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احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، وبعد: فقد كرث يف هذه 
ب�أكل  لغريهم  وظلمهم  واملع��سي،  الذنوب  ب�رتك�ب  الأنف�سهم  العب�د  ظلم  االأزمنة 
اأموالهم ب�لب�طل، اأو اأكل حلومهم ب�أل�سنتهم؛ قدح�ً وذم�ً و�سب�ً وقذف�ً و�ستم�ً وكذب�ً، وكذا 
اأن  رغبت  االأمر  لهذا  واأخرى  دني�  ال�سيئة  االآث�ر  ولكرثة  وكفراً،  �رشك�ً  لربهم؛  ظلمهم 
اأكتب كلم�ت عن هذا املو�سوع، مذكراً نف�سي واإخواين بخطورته، ف�أقول م�ستعين�ً ب�هلل 

تع�لى: 
الظلم هو: و�سع ال�سيء يف غري مو�سعه واجلور وجم�وزة احلد)1(.

ق�ل ابن رجب رحمه اهلل تع�لى: »الظلم املطلق اأَْخذ م� لي�س له اأخذه وال �سيء منه 

من م�ل اأو دم اأو عر�س« ا.هـ)2(.

اأم� حكمه: فمحرم ب�لكت�ب وال�سنة واالإجم�ع والقي��س والعقل.
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ژ  تع�لى:  ق�ل 
اإن   « تع�لى:  اهلل  رحمه  الطربي  ق�ل  ژ )االأحزاب(،  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

الذين يوؤذون ربهم مبع�سيتهم اإي�ه وركوبهم م� حرم عليهم... ژ ڳ ڳ ڳ 
اأفح�س  �ســنيعة، والبهت�ن  وفرية  وكـــذب�ً  ڱ ڱ ڱژ يقول: فقد احتـملوا زوراً 

)1)   عون املعبود 282/4 منهاج ال�سنة 139/1 مرقاة املفاتيح 234/5.

)2)  �سرح حديث لبيك /103 وانظر مفتاح دار ال�سعادة 107/2.
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الكذب« ا.هـ)3(، وق�ل ابن كثري رحـمه اهلل تع�لى: »وقوله تع�لى: ژ ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڱ ژ اأي ين�سبون اإليهم م� هم براآء منه، 
؛  مل يعملوه ومل يفعلوه ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ وهذا هو البهت البينِّ
اأن يحكي اأو ينقل عن املوؤمني واملوؤمن�ت م� مل يفعلوه على �سبيل العيب، والتنق�س 
الذين  الراف�سة  ثم  ور�سوله،  ب�هلل  الكفرة  الوعيد  هذا  يف  يدخل  من  اأكرث  ومن  لهم 
اأخرب اهلل  م�  بنقي�س  اأهم اهلل منه، وي�سفونهم  برَّ ال�سح�بة، ويعيبونهم مب� قد  ينتق�سون 
عنهم، ف�هلل عزَّ وجلَّ قد اأخرب اأنه قد ر�سي عن امله�جرين واالأن�س�ر ومدحهم، وهوؤالء 
اجلهلة االأغبي�ء ي�سبونهم وينتق�سونهم ويذكرون عنهم م� مل يكن وال فعلوه اأبداً، فهم 

يف احلقيقة منكو�سو القلوب، يذمون املمدوحي وميدحون املذمومي« ا.هـ)4(.
االأحك�م:  من  جملة  ذكره  بعد  تع�لى  قوله  الظلم  حترمي  على  الدالة  االآي�ت  ومن 

ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 
وتعدى  نك�حه،  نك�ح من حرمت  من  عليه  م� حرمته  يفعل  اأي ومن  کژ )الن�س�ء( 
حدوده واأكل اأموال االأيت�م ظلم�ً وقتل النف�س املحرم قتله� بغري حق، ومن ي�أكل م�ل اأخيه 
امل�سلم ظلم�ً بغري طيب نف�س منه ف�سوف ن�سليه ن�راً )5(. ق�ل ابن كثري رحمه اهلل تع�لى: 
»ينهى اهلل تب�رك وتع�لى عب�ده املوؤمني عن اأن ي�أكلوا اأموال بع�سهم بع�س�ً ب�لب�طل، اأي 
ب�أنواع املك��سب التي هي غري �رشعية -ك�أنواع الرب� والقم�ر- وم� جرى جمرى ذلك من 
�س�ئر �سنوف احليل، واإن ظهرت يف غ�لب احلكم ال�رشعي مم� يعلم اهلل اأن متع�طيه� اإمن� 
يريد ت�أجيله على الرب�... ومن يتع�طى م� نه�ه اهلل عنه، متعدي�ً فيه ظ�مل�ً يف تع�طيه اأي 
ع�مل�ً بتحرميه، متج��رشاً على انته�كه، ژڈ ڈ ژژ االآية وهذا تهديد �سديد 

)3)  تف�سري الطربي44/22.

)4)   تف�سري ابن كثري 519/3.

)5)   اأنظر تف�سري الطربي 36/5.
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ووعيد اأكيد، فليحذر منه كل ع�قل لبيب ممن األقى ال�سمع وهو �سهيد«ا.هـ )6(.
وق�ل تع�لى: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 
ک ک گ ژ )الن�س�ء( ق�ل ابن تيمية رحمه اهلل تع�لى: »كل عمل يوؤمر 
به فال بد فيه من العدل، ف�لعدل م�أمور به يف جميع االأعم�ل، والظلم منهي عنه مطلق�ً، 
ولهذا ج�ءت اأف�سل ال�رشائع واملن�هج بتحقيق هذا كله وتكميله، ف�أوجب اهلل العدل لكل 

اأحد يف كل ح�ل«ا.هـ )7(.
و�سي�أتي  وتف�سياًل،  جملة  الظلم  بتحرمي  ق��سية  كثرية  اآي�ت  فهن�ك  ح�ل  كل  وعلى 
قريب�ً جملة من االأح�ديث النبوية املت�سمنة حترميه، وقد اأجمع العلم�ء �سلف�ً وخلف�ً على 

حترميه.
ف�إن  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اتقوا الظلم  القي�مة، يقول  والظلم ظلم�ت يوم 

الظلم ظلم�ت يوم القي�مة« )8(.
وقد عد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم االأمور التي يتظ�مل فيه� الن��س، فق�ل عليه ال�سالة 
وال�سالم: )ف�إن دم�ءكم واأموالكم واأعرا�سكم واأب�س�ركم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا يف �سهركم هذا يف بلدكم هذا()9(. وق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: )ال حت��سدوا وال 
تن�ج�سوا وال تب�غ�سوا، وال تدابروا، وال يبع بع�سكم على بيع بع�س، وكونوا عب�د اهلل 
اإخوان�ً. امل�سلم اأخو امل�سلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره، التقوى ه� هن� – وي�سري اإلى 
�سدره ثالث مرات – بح�سب امرئ من ال�رش اأن يحقر اأخ�ه امل�سلم، كلُّ امل�سلم على 
امل�سلم حرام؛ دمه وم�له وعر�سه)10(، ق�ل ابن رجب رحمه اهلل تع�لى: » ف�إذا ك�ن املوؤمنون 

)6)    تف�سري ابن كثري 480/1.

