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 لقيمة العدل يم ذاتييتق

 ) قبلية / بعدية (                                      
 

 يمارسه األفراد  
ً
 واقعا

ً
العدل سنة ربانية وقيمة أخالقية وضرورة إنسانية دعا إليها اإلسالم ،وحث عليها ورغب فيها لتكون سلوكا

 التربوي  لقيمة العدل في امليدان التطبيقياملعرفي  قياس إلى تقييم املستوى يهدف هذا املفي كل شؤون حياتهم  ،و واملجتمعات 

  املوظفات( لدى فئة)

 يف حياتنا فما مدى تطبيقك هلا : العبارات التالية متثل تطبيقات العدل  اجملال املعريف التطبيقي   :

 العبارة م
 درجة التطبيق

 ضعيفةبدرجة  متوسطة بدرجة كبريةبدرجة 

    باإلحسان والبر   أعامل والداي   1

    أحب للمسلمين ما أحب لنفس ي 2

    دون النظر إلى مشاعري تجاههم   طالباتيأتحرى العدل مع  3

    أتحرى الوفاء ورد الحقوق للناس    4

    أتثبت قبل الحكم على اآلخرين    5

    أتجنب شهادة الزور     6

    اعترف بأخطائي وأصححها 7

8   
ً
    أعزز السلوك اإليجابي للمتربين دائما

    أتيح للمتربين فرصة التعبير وإبداء الرأي    9

    أراعي الفروق الفردية بين املتربين في أساليب التدريس والتقويم  11

    أطبق النظام على الجميع بدون محاباة 11

    أناصح من يجانب العدل في تعامله    12

      اعترف بجهود اآلخرين عندما نتشارك في األعمال الجماعية 13

 للنقاش دون االستئثار بالحديث    14
ً
    أعطي اآلخرين مجاال

    التزم باألنظمة والتعليمات املنظمة للعمل   15

    أسعى إلى تحقيق أهدافي دون إضرار باآلخرين    16

    أتعامل مع الخدم والسائقين بعدالة ورفق 17

    أعدل بين األبناء في الهبات والعطايا دون تفضيل    18

    التزم بدوري في أماكن االنتظار     19

م   02
 
ل
ْ
ظ

ُ
لم وال أ

ْ
ظ

 
 أال أ

ً
    أدعو ربي دائما

  (61جمموع الدرجات ) 



    
           

 

 

5 
 

 

 : نأمل منك التفضل حبساب درجات التقييم وفقًا لدرجات املقياس التالية 

 درجات لكل عبارة . 3= مطبق بدرجة كبرية

  درجتان لكل عبارة = مطبق بدرجة متوسطة  

 درجة لكل عبارة 1= مطبق بدرجة ضعيفة  

 

 على النتيجة التالية :  يدرجاتك لتحصل يامجع 

 التقييم اجملموع الكلي للدرجات

 عليها يحرصاحلياة وهذه قيمة عظيمة االعدل يف كثري من مواقف  نيأنت تتمثل 51أكثر من 

 51ــ  41من 
إىل مزيد من اجلهد  نيجهدًا جيدًا يف تطبيق العدل يف حياتك لكنك حتتاج نيتبذل

 بإذن اهلل نييف حتقيق العدل يف معامالتك وستنجح

 41أقل من 

ذلك بتعلم املزيد  ييفوتك حتقيق العدل يف كثري من مواقفك وميكنك أن تتدارك

 يواقف لتنالعن قيمة العدل ومثراتها وجماهدة نفسك لتحقيق العدل يف خمتلف امل

 اخلري العظيم يف الدنيا واآلخرة بإذن اهلل .
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لتكون ها اإلسالم ،وحث عليها ورغب فيه العدل سنة ربانية وقيمة أخالقية وضرورة إنسانية دعا إلي

 شؤون حياتهمسلوكًا واقعًا ميارسه األفراد  واجملتمعات يف كل 

 يهدف هذا املقياس إىل قياس مستوى اجملال املعريف واجملال القيمي التطبيقي لقيمة العدل يف حياتك

 مجيع املراحل طالباتلفئة   

 اجملال املعريف : 

 ؟  العبارات التالية متثل ما تعرفه عن قيمة العدل فما مستوى معرفتك هلا 

 أعرف أعرف بدرجة كافية  العبارة م

   أعظم العدل هو توحيد اهلل عز وجل وعبادته   1

   لنيل حمبة اهلل ببحتقيق العدل س 2

   وإعطاء كل ذي حق حقه   العدل بذل احلقوق الواجبة  3

   التحلي بالفضائل وترك الرذائل على حيمل العدل النفس 4

   ى العدل على االلتزام بالطاعات وترك املنهياتبير 5

   احلقوق واملمتلكات واألعراضحيمي العدل  6

    اء يف اجملتمعخالعدل يسود األمن والر بتحقيق 7

   بداعنتاج واإلحيفز العدل على العمل واإل 8

   يعزز العدل من شعور الثقة بالنفس 9

   يؤدي العدل إىل نشر روح احملبة و التعاون يف اجملتمع 11

   صورة إجيابية عن اإلسالم لغري املسلمني يعطي العدل  11

   (22جمموع الدرجات )  

 

 نأمل منك التفضل حبساب درجات التقييم وفقًا لدرجات املقياس التالية :

 لكل عبارة (  1 = أعرف (  ـــ ) عبارةل لك درجة 2= درجات املقياس :  ) أعرف بدرجة كافية   
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 اجملال القيمي التطبيقي :

 العبارات التالية متثل تطبيقات العدل يف حياتنا فما مدى تطبيقك هلا 

 العبارة م

 درجة التطبيق

بدرجة 

 كبرية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة

    أقول احلق ولو على نفسي  1

    أجتنب شهادة الزور  2

    أتثبت قبل احلكم على اآلخرين  3

    أحترى العدل مع اآلخرين دون النظر إىل مشاعري جتاههم  4

    أحب للمسلمني ما أحب لنفسي  5

    باإلحسان والرب أعامل والداَي 6

    أعرتف بأخطائي وأصححها  7

    أجتهد يف دراسيت ورفع مستواي دون غش  8

    أعرتف جبهود اآلخرين عندما نتشارك يف األعمال اجلماعية  9

    أجتنب التعالي والتكرب على اآلخرين بنعم تفضل اهلل علي بها  11

    أصطف يف الطابور وعند املقصف بانتظام دون أخذ دور غريي  11

    أعطي اآلخرين جمااًل للنقاش دون االستئثار باحلديث  12

    أحافظ على مرافق مدرسيت 13

    أحرص على احرتام املعلمني وإتباع توجيهاتهم  14

    أتعامل مع اخلدم والسائقني بعدالة ورفق 15

    أسعى إىل حتقيق أهدايف دون إضرار باآلخرين 16

    أدعو ربي دائمًا أال َأْظلم وال ُأْظَلم 17

  ( 51جمموع الدرجات ) 
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 لدرجات املقياس التالية : نأمل منك التفضل حبساب درجات التقييم وفقًا 

 درجات لكل عبارة.    3  = مطبق بدرجة كبرية

 درجتان لكل عبارة   = مطبق بدرجة متوسطة

 درجة لكل عبارة 1= مطبق بدرجة ضعيفة  

 

 مجع درجاتك يف اجملال املعريف واجملال القيمي التطبيقي لتحصل على النتيجة التالية : ا 

 اجملموع 

 الكلي للدرجات
 التقييم

 أنت تتمثل العدل يف كثري من مواقف احلياة وهذه قيمة عظيمة أحرص عليها 55أكثر من 

 55ــ  35من 
 تبذل جهدًا جيدًا يف تطبيق العدل يف حياتك لكنك حتتاج إىل مزيد من اجلهد

 يف حتقيق العدل يف معامالتك وستنجح بإذن اهلل 

 35أقل من 

يفوتك حتقيق العدل يف كثري من مواقفك وميكنك أن تتدارك ذلك بتعلم املزيد عن قيمة 

 العدل ومثراتها وجماهدة نفسك لتحقيق العدل يف خمتلف املواقف لتنال اخلري العظيم 

 يف الدنيا واآلخرة بإذن اهلل
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 أنشطة ومسابقات

 املرحلة االبتدائية 
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 نشاط:

" حممدأخيه األصغر " نم يأخذ عدد أكرب من احللوىالحظت أم أن ابنها " صاحل" 

  .بشكل غري متساو 

 أسئلة للمناقشة:

 س:ماذا الحظت األم من ابنها صاحل؟

 س: هل تصرف صاحل صحيح؟

 س:كيف تصفي شعور أخيه األصغر حممد؟

 س:ماذا جيب أن يفعل صاحل؟

 نشاط:

درجاتهن يف االختبار . الحظت الطالبة هدى أن املعلمة وزعت املعلمة على الطالبات 

 أخطأت يف حساب درجتها وأعطتها درجة إضافية ال تستحقها .

 أسئلة للمناقشة:

 ـ هل تتوقعني أن تكون هدى سعيدة باحلصول على درجة ال تستحقها ؟

 ـ ماذا ينبغي على هدى أن تفعل ؟
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 أنشطة ومسابقات                    

 املرحلة املتوسطة والثانوية
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 نشاط

أنَُّه أخذ شيًئا من أرضها . فخاصمْته أنَّ أروى بنَت أويٍس ادَّعت على سعيِد بِن يزيٍد 

: أنا كنُت آخُذ من أرضها شيًئا بعد الذي مسعُت من  إىل مرواِن بِن احلكِم . فقال سعيٌد

رسوِل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم ؟ قال : وما مسعَت من رسوِل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم ؟ قال 

: مسعُت رسوَل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم يقول ) من أخذ شرًبا من األرِض ظلًما طوََّقه إىل 

 . . فقال لُه مرواٌن : أ  أسكلب بيَنَن ب بعَد اذا . فقال : اللهم إ إن كانت كاةب ب سبِع أرضنَي

فاْعِم بصراا واقتلها يف أرضها . قال : فما ماتت حتى ةاب بصُراا . ثم بيَنا اي متشي يف 

 صحيح مسلمأرضها إة وقعت يف حفرٍة فماتت .

