية أساسية للعدل مفهو ًما وتطبيقًا.
وثانيهم��ا :املنظور الوضعي  -التجريبي ،والذي يعتبر
ج���� ّل القيم األخالقية ،ومن ضمنها العدل ،قي ًما نس����بية
متطورة ،تتغير بتغير أنظمة املجتمعات بحس����ب ما يؤثر
فيها من عوامل سياس����ية واقتصادي����ة وعقدية ،ومن ثَم
يعتمد هذا املنظور الواقع االجتماعي والتاريخي كمرجعية
أساسية يستقي منها املفهوم داللته الفكرية والتطبيقية.
وقد كان الفالس���فة اليونانيون مييزون بني القانون
املطلق أو الطبيعي وبني القانون الوضعي ،أي القوانني
اجل���اري العمل به���ا في مختلف امليادي���ن .واعتبروا
أن القان���ون بصفة عامة يج���ب أن يعمل على حتقيق
مقتضيات القانون الطبيعي أو املطلق .وبنوا على ذلك
التمييز بني القانونني بأن العدل نوعان :عدل طبيعي
تقتضيه قوانني الطبيعة ،وعدل عرفي أو وضعي يضعه
املجتمع لنفسه في صيغ قانونية.
وقد شرح أفالطون في كتابه «اجلمهورية» مفهوم
العدل في مستواه الطبيعي ،واعتبره تالؤم اإلنسان
((( ابن القيم ،إعالم املوقعني .14/3
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مع محيطه ،ومن ذلك أن بعض الناس يولدون عبي ًدا
بالطبيعة ،ومن ثَم فهم ال يصلحون إال للعبودية .وإذا
اعتبرنا هذه الفكرة عن العدل الطبيعي إحدى ركائز
الفكر الفلسفي األخالقي اليوناني أمكننا القول بأن
مفهوم العدل عند فالس���فة اليونان ال يس���تند إلى
فكرة املس���اواة بني الناس التي هي قوام العدل في
املنظور اإلسالمي.
أم���ا في الفكر الروماني ،فالع���دل يعني إعطاء كل
ش���خص ما يستحقه .وعندئذ نتس���اءل :من ذا الذي
يحدد حق���وق األفراد ،أو يفرضه���ا كمرجعية للحكم
والقضاء؟ وهو ما يؤكد على أن العدل إن لم يُؤ ََّس���س
على أرضية من القيم واملرجعيات الثابتة ،فس���نكون
كم���ن يتحدث عن عدالة عرضية تتحكم فيها املصالح
النافذة ،أو عدالة هشّ ���ة يتفكك بناؤه���ا كلما تطور
مفهوم الناس عن احلقوق والواجبات.
وإذا ما اكتفينا بش���كلية التطبيق العام للقانون من
أجل حتقي���ق العدالة ،فإننا حينئ���ذ قد جنعل العدل
تاب ًعا لس���لطة القانون ،بدل أن جنع���ل القانون حتت
سلطان العدل .وهنا تبرز فكرة اإلنصـاف في املنظور
أيـضا لفكـرة الـعدل،
اإلس�ل�امي ،والتـي هـي رديـفة ً
أسـاسا عـلى أن العـدل ال يتحقق إال عند
والتـي تقـوم
ً
إنصاف املظلوم من الظالم.
وعلي���ه فإن العدل في املنظور اإلس�ل�امي هو خُ لُق
جامع ش���امل ،يتكام���ل مع مجموعة القي���م واملبادئ
اإلس�ل�امية األخرى ،وترتكز عليه جميع شئون العباد
في معاش���هم ومعادهم ،ويؤس���س ملجتمع تسوده قيم
اإلنصاف والرحمة واإلخاء وصيانة احلقوق اخلاصة
والعامة.

وميادين العدل كثرية جدًّا ،من أهمها:
أوالً :العدل السياسي:

الذي به تُصاغ العالقة في الدولة املسلمة بني احلاكم
واحملكوم ،وبه تُساس الرعية ،وحتفظ حقوقها ،وترعى
التقرير االسرتاتيجي الثامن

العدل شريعة املصلحني

ﺃﻫﻢ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ

كرامتها ،قال الله – تعالى  { :-ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧ} [النساء .]58 :وقال – سبحانه وتعالى{ :ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}
[املائدة .]42 :وقد تواترت األحاديث النبوية في تقرير
وحض���ت على اتباعه ،كما جاء في حديث
هذا املنهج
ّ
أبي هريرة – رضي الله عنه  -أن النبي  #قال« :سبعة
يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله :اإلمام العادل..
احلديث»(((  ،وحديث عبد الله بن عمرو – رضي الله
عنهم���ا  -أن النبي  #قال« :إن املقس���طني عند الله
على منابر من نور عن ميني الرحمن عز وجل – وكلتا
يديه ميني – الذي���ن يعدلون في حكمهم وأهليهم وما
ُولُّوا»((( .وحديث عياض املجاش���عي – رضي الله عنه
– أن النبي  #قال« :وأهل اجلنة ثالثة :ذو س���لطان
مقس���ط متصدق موفق  ..احلديث»((( .وحديث معقل
ابن يسار – رضي الله عنه – أن النبي  #قال« :ليس
((( أخرجه البخاري في كتاب األذان ،رقم  ،660ومس���لم في كتاب الزكاة،
رقم .1031
((( أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة ،رقم .1827
((( أخرجه مسلم في كتاب اجلنة وصفة نعيمها ،رقم .7136

التقرير االسرتاتيجي الثامن

كبه الله
م���ن والي أمة قلَّت أو كثرت ال يعدل فيها؛ إال َّ
(((
على وجهه في النار».
فالعدل مق ِّوم أس���اس من مقومات الدولة املسلمة،
وهو سبيل األمن واالس���تقرار السياسي واالطمئنان
بني الناس ،كما أن الظل���م والبغي من أعظم العوامل
التي متزق الوحدة السياس���ية ف���ي املجتمعات ،وتثير
فيه���ا القلق واخل���وف ،وتزرع الش���قاق واجلفوة بني
الراع���ي والرعية ،وتقطع بني أفرادها أواصر التآخي
والتماسك االجتماعي .فإذا غاب العدل تهافت الناس
على التظالم تهافت اجلراد ،وحتولت حياتهم إلى غابة
موحشة ،املنتصر فيها هو األقدر على البطش واألجرأ
على االعتداء.
إن الظلم السياس���ي م���ن أش���د األدواء حتطي ًما
لشخصية املجتمع ،وسحق كرامته ،وتعطيل إمكاناته،
فاملجتمع امل ُ َهان يصبح غير قادر على العطاء أو اإلبداع،
ومن ثَم تتوقف عجلة منوه وتطوره ،وتتراجع مس���يرة
تنميته ويتباطأ تقدمه .قال املاوردي في س���ياق ذكره
((( أخرجه أحمد  ،410/33رقم  ،20290وصححه األرناؤوط.
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وأن يقتصر بهم على املستحق من القتال واالسترقاق،
وأن املُثْلة بهم غير جائزة ،وإن قتلوا نس���اءنا وأطفالنا
وغمونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم مبثله قص ًدا إليصال
ّ
(((
الغم واحلزن إليهم».

