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بطه اهلل السمحً السحٔه
العدل ّاملطاّاٗ

ٍ1441/4/52ـ

أما بعد :فٔا أَٓا الياع ،أّصٔهه ّىفطٕ بتكْ ٚاهلل ،فاتكِْ دل ّعال
ّالتصمْا العدل يف ضاٜس األمْزٓ ،كْل تعاىل﴿ :إِ َّن اللّو يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ان﴾
َ َ ُُ َ َ ْ َ
العدلُ تْاطأتِ عل ٙحطيُِ الػساٜعُ اإلهلُّٔ٘ ،العكْلُ احلهٔنُّ٘ ،الفطسُ الطُْٓ٘،
ّلكد دلتِ األدلُ٘ الػسعُٔ٘ ّضيًُ اهللِ يف األّلنيَ ّاآلخسًَٓ ،أٌ العدلَ دُعامُ٘ بكاِٛ
األمهِّ ،مُطتكسُ أضاضات الدّلِّ ،باضطُ ظاللِ األمًِّ ،زافعُ أبئِ٘ العصِّ ّاجملدِ،
ّال ٓهٌُْ غٕ ٌٛمً ذلو بدّىُِ .فالكططُ ّالعدلُ ٍْ غآُ٘ السضاالتِ الطنآِّ٘
ت وأَنزلْنا معهم ٱلْ ِكَٰتب وٱلْ ِميزا َن لِ
ِ
َّاس بِٱلْ ِق ْس ِط﴾
ن
ل
ٱ
وم
ق
ي
ُ
نلَِّا ﴿لََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا بِٱلْبَ يّ َٰنَ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
َ
َ
ُ
عباد اهلل :بالعدلِ قامتِ الطنْاتُ ّاألزضُ ٍّْ ،مفتاحُ احللِّ ،دامعُ الهلنِ٘،
ّمؤلفُ الكلْبِ،إذا قاوَ يف البالدِ عَنَّسَّ ،إذا ازتفعَ عً الدٓازِ دمَّسَ .بالعدلِ ٓػتدُ
أشزُ الضعٔفِ ّٓكْ ٚزداؤُِّ ،بالعدلِ ٌَُْٓ أمسُ الكِّْٖ ّٓيكطعُ طنعُُ ،الَ تَظِلِنٌَُْ
َّالَ تُظِلَنٌَُْ.
عباد اهلل  :عبازٗ ىطنعَا داٜنا ،ترتدد نجريا عل ٙمطامع الياع مً خالل
اللكاٛات ّالكيْات ّاجملالظ ،قْهله ((اإلضالو دًٓ العدل ّاملطاّاٗ)) فَل ٍٕ
عبازٗ صحٔح٘ ،قال الػٔذ ابً عجٔنني زمحُ اهلل تعاىلّٓ :يبػٕ أٌ ىعسف الفسم
بني العدل ّاملطاّاٗ ،اآلٌ نجري مً الياع ٓكْل :اإلضالو دًٓ املطاّاٍّٗ ،را
غلط ،لٔظ يف الكسآٌ نلن٘ مطاّاٗ أّ أٌ الياع ضْا ،ٛيف الكسآٌ العدل ﴿إِ َّن
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اللَّوَ يَأْ ُمُر

بِالْع ْد ِل و ْاإلحس ِ
ان﴾ ّفسم بني العدل ّاملطاّاٗ ،لْ أخرىا بظاٍس نلن٘
َ َ َْ

املطاّاٗ لكليا :الرنس ّاألىج ٙضْا ٛننا ٓياد ٚبُ اآلٌ ،لهً إذا قليا العدل
أعطٔيا الرنس ما ٓطتحل ّاألىج ٙما تطتحلّ .العذٔب أىُ مل ٓأت يف الهتاب،
ّال يف الطي٘ لفظ٘ «املطاّاٗ» مجبتاّ؛ ّال أٌ اهلل أمس بَا؛ ّال زغب فَٔا؛ ألىو إذا
قلت باملطاّاٗ اضتْ ٚالفاضل ّالعدل؛ ّالهافس ّاملؤمً؛ ّالرنس ّاألىجٙ؛ لهً
دا ٛدًٓ اإلضالو بهلن٘ ٍٕ خري مً نلن٘ «املطاّاٗ»؛ ّلٔظ فَٔا احتنال أبداّ،
ٍّٕ «العدل»ّ ،تعين أٌ ٓطْ ٚبني املتناثلنيّٓ ،فسم بني املفرتقني؛ ألٌ «العدل»
إعطا ٛنل غٕ ٛما ٓطتحكُّ .نرب عل ٙاإلضالو مًَ قال  :إٌ دًٓ اإلضالو
دًٓ املطاّاٗ ،بل دًٓ اإلضالو دًٓ العدل ٍّْ اجلنع بني املتطآًّ ّالتفسٓل بني
املفرتقني .
عباد اهلل  :إلٔهه أدل٘ مً نتاب اهلل ّمً ضي٘ مصطفاِ عل ٙبطالٌ املطاّاٗ
بني املدتلفني ،فاهلل عص ّدل فضل بعض زضلُ عل ٙبعض ّمل ٓطاّٖ بٔيَه قال
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض﴾ ّفضل بعض الصحاب٘ عل ٙبعض فكال
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
تعاىل ﴿تِْل َ
ض ْلنَا بَ ْع َ

