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 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: 
 -رضهي اهلل عنيمها-بهن العها   وحهديث عبهد اهلل بهن عمهر  -رحمهو اهلل-ورد المصنف أ "لي العادلاالو "ففي باب 

فههي لون الههنين يعههد :إن المقسههنين عنههد اهلل عمههى منههابر مههن نههور)): -صههمى اهلل عميههو وسههمم-قههال: قههال رسههول اهلل 
 رواه مسمم.  ،(1)((وال  حكميم وأىمييم وما و  

ثهههم  ،و نوييهههام  ،و شهههريفام ليهههم ،رفعهههام لمكهههان يم ((ى منهههابر مهههن نهههورعمههه عنهههد اهلل)) ،العهههادلين :أي ،((إن المقسهههنين))
وكههنلي يههدخل فيههو  ،كالقاضههي ،وىههنا يههدخل فيههو الحكههم بههين الخصههوم ((الههنين يعههدلون فههي حكميههم))قههال:  وصههفيم

أيضهام الحكهم فيمها  وويهدخل فيه ،كما ىو الحال فهي أصهحاب الوايهات ،ونيمئو دبير ش ،الحكم بمعنى سياسة الناس
 .فيو العدل والقسن ينمب

يَن بهاْلقهْسااطه  يقههول: -عههو و ههل-اهلل و  يَن اَومهاابا قهبمهاابا َ ااب اوه فههانا  كمههم اننسههان يهه كمم ، [531]النسهها :  }َيااا َيَيَاااا ال ااآه
لهبا ههَب َيْ َربه له ت قْ بعدل، واهلل يقول:  لهبا اْعده  .[8]المائدة:  َبى }َبََل َيْجرهَوم قهْم َشَمآنه َ ْبم  َعَ م َيَل  َتْصده

 . عدل معو اأعمى حد ألا  حممي العداوة  :يعني
 ، فقهال:أو حهال المشهيود عميهو ،بصهرف النرهر عهن حهال المشهيود لهو ،دة عمى الو هو المنمهوباوأمر باقامة الشي

َوا  أي و الناس لغناه، وقد يشيدون ضده فالغني قد يشيد مع ،[531]النسا :  }إهْن َيقهْن َغمهيًّا َيْب َفقهيرًا َفال  هه َيْبَلم بهاه
}إهْن َيقهاْن َغمهيًّاا َيْب َفقهيارًا َفال  اهه َيْبَلام  ،الضرر الواقع عميو يسير، وىنا مسكين ضهعيف ،يقولون: ىنا غني ،لمفقير
َوا لهبا  بهاه  .فالعدل منموب ،[531]النسا :  ،َفََل َتت بهصهبا اْلَاَبى َيْن َتْصده

ََ َيْشااَياَ{ههْم }َبََل تَ :  عههالى قههالو  وىههنا يههدخل فيههو الحقههو   ،ا  بخسههوىم حقههوقيم :يعنههي ،[81]ىههود:  ْبَخسهاابا الم ااا
نا رضهي قهال أحسهن مها  ،مها عنهده أ، كثيهر مهن النهاس إنا غضهب قهال أسهو ويدخل فيو الحقو  المعنوية ،الحسية وا 

نا أبغض حن مهن قهدرهوكثير من الناس إنا أحب بالغ في المدح ورفع اننسان فو  ، وىنا خنأ ،يعمم  ،منول و، وا 
وأحيانهام يكهون  ،مهةولهنلي  هرا المبالغهات أحيانهام يقهال لنالهب عمهم: عاَل  ،ينا خنهأف ،و عمو بمنولة الشينان الر يم

يقهههال: ىهههنا ا يفقهههو فهههي ديهههن اهلل شهههيئام، والسهههبب ىهههو قمهههة  ،نفهههى عنهههو  ميعهههام ونحهههو نلهههي في   ،الر هههل مهههن أىهههل العمهههم
  اننصاف والعدل. 

فهال ي هوو أن  ،األواد نيعهدل بهيو  ،إن كهان لهو وو هات يعهدل بهين الوو هات ((يعدلون في حكميم وأىمهييم لنينا))
نمها يعهدل ،يفضل أحدام منيم عمى اآلخر عمى سبيل المحاباة وت بيهنيم اإنمها يحصهل ال فه ،في اليبات والعنايها، وا 

بحسهب حا  هو، ىهنه الوو هة  فيهنه كهل   ،لحا هاتبين الوو ات واألواد في باب النفقات ال ي  كون من قبيل دفهع ا
ولربمها  كهون  ،لربما بسبب ىهنا العهالج امصاريف عالية  د   ،فييا أمراض و عالج ،ليا م نمبات أكثر من األخرا
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واألخهرا ا  ،أو نحهو نلهي ،إمها ألنهو يأ ييها ضهيوف كثيهر ،حا ا يا من المصروفات لهدفع حا هة أكثهر مهن غيرىها
  .لوحدىا ،يأ ييا أحد

وكهم يح هاج ىهنا مهن  ة؟وناي لهم يهدخل ااب دائيهة، فكهم يح هاج ىهنا مهن النفقه ،األواد ىنا في ال امعهة لهو م نمبا هو
 ؟النفقة

