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  دولة االمارات العربیة المتحدة

  وزارة التربیة والتعلیم

 
 

 
 
 

 
 

 تقریر عن :
 العدل في اإلسالم

 
 
 
 
 
 

 
  االسم :

  الصف:



التربیة اإلسالمیة   المادة :  

 
 المقدمة :

 
 قال اهللا عز وجل في كتابه الكریم:

 
  ( وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما یعظكم به إن اهللا كان سمیعا بصیرا  (

 

 
 الموضوع :

 
 العدل من األسس التي علیها عمار الكون، وصالح العباد، لذا حث علیه اإلسالم

 وجعله أساًسا للحكم بین الناس: لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب
 والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس (الحدید:(

.25 
 
 

 واهللا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل المقسط، فهو سبحانه ال یحكم إال بالحق، وال
  یقول إال الحق، وال یقضي إال بالحق: واهللا یقضي بالحق.

 
 

 وقد نفى سبحانه الظلم عن نفسه، وحرمه على عباده، فقال تعالى: وما ربك بظالم
 للعبید {فصلت: 46}، وقال في الحدیث القدسي: "یا عبادي إني حرمت الظلم على
 نفسي، وجعلته بینكم محرًما فال تظالموا". {رواه مسلم، ك البر والصلة ( 2577.

 
 واهللا سبحانه وتعالى هو الحكم الملزم حكمه كوًنا وشرًعا، وشرائعه سبحانه عدل

 كلها، فال خیر إال فیها، وال عدل إال بها: إن الحكم إال هللا أمر أال تعبدوا إال إیاه ذلك



 الدین القیم.
 
 

 واإلمام العادل هو الذي یتبع أمر اهللا وحكمه، فیضع كل شيء في موضعه من غیر
 إفراط وال تفریط، وكل میل عن الشرع فهو میٌل عن العدل وإقرار للظلم الذي هو

 ظلمات یوم القیامة.
 

 ودستور المسلمین یحث على العدل واإلحسان، وینهى عن المنكر والبغي: إن اهللا
 یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم

 لعلكم تذكرون{النحل: 90)
  
 

 ویأمر الحكام بأداء األمانات إلى أهلها والحكم بین الناس بالعدل، ویحث
 الرعیة على طاعة أولي األمر: إن اهللا یأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها
 وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما یعظكم به إن اهللا كان
 سمیعا بصیرا (58) یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي
 األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون

  باهللا والیوم اآلخر ذلك خیر وأحسن تأویال {النساء: 58، 59(
 

 ویحث على العدل في المقال- القول- والعدل في الفعال- العمل-: یا أیها
 الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدین

 واألقربین إن یكن غنیا أو فقیرا فاهللا أولى بهما فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا
 {النساء: 135}، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد اهللا أوفوا

 {األنعام15)
 

 والتزام العدل واجب حتى في الفتن واالقتتال بین المسلمین: وإن طائفتان
 من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا

 التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل



 وأقسطوا إن اهللا یحب المقسطین {الحجرات: 9((.
 
 

 وواجب على المسلمین أن یلزموا العدل حتى مع األعداء، فال تكون
 عداوتهم وبغضهم سبًبا في ظلمهم؛ ألن المسلمین هم حملة المنهج الرباني
 الذي أنزل على محمد صلى اهللا علیه وسلم لیقیم العدل: یا أیها الذین آمنوا

 كونوا قوامین هللا شهداء بالقسط وال یجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا
 اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبیر بما تعملون {المائدة: 8((.

 
 ولما رأى المسلمون ما حدث بقتالهم یوم أحد من تمثیل قالوا لو أصبنا

 منهم یوًما من الدهر لنزیدین علیهم، فأنزل اهللا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما
 عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین {النحل: 126((.

 
 رواه عبد اهللا بن أحمد، والطبراني، وقال ابن حجر في الفتح: وقد ذكر

روایات ضعیفة في هذا الباب، وهذه طرق یقوي بعضها بعًضا (ج7 ص
.))430 

 
 وقد بیَّن النبي صلى اهللا علیه وسلم فضیلة العدل واإلمام العادل في أحادیث

 كثیرة منها قوله صلى اهللا علیه وسلم : "سبعة یظلهم اهللا في ظله، یوم ال
 ظل إال ظله: إمام عادل". متفق علیه، وقوله صلى اهللا علیه وسلم :

 "المقسطون عند اهللا على منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل، وكلتا
 یدیه یمین، الذین یعدلون في حكمهم وأهلیهم وما ولوا". {مسلم 1827}
 وقال صلى اهللا علیه وسلم : "إن أحب الناس إلى اهللا یوم القیامة وأقربهم

 منه مجلًسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى اهللا یوم القیامة وأشدهم عذاًبا
 إمام جائر". {الترمذي 1329، والبغوي في شرح السنة (ج10 ص65)،

 وقال: حسن غریب((.
 
 



 
 بعث النبي صلى اهللا علیه وسلم عبد اهللا بن رواحة إلى أهل خیبر یخرص

 علیهم ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن یقدموا إلیه رشوة لیرفق بهم، فقال
، وألنتم أبغض إليَّ من  لهم: واهللا لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليَّ

 أعدادكم من القردة والخنازیر، وما یحملني حبي إیاه، وبغضي لكم على أال
 أعدل فیكم، فقالوا: بهذا قامت السماوات واألرض. {أبو داود وابن ماجه

 بسند حسن، ورواه مالك في الموطأ مرسًال((.
 وجاء جعدة بن هبیرة إلى علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه فقال: یا أمیر
 المؤمنین، یأتیك الرجالن أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله، واآلخر لو
 یستطیع أن یذبحك لذبحك فتقضي لهذا على هذا؟ فقال علي: إن هذا شيء

 لو كان لي فعلُت، ولكن إنما ذا شيء هللا. {ذكره ابن كثیر في البدایة
 والنهایة في ترجمة علي ج8 ص6((.

