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  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

١  

  
  ةــــالمقدم

احلمد اهللا الذي حرم على عباده الظلم والطغيان وأوعد الظاملني بالعقوبة 
واخلسران وجعل دعوة املظلوم مستجابة إلقامة العدل وامليزان وأشـهد أن ال  

الذي حرم الظلم على نفسه فأفعالـه وأحكامـه   ، إله اهللا وحده ال شريك له
  .دائرة بني العدل واإلحسان 

  .إىل احملبة والسلم ومنع البغي والظلم ءدعا  الذياحلمد اهللا
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله املصطفى مـن  ، احلمد اهللا ويل الصاحلني

هلم بإحسان وسـلم   والتابعنيصلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ، بين عدنان
  .تسليماً

  :أما بعد
آثـاره  ، وال يصدر إال من النفـوس اللئيمـة  ، فإن الظلم عاقبته وخيمة 

  .متعدية خطرية
واملتأمل لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم جيد نصوصـاً  

وقد ذكر اهللا تعـاىل الظلـم يف   ، كثرية قد ذمت  الظلم وحذرت  العباد منه 
  .موضعاً يف كتابة وهذا دليل على خطره ٢٤٠أكثر من 

 يتعطـل عـن املكاسـب   : وقد وصف الراغب األصفهاين الظامل بأنه
ومن خرج عن تقاضـي  ، وال يعطيهم منفعة، فيأخذ منافع الناس، واألعمال
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٢  

فقد انسـلخ  ، والتصنع والرياء والرغبة والرهبة قالعدالة بالطبع واخلُلق والتخل
  .من اإلنسانية

، ليحفظوا بذلك دينهم وتسـتقيم دنيـاهم  ، وحرم اهللا الظلم بني عباده
، اد التعاون والتراحم بترك الظلموليصلحوا بترك الظلم آخرم وليتم بني العب

  .وليؤدوا احلقوق هللا وللخلق 
وال ، م من دعوة مظلوم قصمت ظهر طاغية والعدل أسـاس امللـك  كو

ماتوا فصارت الـديار  ، كم من بيوت كانت تعج بالظاملني، يظلم ربك أحد
  .كم من ظلمة قطع اهللا دابرهم، بالقع

مة الليـل ألن ظلمتـه   فإن ظلم الظلمة أقبح الظلمات وهي أشد من ظل
  .مربوطة بظلمه يوم القيامة يوم اهلول والنشور

ويكون ذلك عقوبة له ، الظامل جعل اهللا عقوبته أن يعاقب بآثام من ظلمه
أو معاقباً على ، وعلى ما أكتسبه ال أن يكون مؤخذاً بذنب غريه، على ظلمه

 الصـابرون  إمنا يـوىف  (فقد قال اهللا تعاىل ، ظلمه ثواب صربه على ما أصابه
ويعاقب الظامل بذهاب حسناته وعقوبـة مـا جـىن     )أجرهم بغري حساب 

  .وذلك جزاء ظلمه وعقوبة ما جنته يداه ولسانه وقلمه، املظلوم
، ميزق أهله كل ممـزق ، شديد النكاية، وال جرم أن الظلم وخيم العاقبة

دماراً واهللا جعل على أهله ، خيرب الديار ويقصم األعمار، ويبيدهم شر إبادة
وأفىن ، وخرب به حصون ، وفرق به مجاعات، فكم قصم به من أمم، ومأمثا

وكـم   (وأهلك به أمماً قال اهللا تعاىل ،وسقطت به دول وحكومات، به جيالً
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٣  

) ١١: األنبيـاء (  )قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين 
  ). ٥٢: لالنم(  )وتلك بيوم خاوية مبا ظلموا (وقال عز وجل 

ويعـذبون العبـاد ويظنـون أن    ، فما بال أقوام يظلمون الناس بغري حق
هم والقوة اليت يف أجسادهم هـي  يت يف أيديهم واملال الذي يف خزائنالسلطة ال

  .حصون متنعهم من اهللا تعاىل أال فليعلموا أن اهللا بطش شديد 
أال  -الظاملني حتز رقاب املستضـعفني  - وفيوس، فحق املظلومني يهدر

وتضـييق  ، والتعرض ألعراضهم، بأخذ أمواهلم، فاتقوا اهللا تعاىل مظامل العباد 
فإن ما بني العبد وبـني اهللا تعـاىل   ، إىل اخللق يف معاشرم واإلساءة، قلوم

  .فاملغفرة إليه أسرع

والظامل ، والسيوف القاطعة، معةالودعوة املظلوم تفعل ما تفعله األسنة ال
فما يعجل ، عجلة اهللا بالعقوبة، تر الظامل بعدمغفال ي، موصاحبه ملو، مشؤوم

ل وكما يقـا ، فهو ميهل وال يهمل، ذة وقدرة اهللا ناف، إال الذي خياف الفوت
  .لو بغى جبل على جبل لدك اهللا الباغي منهما

كأنـه قـد   ، إىل مىت تغتر بالذي أمهلك، فيا مبادراً بالظلم ما أجهلك 
وإذن بالرحيل وقد أفزعـك  ، ء بك  وألكفكأنك باملوت وقد جا، أمهلك 
وأنت على وزر عظيم وقد أثقلـك  ،وأسرك البالء بعد اهلوى وعقلك، امللك 

ويا معرضاً عن النصـح كـأن   ، ئناً بالفاين ما أكثر زللكموقد أثقلك يا مط
  .وحلت م املوجع ، وقد نزلت م الفواجع ، النصح ما قيل لك

ئاته يقع على العمال الوافدين الـذين مل  فكم يف اتمع من الظلم بني ف
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٤  