نما باب النفقة لدفع الحا ة، وباب اليبة والعنية ىنا الني ي ب فيهو المسهاواة والعهدل  ،العدلفينا ا ينمب فيو  وا 
 .؟منكر مثل حر األنثيينلأو يكون  ىل يساوي بين األواد والبنات ،بين األواد، عمى خالف بين أىل العمم

نمهها الكههالم فههي مسههألة العههدل ،والكههالم لههيس فههي ىههنا بخصوصههو  بههين  ،أن اننسههان منالههب بالعههدل بههين وو ا ههو ،وا 
 .أواده

كالو، وأشهه هضههي أيضههام ي ههب عميههو العههدل بكههل صههور كمهها أن القا ،وىكههنا المعمههم بههين  المن ههو ي ههب عميههو أن يعههدل
يقولههون: وأن يعههدل بههين  ،أواخههر ك ههب الفقههوفههي اداب القاضههي   ههدون فههي  ،العممهها   كممههوا عمههى القاضههي :يعنههي

الخصههوم فههي لحرههو ولفرههو، فههي لحرههو ولفرههو بمعنههى أنههو إنا  مههس بههين الخصههوم مهها ينرههر إلههى واحههد أكثههر مههن 
  .ينرر إلى أحدىم وي ري اآلخرما الثاني، أو حينما يو و إلييم الخناب 

أيضهام بمعنهى  :وفهي لفرهو كهنلي ،بمعنى أنو ينرر لينا بالقدر الني ينرر فيو لينا، يهوو  النرهر :يعدل في المحر
نا ال فت لينا قال: يا أبا فالن ،؟ قول ماأنت  :لثانياو  ،أنو ما يقول: يا أبا فالن ألحدىما  ؟ قول أنت ما ،وا 

مها يهأ ي بأحهد الخصهوم ويضهعو فهي  ،ي أيضام في الم مهسىنا ليس من العدل، وكنل ،وىنا أنت ،ىنا يا أبو فالن
ي مسههون فههي مكههان مع ههدل  ،ا ،عمههى كرسههي اخههر بعيههد عنههووالثههاني  ، عههال ىنهها ، عههال ىنهها ،الكرسههي القريههب منههو

   .في كل شي و  ،ي ساوون في اار فا  ،م ساو  
المعمهم ي هب  ،واية عمى  الميهن ،عمى الخدم كانت ىنه الواية، واية اأي   ،ما كان ليم من واية ((وال  وما و  )) قال:

ي حهدث معيهم  ،كثيهر مهن المعممهين يغفهل عهن ىهنا، ثالثهة نهالب أو نحهو ىهنا أمامهو ،عميو أن يعدل بهين النهالب
 ،ونرهره مو هو ليهؤا  ،وبقية النالب في كفة أخرا، وكل الكالم مو هو ليهؤا  ،ةوعنده ىؤا  في كف ،ويضاحكيم

وحينمها يهوو  األسهئمة عمهييم  ،واى مامهو ،و عميمهو ،ىنا غمن، وىكنا في كالمهو ،بنرفة عين ا ينرر إلييموالباقي 
ي هب أن يعهدل بهين  ،إا ىهنا وىهنا، والبهاقي ا يم فهت إلهييم، ىهنا مها يصهم دائمهام مها ي يهب  ،؟إنا سأل من ي يهب

و الغياب، وىنا ما يحنف ال ميع في ميوان واحد، ىنا يحنف عن ،ىؤا  النالب، ما يحابي ىنا عمى حساب ىنا
 ،ما ي وو ،ويعيد لو ااخ بار، وناي ما يعيد لو ااخ بار ،ااخ بارعنو الغياب، ىنا ي  اوو عنو ألنو لم يحضر 

ولو كانوا في الروضة، وىو صغير نفل يعرف األس ان الني  ،ي ب عميو أن يعدل بين ىؤا ، والنالب يشعرون
مهن النهالب عمهى حسهاب  اوا يحهب األسه ان الهني يحهابي أحهدم  ،ىهنا الصهغيروالهني ا يعهدل، ويه كمم بيهنا  ،يعهدل

ه ه،ة ا  خنهر عمهى بهال أسه اناآلخرين، بل لربما فسر نلي ب فسيرات بعيهد  :يقهول اأحيانهام   هد الصهغير يقهول كالمم
   شكمو.ل ربما اىو يحب فالنم 

أو عمهى  ،أو عمهى المؤلفهات ،مهى القضهاياأو ع ،سوا  في  أحكامنا عمى الناس ،فأقول: العدل منموب مع ال ميع
فهال  فيهم أن القضهية  ،فان المقسنين عمى منابر من نهور ،كل نلي مما ينمب فيو العدل ،أو غير نلي ،الخصوم
 .و قول: أنا لست من أصحاب ىنه الرئاسات والوايات ،بالخمفا  والمموي خ   



 واهلل  عالى أعمم.  ،ن  حت يديم   ،إياىم -و و لع-أنت  دخل في ىنا إنا قمت بما ي ب فيمن اس رعاي اهلل 
 وعمى الو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


