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هً إلامة العدل فً  : العدالة االجتماعٌة( والعدالة االجتماعٌة فمن صور العدالة  ) 

المجتمع بمختلف أشكاله وهً الغاٌة األساسٌة فً تحمٌك العدالة فً اإلسالم، لما 

تحٌط به من جوانب عامة فٌها مراعاة لمصلحة األفراد بشكل عام، وعلٌه فإنه ٌجب 

أفراد المجتمع، وٌعمل على  على ولً ِّ األمر أن ٌمارس تحمٌك هذه العدالة بٌن

تحمٌمها بما امتلن من سلطة واسعة تمكنه من فعل ذلن، وبما ٌمتاز به من لدرات 

وصفات تؤهله إلى ممارسة العدالة كما رسمها الشرع وطالب بتنفٌذها، ولذلن فإنَّ 

 العدالة االجتماعٌة هً الغاٌة الربٌسٌة فً تحمٌك التوازن االجتماعً.

هً العمل على تنفٌذ أحكام  : العدالة المضابٌةو ( الة المضابٌةعدومن صورها ) ال

الشرٌعة اإلسالمٌة التً أمر هللا تعالى بها فً الخصومات دون تفرٌك بٌن الحاكم 

والمحكوم، حٌث ٌضمن العدل فً المضاء المساحة الواسعة والشاملة لحفظ حموق 

صورة ومكانة، وإن العدالة اإلنسان والكرامة والمعٌشة اإلنسانٌة ووضعها فً أبهى 

التً تختص فً تحمٌك الفضٌلة الواصلة والرابطة باإلخالص ومكارم األخالق 

وحفظ الحموق، هً إحدى غاٌات اإلسالم التً ٌسعى إلى تحمٌمها فً المجتمع، ولد 

ألرِّ اإلسالم أن المضاء وجب تطبٌمه على الناس كافة بمكٌال واحد دون تفرٌك، وأن 

ٌس بمكٌالٌن بٌن الناس، حكم جاهلً ٌمتضً إعادة النظر فٌه وعدم المضاء الذي ٌم

 التسلٌم له أو بأي لرار أو حكم أُخذ فٌه.

هً ممارسة العدالة داخل األسرة، ولها صور ( و العدالة األسرٌةومن صورها ) 

عدٌدة كالعدالة فً العاللة بٌن الزوجٌن والتً ٌجب أن تموم على الرفك والعدل 

لعدالة بٌن األبناء والمساواة فٌما بٌنهم كما أمر بذلن رسول هللا صلى واإلحسان، وا

هللا علٌه وسلم، وهً من أهم وأُولى خطوات تحمٌك العدالة فً المجتمع، فاألسرة 

هً اللبنة األساسٌة فً المجتمع وصالحها من صالح المجتمع كله، لما تعكسه من 

لتعامل فٌه بٌن أفراد األسرة الضٌمة تأثٌر فً التعامل مع اآلخرٌن، وتطبٌك ما تم ا

فً المجتمع، فالعدل الذي ٌحممه المرء فً المجتمع هو مٌزان العاللات اإلنسانٌة 

الناتجة من طبٌعة التربٌة فً األسرة وغرس للمٌم والمبادئ التً ٌجب التعامل فٌها، 

ومن ن. وعلٌه ٌجب أن تكون العاللة بٌن الزوجٌن لابمة على العدل والرفك واإلحسا

فالعدالة التشرٌعٌة هً العدالة التً تموم علٌها ( ،  العدالة التشرٌعٌةصورها ) 

د كامل  التشرٌعات فً اإلسالم، والتً ٌعدُّ العدل السمة األساسٌة لها، وهو عدل مجرَّ
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هلل ملن السموات واألرض : )   لال تعالىملن هلل تعالى:  -بثرواتها جمٌعا -الطبٌعة 

) (. وهى عطاء منه للبشر، منحهم حك االنتفاع بها: 021)المابدة:  ( وما فٌهن

(. وحرم علٌهم 01)الجاثٌة:  ( وسخر لكم ما فً السموات وما فً األرض جمٌعا

(. وال ٌجوز 081)الشعراء:  ( وال تعثوا فً األرض مفسدٌن) إفسادها وتدمٌرها: 