للقواع���د التي تصلح بها ح���ال الدنيا« :قاعدة العدل
الش���امل الذي يدعو إلى األلفة ،ويبعث على الطاعة،
وتعمر به البالد ،وتنمو به األموال ،ويكثر معه النسل،
ويأمن به الس���لطان ...وليس شيء أسرع في خراب
األرض ،وال أفسد لضمائر اخللق من ا َ
جل ْور؛ ألنه ليس
يقف عل���ى حد ،وال ينتهي إلى غاية،
م��ن كمال هذا الدي��ن أن العدل
ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى
واج��ب على المس��لمين مع كل
(((
يستكمل».

ومن التطبيق���ات العملية لهذا ما
رواه جابر بن عبد الله – رضي الله
عنهما – ق���ال« :أفاء الله عز وجل
خيبر على رسول الله  ،#فأقرهم
أحد ،حتى مع العدو الكافر
رس���ول الله  #كما كانوا ،وجعلها
وذكر ش���يخ اإلس�ل�ام ابن تيمية
بين���ه وبينهم ،فبعث عب���د الله بن
قاعدة استقرائية عظيمة ،قال فيها:
بعدل رواحة فخرصها عليهم ،ثم قال لهم :يا معش���ر اليهود
«إن العدل نظام كل ش���يء ،فإذا أُقيم أمر الدنيا ٍ
إلي ،قتلتم أنبياء الله – عز وجل –،
قامت ،وإن لم يكن لصاحبها في اآلخرة من خالق ،وإن أنتم أبغض اخللق َّ
لم تقم بعدل لم تقم ،وإن كان لصاحبها من اإلميان ما وكذبتم على الله ،وليس يحملني بغضي إياكم على أن
يجزى به في اآلخرة»((( .وقال في موضع آخر« :ولهذا أحيف عليكم ،قد خرصت عشرين ألف وسق من متر،
قيل :إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ،وال فإن ش���ئتم فلكم ،وإن أبيتم فلي .فقالوا :بهذا قامت
(((
السموات واألرض ،قد أخذنا ،فاخرجوا عنا».
(((
يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة».
ومن كمال هذا الدين أن العدل واجب على املسلمني
م���ع كل أحد ،حتى مع العدو الكافر؛ امتثاالً لقول الله
–عز وج���ل  { :-ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}
[املائ���دة ،]2 :وقوله – تعال���ى { :-ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} [املائ���دة .]8 :وف���ي
هذا الباب يق���ول النبي « :#أال من ظلم معاه ًدا ،أو
انتقصه ،أو كلًّفه فوق طاقته ،أو أخذ منه ش���ي ًئا بغير
(((
طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة».
قال القرطبي في تفسير آية املائدة املتقدمة« :د َّلت
أيضا على أن كفر الكافر ال مينع من العدل عليه،
اآلية ً
((( املاوردي ،أدب الدنيا والدين :ص .141
((( ابن تيمية ،احلسبة ص .94
((( ابن تيمية ،مجموع الفتاوى .146/28
((( أخرجه أبو داود في كتاب اخلراج واإلمارة ،رقم  .3052وصححه األلباني
في صحيح سنن أبي داود ،رقم  ،2626وفي غاية املرام ،رقم .417
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واملتأمل في واقع العالم اإلسالمي يجد أن من أعظم
أس���باب تصدع املجتمعات ،وغلب���ة الضعف والتنازع،
والفس���اد املستش���ري :غياب العدل ،وانتشار البغي
والظلم واجلور ،وهذا مؤذن بس���قوط الدول وهالكها،
قال الل���ه – جال وع�ل�ا { :-ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [الكه���ف ،]59 :وقال
–س���بحانه وتعال���ى  { :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ} [األنبياء.]15-11:
وم���ن فقه عمر بن عبد العزيز – رحمه الله تعالى–
أن بعض عماله كتب إليه :أم���ا بعد ،فإن مدينتنا قد
خربت ،فإن رأى أمير املؤمنني أن يقطع لنا ماالً نر َّمها

((( القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن .110/6
((( أخرجه أحمد  ،210/23رقم  ،14953وقال األرناؤوط :إس���ناده قوي
على شرط مسلم.
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العدل شريعة املصلحني

ب���ه .فرد عليه بقوله« :أما بعد،
فحصنْها بالعدل ،ونَقِّ
ِّ
(((
طرقها من الظلم ،فإنه مر َّمتها».
ونح���و هذا أن اجلراح بن عب���د الله كتب إلى عمر
ابن عبد العزيز :إن أهل خرس���ان قوم ساءت رعيتهم،
وإنهم ال يصلحهم إال السيف والسوط ،فإن رأى أمير
املؤمنني أن يأذن ل���ي في ذلك .فكتب إليه عمر« :أما
أن أهل خرسان قد ساءت
بع ُد ،فقد بلغني كتابك تذكر َّ
رعيتهم ،وأنه ال يصلحهم إال الس���يف والسوط ،فقد
كذبت؛ بل يصلحهم العدل واحلق ،فابسط ذلك فيهم،
(((
والسالم».
إن عم���ر بن عبد العزيز – رحمه الله تعالى – يؤكد
َّ
ها هنا أن بس���ط العدل وإقامة احلق هو سبيل األمن
واالس���تقرار السياس���ي ،أما القمع واالستبداد ،فلن
يُصلح الناس ،بل س���يزيدهم فسا ًدا واضطرا ًبا ،وهذه
-بال شك ُ -س َّنة مطردة في كل زمان ومكان.

