ظلمات الظلم

�إعداد
د .نايف بن �أحمد احلمد
م�ساعد رئي�س املحكمة العامة بالريا�ض

ظلمات الظلم

احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وبعد :فقد كرث يف هذه
الأزمنة ظلم العباد لأنف�سهم بارتكاب الذنوب واملعا�صي ،وظلمهم لغريهم ب�أكل
�أموالهم بالباطل� ،أو �أكل حلومهم ب�أل�سنتهم؛ قدحاً وذماً و�سباً وقذفاً و�شتماً وكذباً ،وكذا
ظلمهم لربهم؛ �رشكاً وكفراً ،ولكرثة الآثار ال�سيئة دنيا و�أخرى لهذا الأمر رغبت �أن
�أكتب كلمات عن هذا املو�ضوع ،مذكراً نف�سي و�إخواين بخطورته ،ف�أقول م�ستعيناً باهلل
تعالى:
الظلم هو :و�ضع ال�شيء يف غري مو�ضعه واجلور وجماوزة احلد(.)1
قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى« :الظلم املطلق �أَ ْخذ ما لي�س له �أخذه وال �شيء منه
من مال �أو دم �أو عر�ض» ا.هـ(.)2
�أما حكمه :فمحرم بالكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س والعقل.
قال تعالى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ (الأحزاب) ،قال الطربي رحمه اهلل تعالى� « :إن
الذين ي�ؤذون ربهم مبع�صيتهم �إياه وركوبهم ما حرم عليهم ...ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮊ يقول :فقد احتـملوا زوراً وكـــذباً وفرية �شــنيعة ،والبهتان �أفح�ش
((( عون املعبود  282/4منهاج ال�سنة  139/1مرقاة املفاتيح .234/5
((( �شرح حديث لبيك  103/وانظر مفتاح دار ال�سعادة .107/2
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الكذب» ا.هـ( ،)3وقال ابن كثري رحـمه اهلل تعالى« :وقوله تعالى :ﮋ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮜ ﮊ �أي ين�سبون �إليهم ما هم بر�آء منه،
البي؛
مل يعملوه ومل يفعلوه ﮋ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮊ وهذا هو البهت نِّ
�أن يحكي �أو ينقل عن امل�ؤمنني وامل�ؤمنات ما مل يفعلوه على �سبيل العيب ،والتنق�ص
لهم ومن �أكرث من يدخل يف هذا الوعيد الكفرة باهلل ور�سوله ،ثم الراف�ضة الذين
ينتق�صون ال�صحابة ،ويعيبونهم مبا قد ب َّر�أهم اهلل منه ،وي�صفونهم بنقي�ض ما �أخرب اهلل
عنهم ،فاهلل عزَّ َّ
وجل قد �أخرب �أنه قد ر�ضي عن املهاجرين والأن�صار ومدحهم ،وه�ؤالء
اجلهلة الأغبياء ي�سبونهم وينتق�صونهم ويذكرون عنهم ما مل يكن وال فعلوه �أبداً ،فهم
يف احلقيقة منكو�سو القلوب ،يذمون املمدوحني وميدحون املذمومني» ا.هـ(.)4
ومن الآيات الدالة على حترمي الظلم قوله تعالى بعد ذكره جملة من الأحكام:
ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑﮊ (الن�ساء) �أي ومن يفعل ما حرمته عليه من نكاح من حرمت نكاحه ،وتعدى
حدوده و�أكل �أموال الأيتام ظلماً وقتل النف�س املحرم قتلها بغري حق ،ومن ي�أكل مال �أخيه
امل�سلم ظلماً بغري طيب نف�س منه ف�سوف ن�صليه ناراً ( .)5قال ابن كثري رحمه اهلل تعالى:
«ينهى اهلل تبارك وتعالى عباده امل�ؤمنني عن �أن ي�أكلوا �أموال بع�ضهم بع�ضاً بالباطل� ،أي
ب�أنواع املكا�سب التي هي غري �رشعية -ك�أنواع الربا والقمار -وما جرى جمرى ذلك من
�سائر �صنوف احليل ،و�إن ظهرت يف غالب احلكم ال�رشعي مما يعلم اهلل �أن متعاطيها �إمنا
يريد ت�أجيله على الربا ...ومن يتعاطى ما نهاه اهلل عنه ،متعدياً فيه ظاملاً يف تعاطيه �أي
عاملاً بتحرميه ،متجا�رساً على انتهاكه ،ﮋﮈ ﮉ ﮊﮊ الآية وهذا تهديد �شديد
((( تف�سري الطربي.44/22
((( تف�سري ابن كثري .519/3
((( �أنظر تف�سري الطربي .36/5
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ووعيد �أكيد ،فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن �ألقى ال�سمع وهو �شهيد»ا.هـ (.)6
وقال تعالى :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ (الن�ساء) قال ابن تيمية رحمه اهلل تعالى« :كل عمل ي�ؤمر
به فال بد فيه من العدل ،فالعدل م�أمور به يف جميع الأعمال ،والظلم منهي عنه مطلقاً،
ولهذا جاءت �أف�ضل ال�رشائع واملناهج بتحقيق هذا كله وتكميله ،ف�أوجب اهلل العدل لكل
�أحد يف كل حال»ا.هـ (.)7
وعلى كل حال فهناك �آيات كثرية قا�ضية بتحرمي الظلم جملة وتف�صي ًال ،و�سي�أتي
قريباً جملة من الأحاديث النبوية املت�ضمنة حترميه ،وقد �أجمع العلماء �سلفاً وخلفاً على
حترميه.
والظلم ظلمات يوم القيامة ،يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :اتقوا الظلم ف�إن
الظلم ظلمات يوم القيامة» (.)8
وقد عد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الأمور التي يتظامل فيها النا�س ،فقال عليه ال�صالة
وال�سالم( :ف�إن دماءكم و�أموالكم و�أعرا�ضكم و�أب�شاركم عليكم حرام كحرمة يومكم
هذا يف �شهركم هذا يف بلدكم هذا)( .)9وقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال حتا�سدوا وال
تناج�شوا وال تباغ�ضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بع�ضكم على بيع بع�ض ،وكونوا عباد اهلل
�إخواناً .امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره ،التقوى ها هنا – وي�شري �إلى
�صدره ثالث مرات – بح�سب امرئ من ال�رش �أن يحقر �أخاه امل�سلمُّ ،
كل امل�سلم على
امل�سلم حرام؛ دمه وماله وعر�ضه( ،)10قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى « :ف�إذا كان امل�ؤمنون
((( تف�سري ابن كثري .480/1
((( الرد على املنطقيني .425/1
((( رواه م�سلم ( )2578من حديث جابر ر�ضي اهلل عنه.
((( رواه البخاري ( )6667وم�سلم ( )1679من حديث �أبي بكرة ر�ضي اهلل عنه .
( ((1رواه م�سلم ( )2564من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه .
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�إخوة� ،أمروا فيما بينهم مبا يوجب ت�آلف القلوب واجتماعها ،ونهوا عما يوجب تنافر
القلوب واختالفها» ا.هـ( .)11وقال رحمه اهلل تعالى «فت�ضمنت هذه الن�صو�ص كلها �أن
امل�سلم ال يحل �إي�صال الأذى �إليه بوجه من الوجوه من قول �أو فعل بغري حق» ا.هـ(.)12
وقال النووي رحمه اهلل تعالى« :قال العلماء :اخلذل :ترك الإعانة والن�رص ،ومعناه:
�إذا ا�ستعان به يف دفع ظامل ونحوه لزمه �إعانته �إذا �أمكنه ومل يكن له عذر �رشعي ،و«ال
يحقره» :ال يحتقره فال ينكر عليه وال ي�ست�صغره»ا.هـ(.)13
اال�ستعاذة باهلل من الظلم:

