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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 العدالة االجتماعية ودولة القانون

 7102ًََٗ٘  72 :فٖ جشٗذٓ أخباس الخل٘جتاسٗخ الٌشش 

 صكشٗا خٌجٖ كتَسذالبملن: 

 

أتزكشٍى الحذٗج الٌبَٕ الششٗف الزٕ سٍتِ الس٘ذٓ أم الوؤهٌ٘ي 
ػائشٔ سضٖ اهلل ػٌْا أى لشٗشًا أّوْن شأى الوشأٓ الوخضٍه٘ٔ التٖ 
سشلت؛ فمالَا: ٍهي ٗكلن فْ٘ا سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن 
فمالَا ٍهي ٗجتشا ػلِ٘ إال أساهٔ بي صٗذ حب سسَل اهلل صلى اهلل 
ػلِ٘ ٍسلن، فكلوِ أساهٔ فمال سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن: 

أتشفغ فٖ حذ هي حذٍد اهلل، حن لام فخطب حن لال: إًوا أّلك »
إرا سشق فْ٘ن الششٗف تشكَُ ٍإرا سشق الزٗي لبلكن أًْن كاًَا 

فْ٘ن الضؼ٘ف ألاهَا ػلِ٘ الحذ، ٍاٗن اهلل لَ أى فاطؤ بٌت هحوذ 
 .]]هتفك ػلِ٘« سشلت لمطؼت ٗذّا

، ٍحاشا هلل «لَ أى فاطؤ بٌت هحوذ سشلٔ لمطؼت ٗذّا»هشٓ أخشى، 
 .أى تسشق تلك الضّشاء الطاّشٓ الوطْشٓ

هي خالل ّزا الحادث ٍالحذٗج  ٍلكي سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن
ٗضغ لَاػذ لذٍلٔ الماًَى ٍالؼذالٔ االجتواػ٘ٔ التٖ ٗجب أى تسَد 

 .الوجتوغ الوسلن

 :ٍهي أّن أسس الؼذالٔ االجتواػ٘ٔ فٖ اإلسالم
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 أى الماًَى ٗجب أى ٗطبك ػلى كل هي ٗخالف األًظؤ، .1

ٍأى الٌاس سَاء أهام الماًَى، فال ْٗن هي ّزا الشخص الزٕ  .2
ٍ أجشم، حتى لَ كاى ّزا الشخص ابي الحاكن ًفسِ، فئى سشق أ

هي همتض٘ات الؼذالٔ االجتواػ٘ٔ ٍس٘ادٓ الماًَى أى ٗطبك 
 ،ػلِ٘ الماًَى

 .فال أحذ هْوا كاى ًسبِ أٍ هٌضلتِ فَق الماًَى .3

إال أًٌا فٖ ّزا الؼصش ًؼ٘ش الٌكتٔ الوتذاٍلٔ التٖ تمَل لَ أى ٍصٗشا 
أ ٍاللَم حتوًا س٘مغ ػلى الشاسع، ألًِ ال صذم ٍصٗشا بالس٘اسٓ، فئى الخط

 .ٗوكي هماضآ الَصٗش

ٍفٖ ّزا الؼصش، َٗظف فالى ألًِ هي الطائفٔ أٍ الؼائلٔ أٍ المب٘لٔ 
الفالً٘ٔ، ٍإرا أخطأ أٍ سشق أٍ لتل تتؼالى األصَات بالتساهح، ٍسبوا 
تو٘غ المض٘ٔ ف٘جذ الٌاس أًْن بؼذ فتشٓ هي الضهي لذ اختفى 

أحذ ٗتحذث فِ٘ ٍال حك سجغ إلى صاحبِ، ٍبذالً هي أى الوَضَع، فال 
ٗجذٍا الساسق هكبال باألغالل ٍٗمف فٖ أسٍلٔ الوحاكن ٗجذًٍِ فٖ 
هٌصب سف٘غ آخش، سبوا أسفغ هي الوٌصب السابك الزٕ سشق هٌِ، ٍسبوا 

 .رلك هكافأٓ لِ ألًِ سشق

ٍإرا أخطأ هي ال ظْش لِ أٍ الفم٘ش حتى لَ كاًت سشلتِ تافْٔ، 
، ٍسبوا ٗصشخَى «ًؼن، ٗجب أى ٗطبك ػلِ٘ الماًَى»ٗحَا فمالَا تصا

 «.ال أحذ فَق الماًَى»بأػلى صَتْن لائل٘ي 
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ًٍحي ًسأل أٗي كاًت أصَاتكن ػٌذها أخطأ ابي فالى هي البشش؟ 
أل٘سَا سَاء أهام لاًَى اهلل؟ ٍّزُ ّٖ الؼذالٔ االجتواػ٘ٔ ٍّزا َّ 

 .لاًَى دٍلٔ الماًَى

 

 

 


