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 وعالجه في السنة، وصوره، أقسامه: الظلم

ملخص البحث بالعربي
. الظلم أقسامو وصوره وعبلجو يف السنة: عنوان البحث
. ودراستها دراسة موضوعية،تع األحاديث الواردة يف الظلمٚ  إىل: يهدف البحث
. وفهرس، وخا٘تة،تسة مقاصدٜ و، مقدمة: تكون البحث من
. والدراسات السابقة، وخطة البحث، وسبب اختياره، وتسمية البحث،توضوع١ أمهية ا: تقدمة١ا
.  الظلم تعريفاً ودراسة: تقصد األول١ا
.  أقسام الظلم وحكم كل قسم: تقصد الثاين١ا
.  صور الظلم: تقصد الثالث١ا
.  ودعائو، وصربه،تظلوم بُت نصره١ ا: تقصد الرابع١ا
.  عاقبة الظلم وعبلجو: تقصد خامس١ا
. ذكرت فيها أىم النتائج والتوصيات: تا٘تة٠وا
.توضوعات١ وفهرس ا،تصادر١ وفيو فهرسة ا: الفهرس
.توضوع١تلة من األحاديث النبوية يف اٚ تعٚ و،تديث النبويٟوتظهر أمهية البحث؛ لتعلقو با
. وميكن عبلجو، ولو صور، ولو أقسام،ترم٤  إىل أن ظلم: تا٘تة٠وخلص الباحث يف ا
.توضوعي١تديث اٟ وإىل العناية با، ودراستها،توضوع الواحد١تع األحاديث يف اٚ  إىل:ويوصي الباحث
A summary of the research in English
Title of the research: Oppression; its categories, types, and it's cure in the Sunnah.
The goal of the research: to gather the prophetic narrations on oppression, and the
objective study of it.
The research consists of: an introduction, five goals, a conclusion, and an index.
The introduction: the importance of the subject, naming the research and the
purpose of choosing it, the plan of the research, and the previous studies.
The first goal: Oppression; its definition and a study of it.
The second goal: the categories of oppression and the ruling on every category.
The third goal: the types of oppression.
The fourth goal: the aid, patience, and supplication of the oppressed one.
The fifth goal: the final end of oppression and its cure.
And the conclusion: mentions the most important of outcomes and
recommendations.
The index: and it contains an index of the sources, and a table of contents.
And the importance of the research (shows through the fact that); it pertains to the
prophetic narrations, and it gathers a number of narrations pertaining to the
subject.
And the researcher summerized in the conclusion: that oppression is prohibited,
and that it has categories and types, and that it is possible to cure it.
And the researcher advises with: the gathering of narrations in a single research
and studying it, and to give importance to the objective narration.
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بسم اهلل الرٛتن الرحيم

َّ
إن اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو ونستففره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
اهلل فبل مضل لو ،ومن يضلل فبل ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل ،وحده ال شريك لو ،وأشهد أن ٤تمداً
عبده ورسولو .يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اللَّو ح َّق تُ َقاتِِو وَال ٘تَُوتُ َّن إَِّال وأَنْتم مسلِمو َن ،)1(يا أَيُّها الَّ ِ
ين َآمنُوا
ذ
َ َُ
َ َ
َ َ
َ َ
َ ُْ ُ ْ ُ
َ
َ
ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْف ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز
اتَّ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَ ْوًال َسد ً
يدا ( )70يُ ْ
()2
ِ
يما. 
فَ ْوًزا َعظ ً
أما بعد  :فديننا اإلسبلمي اٟتنيف اشتمل على ا٠تَت كلو ،وقد جاء ٔتا فيو سعادة البشرية جاء؛
ليخرجهم من ظلمات الشرك والظلم وا٠ترافات اٞتلية  :إىل أنوار اإلخبلص والعدل والسنة السوية.
قال السعدي ت1376ى ":دين اإلسبلم الذي جاء بو ٤تمد  أكمل األديان ،وأفضلها وأعبلىا
وأجلها ،وقد حوى من احملاسن والكمال والصبلح والرٛتة والعدل واٟتكمة ما يشهد هلل تعاىل بالكمال ا١تطلق
وسعة العلم واٟتكمة ،ويشهد لنبيو  : أنو رسول اهلل  حقاً ،وأنو الصادق ا١تصدوق الذي ال ينطق عن
()3

ا٢توى إِ ْن ُى َو إَِّال َو ْح ٌي
ودين اإلسبلم دين رٛتة وبركة وإحسان ،وحث على منفعة نوع اإلنسان ،فما عليو ىذا الدين من
وحى
يُ َ

 ،شاىد هلل بالتفرد بالكمال ا١تطلق كلو ،ولنبيو  بالرسالة والصدق.

الرٛتة وحسن ا١تعاملة والدعوة إىل اإلحسان ،والنهي عن كل ما يضاد ذلك  :ىو الذي صَته نوراً وضياءاً بُت
 :ظلمات الظلم والبفي وسوء ا١تعاملة وانتهاك اٟترمات ،وىو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفتو َّ :
ألد
أعدائو حىت استظلوا بظلو الظليل ،وىو الذي عطف وحٌت على أىلو حىت صارت الرٛتة والعفو واإلحسان :
يتدفق من قلؤّم على أقوا٢تم وأعما٢تم ،وٗتطاىم إىل أعدائو حىت صاروا من أعظم أوليائو؛ فمنهم  :من دخل
فيو ْتسن بصَتة ،وقوة وجدان ،ومنهم  :من خضع لو ،ورغب يف أحكامو وفضلها على أحكام أىل دينو ١تا
()4

فيها من العدل والرٛتة" .
َّ
وإن الظلم ١ :تن أعظم األمور اليت هنى عنها اهلل  ورسولو ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم؛ ألن الظلم
مرجع السيئات كلها إليو  :فالشرك ظلم ،والبدعة ظلم ،وا١تعصية ظلم.
قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية ت728ى ٚ":تاع اٟتسنات  :العدل ،وٚتاع السيئات  :الظلم وىذا
()5

أصل جامع عظيم" .
(( )1آل عمران. )102:
(( )2األحزاب. )71-70:
(( )3النجم .)4 :
( )4من ٤تاسن الدين اإلسبلمي (.)17
( )5آّموع (.)86/1
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وقال ابن عبد الرب ت463ى ":الظلم  :حر ٌام قليلو وكثَته ،وٗتتلف آثامو على قدر اختبلفو؛ ألن
()1
للظلم وجوىاً كثَتة؛ فأعظمها  :الشرك ،وأقلها ال يكاد يعرف من خفائو ،وٚتلتها ال ٖتصى كثرة" .
()2

وقد كانت العرب ٖتذر من الظلم؛ ألن عواقبو وخيمة ،قال َش ْرقي بن قُطامي ":وصى رجل من
()3
العرب بنيو فقال  :اىجروا البفي فإنو منبوذ"  .ونبينا الكرًن  مل يكن يظلم أحداً ،وكان  خياف من
()4
ال ":إِ ّْين َألَرجو أَ ْن أَلْ َقى اللَّو ولَي ِ
َح ٍد ِعْن ِدي َمظْلَ َمةٌ"  .وعن
ول اللَّ ِو  قَ َ
الظلم فعن أَِِب ُىَريْ َرَة أن َر ُس َ
س أل َ
ُْ
َ َْ َ
()5
ِ
ِ
أَنَ ٍ
َجَرهُ" .
س  قال َ ":كا َن النِ ُّ
َح ًدا أ ْ
َِّب ََْ يتَج ُم َوَملْ يَ ُك ْن يَظْل ُم أ َ
فع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة أ َّ
ول اللَّ ُه َّم إِ ّْين
ول اللَّ ِو َ ":كا َن يَ ُق ُ
َن َر ُس َ
وكان  يستعيذ باهلل أن يَظلم أو أن يُظلمَ ،
()6
ك ِم َن الْ ِقلَّ ِة َو ّْ
ك أَ ْن أَظْلِ َم أ َْو أُظْلَ َم" .
الذلَِّة َوأَعُوذُ بِ َ
ك ِم َن الْ َف ْق ِر َوأَعُوذُ بِ َ
أَعُوذُ بِ َ
وقد جاءت أحاديث كثَتة يف بيان ٖترًن الظلم ،وصوره ،وضرره ،ومل أقف على ْتث جامع
()7

لؤلحاديث الواردة يف الظلم  ،فأردت أن أٚتع ىذه األحاديث وأرتبها على حسب موضوعاهتا ،فقمت ّتمع
( )1التمهيد (. )285/18
( )2ىو َش ْرقي بن قطامي الكويف الشاعر ،قال عنو أبو حامت كما يف اٞترح والتعديل (": )376/4ليس بق وي اٟت ديث ،ل يس
عنده كثَت حديث" وذكره ابن حبا يف الثقات ( .)449/6وانظر  :ميزان االعتدال للذىِب (.)268/2
( )3أخرجو ابن أِب الدنيا يف ذم البفي (89رقم.)35
( )4صحيح  :أخرجو أبو داود يف السنن(731/3رقم ،)3450وصححو األلباين يف صحيح سنن أِب داود (.)361/2
( )5أخرجو البخاري يف الصحيح (458/4رقم -2280فتح) .
( )6صحيح  :أخرجو النسائي يف السنن(654/8رقم ،)5477وصححو األلباين يف صحيح سنن النسائي(.)464/3
( )7وقفت على عدة كتب يف موضوع الظلم :
 ذم البفي ،ألِب بكر ابن أِب الدنيا ت281ى ٖ ،تقيق٧ :تم خلف ،ط األوىل عام1409ى  ،دار الراية-الرياض.وقد اشتمل الكتاب على سبعة وثبلثُت نصاً :منها سبعة أحاديث ،وعشرة موقوفات ،وواحد وعشرون مقطوعاً.
 ٥تتصر يف معاملة الظامل السارق ،ألِب الفرج ابن رجب اٟتنبلي ت736ى ٖ ،تقيق :فؤاد اٟتلواين ،ط األوىلعام1423ى  ،مطبعة الفاروق  -القاىرة.
وىي رسالة صفَتة ،ذكر فيها ٣تموعة من األحاديث واآلثار والرقائق باختصار .
 دعوة ا١تظلوم أحاديث وأخبار وأشعار ،لعبدالرٛتن الفرجان ،ط األوىل عام1422ى  ،دار البشائر – بَتوت .ذكر فيو ٙتانية عشر حديثاً صحيحاً يتعلق بدعاء ا١تظلوم ،مث ذكر ثبلثة عشر حديثاً ضعيفاً يتعلق بدعاء الظلوم .مث
ذكر األقوال واٟتكم والقصص يف دعاء ا١تظلوم .
 الظا١تون ،لعبدالرٛتن يعقوب ط األوىل عام2001م  .مركز فجر للطباعة.ذكر فيو أنواع الظلم الثبلثة مث سرد كثَتاً من صور الظلم يف األموال واألقوال والقلوب وغَتىا.
 أمل ا١تظلوم٠ ،تليل أمُت  .الطبعة األوىل عام 1422ى  .دار ابن األثَت – السعودية.تكلم فيو عن دعاء ا١تظلوم ونصره وحسرة الظامل مث ذكر قصصاً عن عاقبة الظا١تُت.
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ّتمع ما ثبت يف السنة النبوية ٦تا يتعلق بالظلم وحكمو وصوره وعبلجو وعقوبتو وكذا ما جاء من أقوال
السلف الصاحل وأىل العلم يف ا١توضوع .
تسمية البحث :

()1

وٝتيتو  " :الظلم أقسامو وصوره وعبلجو يف السنة" .
خطة البحث :

وجعلت البحث  :يف مقدمة ،وٜتسة مقاصد ،وخا٘تة ،وفهرس .

المقدمة  :اشتملت على  :أمهية ا١توضوع ،وتسمية البحث ،وسبب اختياره ،وخطة البحث ،مع بيان
الدراسات السابقة ،والتعريف ّٔا.
المقصد األول  :الظلم تعريفاً ودراسة  .المقصد الثاني  :أقسام الظلم وحكم كل قسم .
المقصد الثالث  :صور الظلم  .المقصد الرابع  :ا١تظلوم بُت نصره ،وصربه ،ودعائو .

المقصد خامس  :عاقبة الظلم وعبلجو  .وا٠تا٘تة  :ذكرت فيها أىم النتائج والتوصيات.
والفهرس  :ذكرت فيو فهرس ا١تصادر وا١تراجع ،فهرس ا١توضوعات .
منهج البحث  :وقد سلكت يف ٚتع ا١تادة العلمية ما يلي :
 تتبعت األحاديث الواردة يف الظلم يف كتب السنة ،مث رتبتها وصنفتها على عناصر البحث. اقتصرت على األحاديث الصحيحة ،فما كان يف الصحيحُت أو أحدمها ،اكتفيت بذلك ،وما كانمن غَتمها فبل ينزل عن مرتبة اٟتسن لفَته ،وقد أنقل تصحيح بعض العلماء.
 أوردت اآلثار عن الصحابة والتابعُت فمن بعدىم الواردة يف ا١توضوع . رجعت إىل شروح أىل العلم لؤلحاديث النبوية ،واستنرت بأقوا٢تم .واهلل اسأل أن يوفقٍت ١تا َيبو ويرضاه ،وأن يسلمٍت من الظلم والوقوع فيو ،وأن يففر يل ذنوِب وعيوِب،
وأن َيفظٍت من كل سوء ،ومن كل حاقد حاسد ظامل ،إنو سبحانو قريب ٣تيب ٝتيع الدعاء .
وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
كتبو

أحمد بن عمر بن سالم بازمول

األستاذ المشارك بجامعة أم القرى

كلية الدعوة وأصول الدين – قسم الكتاب والسنة
وكل ىذه الكتب مفيدة إال أهنا تتناول موضوع الظلم من جهة ا١توعظة خاصة سوء عاقبة الظامل ،ومل تتناول موضوع
الظلم باستيعاب ومشول؛ فبل زال ا١توضوع ْتاجة لدراسة.
( )1كنت ٝتيتو سابقاً ب "الظلم وعبلجو على ضوء السنة النبوية" ،مث بدا يل ىذا االسم؛ ليتناسب مع ٤تتواه.
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ا١تقصد األول :
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تعريف الظلم لغة :
كلم ة الظل م ترج ع إىل مع ٌت اٞت ور ،و٣ت اوزة اٟت د ،وأص ل معناى ا يرج ع إىل الظلم ة ،وإىل وض ع الش يء
يف غَت موضعو.
قال ابن فارس ت533ى ":الظاء والبلم وا١تيم  :أصبلن صحيحان :
أحدمها  :خبلف الضياء والنور .واآلخر  :وضع الشيء غَت موضعو تعدياً.
فاألول الظلمة .واألصل اآلخر :ظلمو يظلمو ظلماً ،واألصل وضع الشيء يف غَت موضعو.
()1

أال تراىم يقولون :من أشبو أباه فما ظلم أي  :ما وضع الشبو غَت موضعو" .
()2

وقال ابن منظور ت177ى ":أصل الظلم اٞتور و٣تاوزة اٟتد" .
تعريف الظلم اصطالحاً :

والظلم يف االصطبلح ،وضع الشيء يف غَت موضعو ،قال الراغب ت523ى ":الظلم عن د أى ل اللف ة،
وكث َت م ن العلم اء  :وض ع الش يء يف غ َت موض عو ا١تخ تص ب و إم ا بنقص ان أو بزي ادة وإم ا بع دول ع ن وقت و أو
()3

مكانو .ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز ،و٢تذا يستعمل يف الذنب الكبَت ،ويف الذنب الصفَت" .
()4

وقال ابن األثَت ت606ى ":أصل الظلم  :اٞتور و٣تاوزة اٟتد" .
وقال اٟتافظ ت232ى ":ا١تظامل ٚتع مظلمة اسم ١تا يأخذ بفَت حق.

()5

والظلم وضع الشيء يف غَت موضعو الشرعي ،والفصب  :أخذ حق الفَت بفَت حق" .
()6

وسبب الظلم" ،حاجة الظامل أو جهلو أو سفهو" .
وتظهر العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي :
من حيث كون الظلم ٣تاوزة اٟتد يف الشيء لفة ،وكون الظامل جاوز بالتعدي على حق غَته.
والظلم وضع الشيء يف غَت موضعو لفة ،والظامل ١تا يأخذ ما ىو لفَته فقد وضعو يف غَت موضعو.
( )1مقاييس اللفة (.)468/3
( )2لسان العرب (. )263/8
( )3ا١تفردات (. )537
( )4النهاية (.)161/3
( )5فتح الباري (.)95/5
( )6زاد ا١تعاد البن قيم اٞتوزية (.)207/4
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معاني الظلم في القرآن والسنة :
قد تكررت كلمة الظلم وما تصرف منها يف القرآن الكرًن يف مواضع عديدة جاوزت ا١تائتُت .
()1

وق د وردت عل ى س تة أوج و  ،ق ال اب ن اٞت وزي ت331ى ":ذك ر أى ل التفس َت أن الظل م يف الق رآن
على ستة أوجو :

ِ َّ ِ
ين يَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َال الْيَتَ َامى
أحدىا  :الظلم بعينو أي اٞتور والتع دي ،من و قول و تع اىل إ َّن ال ذ َ

أي ببل حق.

والث اين  :الظل م ٔتع ٌت الش رك ،من و قول و تع اىل فَأَذَّ َن ُم َؤذّْ ٌن بَْي نَ ُه ْم أَ ْن لَ ْعنَ ةُ اللَّ ِو َعلَ ى

ا١تشركُت.

يبل
فَتِ ً

()4

ظُْل ًم ا

ِِ
ُت
الظَّالم َ

()3

()2

أي

أي ال ينقصون.

والثالث  :الظلم ٔتعٌت النقص ،منو قولو تعاىل َ وَال يُظْلَ ُمو َن
()5
والرابع  :الظلم ٔتعٌت اٞتحد واإلنكار ،منو قولو تعاىل ِٔتَا َكانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِ ُمو َن أي جيحدون .

وا٠تامس  :الظلم ٔتعٌت السرقة ،منو قولو تعاىل يف قصة يوس ف علي و الس بلم قَالُوا َج َز ُاؤهُ َم ْن ُوِج َد ِيف

ِ
ِ
ك َْ٧ت ِزي
َر ْحل ِو فَ ُه َو َجَز ُاؤهُ َك َذل َ

ِِ
ُت
الظَّالم َ

()6

أي السارقُت .

الس ادس :الظل م ٔتع ٌت اإلض رار ب النفس ،ومن و قول و تع اىل َ وَم ا ظَلَ ُمونَ ا َولَ ِك ْن َك انُوا أَنْ ُف َس ُه ْم

يَظْلِ ُمو َن

()8( )7

" .
()9

وجاءت كلمة الظلم في السنة على ستة أوجو :
أح دىا  :الظل م بعين و ،أي اٞت ور والتع دي بف َت ح ق ،فع ن عب د اهلل  ق ال رس ول اهلل ": ال تقت ل
نفس ظلماً إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها؛ ألنو أول من سن القتل"

()10

.

( )1قال السيوطي يف اإلتقان يف علوم القرآن (": )144/2الوجوه اللفظ ا١تشًتك الذي يستعمل يف عدة معان".
(( )2النساء . )10 :
(( )3األعراف . )44 :
(( )4النساء . )49 :
(( )5األعراف . )9:
(( )6يوسف . )75 :
(( )7األعراف . )160 :
( )8نزىة األعُت النواظر (. )427
( )9وىذا ليس من باب اٟتصر ،وإمنا حسب ما وقفت عليو .
( )10أخرجو البخاري يف الصحيح ( 364/6رقم -3335فتح) .
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والث اين  :الظل م ٔتع ٌت الش رك ،فع ن أن س  ع ن الن ِب  أن و ق ال ":الظل م ثبلث ة  :فظل م ال يًتك و اهلل
وظل م يفف ر وظل م ال يفف ر  .فأم ا الظل م ال ذي ال يفف ر فالش رك ال يفف ره اهلل وأم ا الظل م ال ذي يفف ر فظل م العب د
()1

فيما بينو وبُت ربو وأما الظلم الذي ال يًتك فظلم العباد فيقتص اهلل بعضهم من بعض " .
ِ
ِ
والثال ث :الظل م ٔتع ٌت ال نقص فع ن أَنَ ٍ
َح ًدا
س  ق ال َ ":ك ا َن النَّ ِ ُّ
ِب ََْ ي تَج ُم َوَملْ يَ ُك ْن يَظْل ُم أ َ
()2

َجَرهُ" .
أْ

والراب ع  :الظل م ٔتع ٌت الس رقة فع ن يعل ى ب ن م رة ع ن الن ِب  ق ال ":أمي ا رج ل ظل م ش رباً م ن األرض
()3

كلفو أن َيضره حىت يبلغ سبع أرضُت ،مث يطوقو يوم القيامة حىت يقضى بُت الناس" .
فهن ا ظل م ٔتع ٌت س رق ،وي دل علي و م ا رواه يعل ى ب ن م رة ق ال ٝتع ت الن ِب ": م ن س رق ش رباً م ن
()4

األرض أو غلة جاء َيملو يوم القيامة إىل أسفل األرضُت " .
ٍ
ِِ
ِب  قَ َ
َح َِت أ َْر ً
فع ْن َس عيد بْ ِن َزيْد َع ِن النَِّ ّْ
ال َ ":م ْن أ ْ
ض ا َميّْتَ ةً فَ ِه َي لَوُ
ا٠تامس  :الظل م ٔتع ٌت الفص بَ ،
()5
ولَْيس لِعِرٍق ظَ ٍِ
امل َح ّّق " .
َ َ ْ
()6
ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
َّ ِ ِ
ب" .
قال أَبو الْ َوليد الطيَالس َّي 221ى ":الْع ْر ُق  :الظاملُ الْفَاص ُ
الس ادس  :الظل م ٔتع ٌت االض رار ب النفس إم ا بالتقص َت يف ح ق اهلل ،أو بفع ل ال ذنب ،ومن و م ا رواه أَبِو
ِِ
ّْيق  أَنَّو قَ َ ِ ِ ِ
الص د ِ
ت نَ ْف ِس ي
ص َبلُِ قَ َ
بَ ْك ٍر ّْ
ال قُ ْل اللَّ ُه َّم إِ ّْين ظَلَ ْم ُ
ُ
ال لَر ُس ول اللَّ و َ علّْ ْم ٍِت ُد َع اءً أ َْدعُ و ب و ِيف َ
()7
ِ
الذنُوب إَِّال أَنْت فَا ْغ ِفر ِيل م ْف ِفرًة ِمن ِعْن ِد َك وارٛتٍَِْت إِنَّك أَنْت الْفَ ُفور َّ ِ
ِ
يم" .
َ
َ
َْ
ظُْل ًما َكث ًَتا َوَال يَ ْفف ُر ُّ َ
ْ َ َ ْ
ُ
الرح ُ
()8
ق ال ش يخ اإلس بلم اب ن تيمي ة ت122ى ":التحقيق أن ظل م ال نفس؛ ج نس ع ام يتن اول ك ل ذن ب" ،
()9

