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\½p-sS `m-c-X-cmPyw ho−pw H-cp dn-̧ -»n-Iv Zn-\w k-ap-Nn-Xw B-tLm-jn¨p. tem-I-cm-
{ã-§Ä-¡v ap-¼nÂ C-́ y-bp-sS b-iÊpw A-́ Êpw H-cn-¡Â Iq-Sn hn-fw_-cw sN-¿-
s¸«p. ]t£, C¯-cw B-tLm-j-§Ä-¡n-S-bnepw Hmtcm `m-c-Xo-b-t\-bpw {h-W-s -̧Sp-
¯n-s¡m-−n-cn-¡p-¶ H-¶p−v. A-Xv C-S-¡n-sS cm-Py-̄ n-sâ hnhn-[ `m-K-§-fnÂ \n-¶v 
dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s -̧«v sIm-−n-cn-¡p-¶ G-I-]-£o-bamb sIm-e-]m-X-I-̄ n-sâbpw \-Sp-
¡-ap-f-hm-¡p-¶ B-{I-a-W¯n-sâbpw Kp-−m-bn-k-̄ n-sâbpw hmÀ-̄ -I-fmWv. C§-
s\ A-{I-an-¡-s -̧«-h-cp-sS ]«n-I A-Jv-em-JnÂ \n-¶v XpS-§n Pp-ss\-Zn-eq-sS C-t¸mÄ 
cm-P-Øm-\n-se eu-Pn-lm-Zv sIm-e-]m-X-I-̄ n-sâ C-c-bnÂ F-̄ n-\nÂ-¡p¶p. BZyw 
\mw a-\-Ên-em-¡p-I, C¯-cw kw -̀hw B-hÀ-̄ n-̈ v sIm-−n-cn-¡p-¶ H-cp cm-Py-̄ n-\v 
F§-s\ ]p-tcmK-Xn D−m-hm-\mWv?!    

ــــــاَل  ــــــاَل : َعــــــْن َجــــــاِبٍر ، َق ــــــِه َوَســــــلََّم ، َق ُ َعَلْي ــــــْت ُمَهــــــاِجَرُة اْحلََبَشــــــِة ، ِإَىل َرُســــــوِل ا�َِّ َصــــــلَّى ا�َّ ــــــا رََجَع ثُوِين : َلمَّ َأَال ُحتَــــــدِّ
ُهْم  َيـــــٌة ِمـــــنـْ ـــــُتْم 8َِْرِض اْحلََبَشـــــِة ، َقـــــاَل ِفتـْ َنـــــا َعُجـــــوٌز ِمـــــْن َ> َرُســـــوَل ا�َِّ ، : 8َِْعَجـــــَب َمـــــا رَأَيـْ َنـــــا َحنْـــــُن ُجُلـــــوٌس َمـــــرَّْت َعَليـْ بـَيـْ

ـــْنيَ كَ  ـــِه بـَ ـــَدى َيَدْي ـــَل ِإْح ُهْم ، َفَجَع ـــنـْ ـــًىت ِم ـــاٍء ، َفَمـــرَّْت ِبَف ـــْن َم ـــى رَْأِســـَها قـُلَّـــًة ِم ـــى َعَجـــاِئِزِهْم ، َحتِْمـــُل َعَل ـــا َعَل ـــا ، مثَُّ َدفَـَعَه َه ِتَفيـْ
ــــا ، َه ــــَرْت قـُلَّتـُ ــــا ، فَاْنَكَس َه يـْ ــــْت  رُْكبَـتـَ ــــِه ، مثَُّ قَاَل ــــْت إِلَْي َفَت ــــِت ، اْلتـَ ــــا اْرتَـَفَع ــــيَّ ، : فـََلمَّ ُ اْلُكْرِس ــــَدُر ِإَذا َوَضــــَع ا�َّ ــــتَـْعَلُم َ> ُغ َس

