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العدل في األمراء والقضاة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العدل في األمراء والقضاة . - 07الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -08-01  

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین. 

  هللا عز وجل عدل یحب كل امرئ منصف عادل :

  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: 

ْحمِن ـ وكْلتَا یََدْیِھ یَِمیٌن ـ: الَِّ◌ذیَن یَْعِدلُونَ   ((إنَّ الُمْقِسِطیَن عند هللا, على َمنَابَِر من نُوٍر عن یَمیِن الرَّ

  فِي ُحْكِمِھْم وأَْھِلیھْم َوَما َولُوا))

  جھ مسلم والنسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص][أخر

هللا عز وجل عدل, ویحب كل امرئ منصف عادل, والعدل من أسماء هللا الحسنى, وال یوجد مؤمن لھ  

صلة با� إال وھو منصف, واإلنسان یتعرض في الیوم إلى مئات المواقف, الوھم الذي یتصوره الناس 

ض بین أوالدك, قاض بین بناتك وأزواجھن, قاض بین أخوتك, قاض أن العدل للقضاة, للقاضي؛ أنت قا

  إذا كان ھناك ورثة, قاض إذا كنت محكماً تجاریاً.

كل مسلم مھما كان شأنھ قلیالً ال بّد من أن یقف موقف القاضي, البّد من أن یحكم في موضوع معین؛  

   فاإلنسان إذا كان منصفاً كان قریباً من هللا:

  نَّكُْم َشنَآَُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا﴾﴿َوَال یَْجِرمَ 

  ]8[سورة المائدة اآلیة:

  الظلم ظلمات یوم القیامة :

أنت مكلف أن تعدل مع عدوك, من ھو عدوك؟ الكافر المشرك, أنت مكلف أن تكون عادالً معھ؛ فكیف  

ك مشكلة سببھا أن األب جاءت ابنتھ مع المؤمن؟ فلذلك: أنا أعاني من حكم العمل في الدعوة, أجد ھنا

تشكو زوجھا, أخذ موقفاً, ولم یخطر في بالھ أن یسأل الطرف اآلخر إطالقاً, عّد كالم ابنتھ قطعیاً, وال 

یحتاج إلى دلیل, وما كلف نفسھ أن یسأل زوجھا, لعلھا ظلمتھ, ما الذي یزعجك منھا؟ ما الذي تأخذه 

  علیھا؟ لیس منصفاً.
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ال ینصف بین ابنتھ وبین كنتھ؛ المرأة ال تنصف بین ابنتھا وبین زوجة ابنھا, ابنتھا لھا  أحیاناً اإلنسان 

معاملة, وزوجة ابنھا لھا معاملة؛ فما دام ھناك ظلم اإلنسان عند هللا محجوب, وما دام محجوباً لن یقطف 

ز وجل, وال ینصر فالظلم من ثمار الدین شیئاً؛ ال یسعد, وال یطمئن, وال یتفاءل, وال یؤید من قبل هللا ع

  ظلمات عند هللا عز وجل.

سمعت منذ أیام عن إنسان غني, تعرف على امرأة, والعالقات نمت بینھما, إلى أن تزوجھا من دون  

عقد, صار ھناك حمل, طالبتھ فطردھا, ركلھا بقدمھ, بعد أیام معدودة أصیب بمشكلة في تجارتھ, الرقم 

و ثمانین ملیوناً, وهللا أنا ربطت ھذه بھذه, الظلم ظلمات یوم القیامة, مع األولي المكلف بدفعھ یقدر بمئة 

أنھ نُبھ أن ھناك مشكلة عنده, وكان بإمكانھ أن ینجو لو استجاب للنصیحة, و لكنھ أخرج بضاعة مخالفة 

بالزواج, للتعلیمات, فكان لھ أحدھم بالمرصاد, فدفع مئة ملیون ثم دفع مئة و ثمانین ملیوناً؛ امرأة تعدھا 

تتزوجھا بالحرام, تمنیھا أنھا زوجتك, بعد أن استفدت منھا تركلھا بقدمك, هللا كبیر، فالظلم ظلمات یوم 

    القیامة.