وقال اٟتافظ ابن حجر ت232ى ":فيو ىضم النفس واالعًتاف بالتقصَت" .
( )1حسن  :أخرجو الطيالسي يف ا١تسند (282رقم .)2109وحسنو األلباين يف الصحيحة (560/4رقم. )1927
( )2أخرجو البخاري يف الصحيح (458/4رقم -2280فتح) .
( )3حسن  :أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( )173/4والطرباين يف الكبَت (170/22رقم )692وا٠ترائطي يف مساوئ األخبلق
(301رقم. )676
( )4صحيح  :أخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (270/22رقم.)693
( )5صحيح  :أخرجو الًتمذي يف السنن (662/3رقم .)1378وقال الًتمذي ":ىذا حديث حسن غريب" .واٟتديث
صححو األلباين يف صحيح سنن الًتمذي (.)94/2
( )6أخرجو الًتمذي يف السنن (. )663/3
( )7أخرجو البخاري يف الصحيح (317/2رقم - 834فتح) ومسلم يف الصحيح (44/17رقم - 2705نووي) .
( )8كما يف ٣تموع الفتاوى (.)692/11
( )9فتح الباري ( .)132/11انظر  :طريق ا٢تجرتُت البن قيم اٞتوزية (.)286
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معنى تحريم الظلم على اهلل :

ال
نزه اهلل نفسو عن الظلم ،بقولو سبحانو وتعاىل إِ َّن اللَّوَ َال يَظْلِ ُم ِمثْ َق َ

َذ َّرةٍ

()1

 ،وق ال ع ز ش أنو َ وَم ا

وما اللَّو ي ِريد ظُْلما لِْلعالَ ِمُت ، وقال تبارك وتعاىل وما أَنَا بِظََّبلٍم لِْلعبِ ِ
يد . وىذا كثَت يف القرآن.
َ
ََ ُ ُ ُ ً َ
ََ
ِ
ِ ِ
ت الظُّْل َم
يما َرَوى َع ِن اللَّ ِو تَبَ َارَك َوتَ َع َاىل أَنَّوُ قَ َ
وع ْن أَِِب ذَ ٍّر َ ع ِن النِ ّْ
َ
ال ":يَا عبَ ادي إِ ّْين َحَّرْم ُ
َِّب  ف َ
()4
َعلَى نَ ْف ِسي َو َج َع ْلتُوُ بَْي نَ ُك ْم ُ٤تََّرًما فَ َبل تَظَالَ ُموا " .
قال ابن رجب ت133ى ":قولو "إين حرمت الظلم على نفسي" يعٍت أنو منع نفسو من الظل م لعب اده
()5
كما قال  وما أَنَا بِظََّبلٍم لِْلعبِ ِ
يد ، وىو ٦تا يدل على أن اهلل قادر على الظلم ،ولك ن ال يفعل و فض بلً من و
َ
ََ
منو وجوداً وكرماً وإحساناً إىل عباده .
وقولو "وجعلتو بينكم ٤ترماً فبل تظا١توا" يعٍت أنو تعاىل حرم الظل م عل ى عب اده ،وهن اىم أن يتظ ا١توا فيم ا
()2

()3

()6

بينهم ،فحرام على كل عبد أن يظلم غَته مع أن الظلم يف نفسو ٤ترم مطلقا" .
وقال الشوكاين ت7230ى أيضاً ":يف اٟتديث ،أبلغ تش ديد وأعظ م تأكي د وأش د وعي د عل ى م رتكِب
الظلم من العباد فإنو سبحانو حرم على عباده احملرمات وهناىم عن ا١تنهيات ومل يذكر يف شيء منه ا م ا ذك ره يف
ٖترًن الظلم من إخبارىم :
أوالً  :بأنو حرم الظلم على نفسو.
مث إخب ارىم  :ثاني اً  :بأن و بي نهم ٤ترم اً؛ ف إن يف ى ذا م ن تقري ع الظلم ة وت وبيخهم م ا ال يق ادر ق دره وال
()7

يبلغ مداه وذلك؛ ١تا علمو  يف سابق علمو من كثرة الظلمة يف عباده وندور العادلُت منهم" .
()8
ِ
ِِ
ِ
َح ًدا" .
ال قَ َ
وع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة  قَ َ
ال النِ ُّ
َ
َِّب َ":ال يَظْل ُم اللَّوُ  م ْن َخ ْلقو أ َ
س ب ِن مالِ ٍ
ول اللَّ ِو  إِ َّن اللَّ وَ َال يَظْلِ ُم ُم ْؤِمنً ا َح َس نَةً يُ ْعطَى َِّٔا ِيف ال دُّنْيَا َوُْجي َزى
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ك قَ َ
َ
وع ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َّٔا ِيف ْاآلخ َرةِ َوأ ََّم ا الْ َك اف ُر فَ يُطْ َع ُم ْتَ َس نَات َم ا َعم َل َّٔ ا للَّ و ِيف ال دُّنْيَا َح َّىت إِ َذا أَفْ َ
ض ى إِ َىل ْاآلخ َرةِ َملْ تَ ُك ْن لَ وُ
()9
َح َسنَةٌ ُْجيَزى َِّٔا " .
(( )1النساء .)40 :
(( )2آل عمران ( . )108 :غافر . )31 :
(( )3ق . )29 :
( )4أخرجو مسلم يف الصحيح (199/16رقم -2577نووي) .
(( )5ق .)29 :
( )6جامع العلوم واٟتكم (. )223/1
( )7نثر اٞتوىر (. )75
( )8أخرجو البخاري يف الصحيح (595/8رقم -4850فتح) ومسلم يف الصحيح (264/17رقم -2846نووي) .
( )9أخرجو مسلم يف الصحيح (219/17رقم -2808نووي) .
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وعن أَِِب سعِ ٍ
اإلميَ ِ
ال َذ َّرةٍ ِم َن ِْ
ي أ َّ
ال
يد ْ
ان قَ َ
ال ُ ":خيْ َر ُج ِم َن النَّا ِر َم ْن َك ا َن ِيف قَ ْلبِ ِو ِمثْ َق ُ
َِّب  قَ َ
ا٠تُ ْد ِر ّْ
َن النِ َّ
َْ
َ
()2( )1
أَبو سعِ ٍ
ال َذ َّرٍة. " 
يد فَ َم ْن َش َّ
ك فَ ْليَ ْقَرأْ إِ َّن اللَّوَ َال يَظْلِ ُم ِمثْ َق َ
ُ َ
ف دلت ى ذه اآلي ات واألحادي ث عل ى إن اهلل  ع دل ق ائم بالقس من زه ع ن الظل م ،ق ال ش يخ
اإلسبلم ابن تيمية ت122ى ":اتفق ا١تسلمون وسائر أىل ا١تلل على أن اهلل تعاىل عدل ق ائم بالقس ال يظل م
شيئاً بل ىو منزه عن الظلم . ...
والظل م وض ع الش يء يف غ َت موض عو ،والع دل وض ع ك ل ش يء يف موض عو ،وى و س بحانو حك م ع دل
يض ع األش ياء مواض عها ،وال يض ع ش يئاً إال يف موض عو ال ذي يناس بو وتقتض يو اٟتكم ة والع دل ،وال يف رق ب ُت
متم اثلُت ،وال يس وي ب ُت ٥تتلف ُت ،وال يعاق ب إال م ن يس تحق العقوب ة ،فيض عها موض عها؛ ١ت ا يف ذل ك م ن
اٟتكمة والعدل .
ف
َكْي َ

ِ
ِِ
ُت (َ )53م ا لَ ُك ْم
ُت َك الْ ُم ْج ِرم َ
وأم ا أى ل ال رب والتق وى ف بل يع اقبهم ألبت ة ق ال تع اىل أَفَنَ ْج َع ُل الْ ُم ْس لم َ

ك ُمو َن
َْٖت ُ

()3

.

()4

قال أبو بكر ابن األنباري ":الظلم وضع الشيء يف غَت موضعو"  ،وكذلك ق ال البف وي":أص ل الظل م
()5

()6

الظلم وضع الشيء يف غَت موضعو"  .وكذلك ذكر غَت واحد .
(( )1النساء .)40 :
( )2صحيح  :أخرجو الًتمذي يف السنن (615/4رقم .)2598وقال الًتمذي  :حديث حسن صحيح .وصححو األلباين
يف صحيح سنن الًتمذي (. )31/3
(( )3القلم .)35 :
( )4شرح القصائد البن األنباري (.)336
( )5انظر  :معامل التنزيل للبفوي (.)83/1
( )6قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابو (": )293/3أٚتع أىل اللفة أن الظلم وضع الشيء يف غَت موضعو".
وانظر  :جامع البيان البن جرير (.)712/1
وأما قول إياس بن معاوية ":مل أخاصم بعقلي كلو من أصحاب األىواء غَت أىل القدر ،قلت :أخربوين عن الظلم يف
كبلم العرب ما ىو ؟ قالوا  :أن يأخذ الرجل ما ليس لو ،قال  :قلت :فإن اهلل لو كل شيء".
أخرجو الفرياِب يف القدر (235رقم )335وعنو اآلجري يف الشريعة (2892رقم )478وأخرجو ا٠تبلل يف السنة
(559/3رقم )942وأبو بكر الشافعي يف الفيبلنيات (372/1رقم )391واآلجري يف الشريعة (892/2رقم)479
من طريقُت عن حبيب بن الشهيد عن إياس بو .
فهذا من بابو احملاجة وآّادلة ،ال االستدالل والتقرير ،قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية يف الفتاوى الكربى ()77/1
":ليس ىذا من إياس إال ليبُت أن التصرفات الواقعة ىي يف ملكو ،فبل يكون ظلماً ٔتوجب حدىم ،وىذا ٦تا ال نزاع
بُت أىل اإلثبات فيو ،فإهنم متفقون مع أىل اإلميان بالقدر على أن كل ما فعلو اهلل ىو عدل".
انظر البن تيمية  :جامع الرسائل (٣ ،)122/1تموع الفتاوى (.)139/18
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وىذا األصل وىو عدل الرب يتعلق ّتميع أن واع العل م وال دين؛ ف إن ٚتي ع أفع ال ال رب و٥تلوقات و داخل ة
يف ذل ك ،وك ذلك أقوال و وش رائعو  :كتب و ا١تنزل ة ،وم ا ي دخل يف ذل ك م ن مس ائل ا١تب دأ وا١تع اد ،ومس ائل النب وات
وآياهتم ،والثواب والعقاب وغَت ذلك.
وأى ل ا١تل ل كله م يق رون بعدل و؛ ألن الكت ب اإل٢تي ة نطق ت بعدل و ،وأن و ق ائم بالقس وأن و ال يظل م
الن اس مثق ال ذرة ،وك ل م ا يفعل و ال رب فه و ع دل ،وأن و ال يض ع األش ياء يف غ َت موض عها ف بل يظل م مثق ال ذرة
وال جي زى أح داً إال بذنب و ،وال خي اف أح د ظلم اً وال ىض ماً ،ال يهض م م ن حس ناتو وال يظل م في زاد علي و يف
س يئاتو ،ال م ن س يئات غ َته وال م ن غَتى ا ،ب ل م ن يعم ل مثق ال ذرة خ َتاً ي ره ،وم ن يعم ل مثق ال ذرة ش راً ي ره
وأنو ال تزر وازرة وزر أخرى .
ليس يف الوجود ظلم من اهلل سبحانو ،بل قد وضع كل شيء موضعو م ع قدرت و عل ى أن يفع ل خ بلف
()1

ذلك ،فهو سبحانو يفعل  :باختياره ومشيئتو ،ويستحق اٟتمد والثناء على أن يعدل وال يظلم" .
وق ال اب ن ق يم اٞتوزي ة ت137ى ":اهلل س بحانو ع دل يف ى ذه األحك ام غ َت ظ امل لعب ده ،ب ل ال خي رج
فيه ا ع ن موج ب الع دل واإلحس ان؛ ف إن الظل م س ببو حاج ة الظ امل أو جهل و أو س فهو ،فيس تحيل ص دوره ٦ت ن
ىو بكل شيء عليم ،ومن ىو غ ٍت ع ن ك ل ش يء ،وك ل ش يء فق َت إلي و ،وم ن ى و أحك م اٟت اكمُت ،ف بل ٗت رج
ذرة م ن مقدورات و ع ن حكمت و وٛت ده ،كم ا مل خي رج ع ن قدرت و ومش يئتو ،فحكمت و ناف ذة حي ث نف ذت مش يئتو
()2

وقدرتو" .

( )1انظر  :رسالة يف معٌت كون الرب عادالً (-121/1جامع الرسائل).
( )2زاد ا١تعاد (. )207/4
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ا١تقصد الثاين :
أقسام الظلم وحكم كل قسم
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الظلم ثبلثة أقسام :
 ف "ظلم يف حق النفس باتباعها شهواهتا وإيثارىا ٢تا على طاعة رّٔا. وظلم يف حق ا٠تلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم.()1

 وظلم يف حق الرب بالشرك بو" .والظلم كلو ٤ترم باإلٚتاع قال الشوكاين ت7230ى  :قد أٚتع ا١تس لمون عل ى ٖت رًن الظل م ومل خي الف
()2

يف ذلك ٥تالف وأٚتع العقبلء على أنو من أشد ما تستقبحو العقول" .
()3

وقد عدَّه أىل العلم كالذىِب ،وغَته من الكبائر .
وكل ما هنى عنو الشرع إمنا هنى عنو؛ لكونو ظلم اً ،ق ال ش يخ اإلس بلم اب ن تيمي ة ت122ى ":م ا هن ى
()4

اهلل عنو راجع إىل الظلم ،وكل ما أمر بو راجع إىل العدل" .
وظلم العبد لربو ولنفسو ولفَته يأخذ صوراًكثَتة جداً ،كلها ٕتتمع يف كوهنا ظلماً ٤ترماً.
قال اب ن عب دالرب ت565ى ":الظل م ح رام قليل و وكث َته ،وٗتتل ف آثام و عل ى ق در اختبلف و؛ ألن للظل م
()5

وجوىاً كثَتة ،فأعظمها الشرك ،وأقلها ال يكاد يعرف من خفائو وٚتلتها ال ٖتصى كثرة" .
أوالً  :ظلم اإلنسان في حق ربو سبحانو وتعالى :

ِ
يم
َعظ ٌ

()6

أعظمو الكفر والشرك والنفاق؛ ولذلك قال تعاىل إِ َّن الش ّْْرَك لَظُْل ٌم
فع ْن
وق د ب ُت الن ِب  أن م ن مل يش رك ل و األم ن ،وأن م ن أش رك ال أم ن ل و ،وأن الش رك ظل م عظ يمَ ،
ال لَ َّما نَزلَت الَّ ِذين آمنوا وَمل ي ْلبِسوا إِميانَهم بِظُْل ٍم ،)7(ش َّق َذلِ
ك علَى الْمسلِ ِ
ول
م
ُت فَ َق الُوا يَا َر ُس َ
َعْب ِداللَّ ِو  قَ َ
َ
َ
َ ْ
َ ُْ َ
َ َُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ
ال لَ ي ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
ٍت َال
ك إَِّمنَا ُى َو ّْ
الش ْرُك أَ َملْ تَ ْس َمعُوا َم ا قَ َ
س َذل َ
ال لُْق َم ا ُن البْن و َوُى َو يَعظُوُ يَا بُ ََّ
الل و أَيُّنَ ا َال يَظْل ُم نَ ْف َس وُ قَ َ ْ َ
()9( )8
ِ
ِ ِِ
يم. " 
تُ ْش ِرْك باللَّو إ َّن الش ّْْرَك لَظُْل ٌم َعظ ٌ
( )1طريق ا٢تجرتُت البن قيم اٞتوزية (. )294
( )2نثر اٞتوىر (. )75
( )3انظر الكبائر للذىِب ( ،)79 ،22الزواجر عن اقًتاف الكبائر للهيتمي (.)179/2
(٣ )4تموع الفتاوى (. )157/18
( )5التمهيد (. )285/18
(( )6لقمان . )13 :
(( )7األنعام . )82 :
(( )8لقمان. )13 :
( )9أخرجو البخاري يف الصحيح (465/6رقم -3429فتح) .

.
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ق ال ش يخ اإلس بلم اب ن تيمي ة ت122ى ":ال ذين ش ق ذل ك عل يهم ظن وا أن الظل م ا١تش روط ى و ظل م
العبد نفسو ،وأنو ال يكون األمن واالىتداء إال ١تن مل يظلم نفسو فشق ذلك عليهم ،فبُت النِب ٢ ت م م ا د٢ت م
على أن الشرك ظلم يف كتاب اهلل تعاىل ،وحينئذ فبل َيصل األم ن واالىت داء إال ١ت ن مل يل بس إميان و ّٔ ذا الظل م،
ومن مل يلبس إميانو بو كان من أىل األمن واالىتداء.
()1
جي َز بِِو
وىذا ال ينفى أن يؤاخذ أحدىم بظلم نفسو إذا مل يتب كما قال تعاىلَ م ْن يَ ْع َم ْل ُسوءًا ُْ
ول اللَّ ِو إِنَّا لَنجازى بِ ُكل س ٍ
وء نَ ْع َملُوُ ؟
وقد سأل أَبُو بَ ْك ٍر النِب  فقال  :يَا َر ُس َ
ََُ
ّْ ُ
ال رس ُ ِ
ك اللَّو يا أَبا ب ْك ٍر أَلَست تَْنصب أَلَست َْٖت ز ُن أَلَس ت تُ ِ
ك ال َّؤل َْواءُ فَ َه َذا
ص يبُ َ
ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
ول اللَّو ": يَ ْر َٛتُ َ ُ َ َ َ
فَ َق َ َ ُ
()2
َما ُْٕتَزْو َن بِِو" .
فبُت أن ا١تؤمن الذي إذا تاب  :دخل اٞتنة ،قد جيزى بسيئاتو يف الدنيا با١تصائب اليت تصيبو.
فم ن س لم م ن أجن اس الظل م الثبلث ة  :ك ان ل و األم ن الت ام ،واالىت داء الت ام ،وم ن مل يس لم م ن ظلم و
نفس و ك ان ل و األم ن واالىت داء مطلق اً ٔ :تع ٌت أن و الب د أن ي دخل اٞتن ة كم ا وع د ب ذلك يف اآلي ة األخ رى ،وق د
ى داه إىل الص راط ا١تس تقيم ال ذي تك ون عاقبت و في و إىل اٞتن ة ،وَيص ل ل و م ن نق ص األم ن واالىت داء ْتس ب م ا
نقص من إميانو بظلمو نفسو.
ول يس م راد الن ِب  بقول و إمن ا ى و الش رك  :أن م ن مل يش رك الش رك األك رب يك ون ل و األم ن الت ام

واالىتداء التام؛ فإن أحاديث و الكث َتة م ع نص وص الق رآن تب ُت أن أى ل الكب ائر معرض ون للخ وف ،مل َيص ل ٢ت م
األمن التام وال االىتداء التام الذي يكونون بو مهت دين إىل الص راط ا١تس تقيم ،ص راط ال ذين أنع م اهلل عل يهم م ن
النبيُت والصديقُت والشهداء والصاٟتُت ،من غَت عذاب َيصل ٢تم ،بل معه م أص ل االىت داء إىل ى ذا الص راط،
()3

ومعهم أصل نعمة اهلل عليهم ،والبد ٢تم من دخول اٞتنة" .
وقال ابن عثيمُت ت7527ى ":قولو َ وَملْ يَْلبِ ُسوا أي خيلطوا.
وقول و  بِظُْل ٍم الظل م ىن ا مقاب ل اإلمي ان وى و الش رك ،وإذا انتف ى الظل م حص ل األم ن لك ن ى ل ى و
أمن كامل ؟
اٞتواب  :أنو إن ك ان اإلمي ان ك امبلً مل خيالط و معص ية ،ف األمن أم ن مطل ق أي كام ل ،وإذا ك ان اإلمي ان
مطلق اإلميان غَت كامل فلو مطلق األم ن أي  :أم ن ن اقص ،مث ال ذل ك  :مرتك ب الكب َتة آم ن م ن ا٠تل ود يف
(( )1النساء. )123 :
( )2صحيح :أخرجو أٛتد يف ا١تسند (231/1رقم . )71 ،69وصححو األرناؤوط يف ٗتريج ا١تسند .
(٣ )3تموع الفتاوى (. )79/10
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ِ
ِ
ِ
ك
النار ،وغَت آمن من العذاب بل ىو ٖتت ا١تشيئة قال تعاىل إِ َّن اللَّ وَ َال يَ ْفف ُر أَ ْن يُ ْش َرَك بِ ِو َويَ ْفف ُر َم ا ُدو َن َذل َ
()3
()2
()1
ِ
ِ
ُ
ك َ٢تُ ُم ْاأل َْم ُن َوُى ْم ُم ْهتَ ُدو َن األمن وا٢تداية يكونان  :يف الدنيا واآلخرة" .
ئ
ل
و
أ

:
لو
و
ق
،
شاء
َ
َ
ل َم ْن يَ َ ُ
وظلم اإلنسان يف حق ربو بالشرك  :يشتمل على ظلمو لنفسو ،وظلمو لفَته.
ق ال ش يخ اإلس بلم اب ن تيمي ة ت122ى ":س ؤال ا٠تل ق ى و يف األص ل ٤ت رم؛ ألن و في و أن واع الظل م
ال ثبلث :الظل م يف ح ق اهلل بالش رك ،والظل م للمس ؤول؛ ف إن في و إي ذاء ل و ،وظل م اإلنس ان نفس و ١ت ا في و م ن
()4

تعبيدىا لفَت اهلل" .
والش رك أظل م الظل م وأش ده ،ق ال اب ن ق يم اٞتوزي ة ت137ى ١":ت ا ك ان الش رك أظل م الظل م ،وأق بح
القب ائح ،وأنك ر ا١تنك رات  :ك ان أبف ض األش ياء إىل اهلل تع اىل ،وأش دىا مقت اً لدي و ،ورت ب علي و م ن عقوب ات