ْعَلــــُم َأْمــــرِ  ــــِدي َواَألْرُجــــُل ِمبَــــا َكــــاZَ َيْكِســــُبوَن ، َفَســــْوَف تـَ َك ِعْنــــَدُه َغــــًدا ، ي َوَأْمــــرَ َوَمجَــــَع اَألوَّلِــــَني َواْآلِخــــرِيَن ، َوَتَكلََّمــــِت األَْي
ــــِه َوَســــلََّم  ُ َعَلْي ــــلَّى ا�َّ ــــاَل َرُســــوُل ا�َِّ َص َق ــــا َال يـُْؤَخــــُذ ِلَضــــِعيِفِهْم ِمــــْن : فـَ ُ قَـْوًم ــــَف يـَُقــــدُِّس ا�َّ ــــَدَقْت ، َكْي َصــــَدَقْت ، مثَُّ َص

  )ابن حبان(  َشِديِدِهمْ 
ــــيب ملسو هيلع هللا ىلص يتقاضــــاه دينــــا كــــ ــــد جــــاء أعــــرايب إىل الن ــــه فاشــــتد عليــــه وقــــال وق ــــانتهره . ُأحــــّرِج عليــــك إال قضــــيتين : ان علي ف

ــــن تكلــــم ؟ فقــــال : الصــــحابة فقــــالوا  ــــيب ملسو هيلع هللا ىلص . إين أطلــــب حقــــي : وحيــــك تــــدري َم هــــال مــــع صــــاحب احلــــق  ( فقــــال الن
ـــتم  ـــدك متـــر فأقرضـــينا حـــىت |تينـــا متـــر فنقضـــ( مث أرســـل إىل خولـــة بنـــت قـــيس فقـــال هلـــا ) كن : فقالـــت ) يك إن كـــان عن

فقـــــال النـــــيب . أوفيـــــت أوىف هللا عنـــــك : نعــــم 8يب أنـــــت وأمـــــي > رســـــول هللا فاقرتضـــــه فقضـــــى األعـــــرايب وأطعمـــــه فقـــــال 
 )ابن ماجة(  )إنه ال ُقدِّست أمة ال |خذ الضعيُف فيها حقه غري ُمَتعَتع ( ملسو هيلع هللا ىلص 

A§v AI-se am-{XaÃ, \-½p-sS \m-«nepw k-am-\am-b Kp-−m-bn-kw D-−m-hm-dp−v. 
A-Xn-sâ Im-c-W-§Ä hy-Xy-kv-X-§-fm-sW-¶v am-{Xw. k-tlm-Z-cn-sb ieyw sN-bvX-Xv 
tNmZyw sNbv-X sN-dp-̧ -¡m-c³ h-[n-¡-s¸«-Xv G-Xm\pw Zn-h-k-§Ä-¡v ap-¼mWv. cm-
{ãob ssh-c-̄ n-sâ t]-cnepw \-½p-sS \m-«nÂ kam-\ kw-̀ -h-§Ä A-c-t§-dp¶p. X-
§-Ä sN-¿p-¶ IrXyw F-{X Ku-c-h-ap-Å-Xm-sW-¶v A-Xn-sâ h-àm-¡Ä B-tem-Nn-
¡p-¶p-t−m B-thm. H-cp {]-̀ m-j-W-̄ nÂ {]-hm-N-I³(kz) HmÀ-an-̧ n-¡p-I-bp-−m-bn:  

 .وب أخيهأال وإن هللا سائلكم عن أعمالكم حىت عن مس أحدكم ث

kp-lr-̄ n-sâ h-kv-{Xw kv-]À-in-̈ -Xn-s\ -̧än t]mepw AÃm-lp tNm-Zn-¡p-sa-¦nÂ {Iq-
cam-b A-{I-a-s¯-¡p-dn-̈ v ]-d-tb-−-XnÃ-tÃm.    
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َقــــاَل َ> َأَ� َذرٍّ َهــــْل تَــــْدِري ِفــــ َتِطَحــــاِن فـَ ُ َعلَْيــــِه َوَســــلََّم رََأى َشــــاتـَْنيِ تـَنـْ َتِطَحــــاِن قَــــاَل َال قَــــاَل َأنَّ َرُســــوَل ا�َِّ َصــــلَّى ا�َّ يَم تَـنـْ
ُهَما نـَ   )امحد(  َلِكنَّ ا�ََّ َيْدِري َوَسيَـْقِضي بـَيـْ

  )االدب املفرد(  )َمن َضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة ( يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 

ap³-Km-an-I-sfÃmw Jn-kzmkv (AÃm-lp \-S-̄ p-¶ {]-Xn-{In-b) G-sd -̀b-s -̧«-h-cm-bn-cp-
¶p.    