تعاىل ﴿لَ يست ِوي ِمن ُكم َّمن أَن َفق ِمن قَب ِل ال َفْت ِح وقَاتَل أُولَئِك أَعظَم درج ًة ِّمن الَّ ِ
ين أَن َف ُقوا ِم ْن
ذ
َ َْ
ْ
ْ َ
َ َ ْ َ ْ ُ ََ َ َ َ
بَ ْع ُد َوقَاتَلُوا﴾
ِف َسبِ ِيل اللَّ ِو

اعدو َن ِمن املؤِمنِي َغي ر أُوِل الضَّرِر والْمج ِ
اى ُدو َن
ّقال ضبحاىُ ﴿لَ يَ ْستَ ِوي ال َق ِ ُ
َ َ َُ
َ ُْ َ ْ ُ ْ
بِأ َْم َواِلِِ ْم َوأَن ُف ِس ِه ْم﴾ ّفسم ضبحاىُ بني العلناّ ٛاجلَال فكال ضبحاىُ

َّ ِ
َّ ِ
ين ل يَ ْعَل ُمو َن﴾ ّقال ضبحاىُ ﴿أَفَ َم ْن يَ ْعلَ ُم أَََّّنَا أُن ِزَل
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
﴿قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
اْل ُّق َكمن ُىو أ َْعمى إََِّّنَا ي تَ َذ َّكر أُولُوا األَلْب ِ
اب﴾ ّفسم بني الياع يف اآلخسٗ
ك ِم ْن َربِّ َ
إِلَْي َ
َ
َ ُ ْ
ك َْ َ ْ َ َ
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﴿ل يستَ ِوي أَصحاب النَّا ِر وأَصحاب ْ ِ
اْلَن َِّة ُى ْم الْ َفائُِزو َن﴾ ّقال ﴿أَفَ َم ْن يُْل َقى
اب ْ
اْلَنَّة أ ْ
َص َح ُ
َ َْ ُ
َْ ُ
َْ
ِف النَّا ِر َخْي ٌر أ َْم َم ْن يَأِِْت ِآمناً يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة﴾ ّفسم ضبحاىُ بني املتبع ّاجلاحد فكال
ِ
ضوا َن اللَّ ِو َك َم ْن بَاءَ بِس َخ ٍط ِم ْن اللَّ ِو َوَمأَْواهُ َج َهنَّم َوبِ
س الْ َم ِص ُي﴾ ّقال
ئ
ْ
ضبحاىُ ﴿أَفَ َم ْن اتَّبَ َع ر ْ َ
َ
ُ َ
عص ّدل ﴿أَفَمن َيَْ ِشي م ِكباً علَى وج ِه ِو أَى َدى أ ََّمن َيَْ ِشي س ِوياً علَى ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم﴾ ّفسم
ُ ّ َ َْ ْ
َّ َ
ْ
َْ
َ

س بُْن يَانَوُ َعلَى تَ ْق َوى ِم ْن اللَّ ِو
ضبحاىُ بني املتكني الفذاز فكال ضبحاىُ ﴿أَفَ َم ْن أ َّ
َس َ
ِِ ِ ِ
ٍ ٍ
َّم﴾ ّقال عص
ض َو ٍان َخْي ٌر أ َْم َم ْن أ َّ
َوِر ْ
س بُْن يَانَوُ َعلَى َش َفا ُجُرف َىار فَانْ َه َار بو ف نَار َج َهن َ
َس َ

ّدل ﴿أَفَمن ي ْه ِدي إِ
ف
أ
ق
اْل
َل
ْ
َ
ِّ
َح ُّق أَ ْن يُتَّبَ َع أ ََّم ْن ل يَِهدِّي إِلَّ أَ ْن يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم َكْي َ
َ َ
َْ َ
ََْت ُكمو َن﴾ ّفسم بني املؤميني ّالفطام فكال ﴿أَفَمن َكا َن م ْؤِمناً َكمن َكا َن فَ ِ
اسقاً ل
َْ
ُ
َْ
ُ
َع َمى
يَ ْستَ ُوو َن﴾ ّمل ٓطاّٖ اهلل بني خملْقاتُ املدتلف٘ فكال تعاىل ﴿قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي األ ْ
َعمى والْب ِ
ِ
ص ُيَ ،ول
َوالْبَصيُ أَ ْم َى ْل تَ ْستَ ِوي الظُّلُ َم ُ
ُّور﴾ ّقال تعاىل ﴿ َوَما يَ ْستَ ِوي األ ْ َ َ َ
ات َوالن ُ
ات﴾ ّقال تعاىل ﴿قُ ْل
ُّورَ ،ول الظِّ ُّل َول ْ
َحيَاءُ َول األ َْم َو ُ
الظُّلُ َم ُ
ورَ ،وَما يَ ْستَ ِوي األ ْ
اْلَُر ُ
ات َول الن ُ
اْلَبِ ِ
اْلَبِ ُ َّ
يث﴾ فالدًٓ قاٜه عل ٙالعدل ال علٙ
ك َكثْ َرُة ْ
ل يَ ْستَ ِوي ْ
ب َولَ ْو أ َْع َجبَ َ
يث َوالطيِّ ُ
مطاّاٗ املدتلفات.....
احلند هلل
فلكد فضل اهلل ديظ السدال عل ٙاليطا ٛخالف ما ٓدعُٔ ّٓطالب بُ البعض