ثان ًيا :العدل االقتصادي:
حفظ املال مقصد عظيم من مقاصد الشريعة،
وقد شرع الله – عز وجل  -جميع األحكام املالية في
البيع والشراء والقرض والهبة  ..ونحوها على العدل،
ولهذا حرم – سبحانه وتعالى – جميع املعامالت التي
تقوم على الظلم واجل��ور ،كالربا والغش واالحتكار
والرشوة ،وتطفيف الكيل وامليزان ..ونحوها ،قال
الله –تعالى{ :-ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ } [البقرة.]188 :
ودعوات األنبياء جمي ًعا – عليهم الصالة والسالم –
وقفت س ًّدا مني ًعا في مواجهة الظلم والتسلط واجلشع،
قال الله – عز وجل – على لسان نبيه شعيب – عليه
الصالة والسالم  { :-ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
((( ابن عس���اكر ،تاريخ دمش���ق  ،202/45وأبو نعي���م األصفهاني ،حلية
األولياء .305/5
((( السيوطي ،تاريخ اخللفاء ص .242
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ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [األعراف.]85 :

وقبل نزول كثير من شرائع اإلسالم على نبينا محمد
 #في العهد املكي ،واجه عليه الصالة والسالم جشع
املشركني وفس���ادهم املالي ،وتنزلت عليه اآليات في
ذم الظلم وبخس احلقوق ،قال – س���بحانه وتعالى :-
{ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [املطففني.]5-1 :
َّ
ج���ل وع�ل�ا { :-ﮔ ﮕ ﮖ
وق���ال –
ﮗ ﮘ ﮙ} [الرحمن ،]9 :وقال – س���بحانه
وتعالى{ :-ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}
[املاعون.]3-1 :
إن للعامل االقتصادي تأثي ًرا كبي ًرا في حياة الشعوب،
لذا كان التطاول عل���ى األموال العامة ،أو على أموال
الناس ،والتسلط على مقدراتهم االقتصادية من أعظم
أنواع البغ���ي والتعدي ،وقد اش���تد حتذير النبي #
من ذلك ،فقال في أوس���ط أيام التشريق عند اجتماع
احلجاج« :اس���معوا مني تعيشوا :أال ال تظلموا ،أال ال
تظلموا ،أال ال تظلموا ،إنَّه ال يحل مال امرئ مسلم إال
(((
بطيب نفس منه».
وقال عليه الصالة والس�ل�ام« :إن رجاالً يتخوضون
في مال الله بغير حق ،فلهم النار يوم القيامة» (((.وعن
عب���د الله بن عمرو – رضي الل���ه عنهما – قال :كان
على ثقل النب���ي  #رجل يقال له كركرة فمات ،فقال
رس���ول الله « :#هو في النار» ،فذهبوا ينظرون إليه
((( أخرجه أحمد  ، 299/ 34رقم  ،20695وصححه لغيره األرناؤوط.
((( أخرجه البخاري في كتاب فرض اخلمس ،رقم .3118
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الباب األول  :النظرية والفكر

فوجدوا عباءة قد غلَّها.

(((

وع���ن عدي ب���ن عميرة – رضي الل���ه عنه – قال:
سمعت رسول الله  #يقول« :من استعملناه منكم على
ً
مخيطا فما فوقه ،كان غلوالً يأتي به يوم
عمل ،فكتمنا
القيامة» ،فقام رجل أس���ود من األنصار ،كأني أنظر
إليه ،فقال :يا رسول الله! اقبل عني عملك ،قال« :ما
لك؟» ،قال :سمعتك تقول كذا وكذا ،قال« :وأنا أقوله
اآلن :من اس���تعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره،
(((
فما أوتي منه أخذ ،وما نهي عنه انتهى».
ف���إذا كان هذا الوعيد الش���ديد في غل���ول عباءة
ومخيط ،فما بالك فيما ه���و أعظم من ذلك كالعبث
بالقضايا العامة وحقوق الناس وأموالهم ..؟!
ومن تأم���ل حديث أبي أمامة احلارثي – رضي الله
عنه – أن رس���ول الله  #قال« :من اقتطع حق امرئ
وحرم عليه
مس���لم بيمينه؛ فقد أوجب الله له الن���ار َّ
اجل َّنة»؛ فقال رجل :وإن كان شي ًئا يسي ًرا يا رسول الله؟
فقال« :وإن كان قضي ًب���ا من أراك»((( ..من تأمل هذا
احلديث العظيم أدرك أن ظلم الناس في معاشهم من
أعظم البغي وأبشع العدوان !
وفي ظل التردي االقتصادي ،وارتفاع معدالت الفقر
والبطالة في كثير من دول العالم اإلسالمي ،يكون أثر
أش���د خط ًرا على الناس ،وأقوى تأثي ًرا
التظالم املالي
ّ
على املجتمعات.
م���ن أجل ذلك كان من واجب املصلحني أن يحفظوا
حقوق الناس ،ويدافعوا عنها ،وينتصروا لها ،ويواجهوا
طغيان الفساد املستشري في األمة ،امتثاالً لقول الله
– عز وجل { :-ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [املائدة:
 .]63وها ه���و ذا الفضيل بن عياض يضرب لنا مث ً
ال
عظي ًم���ا في رعاية ش���ئون الناس حني يق���ول« :إني
((( أخرجه البخاري في كتاب اجلهاد ،رقم .3074
((( أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة ،رقم .1833
((( أخرجه مسلم في كتاب اإلميان ،رقم .137
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ألس���تحي من الله أن أشبع حتى أرى العدل قد بُسط،
(((
وأرى احلق قد قام».