  عدل هللا عدل مطلق :

   أحیاناً اإلنسان یسمع قصة یرى عدل هللا صارخاً، وهللا عز وجل یقول: 

  ﴿إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِدیٌد﴾

  ]12:[سورة البروج اآلیة

  (( اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً فإنََّھا لَْیَس بَْینََھا َوبَیَن ِهللا ِحَجاٌب ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد هللا بن عباس ]

رجالً في غیر أوقات الدوام یمشي في الطریق, وجد كم إنسان دمر من دعوة شخص مظلوم, أعرف  

سیارة حدید, أراد أن یتسلى, لمن ھذا الحدید؟ سائق ھذه الشاحنة أخذه من عند فالن إلى عند فالن, أي 

أخذه إلى المصدر, قال: لیس من عندي ھذا الحدید لما عرف أن القضیة قضیة جمرك، من صار 

, عنده اثنا عشر ولداً, ال یعرف تعقیب القوانین, فقال لھ: المسؤول؟ صاحب السیارة وھو رجل متعیش

لیس لي عالقة, قال لھ: أنت المسؤول، طبعاً األنظمة النافذة تصادر, فصودرت السیارة، فانكب الرجل 

على رجلیھ یقبلھم و یقول لھ: أنا ال یوجد عندي غیر ھذه السیارة, أنا لیس لي عالقة بالموضوع، وھو 

أنھ لیس لھ عالقة, لكن مالك السیارة ھو المسؤول إذا كان ھناك بضاعة غیر نظامیة, یعلم علم الغیب 

ً من الحادثة ھذا اإلنسان المعتدي لھ مزرعة بدروشا, ابنھ مریض ذھب بھ إلى عند  بعد ثالثین یوما

الطبیب، فقال لھ: أرجعھ إلى البیت, واذھب أنت وحدك؛ عنده سھرة في المزرعة, في الطریق یمشي 

اء سیارة حدید, وھناك سیارة مازوت تسرب منھا ھذا السائل فأصبح الطریق زلقاً, ھو لیس منتبھاً, ور
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یمشي وراء الشاحنة, وقفت, توقف, لم یستجب المكبح, فدخل في السیارة, دخل بالحدید, فقطع رأسھ ـ 

ال السیارة حتى أي ھذا الحادث حادث نادر جداً ـ إنسان رأسھ قي المقعد الخلفي قطع شطرین, وال تز

اآلن في الحرم الجمركي، ھو ظالم فمات بالحدید نفسھ, بالذي صادره قطع رأسھ, ولھ أعمال كثیرة جداً 

  فیھا ظلم, هللا عز وجل انتقم منھ أشد االنتقام؛ ألنھ یعرف أنھ لیس لھ عالقة.

فیدمر اإلنسان, وربنا  فاإلنسان قبل أن یظلم علیھ أن یعد للملیون, یمكن دعوة طفل, أحیاناً طفل یدعو 

  عز وجل إذا أراد أن یبطش باإلنسان انتھى, تأتیھ من كل النواحي:

ْحمِن  : الَِّ◌ذیَن یَْعِدلُوَن - وكْلتَا یََدْیِھ یَِمیٌن  -(( إنَّ الُمْقِسِطیَن عند هللا, على َمنَابَِر من نُوٍر عن یَمیِن الرَّ

  فِي ُحْكِمِھْم, وأَْھِلیھْم, َوَما َولُوا))

  أخرجھ مسلم والنسائي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص][

  اإلسالم منھج موضوعي كل من أخذ بھ قطف ثماره :

  وعن العیاض رضي هللا عنھ قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: 

ق, ُمَوفّق ـ ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قُ  ْربَى مسلم، ((أھُل الجنة ثالث : ذو سلطان ُمْقِسط ـ ُمتََصّدِ

  وعفیف ُمتَعَفِّف ذي عیال))

ق,   مسلم عفیف، ذو عیال, و ورجل رحیم، رقیق القلب لكل ذي قُْربَى, و ذو سلطان ُمْقِسط, ُمتََصّدِ

  ُمَوفّق، أي ھو العدل, أجمل ما في الحاكم العدل.

, لكن في العدل حسن, وھو في األمراء أحسن, والتوبة حسن, لكن في الشباب أحسن, والحیاء حسن 

النساء أحسن, والسخاء حسن, لكن في األغنیاء أحسن, والورع حسن, لكن في العلماء أحسن ـ أي كل 

  إنسان لھ صفة ـ والصبر حسن, لكن في الفقراء أحسن.

الفقیر یحتاج إلى الصبر, والغني إلى السخاء, والعالم إلى الجوع, والحاكم إلى العدل, والمرأة إلى  

  الحیاء.