 :أسئلة للمناقشة

 ؟سعيد بن يزيد يس علىأوعت أروى بنت مباذا اّد س:

 ؟بن زيد ماذا قال سعيد س:

 ماذا قال له مروان؟ س:

 ؟ وعلى ماذا يدل؟ظهر صدق سعيد بن زيدكيف  س:
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 ورشة عمل: العدل مع النفس

 ) إن:  احلكمدا  تقدول   كان أمحد يقلب صفحات الكتب فاستوقفته عبارة ألحدد 

 تكددون ألن حاجتددب مددن أعلددى اددي نفسددب مددع عددادأ ب تكددون   أن إىل حاجتددب

أخدذ أمحدد يفكدر     .. غريادا  مدع  عددل  نفسه مع عدل من فإن ، اآلخرين مع عادأ ب

 رياب كيف يكون عادأ ب مع نفسه  كث

ي أمحدددد يف الوصدددول إىل الوسدددا     بالتعددداون مدددع أفدددراد عموعتدددب سددداعد    *

 املعين  على العدل مع النفس .
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 املادة اإلثرائية لورشة عمل : العدل مع النفس

 السََّماَواُت َعْرُضَها َوَجنٍَّة َربُِّكْم ِمْن َمْغِفَرٍة ِإَلى َوَساِرُعوا ): ، فاهلل تعاىل يقول/ املسارعة إىل العبادة1

 ُيَساِرُعوَن َكاُنوا : )ِإنَُّهْم بأنهم وأهله زكريا وهم الصاحلني عباده اهلل ووصف 133:عمران آل ( َواْلَأْرُض

 الصحيح احلديث يف  النيب وقال ،91/األنبياء َخاِشِعنَي ( َلَنا َوَكاُنوا َوَرَهًبا َرَغًبا َوَيْدُعوَنَنا اْلَخْيَراِت ِفي

 انتظار وال تؤدة ال . فإنه( اآلخرة عمل يف إال خري شيء كل يف التؤدة: ) سننه يف داود أبو رواه الذي

 كلما فإنه النفس، يف اإلميان عمق على تدل واملسابقة املسارعة وهذه ومسابقة، مسارعة هو وإمنا

أكثر، مع احلرص على االستمرار يف  ربه مرضاة يف املسارعة إىل العبد كان النفس يف اإلميان تأصل

 ل الدائم خري من الكثري املنقطع.العبادة لتقوية اإلميان وعدم إهمال النفس حتى ال تركن وتأسن والقلي

 احلماس هذا يف ويستمر للعبادة، يتحمس موعظة أو شريطًا أو خطبة مسع إذا الناس بعض أن ذلك

 العبادات عن والكسل الدعة من عهده سابق إىل ويعود محاسه ينطفئ ذلك بعد ولكنه أيامًا،

 .الصاحلة األعمال عن والتقاعس

 َأَساء َوَمْن َفِلَنْفِسِه َصاِلًحا َعِمَل َمْن ):  اهلل تعاىل قال / عدم ظلمها باملعاصي املوجبة لدخول النار2

 اجلنة نعيم من وحرمانها للعذاب تعريضها هو النفس فظلم.46/فصلت ( لِّْلَعِبيِد ِبَظلَّاٍم َربَُّك َوَما َفَعَلْيَها

 .  معها عادال كان العيوب من وسلمها الذنوب من طهر نفسه فمن تطهريها وعدم

وأن ال  أنفسنا مع على أن نكون عادلني حريصًا  النيب كان لقد،  تطيق ال ما تكليفها / عدم3

 كان عمرو بن اهلل عبد أن النيب  بلغ األيام، من يوم ففي.حنملها فوق طاقتها حتى يف جمال العبادة 

 العبادة هذه تذهب أن رفض  النيب أن إال اإلسالم يف العبادة قيمة ورغم. الليل ويقوم النهار يصوم

: اهلل لعبد يقول النيب  هو فها. ويتعبها نفسه يرهق حني النفس مع العدل عن بعيدا مذهبا بالشخص

 ولعينك حظا، عليك جلسدك فإن تفعل، فال الليل وتقوم النهار، تصوم أنك بلغين عمرو بن اهلل عبد )يا

 على إياها مدربا نفسه، مع عادال املرء يكون وحني .مسلم  رواه حظا ( عليك لزوجك وإن حظا، عليك

 يكون كيف سيتعلم حتما تطيقه، ال ملا نفسه تعريض وعدم تفريط،ال إفراط وال  بالوسطية التمتع

 .اآلخرين مع عاداًل
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 تنَقد وال وُقدها وحاسبها، نفسك فعاِتب للشر، نزاعة بالسوء، أمارة ُخلقت ، فقد / حماسبة النفس4

 مَّا َنْفٌس َوْلَتنُظْر اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها ) َيا: تعاىل اهلل قول النفس حماسبة وجوب على دل هلا، وقد

 وعمل نفسه دان من ) الكيس:  وقوله .18/احلشر ( َتْعَمُلوَن ِبَما َخِبرٌي اللََّه ِإنَّ اللََّه َواتَُّقوا ِلَغٍد َقدََّمْت

 . حاسبها أي: نفسه دان ،حسن الرتمذياألماني(  اهلل على ومتنى هواها نفسه اتبع من والعاجز املوت بعد ملا

 وزنوا حتاسبوا، أن قبل أنفسكم )حاسبوا: قال أنه  اخلطاب بن عمر عن أمحد اإلمام وأخرج

 ( . توزنوا أن قبل أنفسكم

     "همته من احملاسبة وكانت نفسه من واعظ له كان ما خبري يزال ال العبد إن: "البصري احلسن وقال

 أسفل إىل به سارت الزمام وأطلق هلا وراءها سار ،ومنالتهلكة  إىل وقادته أغوته فمن مل حياسب نفسه

 الشاعر: يقول كما متامًا كالطفل فهي ، له انقادت العالية املراتب إىل قادها ومن سافلني،

 ينفطم تفطمه وإن الرضاع حب**  على شب تهمله إن كالطفل والنفس     

 من كثريًا ولكنَّ ، العالج أمكنه نفسه عيوب عرف إذا / من العدل معرفة عيوب النفس فإن العبد5

 أن أراد فمن ، عينه يف اجلذع يرى وال أخيه عني يف القذى أحُدهم يرى ، أنفسهم بعيوب جاهلون اخللق

 يفعل كان فهكذا يبصره بعيوب نفسه ، ، بصريًا ذا دين صدوقًا صديقًا نفسه ،فليطلب عيوب يعرف

) املؤمن :  . وقال النيب  عيوبي( إلي أهدى امرأ اهلل )رحم:  يقول  عمر فقد كان ، الدين أئمة

 صحيح.مرآة أخيه ( 

فنفس اإلنسان . 195البقرة  التَّْهُلَكِة( ِإَلى ِبَأْيِديُكْم ُتْلُقوْا )َواَل، قال تعاىل :  / حفظها عما يهلكها6

ليست ملكًا له ، وإمنا هي ملك خلالقها وموجدها عز وجل ، وهي أمانة عند صاحبها ، سيسأل عنها 

يوم القيامة ، أحفظها وقام حبقها ، أم ضيعها وظلمها ، ومل يقم مبا جيب هلا ؟ وهلذا فال جيوز 

ألخطار املفضية إىل التلف لإلنسان أن يقتل نفسه ، سواء كان ذلك بتعمد قتلها مباشرة ، أو بفعل ا

  واهلالك كتناول املسكرات واملخدرات وكل خبيث من شأنه أن يتسبب يف هالكها .

 أن دائمًا اهلل إىل اإلنسان يلجأ وبه املؤمن، سالح فهو النفس، مع العدل وسائل أعظم من :الدعاء/ 7

) اللهم آِت نفسي والسالم :  الصالة عليه دعائه من كان فقد اهلل، طاعة على يعينه وأن نفسه شر يقيه

تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال 

 مسلم خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا (
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 ورشة عمل : مثرات العدل

يقول : كان بيين وبني رجل من اليهود أرٌض َفَجَحَدِني ، َفَقّدْمُتُه إىل  عن األشعث بن قيس 

صلى اهلل عليه وسلم: ألك بينة؟. قلت: ال، قال: فقال لليهودي: اهلل  رسول فقال لي النيب 

ِإنَّ الَِّذيَن  إذًا َيْحلف ويذهب مبالي . فأنزل اهلل تعاىل : احلف، قال: قلت: يا رسول اهلل، 

 .77آل عمران :  ُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْيَماِنِهمْ َثَمًنا َقِلياًلَيْشَت

 البخاري ومسلم رواه

واآلخر يهودي فال ميلك  موقف عظيم ! اختصاٌم بني رجلني أحدهما من صحابة الرسول 

 إال أن يطبِّق الشرع فيهما دون حماباة أو حتيز .  الرسول 

 بالتعاون مع جمموعتك استنبطي مثرات العدل 

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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 املادة العلمية لورشة عمل : مثرات العدل  

 :مثرات العدل 

 دين اإلسالم ،اليت تدعو غري املسلمني العتناقه. العدل من مزايا 

 . العدل يشيع احملبة بني األفراد 

  العدل حيمي احلقوق واملمتلكات واألعراض فيطمئن الناس على دمائهم وأعراضهم

وأمواهلم ويقي اجملتمع من شر االضطرابات والقالقل اليت حتدث نتيجة اإلحساس بالظلم 

 . واجلور وعدم العدل واإلنصاف 

 . التحفيز على العمل واإلنتاج 

 على ظاهرة الثأر  يقضي العدل. 

 . يطمئن املظلوم ألن هناك من ينصفه من الظامل 

  لحد منها. لطريق إىل إنهاء اخلالفات واملشاكل اليت تنشأ بني أفراد اجملتمع والسبيل الوحيد 

 . سبب يف كثرة اخلريات وتنزل الربكات 

  . بالعدل حتفظ الشريعة وتقام احلدود 

  القضاء على العصبيات اجلاهلية فال تفرقة بني الطبقات. 

 . بالعدل يعزز التعاون والتكافل بني أفراد اجملتمع  

  احلصول على معية اهلل عن أبي أوفى  قال : قال رسول اهلل  إن اهلل مع القاضي ما (

 مل جير ، فإذا جار ختلى عنه ولزمه الشيطان ( رواه الرتمذي

  علو املنزلة عند اهلل قال  إن املقسطني عند اهلل على منابر من نور عن ميني الرمحن عز(

 وجل وكلتا يديه ميني ، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ُولوا ( أخرجه مسلم  
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 العدل وجماالته  ورشة عمل: صور

إن العدل ميزان اهلل على األرض، به ُيْؤَخُذ للضعيف َحقُّه، وُيْنَصُف املظلوُم ممن ظلمه، وُيَمكَّن 

صاحب احلقِّ من الوصول إىل َحقِّه من أقرب الطرق وأيسرها، وهو واحد من القيم اليت تنبثق من 

  .. العدالة وحقُّ االطمئنان إليها عقيدة اإلسالم يف جمتمعه؛ فللجميع يف جمتمع اإلسالم َحقُّ

 . التالية متعاونة مع أفراد جمموعتك حددي جماالت العدل وصوره يف الشواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13لقمانوَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيََّ لَا تُشْرِكْ بِاللََّهِ إِنََّ الشَِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمقال تعاىل : -1

 

 42املائدة  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِنيَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَإِنْ حَكَمْتَ تعاىل :قال -3

سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم: أي األعمال أحب إىل اهلل؟ قال: أدومها وإن -2

 )اكلفوا من األعمال ما تطيقون( رواه البخاري. :قل، وقال

 

 152األنعام وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىقال تعاىل: -4

لَّا تَعْدِلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامنِيَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَقال تعاىل:  -5

 8املائدة قْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبرِيٌ بِمَا تَعْمَلُونَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ

 

 152األنعام  وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِقال تعاىل:  -6
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 صور العدل وجماالتهلورشة املادة العلمية 

 ):االعتقاديف ) العدل مع اهلل  -1

 إخالص الدين له كما أمر وشرع وأوىل ما جيب العدل فيه توحيد اهلل عز و جل ال شريك و فهو أعظم العدل،