ثال ًثا :العدل يف القضاء:
يُعد القض���اء الف ُْر َقان الذي يفص���ل النزاع ،ويدرأ
اخلصومة بني الناس ،وبه ت َُر ّد احلقوق إلى أهلها ،فيأمن
الناس على أديانهم وأنفس���هم وأموالهم وأعراضهم.
قال ابن فرحون املالكي في بيان حكمة القضاء« :وأما
حكمته :فرفع التهارش ،ورد التواثب((( ،وقمع املظالم،
ونصرة املظل���وم ،وقطع اخلصومات ،واألمر باملعروف
(((
والنهي عن املنكر».
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :املقصود من القضاء
وصول احلقوق إلى أهلها ،وقطع املخاصمة ،فوصول
احلقوق هو املصلحة ،وقطع املخاصمة إزالة املفسدة.
فاملقصود هو جلب تلك املصلحة وإزالة هذه املفسدة.
ووصول احلقوق هو من العدل الذي تقوم به الس���ماء
واألرض ،وقط���ع اخلصومة هو من ب���اب دفع الظلم
والض���رر ،وكالهما ينقس���م إلى إبق���اء موجود ودفع
(((
مفقود».
وال تتحق���ق هذه احلكم العظيم���ة إال بالعدل ،قال
الل���ه – عز وجل { :-ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ } [املائدة .]42 :وقال – سبحانه
وتعال���ى{ :-ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ}
[ص ،]26 :وقد ثبت في احلديث الصحيح أن رس���ول
يج ْر ،فإذا
الل���ه  #قالَّ :
«إن الله مع القاض���ي ما لم ُ
(((
جار؛ تخلى الله عنه ولزمه الشيطان».
((( أبو نعيم األصبهاني ،حلية األولياء.108/8 :
((( يقال :توثب فالن في ضيعة لي ،أي :استولى عليها ظل ًما .لسان العرب:
مادة وثب.210/15 ،
((( ابن فرحون ،تبصرة احلكام :ص .10
((( ابن تيمية ،مجموع الفتاوى.355/35 :
((( أخرج���ه الترمذي في كتاب األحكام ،رقم  ،1330وابن ماجه في كتاب
األح���كام ،رقم  .2312وصححه األلباني في صحيح س�ن�ن الترمذي،
رقم .1069
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ومعيار العدل يف القضاء :أن يحكم القاضي بني الناس بانتشار احملاباة ومداهنة ذوي اجلاه أو القرابة ،وهذا
مبقتضى شرع الله – تعالى  ،-وال يحيد عنه له ًوى في – والعياذ بالله – من أوس���ع أبواب االنحراف وضياع
نفس���ه ،أو تقر ًبا ألحد من اخللق ،أو محاباة لقريب أو احلقوق ،فإذا فس���د القضاء؛ فسد املجتمع ،واستبد
صديق ،بل يجب عليه إجهاد نفسه إلقامة العدل واحلكم املفسدون وأهل األهواء ،وتطاول السفهاء على الناس،
به؛ امتثاالً لقول احلق – تبارك وتعالى{ :-ﭒ ﭓ واستُلبت حقوق الضعفاء ،وأحسب أن رسالة عمر بن
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ اخلطاب – رضي الله عنه – ألبي موس���ى األشعري
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ – رض���ي الله عنه – عندم���ا واله القضاء متثل وثيقة
تاريخية جامعة ينبغي ألهل اإلس�ل�ام أن يفتخروا بها،
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ومما جاء فيها« :القضاء فريضة
ﭷ ﭸ ﭹ} [النساء،]135 :
وس ّنة متبعة؛ فافهم إذا
وقوله –تعالى{ :-ﯦ ﯧ ﯨ لق��د كان م��ن أعظم أس��باب اخت�لال األمن ،محكمةُ ،
وانتش��ار الفس��اد ،والتط��اول عل��ى حقوق أ ُ ْد ِلي إليك؛ فإنه ال ينفع كلمة حق
ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ
الناس ،والعبث بمقدرات األمة العامة :غياب ال نف���اذ لهاِ ،
آس بني الناس في
العدل ف��ي القضاء ،إما بتحكي��م القوانين
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
الوضعي��ة واأله��واء البش��رية ،أو بانتش��ار وجهك ومجلسك ،وعدلك ،حتى
ﯵ} [النساء.]105 :
المحاباة ومداهنة ذوي الجاه أو القرابة
ال يطمع شريف في َحيْفك ،وال
(((
يخاف ضعيف من جورك.»..
وإذا أردت أن تق���ف عل���ى

مشهد عظيم من مشاهد العدل
واإلنصاف والبعد عن احملاباة ،أو اتباع أهواء الناس،
فتأمل حديث املرأة املخزومية التي سرقت ،ففزع قومها
إلى أسامة بن زيد – رضي الله عنهما -يستشفعونه،
فلم���ا كلم النبي  #تل َّون وجه���ه ،وقال« :أتكلمني في
حد من حدود الله؟» .قال أسامة :استغفر لي يا رسول
الله ،فلما كان العشي قام رسول الله  #خطي ًبا ،فأثنى
عل���ى الله مبا هو أهله ،ثم قال« :أما بعد ،فإمنا أهلك
الناس قبلكم :أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،
وإذا س���رق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد» ،ثم ذكر
النبي  #قاعدة أرسى فيها أعظم معاني العدل وأجل
محددات التجرد قائ ً
ال« :والذي نفس محمد بيده ،لو
(((
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
لقد كان من أعظم أس���باب اختالل األمن ،وانتشار
الفس���اد ،والتط���اول على حق���وق الن���اس ،والعبث
مبقدرات األم���ة العامة :غياب الع���دل في القضاء،
إما بتحكيم القوانني الوضعية واألهواء البش���رية ،أو

((( أخرج���ه البخاري في كت���اب املغازي ،رقم  ،4304ومس���لم في كتاب
احلدود ،رقم .1688
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راب ًعا :العدل االجتماعي:
فالع���دل هو املي���زان الذي يبني جمي���ع العالقات
االجتماعي���ة ،وهو قاعدة التعام���ل التي حتكم جميع
التصرفات اإلنس���انية ،بل حت���ى العجماوات التي ال
اس���ب على ذلك ،فقد قال رس���ول الله :#
تعقل تحُ َ
«لتؤدن احلقوق إلى أهلها يوم القيامة ،حتى يُقَاد للشاة
َّ
(((
اجللحاء من الشاة القرناء».
وميادين العدل االجتماعي واس��عة جدًا؛ نكتفي بذكر
أمثلة يسرية منها ،لتكون داللة على غريها من امليادين:
 -1تكرمي اإلنسان ونبذ العنصرية:

وكرمه على
ش���رف الله – عز وج���ل – اإلنس���ان َّ
َّ
س���ائر املخلوقات ،فقال – سبحانه وتعالى { :-ﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}
((( أخرجه البيهقي في الس�ن�ن الكبرى ،135/10 :وقال ابن القيم :وهذا
كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول ،إعالم املوقعني ،86-85/1 :وصححه
األلباني في إرواء الغليل ،رقم .2619
((( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ،رقم .2582
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[اإلس���راء ،]70:ثم ظهرت الطبقية ف���ي املجتمعات،
ومتايز الناس بحس���ب أنس���ابهم وأموالهم ،وتسلط
بعضهم على بعض ظل ًما وعل ًّوا.
ومن ذلك ما س���اد املجتمع العربي في اجلاهلية من
تأسيسه على العنصرية والتفاخر باألنساب ،فالقبيلة
هي عصب القوة وميزان الش���رف ،وحني جاء اإلسالم
أقام بنيا ًنا جدي ًدا يقوم أساسه على العدل ،فس َّوى بني
جميع الناس ،وجعل معيار التفاضل ميزان التقوى ،وليس
باألحس���اب أو األنساب أو املنازل املادية أو العنصرية؛
كما قال – س���بحانه وتعالى  { :-ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

أحمر على أسود ،إال بالتقوى».