الدنيا واآلخرة ما مل يرتبو على ذنب سواه ،وأخرب أنو ال يففره ،وأن أىل و ٧ت س ،وم نعهم م ن قرب ان حرم و ،وح رم
ذب ائحهم ومن اكحتهم ،وقط ع ا١ت واالة بي نهم وب ُت ا١ت ؤمنُت ،وجعله م أع داء ل و س بحانو و١تبلئكت و ورس لو
وللمؤمنُت ،وأباح ألىل التوحيد أموا٢تم ونساءىم وأبناءىم ،وأن يتخذوىم عبيداً ،وىذا؛ ألن الشرك ىض م ٟت ق
الربوبي ة ،وتنق يص لعظم ة األ٢تي ة ،وس وء ظ ن ب رب الع ا١تُت ،كم ا ق ال تع اىل وي ع ّْذب الْمنَ افِ ِقُت والْمنَافِ َق ِ
ات
َ َُ َ ُ َ َ ُ
والْم ْش ِركُِت والْم ْش ِرَك ِ
ات الظَّان ِ َّ ِ
السوِء علَي ِهم دائِرةُ َّ ِ ِ
ض َّ ِ
َّم
َ
َ ُ ََ ُ
الس ْوء َو َغ َ
ب اللوُ َعلَْيه ْم َولَ َع نَ ُه ْم َوأ ََع َّد َ٢تُ ْم َج َه ن َ
ُّْت باللو ظَ َّن َّ ْ َ ْ ْ َ َ
()6( )5
تم ِ
ص ًَتا. " 
َو َساءَ ْ َ
والش رك س بب للظل م والف واحش ،والتوحي د س بب للع دل والطيب ات ،ق ال اب ن ق يم اٞتوزي ة ت137ى
()7

":الشرك يدعو إىل الظلم والفواحش ،كما أن اإلخبلص والتوحيد يصرفهما عن صاحبو" .
ومن ظلم العبد يف حق ربو عدم توقَته  -سبحانو وتعاىل  ،-مع توقَته ٠تلقو.
ق ال اب ن ق يم اٞتوزي ة ت137ى ":م ن أعظ م الظل م واٞته ل أن تطل ب التعظ يم والت وقَت م ن الن اس،
وقلبك خال من تعظيم اهلل وتوقَته؛ فإنك توقر ا١تخلوق وٕتلو أن يراك يف حال ال ت وقر اهلل أن ي راك عليه ا ،ق ال
()8
تعاىل َ ما لَ ُك ْم َال تَ ْر ُجو َن لِلَّ ِو َوقَ ًارا ، أي ال تعاملونو معاملة من توقرونو ،والتوقَت العظمة.
(( )1النساء . )116 :
(( )2األنعام . )82 :
( )3القول ا١تفيد ()71/1
( )4الرد على البكري (. )224/1
(( )5الفتح . )6 :
( )6إغاثة اللهفان (. )59/1
( )7الفوائد (. )81
(( )8نوح . )13 :
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وا١تع ٌت  :ل و عظم وا اهلل وعرف وا ح ق عظمت و  :وح دوه وأط اعوه وش كروه ،فطاعت و س بحانو اجتن اب
()1

معاصيو واٟتياء منو ْتسب وقارة يف القلب" .
وق د أم ر الن ِب باإلس راع ١ت ن م ر ب ديار الك افرين فع ن عب د اهلل  ق ال  :مررن ا م ع رس ول اهلل  عل ى
اٟتج ر ،فق ال لن ا رس ول اهلل ": ال ت دخلوا مس اكن ال ذين ظلم وا أنفس هم ،إال أن تكون وا ب اكُت ح ذراً أن
()2

يصيبكم مثل ما أصأّم " مث زجر فأسرع حىت خلفها" .
حكم ــو :

الشرك من الظلم الذي ال يففره اهلل ،قال عز شأنو  إِ َّن اللَّوَ َال يَ ْف ِف ُر أَ ْن يُ ْشَرَك
ُت الن ِب  أن ى ذا الن وع م ن الظل م ال يفف ره اهلل ،فع ن أن س  ع ن الن ِب  أن و ق ال ":الظل م
وبَ َّ َ
بِِو

()3

.

()4

ثبلثة  :فظلم ال يًتكو اهلل وظلم يففر وظلم ال يففر .فأما الظلم الذي ال يففر فالشرك ال يففره اهلل . "...
قال ابن قيم اٞتوزية ت137ى  ":الظلم عند اهلل عز وجل يوم القيامة لو دواوين ثبلثة :دي وان ال يفف ر
اهلل منو شيئاً ،وىو الش رك ب و ،ف إن اهلل ال يفف ر أن يش رك ب و ١ ...ت ا ك ان الش رك أعظ م ال دواوين الثبلث ة عن د اهلل
 ح رم اٞتن ة عل ى أىل و ف بل ت دخل اٞتن ة نف س مش ركة ،وإمن ا ي دخلها أى ل التوحي د؛ ف ان التوحي د ى و مفت اح
()5

بأّا فمن مل يكن معو مفتاح مل يفتح لو بأّا ،وكذلك إن أتى ٔتفتاح ال أسنان لو مل ميكن الفتح بو" .
ثانياً  :ظلم اإلنسان لنفسو :

()6

ظلم اإلنسان يف حق نفسو :باتباعها شهواهتا وإيثارىا ٢تا على طاعة رّٔا .
()7
وىذا بشرط عدم الشرك ،لقولو عز شأنو  إِ َّن اللَّوَ َال يَ ْف ِف ُر أَ ْن يُ ْشَرَك بِِو, 
ك قَ َ ِ
وعن أَنَس بن مالِ ٍ
ت
ول ":قَ َ
ول اللَّ ِو  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
آد َم لَ ْو بَلَفَ ْ
ال اللَّ وُ تَبَ َارَك َوتَ َع َاىل  :يَا ابْ َن َ
ال َٝت ْع ُ
ْ َ
ذُنوب ك عن ا َن َّ ِ
ك لَ و أَتَْيتَ ٍِت بُِق ر ِ
ك وَال أُب ِايل ي ا ابْ ن َ ِ
اب ْاأل َْر ِ
ض َخطَايَ ا ُمثَّ
ُ ُ َ ََ
اس تَ ْف َف ْرتٍَِت َغ َف ْر ُ
الس َماء ُمثَّ ْ
آد َم إنَّ َ ْ
ت لَ َ َ َ َ َ
َ
()8
ِ
ك بُِقَر ِأَّا َم ْف ِفَرًة" .
لَقيتٍَِت َال تُ ْش ِرُك ِِب َشْيئًا َألَتَْيتُ َ
وظلم اإلنسان  :يف حق ربو أو لفَته  :إمنا ىو ظلم لنفسو !
( )1الفوائد (. )187
( )2أخرجو البخاري (416/6رقم -3380فتح) ومسلم (148/18رقم -2980نووي).
ومعٌت خلفها  :أي جاوز ا١تساكن قالو النووي يف شرح مسلم (.)148/18
(( )3النساء . )48:
( )4حسن :أخرجو الطيالسي يف ا١تسند (282رقم .)2109وحسنو األلباين يف الصحيحة (560/4رقم.)1927
( )5الوابل الصيب (.)33
( )6انظر :طريق ا٢تجرتُت (. )294
(( )7النساء . )48:
( )8صحيح  :أخرجو الًتمذي يف السنن (512/5رقم . )3540وصححو األلباين يف صحيح سنن الًتمذي (. )455/3
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()1

ق ال الراغ ب األص بهاين ت523ى ":ك ل ى ذه الثبلث ة يف اٟتقيق ة ظل م لل نفس ف إن اإلنس ان يف أول
()2
اك ظَالِ ًم ا
أ
ر
ص
ن
ا
"
:

ِب
الن
ول
ق
ده
ويؤي
.
ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسو فإذاً الظامل أبداً مبتدئ يف الظلم"
َخ َ
ْ ُْ َ
()3
ِ
وم ا"  ،فالظ امل مظل وم م ن نفس و ،ق ال البيهق ي ت532ى ":معن اه أن الظ امل مظل وم م ن
ظَال ًم ا أ َْو َمظْلُ ً
()4

جهتو" .

ت َم َع أَِِب ُىَريْ َرَة َد ًارا بِالْ َم ِدينَ ِة فَ َرأَى أ َْع َبل َى ا
صــوور  :فع ن أَِب ُزْر َع ةَ قَ َ
فمــن صــور الظلــم ومــن و
ال َد َخ ْل ُ
()5
ِ
َّ ِ
ب َخيْلُ ُق َك َخ ْل ِقي فَ ْليَ ْخلُ ُقوا َحبَّةً َولْيَ ْخلُ ُقوا َذ َّرًة" .
ص ّْوُر قَ َ
ص ّْوًرا يُ َ
ُم َ
ال َر ُسول اللو ": وَم ْن أَظْلَ ُم ٦ت َّْن َذ َى َ
ق ال اٟت افظ اب ن حج ر ت232ى ":وقول و "كخلق ي" التش بيو يف فع ل الص ورة وح دىا ال م ن ك ل
الوجوه ،قال ابن بطال  :فهم أبو ىريرة أن التص وير يتن اول م ا ل و ظ ل ،وم ا ل يس ل و ظ ل ،فله ذا أنك ر م ا ي نقش
يف اٟتيطان.
قلت  :ىو ظاىر من عم وم اللف ظ ،وَيتم ل أن يقص ر عل ى م ا ل و ظ ل م ن جه ة قول و "كخلق ي"؛ ف إن
خلقو الذي اخًتعو ليس صورة يف حائ بل ىو خلق تام .لكن بقية اٟت ديث تقتض ي تعم يم الزج ر ع ن تص وير
كل شيء وىي قولو "فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة" وىي بفتح ا١تعجمة وتشديد الراء ؟!
()6

وجياب عن ذلك  :بأن ا١تراد إجياد حبة على اٟتقيقة ال تصويرىا" .
فع ْن عب داهلل ب ن َع ْم ِرو قَ َ
ال َج اءَ أ َْع َرِ ّّ
اِب إِ َىل النَِّ ّْ
ِب  فَ َس أَلَوُ
ومن صور الظلم  :الزيادة في الوضـوء َ :
()7
ع ِن الْوض ِ
َساءَ أ َْو تَ َعدَّى أ َْو ظَلَ َم" .
وء فَأ ََراهُ ثََبلثًا ثََبلثًا ُمثَّ قَ َ
ال َ ":ى َذا الْ ُو ُ
َ ُُ
ضوءُ فَ َم ْن َز َاد َعلَى َى َذا فَ َق ْد أ َ
ق ال اب ن األث َت ت606ى ":أي أس اء األدب بًتك و الس نة ،والت أدب ب أدب الش رع ،وظل م نفس و م ن
()8

الثواب؛ بًتداد ا١ترات يف الوضوء" .
حكمــو :

ظل م العب د لنفس و ٖت ت ا١تش يئة إن ش اء اهلل عذب و ،وإن ش اء غف ر ل و ،ق ال اهلل إِ َّن اللَّ وَ َال يَ ْف ِف ُر أَ ْن
()1
ِ
ِ
ك لِ َم ْن يَ َشاءُ. 
يُ ْشَرَك بِِو َويَ ْفف ُر َما ُدو َن ذَل َ
( )1أي  :ظلم اإلنسان يف حق اهلل ،ظلمو للناس ،وظلمو لنفسو.
( )2ا١تفردات (. )537
( )3أخرجو البخاري يف الصحيح (98/5رقم -2444فتح) .
( )4شعب اإلميان ( .)84/10وانظر  :فتح الباري (. )98/5
( )5أخرجو البخاري يف الصحيح (385/10رقم -5953نووي)
( )6فتح الباري ( . )386/10وانظر  :شرح ابن بطال على صحيح البخارى (.)555/10( ،)176/9
( )7صحيح  :أخرجو ابن ماجو يف السنن (253/1رقم .)442وصححو األلباين يف صحيح سنن ابن ماجو (. )142/1
( )8النهاية (. )366/2
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ُت النِب  أن ظلم العبد لنفسو قد يفف ره اهلل  :فع ن أن س  ع ن الن ِب  أن و ق ال ":الظل م ثبلث ة
وبَ َّ َ
()2

 :فظلم ال يًتكو اهلل وظلم يففر وظلم ال يففر  ...وأما الظلم الذي يففر فظلم العبد فيما بينو وبُت ربو" .

فدل ىذا اٟتديث على أن ظلم اإلنسان لنفسو قد يففره اهلل ١تن يشاء.
قال ابن قيم اٞتوزية ت137ى ":الظلم عند اهلل  يوم القيامة لو دواوين ثبلث ة  ... :ودي وان ال يعب أ
اهلل ب و وى و ظل م العب د نفس و بين و وب ُت رب و  ،ف إن ى ذا ال ديوان أخ ف ال دواوين وأس رعها ٤ت واً؛ فإن و ميح ى
بالتوب ة واالس تففار واٟتس نات ا١تاحي ة وا١تص ائب ا١تكف رة و٨ت و ذل ك ٓت بلف دي وان الش رك فإن و ال ميح ى إال
()3

بالتوحيد وديوان ا١تظامل ال ميحى إال با٠تروج منها إىل أربأّا واستحبل٢تم منها" .
ثالثاً  :ظلم اإلنسان لغيره :

إن ظلم اإلنسان لفَته يعترب  :من طبيعة اإلنسان إال من رحم اهلل.
()4
ِ
ِ
وىا إِ َّن ِْ
َّار. 
اإلنْ َسا َن لَظَلُ ٌ
قال تعاىل َ وإِ ْن تَعُ ُّدوا ن ْع َم َ
صَ
ت اللَّو َال ُْٖت ُ
وم َكف ٌ
قال ابن جرير الطربي ت570ى ":يقول تعاىل ذكره  :إن اإلنسان الذي بدل نعمة اهلل كفراً.

وم يقول لشاكر غَت من أنعم علي و ،فه و ب ذلك م ن فعل و ،واض ع الش كر يف غ َت موض عو،
وقولو لَظَلُ ٌ

وذلك أن اهلل ىو الذي أنع م علي و ٔت ا أنع م واس تحق علي و إخ بلص العب ادة ل و فعب د غ َته وجع ل ل و أن داداً ليض ل
عن سبيلو وذلك ىو ظلمو.
وقول و

ار
َ ك َّف ٌ

يق ول ى و جح ود نعم ة اهلل ال يت أنع م ّٔ ا علي و لص رفو العب ادة إىل غ َت م ن أنع م علي و
()5

وتركو طاعة من أنعم عليو ".
وق ال الش يخ الس عدي ت7516ى ":أي ى ذه طبيع ة اإلنس ان م ن حي ث ى و ظ امل متج رئ عل ى
ا١تعاص ي ،مقص ر يف حق وق رب و ،كف ار ل نعم اهلل ال يش كرىا ،وال يع ًتف ّٔ ا إال م ن ى داه اهلل فش كر نعم و،
()6

وعرف حق ربو وقام بو" .
وم للمبالفة أي كثَت الظلم لنفسو ولفَته.
قلت  :قولو تعاىل لَظَلُ ٌ

وال ش ك أن الظل م م ن أم راض القل وب وى و دلي ل عل ى خل ل يف القل ب ق ال ش يخ اإلس بلم اب ن تيمي ة
()1

ت122ى ":الظلم كلو من أمراض القلوب ،والعدل صحتها وصبلحها" .
(( )1النساء . )48:
( )2حسن  :أخرجو الطيالسي يف ا١تسند (282رقم .)2109وحسنو األلباين يف الصحيحة (560/4رقم. )1927
( )3الوابل الصيب (. )33
(( )4إبراىيم . )34 :
( )5جامع البيان (. )459/7
( )6تيسَت الكرًن ا١تنان (. )380
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حكمــو :
ُت النِب  أن ىذا الن وع م ن الظل م ال ي ًتك ،ب ل يق تص للمظل وم م ن الظ امل ،فع ن أن س  ع ن
قد بَ َّ َ
الن ِب  أن و ق ال ":الظل م ثبلث ة  :فظل م ال يًتك و اهلل ،وظل م يفف ر ،وظل م ال يفف ر .... ،وأم ا الظل م ال ذي ال
()2

يًتك فظلم العباد فيقتص اهلل بعضهم من بعض " .
قال ابن قيم اٞتوزية ":الظلم عن د اهلل  ي وم القيام ة ل و دواوي ن ثبلث ة  ... :ودي وان ال ي ًتك اهلل تع اىل
()3

منو شيئاً ،وىو ظلم العباد بعضهم بعضاً؛ فإن اهلل تعاىل يستوفيو كلو" .
وقد جاءت أحاديث كثَتة صرَية يف اقتصاص ا١تظامل واستيفائها ،فقد أخرب النِب  أن حق وق العب اد
فع ْن
ال بد أن تؤدى إليهم فمن َّأداى ا يف ال دنيا فق د برئ ت ذمت و وم ن مل يؤدى ا يف ال دنيا تق تص من و ي وم القيام ة َ
الش اةِ
أَِِب ُىَريْ َرَة أ َّ
لش اةِ ا ْٞتَْل َح ِاء ِم ْن َّ
وق إِ َىل أ َْىلِ َه ا يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َح َّىت يُ َق َاد لِ َّ
ال":لَتُ َؤُّد َّن ْ
ول اللَّ ِو  قَ َ
َن َر ُس َ
اٟتُُق َ
()4
الْ َق ْرنَ ِاء" .
فإذا اقتص للبهائم بعضها من بعض وىي ال تعق ل وليس ت مكلف ة فم ا اٟت ال ب اآلدميُت وى م مكلف ون
مؤاخذون بأعما٢تم.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص اص التَّكْلِي ف; إِ ْذ َال تَكْلِي ف
س ُى َو م ْن ق َ
قال النووي ت616ى ":الق َ
صاص م ْن الْ َق ْرنَاء ل ْل َج ْل َحاء لَْي َ
()5
ِ
اٞتَ َّماء الَِّيت َال قَ ْرن َ٢تَا" .
اٞتَْل َحاء ِى َي ْ
صاص ُم َقابَلَة .و ْ
َعلَْي َها  ,بَ ْل ُى َو ق َ
فع ْن أَِِب
وم ن كان ت بين و وب ُت أخي و مظلم ة يف ال دنيا ال ي دخل اٞتن ة ح ىت يق تص لبعض هم م ن بع ض َ
س عِ ٍ
ِ ِ
ي َ ع ن رس ِ
ول اللَّ ِو  قَ َ ِ
اٞتَنَّ ِة َوالنَّ ا ِر
ُت ْ
يد ْ
ا٠تُ ْد ِر ّْ
ص الْ ُم ْؤمنُ و َن م َن النَّ ا ِر ُحبِ ُس وا بَِقْنطَ َرةٍ بَ ْ َ
ال ":إ َذا َخلَ َ
ْ َُ
َ
ِ
ِ
اٞتنَّ ِة فَوالَّ ِذي نَ ْف س ُ٤ت َّم ٍد بِي ِدهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْ
فَيَتَ َق ُّ
اصو َن َمظَاملَ َكانَ ْ
ُ َ َ
ت بَْي نَ ُه ْم يف ال دُّنْيَا َح َّىت إ َذا نُ ُّق وا َوُى ذبُوا أُذ َن َ٢تُ ْم ب ُد ُخول َْ َ
()6
اٞتَن َِّة أ ََد ُّل ِٔتَْن ِزلِِو َكا َن ِيف الدُّنْيَا" .
َألَ َح ُد ُى ْم ِٔتَ ْس َكنِ ِو ِيف ْ
ب ل ل و كان ت ا١تظلم ة ألح د م ن أى ل الن ار عن د أح د م ن أى ل اٞتن ة اق تص ل و قب ل دخول و الن ار َع ْن
قالَ:ي َش ر النَّ اس ي وم الْ ِقيام ِة أَو قَ َ ِ
ِ
َعْبداللَّ ِو بْن أُنَ ْي ٍ
ال قُ ْلنَ ا
اد عُ َرا ًة غُ ْرًال بُ ْه ًم ا قَ َ
ال الْعبَ ُ
س ع ن َر ُس ول اللَّ و  أن و ُْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ِ
ال لَيس معهم َشيء ُمثَّ ي نَ ِادي ِهم بِ ٍ
ِ ِ
ت يسمعوُ ِم ن قُ ر ٍ
َح ٍد ِم ْن
ب أَنَا الْ َمل ُ
َوَما بُ ْه ًما قَ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ٌ ُ ْ َ
ك أَنَا ال َّديَّا ُن َوَال يَْنبَف ي أل َ
ص ْو َ ْ َ ُ ْ ْ
ِ ِ
اٞتنَّ ِة ح ّّق ح َّىت أَقُ َّ ِ
أَى ِل النَّا ِر أَ ْن ي ْدخل النَّار ولَو ِعْن َد أ ٍ ِ
اٞتَنَّ ِة أَ ْن
َح ٍد ِم ْن أ َْى ِل ْ
ْ
َ َُ َ َُ
ص وُ مْن وُ َوَال يَْنبَف ي أل َ
َح د م ْن أ َْى ِل َْ َ َ
َ
(٣ )1تموع الفتاوى (. )100/10
( )2حسن  :أخرجو الطيالسي يف ا١تسند (282رقم .)2109وحسنو األلباين يف الصحيحة (560/4رقم. )1927
( )3الوابل الصيب (. )33
( )4أخرجو مسلم يف الصحيح (205/16رقم -2582نووي) .
( )5شرح مسلم (. )205/16
( )6أخرجو البخاري يف الصحيح (96/5رقم -2440فتح) .
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ف َوإِنَّا إَِّمنَا نَأُِْ اللَّ وَ 
يَ ْد ُخ َل ْ
ص وُ ِمْن وُ َح َّىت اللَّطْ َم ةُ قَ َ
َح ٍد ِم ْن أ َْى ِل النَّا ِر ِعْن َدهُ َح ّّق َح َّىت أَقُ َّ
ال قُ ْلنَ ا َكْي َ
اٞتَنَّةَ َوِأل َ
()1
السيّْئ ِ
ال بِ ْ ِ
ات " .
عَُرا ًة غُ ْرًال بُ ْه ًما قَ َ
اٟتَ َسنَات َو َّ َ
فع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة أ َّ
ول اللَّ ِو
َن َر ُس َ
وا١تفلس يف اٟتقيقة من أفلس من اٟتسنات وا٠تاس ر يف اٟتقيق ة م ن ظل م َ
ال أَتَ ْدرو َن م ا الْم ْفلِ س قَالُوا الْم ْفلِ س فِين ا م ن َال ِدرى م لَو وَال مت اع فَ َق َ ِ َّ ِ
س ِم ْن أ َُّم ِيت يَأُِْ يَ ْوَم
ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ََ َ
ال إن الْ ُم ْفل َ
": قَ َ ُ َ ُ ُ
ِ ِِ
ب َى َذا فَيُ ْعطَى
ف َى َذا َوأَ َك َل َم َ
ص َبلةٍ َو ِصيَ ٍام َوَزَكاةٍ َويَأُِْ قَ ْد َشتَ َم َى َذا َوقَ َذ َ
ال َى َذا َو َس َف َ
ك َد َم َى َذا َو َ
الْقيَ َامة ب َ
ض َر َ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ت
اى ْم فَطُِر َح ْ
ت َح َس نَاتُوُ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْق َ
َى َذا م ْن َح َس نَاتو َوَى َذا م ْن َح َس نَاتو فَ ِإ ْن فَنيَ ْ
ض ى َم ا َعلَْي و أُخ َذ م ْن َخطَايَ ُ
()2
َعلَْي ِو ُمثَّ طُر َِح ِيف النَّا ِر" .
وعن عبد اهلل بن مسعود  عن الن ِب  أن و ق ال ":إن الش يطان ق د ي ئس أن تعب د األص نام يف أرض
العرب ولكنو سَتضى منكم بدون ذلك باحملقرات وىي ا١توبقات يوم القيامة اتق وا الظل م م ا اس تطعتم ف إن العب د
جييء باٟتسنات يوم القيامة يرى أهنا ستنجيو فما زال عبد يق وم يق ول ي ا رب ظلم ٍت عب دك مظلم ة فيق ول ا٤ت وا
من حسناتو وما ي زال ك ذلك ح ىت م ا يبق ى ل و حس نة م ن ال ذنوب وإن مث ل ذل ك كس فر نزل وا بف بلة م ن األرض
ل يس معه م حط ب فتف رق الق وم ليحتطب وا فل م يلبث وا أن حطب وا ف أعظموا الن ار وطبخ وا م ا أرادوا وك ذلك
()3