 َواْلَأْرَض السََّماَواِت َخَلْقَنا َما:تعاىل خضوًعا وتذلاًل، ورًضا حبكمه وقدره، وإمياًنا بأمسائه وصفاته، كما قال

ويقابل هذا القسم من العدل ، 3األحقاف ْعِرُضونا ُمَوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا ُأْنِذُرو ُمَسمًّى َوَأَجٍل ِباْلَحقِّ ِإلَّا َبْيَنُهَماا َوَم

، والتحاكم إىل غري شرعه ومنهجه القويم، وهو  وأن جتعل هلل نًدا وهو خلقك أعظم الظلم، وهو اإلشراك باهلل 

 13لقمانُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم َلا ُبَنيَّ َيا َيِعُظُه َوُهَو ِلاْبِنِه ُلْقَماُن َقاَل َوِإْذ: مصداق قوله سبحانه وتعاىل

فالتوحيد هو  ،حبيث ال ميكن تصور انفكاكهم عن بعضهما البعض  ،إذن هناك تالزمًا بني العدل والتوحيد ، 

توحيد فقط،بل يشمل كل يف االعتقاد ال يقتصر على جانب ال العدلكما أن  العدل  والعدل يقتضي التوحيد،

 .اجلوانب االعتقادية 

 العدل مع النفس :-2
 أن ال حيملها اإلنسان ماال تطيق من الطاعة والعبادة والعمل.ويقتضي 

 مع العبادالعدل -3
يلزم املسلم العدَل فيما توّلى من عمل ، يلزمه العدَل فيمن ُوّلي عليهم وحيكم بينهم بالعدل، فال يظِلم هذا، وال 

، فأقرب الّناس إليه أحسُنهم أداء  حيِقد على هذا، وال حيابي هذا ضدَّ هذا، إّنما يعدل بني من توّلى أمَرهم

وأحسنهم عماًل وأجنزهم مهّمة، هذا أحّب الّناس إليه ال مييل مع هذا ضّد هذا، وإّنما يلزم تقوى اهلل فيمن ُوّلي 

 .ك أو ضيَّعهعليهم، واهلل سائٌل كلَّ راع وما اسرتعى؛ حفظ ذل
هذا هو العدل العاملي الذي جاء به حممد منذ أكثر من أربعة عشر قرًنا، عدٌل يتم فيه ضبط النفس والتحكم يف 

املشاعر. إنه القمة العليا، واملرتقى الصعب الذي ال يبلغه إال من رضي باهلل رًبا، وباإلسالم ديًنا، ومبحمٍد نبًيا 

صلًحا بني الناس، وذلك بإعطاء سواء كان قاضًيا، أو صاحب منصب، أو كان ُمورسواًل، وبدينه دستوًرا وحكًما 

َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاحكُم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َواَل َتتَِّبِع اهَلَوى قال تعاىل : كلِّ ذي حقٍّ حقَّه .

 26 :صِذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِبَفُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَّ

  : العدل يف القول -4

 خاصة يفأمر بالعدل يف القول ألنه مبتدأ اخلصام والشقاق، إن العدل يف القول حنتاج إليه يف كل وقت، و

  .هذه األحوال يغيب فيها العقل وحتضر العاطفة واالندفاع األمور ألناألزمات والفنت واختالط 
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أدوات العدل وأعظمها شأنًا: العلم، فال عدل إال به ومن قال مبا مل حيط بعلمه وقع يف الزور والبهتان  إن من

 .القول بغري علم هو الظن املوقع يف اإلثم كما أن 36اإلسراء  ليس لك به علم وال تقُف ما قال تعاىل

 :العدل يف القول الصرب، فإن العجلة ال ُتثمر علمًا وال رأيًاومن  أدوات 

 و ال احلزم إال بعد طول َتَلوُِّم            و ما الرأي إال بعد طول تثبت         

 .استكمال العلم  الصرب حيجزك عن إصدار األحكام قبلفإن 

 لظن بذواتهم وبواعثهم وبذل طلق إحسان اقراءة مواقف اآلخرين من من: من أدوات العدل يف القول و

  .زاويتهم اليت نظروا لألمر من خالهلا ملعرفة اجلهد

التجرد للحق وهو أصعبها ، ألن اهلوى قلَّ من يسلم منه وما من أحد إال ويقع يف خلده أن  كذلك من األدوات

  .احلق فيما متيل إليه نفسه
 

 :غري املسلمنيالعدل مع  -4

وهذا من ، كما يكفله هلم اإلسالم لغري املسلمني،ما من عقيدة أو نظام يف هذه األرض يكفل العدل املطلق 

األسس الرفيعة اليت قررها اإلسالم يف التعامل بني الناس مجيعًا مؤمنهم وكافرهم ، صغريهم وكبريهم ، 

قد أمر اهلل املؤمنني بالرب والعدل مع تمنع من إقامة العدل واإلنصاف وحتقيقه. ويفاالختالف يف الدين ، ال 

لَّا َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن   :قال تعاىلاملساملني من غري املسلمني ، 

 8املمتحنة ِطنَياْلُمْقِس ُيِحبُّ اللََّه ِإنَّ ۚ  ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم 
 

 العدل يف املعامالت : -5

وهذا باب واسع وقد أشارت له كثري من األصول ، بل كل نظم التشريع اإلسالمي يف باب املعامالت إمنا سيقت 

من باب حتري العدل واالحرتاز من الظلم ، ومن هذا الوجه حرم الربا والقمار والغرر والتدليس والنجش ، 

املعامالت اليت تفضي إىل الظلم ، وعلى مستوى املعامالت اآلنية جاء األمر الرباني بتحري العدل يقول وغريها من 

الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن ، َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم   َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفنَي  سبحانه وتعاىل :

َيا َأيَُّها   ،وعلى مستوى الشهادة يف املعامالت وغريها قيدت الشهادة بالعدل  يقول تعاىل :1 املطففني  ُيْخِسُروَن

بل قيدت ،  116املائدة  الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم

بضوابط متعددة اهلدف األساسي منها هو حتري العدل يقول اهلل سبحانه وتعاىل بعد ذكر الشهادة يف الوصية 

والعدالة شرط لقبـول الشهادة يف املعامالت  َذِلَك َأْدَنى َأْن َيْأُتوا ِبالشََّهاَدِة َعَلى َوْجِهَها  ضوابط تلك الشهادة :

 بوجه عام وذلك لتحري العدل يف إقامتها .
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 بتغريداتك لنرى إبداعك... ونستمتع ي موهبتك ..غردي معنا...  أظهر

 ولفكرك اخليال. ..العنان ألناملك يأطلق اهي

 ي باالشرتاك  يف مسابقة  تغريدة األسبوعوساهم

 ي باستثمار  وقتك  وتسخري موهبتِك  خلدمة دينك و أمتك..بادر

 

 * آلية املسابقة  وضوابطها  : 

/ ختصص لوحة يف املدرسة  يكتب عليها :)مسابقة تغريدة  األسبوع ( لعرض التغريدات  األسبوعية حتت 1

 أسابيع  . 4يف املدرسة  وجتدد أسبوعيا  ملدة  اإلسالميةإشراف جلنة  التوعية 

 .حرفا  141  وذم الظلم وعاقبته  وأن ال تزيد عن   ،وصورها/تكون التغريدة  عن قيمة  العدل  2

 / حيق جلميع منسوبي املدرسة املشاركة يف املسابقة .3

/ االلتزام باللغة العربية الفصحى وخلوها من األخطاء اإلمالئية والنحوية  والتحقق من صحة الشواهد 4

 وتوثيقها .

 ولة . وال تكون منق ن  تكون بأسلوب  املشاركة وإبداعها/ أ5

 / تكتب التغريدات وفق الضوابط  يف النموذج املرفق وُتسّلم للجنة التوعية  يف املدرسة .5

/ تعلق التغريدات يف لوحة ) مسابقة تغريدة األسبوع  ( ثم ترشح  يف نهاية كل أسبوع  تغريدة  فائزة  وفق  6

 ضوابط املسابقة  .

ة  ويكرَّم  يف الطابور الصباحي ة الصباحية و يعلن اسم الفائزذاع/ تقرأ  تغريدة  األسبوع  الفائزة  يف  اإل7

 من قبل إدارة  املدرسة .

العدل ( _األسبوع_تغريدة#/ تنشر  التغريدات الفائزة عرب وسائل التواصل االجتماعي هاشتاق )9

                             . اإلسالمية  حتت إشراف جلنة التوعية ةرساهلا عرب  رسائل لألسرة  مع حفظ حقوق الطالبإوميكن 

 وفق اهلل اجلميع

 

 مسابق 

 تغريدة األسبوع
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 األمهاتورشة عمل      

 األوالدالعدل بني       
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 واملوظفات ألمهاتاورشة عمل 

 العدل بني األوالد

 

األسرية بني  االجتماعيةً وتبايناً  يف العالقات  اختالفاعلى أن هناك  االجتماعيةألحباث يف جمال التنشئة تؤكد ا

وكم ،على بقية أبنائه  هيفضلأو ... دون غريهفالناً   يهب ابنهنسمع أن هذا األب  أبناء األسرة الواحدة . فكثرياً  ما

ً  معاملة خاصة عن بقية األخوة .وبالتالي جند أن  ذلك يؤثر نرى بعض األمهات تعامل البنت أو الولد األصغر سنا

دالة على الجاءت اآليات واألحاديث ف بالعدل بني األبناء أمرنا ديننا اإلسالميولقد سلًبا على شخصية األبناء، 

ذلك ما جاء من و،حمذرة من احليف والظلم واجلور،أو التفريق بني األبناء يف اهلبات والعطايا ، بينهم وجوب العدل

فقال:"إني حنلت ابين هذا غالمًا كان لي".فقال رسول اهلل  ،أن أباه أتى به رسول اهلل عن النعمان بن بشري 

 أفعلت هذا بولدك كلهم؟" قال: ال. قال" :أوالدكم". قال: فرجع أبي فرد تلك  :" اتقوا اهلل واعدلوا يف

 رواه البخاري ومسلم. الصدقة". ويف رواية:" أشهد غريي فإني ال أشهد على جور".