ِ
ِ ِ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
يب ِِّّمَّا ا ْكتَ َسبُواْ
َّل اللّوُ بِو بَ ْع َ
ض لِّلِّر َجال نَص ٌ
فكال ضبحاىُ ﴿ َولَ تََت َمن َّْواْ َما فَض َ
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ولِ
ِّساء
ن
ل
َ َ
ض ُه ْم
بَ ْع َ

ال قَ َّوامو َن علَى النِّساء ِ
نَ ِ
ِّ
ض
ف
ا
ِب
ج
الر
﴿
ضبحاىُ
ّقال
﴾
ب
س
ت
ك
ا
َّا
ِّم
يب
ص
ُ
ْ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّل اللّوُ
ُ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َعلَى بَ ْع ٍ
ض َوِِبَا أَن َف ُقواْ ِم ْن أ َْم َواِلِِ ْم﴾ بل مل ٓطاّٖ اهلل بني السدل ّاملسأٗ يف

لذ َك ِر ِمثْل َح ِّظ األُنثَيَ ْ ِ
املرياخ فكال ضبحاىُ ﴿لِ َّ
ي﴾ بل فضل اهلل بعض الجناز علٙ
ُ
بعض ﴿وِف األَر ِ ِ
ِ
ٍ
يل ِصْن َوا ٌن َو َغْي ُر ِصْن َو ٍان يُ ْس َقى
ات َو َجن ٌ
ض قطَ ٌع ُّمَت َجا ِوَر ٌ
َ ْ
َّات ِّم ْن أ َْعنَاب َوَزْرعٌ َوََن ٌ
ِِبَاء و ِ
ض َها َعلَى بَ ْع ٍ
ض ِف األُ ُك ِل﴾ ّفضل اهلل بعض عبادِ عل ٙبعض يف
اح ٍد َونُ َف ِّ
ض ُل بَ ْع َ
َ

ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض ِف الِّْرْزِق﴾ ّفضل اهلل بعض األمهي٘ ننه٘
َّل بَ ْع َ
السشم ﴿ َواللّوُ فَض َ
ّاملدٓي٘ ّبعض األشمً نسمضاٌ.
ّمما ٓدل عل ٙأٌ الػسع ٓسضذ يف اتباعُ العدل قْل زضْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ

ّضله «اتكْا اهلل ّاعِدِلُْا بًََِٔ أَّالدنه» متفل علُٔ ّمل ٓكل ضاّّاّ .قال علُٔ
الصالٗ ّالطالو «إٌََِّ الِنُ ِكطِطِنيَ عِيِدَ الَّلَُِ عَلَ ٙمَيَابِسَ مًِِ ىُْزٍ عًَِ َٓنِنيِ السََّحِنًَِ عَصََّ
َّدَلََّ َّنِ ِلتَا َٓدَ ُِِٓ َٓنِنيٌ الََّرًَِٓ َٓعِدِلٌَُْ فِٕ حُهِنِ َِهِ َّأٍَِلَِِٔهِ َّمَا َّلُْا» مطله،
ّ عً أبٕ ٍسٓسٗ زضٕ اهلل عيُ عً الييب صل ٙاهلل علُٔ ّضله قال :ضبع٘ ٓظلَه
اهلل يف ظلُ ْٓو ال ظل إال ظلُ اإلماو العادل  ...احلدٓح زّاِ مطله ّ .عً أبٕ
ٍُسَِٓسََٗ عًَِ اليََّبَِِّٕ صَلََّ ٙاللََُّ عَلَ ُِِٔ َّضَلََّهَ قَالَ« :مًَِ طَلَبَ قَضَا َٛالِ ُنطِلِنِنيَ حَتَََّٓ ٙيَالَُُ
ُثهََّ غَلَبَ عَدِ ُلُُ دَِْ َزُِ فََلُُ الِذَيََُّ٘ َّمًَِ غَلَبَ دَِْ ُزُِ عَدِ َلُُ فََلُُ اليََّازُ» ّنَاٌَ ُٓكطَّه بَني
ىِطا ُِٜفَٔعدل ََّٓكُْل « اللّ َُهَ ٍَرِ قِطنَيت فِٔنَا أملُو فَال تلُنين فِٔنا تَنلو ّال
أملو»...