ـــه ، فقـــال  ـــده ســـواك ، فأبطـــأت علي ـــه وبي ـــوال القصـــاص لضـــربتك �ـــذا « : عـــن أم ســـلمة ، أن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص دعـــا خادمـــا ل ل
  )ابن ايب الدنيا(  »السواك 

، مث طــــاف يف » ال يغلبــــك « : طى جاريتــــه فرســــه ، مث قــــال أن أ� الــــدرداء ، انتهــــى إىل جاريــــة لــــه ترعــــى غنمــــا ، فــــأع
غنمـــه فانفلـــت  الفـــرس ، فجالـــت  الغـــنم حـــىت تكســـر عامتهـــا ، فجـــاء أبـــو الـــدرداء إليهـــا يشـــتد رافعـــا الســـوط ، حـــىت 

  »لوال القود  ألوجعتك « : إذا دZ  منها كف وقال 
ـــة ، فـــرأى يف ـــه يعلـــف Zق ـــى غـــالم ل ـــن عفـــان رمحـــه هللا عل ـــدم  دخـــل عثمـــان ب ـــه فعرجهـــا ، مث ن علفهـــا ، فأخـــذ 8ذن غالم

، حــــىت ظــــن أنــــه قــــد » شــــد شــــد « : ، فجعــــل عثمــــان يقــــول لــــه » 8ذنــــه . . . . . خــــذ 8ذين فاعرجهــــا « : فقــــال لــــه 
  »واها  لقصاص الدنيا قبل قصاص اآلخرة « : بلغ منه مثل ما بلغ منه ، قال عثمان 

 

Rm³ B-sc-sb-¦nepw A-{I-an-̈ n-«p-s−-¦nÂ A-Xn-\v ]I-cw sN¿-Ww F-¶ {]-hm-NI-
sâ {]-Jym]-\w {]-i-kv-X-am-W-tÃm. Xp-SÀ-¶p−m-b kw-̀ -h-hn-Im-k-§Ä-¡v ti-jw A-
hnS-¶v ]-d-ªp:    

  »ؤمن مؤمنا إال انتقم هللا من الظامل يوم القيامة > أيها الناس ، اتقوا هللا ، فال يظلم م« 
 

A-{I-a-s¯ -̧än ap-¶-dn-bn-̧ v \Â-Ip-¶ [m-cm-fw h-N-\-§Ä {]-am-W-§-fnÂ Im-Wmw.   

  اتقــــوا الظلــــم فــــإن الظلــــم ظلمــــات يــــوم القيامــــة: جــــابر بــــن عبــــد هللا يقــــول قــــال رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه و ســــلم 
  )متفق عليه(

ـــيب ملسو هيلع هللا ىلص كـــان يقـــول  ـــَرَة � َأنَّ الن ـــَك ( عـــن أيب ُهَريْـ ـــوُذ ِب لَّـــِة َوَأُع ـــِر َواْلِقلَّـــِة َوالذِّ ـــن اْلَفْق ـــوُذ بِـــَك م مـــن َأْن َأْظِلـــَم اللهـــم إين َأُع
  )امحد(  ) أو ُأْظَلمَ 