)7)   الرد على املنطقيني 425/1.

)8)   رواه م�سلم )2578) من حديث جابر ر�سي اهلل عنه.

)9)   رواه البخاري )6667) وم�سلم )1679) من حديث اأبي بكرة ر�سي اهلل عنه .

)10)   رواه م�سلم )2564) من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه .
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اإخوة، اأمروا فيم� بينهم مب� يوجب ت�آلف القلوب واجتم�عه�، ونهوا عم� يوجب تن�فر 
القلوب واختالفه�« ا.هـ)11(. وق�ل رحمه اهلل تع�لى »فت�سمنت هذه الن�سو�س كله� اأن 
امل�سلم ال يحل اإي�س�ل االأذى اإليه بوجه من الوجوه من قول اأو فعل بغري حق« ا.هـ)12(.
وق�ل النووي رحمه اهلل تع�لى: »ق�ل العلم�ء: اخلذل: ترك االإع�نة والن�رش، ومعن�ه: 
اإذا ا�ستع�ن به يف دفع ظ�مل ونحوه لزمه اإع�نته اإذا اأمكنه ومل يكن له عذر �رشعي، و»ال 

يحقره«: ال يحتقره فال ينكر عليه وال ي�ست�سغره«ا.هـ)13(.

اال�شتعاذة باهلل من الظلم:

اأبي  فعن  الظلم،  ب�هلل من  اال�ستع�ذة  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  اأدعية  قد ك�ن من 
هريرة ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ك�ن يقول: )اللهم اإين اأعوذ بك من 
الفقر والقلة والذلة، واأعوذ بك من اأن اأَْظِلم اأو اأُْظَلم()14(. وقد ج�ء ذلك ب�سيغة االأمر، 
فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )تعوذوا ب�هلل 
من الفقر والقلة والذلة واأن تَْظِلم اأو تُْظَلم()15(، ق�ل ابن رجب رحمه اهلل تع�لى: » فمن 
�سلم من ظلم غريه و�سلم الن��س من ظلمه فقد عويف، وعويف الن��س منه وك�ن بع�س 
ال�سلف يدعو: اللهم �سلمني و�سلم مني«ا.هـ)16(. بل جعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
اال�ستع�ذة ب�هلل من الظلم من الورد اليومي، فعن زيد بن ث�بت ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم علمه دع�ء واأمره اأن يتع�هد به اأهله كل يوم، ق�ل: )قل حي 
ت�سبح: لبيك اللهم لبيك و�سعديك، واخلري يف يديك ومنك وبك – وفيه – اأعوذ بك 

)11)   جامع العلوم واحلكم 336/1.

)12)   جامع العلوم واحلكم 336/1.

)13)   �سرح م�سلم 120/16.

)14)  رواه اأحمد )8039) واأبو داود )1544) والن�سائي )5460) و�سححه ابن حبان )1030)  واحلاكم 725/1.

)15)   رواه اأحمد )10986) والن�سائي )5461) و�سححه ابن حبان )1003) واحلاكم 713/1 .

)16)   �سرح حديث لبيك /102.
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اللهم اأن اأَْظِلم اأو اأُْظَلم، اأو اعتدي اأو يعتدى علي، اأو اأكت�سب خطيئة حمبطة اأو ذنب�ً ال 
يغفر()17( بل اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ب�ال�ستع�ذة ب�هلل من الظلم كلم� خرج املرء 
النبي  اأن  اأم �سلمة ر�سي اهلل عنه�  بيته، فعن  االإن�س�ن من  اأكرث م� يخرج  بيته، وم�  من 
�سلى اهلل عليه و�سلم ك�ن اإذا خرج من بيته ق�ل: )ب�سم اهلل، رب اأعوذ بك من اأن اأزلَّ 
()18(. ف�حلث على هذا الدع�ء فيه  اأو اأ�سّل، اأو اأَْظِلم اأو اأُْظَلم، اأو اأَْجهل اأو ُيْجَهل عليَّ
اإ�سع�ر ببي�ن خطورة الظلم ب�أنواعه، لذا ت�أكد اال�ستع�ذة ب�هلل منه كلم� خرج من بيته، الأن 
بالنا�س على اختالف م�شاربهم  البيت مظنة الظلم ب�شبب كرثة االختالط  اخلروج من 
وتعداد اأهوائهم، ق�ل الطيبي رحمه اهلل تع�لى: » اإن االإن�س�ن اإذا خرج من منزله ال بد 
اأن يعا�رص النا�س ويزاول االأمر، فيخاف اأن يعدل عن ال�رصاط امل�شتقيم، فاإما اأن يكون 
لَّ واإم� اأن يكون يف اأمر الدني�، ف�إم� ب�سبب  ، اأو ُي�سَ لَّ يف اأمر الدين، فال يخلو من اأن َي�سِ
اأن  ُيْظَلم، واإما ب�شبب االختالط وامل�شاحبة فاإما  َيْظِلم، واإما  باأن  جريان املعاملة معهم 
َيْجهل اأو ُيْجَهل، ف��سُتعيذ من هذه االأحوال كله� بلفظ �سل�س موجز، وروعي املط�بقة 
املعنوية وامل�س�كلة اللفظية« ا.هـ)19(. وق�ل املن�وي رحمه اهلل تع�لى: »اأي: اأفعُل ب�لن��س 
 ) ُيْجَهل عليَّ اأو  بقوله: )اأَْجهل  اأن يراد  فعل اجله�ل، من االإيذاء واالإ�سالل، ويحتمل 
احل�ل الذي ك�نت العرب عليه� قبل االإ�سالم من اجلهل ب�ل�رشائع والتف�خر ب�الأن�س�ب 

والتع�ظم ب�الأح�س�ب والكربي�ء والبغي ونحوه�..« ا.هـ)20(.
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ژ  تع�لى:  ق�ل  كثرية،  اآي�ت  يف  الظلم  عن  نف�سه  تع�لى  ه  نزَّ
ڃ  ڃ  ژ  تع�لى:  وق�ل  عمران(  )اآل  حئژ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ 
)17)   رواه اأحمد )21710) والطرباين يف املعجم الكبري )4932) ويف الدعاء )320) قال الهيثمي: »رواه اأحمد والطرباين 

واأحد اإ�سنادي الطرباين رجاله وثقوا « ا.هـ جممع الزوائد 113/10.

