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 بسم اهلل الرمحن الرحيم**

 

اهلل، وأشهد أن حممدًا احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وأشهد أن ال إله إال 

 عبده ورسوله.

 أما بعد:

 .١٤٤١/ من شهر رمضان / لعام  ٩يف هذا اليوم 

نذكر خلقني متضادين؛ أحدمها سبب للرفعة يف الدارين، واآلخر سبب 

 لضعف احلالني.

، فقد أمر اهلل عز وجل به، وأحث ورغب عليه، بل إن اهلل عز وجل متصف األول: العدل

﴿َوَما َربَُّك *(﴾*، ٩٤*﴿َواَل َيْظلُِم َربَُّك َأَحًدا )هبذه الصفة العظيمة، قال عز وجل: 

ٍم ل   *، ومعلوم عند أهل السنة واجلامعة أن الصفات السلبية املنفية (﴾٩٤ْلَعبِيِد )بَِظالا

تتضمن يف حق اهلل عز وجل كامل الضد، فانتفى عنه الظلم لكامل عدله، وهذا معلوم 

أيضا عىل باب عظيم يف هذا الباب، ويف مجيع أبواب الرب، فكان ملسو هيلع هللا ىلص رضورة، ثم إن النبي 
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ر املهاجرين ابتداء أن هياجروا إىل احلبشة فإن فيها ملكا ال يكره الظلم وحيذر منه، بل أم

 ملسو هيلع هللا ىلص .يظلم عنده أو كام قال 

  *﴿ إِنا وقد امتدح اهلل عز وجل أهل العدل وأمر به 
ِ
ْحَساِن َوإِيتَاء اهللاَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ

 َواملُْنَكِر َواْلَبْغِي 
ِ
ُروَن ) ۚ  ِذي اْلُقْرَبٰى َوَينَْهٰى َعِن اْلَفْحَشاء  *.﴾( ٤٠َيِعُظُكْم َلَعلاُكْم َتَذكا

اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللِاِ﴾*.﴿* ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوا َا الا  َيا َأهيُّ

 ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبٰى  *﴿ َوإَِذاوقال اهلل عز وجل: 
 
وقال سبحانه *، ﴾ ۚ

ُُوا َبْينَُهاَم  ا*﴿ َفَأْصلُِحووتعاىل:    بِاْلَعْدِل َوَأْقِس
 
 *.﴾( ٤إِنا اهللاَ حُيِبُّ املُْْقِسُِنَي ) ۚ

فالعدل مُلوب، به تقوم الساموات واألراضني، وألجله نصبت يوم القيامة املوازين، 

 ْلظهار عدل اهلل عز وجل.

 وذكر منهم: *« ظِلُّهُ  َسْبَعٌة ُيظِلُُّهُم اهللُ يِف ظِل ِه، َيْوَم الَ ظِلا إاِلا *» ملسو هيلع هللا ىلص:وقد قال النبي 

 «*.إماٌم عادٌل *»

إِنا *» ملسو هيلع هللا ىلص:وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل 

ِذيَن َيْعِدُلوَن يِف  ْْحَِن، َوكِْلَتا َيَدْيِه َيِمنٌي، الا نَي َعىَل َمنَابَِر ِمْن ُنوٍر َعْن َيِمنِي الرا
املُْْقِسُِ

 ."صحيحه". أخرجه مسلم يف *« َوُلوايِهْم َوَما ُحْكِمِهْم َوَأْهلِ 

 وقال عامر: ثالث من كن فيه فقد استكمل اْليامن:
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 من نفسك. واْلنصاف-٢السالم للعامل.  بذل-١

 من األكتار. واْلنفاق-٣

 

َُاٍن ُمْقِسٌط *»َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنا َرُسوَل اهللاِ وَعْن ِعَياِض املَُْجاِشِعي   َأْهُل اجْلَناِة َثاَلَثٌة: ُذو ُسْل

ٌف ُذو  ٌق ُمَوفاٌق، َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُق اْلَقْلِب لُِكل  ِذي ُقْرَبى َوُمْسلٍِم، َوَعِفيٌف ُمَتَعف  ُمَتَصد 