  بالتعاون مع أفراد عموعتب: 

  ؟ كيف حيقق الوالدان العدل بني األبنا 

 العطي ؟ يف بينهم أبا ام يعدل مل إةا األبنا  شعور ما 
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................................................................................................................................................................................................................. 
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 لألمهات واملوظفاتورشة عمل " العدل بني األوالد" لاملادة العلمية 

َخَلق اهلل تعاىل خْلَقه وجع  بينهم تفاوتاب يف الصفات والطباع واألخالق ، واو أمر واقع ومشااد ، ويتسع ةلب 

، وهلل تعداىل يف ادذا احلَكدم الليلد  ، وادو      يف العاَلم كله ، وينحصر حتى ُيدرى يف األسدرة الواحددة بدني أوأ دادا      

وقدد جدا  االسدالت بتعاليمده وقيمده لريبدي املسدلم ويسدمن لده سدعادته يف الددنيا             .يدل علدى عيديم قدرتده تعداىل    

 والعدل قيم  شامل  لك  مناحي احلياة االنساني  وخاص  األسرة فهي ركيزة اجملتمع ونواة بنا ه ..واآلخرة 

يهَنددك لددذلب كددان لزامدداب علددى الوالدددين واملددربني أن يطبقددوا العدددل بددني أوأ داددم ومددن  ددت أيددديهم ، حتددى             

 .من العيش وتصفو احلياُة ، وتعُمر البالد وتقوت احلسارات ويستقر األ

 واذه بعض الوسا   لتحقيق العدل بني  األبنا :      

حنو الولد الذي يتصف بصفات حسن  ، سوا  يف ِخلقته ، الوالد أ  ُينكر مي   العدل يف إظهار املشاعر : -1

ومث  ادذا امليد  أ  يدالت عليده     . أو خُلقه ، أو يكون له طباع جتذب الناس حنوه كمرحه ، وخف  دمه ، ولطافته 

 .؛ ملا يرتتب عليه من مفاسد أوأ ده، لكن ليس من احلكم  إظهار ةلب أمات  لوالدا

عددن البدداقني يتسددببون يف مفاسددد كددثرية ،  أحدد أوأ داددم  –وخاصدد  األب  –هددا الوالدددان ميَنددز فيواألسدرة الدد  يُ 

 :منها

 . إصاب  باقي األوأ د باالحباط من النجاح والتقدت يف دينهم ودنياام -أ

 . ب. التسبب هلم بكمراض نفسي  أو بدني 

ةب  قد يسر ةلب الولد املميَّز إ ج.  أ  يعلم كثري من اآلبا  أن متييز أحد أوأ ده ممن يتصف بصفات طيب  جا

وةلب جبعله مغروراب أو متكرباب ، كما قد جيعله مصاباب بدا  الكس  والبطال  واأ عتماد علدى غدريه يف قسدا     

  . حاجاته ، وأ  شب أن مث  اذا الولد لن يكون نافعاب لنفسه ، وأ  ألبيه ، وأ  لباقي أسرته

 مياار التمييز بني األوأ د املشتهرة بني الناس :  من  العدل يف اهلبات : -2

، واددو أمددر  ددرَّت يف شددرع اهلل تعدداىل املطهَّددر ، ومددن مسدداوا ةلددب التمييددز : التسددبب     التمييددز يف العطيدد دددد 

، مددع للوالدددين ، وعدددت اسددتوا  الميددع يف الددرب لوالددديهم ، وقددد نبَّدده علددى ةلددب نبينددا  مددد      ق بددالعقو

 . ةلب التمييز يف العطي  جوراب وظلمابتنصيصه على تسمي  

 َفَقداَل : َيدا َرُسدوَل    َعْن النُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي َقاَل : اْنَطَلَق ِبدي َأِبدي َيْحِمُلِندي ِإَلدى َرُسدوِل اللَّدِه َصدلَّى اللَّدُه َعَلْيدِه َوَسدلَّمَ               

ْن َمدداِلي ، َفَقدداَل : ) َأُكدد َّ َبِنيددَب َقددْد َنَحْلددَت ِمْثددَ  َمددا َنَحْلددَت  اللَّددِه اْشددَهْد َأنَنددي َقددْد َنَحْلددُت النُّْعَمدداَن َكددَذا َوَكددَذا ِمدد 

 النُّْعَماَن ؟ . َقاَل : َلا ، َقاَل : 

رواه  اب.َلا ِإًةى ، َقاَل : ) َف) َفَكْشِهْد َعَلى َاَذا َغْيِري . ، ُثمَّ َقاَل : ) َأَيُسرَُّك َأْن َيُكوُنوا ِإَلْيَب ِفي اْلِبرَن َسَواً  ؟ . َقاَل : َبَل

 .مسلم 
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 يقول البخاري رمحه اهلل:

 .إةا أعطى الوالد بعض ولده شيئا مل جيز حتى يعدل بينهم ويعطي اآلخر مثله

وإرسا  قواعدد اجتمداع     الصالح حال األَسر وةلب، فحرَّت أن يوصى لوارث ،  الوصي  ألحٍد منهم يفالتمييز دد 

 .صحيح الرتمذي:"أ  وصي  لوارث" م، قال أفراداا وعدت تفرقه

وأ  نقدول يسدوَني؛ بد  يعددل ، ونعد: بده : أن        -، فعليه أن يعدل بني أوأ ده فيهمدا   يف النفق  والكسوة التمييزدد 

  " ب  قد ةاب طا ف  من السلف إىل أنه يستحب العدل بني األوأ د يف " التقبي  -ُيعطي ك  واحد كفايته 

 العدل يف التعام  :  -3

 :  أن يكوندوا  هم منأ  يطلب عهم عليها ، وشجيسن  ، واحل همصفات فيعزز   معرف   الفروق الفردي  بني أبنا ه

سوا  ، فك ٌّ ميسَّر ملا ُخلق له ، فقد يكون بعسدهم عندده حدب العمد  ، وآخدر حدب العلدم ، وثالدج حدب التجدارة ،           

ةلب األب العاق  فيجع  بعسدهم مكمَندالب    كما قد توجد يف بعسهم من الطباع ما ليس يف اآلخر ، فيستثمر

لآلخر ، فإةا أثنى على الصفات االجيابيد  يف أحدد مدن أوأ ده أثندى علدى صدفات اآلخدرين ، فدال حيصد  بيدنهم           

 . من احلسد والعداوة شي  بإةن اهلل تعاىل وتوفيقه

 : الباّر ، وإأ  مل يكن للربَن ميزة  العاقَّ من أوأ ده بدرج الوالد ليس من العدل أن جيع  ف مكافكة احملسن والبار

فلده احلسدنى ، ومدن أسدا       -كإعان  أمه يف البيت ، أو حفيه للقدرآن   –، فعليه أن ُيعلم أوأ ده أن من أحسن 

، وأ  نعد: أن يهبده ابد  أو يعطيده عطيد  ،       -حبسب مدا يقرتفده األوأ د مدن معداٍ       –فُيحرت منها أو ُيعاقب 

بالكالت احلسن ، وأن يزيد يف مصروفه ، أو أن ميكنه من اللعب بلعب  مباح  لوقت وإمنا نع: به أن يث: عليه 

أطول ممن أسا  ، واكذا ، واذا او العدل الذي ننشده من اآلبا  ، وليس أن يعاملوا الميدع معاملد  واحددة ،    

 . احملسن منهم واملسي  ، وإأ  كان ظاملاب للباّر منهم

    ا  يتفداوتون يف الدرأة والجدد  ، فمدنهم مدن تزيددد متعد  اأ سدتماع إلدديهم       : فاألبندد حسدن االصدغا  واأ سدتماع

 ومنهم من تق  ، ولتلبي  حاجتهم لالستماع حيسن ختصيص وقت للقا  واحلديج .

  انيددروا إىل أخدديكم دا مدداب حيصدد  علددى  البعددد عددن املقارنددات  كاملقارندد  يف الددذكا  والقدددرات العقليدد  مثدد:

قوة العسددلي  واملهددارة احلركيدد  مثدد  : فددالن أقددوى مددنكم  ، املقارندد  يف المددال         درجددات عاليدد . واملقارندد  بددال   

 وخاص  بني البنات .

 

 ل وتطبيقه.على  قيق العد ناملا فيه رضاه ، وأن يعين نانسكل اهلل أن يوفق

 وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله  مد.

 

 



    
           

 

 

33 
 

 

 

                        

 

 

 الملصقات

 

 

 

 

 

 

 

 



    
           

 

 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية 
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43 
 

 

 

 

 

 



    
           

 

 

44 
 

 

 

 

 

 

 



    
           

 

 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 الدروس العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 



    
           

 

 

46 
 

 

 ِباْلَعْدِل(يف ظالل آية : )ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر  -درس تفسري 

 

عظيمُة املعاني، مجعت مكارَم األخالق وحماِسن األعمال، والتحذير مـن   -جل وعال  -إن آيًة يف كتاب ربنا 

مسـاوئها ، تســتوِجُب منــا الوقــوَف عنــدها، واالتعــاَظ بتوجيهاتهــا، والعمــَل مبــدلوالتها، لتكــون لنــا نرباًســا لنــا يف  

 .حياتنا ومنهًجا سلوكيا نتبعه

)ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشـاِء َواْلُمْنَكـِر   : -جل وعال  -إنها قول اهلل 

 .[91]النحل:  َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن(

 

 املصاحُل الُعليا، ويتحقَُّق بالعمل بها السعادُة الكربى.. آيٌة تضمَّنت قواعد ُعظمى، ومبادئ كربى حتُصل بها

ملا مسعها فرأى أنها جامعة خلصال اخلري والشر ، ورأى أن دينًا يأتي  كانت سببًا يف إسالم عثمان بن مظعون 

اِء ِذي اْلُقْرَبـى َوَيْنَهـى َعـِن اْلَفْحَشـاِء     )ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعـْدِل َواْلِإْحَسـاِن َوِإيتَـ   بهذا جدير أن يتبع تلك هي قوله تعاىل : 

 91سورة النحل آية :  َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن(

 

)إن اهلل عز وجل مجع لكم اخلري كله والشر كله يف آية واحدة، فو اهلل ما تـرك    :وعن احلسن البصري قـال 

 يئًا إال مجعه، وال ترك الفحشاء واملنكر والبغي من معصية اهلل شيئًا إال مجعه(العدل واإلحسان من طاعة اهلل ش

 .."، رواه البيهقي يف "شعب اإلميان

فلقد تضّمنت هذه اآليـة الكرميـة أمـر الّلـه عبـاده بقاعـدة العـدل واإلنصـاف بصـفة مطلقـة يف كـّل شـيء، وهـذه              

والــيت يــدخل حتتهــا مــن الفــروع مــا ال حيصــيه إال اهلل  القاعــدة القرآنيــة احملكمــة مــن أعظــم القواعــد الشــرعية،  

تعاىل، وتتفق عليها مجيع الشرائع السماوية؛ ذلك أن الشرائع كلها من لدن حكيم علـيم، قـال سـبحانه وتعـاىل:     

[ قال أهل العلم: صدقًا يف 115عام: ]األن {َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْدًلا َلا ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم}

 .وَمَردُّ معرفة العدل من اجلور إىل أدلة الشريعة املطهرة، ونصوصها املفصلة .األخبار، وعداًل يف األحكام

 

وافيًة، وذلك بإخالص التوحيد لـه، وبـإفراده بالعبـادة والطاعـة واخلضـوع       القيام حبقوق اخلالق :العدل الذي يعين

وهكـذا. العــدل مــع   بشـرعه وفــق الوسـطية الــيت جـاء بهــا اإلســالم مـن غــري تفـريٍط وال إفــراٍط،      واإلنابـة، والقيــام 

الـذي يكَفـُل قاعـدًة ثابتـًة للتعاُمـل، مبنيـًة علـى امُلسـاواة واإلنصـاف، مُبختلـف ُصـوره، والُبعـد عـن الظلـم                املخلوق

 والعدوان بشتَّى أشكاله.