ن مقسط, متصدق, موفق، مثالً ملك مصر, الذي كان عنده العزیز, كان عنده سیدنا یوسف؛ فذو سلطا 

    انظر إلى اآلیة, قال:

  ﴿َماَكاَن ِلیَأُْخَذ أََخاهُ فِي ِدیِن اْلَمِلِك﴾

  ]76[سورة یوسف اآلیة:

   أي نظام الملك ال یسمح لرئیس وزارة أن یحجز حریة إنسان من دون بینة: 

  ﴿َما َكاَن ِلیَأُْخذَ أََخاهُ فِي ِدیِن اْلَمِلِك﴾

  ]76[سورة یوسف اآلیة:
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لذلك, قالوا: "الكفر یدوم, لكن الظلم ال یدوم" أي إذا أنصف اإلنسان بین الناس, هللا عز وجل یوفقھ؛ ألن  

   اإلسالم منھج موضوعي, كل من أخذ بھ قطف ثماره.

   و رحمھ و نصره :من ولّي أمر المسلمین و ساعدھم حفظھ هللا

  وعن عائشة رضي هللا عنھا قالت: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: 

تي َشْیئا فََرفَ  تي َشْیئا، فََشقَّ علیھم، فَاْشقُْق علیھ، وَمْن َوِلَي مْن أَْمِر أُمَّ َق ((اللَُّھمَّ َمْن َوِلَي من أْمر أُمَّ

  بِِھم، فَارفُق بِھ))

  د الرحمن بن شماسة المھري][أخرجھ مسلم عن عب

قیل: ھناك مطوف في الحجازـ موسم الحج كان شدیداً جداً ـ عنده زریبة حیوانات من التنك, الحرارة  

ست و خمسون درجة, و الزریبة من التنك أي الحرارة داخلھا تقدر بسبعین أو ثمانین درجة، وضع 

ً كبیر ـ القصة قدیم ة جداً ـ اآلن ھناك أنظمة دقیقة جداً, ھناك الحجاج في ھذه الزریبة, وقبض مبلغا

شروط للبیت: من تكییف, من براد ماء, من عدد غرف, من عدد الحجاج في كل غرفة, الترتیب اختلف؛ 

اآلن: هللا عز وجل أصابھ بمرض خبیث ألنھ شق على أمة محمد, فا� عز وجل عاقبھ, الذي لھ عالقة 

  م, یلحق بھم الضرر؛ ھذا عملھ مخیف, وهللا عز وجل بالمرصاد:مع الناس یتعبھم, یخیفھم, یبتز أموالھ

تي َشْیئا، فََشقَّ علیھم، فَاْشقُْق علیھ))   ((َمْن َوِلَي من أْمر أُمَّ

أحیاناً اإلنسان یلعب لعبة, فیرفع السعر, والمواد أساسیة؛ مثالً إنسان بضاعتھ أساسیة في حیاة الناس,  

لعبة لیضاعف السعر, فیقلل من القیمة الشرائیة بین أیدي الناس, كم مشكلة تنشأ بین الناس؟ إنسان یلعب 

  لھ معاش كان بھذا المعاش فرضاً یشتري مئة كیلو لحم, بقي المعاش یساوي عشرة كیلو.

ع فكلما لعب اإلنسان لعبة, ورفع السعر، هللا عز وجل یشق علیھ؛ ألنھ زعزع استقرار األسر, زعز 

ارتباط األبناء بأبیھم, األب صار فقیراً, لم یعد ابنھ معھ, خرج عنھ, إذا لھ رفیق غني, االبن یعیش على 

  حسابھ, وینضم لرفیقھ.

فكل إنسان یقلل القیمة الشرائیة بدخل الموظف, هللا عز وجل یشق علیھ؛ ألنھ شق على أمة محمد, أحیاناً 

ضع الضریبة مئتي ألف, فیعطیھ أعلى رقم, غیر معقول! موظف ضرائب یقول لھ: ملیون, بإمكانھ أن ی

یعمل لھ ھزة, صدمة قویة كبیرة, ھو لم یتأثر, ھو أعطى رقماً, وذھب؛ كم إنسان مات بالجلطة من 

  الضریبة؟ كن منصفاً معھ, لم یربح, یعطیھ أكبر شریحة.