)18)  رواه اأحمد )26747) والن�سائي )5486) و�سححه النووي يف ريا�ض ال�ساحلني رقم )82).

)19)   مرقاة املفاتيح 354/5.

)20)   في�ض القدير 123/5.
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ژ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 
)الن�س�ء(، وق�ل تع�لى: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ )الكهف( وق�ل تع�لى: ژ ېئ 
تيمية  ابن  ق�ل  )طه(،  ژ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
رحمه اهلل تع�لى: »الظلم اأن يحمل عليه �سيئ�ت غريه، واله�سم اأن ينق�س من ح�سن�ت 

نف�سه« ا.هـ)21(، وق�ل تع�لى: ژ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ )غ�فر( وق�ل تع�لى: ژوئ 
)ق(، ويف احلديث القد�سي، ق�ل تع�لى: )ي�  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ  

ابن  بينكم حمرم�ً فال تظ�ملوا)22(. ق�ل  اإين حرمت الظلم على نف�سي وجعلته  عب�دي، 
حرمه  الذي  الظلم  اأن  الن�سو�س  عليه  دلت  الذي  »ال�سواب  تع�لى:  اهلل  رحمه  القيم 
اهلل على نف�سه وتنزه عنه فعاًل واإرادًة هو م� ف�رشه به �سلف االأمة واأئمته�؛ اأنه ال يحمل 
املرء �سيئ�ت غريه، وال يعذب مب� مل تك�سب يداه ومل يكن �سعى فيه، وال ينق�س من 
ح�سن�ته، فال يج�زى به� اأو ببع�سه� اإذا ق�رنه� اأو طراأ عليه� م� يقت�سي اإبط�له� اأو اقت�س��س 

املظلومي منه�، وهذا الظلم الذي نفى اهلل تع�لى خوفه عن العبد بقوله:  ژ ېئ ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ژ )طه( ق�ل ال�سلف واملف�رشون: 
ال يخ�ف اأن يحمل عليه من �سيئ�ت غريه، وال ينق�س من ح�سن�ته م� يتحمل، فهذا هو 

العقول من الظلم ومن عدم خوفه«ا.هـ)23(. 
والظلم حمرم ولو ك�ن �سيئ�ً ي�سرياً ق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: )من اقتطع حق امرئ 
�سيئ�ً  ك�ن  واإن  له رجل:  فق�ل  اجلنة(  عليه  الن�ر وحرم  له  اهلل  اأوجب  فقد  بيمينه  م�سلم 
ي�سرياً؟ فق�ل: )واإن ق�سيب�ً من اأراك()24(، ق�ل الزرق�ين رحمه اهلل تع�لى: »لئال يته�ون 

)21)   التحفة العراقية /78 مفتاح دار ال�سعادة 107/2.

)22)   رواه م�سلم )2577) من حديث اأبي ذر ر�سي اهلل عنه.

)23)   مفتاح دار ال�سعادة 108/2.

)24)   رواه م�سلم )137) من حديث اأبي اأمامة ر�سي اهلل عنه.
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ب�ل�سيء الي�سري، وال فرق بي قليل احلق وكثريه يف التحرمي، اأم� يف االإثم ف�لظ�هر اأنه 
لي�س من اقتطع القن�طري املقنطرة من الذهب والف�سة كمن اقتطع الدرهم والدرهمي، 

وهذا خرج خمرج املب�لغة يف املنع وتعظيم االأمر وتهويله«ا.هـ)25(.

اأنواع الظلم: 

بينه  فيم�  نف�سه  العبد  ب�ل�رشك. 2/ ظلم  نف�سه  العبد  اأنواع: 1/ ظلم  الظلم ثالثة 
وبي اهلل. 3/ ظلم العبد غريه من العب�د. عن ع�ئ�سة ر�سي اهلل عنه� ق�لت: ق�ل ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )الدواوين عند اهلل عزَّ وجلَّ ثالثة: ديوان ال يعب�أ اهلل به �سيئ�ً، 
اهلل  يغفره  الذي ال  الديوان  ف�أم�  اهلل،  يغفره  �سيئ�ً، وديوان ال  منه  اهلل  وديوان ال يرتك 
واأم�  اجلنة(،  عليه  اهلل  فقد حرم  ب�هلل  ي�رشك  )اإنه من   : اهلل عزَّ وجلَّ ق�ل  ب�هلل،  ف�ل�رشك 
الديوان الذي ال يعب�أ اهلل به �سيئ�ً فظلم العبد نف�سه فيم� بينه وبي ربه من �سوم يوم تركه 
اإن �س�ء، واأم� الديوان الذي ال  اأو �سالة تركه�، ف�إن اهلل عزَّ وجلَّ يغفر ذلك ويتج�وز 
يرتك اهلل منه �سيئ�ً فظلم العب�د بع�سهم بع�س�ً، الق�س��س ال حم�لة)26(، ق�ل �سيخ االإ�سالم 
وظلم   ، فيه  �سف�عة  ال  �رشك  هو  الذي  ف�لظلم  اأنواع  ثالثة  »ف�لظلم  تع�لى:  اهلل  رحمه 
الن��س بع�سهم بع�س�ً ال بد فيه من اإعط�ء املظلوم حقه ال ي�سقط حق املظلوم ال ب�سف�عة 
ب�ل�سف�عة،  نف�سه  لظ�مل  يغفر  قد  كم�  الظ�مل  من  املظلوم  يعطى  قد  ولكن  غريه�،  وال 
ف�لظلم املطلق م� له من �سفيع مط�ع، واأم� املوحد فلم يكن ظ�مل�ً مطلق�ً، بل هو موحد مع 
ظلمه لنف�سه، وهذا اإمن� نفعه يف احلقيقة اإخال�سه هلل، فبه �س�ر من اأهل ال�سف�عة«اهـ)27(، 
ف�إن هذا   ، عزَّ وجلَّ ربه  بينه وبي  نف�سه  العبد  تع�لى: »ظلم  اهلل  القيم رحمه  ابن  وق�ل 
واحل�سن�ت  واال�ستغف�ر  ب�لتوبة  ميحى  ف�إنه  حمواً،  واأ�رشعه�  الدواوين  اأخف  الديوان 

)25)   �سرح الزرقاين 5/4.