قد كان من �أدعية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم اال�ستعاذة باهلل من الظلم ،فعن �أبي
هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان يقول( :اللهم �إين �أعوذ بك من
الفقر والقلة والذلة ،و�أعوذ بك من �أن �أَ ْظلِم �أو �أُ ْظ َلم)( .)14وقد جاء ذلك ب�صيغة الأمر،
فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :تعوذوا باهلل
من الفقر والقلة والذلة و�أن ت َْظلِم �أو ت ُْظ َلم)( ،)15قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى « :فمن
�سلم من ظلم غريه و�سلم النا�س من ظلمه فقد عويف ،وعويف النا�س منه وكان بع�ض
ال�سلف يدعو :اللهم �سلمني و�سلم مني»ا.هـ( .)16بل جعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
اال�ستعاذة باهلل من الظلم من الورد اليومي ،فعن زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم علمه دعاء و�أمره �أن يتعاهد به �أهله كل يوم ،قال( :قل حني
ت�صبح :لبيك اللهم لبيك و�سعديك ،واخلري يف يديك ومنك وبك – وفيه – �أعوذ بك
( ((1جامع العلوم واحلكم .336/1
( ((1جامع العلوم واحلكم .336/1
(� ((1شرح م�سلم .120/16
( ((1رواه �أحمد ( )8039و�أبو داود ( )1544والن�سائي ( )5460و�صححه ابن حبان ( )1030واحلاكم .725/1
( ((1رواه �أحمد ( )10986والن�سائي ( )5461و�صححه ابن حبان ( )1003واحلاكم . 713/1
(� ((1شرح حديث لبيك .102/
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اللهم �أن �أَ ْظلِم �أو �أُ ْظ َلم� ،أو اعتدي �أو يعتدى علي� ،أو �أكت�سب خطيئة حمبطة �أو ذنباً ال
يغفر)( )17بل �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم باال�ستعاذة باهلل من الظلم كلما خرج املرء
من بيته ،وما �أكرث ما يخرج الإن�سان من بيته ،فعن �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم كان �إذا خرج من بيته قال( :ب�سم اهلل ،رب �أعوذ بك من �أن � َّ
أزل
�أو � ّ
علي)( .)18فاحلث على هذا الدعاء فيه
أ�ضل� ،أو �أَ ْظلِم �أو �أُ ْظ َلم� ،أو َ�أ ْجهل �أو ُي ْج َهل َّ
�إ�شعار ببيان خطورة الظلم ب�أنواعه ،لذا ت�أكد اال�ستعاذة باهلل منه كلما خرج من بيته ،لأن
اخلروج من البيت مظنة الظلم ب�سبب كرثة االختالط بالنا�س على اختالف م�شاربهم
وتعداد �أهوائهم ،قال الطيبي رحمه اهلل تعالى� « :إن الإن�سان �إذا خرج من منزله ال بد
�أن يعا�رش النا�س ويزاول الأمر ،فيخاف �أن يعدل عن ال�رصاط امل�ستقيم ،ف�إما �أن يكون
يف �أمر الدين ،فال يخلو من �أن َي ِ�ض َّل� ،أو ُي�ضَ َّل و�إما �أن يكون يف �أمر الدنيا ،ف�إما ب�سبب
جريان املعاملة معهم ب�أن َي ْظلِم ،و�إما ُي ْظ َلم ،و�إما ب�سبب االختالط وامل�صاحبة ف�إما �أن
َي ْجهل �أو ُي ْج َهل ،فا�س ُتعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ �سل�س موجز ،وروعي املطابقة
املعنوية وامل�شاكلة اللفظية» ا.هـ( .)19وقال املناوي رحمه اهلل تعالى�« :أيُ � :
أفعل بالنا�س
علي)
فعل اجلهال ،من الإيذاء والإ�ضالل ،ويحتمل �أن يراد بقوله�( :أَ ْجهل �أو ُي ْج َهل َّ
احلال الذي كانت العرب عليها قبل الإ�سالم من اجلهل بال�رشائع والتفاخر بالأن�ساب
والتعاظم بالأح�ساب والكربياء والبغي ونحوها »..ا.هـ(.)20
نزَّ ه تعالى نف�سه عن الظلم يف �آيات كثرية ،قال تعالى :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ (�آل عمران) وقال تعالى :ﮋ ﭶ ﭷ
( ((1رواه �أحمد ( )21710والطرباين يف املعجم الكبري ( )4932ويف الدعاء ( )320قال الهيثمي« :رواه �أحمد والطرباين
و�أحد �إ�سنادي الطرباين رجاله وثقوا » ا.هـ جممع الزوائد .113/10
( ((1رواه �أحمد ( )26747والن�سائي ( )5486و�صححه النووي يف ريا�ض ال�صاحلني رقم (.)82
( ((1مرقاة املفاتيح .354/5
( ((2في�ض القدير .123/5