ودَّة والبغضاء، عدٌل ال يتبدَُّل ُمجاراًة للصِّهر والنسب، والِغنى والفقر، والقوة عدٌل ال ُيؤثُِّر فيه اهلوى، وال يتأثَّر بامل

 .[8]املائدة: )َوَلا َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َألَّا َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى( : والضعف، يقول ربُّنا 
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عاىل : " بالعدل " : وحقيقته التوسط بني طريف النقيض ، وضده اجلور قوله ت " : -رمحه اهلل-قال ابن العربي 

، فالعدل بني العبد وربه إيثار حق اهلل على حظ نفسه ، وتقديم رضاه على هواه ، واالجتناب للزواجر ، واالمتثال 

 . لألوامر

[ 41]النازعات:  {نَّْفَس َعِن اْلَهَوىَوَنَهى ال}وأما العدل بينه وبني نفسه فمنعها عما فيه هالكها ، كما قال تعاىل : 

 . ، وعزوب األطماع عن االتباع ، ولزوم القناعة يف كل حال ، ومعنى

وأما العدل بينه وبني اخللق ففي بذل النصيحة ، وترك اخليانة فيما قل وكثر ، واإلنصاف من نفسك هلم بكل 

وال يف علن ، حتى باهلم والعزم ، والصرب على ما وجه ، وال يكون منك إىل أحد مساءة بقول وال فعل ، ال يف سر 

 يصيبك منهم من البلوى ، وأقل ذلك اإلنصاف من نفسك وترك األذى".. انتهى 

: "فالعدل الذي أمر اهلل به، يشـمل العـدل يف حقِّـه، ويف حـق      -رمحه اهلل–و قال الشيخ عبدالرمحن السعدي 

؛ بأن يؤدي العبد ما أوجب اهلل عليه من احلقوق املالية والبدنية عباده، فالعدل يف ذلك أداء احلقوق كاملة موفرة

واملركبة منهما يف حقِّه وحقِّ عباده، ويعامل اخللق بالعدل التام، فيؤدي كلُّ واٍل ما عليه حتت واليته، سواء يف 

ــاء ونـــــــــواب اخلليفـــــــــة، ونـــــــــواب القاضـــــــــي   ــة اإلمامـــــــــة الكـــــــــربى، وواليـــــــــة القضـــــــ  ..ذلـــــــــك واليـــــــ

، وأمرهم بسلوكه، ومن العدل يف املعامالت والعدل هو ما فرضه اهلل عليهم يف كتابه، وعلى لسان رسوله 

أن تعاملهم يف عقود البيع والشراء وسائر املعاوضات، بإيفاء مجيع ما عليك، فال تبخس هلم حقًّا، وال تغشهم وال 

 ختدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب، واإلحسان فضيلة مستحب"..

هـذا املعنـى الشـرعي العظـيم ـ وهـو العـدل ـ الـذين نتفيـأ ظـالل احلـديث عنـه مـن وحـي هـذه القاعـدة القرآنيـة                      إن

معنى تعشقه النفوس الكرمية، والفطر السوية، وهلل! كم كان حتقيقه سببًا  : )ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل(احملكمة

كان حتقيق هذا العـدل سـببًا يف إسـالم أنـاس ، مـا      يف خريات عظيمة، ومنح كثرية؟! والعكس صحيح، وكم 

 حثهم على اإلسالم إال حتقيق هذا األصل الكبري: العدل ..

 لتشمل مجيع شؤون احلياة،  )ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل( ،ومتتد ظالل هذه القاعدة العظيمة : 

 : ومن صور تطبيقات هذه القاعدة

الوالدين أن يعـدلوا بيـنهم، وأن يتجنبـوا تفضـيل بعضـهم علـى بعـض، سـواء يف          ذلك أن على  :العدل مع األوالد-

 .األمور املعنوية كاحلب واحلنان والعطف وحنو ذلك، أو يف األمور املادية كاهلدايا واهلبات، وحنوها

ُكوُنوا َقوَّاِمنَي ِباْلِقْسِط قال تعاىل: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   :العدل واإلنصاف يف إصدار األقوال، وتقييم اآلخرين-

َأْوَلى ِبِهَما َفَلا َتتَِّبُعوا اْلَهَوى َأْن  ُشَهَداَء ِللَِّه َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواْلَأْقَرِبنَي ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقرًيا َفاللَُّه

[ ، وقال عز وجل: )َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا( 135اللََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبرًيا( ]النساء:  َتْعِدُلوا َوِإْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإنَّ

وهذا باب واسع جدًا، يدخل فيه الكالم على األفراد، واجلماعات، والفرق، والكتب،  .[152]األنعام: 

 واملقاالت، وغري ذلك. 
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ــادة - ا صــاحبها العــدل، ويتعــدى احلــد، وال يقّصــر يف أدائهــا علــى الوجــه     حبيــث ال يتجــاوز بهــ   :العــدل يف العب

 .الشرعي

)َوَلـا َتْجَعـْل َيـَدَك َمْغُلوَلـًة ِإَلـى ُعُنِقـَك َوَلـا َتْبُسـْطَها ُكـلَّ اْلَبْسـِط َفَتْقُعـَد َمُلوًمـا             قال تعـاىل:    :العدل يف النفقات-

َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن الرمحن: )[، وقال تعاىل مثنيًا على عباد 29]اإلسراء:  َمْحُسوًرا(

ــا( ــَك َقَواًم صــحيح "وأســألك القصــد يف الفقــر والغنــى العظيمــة: " [، وكــان مــن أدعيــة الــنيب  67]الفرقــان:  َذِل

 النسائي.

ذمـيمني: تفـريط وإفـراط، وهـذا هـو معنـى هـذه        وباجلملة : فـمن تأمل أوامر اهلل تعاىل وجـدها وسـطًا بـني خلقـني     

 .: )ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل(القاعدة القرآنية احملكمة

فاعدل مع خلق اهلل وانصف من نفسك، وخّذ احلق واعِط احلق، وتفضل على اخللق فأحسن إليهم، وهـذه مرتبـة   

 ..أخرى

 

الشريعة، من حيث إنها أمرت بثالثة أمور، ال  ت أصولومما حيسن اإلشارة إليه هنا، هو أن هذه اآلية قد مجع

يصــلح شــأن اإلنســان إال بهــا، وهــي: العــدل، واإلحســان، وإيتــاء ذي القربــى، ونهــت عــن ثالثــة أمــور، ال يصــلح  

 . إال بها، وهي: الفحشاء، واملنكر، والبغي الدنيا شأن

 .الدنيا، ويفوزون باآلخرة.وبهذه األوامر الثالثة والنواهي الثالثة تستقيم حياة الناس يف 

أي يأمركم مبا يأمركم به من اخلري، وينهـاكم عمـا ينهـاكم عنـه      )َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن(وقوله تعاىل : 

 من الّشر، لتتعظوا وتتذكروا وتعملوا مبا فيه مرضاة الّله تعاىل ..

 العاملني .. هذا وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد .. واحلمد هلل ربِّ

  

 

 

 املراجع :

 تفسري السعدي )سورة النحل( -

 ابن العربي -أحكام القرآن  -

 د. عمر املقبل –قواعد قرآنية  -

الشيخ : حسني آل  -وقفات مع قول اهلل تعاىل: )إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان (  -خطبة املسجد النبوي   -

 الشيخ
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 من قبس السنة : )إنَّ امُلْقِسِطنَي عند اهلل على َمَناِبَر من ُنوٍر( –درس حديث 

 

إن من أعظم الواجبات على املسلم، أن يكون عاداًل يف أحكامه، وأقواله، وتعامالتـه. فقـد ذكـر اهلل العـدل يف     

 .كتابه، وَأْوَجَبه على عباده، وَذَكَر فضاِئَله.. ومما ورد يف فضل العدل وأهله

إنَّ امُلْقِسـِطنَي عنـد اهلل علـى َمَنـاِبَر     : ) ، قال: قال رسول اهلل ما رواه مسلم عن عبداهلل بن عمرو بن العاص  

 الَّذيَن َيْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِهْم وَأْهِليهْم َوَما َوُلوا(. -وكْلَتا َيَدْيِه َيِمنٌي  -من ُنوٍر عن َيمنِي الرَّْحمِن 

 

يف أماكن مرتفعة، مقربون إىل الرمحن، َوُمَكرَّمون، فإنهم ِبَعْدِلِهم ارتفعوا يف الدنيا وَرَفَع واملعنى: أن العادلني، 

ــَدى بهــا. وهكــذا شــأُنهم يف اآلخــرة، يرفــع اهلل قــدرهم        اهلُل قــْدَرُهم وشــأَنهم حتــى صــاروا كاملصــابيح الــيت ُيْقَت

 مقام رفيع قريب من الرمحن ..ويقربهم إليه وجيعلهم على منابر مرتفعة مضيئة يراها الناس يف 

ويف قوله: "على ميني الرمحن" زيادة يف إكرامهم؛ فجهة اليمني جهة تشريف وتكريم، وكلتـا يديـه ميـني، ميـني     

 . .كما يليق جبالله  وفيه إثبات صفة اليدين هلل تعاىل، يف الربكة واخلري 

 هذا الثواب؟ املقسطون ملاذا استحق

 ثالثة َوَرَدت يف هذا احلديث:ألنهم َعَدُلوا يف أمور 

وهـذا عـام، يشـمل كـلَّ ُحْكـٍم حيكـم بـه املـرء فهـو عـام حتـى يف أقوالـه وتعامالتـه، ويف بيعـه                األول: احُلْكم،

وشرائه، وُنْصِحِه وإرشاِده وفتواه، بل حتى إذا تكلم يف غريه فإنه جيب عليه أن يتقَي اهلل فيما يقول: فال يغتاب، 

ل وحتى مع نفسه، فال يرفعها فوق قدرها. ويقوُل احلقَّ والصدَق ولو علـى نفسـه أو مـع عـدوه ..     وال يتهم بالباطل. ب

ولذا من كمال اإلسالم يف مسألة العدل أن العدل يف كل شيء حتى يف اجلوارح، وهلذا مـن لطـائف مـا يـذكر،     

.. ذكروا علًلا أنها مشية  )نهى أن ميشي الرجل يف نعل واحدة(:  ما ذكره بعض شراح احلديث عند قول النيب 

 .الشيطان، وذكروا من ذلك أن هذا فيه جور مع القدم األخرى، وهذا القول لطيف حيكى يف مسألة العدل

وذلك مع الزوجة فيحسن إليها ويعطيها حقها كاماًل  (، وأهليهم )ألنه قال يف احلديث:  ،الثاني: العدل يف األهل

ة فيجــب عليــه أن يعــدل بيــنهن، وإال فإنــه يــأتي يــوم القيامــة وِشــقُّه مائــل..    ُمــَوفَّرا، وإذا كــان لــه أكثــر مــن زوجــ  

 وهكذا يعدل بني أوالده يف النفقة واملعاملة واإلحسان.