)26)   رواه اأحمد )26073) واحلاكم 619/4 و�سححه، قال العراقي رحمه اهلل تعالى: » اأحمد واحلاكم و�سححه من حديث 
عائ�سة، وفيه �سدقة بن مو�سى الدقيقي �سعفه ابن معني وغريه » ا.هـ املغني عن حمل الأ�سفار 987/2.

)27)   جمموع الفتاوى 78/7.



 العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة 

د. نايف بن اأحمد احلمد 

237

امل�حية وامل�س�ئب املكفرة ونحو ذلك، بخالف ديوان ال�رشك ف�إنه ال ميحى اإال ب�لتوحيد، 
وديوان املظ�مل ال ميحى اإال ب�خلروج منه�، اإلى اأرب�به� وا�ستحاللهم منه� ومل� ك�ن ال�رشك 
اأعظم الدواوين الثالثة عند اهلل عز وجل حرم اجلنة على اأهله، فال تدخل اجلنة نف�س 
معه  يكن  فمن مل  ب�به�،  مفت�ح  التوحيد هو  ف�إن  التوحيد،  اأهل  يدخله�  واإمن�  م�رشكة، 
مفت�ح مل يفتح له ب�به�، وكذلك اإن اأتى مبفت�ح ال اأ�سن�ن له مل ميكن الفتح به«ا.هـ)28(، 
اأن حق الرب تع�لى ال يوؤوده  وق�ل رحمه اهلل تع�لى: »واأم� حديث الدواوين ف�إمن� فيه 
اأن يهبه وي�سقطه وال يحتفل به ويعتني به، كحقوق عب�ده، ولي�س معن�ه اأنه ال يوؤاخذ به 
البتة، اأو اأنه كله �شغائر، واإمنا معناه اأنه يقع فيه من امل�شاحمة وامل�شاهلة واالإ�شقاط والهبة 

م� ال يقع مثله يف حقوق االآدميي« ا.هـ)29(.

َور الظلم:  �شُ

عن عبداهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهم� عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ق�ل: )امل�سلم 
من �سلم امل�سلمون من ل�س�نه ويده()30(، وقد رواه اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه عن ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بلفظ: )امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�س�نه ويده، واملوؤمن 
من اأمنه الن��س على دم�ئهم واأموالهم()31(، ق�ل �سيخ االإ�سالم رحمه اهلل تع�لى: »فف�رش 
امل�سلم ب�أمر ظ�هر وهو �سالمة الن��س منه، وف�رش املوؤمن ب�أمر ب�طن وهو اأن ي�أمنوه على 
الن��س منه،  اأعلى من تلك، ف�إن من ك�ن م�أمون�ً �سلم  دم�ئهم واأموالهم، وهذه ال�سفة 
ولي�س كل من �سلموا منه يكون م�أمون�ً، فقد يرتك اأذاهم وهم ال ي�أمنون اإليه؛ خوف�ً اأن 
يكون ترك اأذاهم لرغبة ورهبة ال الإمي�ن يف قلبه«ا.هـ)32(، ف�لظلم ال يخرج عن �سورتي: 

)28)   الوابل ال�سيب /33.

)29)   مدارج ال�سالكني 327/1.

)30)   رواه البخاري )10) وم�سلم )40).

)31)   رواه اأحمد )8918) والن�سائي )4995) و�سححه ابن حبان )180).

)32)   الفتاوى 264/7.
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والقذف،  وال�سخرية،  والنميمة،  والغيبة،  وال�ستم،  ك�ل�سب،  ب�لل�س�ن:  ظلم   -1
و�سه�دة الزور.

واللواط،  والزنا،  الربا،  واأكل  وال�رصقة،  وال�رصب،  كالقتل،  بالفعل:  ظلم   -2

والتج�س�س، واأكل اأموال الن��س ب�لب�طل، وتتبع العورات، وعدم ت�سليم العم�ل واخلدم 

رواتبهم وم�ستحق�تهم، وجت�وز احلدود يف العق�رات، وخي�نة االأم�نة، وغريه�. وقد ورد 

ذكرهم� يف احلديث ال�س�بق، ويف قوله عليه ال�سالة وال�سالم: )�سب�ب امل�سلم ف�سوق 

وقت�له كفر()33(، ف�ل�سب�ب �سورة من �سور الظلم، ويكون ب�لل�س�ن، اأم� القتل ف�سورة 

اأخرى للظلم، ويكون فعاًل.

واأ�سد �سور ظلم املخلوقي: القتل، ق�ل تع�لى: ژ گ گ گ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻژ )الن�س�ء(، وق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: )كل ذنب ع�سى اهلل اأن يغفره، اإال من 
يزال  )ال  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  وق�ل  تعمداً()34(،  موؤمن�ً  قتل  موؤمن  اأو  م�رشك�ً  م�ت 
املوؤمن يف ف�سحة من دينه، م� مل ي�سب دم�ً حرام�ً()35(، وق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: 
)من اأ�س�ر اإلى اأخيه بحديدة ف�إن املالئكة تلعنه حتى يدعه،واإن ك�ن اأخ�ه الأبيه واأمه()36(.
وق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: )من قتل مع�هداً مل يرح رائحة اجلنة، واإن ريحه� توجد 

من م�سرية اأربعي ع�م�ً()37(.
ق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: )اجتنبوا ال�سبع املوبق�ت(، ق�لوا ي� ر�سول اهلل، وم� هن؟ 
ق�ل: )ال�رشك ب�هلل، وال�سحر، وقتل النف�س التي حرم اهلل اإال ب�حلق، واأكل الرب�، واأكل 

)33)   رواه البخاري )2995) من حديث عبداهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما.

)34)   رواه اأحمد )16953) والن�سائي يف الكربى )3446) من حديث معاوية ر�سي اهلل عنه واأبو داود )4270) والن�سائي يف 
الكربى )15639) وابن حبان )5980) من حديث اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه و�سححهما احلاكم 391/4.

)35)   رواه البخاري )6469) من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما.

)36)   رواه م�سلم )2616) من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.

)37)   رواه البخاري )2995) من حديث عبداهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما.
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م�ل اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف املح�سن�ت املوؤمن�ت الغ�فالت)38(.
يوم  به  بغري حقه خ�سف  �سيئ�ً  االأر�س  اأخذ من  وال�سالم: )من  ال�سالة  عليه  وق�ل 

القي�مة اإلى �سبع اأر�سي()39(.