الذنوب" .
وعن سعيد بن ا١تسيب أنو قال ":يؤتى بالرجل يوم القيام ة فينظ ر إىل حس ناتو ق د ٚتع ت ل و ف يظن أهن ا
تنجيو فيصيح صائح با٠تلق من كان ت ل و مظلم ة عن د ف بلن فلي أت في أُ أب واه وامرأت و وخادم و وول ده وم ن ك ان
لو ظلم مثقال ذرة من ا٠تلق ٚتيعاً فيقول خذوا من حسناتو بقدر ما ظلمهم حىت يأُ ذلك عل ى حس ناتو ح ىت
تف ٌت وق د بقي ت علي و مظ امل كث َتة فيق ال ي ا رب ق د ذىب ت حس ناتو وبقي ت علي و مظ امل فيق ال  :خ ذوا م ن
()4

سيئاهتم فاطرحوىا عليو بقدر ما ظلمهم مث يذىب بو إىل النار " .
وع ن س لمان الفارس ي وس عد ب ن مال ك وحذيف ة ب ن اليم ان واب ن مس عود رض ي اهلل ع نهم ٚتيع اً أهن م
قالوا ":إن الرجل ال ترفع لو يوم القيامة صحيفتو حىت يرى أنو ناج فما ت زال مظ امل ب ٍت آ دم تتبع و ح ىت م ا يبق ى
()5

لو حسنة وَيمل عليو من سيئاهتم " .
( )1حسن  :أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( )495/3والبخاري يف األدب ا١تفرد (337رقم . )970وحسنو األلباين يف األدب
ا١تفرد (371رقم.)746
( )2أخرجو مسلم يف الصحيح (204/16رقم -2581نووي).
( )3صحيح  :أخرجو أبويعلى يف ا١تسند (57/9رقم . )5122واٟتديث صححو األلباين يف صحيح الًتغيب (. )533/2
( )4إسناده حسن  :أخرجو الدينوري يف آّالسة (42/7رقم )2892وحسنو ٤تققو .
( )5صحيح :أخرجو البيهقي يف البعث (533/2رقم/2224صحيح الًتغيب) ،وصححو األلباين ،وقال ا١تنذري يف الًتغيب
الًتغيب والًتىيب (": )42/2بإسناد جيد".
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()1

ِ ِ ِ
قال اٟتافظ اٟت افظ ت232ى  ":ال تع ارض ب ُت ى ذا وب ُت قول و تع اىل َ وَال تَزُر َوازَرةٌ وْزَر َ
ألنو إمنا يعاقب بسبب فعلو وظلم و ومل يعاق ب بف َت جناي ة من و ب ل ّتنايت و فقوبل ت اٟتس نات بالس يئات عل ى م ا
ُخ رى
أْ

؛

()2

اقتضاه عدل اهلل تعاىل يف عباده" .
فع ْن
وأخرب  أن ا٠تصومة تكرر يوم القيامة وىذا أمر شديد يدل على ما يف ي وم القيام ة م ن األى وال َ
ال لَ َّم ا نَزلَت ُمثَّ إِنَّ ُك م ي وم الْ ِقيام ِة ِعْن َد ربّْ ُك م َٗتْتَ ِ
ول اللَّ ِو
الزبَْي ُر  :يَا َر ُس َ
ص ُمو َن قَ َ
الزبَ َِْت َع ْن أَبِ ِيو قَ َ
ال ُّ
َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن ُّ
َ ْ
ْ ََْ َ َ
َ ْ
()3
ال  :إِ َّن ْاأل َْمَر إِ ًذا لَ َش ِدي ٌد" .
أَتُ َكَّرُر َعلَْي نَا ْ
ال:نَ َع ْم ! فَ َق َ
ومةُ بَ ْع َد الَّ ِذي َكا َن بَْي نَ نَا ِيف الدُّنْيَا ؟ قَ َ
ا٠تُ ُ
صَ
والتحلل يف الدنيا من ا١تظامل بأن تؤدي اٟتقوق إىل أىلها ،وتطل ب ٦ت ن ظلمت و العف و والس ماح قب ل أن
ول اللَّ ِو ": م ن َكانَت لَو مظْلَم ةٌ ِأل ِ
َخي ِو ِم ْن
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
فع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة  قَ َ
يأُ يوم يقتص فيو من اٟتسنات َ
َْ ْ َُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ص الِ ٌح أ ُِخ َذ ِمْن وُ بَِق ْد ِر
ع ْرض و أ َْو َش ْيء فَ ْليَتَ َحلَّْل وُ مْن وُ الْيَ ْوَم قَ ْب َل أَ ْن َال يَ ُك و َن دينَ ٌار َوَال د ْرَى ٌم إِ ْن َك ا َن لَ وُ َع َم ٌل َ
()4
ِ
ات ص ِ
مظْلَمتِ ِو وإِ ْن َمل تَ ُكن لَو حسنَ ِ ِ
احبِ ِو فَ ُح ِم َل َعلَْي ِو" .
َ َ َ ْ ْ ُ ََ ٌ
ات أُخ َذ م ْن َسيّْئَ َ
وع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة أ َّ
اٞتَْل َح ِاء
وق إِ َىل أ َْىلِ َها يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َح َّىت يُ َق َاد لِ َّ
لش اةِ ْ
ال ":لَتُ َؤُّد َّن ْ
ول اللَّ ِو  قَ َ
َن َر ُس َ
اٟتُُق َ
َ
()5
ِم ْن الشَّاةِ الْ َق ْرنَ ِاء" .
ِِِ
َج ٍر َم ا يَ ْس َوى َى َذا أ َْو
ت ِعْن َد ابْ ِن عُ َمَر فَ َد َعا غُ َبل ًما لَوُ فَأ َْعتَ َقوُ ُمثَّ قَ َ
وع ْن َزاذَا َن قَ َ
َ
ال ُكْن ُ
ال َما ِيل فيو م ْن أ ْ
ِ
ك ال راوي فَِإ َّن
ب َعْب ًدا لَوُ َح دِّا َملْ يَأْتِ ِو أ َْو ظَلَ َم وُ أ َْو لَطَ َم وُ َش َّ
ول اللَّ ِو ": يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ول َم ْن َ
يَ ِز ُن َى َذا َٝت ْع ُ
ض َر َ
()6
َّارتَوُ أَ ْن يُ ْعتِ َقوُ" .
َكف َ
ف إن قي ل  :أال ت دل أحادي ث مفف رة ال ذنوب عل ى أن ى ذا الن وع ق د يفف ر ،مث ل م ا رواه أب و ىري رة ع ن
()7

النِب صلى اهلل عليو وسلم أنو قال ":من قام رمضان إمياناً واحتساباً ،غفر لو ما تقدم من ذنبو" .
فاٞتواب :
أن ى ذا اٟت ديث وم ا ج اء يف معن اه٤ ،تم ول عل ى ظل م العب د لنفس و ،أم ا حق وق العب اد فمبناى ا عل ى
ا١تشاحاة ،وا١تطالبة باٟتقوق ،كما أفادت األدلة.
(( )1فاطر . )18 :
( )2فتح الباري (. )102/5
( )3حسن  :أخرجو الًتمذي يف السنن (344/5رقم )3236وقال  :ىذا حديث حسن صحيح .وحسنو األلباين يف
صحيح سنن الًتمذي (. )320/3
( )4أخرجو البخاري يف الصحيح (101/5رقم -2449فتح) .
( )5أخرجو مسلم يف الصحيح (205/16رقم -2582نووي) .
( )6أخرجو مسلم يف الصحيح (182/11رقم -1657نووي)
( )7أخرجو البخاري يف الصحيح (16/1رقم ،)37ومسلم يف الصحيح (523/1رقم.)759
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ا١تقصد الثالث :
صور الظلم
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للظلــم ص ــور كثيــرة ال ميك ن حص رىا ،ق ال اب ن عب دالرب ت565ى "للظل م وج وه كث َتة ،فأعظمه ا
()1

الشرك ،وأقلها ال يكاد يعرف من خفائو وٚتلتها ال ٖتصى كثرة" .
والضاب فيها :أن ٚتاع السيئات :الظلم ،كما أن ٚتاع اٟتسنات :العدل.
()2

وىذا أ صل جامع عظيم .
وق د بين ت الس نة النبوي ة ص وراًكث َتة م ن الظل م ،ق ال اب ن عثيم ُت ت7527ى ":البف ي الع دوان عل ى
()3

الفَت ،ومواقعو ثبلثة بينها الرسول  يف قولو ":إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام " .
فالبفي على ا٠تلق  :باألموال والدماء واألعراض.
ففي األموال  :مثل أن يدعي ما ليس لو أو ينكر ما كان عليو أو يأخذ ما ليس لو ...
ويف الدماء  :القتل فما دونو يعتدي على اإلنسان باٞترح والقتل.
ويف األع راض َ :يتم ل أن ي راد ّٔ ا األع راض يع ٍت الس معة فيعت دي علي و بالفيب ة ال يت يش وه ّٔ ا ٝتعت و
()4

وَيتمل أن يراد ّٔا الزىن وما دونو والكل ٤ترم" .
فمن صور الظلم في األبدان :
قتل األبرياء من الظلم :

ول اللَّ ِو ": لَ ْن
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
فع ْن ابْ ِن عُ َمَر َر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه َما قَ َ
إن قتل األبرياء ظلم وفساد يف األرض َ
()5
ٍ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ب َد ًما َحَر ًاما" .
يََز َال الْ ُم ْؤم ُن ِيف فُ ْس َحة م ْن دينو َما َملْ يُص ْ
قال اٟتافظ ت852ى ":قَ ْولو "يف فُ ْسحة من دينو" أي سعة .أي يضيق عليو دينو ففيو إشعار
بالوعيد على قتل ا١تؤمن متعمداً ٔتا يتوعد بو الكافر  ...وقال ابن العرِب الفسحة يف الدين سعة األعمال
الصاٟتة حىت إذا جاء القتل ضاقت ألهنا ال تفي بوزره ...

()6

ت"
قولو "ما مل يصب دماً حراماً"  ...معناه اإلصابة وىو كناية عن شدة ا١تخالطة ولو قَلَّ ْ
ال":إِ َّن ِمن ورطَ ِ
ات ْاأل ُُموِر الَِّيت َال ٥تََْر َج لِ َم ْن أ َْوقَ َع نَ ْف َسوُ فِ َيها
وع ْن َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن عُ َمَر قَ َ
َ
ْ ََ
()7
اٟتََرِام بِفَ َِْت ِحلّْ ِو" .
ْ
( )1التمهيد (. )285/18
( )2انظر ٣ :تموع الفتاوى (. )86/1
( )3أخرجو البخاري يف الصحيح (573/3رقم -1739فتح) .
( )4شرح العقيدة الواسطية (. )366/2
( )5أخرجو البخاري يف الصحيح (187/12رقم -6862فتح) .
( )6انظر  :فتح الباري (. )188/12
( )7أخرجو البخاري يف الصحيح (187/12رقم. )6863

.
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قال اٟتافظ ت852ى ":قولو "إن من َوَرطات" ٚتع َوْرطة وىي ا٢تبلك يقال  :وقع فبلن يف ورطة أي
يف شيء ال ينجو منو ،وقد فسرىا يف ا٠ترب بقولو "اليت ال ٥ترج ١تن أوقع نفسو فيها".
قولو "سفك الدم" أي إراقتو ،وا١تراد بو القتل بأي صفة كان"  ....قال ابن العرِب ":ثبت النهي عن
()1

قتل البهيمة بفَت حق والوعيد يف ذلك فكيف بقتل اآلدمي فكيف با١تسلم فكيف بالتقي الصاحل" .
ال
َِّب  قَ َ
فع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة َ ع ِن النِ ّْ
وبُت النِب  أن القتل من الظلم العظيم الذي يهلك صاحبو َ
السبع الْموبَِق ِ
ِ ":
الس ْح ُر َوقَ ْتل النَّ ْف ِ
ول اللَّ ِو َوَما ُى َّن ؟ قَ َ
ات قَالُوا يَا َر ُس َ
ال  :الش ّْْرُك بِاللَّ ِو َو ّْ
ْ
س الَِّيت َحَّرَم اللَّوُ
اجتَنبُوا َّ ْ َ ُ
ُ
()2
ات الْفَافِ َبل ِ
ات الْمؤِمنَ ِ
ف الْمحصنَ ِ
الربا وأَ ْكل م ِال الْيتِي ِم والتَّوّْيل ي وم َّ ِ
ت" .
إَِّال بِ ْ
ُْ
الز ْحف َوقَ ْذ ُ ُ ْ َ
اٟتَ ّْق َوأَ ْك ُل َّْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
فبُت  أنو من ا١توبقات أي ا١تهلكات ألصحأّا.
تحريم قتل الكافر إذا كان معاىداً والمستأمن :

بَ َُّت النِب  أن قتل ا١تعاىد حرام ،وىو من كبائر الذنوب" ،وا١تعاىد :من كان بينك وبينو عهد،
وأكثر ما يطلق يف اٟتديث على أىل الذمة ،وقد يطلق على غَتىم من الكفار إذا صوٟتوا على ترك اٟترب
()3

مدة ما"  ،قال ابن كثَت ت774ى ":قد جاء النهي والزجر والوعيد يف قتل ا١تعاىد ،وىو ا١تستأمن من أىل
()4

اٟترب" .
و٦تا جاء يف ذلك أن من قتل معاىدا ظلماً بفَت حق ال يستحق أن يدخل اٞتنة ابتداءاً فعن أَِب بَكَْرَة
()5
ول اللَّ ِو ":من قَتل مع ِ
اٞتَنَّةَ أن جيد رَيها " .
اى ًدا ِيف َغ َِْت ُكْن ِه ِو َحَّرَم اللَّوُ َعلَْي ِو ْ
ال َر ُس ُ
قَ َ
َ ْ َ َ َُ
()6
قولو "يف غَت كنهو" أي يف غَت وقتو الذي جيوز فيو قتلو ،وتتبُت فيو حقيقة أمره من نقص .
وقولو "حرم اهلل عليو اٞتنة" أي ال يدخلها مع أول من يدخلها من ا١تسلمُت الذين مل يقًتفوا
()7

الكبائر .
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
َخ َفَر بِ ِذ َّم ِة
َِّب  قَ َ
ال ":أََال َم ْن قَتَ َل نَ ْف ًسا ُم َعاى ًدا لَوُ ذ َّمةُ اللَّو َوذ َّمةُ َر ُسولو فَ َق ْد أ ْ
وع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة َع ْن النِ ّْ
َ
()1
اٞتن َِّة وإِ َّن ِرَيها لَي ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُت َخ ِري ًفا " .
وج ُد م ْن َمس ََتة َسْبع َ
اللَّو فَ َبل يَُر ْح َرائ َحةَ َْ َ َ َ ُ َ
( )1فتح الباري (.)189-188/12
( )2أخرجو البخاري يف الصحيح (181/12رقم -6857فتح) ومسلم يف الصحيح (109/2رقم -89نووي) .
( )3النهاية البن األثَت (.)325/3
( )4التفسَت (. )190/2
( )5صحيح :أخرجو النسائي يف السنن (393/8رقم )4762واٟتديث صححو األلباين يف صحيح سنن النسائي
(.)284/3
( )6انظر  :حاشية السندي على سنن النسائي (.)24/8
( )7انظر  :عون ا١تعبود للعظيم آبادي (.)313/7

27

الظلم  :أقسامه ،وصوره ،وعالجه في السنة

قولو "لو ذمة اهلل وذمة رسولو" الذمة ٔتعٌت العهد واألمان والضمان واٟترمة واٟتق ،وٝتي أىل الذمة
لدخو٢تم يف عهد ا١تسلمُت وأماهنم.
قولو "فقد أخفر بذمة اهلل" خفرتو أجرتو وحفظتو ،وأخفرتو إذا أنقضت عهده وذمامو.
وا١تراد ّٔذا النفي وإن كان عاماً التخصيص بزمان ما ١تا تعاضدت األدلة أن من مات مسلماً ولو كان
()2

من أىل الكبائر فهو ٤تكوم بإسبلمو غَت ٥تلد يف النار ومآلو إىل اٞتنة ولو عذب قبل ذلك .
و١تا كان قتل األبرياء ظلماً ال جيوز غضب النِب ١ تا رأى يف اٟترب أن من القتلى النساء والصبيان
فعن اب ِن عمر ر ِضي اللَّو عْن هما قَ َ ِ
ض مفَا ِزي رس ِ
ول اللَّ ِو 
ول اللَّ ِو  فَنَ َهى َر ُس ُ
ال ُوج َد ْ
ت ْامَرأَةٌ َم ْقتُولَ ًة ِيف بَ ْع ِ َ
َُ
َ ْ ْ ُ ََ َ َ ُ َ ُ َ
()3
عن قَت ِل الن ِ
الصب ي ِ
ان" .
ّْساء َو ّْ ْ َ
َْ ْ َ
االعتداء على اآلخرين بالضرب بغير حق :
ومن صور الظلم االعتداء على اآلخرين بفَت حق بالضرب فعن أِب ىريرة  عن النِب  أنو قال
()4

":من ضرب ضرباً ظلماً اقتص منو يوم القيامة " .

()5

قال ا١تناوي ت1031ى ":وإن كان ا١تضروب عبده" .

()6

ويؤيده ما رواه عمار  عن النِب  أنو قال ":من ضرب ٦تلوكو ظلماً  :أقيد منو يوم القيامة " .
()7

وقولو "أقيد منو" أي اقتص منو .
السو ِط فَس ِمعت صوتًا ِمن خ ْل ِفي  :اعلَم أَبا مسع ٍ
وعن أَِب مسع ٍ
ود
ود الْبَ ْد ِر ُّ
تأ ْ
ي ُكْن ُ
ب غُ َبل ًما ِيل بِ َّ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ
ْ ْ َ َ ُْ
َ ُْ
َض ِر ُ
ول ":اعلَم أَبا مسع ٍ
ال فَلَ َّما دنَا ِم ٍّْت إِذَا ىو رس ُ ِ
الصو ِ
ضِ
ود
ب .قَ َ
ت م َن الْفَ َ
َ
! فَلَ ْم أَفْ َه ِم َّ ْ َ
ول اللَّو  فَِإذَا ُى َو يَ ُق ُ ْ ْ َ َ ْ ُ
َُ َ ُ
ال فَأَلْ َقيت َّ ِ ِ
ال اعلَم أَبا مسع ٍ
ٍ
ود  :أ َّ
ك َعلَى َى َذا
ك ِمْن َ
َن اللَّ َو أَقْ َد ُر َعلَْي َ
ْاعلَ ْم أَبَا َم ْسعُود قَ َ ْ ُ
الس ْو َط م ْن يَدي فَ َق َ ْ ْ َ َ ْ ُ
()8
ِ ِ
ِِ
السو ُ ِ
ب ٦تَْلُوًكا بَ ْع َدهُ أَبَ ًدا " .
الْفُ َبلِم" .قَ َ
ت َ :ال أ ْ
ط م ْن َىْيبَتو فَ ُق ْل ُ
َض ِر ُ
ال  :فَ َس َق َ م ْن يَدي َّ ْ
( )1صحيح  :أخرجو الًتمذي يف السنن (13/4رقم )1403وقال  :حديث حسن صحيح  .وصححو األلباين يف صحيح
سنن الًتمذي (. )104/2
( )2انظر ٖ :تفة األحوذي (. )658/4
( )3أخرجو البخاري يف الصحيح (148/6رقم -3015فتح) ومسلم يف الصحيح (73/12رقم -1744نووي) .
( )4صحيح  :أخرجو البخاري يف األدب ا١تفرد (75رقم )186وصححو األلباين يف األدب ا١تفرد()89
( )5فيض القدير (. )225/6
( )6صحيح  :أخرجو أبو نعيم يف اٟتلية ( . )378/4وصححو األلباين يف الصحيحة (466/5رقم. )2352
( )7انظر  :التنوير شرح اٞتامع الصفَت للصنعاين (.)300/10
( )8أخرجو مسلم يف الصحيح (786/11رقم  -1659نووي) .
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ال فَأَنْ ِ
وع ْن َزا َذا َن أ َّ
ال
يق قَ َ
ك قَ َ
َن ابْ َن ُع َمَر َد َعا بِفُ َبلٍم لَوُ فَ َرأَى بِظَ ْه ِرِه أَثًَرا فَ َق َ
ال لَوُ أ َْو َج ْعتُ َ
ت َعت ٌ
َ
ال َال قَ َ َ
ِ
ِِ ِ
َخ َذ َشْيئًا ِم َن ْاأل َْر ِ
ب
ول اللَّ ِو  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ض فَ َق َ
ول َ ":م ْن َ
َج ِر َما يَِز ُن َى َذا إِ ّْين َٝت ْع ُ
ال َما ِيل فيو م َن ْاأل ْ
ُمثَّ أ َ
ضَر َ
()1
ِِ
ِ
َّارتَوُ أَ ْن يُ ْعتِ َقوُ " .
غُ َبل ًما لَوُ َحدِّا َملْ يَأْتو أ َْو لَطَ َموُ فَإ َّن َكف َ
قال ا١تناوي ت1031ى ":قولو "غبلماً" أي عبداً ذكراً كان أو أنثى وقولو "مل يأتو" أي مل ِ
يأت