234

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

د .نايف بن �أحمد احلمد

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ
(الن�ساء) ،وقال تعالى :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (الكهف) وقال تعالى :ﮋ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ (طه) ،قال ابن تيمية
رحمه اهلل تعالى« :الظلم �أن يحمل عليه �سيئات غريه ،واله�ضم �أن ينق�ص من ح�سنات
نف�سه» ا.هـ( ،)21وقال تعالى :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ (غافر) وقال تعالى :ﮋﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ (ق) ،ويف احلديث القد�سي ،قال تعالى( :يا
عبادي� ،إين حرمت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا( .)22قال ابن
القيم رحمه اهلل تعالى« :ال�صواب الذي دلت عليه الن�صو�ص �أن الظلم الذي حرمه
اهلل على نف�سه وتنزه عنه فع ًال و�إراد ًة هو ما ف�رسه به �سلف الأمة و�أئمتها؛ �أنه ال يحمل
املرء �سيئات غريه ،وال يعذب مبا مل تك�سب يداه ومل يكن �سعى فيه ،وال ينق�ص من
ح�سناته ،فال يجازى بها �أو ببع�ضها �إذا قارنها �أو طر�أ عليها ما يقت�ضي �إبطالها �أو اقت�صا�ص
املظلومني منها ،وهذا الظلم الذي نفى اهلل تعالى خوفه عن العبد بقوله :ﮋﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ (طه) قال ال�سلف واملف�رسون:
ال يخاف �أن يحمل عليه من �سيئات غريه ،وال ينق�ص من ح�سناته ما يتحمل ،فهذا هو
العقول من الظلم ومن عدم خوفه»ا.هـ(.)23
والظلم حمرم ولو كان �شيئاً ي�سرياً قال عليه ال�صالة وال�سالم( :من اقتطع حق امرئ
م�سلم بيمينه فقد �أوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة) فقال له رجل :و�إن كان �شيئاً
ي�سرياً؟ فقال( :و�إن ق�ضيباً من �أراك)( ،)24قال الزرقاين رحمه اهلل تعالى« :لئال يتهاون
( ((2التحفة العراقية  78/مفتاح دار ال�سعادة .107/2

( ((2رواه م�سلم ( )2577من حديث �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه.
( ((2مفتاح دار ال�سعادة .108/2
( ((2رواه م�سلم ( )137من حديث �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه.
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بال�شيء الي�سري ،وال فرق بني قليل احلق وكثريه يف التحرمي� ،أما يف الإثم فالظاهر �أنه
لي�س من اقتطع القناطري املقنطرة من الذهب والف�ضة كمن اقتطع الدرهم والدرهمني،
وهذا خرج خمرج املبالغة يف املنع وتعظيم الأمر وتهويله»ا.هـ(.)25
�أنواع الظلم:

الظلم ثالثة �أنواع /1 :ظلم العبد نف�سه بال�رشك /2 .ظلم العبد نف�سه فيما بينه
وبني اهلل /3 .ظلم العبد غريه من العباد .عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :الدواوين عند اهلل عزَّ َّ
وجل ثالثة :ديوان ال يعب�أ اهلل به �شيئاً،
وديوان ال يرتك اهلل منه �شيئاً ،وديوان ال يغفره اهلل ،ف�أما الديوان الذي ال يغفره اهلل
فال�رشك باهلل ،قال اهلل عزَّ َّ
وجل�( :إنه من ي�رشك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة) ،و�أما
الديوان الذي ال يعب�أ اهلل به �شيئاً فظلم العبد نف�سه فيما بينه وبني ربه من �صوم يوم تركه
�أو �صالة تركها ،ف�إن اهلل عزَّ َّ
وجل يغفر ذلك ويتجاوز �إن �شاء ،و�أما الديوان الذي ال
يرتك اهلل منه �شيئاً فظلم العباد بع�ضهم بع�ضاً ،الق�صا�ص ال حمالة( ،)26قال �شيخ الإ�سالم
رحمه اهلل تعالى« :فالظلم ثالثة �أنواع فالظلم الذي هو �رشك ال �شفاعة فيه  ،وظلم
النا�س بع�ضهم بع�ضاً ال بد فيه من �إعطاء املظلوم حقه ال ي�سقط حق املظلوم ال ب�شفاعة
وال غريها ،ولكن قد يعطى املظلوم من الظامل كما قد يغفر لظامل نف�سه بال�شفاعة،
فالظلم املطلق ما له من �شفيع مطاع ،و�أما املوحد فلم يكن ظاملاً مطلقاً ،بل هو موحد مع
ظلمه لنف�سه ،وهذا �إمنا نفعه يف احلقيقة �إخال�صه هلل ،فبه �صار من �أهل ال�شفاعة»اهـ(،)27
وقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى« :ظلم العبد نف�سه بينه وبني ربه عزَّ َّ
وجل ،ف�إن هذا
الديوان �أخف الدواوين و�أ�رسعها حمواً ،ف�إنه ميحى بالتوبة واال�ستغفار واحل�سنات
(� ((2شرح الزرقاين .5/4
( ((2رواه �أحمد ( )26073واحلاكم  619/4و�صححه ،قال العراقي رحمه اهلل تعالى� « :أحمد واحلاكم و�صححه من حديث
عائ�شة ،وفيه �صدقة بن مو�سى الدقيقي �ضعفه ابن معني وغريه « ا.هـ املغني عن حمل الأ�سفار .987/2
( ((2جمموع الفتاوى .78/7
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املاحية وامل�صائب املكفرة ونحو ذلك ،بخالف ديوان ال�رشك ف�إنه ال ميحى �إال بالتوحيد،
وديوان املظامل ال ميحى �إال باخلروج منها� ،إلى �أربابها وا�ستحاللهم منها وملا كان ال�رشك
�أعظم الدواوين الثالثة عند اهلل عز وجل حرم اجلنة على �أهله ،فال تدخل اجلنة نف�س
م�رشكة ،و�إمنا يدخلها �أهل التوحيد ،ف�إن التوحيد هو مفتاح بابها ،فمن مل يكن معه
مفتاح مل يفتح له بابها ،وكذلك �إن �أتى مبفتاح ال �أ�سنان له مل ميكن الفتح به»ا.هـ(،)28
وقال رحمه اهلل تعالى« :و�أما حديث الدواوين ف�إمنا فيه �أن حق الرب تعالى ال ي�ؤوده
�أن يهبه وي�سقطه وال يحتفل به ويعتني به ،كحقوق عباده ،ولي�س معناه �أنه ال ي�ؤاخذ به
البتة� ،أو �أنه كله �صغائر ،و�إمنا معناه �أنه يقع فيه من امل�ساحمة وامل�ساهلة والإ�سقاط والهبة
ما ال يقع مثله يف حقوق الآدميني» ا.هـ(.)29
ُ�ص َور الظلم:

عن عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :امل�سلم
من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده)( ،)30وقد رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بلفظ( :امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده ،وامل�ؤمن
من �أمنه النا�س على دمائهم و�أموالهم)( ،)31قال �شيخ الإ�سالم رحمه اهلل تعالى« :فف�رس
امل�سلم ب�أمر ظاهر وهو �سالمة النا�س منه ،وف�رس امل�ؤمن ب�أمر باطن وهو �أن ي�أمنوه على
دمائهم و�أموالهم ،وهذه ال�صفة �أعلى من تلك ،ف�إن من كان م�أموناً �سلم النا�س منه،
ولي�س كل من �سلموا منه يكون م�أموناً ،فقد يرتك �أذاهم وهم ال ي�أمنون �إليه؛ خوفاً �أن
يكون ترك �أذاهم لرغبة ورهبة ال لإميان يف قلبه»ا.هـ( ،)32فالظلم ال يخرج عن �صورتني:
( ((2الوابل ال�صيب .33/
( ((2مدارج ال�سالكني .327/1
( ((3رواه البخاري ( )10وم�سلم (.)40
( ((3رواه �أحمد ( )8918والن�سائي ( )4995و�صححه ابن حبان (.)180
( ((3الفتاوى .264/7
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 -1ظلم بالل�سان :كال�سب ،وال�شتم ،والغيبة ،والنميمة ،وال�سخرية ،والقذف،
و�شهادة الزور.
 -2ظلم بالفعل :كالقتل ،وال�رضب ،وال�رسقة ،و�أكل الربا ،والزنا ،واللواط،
والتج�س�س ،و�أكل �أموال النا�س بالباطل ،وتتبع العورات ،وعدم ت�سليم العمال واخلدم
رواتبهم وم�ستحقاتهم ،وجتاوز احلدود يف العقارات ،وخيانة الأمانة ،وغريها .وقد ورد
ذكرهما يف احلديث ال�سابق ،ويف قوله عليه ال�صالة وال�سالم�( :سباب امل�سلم ف�سوق
وقتاله كفر)( ،)33فال�سباب �صورة من �صور الظلم ،ويكون بالل�سان� ،أما القتل ف�صورة
�أخرى للظلم ،ويكون فع ًال.
و�أ�شد �صور ظلم املخلوقني :القتل ،قال تعالى :ﮋﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮊ (الن�ساء) ،وقال عليه ال�صالة وال�سالم( :كل ذنب ع�سى اهلل �أن يغفره� ،إال من
مات م�رشكاً �أو م�ؤمن قتل م�ؤمناً تعمداً)( ،)34وقال عليه ال�صالة وال�سالم( ،ال يزال
امل�ؤمن يف ف�سحة من دينه ،ما مل ي�صب دماً حراماً)( ،)35وقال عليه ال�صالة وال�سالم:
(من �أ�شار �إلى �أخيه بحديدة ف�إن املالئكة تلعنه حتى يدعه،و�إن كان �أخاه لأبيه و�أمه)(.)36
وقال عليه ال�صالة وال�سالم( :من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة ،و�إن ريحها توجد
من م�سرية �أربعني عاماً)(.)37
قال عليه ال�صالة وال�سالم( :اجتنبوا ال�سبع املوبقات) ،قالوا يا ر�سول اهلل ،وما هن؟
قال( :ال�رشك باهلل ،وال�سحر ،وقتل النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق ،و�أكل الربا ،و�أكل
( ((3رواه البخاري ( )2995من حديث عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما.
( ((3رواه �أحمد ( )16953والن�سائي يف الكربى ( )3446من حديث معاوية ر�ضي اهلل عنه و�أبو داود ( )4270والن�سائي يف
الكربى ( )15639وابن حبان ( )5980من حديث �أبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه و�صححهما احلاكم .391/4
( ((3رواه البخاري ( )6469من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
( ((3رواه م�سلم ( )2616من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
( ((3رواه البخاري ( )2995من حديث عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما.
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مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف املح�صنات امل�ؤمنات الغافالت(.)38
وقال عليه ال�صالة وال�سالم( :من �أخذ من الأر�ض �شيئاً بغري حقه خ�سف به يوم
القيامة �إلى �سبع �أر�ضني)(.)39
حكم ظلم الكافر واملعاهد:

يظن بع�ض النا�س �أن �أموال غري امل�سلمني ودماءهم م�ستباحة على كل حال ،فتجده
يت�ساهل يف عدم ت�سليم العمال من غري امل�سلمني م�ستحقاتهم من رواتب �أو �أجرة عمل،
ي�سوغ له �أكلها ،وال �شك �أن هذا خط�أ نّبي ،وظلم ظاهر،
وقد ينكر ذلك ظاناً �أن كفرهم ّ
فعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :اتقوا دعوة
املظلوم و�إن كان كافراً ،ف�إنه لي�س دونها حجاب)(.)40
وعن بع�ض �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أنه قال�( :أال من ظلم معاهداً �أو انتق�صه� ،أو ك ّلفه فوق طاقته� ،أو �أخذ منه �شيئاً بغري طيب
نف�س ،ف�أنا حجيجه يوم القيامة)(.)41
حترمي م�ساعدة الظامل:

كثري من الظلمة ال يبا�رش الظلم بنف�سه ،بل جتد له �أعواناً يعينونه وي�سهلونه عليه ،وال
يعلمون �أنهم يف الإثم �سواء ،قال تعالى :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ (املائدة) ،وعن جابر ر�ضي اهلل
( ((3رواه البخاري ( )2615وم�سلم ( )89من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
( ((3رواه البخاري ( )2322من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
( ((4رواه �أحمد ( )12571وال�ضياء ( )2748والق�ضاعي يف م�سند ال�شهاب ( )960والطرباين يف الدعاء ( )1321قال
املنذري رحمه اهلل تعالى « :رواه �أحمد ورواته �إلى �أبي عبداهلل حمتج بهم يف ال�صحيح ،و�أبو عبداهلل – الأ�سدي – مل
�أقف فيه على جرح وال تعديل» ا.هـ الرتغيب والرتهيب .130/3
( ((4رواه �أبو داود ( )3052والبيهقي  212/9قال العجلوين رحمه اهلل تعالى « :و�سنده ال ب�أ�س به ،وال ي�ضر جهالة من مل
ي�س ّم من �أبناء ال�صحابة ،ف�إنهم عدد منجرب به جهالتهم ،ولذا �سكت عليه �أبو داود ،وهو عند البيهقي يف �سننه من هذا
الوجه ،وقال :عن ثالثني من �أبناء �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن �آبائهم » ا.هـ ك�شف اخلفاء .285/2
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عنه قال :لعن ر�سـول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �آكل الربا وموكله وكاتبه و�شاهديه ،وقال:
(هم �سواء)( ،)42قال النووي رحمه اهلل تعالى« :هذا ت�رصيح بتحرمي كتابة املبايعة بني
املرتابني وال�شهادة عليهما ،وفيه حترمي الإعانة على الباطل» ا.هـ( ،)43وقال اخلطابي رحمه
اهلل تعالى�« :سوى ر�سول اهلل بني �آكل الربا وموكله� ،إذ كل ال يتو�صل �إلى �أكله �إال مبعاونته
وم�شاركته �إياه فهما �رشيكان يف الإثم ،كما كانا �رشيكني يف الفعل ،و�إن كان �أحدهما
مغتبطاً بفعله ملا ي�ستف�ضله من البيع ،والآخر منه�ضماً ملا يلحقه من النق�ص» ا.هـ(.)44
وقد توعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من �أعان ظاملاً بعقوبات منها :قوله �صلى اهلل
عليه و�سلم( :من �أعان على خ�صومة بظلم مل يزل يف �سخط اهلل حتى ينزع)(.)45
وقـال �صلى اهلل عـليه و�سلم( :ومن �أعان على خ�صومة بظلم فقد باء بغ�ضب من
اهلل عز وجل)(.)46
وقـال �صلى اهلل عـليه و�سلم( :من �أعان على خ�صومة بظلم فقد باء بغ�ضب من
اهلل)( .)47ويقول عليه ال�صالة وال�سالم( :ومن �أعان ظاملاً ليدح�ض بباطله حقاً ،فقد
برئت منه ذمة اهلل وذمة ر�سوله)(.)48
دعوة املظلوم والتحذير منها:

من الأمور التي قد تفتك بالظامل فتكاً عظيماً دعوة املظلوم ،تلك الدعوة التي قالها
( ((4رواه م�سلم (.)1598
(� ((4شرح �صحيح م�سلم .26/11
( ((4مرقاة املقاتيح .43/6
( ((4رواه احلاكم  11/4والطرباين يف الأو�سط ( )2921واللفظ له من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما و�صححه احلاكم
واملناوي يف التي�سري .401/2
( ((4رواه �أبو داود ( )3598من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
( ((4رواه البيهقي  82/6من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
( ((4رواه احلاكم  112/4والطرباين يف الكبري ( )11539و�صححه من حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما.
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�صادقاً من تفطر قلبه كمداً ب�سبب الظلم ،وقد وعده اهلل تعالى بالإجابة ،قال عليه ال�صالة
وال�سالم( :ودعوة املظلوم حتمل على الغمام ،وتفتح لها �أبواب ال�سماء ،ويقول الرب
عزَّ َّ
وجل :وعزتي ،لأن�رصنك ولو بعد حني)(.)49
وقـال عـليه ال�صالة وال�سالم( :واتق دعوة املظلوم ،ف�إنه لي�س بينها وبني اهلل
حجاب)( .)50قال �أمري امل�ؤمنني علي ر�ضي اهلل عنه:
َ
واخليانة فاجتنب
�أ ِّد الأمانة،
واحذر من املظلوم �سهم ًا �صائب ًا