حكم ظلم الكافر واملعاهد: 

يظن بع�س الن��س اأن اأموال غري امل�سلمي ودم�ءهم م�ستب�حة على كل ح�ل، فتجده 
يت�س�هل يف عدم ت�سليم العم�ل من غري امل�سلمي م�ستحق�تهم من رواتب اأو اأجرة عمل، 
وقد ينكر ذلك ظ�ن�ً اأن كفرهم ي�سّوغ له اأكله�، وال �سك اأن هذا خط�أ بّي، وظلم ظ�هر، 
فعن اأن�س بن م�لك ر�سي اهلل عنه ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اتقوا دعوة 

املظلوم واإن ك�ن ك�فراً، ف�إنه لي�س دونه� حج�ب()40(.
وعن بع�س اأ�سح�ب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأنه ق�ل: )اأال من ظلم مع�هداً اأو انتق�سه، اأو كّلفه فوق ط�قته، اأو اأخذ منه �سيئ�ً بغري طيب 

نف�س، ف�أن� حجيجه يوم القي�مة()41(.     
حترمي م�شاعدة الظامل:

كثري من الظلمة ال يب��رش الظلم بنف�سه، بل جتد له اأعوان�ً يعينونه وي�سهلونه عليه، وال 
ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ژ  تع�لى:  ق�ل  �سواء،  االإثم  اأنهم يف  يعلمون 
اهلل  ر�سي  ج�بر  وعن  )امل�ئدة(،  ژ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ 

)38)   رواه البخاري )2615) وم�سلم )89) من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.

)39)   رواه البخاري )2322) من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما.

قال   (1321( الدعاء  يف  والطرباين   (960( ال�سهاب  م�سند  يف  والق�ساعي   (2748( وال�سياء   (12571( اأحمد  رواه     (40(
املنذري رحمه اهلل تعالى: » رواه اأحمد ورواته اإلى اأبي عبداهلل حمتج بهم يف ال�سحيح، واأبو عبداهلل – الأ�سدي – مل 

اأقف فيه على جرح ول تعديل« ا.هـ الرتغيب والرتهيب 130/3.

)41)  رواه اأبو داود )3052) والبيهقي 212/9 قال العجلوين رحمه اهلل تعالى: » و�سنده ل باأ�ض به، ول ي�سر جهالة من مل 
ي�سّم من اأبناء ال�سحابة، فاإنهم عدد منجرب به جهالتهم، ولذا �سكت عليه اأبو داود، وهو عند البيهقي يف �سننه من هذا 

الوجه، وقال: عن ثالثني من اأبناء اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن اآبائهم « ا.هـ ك�سف اخلفاء 285/2.
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عنه ق�ل: لعن ر�سـول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اآكل الرب� وموكله وك�تبه و�س�هديه، وق�ل: 
املب�يعة بي  بتحرمي كت�بة  تع�لى: »هذا ت�رشيح  النووي رحمه اهلل  ق�ل  )هم �سواء()42(، 
املرتابي وال�سه�دة عليهم�، وفيه حترمي االإع�نة على الب�طل« ا.هـ)43(، وق�ل اخلط�بي رحمه 
اهلل تع�لى: »�سوى ر�سول اهلل بي اآكل الرب� وموكله، اإذ كل ال يتو�سل اإلى اأكله اإال مبع�ونته 
وم�س�ركته اإي�ه فهم� �رشيك�ن يف االإثم، كم� ك�ن� �رشيكي يف الفعل، واإن ك�ن اأحدهم� 

مغتبط�ً بفعله مل� ي�ستف�سله من البيع، واالآخر منه�سم�ً مل� يلحقه من النق�س« ا.هـ)44(.
وقد توعد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من اأع�ن ظ�مل�ً بعقوب�ت منه�: قوله �سلى اهلل 

عليه و�سلم: )من اأع�ن على خ�سومة بظلم مل يزل يف �سخط اهلل حتى ينزع()45(.
وقـ�ل �سلى اهلل عـليه و�سلم: )ومن اأع�ن على خ�سومة بظلم فقد ب�ء بغ�سب من 

اهلل عز وجل()46(.
وقـ�ل �سلى اهلل عـليه و�سلم: )من اأع�ن على خ�سومة بظلم فقد ب�ء بغ�سب من 
اهلل()47(. ويقول عليه ال�سالة وال�سالم: )ومن اأع�ن ظ�مل�ً ليدح�س بب�طله حق�ً، فقد 

برئت منه ذمة اهلل وذمة ر�سوله()48(.

دعوة املظلوم والتحذير منها: 

من االأمور التي قد تفتك ب�لظ�مل فتك�ً عظيم�ً دعوة املظلوم، تلك الدعوة التي ق�له� 

)42)   رواه م�سلم )1598).

)43)   �سرح �سحيح م�سلم 26/11.

)44)   مرقاة املقاتيح 43/6.

)45)   رواه احلاكم 11/4 والطرباين يف الأو�سط )2921) واللفظ له من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما و�سححه احلاكم 
واملناوي يف التي�سري 401/2.

)46)   رواه اأبو داود )3598) من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما. 

)47)   رواه البيهقي 82/6 من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما.

)48)   رواه احلاكم 112/4 والطرباين يف الكبري )11539) و�سححه من حديث ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما.
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�س�دق�ً من تفطر قلبه كمداً ب�سبب الظلم، وقد وعده اهلل تع�لى ب�الإج�بة، ق�ل عليه ال�سالة 
وال�سالم: )ودعوة املظلوم حتمل على الغم�م، وتفتح له� اأبواب ال�سم�ء، ويقول الرب 

: وعزتي، الأن�رشنك ولو بعد حي()49(. عزَّ وجلَّ
اهلل  وبي  بينه�  لي�س  ف�إنه  املظلوم،  دعوة  )واتق  وال�سالم:  ال�سالة  عـليه  وقـ�ل 

حج�ب()50(. ق�ل اأمري املوؤمني علي ر�سي اهلل عنه: 
اأدِّ االأمانة، واخليانَة فاجتنب           واعدل وال تظلم يطْب لك مك�شُب

واحذر من املظلوم �شهمًا �شائبًا           واعلم باأن دعـــــاءه ال يحجب)51(

وق�ل ابن الوردي رحمه اهلل تع�لى: 
اإياك من ع�شف االأنام وظلمهم      واحذر من الدعوات يف االأ�شحار)52(

ك�أنه�  ال�سم�ء  اإلى  ت�سعد  ف�إنه�  املظلوم  دعوة  )اتقوا  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  وق�ل 
�رشارة)53(، ق�ل املن�وي رحمه اهلل تع�لى: »كن�ية عن �رشعة الو�سول، الأنه م�سطر يف دع�ئه 
وقد ق�ل اهلل �سبح�نه وتع�لى: ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ )النمل: 62(، وكلم� قوي 
الظ�مل قوي ت�أثريه يف النف�س، ف��ستدت �رشاعة املظلوم، فقويت ا�ستج�بته، وال�رشر م� 
تط�ير من الن�ر يف الهواء، �سبه �رشعة �سعوده� ب�رشعة طريان ال�رشر من الن�ر« ا.هـ)54(.