(((

 -2العدل األسري:

فاألسرة هي نواة املجتمع ،فإذا أُحيطت بنور العدل؛
حتققت الطمأنينة واألنس ،وحصل االستقرار والرضا،
وعق���د الزوجية إمنا تُؤ ََّس���س أركانه على العش���رة
باملعروف ،امتث���االً لقول���ه – تعالى { :-ﯢ
ﯣ} [النس���اء ،]19 :وم���دار ذلك على العدل،
كما قال – تعال���ى { :-ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ}
[البقرة.]228 :

وحف���ظ كرامة املرأة ،والعدل ف���ي رعاية حقوقها،
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
مما تواترت به النصوص الش���رعية ،واستقرت عليه
َّ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [احلجرات.]13 :
قواعد اإلسالم ،فعن أبي هريرة
وذلك هو ما ش��� َّيد النبي  #في حجة الوداع؛ حيث اجتمع الناس من كل – رضي الله عن���ه – قال :قال
بنيان املجتمع اإلس�ل�امي عليه؛ األجن��اس والقبائ��ل ،أكَّ د النب��ي  #ميزان رس���ول الله « :#اس���توصوا
َّ
إذ أعلى  #ي���وم فتح مكة على الع��دل ،واطرح قي��م العنصري��ة والتظالم بالنساء خي ًرا ،فإن املرأة خُ لقت
االجتماع��ي ،فقال« :إنَّ ربك��م واحد ،وأباكم
املأل تلك القيمة األخالقية التي واح��د ،أال ال فض��ل لعرب��ي عل��ى عجمي ،وال من ضلع أعوج ،وإن أعوج ما في
تأسست عليها هذه األمة ،فخطب لعجم��ي على عربي ،وال ألس��ود على أحمر ،الضلع أعاله ،فإن ذهبت تقيمه
ال« :ي���ا أيها الناس ،وال أحمر على أسود ،إال بالتقوى»
بالناس قائ ً
كسرته ،وإن تركته لم يزل أعوج؛
(((
(((
فاستوصوا بالنساء».
إن الله قد أذه���ب عنكم ُع ِّب َّية
َّ
اجلاهلي���ة ،وتعاظمه���ا بآبائها،
ومن رعاية الوصية بالنساء أنه ال يجوز أب ًدا السكوت
بر تقي كرمي على الله  ،وفاجر ش���قي
الناس رجالنٌّ :
عن بعض املمارس���ات االجتماعية املنحرفة التي قد
هينِّ عل���ى الله .والناس بنو آدم ،وخل���ق الله آدم من
تؤدي إلى ظلم املرأة ،أو استحقارها ،أو التطاول على
تراب ،قال الل���ه { :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ مالها ،أو عضلها  ...ونحو ذلك من العادات البغيضة
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ التي تنتش���ر في بعض املجتمعات بسبب غياب الرؤية
(((
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} [احلجرات.]13 :
اإلس�ل�امية التي تُعلي من ش���أن املرأة ،وحتفظ لها
وفي حج���ة الوداع؛ حي���ث اجتمع الن���اس من كل كيانها وكرامتها.
األجناس والقبائل ،أ َّكد النبي  #ميزان العدلَّ ،
واطرح
«إن ربكم
قي���م العنصرية والتظالم االجتماعي ،فقالَّ :
واح���د ،وأباكم واحد ،أال ال فضل لعربي على عجمي،
وال لعجم���ي على عربي ،وال ألس���ود على أحمر ،وال

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ

((( ال ُع ِّب َّية :الكبر والفخر .لسان العرب مادة عبب.8/9 :
((( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن ،رقم .3270

((( أخرجه أحمد  ،141/5رقم .23536
((( أخرج���ه البخاري في كتاب أحاديث األنبياء ،رقم  .3331ومس���لم في
كتاب الرضاع ،رقم .1468
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ومن العدل األُ َسرِ ّي :العدل بني الزوجات ،كما قال –
تعالى { :-ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ } [النساء .]3 :وقال – عز وجل–{ :ﭲ
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [النس���اء،]129 :
والوعيد ش���ديد من النبي  #ملن ال يعدل بني نسائه،
فقد جاء في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه  -أن
رس���ول الله  #قال« :من كان ل���ه امرأتان ،فمال إلى
(((
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل».
أيضا :العدل بني األوالد ،فعن النعمان بن
ومن ذلك ً
بشير – رضي الله عنهما – قال« :أعطاني أبي عطية،
فقالت عمرة بنت رواحة :ال أرضى حتى تُشهد رسول
الله  ،#فأتى رسول الله  #فقال :إني أعطيت ابني
من عمرة بنت رواحة عطية ،فأمرتني أن أش���هدك يا
رسول الله ،فقال« :أعطيت س���ائر ولدك مثل هذا؟»
قال :ال ،قال« :فاتقوا الله واعدلوا بني أوالدكم» .قال:
(((
فرجع أبي فرد عطيته.
والقاعدة اجلامعة في هذا الباب ب َّينها رسول الله #
في احلديث الذي مر آنفًا ،وهو قوله« :إن املقس���طني
عند الل���ه على منابر من نور ع���ن ميني الرحمن عز
وج���ل – وكلتا يديه ميني – الذي يعدلون في حكمهم
(((
وأهليهم وما ُولُّوا».
ومن احملزن ح ّقًا أن يرتدي مسوح الدفاع عن حقوق
املرأة واألس���رة والطفل بعض أدعياء العلمانيني وأهل
األهواء ،الذين يتشدقون بش���عارات حقوق اإلنسان،
وير ّوجون ملواثيق األمم املتحدة ،ويس ّوقون لقيم الغرب،
في الوقت الذي ينحسر فيه دور املصلحني من العلماء
والدعاة ويتركون امليدان لغيرهم!
 -3العدل مع األيتام:

فاليتيم لضعفه وقلة حيلته مظنة أن يجور عليه من
ممن ال يخشى الله – عز وجل – ،ولهذا
له والية عليه َّ
((( أخرجه أب���و داود في كتاب النكاح ،رق���م  ،2133والترمذي في كتاب
النكاح ،رقم  ،1141وابن ماجه في كتاب النكاح ،رقم  ،1969والنسائي
في كتاب عشرة النس���اء  ،153/2وصححه األلباني في إرواء الغليل،
رقم .2017
((( أخرجه البخاري في كتاب الهبة ،رقم  ،2587ومسلم في كتاب الهبات،
رقم .1623
((( أخرجه مسلم في كتاب اإلمارة ،رقم .1827
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ذم الله املشركني لظلمهم لأليتام ،فقال { :ﭦ ﭧ
َّ
ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} [املاع���ون ،]3-1 :وحذَّ ر
من التطاول على أموالهم ،فقال – سبحانه  { :-ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ } [األنع���ام.]152 :
وقال{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ} [النس���اء،]10 :
وق���ال{ :ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [النس���اء.]2 :
وأك���د النبي  #ذل���ك بقوله« :اللهم إن���ي أح ِّرج حق
(((
الضعيفني :اليتيم واملرأة».