ٔتوجب ذلك اٟتد ،ومل يكن ذلك ١تصلحتو كتأديب وتعليم ،وقولو "لطمو" أي ضربو على وجهو بفَت جناية
()2

منو واللطم الضرب على الوجو ببطن الكف" .
ومن صور الظلم في األعراض :
االعتداء على عرض المسلم بغير حق :

فع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة أ َّ
ال ":أَتَ ْد ُرو َن َما
ول اللَّ ِو  قَ َ
َن َر ُس َ
من سب وشتم وغيبة وقذف و٨تو ذلكَ ،
ِ َّ ِ
الْم ْفلِس"؟ قَالُوا  :الْم ْفلِ ِ
ِ
س ِم ْن أ َُّم ِيت يَأُِْ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
اع .فَ َق َ
س فينَا َم ْن َال د ْرَى َم لَوُ َوَال َمتَ َ
ال ": إن الْ ُم ْفل َ
ُ ُ
ُ ُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ب َى َذا فَيُ ْعطَى َى َذا
ف َى َذا َوأَ َك َل َم َ
ص َبلةٍ َوصيَام َوَزَكاة َويَأُْ قَ ْد َشتَ َم َى َذا َوقَ َذ َ
ال َى َذا َو َس َف َ
ك َد َم َى َذا َو َ
بَ
ضَر َ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ت َعلَْي ِو ُمثَّ
اى ْم فَطُِر َح ْ
ت َح َسنَاتُوُ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْق َ
م ْن َح َسنَاتو َوَى َذا م ْن َح َسنَاتو فَِإ ْن فَنيَ ْ
ضى َما َعلَْيو أُخ َذ م ْن َخطَايَ ُ
()3

طُر َِح ِيف النَّا ِر" .
قال الشوكاين ت1250ى ":اعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إىل األعراض من غيبة أو منيمة
أو شتم أو قذف.
وقد ثبت جعل العرض مقًتناً بالدم وا١تال يف التحرًن ،وما أكثر الظلمة يف األعراض؛ فإن الظلمة يف
الدماء واألموال قليلون بالنسبة إىل من يظلم الناس يف أعراضهم؛ ألن غالب الناس ال يستطيعون أن يظلموا
الناس يف دمائهم وأموا٢تمٓ ،تبلف الظلم يف األعراض؛ فإنو ١تا كان مقدوراً لكل أحد  :تتايع فيو كثَت من
الناس ،ووقع في و كثَت من أىل العلم والفضل زين ذلك ٢تم الشيطان حىت صاروا يف عداد الظلمة للدماء
واألعراض بل أشر منهم مع عدم النفع ٢تم؛ فإن الظلمة يف الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع يف ىذه ا١تتعصية،
وكذلك الظلمة يف األموال قد انتفعوا ٔتا أخذوه من األموال ،وأما الظلمة يف األعراض فليس ٢تم إال ٣ترد

ا١تعصية احملضة والذنب العظيم والظلم ا٠تايل عن النفع مع أنو أشد على ا٢تمم الشريفة واألنفس الكرمية من
ظلم الدم وا١تال كما قال الشاعر :
هتون علينا أن تصاب جسومنا
سباب المسلم وشتمو :
( )1أخرجو مسلم يف الصحيح (786/11رقم  -1657نووي) .
( )2فيض القدير (. )225/6
( )3أخرجو مسلم يف الصحيح (204/16رقم -2581نووي)
( )4نثر اٞتوىر (. )94

()4

وتسلم أعراض لنا وعقول" .
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()1
ِ
ِ
ِِ
َع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة أ َّ
وم " .
ول اللَّ ِو  قَ َ
َن َر ُس َ
ال ":الْ ُم ْستَبَّان َما قَ َاال فَ َعلَى الْبَادئ َما َملْ يَ ْعتَد الْ َمظْلُ ُ
قال النووي ت676ى ":معناه أن إمث السباب الواقع من اثنُت٥ ،تتص بالبادئ منهما كلو إال أن
يتجاوز الثاين قدر االنتصار ،فيقول للبادئ أكثر ٦تا قال لو ،ويف ىذا جواز االنتصار وال خبلف يف جوازه ...
ومع ىذا فالصرب والعفو أفضل  ...واعلم أن سباب ا١تسلم بفَت حق حرام كما قال صلى اهلل عليو وسلم
":سباب ا١تسلم فسوق" ،وال جيوز للمسبوب أن ينتصر إال ٔتثل ما سبو ما مل يكن كذباً أو قذفاً أو سباً

ألسبلفو فمن صور ا١تباح أن ينتصر بيا ظامل يا أٛتق أو جايف أو ٨تو ذلك؛ ألنو ال يكاد أحد ينفك من ىذه
()2

األوصاف" .
وعن أُسام َة ب ِن َش ِر ٍ
ول اللَّ ِو
ال يَا َر ُس َ
َّاس يَأْتُونَوُ فَ َم ْن قَ َ
يك قَ َ
َِّب َ ح ِّ
ت َم َع النِ ّْ
ال َخَر ْج ُ
َْ َ َ ْ
اجا فَ َكا َن الن ُ
ض
ت َشْيئًا فَ َكا َن يَ ُق ُ
ت َشْيئًا أ َْو أ َّ
ت قَ ْب َل أَ ْن أَطُ َ
َخ ْر ُ
وف أ َْو قَد َّْم ُ
َس َعْي ُ
ول َ":ال َحَر َج َال َحَر َج إَِّال َعلَى َر ُج ٍل اقْ تَ َر َ
()3
ِ
امل فَ َذلِ َّ ِ
ِ
ِ
ك" .
ِج َوَىلَ َ
ض َر ُج ٍل ُم ْسل ٍم َوُى َو ظَ ٌ َ
ع ْر َ
ك الذي َحر َ
ومن صور الظلم في األموال :
أكل أموال العباد وأخذىا بغير حق شرعي :

إن أكل أموال الناس بالباطل؛ ىو من كبائر الذنوب ،ومن أشد األمور اليت توقع صاحبها يف الشدائد
ال َى َذا".
وا١تهالك والكروب ،ويف حديث ا١تفلس السابق قال َ ...": وأَ َك َل َم َ

أي بفَت حق ،وىذا عام ،يشمل كل صور أكل أموال الناس بفَت حق.
ول اللَّ ِو 
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
واألصل يف مال ا١تسلم اٟترمة ،فبل جيوز أخذه بفَت حق ،ف َع ْن أَِِب ُىَريْ َرةَ قَ َ
()4
ِ
ِ
ِ
ضوُ " .
ُ ":ك ُّل الْ ُم ْسل ِم َعلَى الْ ُم ْسل ِم َحَر ٌام َد ُموُ َوَمالُوُ َوع ْر ُ
ومن حلف كاذباً ليأكل مال غَته ظلماً؛ أعرض اهلل عنو ،ولقي اهلل وىو غضبان عليو ،وستفمسو
ِ ِ
ول
ال ْ
ضَرِم ُّي :يَا َر ُس َ
َِّب  فَ َق َ
فع ْن َوائِ ٍل قَ َ
اٟتَ ْ
ال َجاءَ َر ُج ٌل ِم ْن َح ْ
ت َوَر ُج ٌل م ْن كْن َد َة إِ َىل النِ ّْ
ضَرَم ْو َ
ميينو يف النارَ ،
ِ ِ ِ
ال الْ ِكْن ِد ُّ ِ
اللَّ ِو إِ َّن َى َذا قَ ْد َغلَبٍَِت َعلَى أ َْر ٍ
س لَوُ فِ َيها
ت ِألَِِب ؟! فَ َق َ
ض ِيل َكانَ ْ
ي  :ى َي أ َْرضي يف يَدي أ َْزَرعُ َها لَْي َ
ِ
ول اللَّ ِو  :إِ َّن
ال  :يَا َر ُس َ
ك َميِينُوُ" قَ َ
ال َ :ال .قَ َ
ك بَيّْ نَةٌ ؟ " قَ َ
ال َر ُس ُ
َح ّّق .فَ َق َ
ول اللَّ ِو  ل ْل َح ْ
ال ":فَلَ َ
ضَرِم ّْي ":أَلَ َ
ِ
ِ
ِ
ك" فَانْطَلَ َق
س يَتَ َوَّرعُ ِم ْن َش ْي ٍء ،فَ َق َ
َّ
ك ِمْنوُ إَِّال َذل َ
س لَ َ
الر ُج َل فَاجٌرَ ،ال يُبَ ِايل َعلَى َما َحلَ َ
ال ":لَْي َ
ف َعلَْيوَ ،ولَْي َ
()5
ِ ِ
ِ
ال رس ُ ِ
ض" .
ف َعلَى َمالِِو لِيَأْ ُكلَوُ ظُْل ًما لَيَ ْل َق َ َّ
ُت اللَّوَ َوُى َو َعْنوُ ُم ْع ِر ٌ
ول اللَّو  لَ َّما أ َْدبََر ":أ ََما لَئ ْن َحلَ َ
ليَ ْحل َ
ف فَ َق َ َ ُ
( )1أخرجو مسلم يف الصحيح (212/16رقم -2587نووي) .
( )2شرح مسلم (. )212/16
( )3صحيح  :أخرجو أبو داود يف السنن (517/2رقم . )2015واٟتديث صححو األلباين يف صحيح أِب داود ()564/1
.
( )4أخرجو مسلم يف الصحيح (182/16رقم -2564نووي) .
( )5أخرجو مسلم يف الصحيح (210/2رقم -1/139نووي) .
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()1
ِ ِ
ضبَا ُن" .
ضا ظَال ًما لَق َي اللَّ َو َوُى َو َعلَْي ِو َغ ْ
ويف لفظ َ ":م ِن اقْ تَطَ َع أ َْر ً
ول اللَّ ِو َما
ال  :يَا َر ُس َ
َِّب  فَ َق َ
وع ْن َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن َع ْم ٍرو َر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه َما قَ َ
ال َجاءَ أ َْعَراِ ّّ
ِب إِ َىل النِ ّْ
َ
ِ
ال ِْ ":
ُت
ال ُ :مثَّ َما َذا ؟ قَ َ
وق الْ َوالِ َديْ ِن" قَ َ
ال ُ :مثَّ َما َذا ؟ قَ َ
اإل ْشَر ُاك بِاللَّ ِو" قَ َ
الْ َكبَائُِر؟ قَ َ
ال ُ ":مثَّ عُ ُق ُ
ال ":الْيَم ُ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ب" .
ال ":الَّ ِذي يَ ْقتَ ِط ُع َم َ
وس ؟ قَ َ
ت َ :وَما الْيَم ُ
وس" قُ ْل ُ
ال ْام ِر ٍئ ُم ْسل ٍم ُى َو ف َيها َكاذ ٌ
ُت الْفَ ُم ُ
الْفَ ُم ُ

( )1أخرجو مسلم يف الصحيح (211/2رقم -2/139نووي) .
( )2أخرجو البخاري يف الصحيح (264/12رقم -6920فتح) .
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ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِِ
وع ْن أَِِب أ َُم َام َة أ َّ
َّار
ول اللَّ ِو  قَ َ
َن َر ُس َ
َ
ب اللَّوُ لَوُ الن َ
ال َ ":م ِن اقْ تَطَ َع َح َّق ْامرئ ُم ْسلم بيَمينو فَ َق ْد أ َْو َج َ
()1
ضيبا ِمن أَر ٍ
ول اللَّ ِو ؟ قَ َ ِ ِ
اك" .
َو َحَّرَم َعلَْي ِو ْ
ال لَوُ َر ُج ٌل َ :وإِ ْن َكا َن َشْيئًا يَ ِس ًَتا يَا َر ُس َ
اٞتَنَّةَ" فَ َق َ
ال َ ":وإ ْن قَ ً ْ َ
ِ
وس" قيل ٝتيت بذلك؛ ألهنا تفمس صاحبها يف اإلمث مث
قال اٟتافظ ت852ى ":قَ ْولو "الْيَم ُ
ُت الْفَ ُم ُ
يف النار ،وقيل  :األصل يف ذلك أهنم كانوا إذا أرادوا أن يتعاىدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيباً أو دماً أو
رماداً مث َيلفون عند ما يدخلون أيديهم فيها ليتم ٢تم بذلك ا١تراد من تأكيد ما أرادوا فسميت تلك اليمُت إذا
()2

غدر صاحبها غموساً لكونو بالغ يف نقض العهد وكأهنا على ىذا مأخوذة من اليد ا١تفموسة" .
()3

ومن اقتطع أرضاً بفَت حقو يعذب بصور ٥تتلفة :
ض َشيئا بِفَ َِت حق ِ
ال النَِِّب ": من أ ِ
ّْو
فع ْن عبداهلل قَ َ
ال  :قَ َ ُّ
َْ َ
فمرة خيسف بو يوم القيامة َ :
َخ َذ م َن ْاأل َْر ِ ًْ ْ َ
()4
ِ ِ
خ ِس ِ
ِ
ُت " .
ُ َ
ف بِو يَ ْوَم الْقيَ َامة إِ َىل َسْب ِع أ ََرض َ
ِ
ول
ول اللَّ ِو  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ومرة يكلف الظامل ْتمل تراب األرض إىل احملشر  :فعن يَ ْعلَى الثقفي قال َٝت ْع ُ
()5
َخ َذ أَر ً ِ
ف أَ ْن ََْي ِم َل تَُرابَ َها إِ َىل الْ َم ْح َش ِر " .
ّْها ُكلّْ َ
ضا بفَ َِْت َحق َ
َ ":م ْن أ َ ْ
وعن يعلى عن النِب  قال ":أميا رجل ظلم شرباً من األرض كلفو أن َيضره حىت يبلغ سبع أرضُت
()6

مث يطوقو يوم القيامة حىت يقضى بُت الناس" .
ِِ
يد ب ِن زي ٍد  قَ َ ِ
ول َ ":م ْن ظَلَ َم ِم َن ْاأل َْر ِ
ض
ول اللَّ ِو  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ال َٝت ْع ُ
ومرة يطوق بطوق  :فعن َسع ْ َ ْ
()7
ِ
ِ
ُت" .
َشْيئًا طُّْوقَوُ م ْن َسْب ِع أ ََرض َ
ِ ِ
ُت أُنَ ٍ
ت  :يَا أَبَا
ومةٌ ،فَ َذ َكَر ل َعائ َشةَ رضي اهلل عنها ! فَ َقالَ ْ
وعن أ ََِب َسلَ َمةَ  :أَنَّوُ َكانَ ْ
ت بَْي نَوُ َوبَ ْ َ
اس ُخ ُ
صَ
()8
ِ
ِ
ِ
اجتَنِ ِ
يد ِش ٍْرب ِم َن ْاأل َْر ِ
ُت" .
َِّب  قَ َ
ال َ ":م ْن ظَلَ َم ق َ
ض فَِإ َّن النِ َّ
ض طُّْوقَوُ م ْن َسْب ِع أ ََرض َ
ب ْاأل َْر َ
َسلَ َمةَ ْ
قال اٟتافظ ت852ى ":قولو ":قِْيد شرب" أي قدره ،وكأنو ذكر الشرب إشارة إىل استواء القليل والكثَت
يف الوعيد  ...ويف اٟتديث ٖترًن الظلم والفصب وتفليظ عقوبتو وإمكان غصب األرض وأنو من الكبائر قالو
()9

القرطِب" .
( )1أخرجو مسلم يف الصحيح (207/2رقم -137نووي) .
( )2فتح الباري (. )555/11
( )3انظر  :فتح الباري للحافظ (. )105/5
( )4أخرجو البخاري يف الصحيح (103/5رقم -2454فتح) .
( )5حسن  :أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( .)172/4واٟتديث قواه األلباين يف الصحيحة (486/1/1رقم.)242
( )6حسن  :أخرجو أٛتد يف ا١تسند ( )173/4وا٠ترائطي يف مساوئ األخبلق (301رقم. )676
( )7أخرجو البخاري يف الصحيح (103/5رقم -2452فتح) .
( )8أخرجو البخاري يف الصحيح (103/5رقم -2453فتح) .
( )9فتح الباري (. )105-104/5
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ٍ
ِِ
ضا
َِّب  قَ َ
َح َِت أ َْر ً
فع ْن َسعيد بْ ِن َزيْد َع ِن النِ ّْ
ال َ ":م ْن أ ْ
ومن أخذ أرض غَته ظلماً فبل حق لو فيهاَ ،
()1
َميّْتَةً فَ ِهي لَوُ ولَْيس لِعِرٍق ظَ ٍِ
امل َح ّّق " .
َ َ َ ْ
()2

قال ىشام بن عروة ت145ى ":العرق الظامل :أن يفرس الرجل يف أرض غَته ،فيستحقها بذلك" .
()3

وقال اإلمام مالك ت179ى ":العرق الظامل كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بفَت حق" .
تحريم أكل مال اليتيم :

إن أكل مال اليتيم الصفَت الضعيف الذي فقد والده أو والديو وَيتاج إىل من يرعاه؛ لعدم قدرتو على
القيام ٔتصاٟتو ٢ :تو من أشد الكبائر عند اهلل.
()4
قال تعاىل ٥تاطباً أولياء اليتامى وال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوا َ٢تُ ْم إِ َىل أ َْم َوالِ ُك ْم إِنَّوُ َكا َن ُحوباً َكبَِتاً أي إٙتاً عظيماً
ِ َّ ِ
ين يَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َال الْيَتَ َامى ظُْلماً
عظيماً ووزراً جسيماً وقال تعاىل فيمن يأكل مال اليتيم ظلماً بفَت حق إ َّن الذ َ
()5
ِِ
صلَ ْو َن َسعَِتاً. 
إَِّمنَا يَأْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهن ْم نَاراً َو َسيَ ْ
قال العبلمة السعدي ت1376ى  ":ىذا أعظم وعيد ورد يف الذنوب يدل على شناعة أكل مال
()6

اليتامى وقبحها ،وأهنا موجبة لدخول النار ،فدل ذلك على أهنا من أكرب الكبائر .نسأل اهلل العافية" .
السْب َع
َِّب  قَ َ
اجتَنِبُوا َّ
فع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة َ ع ِن النِ ّْ
ال ْ ":
وأكل مال اليتيم من ا١توبقات ا١تهلكات َ :
()7
الْموبَِق ِ
ات  ...وذكر منها ":أَ ْك ُل َم ِال الْيَتِي ِم" .
ُ
فع ْن أَِِب ذَ ٍّر أ َّ
ال ":يَا أَبَا ذَ ٍّر
ول اللَّ ِو  قَ َ
َن َر ُس َ
و٠تطورة والية اليتيم هنى النِب  أبا ذر عن واليتوَ ،
()8
ب لِنَ ْف ِسي َال تَأ ََّمر َّن َعلَى اثْنَ ْ ِ
ال يَتِي ٍم " .
ُت َوَال تَ َولََّ َّ
ُت َم َ
ك َما أ ُِح ُّ
ضعِي ًفا َوإِ ّْين أ ُِح ُّ
ب لَ َ
إِ ّْين أ ََر َاك َ
َ
فاٟتذر اٟتذر من أكل مال اليتيم.
( )1صحيح  :أخرجو الًتمذي يف السنن (662/3رقم )1378وقال الًتمذي  :ىذا حديث حسن غريب  .واٟتديث
صححو األلباين يف صحيح سنن الًتمذي (. )94/2
( )2أخرجو َيِت بن آدم يف ا٠تراج (82رقم )272وأبو داود يف السنن (179/3رقم )3078وأبو عبيد يف الفريب
( )278/3والسرقسطي يف الدالئل ( )37/1من طرق عن ىشام  .وصححو األلباين يف صحيح سنن أِب داود
(رقم.)3078
( )3ا١توطأ ( -743/2رواية الليثي) .
(( )4النساء . )2 :
(( )5النساء . )10 :
( )6التفسَت (. )132
( )7أخرجو البخاري يف الصحيح (181/12رقم -6857فتح) ومسلم يف الصحيح (109/2رقم -89نووي) .
( )8أخرجو مسلم يف الصحيح (290/12رقم -1826نووي) .
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تأخير الغني عن السداد ومطلو :

فع ْن أَِِب ُىَريْ َرةَ  أ َّ
ال
ول اللَّ ِو  قَ َ
َن َر ُس َ
و٦تاطلة وتأخر الفٍت عن تسديد اٟتق ألصحابو ظلمَ ،
()1
ِ
َح ُد ُك ْم َعلَى َملِ ٍّي فَ ْليَْتبَ ْع" .
َ ":مطْ ُل الْفَِ ّْ
ٍت ظُْل ٌم فَإ َذا أُتْبِ َع أ َ
قال ابن عبد الرب ت463ى  ":ىذا يدل على أن ا١تطل على الفٍت حرام ال َيل إذا مطل ٔتا عليو من
()2

الديون ،وكان قادراً على توصيل الدين إىل صاحبو ،وكان صاحبو طالباً لو؛ ألن الظلم حرام قليلو وكثَته" .
وىذا اٟتديث يففل عنو كثَت من الناس فنراىم يأخذون أموال الناس بالباطل ،وال يؤدوهنا إليهم
َخ َذ أ َْم َو َال الن ِ
َخ َذ
َِّب  قَ َ
َّاس يُِر ُ
فع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة َ ع ْن النِ ّْ
يد أ ََداءَ َىا أ ََّدى اللَّوُ َعْنوُ َوَم ْن أ َ
":م ْن أ َ
ويتبلعبون ّٔا َ
ال َ
()3

يد إِتْ َبلفَ َها أَتْ لَ َفوُ اللَّوُ " .
يُِر ُ
قال اٟتافظ ابن حجر ت852ى ":قولو "أَتْ لَ َفوُ اللَّو" ظاىره أن اإلتبلف يقع لو يف الدنيا وذلك يف
معاشو أو يف نفسو ،وىو علم من أعبلم النبوة؛ ١تا نراه با١تشاىدة ٦تن يتعاطى شيئاً من األمرين ...
قال ابن بطال  :فيو اٟتض على ترك استئكال أموال الناس والًتغيب يف حسن التأدية إليهم عند
ا١تداينة وأن اٞتزاء قد يكون من جنس العمل  ...وفيو الًتغيب يف ٖتسُت النية والًتىيب من ضد ذلك وأن
()4