 وقالوا: قد جنــنت فقلت: كلاّ             وربــــي ما جننـــت وال انت�شـــيُت

ولــــكني ظـــلمت فكــــــدت اأبكي           من الظلم املربح اأو بكيُت )55(

)49)   رواه اأحمد )8030) وابن ماجه )1752) من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه و�سححه ابن حبان )874) وابن خزمية 
.(1901(

)50)   رواه البخاري )2316) وم�سلم )19) من حديث معاذ ر�سي اهلل عنه.

)51)   ديوان علي ر�سي اهلل عنه /50.

)52)   ديوان ابن الوردي /314 املو�سوعة ال�سعرية /229.

اأبي الدرداء  اأبي �سيبة )29370) موقوفاً على  )53)   رواه احلاكم 83/1 من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما ورواه ابن 
ر�سي اهلل عنه.

)54)   في�ض القدير 142/1.

)55)   �سرح حما�سة اأبي متام لل�سنتمري 168/1 املو�سوعة ال�سعرية /229.
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م الظ�مل عُي اأرملة،  ق�ل ابن القيم رحمه اهلل تع�لى: »�سبح�ن اهلل! كم بكت يف تنعُّ
یژ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ژ  م�سكي،  دمعة  وجرت  يتيم،  كبد  واحرتقت 
)املر�سالت(، ژ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ )�س(، م� ابي�سَّ لون رغيفهم حتى ا�سودَّ 
لون �سعيفهم، وم� �سمنت اأج�س�مهم حتى انتحلت اأج�س�مهم م� ا�ست�أثروا عليه. ال حتتقر 
دع�ء املظلوم ف�رشر قلبه حممول بعجيج �سوته اإلى �سقف بيتك ، ويحك! نب�ل اأدعيته 
م�سيبة واإن ت�أخر الوقت ، قو�سه قلبه املقروح، ووتره �سواد الليل ، واأ�ست�ذه �س�حب 
)الأن�رشنك ولو بعد حي( وقد راأيت، ولكـن ل�ست تعترب، احذر عداوة من ين�م وطرفه 
ب�ٍك يقلب وجهه يف ال�سـم�ء يرمي �سه�م�ً م�له� غر�س �سوى االأح�س�ء منك فرمب� ولعله� 
اإذا ك�نت راحة اللذة تثمر ثمرة العقوبة مل يح�سن تن�وله� م� ت�س�وي لذة �سنة غم �س�عة، 

فكيف واالأمر ب�لعك�س؟«ا.هـ)56(.
كـــــذا دعـــــا امل�شـــــطر اأي�شـــًا           �شــــاعد اأبــدًا اإليه عند كل اأوان

وكذا دعا املظـــلوم اأي�شًا �شاعد           حقًا اإليه قاطــــع االأكـــوان)57(

واملظلوم ال ي�سيع من حقه �سيء، اإن اأدركه يف الدني� واإال اأخذه وافي�ً يوم القي�مة،  
لل�س�ة  يق�د  القي�مة، حتى  يوم  اأهله�  اإلى  احلقوق  )لتوؤدّن  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  ق�ل 

اجللح�ء من ال�س�ة القرن�ء()58(.
ال تظـــلمن اإذا ما كنت مقتدرًا         فالظـــــلم ترجع عقــباه اإلى ندم

تنام عيــــناك واملظلوم منتبه       يــدعـــو عليـك وعني اهلل مل تنم

عقوبات الظامل:

توعد اهلل تع�لى الظ�مل بعقوب�ت كثرية: 

)56)   بدائع الفوائد 762/3.

)57)   النونية 408/1.

)58)   رواه م�سلم )2582) من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.
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ق�ل تع�لى: ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ )غ�فر(.

وق�ل تع�لى: ژ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ )الزمر(.
واهلل تع�لى ميهل وال يهمل، ق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: »اإن اهلل ليملي للظ�مل، ف�إذا 

اأخذه مل يفلته« ثم قراأ: ژ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ژ )هود()59(.

وال تعجل على اأحد بظلم           فـــــاإن الظلم مرتعه وخيم

ف�لظ�مل خ�سمه اهلل تع�لى يوم القي�مة، ق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: )ق�ل اهلل تع�لى: 
ثمنه،  ف�أكل  ب�ع حراً  ثم غدر، ورجل  بي  اأعطى  القي�مة، رجل  اأن� خ�سمهم يوم  ثالثة 

ورجل ا�ست�أجر اأجرياً ف��ستوفى منه ومل يعطه اأجره()60(.

الظلوم هو  امل�شـــيُء  زال  ومـا  لـــــوؤم         الظــــلم  اإن  واللـه  اأمـا 

اخل�شـــــوم جتتمع  اهلل  وعند  من�شي      الدين  يوم  ديان  اإلى 

)61( امللوم  من  االإله  عند  غدًا  التقينا         اإذا  احل�شاب  يف  �شتعلم 

ومن العقوب�ت: ف�سحه يوم القي�مة، ق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: )واهلل ال ي�أخذ اأحد 
منكم �سيئ�ً بغري حقه اإال لقي اهلل يحمله يوم القي�مة، فالأعرفن اأحداً منكم لقي اهلل يحمل 

بعرياً له رغ�ء، اأو بقرة له� خوار، اأو �س�ة له تيعر()62(.
وتوعد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الظلمة بدخول الن�ر: 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سمعت  ق�لت:  عنه�  اهلل  ر�سي  االأن�س�رية  خولة  فعن 

)59)   رواه البخاري )4568).

)60)   رواه البخاري )2150) من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.

)61)   ديوان اأبي العتاهية /209.