 .*« ِعَيالٍ 

َما َطاَب َلُكم  *﴿ َفانكُِحوا ن غريهن،وأمر اهلل عز وجل بالعدل بني الزوجات فضال ع

 َمثْنَٰى َوُثاَلَث َوُرَباَع 
ِ
َن الن َساء  م 

 
 ۚ  َفإِْن ِخْفُتْم َأالا َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم  ۚ

لَِك َأْدَنٰى َأالا َتُعوُلوا )  فإذا خيش اْلنسان عىل نفسه عدم العدل بني زوجاته ال*. ﴾( ٣َذٰ

ناء. بالعدل بني األبملسو هيلع هللا ىلص جيوز له أن يعدد ملا يأدي فيه من الظلم ونحو ذلك. وأمر النبي 

َُيُْت اْبنِي ِمْن َعْمَرَة َعُِ ملسو هيلع هللا ىلص عن البشري ريض اهلل عنه أنه َأَتى َرُسوَل اهللاِ  ياًة َفَقاَل: إِِّن  َقْد َأْع

َُيَْت مِ *»َوإِِّن  ُأْشِهُدَك. َقاَل:  َفاتاُقوا اهللاَ *»َقاَل اَل، َقاَل: «* ْثَل َهَذا؟َأُكلا َوَلِدَك َأْع

 «*.َواْعِدُلوا َبنْيَ َأْواَلِدُكمْ 

ثم إن اْلسالم دين العدل، دين يدعوا إىل العدل، ويرغب فيه، وهناك فرق بني العدل 

َكُر َكاأْلُنَثٰى  *﴿ َوَليَْس واملساواة، فاملساواة ال جتوز بني الرجال والنساء،   الذا
 
 *، وال﴾ ۚ
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ِذيَن اَل َيْعَلُموَن  *﴿ ُقْل بني العامل واجلاهل،  ِذيَن َيْعَلُموَن َوالا  َهْل َيْستَِوي الا
 
اَم َيتَ  ۚ ُر إِنا َذكا

ويف أمور كثرية، ولكن العدل يلزم اجلميع بحيث يعُى كل ذي *. ﴾( ٤ُأوُلو اأْلَْلَباِب )

َرْيَرَة َقاَل: قال رسول اهلل حق حقه، والعادل يرجى أن تكون دعوته مستجابه، َعْن َأِِب هُ 

اِئُم ِحنَي ُيْفُُِر َوَدْعَوُة املَْْظُلوِم َيْرَفُعَها *»ملسو هيلع هللا ىلص :  ثالثة ال ُتَردُّ َدْعَوُُتُْم: اِْلَماُم اْلَعاِدُل َوالصا

ِِت ألَ  بُّ َعزا َوَجلا َوِعزا  َوَيُقوُل الرا
ِ
اَمء ناِك َوَلْو بَ َفْوَق اْلَغاَمِم َوُتَفتاُح ََلَا َأْبَواُب السا ْعَد ْنُُصَ

 (.٢٠٢٠) "صحيح الرتمذي"(، وصححه األلباِّن يف ٢٢٢٢رواه الرتمذي )«* ِحنيٍ 

تعاىل مقبول، وفعله ممدوح عند القايص والدان،  اهللفدعوته مستجابة، وعمله بإذن 

عن خيار األئمة الذين حتبوهنم وحيبونكم وتصلون عليهم ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك أخرب النبي 

، وهذا ال يكون إال يف حق من كان عادال منهم، فإن من الزم العدل ويصلون عليكم

عرف به، وشهر به، وكان عفيفا عن املظامل، سواء املظامل املالية، أو املظامل العلمية، أو 

 املظامل العملية، العدل من طبقه عىل نفسه وعىل غريه استقامة حاله.