 -4العدل مع العمال:
العدل مع العمال من الواجبات املقررة في ش���ريعة
اإلس�ل�ام ،وال يجوز التهاون في حقوقه���م أو ا َ
جل ْور
عليهم ،أو استغالل حاجتهم وضعفهم ،فهذا من الظلم
املنهي عنه.
وقد أسَّ��س اإلس�لام ملنظوم��ة قيمية متكامل��ة ،حتفظ
للعمال مجيع حقوقهم ،وتنصفهم يف مجيع شئوهنم ،ومن
معامل ذلك:
أ -عدم تكليفهم ما ال يطيقون:

فع���ن أبي ذر – رضي الله عنه – قال :قال رس���ول
الل���ه « :#إخوانكم خَ َولُ ُكم ،جعلهم الله حتت أيديكم،
فمن كان أخوه حتت يده؛ فليطعمه مما يأكل ،وليلبسه
مم���ا يلبس ،وال تكلفوهم ما يغلبه���م ،فإن كلفتموهم؛
(((
فأعينوهم».
ب -تعزيز كرامتهم:

تعزيز كرام���ة العام���ل ،واحلذر م���ن حتقيره؛ أو
االس���تهانة به ،أو التعالي عليه بقول أو فعل ،ليس من
((( أخرجه :أحمد  ،416/15رقم  ،9666وقوى إسناده األرناؤوط.
((( أخرجه :البخاري في كتاب اإلميان ،رقم  .30ومسلم في كتاب اإلميان،
رقم  .1661وخولكم :أي خدمكم .وقيل :حشم الرجل وأتباعه.
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أخالق أهل املروءة التي شرف الله – تعالى – بها أهل ملا رجعت مهاجرة احلبش���ة إلى رس���ول الله  #قال:
اإلسالم ،فعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما « :-أال حتدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض احلبشة؟» ،قال
أن رج ً
مرت
ال أتى رس���ول الله  #فقال :يا رسول الله إني فتية منهم :يا رس���ول الله! بينم���ا نحن جلوس َّ
لي خاد ًما يسيء ويظلم ،أفأضربه؟ قال« :تعفو عنه كل علينا عجوز من عجائزهم حتمل على رأس���ها ُقلَّة من
(((
ماء ،فمرت بفتًى منهم ،فجعل إحدى يديه بني كتفيها،
يوم سبعني مرة».
ثم دفعها على ركبتيها ،فانكسرت ُقلَّتها ،فلما ارتفعت
جـ  -إعطاؤهم حقوقهم:
التفتت إليه ،ثم قالت :س���تعلم ي���ا ُغ َدر إذا وضع الله
العمال حقوقهم الكرس���ي ،وجمع األولني واآلخري���ن ،وتكلمت األيدي
أمر النبي  #باملب���ادرة في إعطاء ّ
كاملة غير منقوصة ،وحذَّ ر من مماطلتهم أو بخسهم ما واألرجل مبا كانوا يكسبون ،فسوف تعلم أمري وأمرك
يس���تحقون ،فقال« :أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عنده غ ًدا .فقال رسول الله « :#صدقت ،ثم صدقت،
عرق���ه»((( ،وقال « :#قال الله:
كيف يُق ِّدس الل���ه قو ًما ال يؤخذ
(((
ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة:
مر على العالم اإلسالمي سنوات عجاف احتكر لضعيفهم من شديدهم؟!».
َّ
رج���ل أعطى بي ثم غدر ،ورجل الحديث فيه��ا عن قيم العدال��ة االجتماعية،
إن التفريط بحقوق الضعفاء،
األحزاب الشيوعية،
وحقوق العمال والفالحين:
ُ
ح���را فأكل ثمن���ه ،ورجل
ب���اع
ًّ
ثم اس��تلم لواء دعاوى حقوق اإلنسان
ُ
الغرب والتهاون في قطع أبواب التظالم
اس���تأجر أجي ًرا فاستوفى منه بمدارس��ه الليبرالي��ة المادي��ة ،واغت��ر بعض
المس��تغفلين بتل��ك الش��عارات ،وظن��وا أن والبغي ،من أخطر العوامل التي
(((
ولم يُعط أجره».
والقانونية
الفكري��ة
ونظم��ه
الغ��رب
قوانين
مت ّزق املجتم���ع ،وتق ّوض أركانه،
هي معيار العدل!
وليس من الشرع وال من العقل
وحتيي فيه دواعي األثرة والبغي.
أن ينظ���ر املصلح���ون إلى ذلك
وتأكي��� ًدا حلق���وق الضعفاء كان
الظلم املتجذر في أنحاء بالد املسلمني ،ثم يغفلوا عنه ،النبي  #يق���ول« :ابغوني ضعفاءك���م ،فإمنا تُرزقون
(((
أو يتهاونوا في إنكاره.
وتُنصرون بضعفائكم».