ـــــِه قـــــال  ْيِت ـــــَم أو ِبْســـــ( َأنَّ النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص كـــــان إذا َخـــــَرَج مـــــن بـَ ـــــَم أو ُأْظَل ـــــَك مـــــن َأْن َأِزلَّ أو َأِضـــــلَّ أو َأْظِل ِم ا�َِّ َربِّ َأُعـــــوُذ ِب
  )امحد(  )َأْجَهَل أو ُجيَْهَل َعَليَّ 
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ــــاىل  ــــيب رمحــــه هللا تع ــــر فيخــــاف أن : " قــــال الطي ــــزاول األم ــــاس وي ــــد أن يعاشــــر الن ــــه ال ب إن اإلنســــان إذا خــــرج مــــن منزل
ن يكــــون يف أمــــر الــــدين فــــال خيلــــو مــــن أن َيضــــل أو ُيضــــل وإمــــا أن يكــــون يف أمــــر يعــــدل عــــن الصــــراط املســــتقيم فإمــــا أ

ــــا بســــبب االخــــتالط واملصــــاحبة فإمــــا أن َجيهــــل أو  ــــم 8ن َيظلــــم أو يُظلــــم وإم ــــدنيا فإمــــا بســــبب جــــر>ن املعاملــــة معه ال
  )مرقاة( "فظية ُجيهل فاستعيذ من هذه األحوال كلها بلفظ سلسل موجز وروعي املطابقة املعنوية واملشاكلة الل

ـــَة � قالـــت  ـــْيئًا َوِديـــَواٌن ( قـــال رســـول ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص : عـــن َعاِئَش ـــَد ا�َِّ عـــز وجـــل َثالَثَـــٌة ِديـــَواٌن َال يـَْعَبـــأُ هللا بِـــِه َش َواوِيُن ِعْن الـــدَّ
ـــا  ـــُرُه هللا فََأمَّ ـــْيئًا َوِديـــَواٌن َال يـَْغِف ـــه َش ـــُرُك هللا من ـــال هللا عـــز وجـــل إنـــه مـــن َال يـَتـْ ـــْرُك ِ��َِّ ق ـــُرُه هللا فَالشِّ الـــدِّيَواُن الـــذي َال يـَْغِف

ـــُم اْلعَ  ـــِه َشـــْيئًا َفظُْل ـــأُ هللا ِب يَواُن الـــذي َال يـَْعَب ـــدِّ ـــا ال ـــه اْجلَنَّـــَة َوَأمَّ ـــْد َحـــرََّم هللا علي ـــْنيَ رَبِّـــِه ُيْشـــِرْك ِ��َِّ فَـَق ـــُه َوبـَ َن ـــِد نـَْفَســـُه ِفيَمـــا بـَيـْ ْب
يَواُن الــــذمـــ َ عــــز وجـــل يـَْغِفــــُر ذلــــك َويـََتَجــــاَوُز إن َشـــاَء َوَأمَّــــا الــــدِّ ــــْوٍم تَـرََكــــُه أو َصـــَالٍة تـَرََكَهــــا فــــإن ا�َّ ــــُرُك ن َصــــْوِم يـَ ي الَ يـَتـْ

  )حاكم(  )هللا منه َشْيئاً َفظُْلُم اْلِعَباِد بـَْعِضِهْم بـَْعضًا اْلِقَصاُص َال َحمَاَلَة 
وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ( مث قرأ "إن هللا ليملي للظامل فإذا أخذه مل يفلته " قال عليه الصالة والسالم :  وهللا تعاىل ميهل وال يهمل

)خباري( )102:هود) (ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد   

AXp-sIm-−v t\c-s¯ ]-d-ª -{]-Im-c-apÅ A-{I-a-§-fnÂ \n-¶v \mw AI-ew ]m-en-
¡p-I. cm-{ão-b-̄ nsâtbm a-sä-́ nsâtbm t]-cn-em-bmepw Ah-¡v ]n-́ p-Wbpw k-
lm-bhpw \Â-Im-Xn-cn-¡p-I.   