ا َأتَ  َنا، فَ َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ى النابِيا عن أِب أمامة َقاَل: إِنا َفًتى َشابًّ ََ ََ : َيا َرُسوَل اَّللهِ، اْئَذْن ِِل بِالزِّ ْْ ََأ

اُلوااْلَقْوُم َعَلْيِه  َْ اَل: «*اْدُنهْ »َفَقاَل: *: َمْه. َمْه. َفَزَجُروُه َو َْ اَل: َفَجَلَس  َْ ًَا.  ِري َْ ، َفَدَنا ِمنُْه 

َك *» َُُّه أِلُمِّ
اَل: ََل. َواَّللهِ َج  *« ؟َأُُتِ اَل: َْ َْ َُّوَنُه *»َعَلنِي اَّللهُ فَِداَءَك. 

َوََل النهاُس ُُيِ

َهاِِتِمْ  اَل: *« أِلُمه َْ َُُّه َِلْبنَتَِك *».  اَل: ََل. َواَّللهِ َيا َرُسوَل اَّللهِ َجَعَلنِي اَّللهُ فَِداَءَك.  *« ؟َأَفُتِح َْ

اَل:  َُّوَنُه *»َْ
ََنَاِِتِمْ َوََل النهاُس ُُيِ

اَل: **« لِ َْ َُُّه أِلُْختَِك ».  اَل: ََل. َواَّللهِ َج  *« ؟َأَفُتِح  َعَلنِيَْ
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اَل:  َْ َُّوَنُه *»اَّللهُ فَِداَءَك. 
اَل: *« أِلََخَواِِتِمْ َوََل النهاُس ُُيِ َْ تَِك *».  َُُّه لَِعمه اَل: َْ  *« ؟َأَفُتِح

اَل:  َْ َُّ *»ََل. َواَّللهِ َجَعَلنِي اَّللهُ فَِداَءَك. 
ِِتِمْ وَنُه َوََل النهاُس ُُيِ اَل: *« لَِعَّمه َْ  .«* َُّ ُه َأَفتُِح

اَلتَِك  اَل:  *« ؟ِِلَ َْ اَل: ََل. َواَّللهِ َجَعَلنِي اَّللهُ فَِداَءَك.  َُّوَنُه *»َْ
اََلِِتِمْ َوََل النهاُس ُُيِ . * «ِِلَ

اَل:  َْ اَل: َفَوَضَع َيَدُه َعَلْيِه َو ََهُ *»َْ ْل َْ ْر  ََُه َوَطهِّ ُهمه اْغِفْر َذْن ْن َفْرَجهُ ، الله  َبْعُد َفَلْم َيُكنْ  َوَحصِّ

ء  َذلَِك اْلَفَتى َيْلَتِفُت إََِل   ]مسند اْلمام أْحد[.. *« ََشْ

فالشاهد أن العدل ينبغي أن يكون يف مجيع األبواب، فكام ال حتب أن تكون مظلوما فال 

 تكن البأهلك ف يزنىتكن ظاملا، وال حتب أن يأخذ مالك فال تكن سارقا، وال حتب أن 

زانيا، وال حتب أن تسب وتقذف يف عرضك فال تكن سابا وال قاذفا، فاألمر يعود إىل 

 العدل يف مجيع األبواب.

وأد إىل الناس الذي حتب أن يأدى إليك، من العدل أن تأدي إىل الناس الذي حتب أن 

 يأدى إليك، حتب أن يأدى إليك اخلري ويكف عنك الرش والضري فكن كذلك مع الناس.

 ويروى عن عيل بن أِب طالب ريض اهلله عنه:

 *واعدل وَل تظلم يطب لك مكسب*.* *أد األمانة واِليانة فاجتنب*

 اتاُقوا الظُّلَم؛ فإنا الظُّلَم ُظُلامٌت يومَ *» ملسو هيلع هللا ىلص:فإن الظلم شأم عىل أصحابه، كام قال النبي 

 .*« القيامةِ 
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ُه َليْس َبْينَها وبنْيَ واتاِق دعْ *»اْلنسان من دعوة املظلوم، ملسو هيلع هللا ىلص وحذر النبي   وَة املَْْظُلوِم، َفإِنا