أي ما تولوه مـن أعمـال، سـواء وزارة، أو قضـاء، أو      (. وما َوُلوا )ألنه قال يف احلديث:  الثالث: العدل يف الوالية،

 ، أو َقْسَم صدقاٍت وزكوات. كل ذلك مما يتواله املرء. تدريسًا، أو واليًة مال يتيم

ــنيب        ــول ال ــة اإلنســان نفســه، لق ــى يف معامل ــدل واجــب حت ــَك إنَّ)  :  والع  حقًّــا عليــك وألهِلــك حقًّــا عليــك لربِّ

 .صحيح ابن حبان . ( حقَّه حقٍّ ذي كلَّ أعِط حقًّا عليك وجلسِدك

 ..منزلة العادلني ، فهو قد التزم العدل يف نفسه وأهله والناس أمجعني  وكما بيَّن 
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ومن هذا احلديث النبوي العظـيم يتـبني أن اإلسـالَم ديـُن العـدل .. وخيطـئ كـثري مـن املسـلمني عنـدما يقولـون: إن            

 وهذا ُمخاِلٌف للشرع والعقل .. -هكذا على وجه اإلطالق  -اإلسالم دين املساواة 

 بـني  حكمـتم  وإذا: يقل ومل. 58النسـاء   ﴾ ِباْلَعْدِل َتْحُكُموْا َأن النَّاِس َبْيَن َحَكْمُتم َوِإَذا ﴿ فقد قال تعاىل: أما الشرع:

ــَه ِإنَّ ﴿ :تعــاىل قولــه أيضــًا األدلــة ومــن. بيــنهم فســاووا النــاس ــْأُمُر الّل وفــرَّق الشــارع  .91النســاء  ﴾ َواإِلْحَســاِن ِباْلَعــْدِل َي

كذلك بني الذكر واألنثى يف كثري من األحكام: يف املرياث، والعقيقة، والشهادة، بل ويف كثري من العبادات. 

ولكنه ساوى بينهما يف أصل التكليف. وكذلك فرق الشارع احلكيم بني امُلْحَصن وغـري امُلحصـن يف حـد الزنـا.     

 وغري ذلك من األدلة. 

 َموِضِعه، وإعطاُء الشيء ما يستحقه، فإذا كان يقتضي التسويَة، وجبت املساواة، هو وضع الشيء يف والعدل:

. فالتسوية بني املفرتقني ُظْلم. والتفريق بني املتساويني ظلم. ولذلك َفـرََّق  وإذا كان يقتضي التفريق، َوَجَب التفريق

 اهلل تعاىل بني املسلم والكافر، يف الدنيا واآلخرة. 

دما يكون ُمقسًطا مع املؤمنني، فذلك من اخلري الذي ميارسـه املـؤمن، وهـو أمـر أقـرب مـا يكـون        فإنَّ املؤمن عن

إىل الطبيعي؛ لتماثل العقائد، وتشابه الفكر، ووحدة اهلمِّ، وعقيدة الوالء، فاملؤمنون أبناء جلدة واحدة، يربطهم 

ه أن نقسط يف حكمنا بني املؤمنني، دين واحد، ومصري واحد، ومع كل هذا فقد أمرنا اهلل جل جالله يف كتاب

ــذين يعادونــك، وُيســيئون إليــك،           ولكــن األجــر األعظــم واملقــام األجــود هــو أن تقســط مــع غــري املــؤمنني، مــن ال

وحياولون قتلك؛ ذلك أن العدل ثقيل على النفوس، وخباصة مع املخالفني، لكن اإلنصاف أن جيعل املسـلم نصـب   

قل احلق ولو قال به عدو بعيد، وقـل بـأن   : ) ، أو كما قال ابن مسعود152األنعام ُلوا()َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدعينيه: 

ذلـك أن املـؤمنني قـد طهَّـر اهلل جـل جاللـه قلـوبهم مـن حظـوظ الـنفس، فهـم             هذا باطل ولو قال به صـديق قريـب(  

التشــريع، ثـم الصـرب    يقسطون مع األعداء قبل األصدقاء،.. وذلك يتطلب الـوعي الراشـد والفهـم الـدقيق مـن مـراد       

 .العظيم على ذلك، وهذا هو ُخُلق األنبياء عليهم السالم

وكما أن الشرع دل على أن اإلسالم هو دين العدل. فكذلك العقل ال يرضى إال بذلك، ألن القـول باملسـاواة علـى    

علـى حـد سـواء، اجملتهـد     وجه اإلطالق ُظْلٌم ظاهر.. فلو أن مسؤواًل كاَفَأ موظفيه أو معلمـًا كافـأ طالبـه ُكلَّهـم     

وغري اجملتهد، واملواِظب، وامُلْهِمل. وهكذا يف تقييم املوظفني، ال ُيفرق بني من يستحق الرتقية ومـن ال يسـتحقها،   

 َلَعدُّوا ذلك ظلما وتضييعا لألمانة، مع العلم أنه ساوى بينهم. 

ي ُكـاًل علـى قـدر حاجتـه، فـإن نفقـة       وهكذا مع األوالد: فإن الواجب يف النفقـة الواجبـة هـو العـدل، حبيـث يعطـ      

الصغري ختتلف عن نفقة الكبري، ونفقة الذكر ختتلف عن نفقة األنثـى. إال فيمـا زاد علـى النفقـة الواجبـة، وهـي       

 اهلبة فإنه البد من املساواة ألن العدل يقتضي ذلك.
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 ورزقا فيها بغري حساب .. من أوسع األبوابمتتعا باحلياة الطيبة ودخال اجلنة  وإذا التزم الرجل واملرأة بهذا اخللق 

فإن كنت تريد أن تكون من أولياء اهلل املقربني املقسطني، الذين هم على منابر من نور علـى ميـني الـرمحن يـوم     

 .القيامة؛ فعليك إذًا بالعدل

رياك وليس هناك شرف أعظم من هذا، فليس هذا عظيم مـن عظمـاء الـدنيا يضـعك جبانبـه، علـى يـده الـيمني؛ لـ         

الناس، وإمنا هو اهلل عز وجل؛ جبار السماوات واألرض، وملك امللوك سـبحانه وتعـاىل جيعـل هـؤالء اخللـق الـذين       

هذا شأنهم على منابر من نـور، عـن ميـني الـرمحن، وكلتـا يديـه ميـني، فهـذا املوضـع العظـيم، واملكـان اجلليـل             

 .يغبطهم عليه كل اخللق

 جعلنا اهلل وإياكم من املقسطني وبوأنا منابر النور يف جنات النعيم 

 هذا وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد .. واحلمد هلل ربِّ العاملني .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع :

 . الشيخ : حممد بن صاحل العثيمني- شرح رياض الصاحلني-

 . الشيخ : عبد العزيز بن حممد السدحان -شرح األربعني يف الرتبية واملنهج -

 . للشيخ : أمحد العتيق -خطبة: إن املقسطني على منابر من نور -
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 مفهوم العدل :  (1إذاعة)

 : (1ـة )طالبـ

 احلمد اهلل رب العاملني و الصالة و السالم على أمام املرسلني نبينا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني وبعد:

قدم التاريخ ،وما أن خبا ضوء القيم يف اجملتمعات اإلنسانية على مر العصور إن االهتمام مبفهوم القيم خلق قديم 

حتى قيض هلم اخلالق عز وجل من األنبياء و الرسل من يذكي جذوتها ليسطع نورها ناشرا كل فضيلة و مضت 

وغارسة  خالق،تلك الرعاية اإلهلية مستمرة يف تعاليم و آداب الرسالة احملمدية اخلالدة فجاءت متممة ملكارم األ

 بهديها مفهوم القيم يف أعماق النفوس لينعكس ذلك واقعا مشاهدًا يف سلوكيات الفرد و اجملتمع.

وحديثنا اليوم عن قيمة من القيم اليت عليها عمار الكون وصالح العباد ، بها يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم 

تقرار ويزول الظلم و العدوان هذه القيمة هي قيمة و أمواهلم فتصل احلقوق إىل أصحابها و حيل األمن و االس

العدل و املراد بها إعطاء كل ذي حق حقه من غري حتيز وال حماباة ودون تدخل ألهواء ذاتية أو مطامع شخصية 

أَلَماَناِت ِإَلى ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا ا :وهو ضد اجلور و الظلم وقد أمر اهلل بإقامة العدل يف كتابة قال تعاىل 

 َن َسِميًعا َبِصرًيا َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل ِإنَّ الّلَه ِنِعمَّا َيِعُظُكم ِبِه ِإنَّ الّلَه َكا

  {58النساء/}

  (2ـة )طالبـ

والعدل له مكانة رفيعة ومنزلة عالية منيعة ويكفي العدل شرفًا و رفعة أنه اسم من أمساء اهلل احلسنى وصفة 

من صفاته العال فهو سبحانه العدل الذي ال يظلم فكل ما أخرب اهلل به صدق و كل ما حكم به عدل ما من 

السموات واألرض وعلى العدل قامت شيء يف ملكوت اهلل إال وهو قائم على القسط و العدل فبالعدل قامت 

اخلالفة البشرية اليت جعلها اهلل آلدم عليه السالم وذريته يف األرض فهو دعامة بقائها وأساس تطورها وبه تنزلت 

ُهُم َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَع الرساالت السماوية كلها إلقرار احلق وبسط العدل قال تعاىل 

 {25احلديد/}اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط 
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 : (1ـة )طالبـ

وإليه دعا فقد أمر اهلل رسوله عليه السالم بالعدل بني الناس على خمتلف   وبالعدل قامت رسالة حممد 

أنه قال : بينما رسول اهلل  ما جاء يف احلديث عن أبي سعيد اخلدري  العقائد و األجناس ومن مشاهد عدله 

  يقسم قسمًا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول اهلل  بعرجون كان معه فُجرح بوجهه فقال له رسول اهلل

 . رواه أبو داود  )تعال فاستقد( فقال : بل عفوت يا رسول اهلل 

طبق على مجيع البشر ال فرق منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا عدل ي هذا هو العدل العاملي الذي جاء به حممد

بني قريب و بعيد و ال بني غين و فقري وال بني وقوي و ضعيف ، عدٌل يكفل احلق لكل الناس ولو كانوا من غري 

ْجِرَمنَُّكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِمنَي ِلّلِه ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل َي املسلمني أو األعداء املناوئني قال تعاىل 

 {8املائدة/}  ْعَمُلوَنَشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبرٌي ِبَما َت

  (2ـة )طالبـ

تضامنًا بني أفرادها وسالمًا سارت األمور بني الناس على هذا املنهج السليم بسط اخلري ظالله على األمة كلها 

ان املرصوص يشد بعضه بعضا ويتطلع يوأمانًا يف ربوعها وإشاعة للمحبة واأللفة فيما بينها فيكونون كالبن

العادلون إىل ظل عرش الرمحن يوم ال ظل إال ظله وإىل املنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة يف اجلنة اليت يبوؤها اهلل 

)إن املقسطني على منابر من نور على ميني الرمحن عز وجل وكلتا يديه :       ل اهلل لعباده املقسطني قال رسو

 رواه مسلم ميني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ُولوا(

 نسأل اهلل أن جيعلنا منهم وحيشرنا يف زمرتهم وجيعلنا من عباده الذين يهدون باحلق وبه يعدلون
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 (2إذاعة )

 : (1ـة )طالبـ

 اهلل الرمحن الرحيم بسم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 صباحٌٌ حبمد اهلل أشرق ، ويوٌم مجيٌل حبضوركم يتألق .