)62)   رواه البخاري )6578) وم�سلم )1832) من حديث اأبي حميد ر�سي اهلل عنه.
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يقول: )اإن رج�اًل يتخو�سون يف م�ل اهلل بغري حق، فلهم الن�ر يوم القي�مة()63(، ق�ل 

احل�فظ ابن حجر رحمه اهلل تع�لى: »يتخو�سون يف م�ل اهلل بغري حق، اأي: يت�رشفون يف 

م�ل امل�سلمي ب�لب�طل« ا.هـ)64(.

وكذا الق�شا�س من الظامل، يقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )من �رصب ب�شوط 
ظلم�ً اقت�س منه يوم القي�مة()65(.

اأعم�ل �س�حلة  القي�مة مع وجود  يوم  الظ�مل مفل�س�ً  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  وعدَّ 
فين�  املفل�س  ق�لوا:  القي�مة(؟  يوم  املفل�س  من  )اأتدرون  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  ق�ل  له، 
من ال درهم له وال مت�ع. ق�ل: )اإن املفل�س ِمْن اأمتي َمْن ي�أتي يوم القي�مة ب�سالة و�سي�م 
وزك�ة،  وي�أتي وقد �ستم هذا، وقذف هذا، واأكل م�ل هذا، و�سفك دم هذا و�رشب هذا، 
خط�ي�هم  من  اأخذ  عليه،  م�  يق�سى  اأن  قبـل  ح�سن�ته  فنيت  ف�إن  ح�سن�ته  من  هذا  فيعطى 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  الن�ر)66(،  يف  طرح  ثم  عليه  فطرحت 
ھژ )الق�س�س(.

الظلم نار، فل حتقر �شغريته            لعل جــذوة نار اأحـــرقت بلدًا

واجبنا جتاه الظامل: 

اهلل  ر�سي  �سعيد  اأبي  فعن  املظلوم:  ون�رشة  وردعه  الظ�مل  من��سحة  وجوب  اأواًل: 
عنه ق�ل: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: )من راأى منكم منكراً فليغريه 
االإمي�ن)67(، وعن  اأ�سعف  فبقلبه، وذلك  ي�ستطع  ف�إن مل  فبل�س�نه  ي�ستطع  ف�إن مل  بيده، 

)63)   رواه البخاري )2950).

)64)   فتح الباري 219/2 في�ض القدير 450/2.

)65)   رواه البخاري يف الأدب )186) والبيهقي 45/8 من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال املناوي رحمه اهلل تعالى: 
»اإ�سناده ح�سن« ا.هـ التي�سري ب�سرح اجلامع ال�سغري 429/2.

)66)   رواه م�سلم )2580).

)67)   رواه م�سلم )49).
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اأخ�ك ظ�مل�ً  ق�ل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )ان�رش  ق�ل:  اأن�س ر�سي اهلل عنه 
ق�ل:  ظ�مل�ً؟  نن�رشه  فكيف  نن�رشه مظلوم�ً،  اهلل؟ هذا  ر�سول  ي�  ق�لوا:  اأو مظلوم�ً( 
)ت�أخذ فوق يديه()68(، ق�ل النووي رحمه اهلل تع�لى: »اأم� ن�رش املظلوم فمن فرو�س 
الكف�ية، وهو من جملة االأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر، واإمن� يتوجه االأمر به على 

من قدر عليه ومل يخف �رشراً«ا.هـ)69(.
وق�ل ابن بط�ل رحمه اهلل تع�لى: »ن�رش املظلوم فر�س كف�ية، وتتعي فر�سيته على 
ال�سلط�ن« ا.هـ)70(. وق�ل احل�فظ ابن حجر رحمه اهلل تع�لى: »ن�رش املظلوم فر�س كف�ية،  
اأن فر�س الكف�ية خم�طب  وهو ع�م يف املظلومي، وكذلك يف الن��رشين، بن�ء على 
اإذا مل يرتتب  القدرة عليه وحده  له  على من  اأحي�ن�ً  الراجح، ويتعي  به اجلميع، وهو 
يفيد  ال  اأنه  ظنه  على  غلب  اأو  علم  فلو  املنكر،  مف�سدة  من  اأ�سد  مف�سدة  اإنك�ره  على 
�شقط الوجوب وبقي اأ�شل اال�شتحباب بال�رصط املذكور، فلو ت�شاوت املف�شدتان تخري، 

و�رصط النا�رص اأن يكون عاملاً بكون الفعل ظلماً« ا.هـ)71(.
وق�ل العيني رحمه اهلل تع�لى: »ق�ل العلم�ء: ن�رش املظلوم فر�س واجب على املوؤمني 
على الكف�ية، فمن ق�م به �سقط عن الب�قي، ويتعي فر�س ذلك على ال�سلط�ن، ثم على 
من له قدرة على ن�رشته اإذا مل يكن هن�ك من ين�رشه غريه من �سلط�ن و�سبهه« ا.هـ)72(.

وال  واليخذله،  يظلمه،  ال  امل�سلم،  اأخو  )امل�سلم  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  وق�ل 
االإع�نة  ترك  اخلذل:  العلم�ء:  »ق�ل  تع�لى:  اهلل  رحمه  النووي  ق�ل  يحقره()73(، 
والن�رش، ومعن�ه اإذا ا�ستع�ن به يف دفع ظ�مل ونحوه ولزمه اإع�نته اإذا اأمكنه ومل يكن 

)68)   رواه البخاري )2312).

)69)   �سرح �سحيح م�سلم 32/14 عمدة القاري 10/8.

)70)   عمدة القاري 290/12.

)71)   فتح الباري 99/5.

)72)   عمدة القاري 289/12.

)73)   رواه م�سلم )2564) من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.
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له عذر �رشعي، و»ال يحقره«: ال يحتقره،  فال ينكر عليه وال ي�ست�سغره« ا.هـ)74(.
وعن الرباء ر�سي اهلل عنه ق�ل: اأمرن� ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ب�سبع، ونه�ن� عن 
�سبع اأمرن� بعي�دة املري�س؛ واتب�ع اجلن�زة، وت�سميت الع�ط�س، واإبرار الق�سم اأو املق�سم،  
ون�رش املظلوم واإج�بة الداعي واإف�س�ء ال�سالم ونه�ن� عن خواتيم اأو عن تختم ب�لذهب 
وعن �رشب ب�لف�سة وعن املي�ثر وعن الق�سي وعن لب�س احلرير واال�ستربق والديب�ج)75(.