مك�سب
يطب لك
ُ
واعدل وال تظلم ْ
واعلم ب�أن دعـــــاءه ال يحجب()51

وقال ابن الوردي رحمه اهلل تعالى:
�إياك من ع�سف الأنام وظلمهم واحذر من الدعوات يف الأ�سحار()52

وقال عليه ال�صالة وال�سالم( :اتقوا دعوة املظلوم ف�إنها ت�صعد �إلى ال�سماء ك�أنها
�رشارة( ،)53قال املناوي رحمه اهلل تعالى« :كناية عن �رسعة الو�صول ،لأنه م�ضطر يف دعائه
وقد قال اهلل �سبحانه وتعالى :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ (النمل ،)62 :وكلما قوي
الظامل قوي ت�أثريه يف النف�س ،فا�شتدت �رضاعة املظلوم ،فقويت ا�ستجابته ،وال�رشر ما
تطاير من النار يف الهواء� ،شبه �رسعة �صعودها ب�رسعة طريان ال�رشر من النار» ا.هـ(.)54
وقالوا :قد جنــنت فقلت :اّ
كل

انت�شـــيت
وربــــي ما جننـــت وال
ُ

ولــــكني ظـــلمت فكــــــدت �أبكي

بكيت ()55
من الظلم املربح �أو ُ

( ((4رواه �أحمد ( )8030وابن ماجه ( )1752من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه و�صححه ابن حبان ( )874وابن خزمية
(.)1901
( ((5رواه البخاري ( )2316وم�سلم ( )19من حديث معاذ ر�ضي اهلل عنه.
( ((5ديوان علي ر�ضي اهلل عنه .50/
( ((5ديوان ابن الوردي  314/املو�سوعة ال�شعرية .229/
( ((5رواه احلاكم  83/1من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما ورواه ابن �أبي �شيبة ( )29370موقوفاً على �أبي الدرداء
ر�ضي اهلل عنه.
( ((5في�ض القدير .142/1
(� ((5شرح حما�سة �أبي متام لل�شنتمري  168/1املو�سوعة ال�شعرية .229/
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ني �أرملة،
قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى�« :سبحان اهلل! كم بكت يف تن ُّعم الظامل ع ُ
واحرتقت كبد يتيم ،وجرت دمعة م�سكني ،ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ
(املر�سالت) ،ﮋﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﮊ (�ص) ،ما َّ
ابي�ض لون رغيفهم حتى ا�سو َّد
لون �ضعيفهم ،وما �سمنت �أج�سامهم حتى انتحلت �أج�سامهم ما ا�ست�أثروا عليه .ال حتتقر
دعاء املظلوم ف�رشر قلبه حممول بعجيج �صوته �إلى �سقف بيتك  ،ويحك! نبال �أدعيته
م�صيبة و�إن ت�أخر الوقت  ،قو�سه قلبه املقروح ،ووتره �سواد الليل  ،و�أ�ستاذه �صاحب
(لأن�رصنك ولو بعد حني) وقد ر�أيت ،ولكـن ل�ست تعترب ،احذر عداوة من ينام وطرفه
باكٍ يقلب وجهه يف ال�سـماء يرمي �سهاماً مالها غر�ض �سوى الأح�شاء منك فرمبا ولعلها
�إذا كانت راحة اللذة تثمر ثمرة العقوبة مل يح�سن تناولها ما ت�ساوي لذة �سنة غم �ساعة،
فكيف والأمر بالعك�س؟»ا.هـ(.)56
كـــــذا دعـــــا امل�ضـــــطر �أي�ضـــ ًا

�صــــاعد �أبــد ًا �إليه عند كل �أوان

وكذا دعا املظـــلوم �أي�ض ًا �صاعد

حق ًا �إليه قاطــــع الأكـــوان()57

واملظلوم ال ي�ضيع من حقه �شيء� ،إن �أدركه يف الدنيا و�إال �أخذه وافياً يوم القيامة،
قال عليه ال�صالة وال�سالم( :لت� ّ
ؤدن احلقوق �إلى �أهلها يوم القيامة ،حتى يقاد لل�شاة
اجللحاء من ال�شاة القرناء)(.)58
ال تظـــلمن �إذا ما كنت مقتدر ًا

فالظـــــلم ترجع عقــباه �إلى ندم

تنام عيــــناك واملظلوم منتبه

يــدعـــو عليـك وعني اهلل مل تنم

عقوبات الظامل:

توعد اهلل تعالى الظامل بعقوبات كثرية:
( ((5بدائع الفوائد .762/3
( ((5النونية .408/1
( ((5رواه م�سلم ( )2582من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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قال تعالى :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ (غافر).
وقال تعالى :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (الزمر).
واهلل تعالى ميهل وال يهمل ،قال عليه ال�صالة وال�سالم�« :إن اهلل ليملي للظامل ،ف�إذا
�أخذه مل يفلته» ثم قر�أ :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮊ (هود)(.)59
وال تعجل على �أحد بظلم

فـــــ�إن الظلم مرتعه وخيم

فالظامل خ�صمه اهلل تعالى يوم القيامة ،قال عليه ال�صالة وال�سالم( :قال اهلل تعالى:
ثالثة �أنا خ�صمهم يوم القيامة ،رجل �أعطى بي ثم غدر ،ورجل باع حراً ف�أكل ثمنه،
ورجل ا�ست�أجر �أجرياً فا�ستوفى منه ومل يعطه �أجره)(.)60
�أمـا واللـه �إن الظــــلم لـــــ�ؤم

امل�ســـيء هو الظلوم
ومـا زال
ُ

�إلى ديان يوم الدين من�ضي

وعند اهلل جتتمع اخل�صـــــوم

�ستعلم يف احل�ساب �إذا التقينا

غد ًا عند الإله من امللوم ()61

ومن العقوبات :ف�ضحه يوم القيامة ،قال عليه ال�صالة وال�سالم( :واهلل ال ي�أخذ �أحد
منكم �شيئاً بغري حقه �إال لقي اهلل يحمله يوم القيامة ،فلأعرفن �أحداً منكم لقي اهلل يحمل
بعرياً له رغاء� ،أو بقرة لها خوار� ،أو �شاة له تيعر)(.)62
وتوعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الظلمة بدخول النار:
فعن خولة الأن�صارية ر�ضي اهلل عنها قالت� :سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
( ((5رواه البخاري (.)4568
( ((6رواه البخاري ( )2150من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
( ((6ديوان �أبي العتاهية .209/