 بك اللهم أصبحنا ،وقــفنا  .. أمام جالل وجهك خاضعينا    

 رأينا الشمس تنسج للروابي  .. خيوط شعاعـهـا تــاجًا مثينا   
 

  ليت نبدؤها معا بهذه اآلية الكرمية :معنا يف إذاعة مصالكم وا حياكم اهلل 

  (2ـة )طالبـ

َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبـى َوَيْنَهـى َعـِن اْلَفْحَشـاِء َواْلُمْنَكـِر َواْلَبْغـِي َيِعُظُكـْم َلَعلَُّكـْم          َواْلِإْحَساِن ِباْلَعْدِل َيْأُمُر اللََّه ِإنَّ ﴿

  91النحل  ﴾َتَذكَُّروَن 

 : ( 1ة )طالبـ

 ما هو أول أمر أمرنا اهلل به يف اآلية السابقة؟ 

 :(3ـة )البـط

ضـد  أمرنا تعاىل يف هذه اآلية بقيمة خلقية وسلوكية عظيمة هي قيمة العـدل والعـدل    ﴾ِباْلَعْدِل  َيْأُمُر اللََّه ِإنَّ ﴿ 

حق اإلنسان فال يبخس  ،قال ابن حزم : هو أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه. احلكم باحلق وهواجلور، 

 .وقد حرص اإلسالم على تقوية جانب العدل يف حياة املسلمعلى غريه ، رنفسه وال جيو

 

 : (1ـة )طالبـ

وهذا  إقامة العدل باإلحسان، واإلحسان هو أعلى املراتب اإلميانيةيف هذه اآلية قرن اهلل سبحانه وتعاىل وقد 

 دليل على أهمية العدل وفضله، فما هي أهم فوائد العدل ومثراته؟
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 : (2ـة )طالبـ

 نعم صدقت، للعدل مثرات جليلة منها: 

  :42املائدة:( اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي ِإنَّ) حمبة اهلل تعاىل؛ كما قال تعاىل.]. 

   إن املقسطني على منابر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  قالعلو املنزلة عند اهلل تعاىل يوم القيامة، فقد

 1وامن نور عن ميني الرمحِن عز وجل، وكلتا يديه ميني، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما وًل

 ـي لي أن أكمل شيئا من مثرات العدل.امسحـ:  (3ة )طالبـ

 أخربنا ف ،عرضها السموات واألرض َةألهلها جناليت هي مطلب كل مسلم واليت أعد اهلل  العدل يوصل للتقوى

 () اعدلوا هو أقرب للتقوىقال تعاىل : ، القرآن الكريم أن الطريق املؤدي للتقوى واملوصل هلا هو : العدل

  ة نظمـ العدل واإلنصاف يف نيل احلقوق ــ سـواء علـى مسـتوى األسـرة الواحـدة أو علـى مسـتوى العـاملني يف امل        إن

 أكرب العوامل اليت تساعد على زرع احملبة واملودة يف القلوبو من هالواحدة ـ 

  حيـث تسـود    حـول قيادتهـا   الرعية قوة متاسك البنيان االجتماعي والسياسي والتفافكذلك فالعدل يؤدي إىل

 أمٍن وأمان. ويعيش اجملتمع كله يف ستقرارعم االياحملبة و

  عمـر بـن عبـد العزيـز أن     اخلليفـة العـادل   يف زمـن   ولقد حدث: سبب يف كثرة اخلريات وتنزل الربكاتوالعدل

 .فاض املال يف األيدي حتى صار الناس يبحثون عن من يأخذ الزكاة فال جيدونه

 

 : ( 1ـة )طالبـ

 ولكن السؤال .. هل العدل خاص بالقاضي واحلاكم، وما عالقتنا حنن يف املدرسة أو املنزل بهذا كله؟

 رف على املزيد عن ذلك بإذن اهلل.تابعونا يف إذاعاتنا القادمة وسنتع

 

 وشاركونا هذا الوسم )اهلاشتاق( على تويرت 

 الطالبات مشاركة فيهوسيتم تكريم أكثر  

 )يوضع هنا اسم املدرسة( _مصلى_)يوضع اسم املدينة(_العدل#

 2111ث_مصلى_الرياض_العدل#مثال 

 

                                                           
1

 رواه مسلم 
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 ةحول صور العدل يف حياة الطالبـ الفكرة : حوار

فــيض عطائــه، الســالم علــيكم ورمحــة اهلل وبركاتــه، صــباحكم نــوٌر بطاعــة اهلل و خــرٌي مــن   (1ـة  )طالبـــ

 الطالبات؟ صور العدل يف حياتنا حنن  ـة حولته املعلمـن البحث الذي طلبكيف احلال، هل أعددت

 نعم أعددته   (2ـة  )طالبـ

 وما هي أهم الصور اليت دونتموها؟( 1ـة  )طالبـ

من فئات اجملتمـع الـيت ُعـين بهـا اإلسـالم وحـّث املسـلم        أنا كتبت عن العدل مع اخلدم، فاخلدم  (3ـة  )طالبـ

على حّتري العدل واإلحسان إليها، وقد أمر النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم صـحابته بالرأفـة والعـدل مـع اخلـدم         

فمــن كــان أخــوه حتــَت يــِده،   )إخــواُنكم َخــَوُلكم، جعَلهــم اهلُل حتــَت أيــدِيكم، ومــا حتــت أيــدينا فقــال: 

وكم نرى 2فْلُيطِعْمه مما يأُكُل ، ولُيْلِبسه مما َيلَبُس، وال ُتكلِّفوهم ما َيغِلُبهم، فإن كلَّفُتموهم فأعينوهم.(

أن تظلم  يف جمتمعنا من يظلم اخلدم والسائقني والعمال ويكلفهم ما ال يطيقون، ومن أعظم الظلم عند اهلل

 3{َأاَل َلْعَنُة الّلِه َعَلى الظَّاِلِمنَي}: من هم دونك . قال تعاىل

أما أنا فكتبت عن العدل مع الصديقات والزميالت: حيث الحظت البعض منا يتعامل مع زمالئـه  ( 4ـة )طالبـ

حسـب هـواه وميلـه، ورضــاه عنـه أو سـخطه،و ال يتعامــل مبنظـار العـدل واإلنصــاف فـيظلم بـالقول الباطــل أو          

ة على منكر، بل إن من أعظم ظلم األصحاب أن ال يكون الصاحب ناصحا لصاحبه شهادة الزور، أو اإلعان

انصر أخاك ظامًلا أو مظلوًما . فقال رجٌل : يا رسوَل اهلِل ، )ومصوبا خلطئه وقد قال صلى اهلل عليه وسلم : 

متنُعه من الظلـِم فـإنَّ   أنصُره إذا كان مظلوًما ، أفرأيَت إذا كان ظامًلا كيف أنصُره ؟ قال : حتِجُزه ، أو 

 4(ذلك نصُره
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رائع .. أما أنا فكتبـت عـن العـدل مـع األقـارب ، فـنحن نشـهد ظلمـا كـبريا يف هـذا اجلانـب مـن              (1ـة )طالبـ

يكون العدل مع األقارب بالقيام حبقوقهم على اختالف مراتبهم والقيام بصلتهم الواجبة واملستحبة حياتنا، و

ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإيَتاِء  )قال تعاىل :  فريضة واجبة ثم األقرب فاألقرببدءًا بالوالدين وحقهما 

يف قوله  َوِإيَتـاِء ِذي اْلُقْرَبـى : لفـظ يقتضـي صـلة الـرحم ويعـم مجيـع إسـداء           -؛ قال ابن عطية  5(ِذي اْلُقْرَبى

كـل مـن وصـل يف ذلـك إىل غايـة وإن علـت يـرى أنـه مقصـر ،          اخلري إىل القرابة ، وتركه مبهًمـا أبلـغ ، ألن   

وهذا املعنى املأمور به يف جانب ) ذي القربى ( داخـل حتـت العـدل واإلحسـان ، لكنـه تعـاىل خصـه بالـذكر         

 .اهتماًما به وحًضا عليه

ما شاء اهلل .. مجع رائع حلقوق هامة جيب أداؤها بعدٍل وإحسان، تعالوا بنا لبقية زميالتنـا نسـمع    (2ـة )طالبـ

 منهم عن ماذا كتبوا هم أيضا..

 وينتهي املشهد

 

 وشاركونا هذا الوسم )اهلاشتاق( على تويرت

 وسيتم تكريم أكثر  الطالب/الطالبات مشاركة فيه

 ع هنا اسم املدرسة()يوض_مصلى_)يوضع اسم املدينة(_العدل#

 2111ث_مصلى_الرياض_العدل#مثال 
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 ( : العدل احملمدي 4إذاعة)

   (1ـة  )طالبـ

 ، الــدين ويــوم الـدنيا  يف للمــؤمنني الفــالح وطريـق  ، الصــاحلني ودأب ، األتقيــاء وصـفة  ، العظمــاء خلــق العـدل 

 العاملني سيد ونصيبًا قدرًا ،وأكثرهم ذلك يف أعظمهم وكان ، واملربون والقادة والصاحلون األنبياء به حتلى

 . التسليم وأزكى الصالة أفضل عليه عبداهلل بن حممد ، أمجعني الرسل وخامت ،

 مـع  تعاملـه  يف وعـدل  ، وعـال  جـل  ربه مع تعامله يف عدل ، اجلليلة وصفاته ، العظيمة أخالقه من خلق فالعدل

 ، خمـالف  أو موافـق  ومـن  ، صديق أو صاحب ومن ، بعيدأو  قريب من ، اآلخرين مع تعامله يف وعدل ، نفسه

 الَّـِذينَ  َأيَُّهـا  َيـا  } مـبني:  واضح بقول خوطب من يعدل ال وكيف ،  عدله من نصيب له املكابر، العدو حتى

 ِللتَّْقـَوى  َأْقـَربُ  ُهـوَ  اْعـِدُلواْ  َتْعـِدُلواْ  َأالَّ َعَلى َقْوٍم َشَنآُن َيْجِرَمنَُّكْم َواَل ِباْلِقْسِط ُشَهَداء ِلّلِه َقوَّاِمنَي ُكوُنوْا آَمُنوْا

 مـع  ، شؤونه من شأن كل يف وجل عز اهلل أمر ميتثل فكان ،8:املائدة { َتْعَمُلوَن ِبَما َخِبرٌي الّلَه ِإنَّ الّلَه َواتَُّقوْا

 . اجلميع مع بالعدل آخذًا ، وأعدائه أصحابه

 عقـده  الفضـول الـذي   حلـف  شـهد  فقـد  سـنِّه؛  حداثـة  منذ  اهلل رسول عليها ُفطر غريزة العدل ُخُلُق لقد كان

حتكـيم قـريش لـه يف     وكـذلك  َبعثتـه،  قبـل  وذلـك  ُجـْدعان،  بـن  اهلل عبد دار يف املظلوم لنصرة قريش من نفر

وضــع احلجــر األســود بعــد خــالف شــديد بيــنهم كــاد يفضــي بهــم إىل االقتتــال . فقــالوا بتوفيــق مــن اهلل تعــاىل    