مدار األعمال عليها وفيو الًتغيب يف الدين ١تن ينوي الوفاء" .
االعتداء على الكافر بغير حق :
فاالعتداء على ا١تعاىد أو غَته بفَت حق بأي صورة يف مالو أو بتكليفو فوق طاقتو أو انتقاصو ،ال
اٟتَ ِديث َعلَى أ َْىل ّْ
الذ َّمةَ ,وقَ ْد يُطْلَق َعلَى
اىدَ :م ْن َكا َن بَْينك َوبَْينو َع ْهد ,وأَ ْكثَر َما يُطْلَق ِيف ْ
جيوز ،و"الْ ُم َع َ
()5
ال ":أََال من ظَلَم مع ِ
َغَتىم ِمن الْ ُكفَّار إِ َذا ص ِ
ِ
ِ
َّ
اى ًدا
ق
أنو

و
ل
ال
ول
س
ر
ن
فع
،
وٟتُوا َعلَى ترك ْ
َ
َ
َ ْ َ َُ
ُ
ْ ْ ْ
اٟتَْرب ُمدَّة َما" َ ْ َ ُ
()6
ِ
ِِ
َخ َذ ِمْنوُ َشْيئًا بِفَ َِْت ِط ِ
يب نَ ْف ٍ
يجوُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة " .
صوُ أ َْو َكلَّ َفوُ فَ ْو َق طَاقَتو أ َْو أ َ
أَ ِو انْتَ َق َ
س فَأَنَا َحج ُ
قولو "أال" للتنبيو "معاىداً" أي ذمياً أو مستأمناً قولو "أو انتقصو" أي نقص حقو.
قولو "أو كلفو فوق طاقتو" أي يف أداء اٞتزية أو ا٠تراج بأن أخذ ٦تن ال جيب عليو اٞتزية أو أخذ ٦تن
()7

جيب عليو أكثر ٦تا يطيق ،قولو "فأنا حجيجو" أي خصمو و٤تاجو ومفالبو بإظهار اٟتجج عليو" .
( )1أخرجو البخاري يف الصحيح (464/4رقم -2287فتح) ومسلم يف الصحيح (325/10رقم -1564نووي) .
( )2التمهيد (. )285/18
( )3أخرجو البخاري يف الصحيح (54/5رقم -2388فتح) .
( )4فتح الباري (. )54/5
( )5النهاية البن األثَت (.)325/3
( )6صحيح :أخرجو أبو داود يف السنن (437/3رقم .)3052واٟتديث صححو األلباين يف صحيح سنن أِب داود
(.)261/2
( )7عون ا١تعبود (.)211/8
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فتأمل ىذا اٟتديث الذي أفاد أن من ظلم معاىداً يف مالو أو غَته ،فالرسول  خصم ىذا الظامل
ولو كان مسلماً ،فما أكملو من دين وما أعدلو من رسول .
جواز المقاتلة لمن اعتدي عليو إال مع الحاكم :

وجوز النِب  أن يقاتل ا١تسلم دون مالو وعرضو إذا أريد بالظلم ،وأن من قتل دون مالو فلو اٞتنة
()1
ِِ
ِ
ال رس َ ِ
ِ ِ
اٞتَنَّةُ " .
وما فَلَوُ ْ
وىو من الشهداء َ
ول اللَّو َ ":م ْن قُت َل ُدو َن َمالو َمظْلُ ً
فع ْن َعْبد اللَّو بْ ِن َع ْم ِرو قَ َ َ ُ
ِِ
يد ب ِن زي ٍد قَ َ ِ
ول َ ":م ْن قُتِ َل ُدو َن َمالِِو فَ ُه َو َش ِهي ٌدَ ،وَم ْن قُتِ َل ُدو َن
ول اللَّ ِو  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َ
ال َٝت ْع ُ
وع ْن َسع ْ َ ْ
()2
ِدينِ ِو فَ ُه َو َش ِهي ٌدَ ،وَم ْن قُتِ َل ُدو َن َد ِم ِو فَ ُه َو َش ِهي ٌدَ ،وَم ْن قُتِ َل ُدو َن أ َْىلِ ِو فَ ُه َو َش ِهي ٌد" .
قال ا١تباركفوري ت1353ى ":قولو "من قتل دون مالو" أي عند دفعو من يريد أخذ مالو ظلماً ،قولو

"ومن قتل دون دمو" ،أي يف الدفع عن نفسو قولو "ومن قتل دون دينو" أي يف نصرة دين اهلل والذب عنو،
قولو "ومن قتل دون أىلو" ،أي يف الدفع عن بضع حليلتو أو قريبتو قولو "فهو شهيد" ،ألن ا١تؤمن ٤تًتم ذاتا
()3

ودما وأىبل وماال فإذا أريد منو شيء من ذلك جاز لو الدفع عنو فإذا قتل بسببو فهو شهيد" .
فدل ىذا اٟتديث على جواز القتال دون ا١تال ،قال النووي ت676ى ":فيو جواز قتل القاصد ألخذ
()4

ا١تال بفَت حق سواء كان ا١تال قليبلً أو كثَتاً لعموم اٟتديث ،وىذا قول اٞتماىَت من العلماء" .
فإن قيل  :ىذا يدل على جواز القتال دون ا١تال ولو كان الظامل السلطان ؟
فاٞتواب أن أىل العلم استثنوا من ىذا اٟتديث السلطان.
قَ َ
ال اِبْن الْ ُمْن ِذر ت318ى ":الذي عليو أىل العلم أن للرجل أن يدفع  -عما ذكر  -إذا أريد ظلماً
بفَت تفصيل إال أن كل من َيفظ عنو من علماء اٟتديث كآّمعُت على استثناء السلطان لآلثار الواردة باألمر
()5

بالصرب على جوره وترك القيام عليو" .
ِ
ِ ِ
ويؤيده ما رواه ح َذي َفة بن الْيم ِ
اي َوَال يَ ْستَ نُّو َن بِ ُسن َِّيت
ان قَ َ
ُ ْ ْ ََ
ال ": يَ ُكو ُن بَ ْعدي أَئ َّمةٌ َال يَ ْهتَ ُدو َن ُّٔ َد َ
وسي ُق ِ
ال قُ ْلت َكيف أَصنَع يا رس َ ِ
ال قُلُوب هم قُلُوب الشَّي ِ
ُت ِيف جثْم ِ
اط ِ
ان إِنْ ٍ
ت
ول اللَّو إِ ْن أ َْد َرْك ُ
َ ََ ُ
وم في ِه ْم ِر َج ٌ ُ ُ ْ ُ َ
س قَ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ
َُ
()6
ِ
اٝتع وأ ِ
ال تَسمع وتُ ِط ِ ِ
َط ْع" .
ب ظَ ْه ُرَك َوأ ُِخ َذ َمالُ َ
ذَل َ
يع ل ْؤلَم َِت َوإِ ْن ُ
ض ِر َ
ك قَ َ ْ َ ُ َ ُ
ك فَ َْ ْ َ
وضرب الظهر.
فأمرنا النِب  بالصرب والسمع والطاعة ،لويل األمر ،وإن أُخذ ا١تالُ ،
( )1صحيح  :أخرجو النسائي يف السنن (130/7رقم )4097وصححو األلباين يف صحيح اٞتامع
(1100/2رقم.)6446
( )2صحيح  :أخرجو الًتمذي يف السنن (20/4رقم )1418وقال  :ىذا حديث حسن صحيح .
(ٖ )3تفة األحوذي (. )680/4
( )4شرح النووي على مسلم (.)165/2
( )5فتح الباري (. )124/5
( )6أخرجو مسلم يف الصحيح (328/12رقم -1847نووي) .
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ا١تقصد الرابع :

نصر ا١تظلوم ،وصربه ،ودعاؤه
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نصرة المظلوم :

قد أخرب النِب  أن ا١تسلم أخو ا١تسلم ال يظلمو  :فعن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أ َّ
ول
َن َر ُس َ
()1
ِ
َخو الْ ُم ْسلِ ِم َال يَظْلِ ُموُ َوَال يُ ْسلِ ُموُ " .
اللَّ ِو  قَ َ
ال ":الْ ُم ْسل ُم أ ُ
قال اٟتافظ ت852ى ":قولو "ال يظلمو" خرب ٔتعٌت األمر فإن ظلم ا١تسلم للمسلم حرام ،وقولو
"يسلمو" يقال  :أسلم فبلن فبلناً إذا ألقاه إىل ا٢تلكة ،ومل َيمو من عدوه ،وىو عام يف كل من أسلم لفَته،
لكن غلب يف اإللقاء إىل ا٢تلكة.
()2

وا١تعٌت  :ال يًتكو مع من يؤذيو وال فيما يؤذيو بل ينصره ويدفع عنو ،وىذا أخص من ترك الظلم" .
وع ِن الْب ر ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
اٞتَنَائِِز َو ِعيَ َادةِ الْ َم ِر ِ
يض َوإِ َجابَِة
َِّب  بِ َسْب ٍع  :أ ََمَرنَا بِاتّْبَ ِاع ْ
ب  قَ َ
ال ":أ ََمَرنَا النِ ُّ
َ ََ
()3
يت الْع ِ
ِ
الس َبلِم وتَ ْش ِم ِ
ِ ِ ِ
اط ِ
س" .
الدَّاعي َونَ ْ
َ
ص ِر الْ َمظْلُوم َوإبْ َرار الْ َق َس ِم َوَرّْد َّ َ
ِ
ٍِ ِ
ول
ال أ ََمَرنَا َر ُس ُ
هما قَ َ
بل أمر  بنصرة الضعيف وإعانة ا١تظلوم َ :
فع ِن الْبَ َراء ابْ ِن َعازب َرضي اللَّو َعْن َ
يت الْع ِ
اٞتنَائِِز وتَ ْش ِم ِ
ص ِر الضَّعِ ِ
اط ِ
اللَّ ِو  بِ َسْب ٍع بِعِيَ َادةِ الْ َم ِر ِ
الس َبلِم
يف َو َع ْو ِن الْ َمظْلُ ِوم َوإِفْ َش ِاء َّ
س َونَ ْ
َ
يض َواتّْبَ ِاع َْ َ
()4
َوإِبْ َرا ِر الْ ُم ْق ِس ِم " .
ص ِر الْ َمظْلُ ِوم" ىو عام يف ا١تظلومُت ،وكذلك يف الناصرين بناء
قال اٟتافظ ت852ى ":قَ ْولو ":بَاب نَ ْ
على أن فرض الكفاية ٥تاطب بو اٞتميع ،وىو الراجح ،ويتعُت أحياناً على من لو القدرة عليو وحده إذا مل

يًتتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة ا١تنكر فلو علم أو غلب على ظنو أنو ال يفيد سق الوجوب
وبقي أصل االستحباب بالشرط ا١تذكور فلو تساوت ا١تفسدتان ٗتَت وشرط الناصر أن يكون عا١تاً بكون الفعل
ظلماً ويقع النصر مع وقوع الظلم وىو حينئذ حقيقة وقد يقع قبل وقوعو كمن أنقذ إنساناً من يد إنسان طالبو
()5

ٔتال ظلما وىدده إن مل يبذلو وقد يقع بعد وىو كثَت" .
وعن عمران بن حصُت  قال رسول اهلل ": من نصر أخاه بالفيب وىو يستطيع نصرتو نصره اهلل
()6

 يف الدنيا واآلخرة " .
وقد أخربنا النِب  أن رجبلً مر على مظلوم فلم ينصره فعذب يف قربه  :فعن عبداهلل بن مسعود 
عن النِب  أنو قال  ":أمر بعبد من عباد اهلل يضرب يف قربه مائة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حىت صارت
( )1أخرجو البخاري يف الصحيح (97/5رقم -2442فتح) ومسلم يف الصحيح (203/16رقم. )2580
( )2فتح الباري (. )97/5
( )3أخرجو البخاري يف الصحيح (99/5رقم -2445فتح).
( )4أخرجو البخاري يف الصحيح (98/11رقم -6235فتح).
( )5فتح الباري (. )99/5
( )6حسن  :أخرجو الطرباين يف الكبَت (/18رقم )337الدارقطٍت يف ا١تنتقى من حديث الذىلي (22رقم. )34
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جلدة واحدة فامتؤل قربه عليو ناراً فلما ارتفع وأفاق قال على ما جلد٘توين ؟ قال  :إنك صليت صبلة بفَت
()1

طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره" .
وأمر  بنصرة ا١تسلم ظا١تاً كان أو مظلوماً ،وقد تعجب الصحابة رضي اهلل عنهم من نصرة الظامل
ول اللَّ ِو ": انْصر أَخ َ ِ
فع ْن أَنَ ٍ
وما
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
س  قَ َ
ُْ َ
فبُت ٢تم النِب  كيفية نصرة الظامل َ :
اك ظَال ًما أ َْو َمظْلُ ً
".
ِ
ول اللَّ ِو أَنْ ُ ِ
ص ُرهُ ؟
ال َر ُج ٌل  :يَا َر ُس َ
فَ َق َ
ت إِ َذا َكا َن ظَال ًما َكْي َ
وما أَفَ َرأَيْ َ
ف أَنْ ُ
ص ُرهُ إ َذا َكا َن َمظْلُ ً
()2
ِ
ص ُرهُ " .
قَ َ
ال َْٖ ":ت ُج ُزهُ أ َْو ٘تَْنَ عُوُ ِم َن الظُّْل ِم فَِإ َّن ذَل َ
ك نَ ْ
()3
قال ابن بطال ت449ى ":النصرة عند العرب :اإلعانة والتأييد" .
()4

و"معناه أن الظامل مظلوم يف نفسو فيدخل فيو ردع ا١ترء عن ظلمو لنفسو حساً ومعٌت" .
النهي الشديد عن إعانة الظالم :

ول
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
فع ِن ابْ ِن عُ َمَر قَ َ
فمن أعان ظا١تاً فقد باء بفضب اهلل وسخطو عليو حىت يدع ظلمو َ :
()5
ِ ِ
ِ
اللَّ ِو ":من أَعا َن علَى خص ٍ
ع" .
ُت َعلَى ظُْل ٍم َملْ يََزْل ِيف َس َخ اللَّو َح َّىت يَْن ِز َ
ومة بِظُْل ٍم أ َْو يُع ُ
َْ َ َ ُ ُ َ
فع ْن َعْب ِد اللَّ ِو
وقد شبو النِب  من أعان قومو على ظلم بالبعَت الساق يف بئر َياول النجاة بذنبو َ :

()6
ِ ِ
ٍِ
ي ِيف بِْئ ٍر فَ ُه َو يَْن ِزعُ ِمْن َها بِ َذنَبِ ِو " .
ُت قَ ْوَموُ َعلَى َغ َِْت ْ
عن النِ ّْ
َِّب َ ": مثَ ُل الَّذي يُع ُ
اٟتَ ّْق َك َمثَ ِل بَعَت ُرّْد َ
قال الرامهرمزي ت360ى ":ىذا مثل يف ذم اٟتمية والتعاون على العصبية ،ومثل بالبعَت الذي يًتدى
()7

يف البئر فيحاول ٧تاة نفسو ّٔبلك بعضو وكان ىذا من شأن العرب ومذىبها" .
قال ا١تنذري ت656ى ":معٌت اٟتديث أنو قد وقع يف اإلمث وىلك كالبعَت إذا تردى يف بئر فصار ينزع
()8

بذنبو وال يقدر على ا٠تبلص .

( )1أخرجو الطحاوي يف مشكل اآلثار(212/8رقم .)3185وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة
(640/6رقم.)2774
( )2أخرجو البخاري يف الصحيح (98/5رقم -2444فتح) .
( )3شرح صحيح البخارى (.)572/6
( )4انظر  :فتح الباري للحافظ (. )98/5
( )5صحيح  :أخرجو ابن ماجو يف السنن (96/3رقم . )2320صححو األلباين يف صحيح سنن ابن ماجو (. )252/2
( )6صحيح  :أخرجو ابن حبان يف صحيحو (271/13رقم .)5942صححو األلباين يف صحيح الًتغيب (.)546/2
( )7األمثال (. )160
( )8الًتغيب والًتىيب (. )546/2
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وعن أَِب ب ْك ٍر أنو قال ":يا أَيُّها النَّاس إِنَّ ُكم تَ ْقرءو َن ى ِذ ِه ْاآليةَ وتَضعونَها علَى َغ َِت مو ِ
اضعِ َها َ علَْي ُك ْم
ُ ْ َُ َ
َ َ
َ
َ َ َ ُ َ َ ْ ََ
ول ":إِ َّن النَّاس إِذَا رأَوا الظَّ ِ
أَنْ ُفس ُكم َال يضُّرُكم من ض َّل إِذَا اىتَ َدي تُم ،)1(وإِنَّا َِ
ِ
املَ فَلَ ْم يَأْ ُخ ُذوا
ق
ي

َِّب
ن
ال
ا
ن
ع
ٝت
ُ
ُ
َ
َ ْ َ ُ ْ َْ َ
ْ
َّ َ
ْ ْْ
َ َُ
َ
()2
ِ
ك أَ ْن ي ع َّمهم اللَّوُ بِعِ َق ٍ
اب " .
َعلَى يَ َديْو أ َْو َش َ َ ُ ُ ُ
وقد نبو أىل العلم على أن الظامل وا١تعُت لو على ظلمو واحملب لو سواء يف اإلمث  :فعن ميمون بن
()3
ِمهران أنو قال ":الظامل ،وا١تعُت على الظلم ،واحملب لو سواء" .
صبر المظلوم خير لو :

()4

وصرب ا١تظلوم يزيده عزاً فعن أِب ىريرة  قال رسول اهلل ": ما زاد اهلل عبداً بعف ٍو إال عزاً" .
وا١تظلمون من أىل اٞتنة ،فعن رجل من أصحاب النِب صلى اهلل عليو وسلم ،عن النِب صلى اهلل عليو
()5

وسلم قال " :أال أدلكم على أىل اٞتنة ؟" ،قالوا :بلى ،قال " :الضعفاء ا١تتظلمون" .
وصرب ا١تظلوم على ظا١تو ليس ضعفاً بل ىو نصر "فما نصر على عدوه ٔتثل الصرب عليو ،والتوكل على
اهلل ،وال يستطل تأخَته وبفيو؛ فإنو كلما بفى عليو كان بفيو جنداً وقوة للمبفي عليو  :يقاتل بو الباغي نفسو

وىو ال يشعر ،فبفيو سهام يرميها من نفسو إىل نفسو ،ولو رأي ا١تبفي عليو ذلك لسره بفيو عليو ولكن لضعف
()6

بصَتتو ال يرى إال صورة البفي دون آخره ومآلو" .
التحذير من دعاء المظلوم :

فع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس َر ِضي
حذر النِب  من دعوة ا١تظلوم؛ ألهنا مستجابة ليس بينها وبُت اهلل حجاب َ
ِ ِ
ِ ِ
ث ُم َعا ًذا إِ َىل الْيَم ِن فَ َق َ ِ
هما أ َّ
اب
َِّب  بَ َع َ
َن النِ َّ
س بَْي نَ َها َوبَ ْ َ
ُت اللَّو ح َج ٌ
َ
اللَّو َعْن َ
ال ":اتَّق َد ْع َوَة الْ َمظْلُوم فَإن ََّها لَْي َ
()7

" .

ٍ
ك فِي ِه َّن َد ْع َوةُ الْ َمظْلُ ِوم
ات َال َش َّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
وع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة قَ َ
ول اللَّ ِو  ثََبل ُ
ث َد َع َوات ُم ْستَ َجابَ ٌ
َ
()8
َوَد ْع َوةُ الْ ُم َسافِ ِر َوَد ْع َوةُ الْ َوالِ ِد َعلَى َولَ ِدهِ" .

(( )1ا١تائدة . )105 :
( )2صحيح  :أخرجو أبو داود يف السنن (509/4رقم . )4338واٟتديث صححو األلباين يف صحيح سنن أِب داود
(. )35/3
( )3حسن  :أخرجو ا٠ترائطي يف مساويء األخبلق (279رقم.)637
( )4أخرجو مسلم يف الصحيح (213/16رقم -2588نووي) .
( )5صحيح  :أخرجو أٛتد يف ا١تسند (210/38رقم .)23131وصححو األلباين يف الصحيحة (605/2رقم. )932
( )6انظر  :بدائع الفوائد البن قيم اٞتوزية (. )464/2
( )7أخرجو البخاري يف الصحيح (100/5رقم )2448ومسلم يف الصحيح (272/1رقم -19نووي) .
( )8حسن  :أخرجو الًتمذي يف السنن (468/5رقم )3448وقال  :ىذا حديث حسن  .وحسنو األلباين يف صحيح سنن
سنن الًتمذي (. )420/3

39

الظلم  :أقسامه ،وصوره ،وعالجه في السنة

بل وصف  دعوة ا١تظلوم بالشرارة فعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن النِب  أنو قال
()1

":اتقوا دعوة ا١تظلوم فإهنا تصعد إىل السماء كأهنا شرارة " .

ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
بل يستجيب اهلل دعوة ا١تظلوم ولو كان فاجراً ،ف َع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة قَ َ
ول اللَّ ِو َ ": د ْع َوةُ
()2
ِ
ِ
ِ
ورهُ َعلَى نَ ْف ِس ِو " .
الْ َمظْلُوم ُم ْستَ َجابَةٌ َوإ ْن َكا َن فَاجًرا فَ ُف ُج ُ
بل يستجيب اهلل دعوة ا١تظلوم ولو كان كافراً ،فعن أَنَس بن مالِ ٍ
ال َر ُس ُ
ك قَ َ
ول اللَّ ِو ": اتَّ ُقوا َد ْع َوةَ
ْ َ
()3
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اب " .
س ُدونَ َها ح َج ٌ
الْ َمظْلُوم َوإ ْن َكا َن َكافًرا فَإنَّوُ لَْي َ
قال ا١تناوي ت1031ى ":إياكم ودعوة ا١تظلوم أي احذروا ٚتيع أنواع الظلم لئبل يدعو عليكم
()4

ا١تظلوم وإن كانت من كافر فإن دعوتو ليس ٢تا حجاب دون اهلل  وىي مستجابة قطعاً" .
َسلَ َم أ َّ
َن عُ َمَر بْ َن
وقد كان أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب  يوصي عاملو باتقاء دعوة ا١تظلوم ،ف َع ْن أ ْ
ِِ
ا٠تَطَّ ِ
ُت َوات َِّق َد ْع َوَة
استَ ْع َم َل َم ْوًىل لَوُ يُ ْد َعى ُىنَ يِّا َعلَى ْ
ْ
اٟتِ َمى فَ َق َ
ٍت ْ
اح َ
ال يَا ُى َُّ
ك َع ِن الْ ُم ْسلم َ
اب ْ 
اض ُم ْم َجنَ َ
()5
الْ َمظْلُ ِوم فَِإ َّن َد ْع َوَة الْ َمظْلُ ِوم ُم ْستَ َجابَةٌ" .
ِ
ول ر ّْ ِ
وع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ص ْر َعلَ َّي َو ْام ُك ْر
اس قَ َ
ال َكا َن النِ ُّ
َ
ص ْرِين َوَال تَْن ُ
ب أَع ٍّْت َوَال تُع ْن َعلَ َّي َوانْ ُ
َِّب  يَ ْدعُو يَ ُق ُ َ
ِ
ك
ص ْرِين َعلَى َم ْن بَفَى َعلَ َّي َر ّْ
ك ذَ َّك ًارا لَ َ
ك َش َّك ًارا لَ َ
اج َع ْل ٍِت لَ َ
ب ْ
ِيل َوَال ٘تَْ ُك ْر َعلَ َّي َو ْاىدِين َويَ ّْس ْر ا ْ٢تَُدى ِيل َوانْ ُ
ِ
ِ
رَّىابا لَ َ ِ
ّْد
ك أ ََّو ًاىا ُمنِيبًا َر ّْ
ت ُح َّج ِيت َو َسد ْ
ك ٥تُْبِتًا إِلَْي َ
اعا لَ َ
ب َد ْع َوُِ َوثَبّْ ْ
ك مطْ َو ً
َ ً
ب تَ َقبَّ ْل تَ ْوبَِيت َوا ْغس ْل َح ْوبَِيت َوأَج ْ
()6
ِ
ِ
ِ
ص ْد ِري " .
ل َس ِاين َو ْاىد قَ ْلِِب َو ْ
يمةَ َ
اسلُ ْل َسخ َ
()7

قولو "وانصرين على من بفا علي" أي ظلمٍت وتعدى علي .

( )1أخرجو اٟتاكم يف ا١تستدرك (. )29/1وصححو اٟتاكم واأللباين يف صحيح اٞتامع (84/1رقم. )118
( )2حسن  :أخرجو الطيالسي يف ا١تسند (306رقم )2330وحسنو اٟتافظ يف الفتح ( )360/3واأللباين يف صحيح اٞتامع
اٞتامع (637/1رقم. )3382
( )3حسن  :أخرجو أٛتد يف ا١تسند (22/20رقم . )12549واٟتديث حسنو األلباين يف صحيح اٞتامع (84/1رقم)119
(84/1رقم. )119
( )4فيض القدير (. )164/3
( )5أخرجو البخاري يف الصحيح (175/6رقم -3059فتح) .
( )6صحيح  :أخرجو الًتمذي يف السنن (517/5رقم )3551وقال  :ىذا حديث حسن صحيح  .واٟتديث صححو
األلباين يف صحيح سنن الًتمذي (. )461/3
( )7انظر ٖ :تفة األحوذي للمباركفوري (. )538/9
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االستعاذة من دعوة المظلوم :
إن للمظلوم ناصراً ىو اهلل  وكفى بو سبحانو وتعاىل ناصراً ومعيناً فعلينا اٟتذر من الظلم ،ومن
الوقوع فيو ،و ِ
لنتق دعوة ا١تظلوم؛ فإهنا ليس بينها وبُت اهلل حجاب ،كان النِب  إذا سافر يستعيذ من دعوة
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
ال َ ":كا َن رس ُ َّ ِ ِ
الس َف ِر وَكآبَِة الْمْن َقلَ ِ
ب
س قَ َ
ا١تظلوم َ
َُ
ُ
ول اللو  إ َذا َسافَ َر يَتَ َع َّوذُ م ْن َو ْعثَاء َّ َ
فع ْن َعْبد اللو بْن َس ْرج َ
()1
اٟتوِر ب عد الْ َكو ِن ودعوةِ الْمظْلُ ِوم وس ِ
وء الْ َمْنظَ ِر ِيف ْاألَ ْى ِل َوالْ َم ِال" .
َُ
َو َْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
قال اإلمام الشافعي ت204ى وقد أحسن فيما قال :
أهتزأ بال دع اء وتزدري و وما تدري ٔتا صنع الدعاء
سهام الليل ال ٗتطي ولكن

( )1أخرجو مسلم يف الصحيح (159/9رقم -1343نووي) .
( )2ديوان الشافعي (. )168

٢تا أمد ولؤلمد انقض اء

()2
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ا١تقصد ا٠تامس :
عاقبة الظلم وعبلجو

41

42

الظلم  :أقسامه ،وصوره ،وعالجه في السنة

األمر باتقاء الظلم :

فع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِو أ َّ
َّاس اتَّ ُقوا
ول اللَّ ِو  قَ َ
َن َر ُس َ
قد أمر النِب  أمتو باتقاء الظلم َ
ال  :أَيُّ َها الن ُ
()1
ات يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة " .
الظُّْل َم فَِإ َّن الظُّْل َم ظُلُ َم ٌ
قولو "فإن الظلم ظلمات يوم القيامة" أي أنو ظلمات على صاحبو ال يهتدي يوم القيامة سبيبلً حُت
()2

يسعى نور ا١تؤمنُت بُت أيديهم وبأمياهنم .

()3

قال بعض اٟتكماء  :شر الزاد إىل ا١تعاد الذنب بعد الذنب وشر من ىذا العدوان على العباد " .
()4

وقال الفضيل ت187ى ":بئس الزاد إىل ا١تعاد العدوان على العباد" .
وقال ابن اٞتوزي ت597ى ":الظلم يشتمل على معصيتُت :
 أخذ مال الفَت بفَت حق. ومبارزة الرب با١تخالفة.وا١تعصية فيو أشد من غَتىا؛ ألنو ال يقع غالباً إال بالضعيف الذي ال يقدر على االنتصار ،وإمنا ينشأ
الظلم عن ظلمة القلب؛ ألنو لو استنار بنور ا٢تدى العترب ،فإذا سعى ا١تتقون بنورىم الذي حصل ٢تم بسبب
()5

التقوى ،اكتنفت ظلمات الظلم الظامل حيث ال يفٍت عنو ظلمو شيئاً" .
تعجيل عقوبة الظلم :

إن الظلم ٦تا يعجل لصاحبو العذاب والعقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة ،وال يفلت يف اآلخرة ،وذلك لعظم
شأنو وخطورة أمره عند اهلل  ،قال تعاىل وما لِلظَّالِ ِمُت ِمن أَنْصا ٍر )6(وقال تعاىل ما لِلظَّالِ ِمُت ِمن َِ
ٛتي ٍم
َ ْ َ
َ ْ
َ
ََ
()7
ِ
ول اللَّ ِو ":ما ِ
ٍ
ِ
َج َد ُر أَ ْن يُ َع ّْج َل اللَّوُ تَ َع َاىل
أ
ب
ن
ذ
ن
م
س
ر
ال
ق
:
ال
ق
ة
ْر
ك
ب
َِب
أ
ن
ع
و
،
اع
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َوَال َشفي ٍع يُطَ ُ
ْ
َ ْ
ْ
َُ
َ َ

()8
احبِ ِو الْع ُقوبةَ ِيف الدُّنْيا مع ما يد ِ
لِص ِ
الرِح ِم" .
َّخ ُر لَوُ ِيف ْاآل ِخَرِة ِمثْ ُل الْبَ ْف ِي َوقَ ِط َيع ِة َّ
َ
َ ََ َ َ
ُ َ

( )1أخرجو مسلم يف الصحيح (202/16رقم -2578نووي)
( )2شرح النووي على مسلم (.)134/16
( )3أخرجو الدينوري يف آّالسة (403/6رقم. )2823
( )4أخرجو الدينوري يف آّالسة وجواىر العلم (51/6رقم.)2360
وجاء مثلو من قول الشافعي رٛتو اهلل تعاىل .أخرجو ابن عساكر يف تاريخ دمشق (.)411/51
( )5فتح الباري (. )100/5وانظر  :كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت البن اٞتوزي (.)560-559/2
(( )6البقرة . )270 :
(( )7غافر . )18 :
( )8صحيح  :أخرجو أبو داود يف السنن (208/5رقم . )4902وصححو األلباين يف صحيح سنن أِب داود (. )202/3
.
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َب اللَّ َو َغافِبلً َع َّما
وال يفًت الواحد منا بإمهال اهلل للظا١تُت فإن اهلل ميهلو وال يهملو قال تعاىل َ وال َْٖت َس َ َّ

ِ ٍ
ِ ِ
ص فِ ِيو
يَ ْع َم ُل الظَّال ُمو َن إَّمنَا يُ َؤ ّْخ ُرُى ْم ليَ ْوم تَ ْش َخ ُ

ار
ْاألَبْ َ
صُ

()1

.

قال ابن كثَتت774ى  ":أي ال ٖتسبنو إذا أنظرىم وأجلهم أنو غافل عنهم مهمل ٢تم ال يعاقبهم
على صنعهم بل ىو َيصي ذلك عليهم ويعده عداً وقولو إَِّمنَا ي ؤ ّْخرىم لِي وٍم تَ ْشخ ِ ِ
ص ُار أي من
ص فيو ْاألَبْ َ
َ ُ
َُ ُ ُ ْ َ ْ
()2

شدة األىوال يوم القيامة" .
ِ ِ ِ
ال رس ُ ِ
ال ُمثَّ
َخ َذهُ َملْ يُ ْفلِْتوُ قَ َ
وسى  قَ َ
َ
ول اللَّو ": إِ َّن اللَّ َو لَيُ ْملي للظَّامل َح َّىت إِذَا أ َ
ال  :قَ َ َ ُ
وع ْن أَِِب ُم َ
()4( )3
ِ
ِ ِ
ِ
يم َش ِدي ٌد. " 
َخ ُذ َربّْ َ
قَ َرأَ َ وَك َذل َ
َخ َذ الْ ُقَرى َوى َي ظَال َمةٌ إِ َّن أ ْ
كأْ
ك إِ َذا أ َ
َخ َذهُ أَل ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال النووي ت676ى َ ":م ْع ٌَت "ميُْلي" ميُْ ِهل َويُ َؤ ّْخر َ ,ويُطيل لَوُ ِيف الْ ُمدَّة َ ,وَم ْع ٌَت " َملْ يُ ْفلتوُ" َملْ يُطْلقوُ
()5
َ ,وَملْ يَْن َفلِت ِمْنوُ"  ،وقال اٟتافظ ابن حجر ت852ى ":قولو "حىت إذا أخذه مل يُفلتو" أي مل خيلصو أي إذا
إذا أىلكو مل يرفع عنو ا٢تبلك وىذا على تفسَت الظلم بالشرك على إطبلقو ،وإن فسر ٔتا ىو أعم فيحمل كل
()6

على ما يليق بو" .
وشكا رجل أخاه للرضا فأنشأ الرضا يقول :
واصرب على ّٔت السفيو
ودع اٞت
عاقبة الظلم :

واب تفضبلً

وللزمان على خط وب و
()7
وكِ ِل الظلوم إىل حسيبو

إن للظلم عواقب وخيمة ومفاسد جسيمة فمن عواقبو :

الظَّالِ ُمو َن

 أن الظامل ال يفلح يف دنياه وال يف آخرتو ،قال تعاىل إِنَّوُ َال يُ ْفلِ ُح()9
ِ
ِِ
ُت. 
 -وأن الظامل قد َيرم من ىداية التوفيق إِ َّن اللَّ َو َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ

()8

.

(( )1إبراىيم . )42 :
( )2التفسَت (. )561/2
(( )3ىود . )102 :
( )4أخرجو البخاري يف الصحيح (354/8رقم -4686فتح) ومسلم يف الصحيح (205/16رقم -2583نووي) .
( )5شرح مسلم (. )205/16
( )6فتح الباري (. )354/8
( )7أخرجو ابن بشران يف األمايل (341/1رقم. )793
(( )8األنعام . )21 :
(( )9األنعام . )144 :
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فع ْن أَِِب بَكْرَة عن ر ُسول اللَّ ِو َ ": ما ِم ْن َذنْ ٍ
َج َد ُر
بأْ
 وأن الظلم تعجل عقوبتو يف الدنيا قبل اآلخرة ََ
َ
احبِ ِو الْع ُقوبةَ ِيف الدُّنْيا مع ما يد ِ
أَ ْن ي ع ّْجل اللَّو تَع َاىل لِص ِ
َّخ ُر لَوُ ِيف ْاآل ِخَرِة ِمثْ ُل الْبَ ْف ِي َوقَ ِط َيع ِة
َ
َُ َ ُ َ
َ ََ َ َ
ُ َ
()1
الرِح ِم" .
َّ
ِ
ِ َِّ ِ
ك َولَ ِك َّن
ين ظَلَ ُموا َع َذابًا ُدو َن َذل َ
 وأن الظلم سبب لعذاب الدنيا ،وللفقر ،والذل ،قال تعاىل َ وإ َّن للذ َأَ ْكثَ َرُى ْم َال

يَ ْعلَ ُمو َن

()2

 .قال السعدي ت1376ى ١":تا ذكر اهلل عذاب الظا١تُت يف اآلخرة أخرب أن

٢تم عذاباً قبل عذاب يوم القيامة وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسِب واإلخراج من الديار
ولعذاب الربزخ والقرب وقولو َ ولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُى ْم َال يَ ْعلَ ُمو َن أي :فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب
()3

()4

وشدة العقاب"  .وعن عبداهلل ": إذا لُبّس ا١تكيال حبس القطر"  ،وقال بعض حكماء العرب
()5

العرب ":إنو ليس شيء أدعى إىل تفيَت نعمة أو تعجيل نقمة من إقامة ظامل على ظلمو"  ،وقد تقع
ص ْمنَا
تقع عقوبة شاملة للقرى الظا١تة  :إذا انتشر الظلم يف ٣تتمع وجاىر أىلو بو قال تعاىل َ وَك ْم قَ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ضو َن
َح ُّسوا بَأْ َسنَا إِ َذا ُى ْم مْن َها يَ ْرُك ُ
م ْن قَ ْريَة َكانَ ْ
ت ظَال َم ًة َوأَنْ َشأْنَا بَ ْع َد َىا قَ ْوًما َ
ين ( )11فَلَ َّما أ َ
آخ ِر َ
()6

 ،قال السعدي ت1376ى ":يقول تعاىل ٤تذراً ٢توالء الظا١تُت ا١تكذبُت للرسول ٔتا فعل باألمم
ص ْمنَا أي  :أىلكنا بعذاب مستأصل ِ م ْن قَ ْريٍَة تلفت عن
ا١تكذبة لفَته من الرسل َ  :وَك ْم قَ َ
آخرىا ،وأنشأنا بعدىا قوماً آخرين ،وأن ىؤالء ا١تهلكُت ١تا أحسوا بعذاب اهلل وعقابو وباشرىم نزولو
مل ميكن ٢تم الرجوع وال طريق ٢تم إىل النزوع وإمنا ضربوا األرض بأرجلهم ندماً وق قلقاً وٖتسروا على
()7

ما فعلوا" .
َن رس َ َّ ِ ِ َّ ِ
س ِم ْن أ َُّم ِيت يَأُِْ
 إفبلس الظا١تُت يوم العرض َ :فع ْن أَِِب ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو أ َّ َ ُ
ول اللو ":إن الْ ُم ْفل َ
ِ ِ ِ
ك َد َم َى َذا
ف َى َذا َوأَ َك َل َم َ
ص َبلةٍ َو ِصيَ ٍام َوَزَكاةٍ َويَأُِْ قَ ْد َشتَ َم َى َذا َوقَ َذ َ
ال َى َذا َو َس َف َ
يَ ْوَم الْقيَ َامة ب َ
( )1صحيح  :أخرجو أبو داود يف السنن (208/5رقم . )4902وصححو األلباين يف صحيح سنن أِب داود (.)202/3
(( )2الطور . )47:
( )3التفسَت (. )760
( )4حسن  :أخرجو ا٠ترائطي يف مساوئ األخبلق (226رقم . )497وعلق عليو سفيان بن عيينة بقولو ":إذا تظامل الناس".
الناس".
( )5أخرجو الدينوري يف آّالسة (17/7رقم. )2857
(( )6األنبياء . )11:
( )7التفسَت ( . )468
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ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ضى َما َعلَْي ِو
ت َح َسنَاتُوُ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْق َ
ب َى َذا فَيُ ْعطَى َى َذا م ْن َح َسنَاتو َوَى َذا م ْن َح َسنَاتو فَِإ ْن فَنيَ ْ
َو َ
ضَر َ
()1
ِ ِ
ت َعلَْي ِو ُمثَّ طُر َِح ِيف النَّا ِر" .
اى ْم فَطُِر َح ْ
أُخ َذ م ْن َخطَايَ ُ
ت َما ِيف ْاأل َْر ِ
َن لِ ُك ّْل نَ ْف ٍ
 ٖتسر وندم الظا١تُت يوم القيامة  :قال تعاىل َ ولَ ْو أ َّت بِِو
ض الفْ تَ َد ْ
س ظَلَ َم ْ
()2
وأَسُّروا الن ََّدامةَ لَ َّما رأَوا الْع َذاب وقُ ِ
ض َي بَْي نَ ُه ْم بِالْ ِق ْس ِ َوُى ْم ال يُظْلَ ُمو َن. 
َ
َ َ
َُ َ َ َ
َب اللَّ َو َغافِبلً َع َّما يَ ْع َم ُل الظَّالِ ُمو َن إَِّمنَا يُ َؤ ّْخ ُرُى ْم لِيَ ْوٍم
سوء حا٢تم يوم القيامة  :قال تعاىل َ وال َْٖت َس َ َّ
()3
تَ ْشخص فِ ِيو ْاألَبصار ( )42مه ِطعُِت م ْقنِعِي رء ِ
وس ِه ْم َال يَ ْرتَ ُّد إِلَْي ِه ْم طَْرفُ ُه ْم َوأَفْئِ َدتُ ُه ْم َى َواءٌ ، قال
ُْ َ ُ
َ ُ
َُْ
ُُ

السعدي ت1376ى  ":ىذا وعيد شديد للظا١تُت وتسلية للمظلومُت يقول تعاىل َ وال َْٖت َس َ َّ
َب اللَّوَ
َغافِبلً َع َّما يَ ْع َم ُل الظَّالِ ُمو َن حيث أمهلهم وأدر عليهم األرزاق وتركهم يتقلبون يف الببلد آمنُت
مطمئنُت فليس يف ىذا ما يدل على حسن حا٢تم فإن اهلل ميلي للظامل وميهلو ليزداد إٙتاً حىت إذا أخذه
مل يفلتو والظلم ىهنا يشمل الظلم فيما بُت العبد وربو وظلمو لعباد اهلل وقولو إَِّمنَا يُ َؤ ّْخ ُرُى ْم لِيَ ْوٍم
تَ ْشخ ِ ِ
ص ُار أي ال تطرف من شدة ما ترى من األىوال وما أزعجها من القبلقل .وقولو
ص فيو ْاألَبْ َ
َ ُ

ِِ
ُت
ُ م ْهطع َ

أي مسرعُت إىل إجابة الداعي حُت يدعوىم إىل اٟتضور بُت يدي اهلل للحساب ال

امتناع ٢تم وال ٤تيص وال ملجأ قولو  م ْقنِعِي رء ِ
وس ِه ْم أي  :رافعيها قد غلت أيديهم إىل األذقان
ُ
ُُ
فارتفعت لذلك رؤوسهم َال يَ ْرتَ ُّد إِلَْي ِه ْم طَْرفُ ُه ْم َوأَفْئِ َدتُ ُه ْم َى َواءٌ أي  :أفئدهتم فارغة من قلؤّم قد
()4

صعدت إىل اٟتناجر لكنها ٦تلوءة من كل ىم وغم وحزن وقلق"  ،وعن ميمون بن مهران يف قولو
()6
()5
َب اللَّ َو َغافِبلً َع َّما يَ ْع َم ُل الظَّالِ ُمو َن قال ":تعزية للمظلوم ووعيد للظامل"  ،وعن
َ  وال َْٖت َس َ َّ
أِب ىريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم":خيرج عنق من النار يوم القيامة ،لو عينان يبصر
ّٔما ،وأذنان يسمع ّٔما ،ولسان ينطق بو ،فيقول :إين وكلت بثبلثة :بكل جبار عنيد ،وبكل من
( )1أخرجو مسلم يف الصحيح (204/16رقم-2581نووي)
(( )2يونس . )54 :
(( )3إبراىيم . )42 :
( )4التفسَت (. )380
(( )5إبراىيم . )42 :
( )6حسن  :أخرجو ا٠ترائطي يف مساويء األخبلق (279رقم.)636
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()1

ادعى مع اهلل إ٢تا آخر ،وا١تصورين"  ،وقال األصمعي ت216ى ٝ":تعت أعرابياً يقول  :وذكر جور

عامل من العمال  :واهلل لئن عزوا بالظلم يف الدنيا  :ليذلن بالعدل يف اآلخرة ،ولقليل فان خَت من
()2

كثَت باق وإمنا يكون العدم يوم يكون الندم"  ،وقال أبو عمرو بن العبلء ت154ى ":كان رجل
من العرب يف اٞتاىلية إذا رأى رجبلً يظلم قال  :إن ىذا ال ميوت سوياً فقيل لو  :قد مات فبلن

سوياً ومات فبلن سوياً فلم يقبل حىت تتابعت األخبار فقال  :إن كنتم صادقُت إن لكم داراً سوى
()3

ذي ٕتازون فيها " .
قال أبو العتاىية :
أما واهلل إن الظل م ل ؤم

ومازال ا١تسيء وىوالظلوم

إىل الديان ي وم الدين منضي وعند اهلل جيتمع ا٠تصوم

()4

عالج الظلم :
وميكن عبلج الظلم باألمور التالية :
-1

تقوى اهلل  والتوبة واإلنابة إليو سبحانو وتعاىل  :قال تعاىل ولََق ْد و َّ َّ ِ
ِ
اب ِم ْن
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ
صْي نَا الذ َ
()5
قَ ْبلِ ُك ْم َوإِيَّا ُك ْم أ َِن اتَّ ُقوا اللَّ َو ، وقال النِب  ألِب ذر ": اتق اهلل حيثما كنت ،واتبع السيئة
()6

السيئة اٟتسنة ٘تحها ،وخالق الناس ٓتلق حسن " .
قال ابن رجب ت795ى ":ىذه الوصية وصية عظيمة جامعة ٟتقوق اهلل وحقوق عباده ،فإن
()7

-2
-3

حق اهلل على عباده أن يتقوه حق تقاتو ،والتقوى وصية اهلل لؤلولُت واآلخرين" .
التواضع  :فعن ِعي ِ ِ
ال قَام فِينَا رس ُ ِ
ال  :إِ َّن اللَّ َو أ َْو َحى
ات يَ ْوٍم َخ ِطيبًا فَ َق َ
ول اللَّو َ ذ َ
َْ َ
اض بْ ِن ٛتَا ٍر قَ َ َ َ ُ
()8
يل أَ ْن تَواضعوا ح َّىت َال ي ْفخر أَح ٌد علَى أ ٍ
ِ
َح ٍد" .
َح ٌد َعلَى أ َ
َحد َوَال يَْب ِغ أ َ
َ ََ َ َ َ
إ ََّ َ َ ُ َ
التخلص من اٟتسد  :ألن اٟتسد سبب رئيس للوقوع يف الظلم.