ـــــه ح( يقـــــول عليـــــه الصـــــالة والســـــالم  ـــــدحض بباطل ـــــن أعـــــان ظاملـــــا لُي   )قـــــا فقـــــد برئـــــت منـــــه ذمـــــة هللا وذمـــــة رســـــوله َم
  )حاكم(

  )طرباين(  َمْن َمَشى َمَع ظَاملٍِ َوُهَو يـَْعَلُم أَنَُّه ظَاِملٌ فـََقْد َخَرَج ِمَن اِإلْسالمِ : َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل 
أعـــان علـــى خصـــومة بغـــري حـــق  مـــن : قـــال رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه و ســـلم : عـــن ابـــن عمـــر رضـــي هللا عنهمـــا قـــال 

  )حاكم(كان يف سخط هللا حىت ينزع 
 

]n-́ p-W-¡m-Xn-cp-¶mÂ am{Xw t]m-c, C-̄ -cw A-{I-a-§Ä B-hÀ-̄ n-¡m-Xn-cn-¡m-\p-
Å {]-b-Xv-\hpw \-½p-sS `mK-̄ v \n-¶p-−m-h-Ww.    

إن النــــاس إذا رأوا الظــــامل فلــــم |خــــذوا علــــى يديــــه أوشــــك " هللا عليــــه و ســــلم يقــــول عــــن خالــــد وإZ مسعنــــا النــــيب صــــلى 
  )ابو داود(  "أن يعمهم هللا بعقاب 

ـــِيت َال يـَُقولُـــو  ـــَت ُأمَّ ـــاَل ِإَذا رَأَْي ـــلََّم َق ـــِه َوَس ُ َعَلْي ـــْن النَّـــِيبِّ َصـــلَّى ا�َّ ـــٍرو َع ـــِن َعْم ـــِد ا�َِّ ْب ُهْم َعـــْن َعْب ـــنـْ ـــْد َن ِللظَّـــاملِِ ِم ـــَت َظـــاِملٌ فَـَق أَْن
ُهمْ    تـُُودَِّع ِمنـْ

  )ترمذي(
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ــــدر أن : يقــــول هللا عــــز و جــــل  ــــا فق ــــه وألنــــتقمن ممــــن رأى مظلوم ــــن الظــــامل يف عاجلــــه وآجل وعــــزيت وجــــاليل ألنــــتقمن م
  )امحد(  ينصره فلم ينصره

hn-izm-kn-IÄ X-½n-ep-Å I-S-̧ m-Sp-IÄ ]-d-bp-¶ Iq-«-̄ nÂ h-em b-Jv-ZpÂ-lp F-¶ H-
cp ]-cm-aÀ-iw l-Zo-kp-I-fnep−-tÃm. Camw \h-hn(d) ]-d-bp-¶p:    

قال العلماء اخلذل ترك اإلعانة والنصر ومعناه إذا استعان به يف دفع ظامل وحنوه لزمه إعانته : " وقال النووي رمحه هللا تعاىل 
)شرح مسلم(نه ومل يكن له عذر شرعي إذا أمك  

A-sÃ-¦nÂ \n-Ê-lm-bcm-b H-cp A-Jv-em-Jnsâtbm Pp-ss\-Znsâtbm {]mÀ-°-\ am{Xw 
a-Xn-bm-hpw \-½p-sS cmPyw \-in-̈ nÃm-Xm-hm³.     

ـــه الصـــالة والســـالم  ـــرَّبُّ عـــز وجـــل ( قـــال علي ـــوُل ال ُق ـــَواُب الســـماء َويـَ ـــَتُح هلـــا أَبْـ ـــاِم َوتـُْف ـــُل علـــى اْلَغَم ـــوِم ُحتَْم ـــَوُة اْلَمْظُل َوَدْع
  )حاكم( )ُصَرنَِّك َوَلْو بـَْعَد ِحٍني وعزيت ألَنْ 

  )حاكم(  )جاب واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا ح: ( وقال عليه الصالة والسالم 
قــــال املنــــاوي  )  حــــاكم(  )اتقــــوا دعــــوة املظلــــوم فإ´ــــا تصــــعد إىل الســــماء كأ´ــــا شــــرارة ( قــــال عليــــه الصــــالة والســــالم 