أول قـادم ، فقـالوا هـذا األمـني هـذا احلكـم رضـينا بـه فحكـم بـأن            ُنحِكُم أول قادم علينا غدًا ، فكان 

بيديـه ووضـعه يف مكـان مـن جـدار البيـت .        يوضع احلجر يف ثوب وتأخذ كل قبيلة بطرف ، ثـم أخـذ احلجـر   

 . فحكم فعدل ، وكان مظهرًا من مظاهر عدله 

  (2ـة )طالبـ

 نبويَّـة  مبواقـف  السـرية  كتـب  وامـتألت  حياتـه،  طيلـة  له وجعله منهًجا والقسط بالعدل  اهلل رسول التزم لقد

 سـواء  بـه،  احملـيطني  وعلـى  بيتـه،  وأهـل  نفسـه  علـى  احلـقِّ  والقضـاء  بالعدل متسُّكه يف  اهلل رسول قوَّة تبني

 وقـد  العامَّـة،  األحـوال  مـن  وغريهـا  احلربيَّـة،  أو السـلميَّة  األمـور  يف أو اهلل، حـدود  من حدٍّ يف العدل هذا كان

 ِخْبـتُ  َقـدْ  َأْعـِدْل؟  َلـمْ  ِإْن َيْعـِدلُ  َوَمـنْ ! :)َوْيَلـكَ  عليـه  فردَّ ،  اهلل رسول عدل من ينتقص أن املنافقني أحد أراد

 متفق عليه واللفظ ملسلم . َأْعِدْل ( َلْم ِإْن َوَخِسْرُت

 حقـه  يسـتويف  أن حقـه،  يف أخطأ أنه ظن ممن يطلب عندما ، صورة أبهى يف  منه العظيم اخللق هذا ويظهر

ــه بــالقود ، ــه مــا ذكــره ابــن إســحاق   من ــوَم أصــحاِبه صــفوَف عــدََّل  اهلِل رســوَل أنَّ)  ، ومن ــدٍر ي ــِده ويف ب  ي

 الصـفِّ  مـن  ُمْسـتنِتٌل )خـارج(   وهـو  النَّجـارِ  بـنِ  عـدي  بـين  حليَف َغزيََّة بِن بسواِد فمرَّ القوَم به يعدُِّل قدٌح)عود(

  فأِقْدني والعدِل باحلقِّ اهلُل بعثك وقد أوَجْعَتين اهلِل رسوَل يا فقال: سواُد يا استِو وقال: بالقدِح بطِنه يف فطعن
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 يـا  هـذا  علـى  محلـكَ  مـا  فقـال:  بطَنه فقبَّل فاعتنَقه قال: استِقْد وقال: بطِنه عن  اهلِل رسوُل فكشف قال:

 رسوُل له فدعا جلَدك جلدي مَيسَّ أن بك العهِد آخُر يكون أن فأردُت ترى ما حَضر اهلِل رسوَل يا قال: سواُد

 .الصحيحة السلسلة يف األلباني حسن إسناده ( سواُد يا استِو له وقال:  اهلِل

 ، واملسـاواة  العـدل  حيـب  بـل  ، أصـحابه  علـى  التميـز  يكـره  فهـو  ، وترحالـه  حلـه  يف  للرسـول  مـالزم  والعدل

 كـانَ  بعـريٍ  علـى  ثالثـةٍ  كلُّ بدٍر يوَم ُكنَّا) : قاَل  مسعوٍد بِن اللَِّه عبِد فعن ، مثلهم واملتاعب املشاق وحتمل

 حنُن:  فقاال:  قاَل اللَّه  رسوِل ُعقَبُة )دور( وكانت:  قاَل  اللَِّه رسوِل زميَلّي طالٍب أبي بُن وعليُّ لبابَة أبو

                .املسند  .الصحيح حسن(  منكما األجِر عِن بأغنى أنا وال منِّي بأقوى أنتما ما قاَل عنَك منشي

 (3ـة  )طالبـ

 مـن  اجلـاني  كـان  ولـو  ، الناس بني العدل إلقامة سبحانه شرعها اليت ، اهلل حدود تعطيل يرضى ال  وكان

 تسرق.. قريش أشراف من بل.. فحسب مكة أشراف من ليست القوم علية من امرأة هي فها ، وأحبابه أقربائه

 ويقطع.. احلد عليها فيقيم  اهلل رسول إىل أمرها يصل أن وعشريتها قومها عليها وخيشى  النيب عهد على

 الوجهـاء،  من األشراف من فهي.. والغم الكرب ويعرتيهم لشأنها ويهتمون.. واملساواة العدالة ملبدأ حتقيقًا يدها

 األمر؟؟ هذا من خنلصها كيف احليلة، ما العمل، ما

على  يقدر من.. شفاعته ترد ال وشفيعا ، اهلل  رسول عند هلا شفيعًا جند أن إال املرأة هلذه خالص وال جناة ال

 إنـه .. احلـب  بـن  احلـب  إنـه  ،زيـد   بـن  أسامة..  اهلل رسول حب إال األمر هذاعلى  يستطيع ال فيقولون هذا؟

 . شفاعته ترد ال الذي الشفيع

.. شـفاعته  قبول من الثقة كل واثق وهو املرأة هذه شأن يف فيكلمه .اهلل  رسول إىل  أسامة يأتي وبالفعل

 أتشـفع  ألسـامة  فيقـول .. اهلل على حـدود  الغرية دوافع نفسه يف وتثور عيناه، وحتمر وجهه، يتلون  بالنيب فإذا

 إمنـا  السـابقة  األمـم  هـالك  أن هلم يبني الناس يف خطيبًا يقف ..ثم مستعظمًا مستنكرًا اهلل؟؟ حدود من حد يف

 سرق إذا كانوا أنهم.. قبلكم من الذين أهلك إمنا"  اخلالدة قولته فيقول اهلل حدود تطبيق عدم بسبب كان

 " .احلد عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا.. تركوه الشريف فيهم

 بـني  والتمييـز  النـاس  بـني  التفرقـة  مبـدأ  الظـامل  اجلـائر  املبـدأ  بهـذا  يرضـي  فهـوال  والعـدل  بـاحلق  جـاء الـنيب   

 اجلاهليـة  مبـدأ  هـو  فهـذا .. شـأنه  لقلة ويهان ُيزدرى ضعيف وهذا.. لشرفه ويُعظم ُيكرم شريف فهذا.. العناصر

 ولكـل  قـانون  فئـة  لكـل  وخـدم،  أفاضـل  وضـعفاء،  أشـراف  وعبيـد،  سـادة  وطبقـات،  فئـات  إىل الناس تقسيم

 نظام . مجاعة

 يشــمل واحــد، قــانون علــى مجيعــًا النــاس وأقــام اجلــائرة، والقــوانني الباليــة، الــنظم هــذه حطــم الــنيب  لقــد

 .13احلجرات  (َأْتَقاُكْم اللَِّه ِعنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَّ) والعبيد، السادة واحلقري، والعظيم والكبري، الصغري

 حممـد  بنـت  فاطمـة  أن لـو  واهلل) اخلالـدة  كلمتـه : ويقـول .. الشـفاعة  هلـذه  عليـه  وسـالمه  ربـي  صـلوات  فيغضب

 اإلسالم رسالة ليثبت أن اخلالد الذي ضربه النيب  املثال لكنه تسرق، أن . وحاشاها.(يدها لقطعت سرقت

 .جمامله ال حماباة، ال العدل، دعوة هي إمنا حممد  ودعوة
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 (4ـة )طالبـ

 األديـان  أصـحاب  عنـد  يتوقَّـف  ال مطلًقـا،  أمـًرا   عنـده  العـدل  فكـان  املسـلمني،  لينعم به غـري  وامتدَّ عدله 

 مـا  كائًنـا  الدنيويـة  والعالقـات  األرضـيَّة  الوشـائج  مـن  ذلك غري وال املخالفة، واملصاحل والعصبيَّات واألجناس،

 الـنَّيبِّ  إىل َفَقدَّْمُتـهُ  َفَجَحَدِني، أرٌض اليهود من رجٍل وبني بيين كان: يقول   قيس بن األشعث فهذاكان. 

، اهلل رسول لي فقال  :َيْحلف ِإًذًا اهلل، رسول يا: قلُت: قال". اْحِلْف: "لليهوديِّ فقال. ال: َبيَِّنٌة؟ قلُت )َأَلَك 

. البخـاري  77: عمـران  آل {َقِلـيالً  َثَمًنـا  َوَأْيَماِنِهْم اللَِّه ِبَعْهِد َيْشَتُروَن الَِّذيَن ِإنَّ}: تعاىل اهلل فأنزل. مبالي ويذهب

  ومسلم .

 رسـول  إىل فيأتيـان  يهـودي،  واآلخر  الرسول صحابة من أحدهما رجلني؛ بني اختصاٌم! حقًّا عظيٌم ملوقف إنه

يقضـي بـأن    والشـرع  حتيُّـز،  أو حمابـاة  دون فيهمـا  الشـرع  يطبِّق أن إالَّ أمامه  جيد فال بينهما، ليحكم  اهلل

 البينة على املدعي واليمني على من أنكر .

 ولعــل ، إلــّي ختتصــمون إنكــم) :   الــنيب يقــول – القضــاء يف الســيما – الــبعض حقــوق تفويــت مــن وخوفــًا

 بقولـه  شيئا أخيه حبق له قضيت فمن ، - حّجته إظهار على أقدر:  أي – بعض من حبجته أحلن بعضكم

 . عليه متفق(  يأخذها فال النار من قطعة له أقطع فإمنا

 النـاس  وشـعر  ، عليـه  وما له ما امرئ كل وعلم أصحابها إىل احلقوق عادت  للنيب العادل املنهج ظالل ويف

 احلـقّ  تقـيم  ماضـية  وسـّنة  رفيعـاً  نظامًا  وضع أن بعد ، األحكام وعدالة القضاء بنزاهة وكافرهم مسلمهم

 وال ، حّقه فوات من خيشى الفقري فال ، الظامل واألخذ على يد ، للمظلوم النصرة فيه منهٌج ، بالعدل وتقضي

 . تعاىل اهلل حدود من حدٍّ درء يف يطمعون الشافعون وال ، له ليس ما على احلصول يف يطمع الغين

 النفـوسُ  فيها اهلل، فتهنأ يريدها كما احلياة تسري حتى الناس؛ أمر ولي من لكل والقدوة املثل ضرب فِبَعْدِلِه

 حنـوه  األنظـار  يلفـت  أن ، الرفيـع  واألدب ، العظيم اخللق بهذا  . واستطاع.البشرية وتسعد األفئدة، وتسرتيح

.اللـهم   للنـاس  أخرجـت  أمـة  خلـري  فريـداً  منهاجـاً  ويرسـم  ، العظيمـة  مبادئـه  إىل املشاعر واألحاسـيس  وحيرك ،

الذاكرون األبـرار ، وصـلي علـى حممـد مـا تعاقـب الليـل والنهـار وحشـرنا يف          صلي على حممد عدد ما ذكره 

 زمرته يا رحيم يا غفار .

 دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وأخر