 -5العدل مع الضعفاء:
فالضعفاء مهما بلغ ضعفهم وعجزهم ال يجوز اجلور
عليهم ،أو التعدي على حقوقهم ،بل إن هذا من الظلم
املستبني املوجب لس���خط الله – عز وجل – وعقابه،
وقد ثبت من حديث أبي س���عيد اخلدري – رضي الله
عنه – أن رس���ول الله  #قال« :إنه ال ق ُِّدست أمة ال
(((
يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع».
وع���ن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال:
((( أخرجه أحمد  ،453/9رقم  .5635وصححه األرناؤوط.
((( أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون ،رقم  .2443وصححه األلباني في
إرواء الغليل ،رقم .1493
((( أخرجه البخاري في كتاب البيوع ،رقم .2227
((( أخرج���ه ابن ماجه في كتاب الصدقات ،رقم  ،2426وصححه األلباني
في صحيح اجلامع رقم .2417
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مر عل���ى العالم
إن ثم���ة حقيقة مهم���ة ،وهي أنه َّ
اإلس�ل�امي س���نوات عجاف احتكر احلديث فيها عن
قيم العدال���ة االجتماعية ،وحقوق العمال والفالحني:
األحزاب الش���يوعية ،ثم اس���تلم ل���واء دعاوى حقوق
ُ
الغرب مبدارس���ه الليبرالية املادية ،واغتر
اإلنس���ان
ُ
بعض املستغفلني بتلك الش���عارات ،وظنوا أن قوانني
الغرب ونظمه الفكرية والقانونية هي معيار العدل!
وق���د آن األوان ليقظة األمة اإلس�ل�امية ،وإدراكها
ملنظوم���ة القيم العقدي���ة واألخالقية الش���املة التي
((( أخرج���ه ابن حبان في كت���اب القضاء رقم  ،2058وق���واه األرناؤوط
بشواهده.
((( أخرجه الترمذي في كتاب اجلهاد رقم  ،1702وقال :حس���ن صحيح،
وأب���و داود في كتاب اجلهاد ،رقم  .2594والنس���ائي في كتاب اجلهاد
 .46-45/6وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي ،رقم .1702
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ش���رفهما الله – جل وعال – بها ،إن تلك املنظومة لتؤس���س ملجتمع تسوده العدالة واإلنصاف واملساواة ،ويتحرر
ّ
فيه اإلنسان من ربقة العبودية والظلم ،ويشعر فيه بكرامته وإنسانيته .وما أجمل قول الصديق – رضي الله عنه
قوي عندي حتى أُريح عليه حقه إن ش���اء الله ،والقوي فيكم ضعيف عندي
– ملا تولى اخلالفة« :الضعيف فيكم ّ
(((
حتى آخذ احلق منه إن شاء الله».

اخلامتة:
إن مش���روعنا السياس���ي والفكري يجب أن يتصدى بوعي ملش���كالت األمة ،والتحديات التي تواجهها .وعلى
املصلحني أن يرفعوا لواء جا ًّدا علم ًّيا وعمل ًّيا لتأصيل ثقافة العدل واإلنصاف ،التي تع ّزز كرامة اإلنس���ان ،وتبني
مجتم ًعا تسوده قيم الطمأنينة والتالحم املجتمعي.
وال شك أن تأسيس بيئة عادلة يُح َكم فيها باإلنصاف ،ويتساوى الناس فيها في احلقوق والواجبات ،يحتاج إلى
جهد كبير وعمل دءوب؛ فتخلُّف عقود طويلة في عاملنا اإلسالمي ال ميكن أن يُغ َّير في وقت قصير ،لكن املهم أن
نؤسس لهذا البناء.
وليعلم الدعاة واملصلحون أن رفع لواء العدل بكل ميادينه ليس اشتغاالً بأمور ثانوية أو جزئية؛ وإمنا هو اهتداء
مبنهج األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وذلك هو طريق اإلصالح والتجديد.
واألمة التي ال تس���تطيع أن تقيم صروح العدل ،وتواجه طغيان الفس���اد والظلم؛ ل���ن تقوى على النهوض من
مستنقع التخلف والتبعية.
اللهم إنّا نسألك كلمة احلق والعدل في الغضب والرضا ،وصلى الله على محمد وآله وسلم.

((( ابن كثير ،البداية والنهاية .415/9 :والسيوطي ،تاريخ اخللفاء :ص .72
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العدل شريعة املصلحني

معلومات إضافية
بعض معامل عدالة اإلسالم يف جانبها العملي وميدانها التطبيقي:
أو ً
ال :عدالة الرسول : #
سن ((( فجاءه
( )1عن أبي هريرة -رضي الله عنه َ -قا َل« :كان لرجل على رسول الله  -صلى الله عليه وسلم – ٌّ
بعض القوم((( ،فقَا َل َ « :#دعوه(((؛ فإن لصاحب احلق مقَاالً ،ثم
يتقاضاه((( وإنه أغلظ له في القول حتى ه َّم به ُ
(((
الر ُجل :أوفيتني أوفاك الله
َقا َل « :أعطوه» فطلبوا ِس��� َّنه فلم يجدوا إال س��� ًّنا فوقها فقَا َل « :#أعطوه» ،فقَا َل َّ
«إن خيركم أحسنكم قضا ًء»(((.
تعالى ،فقَا َل ّ :#
( )2عن النعمان بن بشير – رضي الله عنهما – قال :نحلني أبي نح ً
ال ،فقالت أمي َع ْم َرة بنت رواحة :ال أرضى
نحلت مثله؟» قال:
حتى تُشهد رسو َل الله صلى الله عليه وسلم .فجاءه ليُشْ هِ ده على صدقتي؛ فقال « :أك ّل ولدك
َ
فر َّد تلك
ال  .ق���ال  « :اتق���وا الله  ،واعدلوا في أوالدكم»  .وقال  « :إني ال أش���هد على جور»  .قال  :فرجع أبي َ
(((
الصدقة.
( )3عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال :قال رسول الله ( :#إن لي على قريش ح ّقًا ،وإن لقريش عليكم
(((
ح ّقًا ما حكموا فعدلوا ،وائتمنوا فأدوا ،واسترحموا فرحموا).
( )4وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال :قال رسول الله ( :#كل سالمي من الناس عليه صدقة ،كل يوم
(((
تطلع فيه الشمس ..يعدل بني الناس صدقة).
( )5وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :قال رسول الله ( :#إذا حكمتم فاعدلوا)(.((1

ثان ًيا :عدالة اخللفاء الراشدين ومن بعدهم:
( )1مل���ا تول���ى أبو بكر – رضي الله عنه – اخلالفة خطب في الصحابة – رضي الله عنهم – وكان مما قال:
أحس���نت فأعينوني ،وإن أسأت فقوموني ،الصدق أمانة ،والكذب خيانة ،والضعيف فيكم قوي عندي حتى
(فإن
ُ
أزيح علته إن ش���اء الله .والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ احلق منه إن ش���اء الله ،ال يدع قوم اجلهاد في
عمهم الله بالبالء ،أطيعوني ما أطعت الله
س���بيل الله إال ضربهم الله بالذل ،وال تشيع الفاحشة في قوم قط إال ّ
ورسوله ،فإذا عصيت الله ورسوله فال طاعة لي عليكم) (.((1
((( أي :دابة ذات سن و ُعمر من اإلبل.
((( أي يطلب منه قضاء حقه ووفاء دينه.
((( أي ه ّم بعض الصحابة بضربه؛ ملا أغلط على ال َّنب ِّي  #في القول.
((( أي :اتركوه.
السن التي له على الرسول .#
((( أي أحسن من ّ
ص ِحيْحه في االستقراض ،باب حسن القضاء ،)921-920-85-82-809/2( ،ومسلم في كتاب املساقاة (.)1225/3
((( رواه البُخَ ارِ ّي في َ
((( أخرجه :البخاري في كتاب الهبة ( ،)2586ومسلم في كتاب الهبات (.)1623
((( أخرجه أحمد ( )91/13رقم ( ،)7653وصححه األرناؤوط في حتقيقه للمس���ند ،وصححه أحمد شاكر في حتقيقه للمسند ( ،)72/14وقال الهيثمي
في مجمع الزوائد ( :)192/5رجال أحمد رجال الصحيح.
((( أخرجه :البخاري في كتاب الصلح ( ،)2707ومسلم في كتاب الزكاة (.)1009
( ((1رواه الطبراني في األوسط ،وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( :)197/5رجاله ثقات ،وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة (.)469
( ((1السيرة النبوية البن هشام ( ،)661-2وطبقات ابن سعد ( ،)38-3 /182والبداية والنهاية ( ،)280-5/27وقال :هذا إسناده صحيح.
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الباب األول  :النظرية والفكر