 
 وفي أول خطبة لعمر بن عبد العزیز بعد تولیه الخالفة حمد اهللا وأثنى علیه

 ثم قال: أما بعد: فإنه لیس بعد نبیكم نبي وال بعد الكتاب الذي أنزل علیه
 كتاب، أال إن ما أحل اهللا حالل إلى یوم القیامة، وما حرم اهللا حرام إلى یوم
 القیامة، أال إني لست بقاٍض ولكني منفذ، أال إني لست بمبتدع ولكني متبع،

 أال إنه لیس ألحٍد أن ُیطاع في معصیة اهللا، أال إني لست بخیركم ولكني
 رجٌل منكم، غیر أن اهللا جعلني أثقلكم حمًال، ثم ذكر حاجته. {ابن سعد في

 الطبقات ج5 ص250((.
 

 ففي هذه الخطبة التي تعتبر نموذًجا اللتزام العدل ودستوًرا للحكم؛  بیَّن
 عمر األسس التي سیقوم علیها حكمه:

 
 1 اتباع شرع اهللا وتنفیذه على الكافة

 
 2 اتباع سنن الهدى ونبذ االبتداع.



 
 3 ال طاعة لمخلوق في معصیة اهللا، إنما الطاعة في المعروف

 
 4 ال یتمیز الوالي عن رعیته بشيء فهو منهم ولیس بخیرهم، وقد یكون

 بینهم من هو خیٌر منه.
 

 5 إیمان اإلمام بما علیه من أعباء جسام وهو مسئول عنها أمام ربه وأمام
 رعیته وكل ذلك سبیل لتحقیق العدل والرفق بالرعیة.

 وإعماًال لهذا المنهاج كان عمر یقول للناس: الحقوا ببالدكم فإني اذكركم
 في بالدكم وأنساكم عندي، أال وإني قد استعملت علیكم رجاًال ال أقول هم

 خیاركم، ولكنهم خیٌر ممن هو شٌر منهم، فمن ظلمه عامله بمظلمة فال إذن
، واهللا لئن منعت هذا المال نفسي وأهلي ثم بخلت به علیكم، إني إًذا  له عليَّ
لضنین، واهللا لوال أن أنعش سنة أو أسیر بحق ما أحببت أن أعیش فواًقا(1

 ). {ابن سعد (ج5 ص253))
 

 عدالة الخلیفة الراشد عمر بن عبد العزیز
 

 لقد كان عمر بن عبد العزیز رحمه اهللا یرى استصالح ما فسد من حال
 الرعیة بالعدل، وبما دلت علیه الشریعة، ولیس باللجوء إلى ألوان القهر

 واإلذالل والقوانین االستثنائیة.
 ذكر السیوطي في تاریخ الخلفاء عن یحیى الغساني قال: لما والني عمر

 بن عبد العزیز الموصل، قدمتها فوجدتها من أكثر البالد سرقًة ونقًبا،
 فكتبت إلیه أعلمه حال البلد وأسأله: آخذ الناس بالظنة، وأضربهم على

 التهمة، أو آخذهم بالبینة وما جرت علیه السنة ؟ فكتب إليَّ عمر أن آخذ
 الناس بالبینة وما جرت علیه السنة، فإن لم یصلحهم الحق، فال أصلحهم

 اهللا.
 قال یحیى: ففعلت ذلك، فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح

 البالد وأقلها سرقة ونقًبا.



 
 وكتب الجراح بن عبد اهللا إلى عمر بن عبدالعزیز: إن أهل خراسان قوٌم

 ساءت رعیتهم، وإنه ال یصلحهم إال السیف والسوط، فإن رأى أمیر
 المؤمنین أن یأذن في ذلك.

 
 فكتب إلیه عمر: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت
 رعیتهم وأنه ال یصلحهم إال السیف والسوط، فقد كذبت، بل یصلحهم العدل

 والحق، فابسط ذلك فیهم. والسالم. {تاریخ الخلفاء وقد عزاه البن
 عساكر((.

 
 

 والعدالة التي نعنیها لیست فقط العدالة القانونیة التي یعبر عنها بالمساواة،
 وإنما هي العدالة الشاملة التي تعم الحاكم والمحكوم على حد سواء، وتشمل

 العدالة االجتماعیة واالقتصادیة وكفالة حقوق األفراد وحریاتهم.
 

 هذه هي عدالة اإلسالم تضمنها شریعة اإلسالم، فهل من أوبة وهل من
 رجوع: الذین إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا

 بالمعروف ونهوا عن المنكر وهللا عاقبة األمور {الحج: 41}. وعد اهللا
 الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في األرض كما استخلف

 الذین من قبلهم ولیمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعد
 خوفهم أمنا یعبدونني ال یشركون بي شیئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم

 الفاسقون {النور: 55{.
 
 

 الخاتمة :
 هذه هي حیاة االنبیاء والمسلمین عامة تفوح منهم العدل واالنصاف

 وهذا هو دیننا الحنیف دین الیسر لیس العسر واخر دعواي ان
 الحمدهللا رب العالمین ..



 

 المرآجع :
 

 كتاب الموطـأأ ، مالك بن أنس بن ملك بن عامر ، ، دار إحیاء التراث العربي ،
 بیروت

 
 قصص األنبیاء (ت: الفرماوي) ، إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ، دار

 الطباعة والنشر اإلسالمة
 

 موسوعة ویكیبدیا
http://www.uae7.com/vb/t46871.html 
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