وكم أهلكت من أمم ودمرت من شعوب وافتقر منه ناس، وذل منها . *« ِحَجاٌب اهللا 

لَِك عزة، بسبب الظلم،  إِنا َأْخَذُه َألِيٌم  ۚ  َأْخُذ َرب َك إَِذا َأَخَذ اْلُقَرٰى َوِهَي َظاملٌَِة  *﴿ َوَكَذٰ

 *.﴾( ١٠٢َشِديٌد )

ظلم عباد اهلله، خُره عظيم وشأنه جلل، وأغلب ما يقع يف األمة من األمراض فال

ِصيَبٍة َفباَِم َكَسَبْت َأْيِدي *﴿ َوَماواألسقام والتغريات بسبب هذا الظلم،  ن مُّ ُكْم َأَصاَبُكم م 

 *.﴾( ٣٠َوَيْعُفو َعن َكثرٍِي )

 قبال عليه.وأعظم العدل هو إفراد اهلل بالعبادة ورصف الُاعات له واْل

ْك بِاهللاِ  *﴿ َياوأعظم الظلم هو الرشك باهلل عز وجل،   ُبنَيا اَل ُترْشِ
 
َك َلُظْلٌم  ۚ ْ إِنا الرش 

 ويوم القيامة يظهر ميزان العدل وميزان الظلم. *،﴾( ١٣َعظِيٌم )

أما أصحاب العدل فقد تقدم، أهنم يضلون حتت ظل عرش اهلل، وأهنم أهل اجلنة، وتثقل 

 .موازينهم

(  ١٨َلْعنَُة اهللاِ َعىَل الظااملنَِِي ) *﴿ َأاَل وأما أهل الظلم، فيفضحون عىل رؤوس اخلالئق، 

يعرفهم كل أحد أهنم كانوا يعاقرون الظلم سواء ظلم األموال، أو ظلم العقائد، أو  *﴾

 ظلم األنفس، أو غري ذلك من الظلم.
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 اعه.يف أرشف املواطن حمذرا من الظلم بأنوملسو هيلع هللا ىلص وقد قام النبي 

ََُب النااَس َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أِب بكرة ريض اهلل عنه: َأنا َرُسوَل اهللاِ   َفإِنه ِدَماَءُكْم،*»... َخ

َوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم، َوَأْبَشاَرُكْم، َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، ِِف َشْهِرُكْم َهَذا، 

اَل:  *« َبلهْغُت  َه َْ ِِف َبَلِدُكْم َهَذا، َأَلَ  َْ ْلنَا: َنَعْم،   *« اْشَهْد اللهُهمه *»ُْ

احذر من الظلم، فإذا كنت قادرا فاهلل أقدر منك، وإن كنت متمكنا فسيمكن اهلله منك. 

وط، فسمعت  عن أِب مسعود البدري ريض اهلل عنه قال: كنت أرضب غالًما يل بالسُّ

اْعَلْم، »*َفقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصوٍد، قاَل: فالتفت فإذا برسول اهلل ، َأَبا َمْسعُ خلفي: اْعَلمْ صوًتا من 

ُب مَمُْلوًكا ، *« الُغاَلمِ َأَبا َمْسُعوٍد، أنا اهللَ َأْقَدُر َعَلْيَك ِمنَْك عىَل هذا  قاَل: َفُقلُت: ال َأرْضِ

 نعم يا عبد اهلل. َأَبًدا.َبْعَدُه 

 ال تظلمن إذا كنت مقتدرا.

 فإن الظلم عاقبته وخيمة.