( ((6رواه البخاري ( )6578وم�سلم ( )1832من حديث �أبي حميد ر�ضي اهلل عنه.
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يقول�( :إن رجا ًال يتخو�ضون يف مال اهلل بغري حق ،فلهم النار يوم القيامة)( ،)63قال
احلافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى« :يتخو�ضون يف مال اهلل بغري حق� ،أي :يت�رصفون يف
مال امل�سلمني بالباطل» ا.هـ(.)64

وكذا الق�صا�ص من الظامل ،يقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :من �رضب ب�سوط
ظلماً اقت�ص منه يوم القيامة)(.)65
وعدَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الظامل مفل�ساً يوم القيامة مع وجود �أعمال �صاحلة
له ،قال عليه ال�صالة وال�سالم�( :أتدرون من املفل�س يوم القيامة)؟ قالوا :املفل�س فينا
من ال درهم له وال متاع .قال�( :إن املفل�س م ِْن �أمتي َم ْن ي�أتي يوم القيامة ب�صالة و�صيام
وزكاة ،وي�أتي وقد �شتم هذا ،وقذف هذا ،و�أكل مال هذا ،و�سفك دم هذا و�رضب هذا،
فيعطى هذا من ح�سناته ف�إن فنيت ح�سناته قبـل �أن يق�ضى ما عليه� ،أخذ من خطاياهم
فطرحت عليه ثم طرح يف النار( ،)66ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮊ (الق�ص�ص).
الظلم نار ،فال حتقر �صغريته

لعل جــذوة نار �أحـــرقت بلد ًا

واجبنا جتاه الظامل:

�أو ًال :وجوب منا�صحة الظامل وردعه ون�رصة املظلوم :فعن �أبي �سعيد ر�ضي اهلل
عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول( :من ر�أى منكم منكراً فليغريه
بيده ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه ،وذلك �أ�ضعف الإميان( ،)67وعن

( ((6رواه البخاري (.)2950
( ((6فتح الباري  219/2في�ض القدير .450/2
( ((6رواه البخاري يف الأدب ( )186والبيهقي  45/8من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال املناوي رحمه اهلل تعالى:
«�إ�سناده ح�سن» ا.هـ التي�سري ب�شرح اجلامع ال�صغري .429/2
( ((6رواه م�سلم (.)2580
( ((6رواه م�سلم (.)49
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�أن�س ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ان�رص �أخاك ظاملاً
�أو مظلوماً) قالوا :يا ر�سول اهلل؟ هذا نن�رصه مظلوماً ،فكيف نن�رصه ظاملاً؟ قال:
(ت�أخذ فوق يديه)( ،)68قال النووي رحمه اهلل تعالى�« :أما ن�رص املظلوم فمن فرو�ض
الكفاية ،وهو من جملة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،و�إمنا يتوجه الأمر به على
من قدر عليه ومل يخف �رضراً»ا.هـ(.)69
وقال ابن بطال رحمه اهلل تعالى« :ن�رص املظلوم فر�ض كفاية ،وتتعني فر�ضيته على
ال�سلطان» ا.هـ( .)70وقال احلافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى« :ن�رص املظلوم فر�ض كفاية،
وهو عام يف املظلومني ،وكذلك يف النا�رصين ،بناء على �أن فر�ض الكفاية خماطب
به اجلميع ،وهو الراجح ،ويتعني �أحياناً على من له القدرة عليه وحده �إذا مل يرتتب
على �إنكاره مف�سدة �أ�شد من مف�سدة املنكر ،فلو علم �أو غلب على ظنه �أنه ال يفيد
�سقط الوجوب وبقي �أ�صل اال�ستحباب بال�رشط املذكور ،فلو ت�ساوت املف�سدتان تخري،
و�رشط النا�رص �أن يكون عاملاً بكون الفعل ظلماً» ا.هـ(.)71
وقال العيني رحمه اهلل تعالى« :قال العلماء :ن�رص املظلوم فر�ض واجب على امل�ؤمنني
على الكفاية ،فمن قام به �سقط عن الباقني ،ويتعني فر�ض ذلك على ال�سلطان ،ثم على
من له قدرة على ن�رصته �إذا مل يكن هناك من ين�رصه غريه من �سلطان و�شبهه» ا.هـ(.)72
وقال عليه ال�صالة وال�سالم( :امل�سلم �أخو امل�سلم ،ال يظلمه ،واليخذله ،وال
يحقره)( ،)73قال النووي رحمه اهلل تعالى« :قال العلماء :اخلذل :ترك الإعانة
والن�رص ،ومعناه �إذا ا�ستعان به يف دفع ظامل ونحوه ولزمه �إعانته �إذا �أمكنه ومل يكن
( ((6رواه البخاري (.)2312
(� ((6شرح �صحيح م�سلم  32/14عمدة القاري .10/8
( ((7عمدة القاري .290/12
( ((7فتح الباري .99/5
( ((7عمدة القاري .289/12
( ((7رواه م�سلم ( )2564من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
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له عذر �رشعي ،و«ال يحقره» :ال يحتقره ،فال ينكر عليه وال ي�ست�صغره» ا.هـ(.)74
وعن الرباء ر�ضي اهلل عنه قال� :أمرنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�سبع ،ونهانا عن
�سبع �أمرنا بعيادة املري�ض؛ واتباع اجلنازة ،وت�شميت العاط�س ،و�إبرار الق�سم �أو املق�سم،
ون�رص املظلوم و�إجابة الداعي و�إف�شاء ال�سالم ونهانا عن خواتيم �أو عن تختم بالذهب
وعن �رشب بالف�ضة وعن املياثر وعن الق�سي وعن لب�س احلرير واال�ستربق والديباج(.)75
ثانياً� :أن نعلم �أن ترك الأخذ على يديه ُم�ؤْ ِذ ٌن بعقوبة اجلميع ،فعن �أبي بكر ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه قال� :أيها النا�س� ،إنكم تقر�ؤون هذه الآية :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ (املائدة ،)105:و�إين �سمعت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول�( :إن النا�س �إذا ر�أوا الظامل ،فلم ي�أخذوا على يديه �أو�شك
�أن يعمهم اهلل بعقابه(.)76
وقد جاء �أعرابي �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتقا�ضاه ديناً كان عليه ،فا�شتد عليه
وقال� :أح ِّرج عليك �إال ق�ضيتني .فانتهره ال�صحابة فقالوا :ويحك ،تدري من تكلم؟
فقال �إين �أطلب حقي .فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :هال مع �صاحب احلق كنتم)؟
ثم �أر�سل �إلى خولة بنت قي�س فقال لها�( :إن كان عندك متر ف�أقر�ضينا ،حتى ي�أتينا متر
فنق�ضيك) فقالت :نعم ،ب�أبي �أنت و�أمي يا ر�سول اهلل ،فاقرت�ضه ،فق�ضى الإعرابي
و�أطعمه ،فقال� :أوفيت �أوفى اهلل عنك .فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� ( :إنه ال قدِّ�ست
�أمة ال ي�أخذ ال�ضعيف فيها حقه غري متعتع )(« ،)77غري متعتع بفتح التاء �أي من غري �أن
ي�صيبه �أذى يقلقه ويزعجه»ا.هـ(.)78
(� ((7شرح م�سلم .120/16
( ((7رواه البخاري ( )1182وم�سلم (.)2066
( ((7رواه �أحمد ( )30و�أبو داود ( )4338والن�سائي يف الكربى ( )11157و�صححه ابن حبان ( )304وغريه.
( ((7رواه �أبو يعلي ( )1091وابن ماجه ( )2426واللفظ له ،قال البو�صريي« :هذا �إ�سناد �صحيح رجاله ثقات » ا.هـ امل�صباح
.68/3
( ((7ل�سان العرب .35/8
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�أما متى ين�رص املظلوم فقد قال احلافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى« :ويقع الن�رص مع
وقوع الظلم ،وهو حينئذ حقيقة ،وقد يقع قبل وقوعه كمن �أنقذ �إن�ساناً من يد �إن�سان
طالبه مبال ظلماً وهدده �إن مل يبذله ،وقد يقع بعد ،وهو كثري» ا.هـ(.)79
�أما احلكمة من ن�رص املظلوم فيذكرها ابن اجلوزي رحمه اهلل تعالى بقوله« :و�أما ن�رص
املظلوم فلمعنيني� ،أحدهما� :إقامة ال�رشع ب�إظهار العدل ،والثاين :ن�رص الأخ امل�سلم �أو
الدفع عن الكتابي؛ وفاء بالذمة » ا.هـ(.)80
التوبة من الظلم:

باب التوبة مفتوح للظامل وغريه �إذا توفرت �رشوطها ،قال تعالى :ﮋ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ (الن�ساء).
وقال تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﮊ (املائدة) .فمن تاب من ذنب توبة �صادقة تاب اهلل تعالى عليه  ،قال تعالى:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ (الفرقان).
و�شروط التوبة:

�أو ًال :الإقالع عن الذنب.
ثانياً :العزم على عدم العودة.

( ((7فتح الباري .99/5
( ((8ك�شف امل�شاكل .237/2
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ثالثاً :الندم على ما فات ،حلديث ابن م�سعود – ر�ضي اهلل عنه – قال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :الندم توبة)(.)81
رابعاً� :أن تكون قبل بلوغ الروح احللقوم وقبل طلوع ال�شم�س من مغربها ،قال
تعالى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮊ (الن�ساء) ،وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :من تاب قبل �أن
تطلع ال�شم�س من مغربها تاب اهلل عليه)(.)82
خام�ساً� :أن الذنب �إن كان حقاً لآدمي �أعاده �إليه �أو حتلله منه ،فعن �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله
منها ،ف�إنه لي�س ثَ َّم دينار وال درهم ،من قبل �أن ي�ؤخذ لأخيه من ح�سناته ،ف�إن مل يكن
له ح�سنات �أخذ من �سيئات �أخيه فطرحت عليه)( ،)83وقد �سبق ذكر حديث املفل�س
املت�ضمن نحو هذا.
و�أختم بقول ابن اجلوزي رحمه اهلل تعالى« :اعلم �أن الظلم ي�شتمل على مع�صيتني:
�إحداهما� :أخذ مال الغري بغري حق ،والثانية :مبارزة الأمر بالعدل باملخالفة ،واملع�صية يف
�أ�شد من غريها لأنه ال يقع غالباً �إال بال�ضعيف الذي ال يقدر على االنت�صار �إال باهلل عزَّ
َّ
وجل ،و�إمنا ين�ش�أ الظلم عن ظلمة القلب ،لأنه لو ا�ستنار بنور الهدى لنظر يف العواقب،
ف�إذا �سعى املتقون بنورهم الذي اكت�سبوه يف الدنيا من التقوى ظهرت ظلمات الظامل
فاكتنفته» ا.هـ( ،)84واهلل تعالى �أعلم و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه.
( ((8رواه ابن ماجه ( )4252وابن حبان ( )612واحلاكم  271/4وح�سنه احلافظ ابن حجر يف الفتح .471/13
( ((8رواه م�سلم ( )2703من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
( ((8رواه البخاري (.)6169
( ((8ك�شف امل�شكل  559/2فتح الباري  100/5في�ض القدير  127/3حتفة الأحوذي .151/6
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