ـــــه وقـــــد قـــــال هللا ســـــبحانه وتعـــــاىل " رمحـــــه هللا تعـــــاىل  ـــــه مضـــــطر يف دعائ ـــــة عـــــن ســـــرعة الوصـــــول ألن ـــــْن جيُِيـــــُب ( كناي َأمَّ
وكلمـــــا قـــــوي الظـــــامل قـــــوي ¶ثـــــريه يف الـــــنفس فاشـــــتدت ضـــــراعة املظلـــــوم فقويـــــت ) 62:النمـــــل) (املُْضـــــَطرَّ ِإَذا َدَعـــــاُه 

فـــــيض " (اســـــتجابته والشـــــرر مـــــا تطـــــاير مـــــن النـــــار يف اهلـــــواء شـــــبه ســـــرعة صـــــعودها بســـــرعة طـــــريان الشـــــرر مـــــن النـــــار 
  )القدير

يتـــيم وجـــرت دمعـــة ســـبحان هللا كـــم بكـــت يف تـــنعم الظـــامل عـــني أرملـــة واحرتقـــت كبـــد " قـــال ابـــن القـــيم رمحـــه هللا تعـــاىل 
ــــوَن ( مســــكني  ــــيًال إِنَُّكــــْم ُجمْرُِم ــــوا َقِل ُع ــــوا َوَمتَتـَّ ــــَد ِحــــٍني ) ( 46:املرســــالت) (ُكُل ــــَأُه بـَْع ــــتَـْعَلُمنَّ نـََب مــــا ابــــيض ) 88:ص ) (َوَل

ـــه ال حتتقـــر دعـــاء  ـــون ضـــعيفهم ومـــا مسنـــت أجســـامهم حـــىت انتحلـــت أجســـام مـــا اســـتأثروا علي ـــون رغـــيفهم حـــىت اســـود ل ل
قوســــه , وحيــــك نبـــال أدعيتـــه مصــــيبة وإن ¶خـــر الوقـــت , ر قلبــــه حممـــول بعجـــيج صــــوته إىل ســـقف بيتـــك املظلـــوم فشـــر 
وقــــد رأيــــَت ولكــــن لســــَت تعتــــرب ) ألنصــــرنك ولــــو بعــــد حــــني ( وأســــتاذه صــــاحب , ووتــــره ســــواد الليــــل , قلبــــه املقــــروح 

األحشــــاء منــــك فرمبــــا  احــــذر عــــداوة َمــــن ينــــام وطرفــــه �ك يقلــــب وجهــــه يف الســــماء يرمــــي ســــهاما مــــا هلــــا غــــرض ســــوى
ــــر  ــــذة ســــنة غــــم ســــاعة فكيــــف واألم ــــا تســــاوي ل ــــة مل حيســــن تناوهلــــا م ــــذة تثمــــر مثــــرة العقوب ــــت راحــــة الل ولعلهــــا إذا كان

  "�لعكس 
 

{]-kvXp-X B-i-b-am-Wv I-hn-IÄ hÀ-Wn-¡p-¶-Xv.   

  :ني علي � قال أمري املؤمن
  أدِّ األمانة واخليانَة فاجتنب 
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  واعدل وال تظلم يطيب املكسب              
  واحذر من املظلوم سهما صائبا 

  واعلم 8ن دعاءه ال حيجب              
  

  :وقال ابن الوردي رمحه هللا تعاىل
  إ>ك ِمن عسف األZم وظلمهم 

  األسحار واحذر من الدعوات يف              
  

  أما وهللا إن الظلم لؤم
  وما زال املسيء هو الظلوم                 

  إىل د>ن يوم الدين منضي
  وعند هللا جتتمع اخلصوم                  

  ستعلم يف احلساب إذا التقينا 
      

  غدا عند اإلله َمن امللوم            
  الظلم Zر فال حتقر صغريته

 لعل جذوة Zر أحرقت بلدا                    

 ال تظلمنَّ إذا ما كنت مقتدرا
  فالظلم يرجع عقباه إىل الندم 

 تنام عيناك واملظلوم منتبه
  يدعو عليك وعني هللا مل تنم 

JpXp_ t\m«vkv 
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