 قالوا: املُْفلُِس فِينا َمنْ  *املُْْفلُِس؟ *َأَتْدُروَن َما َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة، َأنا َرُسوَل اهللِ 

تِى َيْأِِت َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِصاَلةٍ َوِصَياٍم َوَزَكاٍة *»الَ ِدْرَهَم َلُه َوالَ َمَتاَع. َفَقاَل:  إِنا املُْْفلَِس ِمْن ُأما

دَم هذا، ورضَب هذا، ويأِت وقد شَتم هذا، وقَذَف هذا، وأكَل ماَل هذا، وسفَك 

َهَذا ِمْن َحَسنَاتِِه َوهذا من حسناتِِه، فإن فنَِيت حسناُتُه قبَل أن ُيقتصا ما َفَيْقتَصُّ َفُيْقَعُد، 
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ُُِرَحْت َعَلْيِه ُثما ُطِرَح يِف النااِر*. َُاَياُهْم َف َُاَيا ُأِخَذ ِمْن َخ رواه مسلم  علْيِه ِمْن اخْلَ

 .(٢٩١٨(، والرتمذي )٢٢٨١)

 

َمْن َكانْت ِعنَْده َمْظلَمٌة ألَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه َأْو ِمْن *»: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص وعن َأِب ُهَرْيَرَة، عن النابِي  

 َفْليَتَحلاْله ِِمنْه اْليَْوَم َقْبَل َأالا يُكوَن ِدينَاٌر َواَل 
ٍ
ء ئات . إنام هي احلسنات والسي*« ِدْرَهمٌ ََشْ

و كان عىل ، ول* ﴾َفاْعِدُلوا ُقْلُتْم  *﴿ َوإَِذانالزم العدل يف أقوالنا فيبنغي لنا عباد اهلل أن 

 *﴿َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبٰى البعيد، 
 
وُكْم َعِن ﴾ ۚ ِرَمناُكْم َشنََآُن َقْوٍم َأْن َصدُّ *، *﴿َواَل جَيْ

ن . االعتداء عظيم، وخُره جسيم، وأغلب الناس اآلاملَْْسِجِد احْلََراِم َأْن َتْعَتُدوا﴾*

يتعنون هذا الفعل أغلب الناس إال من رحم اهلله عز وجل، جتده يفجر يف اخلصومة، 

ملاذا؟ يقول يستحب يتساهل ألنه فعل ما فعل. جتده يشهد الزور، ملاذا؟ يقول قد شهد 

 الظلم، الغيبةعيل وهذا يستحب. ال يا أخي، كل هذا من الظلم شهادة الزور من 

تعاطيه من الظلم، املعايص بأنواعها الظلم، الرشك أعظم والنميمة من الظلم، السحر و

الظلم، فكن بعيدا عن ما يأدي بك إىل خسارة الدارين، وادع اهلل عز وجل أن حيفظك، 

وأن يسلمك من هذه األخالق الذميمة، وأن يوفقك لألخالق احلسنة اجلميلة التي كان 

اأْلَْخاَلِق، َفإِناُه اَل هَيِْدي أِلَْحَسنَِها إاِلا َأْنَت  اللاُهما اْهِدِِّن أِلَْحَسنِ *»يدعوا هبا، ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ُف َعن ي َسي َئَها إالا  ْف َعن ي َسي َئَها ال َيُْصِ  .*« َأْنَت َوارْصِ
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َظَم َمْن كَ : »قالملسو هيلع هللا ىلص وقد جاء يف حديث معاذ بن أنس اجلهني  ريض اهلل عنه أن رسول اهلل 

نِْفَذُه دعاه اهللُ عزا وجلا عىَل رؤوِس اخلالئِق يوَم القيامِة حتى َغْيظا َوُهَو َقاِدٌر َعىَل َأْن يُ 

ُه ِمن احلُوِر ما  َ  .*« شاءَ ُُيَري 

 ألنه مل يظلم، ومل يتجاوز ما رشعه اهلل عز وجل له، نعم عباد اهلل.

فالظلم عبارة عن خلق الكافرين، وخلق املنافقني، ومن ختلق بأخالقهم من عصاة 

ين هتدالنبي الكريم ووصف األئمة امل العدل كام تقدم وصف اهلل ووصف املسلمني، بينام

 الصاحلني، من كل زمن وحني. ووصف

 نسأل اهلل عز وجل أن يوفقنا وإياكم لُاعته.

 واحلمد هلل رب العاملني.