د براءة ذمة من المالیة, لنا أخ من أخواننا, ذھب ألمریكا ثم رجع, أحب أن یأخذ تأشیرة خروج, نری 

ذھب فإذا علیھ سبعمئة ألف؛ لماذا!؟ قالوا لھ: أنت غادرت بجواز سفر تاجر, معنى ھذا أنك تاجر, 

فحملوه ضریبة التجارة, واالغتراب, یمكن أن یدفع ثالثین ألفاً, بعد ذلك دفع ثالثین ألفاً بواسطة, ھو كان 
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طبیب, وھذا راتبي, وھذا عقد العمل؛ فلم یصدقھ أحد, یعمل موظفاً, أعطاھم الثبوتیات أنھ موظف عند 

  لما جاءه واسطة من إنسان أعلى منھ صدقوه.

أنت كلفتھ بسبعمئة ألف، شاب في مقتبل حیاتھ ماذا فعلت بھ؟ كل إنسان لھ وظیفة, ال یظن أن المشكلة 

ذا كان ھذا الشخص صدیقك سھلة, هللا لن یحاسبھ, یقول لك: أنا عبد مأمور, ال, أنت لست عبداً مأموراً, إ

تجد لھ حالً رائعاً جداً, معنى ھذا أنك تستطیع أن تخدمھ, و ھناك أشخاص ال تخدمھم ألنھم غرباء ال 

  تعرفھم، أو أردت أن تبتز مالھ.

  ھذا حدیث مخیف: 

تي َشْیئا، فََشقَّ علیھم، فَاْشقُْق علیھ، وَمْن َوِلَي م تي َشْیئا فََرفََق ((اللَُّھمَّ َمْن َوِلَي من أْمر أُمَّ ْن أَْمِر أُمَّ

  بِِھم، فَارفُق بھ))

  [أخرجھ مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المھري]

   الذي في قلبھ رحمة هللا عز وجل یرحمھ, ویحفظھ, ویؤیده, وینصره, ویعطیھ. 

  المال مال هللا و ھو لكل المسلمین :

  ، ونحن بأَذْربِیجاَن، مع عُتْبَةَ بن فرقد:آخر حدیث: عن أبي عثمان قال: كتب إلینا عمر بن الخطاب 

ك ـ أنت اآلن: معك أموال؛ لیست من كدك ، وال  ك، وال كّدِ أبیك، وال كّدِ أُّمِ (( یا عتبةُ, إنھ لیس من كّدِ

ك ـ فأشبِع المسلمین في رحالھم مما تْشبَُع منھ في َرْحِلَك ، وإیاكم والتْنعَُم, وِزيَّ   كّدِ أبیك ، وال كّدِ أُّمِ

  أھل الشرك، ولبُوَس الحریر))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي عثمان النھدي]

اإلنسان لھ میزات لیست من جھده, وال من تعبھ, ولیس ماالً ورثھ, بحكم عمل استلمھ؛ فھذا المال لیس  

  لك, لكل المسلمین.

  قال لھ: 

التْنعُم,َ وِزيَّ أھل الشرك، ولبُوَس ((أشبع المسلمین في رحالھم مما تْشبَُع منھ في َرْحِلَك، وإیاكم و

  الحریر))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي عثمان النھدي]

َم هللاُ علیھ الَجنَّ    ة))((َما ِمْن َعْبٍد یَْستَرِعیِھ هللاُ َرِعیَّة، یَموُت یَْوَم یَُموُت, وھو َغاشٌّ ِلَرِعیَّتِِھ إِال َحرَّ

  [مسلم عن معقل بن یسار]

  حاً, لم یكن أمیناً, لم یكن رحیماً, حرمك هللا علیھ الجنة.إذا لم یكن ناص 
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ابدأ من معلم صف ثم اصعد أحیاناً یكون رئیس دائرة, عنده ثمانیة موظفین, لم ینصف بینھم, لھ أقرباء  

منھم, حاباھم, وغیر القریب ضغط علیھ؛ ھذا أعطاه میزات, ھذا لم یعطھ شیئاً, ھذا أعطاه مھمات, ھذا 

  اً, ھذا تذكره بعدة مھمات, وتعویضات, ھذا لم یعطھ شیئاً؛ فما كان منصفاً, وما كان عادالً:لم یعطھ شیئ

َم هللاُ علیھ الَجنَّ    ة))((َما ِمْن َعْبٍد یَْستَرِعیِھ هللاُ َرِعیَّة، یَموُت یَْوَم یَُموُت, وھو َغاشٌّ ِلَرِعیَّتِِھ: إِال َحرَّ

 