( )1صحيح  :أخرجو أٛتد يف ا١تسند (152/14رقم )8430والًتمذي يف السنن (701/4رقم ،)2574وقال ":ىذا
حديث حسن صحيح غريب" ،وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة (39/2رق.)512
( )2أخرجو ا٠ترائطي يف مساوئ األخبلق (288رقم. )660
( )3أخرجو الدينوري يف آّالسة (23/3رقم. )618
( )4أخرجو الدينوري يف آّالسة (. )372/5
(( )5النساء . )131 :
( )6حسن  :أخرجو الًتمذي يف السنن (312/4رقم  )1987وقال ":ىذا حديث حسن صحيح".
( )7جامع العلوم واٟتكم (. )398/1
( )8أخرجو مسلم يف الصحيح (287/17رقم -2865نووي) .
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-4

العدل  :قال تعاىل إِ َّن اللَّو يأْمر بِالْع ْد ِل واإلحس ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء
َ َ ُُ َ َ ْ َ
()1
َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْف ِي يَعِظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن ، قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية ت728ى ":العدل :
ىو االعتدال ،واالعتدال ىو صبلح القلب كما أن الظلم فساده ،و٢تذا ٚتيع الذنوب يكون
الرجل فيها ظا١تاً لنفسو ،والظلم خبلف العدل ،فلم يعدل على نفسو بل ظلمها ،فصبلح القلب
يف العدل ،وفساده يف الظلم ،وإذا ظلم العبد نفسو فهو الظامل ،وىو ا١تظلوم ،كذلك إذا عدل

فهو العادل ،وا١تعدول عليو ،فمنو العمل ،وعليو تعود ٙترة العمل  :من خَت وشر قال تعاىل٢َ تَا َما
ت
ا ْكتَسبَ ْ

()2

َك َسبَ ْ
ت َو َعلَْي َها َما َ
ا٠تارج ،فصبلحها عدل ٢تا وفسادىا ظلم ٢تا قال تعاىل من ع ِمل ِ ِ ِ ِ
َْ َ َ َ
صاٟتًا فَلنَ ْفسو َوَم ْن أ َ
َساءَ
()4( )3
فَ َعلَْيوَ ، " وقال أيضاً رٛتو اهلل ":الواجب إزالة الظلم بالعدل ال بظلم آخر َ و َجَزاءُ َسيّْئَ ٍة
سيّْئَةٌ ِمثْ لُ َها
َ

()5

 ،والعمل لو أثر يف القلب من نفع وضر وصبلح قبل أثره يف

()6

ال زيادة عليها" .

-5
-6
-7

معرفة ما جاء يف القرآن والسنة من الًتىيب من الظلم ،والًتغيب يف العدل واإلحسان.
التوجو إىل اهلل بالدعاء الصادق أن خيلصو من الوقوع يف الظلم.
التحلل من ا١تظامل يف الدنيا قبل فوات األوان.

-8
-9

٤تاسبة النفس يف أقوا٢تا وأعما٢تا ونواياىا ،واٟتذر من الوقوع يف الظلم .
٤تاولة إزالة الظلم ،وعند العجز عن إزالتو فيقلل ،قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية ت728ى ":كما
()7

جيب إزالة الظلم جيب تقليلو عند العجز عن إزالتو بالكلية فهذا أصل عظيم" .
 -10أن يتذكر قدرة اهلل عليو  :فعن أَِب مسع ٍ
َض ِرب غُ َبلما ِيل بِ َّ ِ ِ
ص ْوتًا
ود الْبَ ْد ِر ُّ
الس ْوط فَ َسم ْع ُ
ي ُكْن ُ
ت َ
َ ُْ
تأ ْ ُ ً
ِ
ٍ
الصو ِ
ِ
ضِ
ول اللَّ ِو
ال فَلَ َّما َدنَا ِم ٍّْت إِ َذا ُى َو َر ُس ُ
ب قَ َ
ت م َن الْفَ َ
م ْن َخ ْلفي ْاعلَ ْم أَبَا َم ْسعُود فَلَ ْم أَفْ َه ِم َّ ْ َ
ود اعلَم أَبا مسع ٍ
ٍ
ال 
الس ْو َط ِم ْن يَ ِدي فَ َق َ
ود قَ َ
 فَِإ َذا ُى َو يَ ُق ُ
ت َّ
ال فَأَلْ َقْي ُ
ول ْاعلَ ْم أَبَا َم ْسعُ ْ ْ َ َ ْ ُ
(( )1النحل . )90 :
(( )2البقرة . )286 :
(( )3فصلت . )46 :
(٣ )4تموع الفتاوى (. )98/10
(( )5الشورى .)40 :
(٣ )6تموع الفتاوى (-162/2ا١تستدرك)
( )7كما يف ٣تموع الفتاوى (.)599/28
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":اعلَم أَبا مسع ٍ
ود أ َّ
ط ِم ْن
ك َعلَى َى َذا الْفُ َبلِم قَ َ
الس ْو ُ
ال فَ َس َق َ ِم ْن يَ ِدي َّ
ك ِمْن َ
َن اللَّ َو أَقْ َد ُر َعلَْي َ
ْ ْ َ َ ُْ
()1
ِِ
ب ٦تَْلُوًكا بَ ْع َدهُ أَبَ ًدا " .
ت َال أ ْ
َىْيبَتو فَ ُق ْل ُ
َض ِر ُ

وعن عمر بن عبدالعزيز  :أنو كتب إىل بعض عمالو ":أما بعد  :فإذا دعتك قدرتك على الناس
()2

إىل ظلمهم فاذكر قدرة اهلل عليك ونفاد ما تأُ إليهم وبقاء ما يؤتى إليك" .

الخاتمة :
أهم النتائج والتوصيات
( )1أخرجو مسلم يف الصحيح (786/11رقم  -1659نووي) .
( )2أخرجو الدينوري يف آّالسة (409/2رقم .)589
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الخاتمة  :أهم النتائج والتوصيات :
علي باالبتداء فيو ،واصلي وأسلم على
من علي باالنتهاء من البحث ،بعد أن َّ
اٟتمد هلل الذي َّ
من َّ
نبينا ٤تمد ا١تبعوث رٛتة للعا١تُت ،وعلى آلو وصحبو الطيبُت الطاىرين .
أما بعد  :فأسجل يف هناية ا١تطاف أبرز النتائج والتوصيات :
 بينت كمال الشريعة اإلسبلمية اآلمرة بالعدل والناىية عن الظلم. عرفت الظلم لفة وشرعاً مع ذكر العبلقة بينهما. أوردت الوجوه لكلمة الظلم يف القرآن ،ويف السنة. أوردت الوجوه لكلمة الظلم يف السنة النبوية. أوضحت معٌت ٖترًن الظلم على اهلل سبحانو وتعاىل. ذكرت أقسام الظلم الثبلثة وبينت حكم كل قسم :فظلم اإلنسان يف حق ربو  :بالشرك فهذا ال يففره اهلل.
وظلم اإلنسان لفَته  :معصية ال تًتك؛ فيه ا القص اص باٟتس نات والس يئات؛ ألن حق وق
العباد مبنية على ا١تشاحاة ،والواجب التحلل منها يف الدنيا.
وظل ــم اإلنس ان لنفس و  :فه ذا ٖت ت ا١تش يئة  :إن ش اء اهلل غف ر ل و ,وإن ش اء عذب و مث
مصَته إىل اٞتنة؛ وشرط ا١تففرة ٢تذا النوع  :أن ميوت العبد على التوحيد.
-

ترجع صور الظلم إىل  :الظلم يف األبدان ،والظلم يف األعراض ،والظلم يف األموال.
أمهية نصر ا١تظلوم وإعانتو وعدم خذالنو.
للمظلوم أن يصرب على الظلم ،وصربه نصر لو و٘تكُت لو عليو يف حقيقة األمر.
خطورة دعوة ا١تظلوم ،فهي من الدعوات ا١تستجابة ولو كان فاسقاً أو كافراً.

 -للظلم عواقب وخيمة ،وميكن عبلجو بالطرق الشرعية.

ويوص ي الباح ث  :بتكثي ف الدراس ات للح ديث ا١توض وعي؛ فه ي تع ا كث َتاً م ن مش اكل الف رد وآّتم ع،

والعمل على إخراج موسوعات متكاملة يف ىذا آّال؛ ٟتاجة ا١تكتبة اإلسبلمية لذلك.
وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
واٟتمد هلل رب العا١تُت .
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فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكرًن طبعة ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة القرآن الكرًن با١تدينة النبوية.
-

اإلتقان يف علوم الق رآن ،ت أليف  :عب د ال رٛتن ب ن أِب بك ر الس يوطي ت377ى ٖ ،تقي ق ٤ :تم د أب و الفض ل
إبراىيم ،ط عام 7535ى  ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب – مصرة .
األدب ا١تف رد ت أليف ٤ :تم د ب ن إٝتاعي ل البخ اري خ رج أحاديث و ٤تم د ف ؤاد عب د الب اقي ،الطبع ة الثالث ة،
7503ى دار البشائر اإلسبلمية – بَتوت.
األمايل تأليف  :عبد ا١تلك بن ٤تمد بن بشران ت550ى ٖتقيق  :عادل العزازي ،الطبعة األوىل 7572ى ،
دار الوطن – السعودية.
أمايل ابن ٝتعون البفدادي ت521ى ٖ ،تقي ق  :ع امر ص ربي ،الطبع ة األوىل ع ام 7525ى  ،دار البش ائر -
بَتوت.
ٖتفة األحوذي شرح الًتمذي تأليف  :عبد الرٛتن ا١تباركفوري ت7535ى  ،طبعة مكتبة ابن تيمية – مصر.
الًتغيب يف فضائل األعمال تأليف  :أِب حفص عمر ابن شاىُت ت523ى ٖتقي ق  :ص احل الوعي ل ،الطبع ة
األوىل عام 7573ى دار ابن اٞتوزي – السعودية.
تفسَت القرآن العظيم تأليف  :إٝتاعيل بن عمر ابن كثَت الدمشقي ،طبعة دار ا١تعرفة – بَتوت.
تلخيص ا١تستدرك  :تأليف ٤تمد بن أٛتد الذىِب 152ى دار ا١تعرفة – بَتوت.
التمهيد ١تا يف ا١توط أ من ا١تعاين واألسانيد تأليف  :أِب عمر ابن عبد الرب القرطِب ،الطبعة األوىل با١تفرب.
٤تم د إس حاق ط
التن وير ش رح اٞت امع الص فَت ،ت أليف ٤ :تم د ب ن إٝتاعي ل الص نعاين ت7722ى ٖ ،تقي قَّ .
األوىل عام 7552ى  ،مكتبة دار السبلم – الرياض.
تيس َت الك رًن ال رٛتن يف تفس َت ك بلم ا١تن ان ت أليف  :عب د ال رٛتن الس عدي ت7516ى الطبع ة ا٠تامس ة ع ام
7571ى  .مؤسسة الرسالة .بَتوت.
الثق ات  :ألِب ح امت ٤تم د ب ن حب ان البس يت ٖ .ت ت مراقب ة  :ال دكتور ٤تم د عبدا١تعي د خ ان .الطبع ة األوىل
1393ى  . 1403مطبعة ٣تلس دائرة ا١تعارف العثمانية ا٢تند.
جامع البيان يف تأويل القرآن تأليف ٤ :تمد بن جرير الطربي طبعة دار الكتب العلمية – بَتوت.
جامع العلوم واٟتكم ت أليف  :أِب الف رج اب ن رج ب اٟتنبل ي ت133ى ٖ ،تقي ق  :األرن اؤوط وب اجس ،الطبع ة
الثانية عام 7572ى الرسالة – بَتوت.
اٞتامع ا١تختصر م ن الس نن ومعرف ة الص حيح م ن ا١تعل ول وم ا علي و العم ل ت أليف ٤ :تم د ب ن عيس ى الًتم ذي
ٖتقيق  :أٛتد شاكر وغَته ،تصوير  :دار إحياء الًتاث العرِب  -بَتوت.
اٞت رح والتع ديل  :لعب د ال رٛتن ب ن ٤تم د اب ن أِب ح امت ال رازي ت 521ى  ،الطبع ة األوىل 7517ى  ،مطبع ة
٣تلس دائرة ا١تعارف العثمانية  -ا٢تند.
جزء حنبل بن إسحاق ٖتقيق  :عامر صربي ،الطبعة األوىل 7573ى  ،دار البشائر – بَتوت.
ديوان الشافعي ،دراسة فنية تأليف  :حكمت صاحل ،الطبعة األوىل 7505ى  ،عامل الكتب  -بَتوت.
ذك ر أِب بك ر اب ن أِب ال دنيا ت أليف  :أِب موس ى ا١ت ديٍت ت327ى ٖتقي ق  :مش هور س لمان ،الطبع ة األوىل
7522ى  ،دار ابن حزم – بَتوت.
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زاد ا١تع اد يف ى دي خ َت العب اد ت أليف ٤ :تم د ب ن أِب بك ر الدمش قي ٖتقي ق  :األرن اؤط الطعب ة الثالث ة عش ر
7506ى  ،مؤسسة الرسالة  -بَتوت.
سلس لة األحادي ث الص حيحة وش يء م ن فقهه ا وفوائ دىا ت أليف ٤ :تم د ناص ر ال دين األلب اين ت7520ى
الطبعة األوىل 7571ى مكتبة ا١تعارف – الرياض.
سلسلة األحاديث الضعيفة تأليف ٤ :تمد األلباين ،مكتبة ا١تعارف – الرياض.
السنن تأليف ٤ :تمد بن يزيد بن ماج و الق زويٍت ٖتقي ق  :ف واز زم ريل وخال د الس بع ،ط  :دار الري ان ،الق اىرة
األوىل 7501ى .
س نن أِب داود السجس تاين ٖتقي ق  :ع زت ال دعاس وع ادل الس يد ،ط األوىل 7535ى  ،دار اٟت ديث –
بَتوت.
السنن تأليف  :أٛتد بن شعيب النسائي ت505ى الطبعة الثانية عام 7572ى دار ا١تعرفة بَتوت.
سنن الًتمذي ٖتقيق أٛتد شاكر تصوير دار إحياء الًتاث العرِب – بَتوت.
السنن تأليف  :أٛتد بن شعيب النسائي ت505ى الطبعة الثانية عام 7572ى دار ا١تعرفة بَتوت.
س َت أع بلم الن ببلء  :ت أليف ٤تم د ب ن أٛت د ال ذىِب ت152ى ٖتقي ق ش عيب األرن اؤط وبش ار ع واد الطبع ة
الثانية عام7502ى مؤسسة الرسالة بَتوت.
شرح العقيدة الواسطية تأليف ٤ :تمد بن صاحل العثيمُت ت7527ى  ،طبعة ابن اٞتوزي – السعودية.
صحيح الًتغيب والًتىيب تأليف ٤ :تمد األلباين الطبعة األوىل 7527ى  ،دار ا١تعارف – الرياض.
صحيح اٞتامع الصفَت تأليف ٤ :تمد األلباين ،ا١تكتب اإلسبلمي بَتوت.
صحيح سنن ابن ماجو تأليف ٤ :تمد ناصر الدين األلباين الطبعة األوىل ،مكتب الًتاث.
صحيح سنن أِب داود تأليف ٤ :تمد ناصر الدين األلباين الطبعة األوىل 7503ى مكتب الًتاث.
صحيح سنن الًتمذي تأليف ٤ :تمد ناصر الدين األلباين الطبعة األوىل 7502ى مكتب الًتاث.
صحيح مسلم بن اٟتجاج النيسابوري ت267ى الطبعة األوىل 7572ى مؤسسة قرطبة.
صفة اٞتنة ألِب نعيم األصفهاين ٖتقيق  :علي رضا عبد اهلل الطبعة األوىل 7506ى  ،دار ا١تأمون – بَتوت.
عون ا١تعبود شرح سنن أِب داود ،حملمد عظيم آبادي ،الطبعة الثالثة 7533ى  ،دار الفكر – بَتوت.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري تأليف  :اٟتافظ ابن حجر ٖتقيق  :ا٠تطيب وتعليق الشيخ ابن باز ،طبعة
دار ا١تعرفة – بَتوت.
ف يض الق دير ش رح اٞت امع الص فَت م ن أحادي ث البش َت الن ذير ت أليف ٤ :تم د عب د ال رؤوف ا١تن اويٖ ،تقي ق :
أٛتد عبد السبلم الطبعة األوىل عام 7573ى دار الكتب العلمية – بَتوت.
القول ا١تفيد على كتاب التوحيد تأليف ٤ :تمد بن صاحل العثيمُت ت7527ى الطبع ة األوىل 7572ى دار
ابن اٞتوزي – السعودية.

 الكامل يف ضعفاء الرجال تأليف  :أِب أٛتد ابن عديٖ ،تقيق  :سهيل زكار وتدقيق َ :يِت غ زاوي ،ال بع ةالثالثة 7503ى  ،دار الفكر – بَتوت.
 الكب ائر ت أليف ٤ :تم د ب ن أٛت د ال ذىِب ت152ى ٖتقي ق ٝ :ت َت ال زىَتي ،الطبع ة األوىل 7527ى  ،مكتب ةا١تعارف – السعودية.
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لس ان الع رب ت أليف ٤ :تم د ب ن مك رم اب ن منظ ور ا١تص ري ،الطبع ة األوىل ع ام 7570ى  ،دار الفك ر –
بَتوت.
آّالسة وجواىر العلم تأليف  :أِب بكر الدينوري ٖتقيق  :مشهور سلمان ،الطبعة األوىل 7572ى  ،دار ابن
حزم – بَتوت.
٣تمع الزوئد ومنبع الفوائد تأليف  :نور الدين على ا٢تيثمي باعتناء  :حسام ال دين ا١تقدس ي ،ط 7506 :ى
مؤسسة ا١تعارف -بَتوت.
٣تموع فتاوى شيخ اإلسبلم ابن تيميةٚ ،تع  :عبد الرٛتن بن ٤تمد النجدي ،مكتبة ابن تيمية – مصر.
مس اوئ األخ بلق ت أليف  :أِب بك ر ا٠ترائط يٖ ،تقي ق  :مص طفى الش لِب ،الطبع ة األوىل 7572ى  ،مكتب ة
السوادي – السعودية.
ا١تس تدرك عل ى الص حيحُت  :ت أليف  :أِب عب د اهلل اٟت اكم النيس ابوري ،الطبع ة األوىل ع ام 7555ى  ،دائ رة
ا١تعارف العثمانية – ا٢تند ،تصوير دار ا١تعرفة – بَتوت.
ا١تستدرك على ٣تموع فتاوى شيخ اإلسبلم ابن تيميةٚ ،تعو ٤ :تمد بن عبدالرٛتن بن قاسم ت7527ى  ،ط
األوىل عام7572ى ،
ا١تسند لئلمام أٛتد طبعتان :طبعة ا١تكتب األسبلمي واإلشارة ٢تا باٞتزء والصفحة.
ا١تسند ألِب داود الطيالسي ،تصوير دار ا١تعرفة – بَتوت.
ا١تسند ألِب يعلى ا١توصلي ٖتقيق  :حسن األسد ،الطبعة األوىل عام 7505ى  ،دار ا١تأمون – بَتوت.
ا١تصباح ا١تنَت تأليف  :أٛتد بن ٤تمد الفيومي طبعة مكتبة لبنان.
ا١تعجم األوس تأليف  :سليمان بن أٛتد لطرباين ت560ى ٖتقيق  :طارق عوض اهلل وغَته ،الطبعة األوىل
عام 7576ى  ،دار اٟترمُت – مصر.
ا١تعجم الكبَت ،لسليمان بن أٛتد لطرباين ت560ى ٖ ،تقيق ٛ :تدي السلفي ،الدار العربية للطباعة –بفداد.
معجم ا١تصطلحات واأللفاظ الفقهية تأليف ٤ :تمود عبد الرٛتن عبد ا١تنعم ط دار الفضيلة – القاىرة.
مفردات ألفاظ القرآن تأليف  :الراغب األصفهاين ت523ى تقريباً ٖتقيق:صفوان داوودي الطبعة الثانية عام
7572ى مؤسسة دار القلم  -دمشق.
مقاييس اللفة  :ألِب اٟتسُت ابن فارس ٖتقيق  :عبد السبلم ىارون ،دار الكتب العلمية  -بَتوت.
ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج للنووي ،طبعة مؤسسة قرطبة ،الطبعة األوىل عام 7572ى .
م ن ٤تاس ن ال دين اإلس بلمي ت أليف  :عب د ال رٛتن ب ن ناص ر الس عدي ت7516ى اعتن اء  :عب د الس بلم
الربجس ،الطبعة األوىل 7503ى  ،دار العاصمة – السعودية.
ميزان االعتدال يف نقد الرجال  :حملمد بن أٛتد بن أٛتد بن عثمان الذىِب ٖ .تقيق  :علي ٤تم د البج اوي .
الطبعة األوىل 7572ى  .دار ا١تعرفة  -بَتوت .
نزىة األعُت النواظر يف علم الوجوه النظائر تأليف  :عبد الرٛتن ابن اٞتوزي ت331ى ٖتقيق ٤ :تمد الراضي
الطبعة األوىل عام 7505ى مؤسسة الرسالة – بَتوت.
النهاي ة يف غري ب اٟت ديث واألث ر :ت أليف  :ا١تب ارك ب ن ٤تم د اٞت زري اب ن األث َتٖ ،تقي ق  :الطن احي وغ َته،
الطبعة الثانية عام 7533ى  ،دار الفكر – بَتوت.
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