ث�ني�ً: اأن نعلم اأن ترك االأخذ على يديه ُموؤِْذٌن بعقوبة اجلميع، فعن اأبي بكر ال�سديق 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  االآية:  هذه  تقروؤون  اإنكم  الن��س،  اأيه�  ق�ل:  عنه  اهلل  ر�سي 
اهلل  ر�سول  �سمعت  واإين  )امل�ئدة:105(،  ژ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 
�سلى اهلل عليه و�سلم يقول: )اإن الن��س اإذا راأوا الظ�مل، فلم ي�أخذوا على يديه اأو�سك 

اأن يعمهم اهلل بعق�به)76(.
وقد ج�ء اأعرابي اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يتق��س�ه دين�ً ك�ن عليه، ف��ستد عليه 
تكلم؟  تدري من  فق�لوا: ويحك،  ال�سح�بة  ف�نتهره  ق�سيتني.  اإال  ج عليك  اأحرنِّ وق�ل: 
فق�ل اإين اأطلب حقي. فق�ل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )هال مع �س�حب احلق كنتم(؟ 
ي�أتين� متر  اإلى خولة بنت قي�س فق�ل له�: )اإن ك�ن عندك متر ف�أقر�سين�، حتى  اأر�سل  ثم 
االإعرابي  فق�سى  ف�قرت�سه،  اهلل،  ر�سول  ي�  واأمي  اأنت  ب�أبي  نعم،  فق�لت:  فنق�سيك( 
�ست  واأطعمه، فق�ل: اأوفيت اأوفى اهلل عنك. فق�ل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ) اإنه ال قدنِّ
اأمة ال ي�أخذ ال�سعيف فيه� حقه غري متعتع ()77(، »غري متعتع بفتح الت�ء اأي من غري اأن 

ي�سيبه اأذى يقلقه ويزعجه«ا.هـ)78(.

)74)   �سرح م�سلم 120/16.

)75)   رواه البخاري )1182) وم�سلم )2066).

)76)   رواه اأحمد )30) واأبو داود )4338) والن�سائي يف الكربى )11157) و�سححه ابن حبان )304) وغريه.

)77)   رواه اأبو يعلي )1091) وابن ماجه )2426) واللفظ له، قال البو�سريي: »هذا اإ�سناد �سحيح رجاله ثقات « ا.هـ امل�سباح 
.68/3

)78)   ل�سان العرب 35/8.
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اأم� متى ين�رش املظلوم فقد ق�ل احل�فظ ابن حجر رحمه اهلل تع�لى: »ويقع الن�رش مع 
وقوع الظلم، وهو حينئذ حقيقة، وقد يقع قبل وقوعه كمن اأنقذ اإن�س�ن�ً من يد اإن�س�ن 

ط�لبه مب�ل ظلم�ً وهدده اإن مل يبذله، وقد يقع بعد، وهو كثري« ا.هـ)79(.
اأم� احلكمة من ن�رش املظلوم فيذكره� ابن اجلوزي رحمه اهلل تع�لى بقوله: »واأم� ن�رش 
املظلوم فلمعنيي، اأحدهم�: اإق�مة ال�رشع ب�إظه�ر العدل، والث�ين: ن�رش االأخ امل�سلم اأو 

الدفع عن الكت�بي؛ وف�ء ب�لذمة « ا.هـ)80(. 

التوبة من الظلم:

گ  گ  ژ  تع�لى:  ق�ل  �رشوطه�،  توفرت  اإذا  وغريه  للظ�مل  مفتوح  التوبة  ب�ب 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ )الن�س�ء(.

چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  تع�لى:  وق�ل 
چ چ ژ )امل�ئدة(. فمن ت�ب من ذنب توبة �س�دقة ت�ب اهلل تع�لى عليه ، ق�ل تع�لى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 
ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ژ )الفرق�ن(.

و�شروط التوبة: 

 اأواًل: االإقالع عن الذنب. 
ث�ني�ً: العزم على عدم العودة. 

)79)   فتح الباري 99/5.

)80)   ك�سف امل�ساكل 237/2.
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ث�لث�ً: الندم على م� ف�ت، حلديث ابن م�سعود – ر�سي اهلل عنه – ق�ل: ق�ل ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )الندم توبة()81(. 

رابع�ً: اأن تكون قبل بلوغ الروح احللقوم وقبل طلوع ال�سم�س من مغربه�، ق�ل 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ژ  تع�لى: 
ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ ہ ہژ )الن�س�ء(، وق�ل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )من ت�ب قبل اأن 

تطلع ال�سم�س من مغربه� ت�ب اهلل عليه()82(.
 خ�م�س�ً: اأن الذنب اإن ك�ن حق�ً الآدمي اأع�ده اإليه اأو حتلله منه، فعن اأبي هريرة ر�سي 
اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ق�ل: )من ك�نت عنده مظلمة الأخيه فليتحلله 
منه�، ف�إنه لي�س ثَمَّ دين�ر وال درهم، من قبل اأن يوؤخذ الأخيه من ح�سن�ته، ف�إن مل يكن 
املفل�س  حديث  ذكر  �سبق  وقد  عليه()83(،  فطرحت  اأخيه  �سيئ�ت  من  اأخذ  ح�سن�ت  له 

املت�سمن نحو هذا.
واأختم بقول ابن اجلوزي رحمه اهلل تع�لى: »اعلم اأن الظلم ي�ستمل على مع�سيتي: 
اإحداهم�: اأخذ م�ل الغري بغري حق، والث�نية: مب�رزة االأمر ب�لعدل ب�ملخ�لفة، واملع�سية يف 
اأ�سد من غريه� الأنه ال يقع غ�لب�ً اإال ب�ل�سعيف الذي ال يقدر على االنت�س�ر اإال ب�هلل عزَّ 
، واإمن� ين�س�أ الظلم عن ظلمة القلب، الأنه لو ا�ستن�ر بنور الهدى لنظر يف العواقب،  وجلَّ
ف�إذا �سعى املتقون بنورهم الذي اكت�سبوه يف الدني� من التقوى ظهرت ظلم�ت الظ�مل 

ف�كتنفته« ا.هـ)84(، واهلل تع�لى اأعلم و�سلى اهلل على نبين� حممد وعلى اآله و�سحبه.

)81)   رواه ابن ماجه )4252) وابن حبان )612) واحلاكم 271/4 وح�سنه احلافظ ابن حجر يف الفتح 471/13.

)82)   رواه م�سلم )2703) من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.

)83)   رواه البخاري )6169).

)84)   ك�سف امل�سكل 559/2 فتح الباري 100/5 في�ض القدير 127/3 حتفة الأحوذي 151/6.