( )2عن عمرو بن ميمون قال( :رأيت عمر بن اخلطاب – رضي الله عنه – قبل أن يصاب بأيام باملدينة ،ووقف
حملتما األرض ما ال تطيق؟
على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف ،قال :كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد َّ
قال :حملناها أم ًرا هي له مطيقة ،ما فيها كبير فضل ،قال :انظرا أن تكونا حملتما األرض ما ال تطيق .قاال :ال.
(((
فقال عمر :لئن سلمني الله ألَ َد َع َّن أرامل أهل العراق ال يحتجن إلى رجل بعدي أب ًدا).

(((

مر عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه  -بباب قوم وعليه س���ائل يسأل؛ شيخ كبير ضرير البصر ،فضرب
(َّ )3
أي أهل الكتاب أنت؟ فقال :يهودي .قال :فما أجلأك إلى ما أرى؟ قال :أسأل اجلزية
عضده من خلفه ،وقال :من ّ
واحلاجة والس���ن .قال :فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله ،فرضخ له بش���يء من املنزل ،ثم أرسل إلى خازن
ات
الص َد َق ُ
بيت املال ،فقال :انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا ش���بيبته ثم نخذله عند الهرم (إمنا َّ
ِلل ْ ُفق ََر ِاء َوالمْ َ َس ِاكني) (التوبة ،)٦٠ :والفقراء هم :املسلمون ،وهذا من املساكني من أهل الكتاب ،ووضع عنه اجلزية
(((
وعن ضربائه.
( )4عن عبد الرحمن بن شماسة ،قال :أتيت عائشة  -رضي الله عنها  -أسألها عن شيء فقالت :ممن أنت؟
فقلت :رجل من أهل مصر .فقالت :كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟  -تعني عمرو بن العاص  -فقال:
ما نقمنا منه ش���ي ًئا ،إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعي���ر والعبد فيعطيه العبد ،ويحتاج إلى النفقة
فيعطيه النفقة ،فقالت :أما إنه ال مينعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت عن رسول
فش���ق عليهم؛ فاشقق عليه ،ومن ولي من أمر
الله  #يقول في بيتي هذا( :اللهم! من ولي من أمر أمتي ش���ي ًئا
ّ
(((
أمتي شي ًئا فرفق بهم؛ فارفق به).
( )5عندم���ا تولى عمر ب���ن عبد العزيز – رحمه الله  -اخلالفة أمر مناديه فن���ادى :أال من كانت له مظلمة؛
فليرفعه���ا ،فقام إليه رجل ذ ِّمي من أهل حمص ،فقال :يا أمير املؤمنني! أس���ألك كتاب الله قال :ما ذاك؟ قال:
العب���اس بن الوليد بن عبد امللك اغتصبني أرضي ،والعباس جالس فقال له عمر :يا عباس! ما تقول؟ قال :نعم،
أقطعنيها أمير املؤمنني الوليد ،وكتب لي بها سج ً
ال .فقال عمر :ما تقول يا ذمي؟ قال :يا أمير املؤمنني! أسألك
كت���اب الله  -تعالى  ،-فقال عمر :نع���م  ،كتاب الله أحق أن يُتبع من كتاب الوليد ،قم فاردد عليه ضيعته فردها
(((
عليه.
( )6وذكر اإلمام املاوردي في األحكام السلطانية أن اخلليفة املأمون بن هارون الرشيد كان يجلس للمظالم في
يوم األحد ،فنهض ذات يوم من مجلسه ،فلقيتْه امرأة في ثياب ر َّثة فقَالَت:
َ
أشـرق البلـ ُد
إماما به قـد
الر َش ُد ويا ً
يا خري منتصف ُيهدى لـه َّ
تشكو َ
لـك أرمـــــــل ٌة
إليك َ
عميد املُ ِ

عدا عليها فما تقـوى به أسـ ُد

ضياعا ((( بعد م َنع ِتهـا ملـا تفـرق عــنها األهل والولـ ُد
فابتز منها
ً
((( قال ابن حجر( :األرض املشار إليها هي أرض الواد ،وكان عمر بعثهما يضربان عليها اخلراج وعلى أهلها اجلزية) ،فتح الباري (.)62/7
((( أخرجه :البخاري في كتاب املناقب ،رقم (.)3700
((( أبو يوسف ،في كتاب اخلراج ص (.)139
((( أخرجه :مسلم في كتاب اإلمارة رقم (.)1828
((( ابن كثير ،في البداية والنهاية.213/9 :
الربح نفسه .املعجم الوسيط  ،ص(.)547
على
ُطلق
ت
و
املربح،
الضيع ُة  :األرض املغلّ ُة  ،والعمل النافع
((( ّ
ّ
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فأطرق املأمون يس���ي ًرا ،ثم رفع رأس���ه وطلب منها الصبر حتى أوان مجلسه فانصرفت ،وحضرت يوم األحد
ف���ي أول الناس ،فقَا َل لها املأمون« :من خصمك؟» فقَالَت :القائم على رأس���ك ال َع َّباس ابن أمير املؤمنني ،فقَا َل
املأمون لقاضيه يحيى بن أكثم ،وقيل لوزيره أحمد بن أبي خالد« :أجلسها معه»  ،ونظر بينهما بحضرة املأمون،
وجعل كال ُمها يعلو ،فنهرها بعض ُح َّجابه ،فقَا َل له املأمون« :دعها ،فإن احلق أنطقها ،والباطل أخرسه» وأمر برد
(((
ضياعها عليها.

((( املاوردي ،في األحكام السلطانية (.)85-84
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