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ال ختاـػه يف مقزاكه , وال تـازطه ـاـعدل مقزان اهلل اـذي وضعه ـؾخؾق , وكصبه ـؾحق , ؽ      

ر اـدوـة اـعادـة وـو ؿاكت ؿاؽرة , وال ـيف سؾطاكه , وؾد ؾاـوا : إن اهلل )طز وجل( يـص

ر , وال ـدل واـؽػـدوم مع اـعـؾد ي َك ؾ  اكت مممـة , وأن ادُ ر اـدوـة اـظادة وـو ؿـيـص

 م .ـالم واـظؾـدوم مع اإلسـي

واـعدل اسم من أسامء اهلل احلسـى , ؽفو احلؽم اـعدل , وؾد حرم ربـا )طز وجل( اـظؾم       

ُت اـظُّؾ َم َطَذ َكػ   ":  طذ كػسه ؽؼال يف احلديث اـؼدد م  ِِس َوَجَعؾ تُُه َبق ـَُؽم  َيا ِطبَاِدي إِِّني َحرَّ

ًما َؽاَل َتَظادَُوا  )صحقح مسؾم(. "ُُمَرَّ

 مل خل":عدل , حقث يؼول سبحاكهوأرسل سبحاكه وتعاغ رسؾه مجقًعا باحلق واـ      
 " حنجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل

 خضحض  جض" : ( , ويؼول سبحاكه خماصبًا كبقـا )صذ اهلل طؾقه وسؾم(52: )احلديد

 خكحك جك مق حق مف خف حف  جفمغ جغ مع جعمظ حط مض

 هن من خن  حن  جن  مم خم حم جمهل مل  خل حل جل  مك لك

 (.52)اـشورى:      "هي مي خيحي جي ٰه مهجه

وجعل سبحاكه وتعاغ اـعدل من األمور اـراسخة اـتي أمجعت طؾقفا اـػائع         

اـساموية , حقث يؼول سقدكا طبد اهلل بن طباس )ريض اهلل طـفام( يف اـوصايا اـعػ اـتي 

ورة األكعام : إهنا من األمور ادحؽامت اـتي أمجعت طؾقفا مجقع اـػائع وردت يف أواخر س

 مي" اـػائع , وؽقفا ؾوـه تعاغ: اـساموية , ؽؾم تـسخ يف أي مؾة من ادؾل أو ذيعة من 
( , ؽؼد أمركا سبحاكه وتعاغ باـعدل 525)األكعام:  " ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

س مجقًعا , يف اـرضا واـغضب , يف اـؼريب يف األؾوال , ويف األؽعال , باـؼسط بع اــا

 حم جم يل ىل مل " واـبعقد , يف اـصديق واـعدو , حقث يؼول احلق سبحاكه :
 حي جي يه  ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم



 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي
  هت مت خت حت جت "( , ويؼول سبحاكه : 532)اــساء:  "يئ ىئ
 "حض جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث
 (.8دة: )ادائ

)طز وجل( يف ضل  وألمهقة اـعدل ؿان اإلمام اـعادل يف مؼدمة اـسبعة اـذين يظؾفم اهلل       

 يِف  اهللُ  ُيظِؾُُّفمُ  َسب َعةٌ ":  طرشه يوم ال ضل إال ضؾه , حقث يؼول كبقـا )صذ اهلل طؾقه وسؾم(

مَ  ضِؾيهِ  َمامُ :  ضِؾُّهُ  إاِلَّ  ضِلَّ  اَل  َيو  ِ َعاِدُل  اإل  ـ  ُبهُ  َوَرُجٌل  اهلل, ِطبَاَدةِ يف  َكَشلَ  َوَشاب   , ا  يِف  ُمَعؾٌَّق  َؾؾ 

ابَّا َوَرُجاَلنِ  , اد ََساِجدِ  تََؿَعا اهلل يِف  ََتَ َؾا َطَؾق هِ  اج  َرَأةٌ  َدَطت هُ  َوَرُجٌل  , َطَؾق هِ  َوَتَػرَّ  َمـ ِصٍب  َذاُت  ام 

َق َتَص  َوَرُجٌل  , اهللَ َأَخاُف  إِِّني : َؽَؼاَل  , َومَجَالٍ  َػاَها بَِصَدَؾةٍ  دَّ َؾمَ  اَل  َحتَّى َؽَلخ  ه َتع  ـُ  ُتـ ِػُق  َما ِشاَم

 (.طؾقه متػق)"َطق ـَاهُ  َؽَػاَضت   َخاـِقًا اهللَ  َذَؿرَ  َوَرُجٌل  , َيِؿقـُهُ 

طذ أن اـعدل اـذي كـشده هو اـعدل طذ ؿل ادستويات , طذ مستوى اـػرد , وطذ       

ممسساته , ؽاإلكسان مطاـب باـعدل بع أبـائه ويف أرسته مستوى ادجتؿع بؽل أرؿاكه و

وسائر جواكب حقاته , ؿام أن طذ ؿل مسئول طذ أي مستوى ؿان أن يعدل ؽقام واله اهلل إياه 

َق َذـَِك إاِلَّ  ", حقث يؼول كبقـا )صذ اهلل طؾقه وسؾم( :  ٍة َؽاَم َؽو  َر َطَػَ َما ِمن  َرُجٍل َيِظ َأم 

َبَؼُه إِث ُؿهُ  َأَتى اهللَ ُه َأو  َأو  ُه بِرُّ ِؼَقاَمِة َيُدُه إَِغ ُطـُِؼِه َؽؽَّ ـ  َم ا ُؾواًل َيو   )مسـد أمحد(." َمغ 

ـوالء واالكتامء ا  وسع وبع ادتعامؾع يعؿق ءطذ أن َتؼقق اـعدل اإلداري بع ادر         

ويضعف  ان ادجتؿعيــحتؼ, أما ضؾم اــاس وتؼديم اـوالء طذ اـؽػاءة ؽقوـد اال اـوصـي

 ادجتؿعي.  اقـ, ويمدي إغ اـشؼ اـوالء اـوصـي

اـؼقامة , حقث  واـسخط وسوء اـعاؾبة يوم, وطاؾبة اـظؾم هي اهلالك واـدمار يف اـدكقا      

)اــؿل :  " خبحب جب هئ مئ خئ "يؼول احلق سبحاكه يف شلن اـظادع :

 جع مظ حطمض خض  حض جض مص خص حص مس ": (, ويؼول سبحاكه25
 حص مس خس حس  جس مخ جخ" :تعاغ (, ويؼول 28)اـؼصص:  " مع



)يوكس :  " جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

53.)  

  من زن رن مم ام يل "أما يف شلن اـظادع يوم اـؼقامة , ؽقؼول سبحاكه :       
)اـػرؾان :  "حئ جئ  يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن

,  (58)ؼاؽر:  "َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي "( , ويؼول سبحاكه : 58, 52

)ؼاؽر  "زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ":  بحاكهويؼول س

 زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب "( , ويؼول سبحاكه :25: 
( , 52)اـؽفف :  "لك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث مث

وإذا ؿان اداء ادغظ يشوه اـبطون ؽنن ماء جفـم من كظر إـقه طذ بعد ؽنكه ؿام جاء يف اآلية 

  ., جزاء وؽاؾا "ىف يث "اـؽريؿة 

 

*       *       * 



 