ألحد أن ٌحرم آخر أو ٌعتدي على حمه فً االنتفاع بما فً الطبٌعة من مصادر 

 . )21)اإلسراء:  ( وما كان عطاء ربن محظورا) الرزق: 

وما ) ل إنسان أن ٌعمل وٌنتج، تحصٌال للرزق من وجوهه المشروعة: كما ان لك

فامشوا فً ولال تعالى  : ) (، 6هود: ) ( من دابة فً األرض إال على هللا رزلها

 )01)الملن:  ( مناكبها وكلوا من رزله

ولكل إنسان أن ٌمتنً ما  -على انفراد ومشاركة  -الملكٌة الخاصة مشروعة و

(. والملكٌة العامة 88)النجم:  ( وأنه هو أغنى وألنى) اكتسبه بجهده وعمله: 

هللا على رسوله من أهل المرى  ما أفاء) مشروعة، وتوظف لمصلحة األمة بأسرها: 

هللف وللرسول ولذي المربى والٌتامى والمساكٌن وابن السبٌل كً ال ٌكون دولة بٌن 

 )7)الحشر:  ( األغنٌاء منكم

 

والذٌن فً أموالهم حك ) لفمراء األمة حك ممرر فً مال األغنٌاء، نظمته الزكاة، و

و حك ال ٌجوز تعطٌله، وال (. وه21و  28)المعارج:  ( معلوم. للسابل والمحروم

منعه، وال الترخص فٌه، من لبل الحاكم، ولو أدى به المولف إلى لتال مانعً 

من  ( وهللا لو منعونً عماال، كانوا ٌؤدونه إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لماتلتهم علٌه) الزكاة: 

 .ةكالم أبً بكر رضً هللا عنه فً مشاورته الصحابة فً أمر مانعً الزكا

توظٌف مصادر الثروة، ووسابل اإلنتاج لمصلحة األمة واجب، فال ٌجوز  وٌجب

ما من عبد استرعاه هللا رعٌة فلم ٌحطها لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ) إهمالها وال تعطٌلها: 

كذلن ال ٌجوز استثمارها فٌما حرمته   ( بالنصٌحة إال لما ٌجد رابحة الجنة

 .ضر بمصلحة الجماعةالشرٌعة، وال فٌما ٌ

 :، حرم اإلسالم ، وضمانا لسالمته ترشٌدا للنشاط االلتصاديو

  :(. لٌس منا من غشلال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ) الغش بكل صوره 

  الغرر والجهالة، وكل ما ٌفضً إلى منازعات، ال ٌمكن إخضاعها لمعاٌٌر

نهى ( و )  بٌع الحصاة، وعن بٌع الغررنهى النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن   (موضوعٌة: 

 (.النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن بٌع العنب حتى ٌسود وعن بٌع الحب حتى ٌشتد

   :وٌل للمطففٌن الذٌن لال تعالى : ) االستغالل والتغابن فً عملٌات التبادل

 )إذا اكتالوا على الناس ٌستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم ٌخسرون

 )2و  0)المطففٌن: 



  :ال ٌحتكر ) النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال  االحتكار، وكل ما ٌؤدي إلى منافسة غٌر متكافبة

 ( إال خاطا

   :وأحل هللا لال تعالى : ) الربا، وكل كسب طفٌلً، ٌستغل ضوابك الناس

 )271البٌع وحرم الربا" )البمرة: 

  :البٌعان بالخٌار ما لم ٌتفرلا فإن  )النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال  الدعاٌات الكاذبة والخادعة

 (. صدلا وبٌنا بورن لهما فً بٌعهما، وإن غشا وكذبا محمت بركة بٌعهما

رعاٌة مصلحة األمة، والتزام لٌم اإلسالم العامة، هما المٌد الوحٌد على النشاط 

 .، فً مجتمع المسلمٌن االلتصادي