وكم من ثكلى فقـدت  ، وكم من أرملة قتل زوجها ظلماً، يعطوا حقوقهم 
، من شعب طرد من بلده عسـفاً وكم م يتيم قتل أباه غدر كو، أوالدها بغياً 

كم من الظلم يقع من الوالدين علـى  ، كم من فقري هدمت بيته أشراً وبطراً 
ا؟ كم هم الذين  يظلمون أقارم ويظلمون ممن أبنائه ينوعلى الوالد امأبنائه

بأكـل حقـوقهم أو   ، جريام وزمالئهم؟ سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل
أو عضـلهم مـن   ، ألب الظامل لبناته بالتحجري عليهناواجبام ف يفالتقصري 

  .الزواج ألجل رواتبهن أو رغبة يف خدمتهن له
قها أو رمبا الزوجـة تظلـم نفسـها    والزوج الظامل لزوجته ومنعه حقو

أو إنفاقه فضـل  ، أو صلة رمحة ، أو صده عن بر والديه، وزوجها مبنعه حقه
ماله فيما ال حيل وليتق اهللا الزوج الظامل ويتفكر لو دعت الزوجـة عليـه يف   

  .حالة الظلم فلعل اهللا يقبل دعاءها فيهلك الظامل ولو بعد حني
 ىدل بينهم يف الوصية وكــأن يـر  أو يظلم األب ألوالده كأن ال يع

منهم املنكر وال ينكره عليهم أو يأيت إليهم باملنكرات ويدعوهم إليها كمـن  
  .هيأيت ألوالده بالدش وغري
سلطانه حني حيايب قرابته على سبيل مصلحة النـاس  وواملسئول يف دائرته 

  .فيه ظلم لنفسه وألمته
ظامل فإذا جـاء الظـامل   فليحمد اهللا املظلوم بعد ظلمه أنه مظلوم وليس 

وليعفـوا   (نادماً يطلب منه العفو والصفح فليتـذكر قـول اهللا عزوجـل    
  . )وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم
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٥  

وتسـلية  ، هذا وقد حرصت أن يكون كتايب وعيـد شـديد للظـاملني   
أن تكون رسالة إىل كل من ظلم لعلها توقظه فإن مل يعـد   ولعلهاللمظلومني 
  .نتظر نصيبه من العقوبة كما حصل لغريه كثري واهللا املستعانإىل احلق فلي

  
  

  ه ـــــكتب
  أبو سفيــان

  منصور حممد الشريدة
  بريدة  –القصيم 

٠٥٥٣٢٣٤٠٤٤  
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٦  

  :قال املناوي
هو لغة وضع : ق، وقال الراغبلهو جماوزة احلد والتعدي على اخل: الظلم

 ،وقت أمكانهعن ول الشيء يف غري موضعه املختص به بنقص أو زيادة أو عد
  .واقبح أنواعه ظلم من ليس له ناصر إال اهللا

إن : ( rقال رسـول اهللا  : عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال – ١
: مث قـرأ (يعـين ال ينجـو   ). اهللا تعاىل ميلي للظامل فإذا أخذه مل يفلتـه 

  .)وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد(
مـن كانـت   : أنه قال rأيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا عن  – ٢

ألخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منـه  
يوم ال دينار وال درهم فإن كان له عمل صاحل أخذ منه بقـدر عمـل   

  ).مظلمته، وإن مل يكن له عمل أخذ من سيئاته فحملت عليه
أتـدرون مـن   : (rقال رسول اهللا : نه قالعن أيب هريرة رضي اهللا ع – ٣

املفلس؟ قالوا له املفلس فينا من ال درهم وال دينار وال متاع، قال فـإن  
، ويـأيت  اته وصيامهاملفلس من أميت الذي يأيت يوم القيامة بصالته وزك

وضرب هـذا   وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا
ما عليه أخـذ مـن خطايـاهم     ىقبل أن يقضفيعطى هذا من حسناته 

  ).وطرحت عليه مث طرح يف النار
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٧  

إن الرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه قيل لـه  : قال ميمون بن مهران – ٤
  .وهو ظامل) أال لعنة اهللا على الظاملني: (وكيف يلعن نفسه قال يقول

ليس شيء من الذنوب أعظم من الظلم ألن : قال أبو الليث السمرقندي – ٥
. ا كان بينك وبني اهللا تعاىل فإن اهللا تعاىل كرمي يتجاوز عنـك الذنب إذ

  .فإذا كان الذنب بينك وبني العباد فال حيلة لك سوى رضا اخلصم
من أعان ظاملاً على ظلمه أو لقنه : قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه – ٦

يدحض ا حق امرئ مسلم فقد جاء بغضـب مـن اهللا وعليـه    لحجة 
  .وزرها

من أجهل النـاس؟  : ن عمر رضي اهللا عنه أنه قال لألحنف بن قيسوع – ٧
فقال عمر أال أنبئك بأجهـل مـن   . قال األحنف من باع آخرته بدنياه

  .قال من باع آخرته بدنيا غريه: هذا؟ قال بلى يا أمري املؤمنني
ما أحسنت إىل أحد وال أسأت إليه ألن : قال : وعن علي رضي اهللا عنه – ٨

إن يعـين   )من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها(: قولاهللا تعاىل ي
أحسنت إىل أحد فقد أحسنت إىل نفسي وإن أسـأت إىل أحـد فقـد    

  .أسأت إىل نفسي
يا أيها الناس اتقوا ربكم وال يظلم أحد منكم مؤمنـاً  : (rقال الرسول  – ٩

  ).إال انتقم اهللا منه يوم القيامة
أن لقيت اهللا تعاىل بسبعني ذنبـاً فيمـا   : قال سفيان الثوري رمحه اهللا – ١٠
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٨  

بينك وبني اهللا تعاىل أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينـك  
  .وبني العباد

  .أكثر ما يرتع من القلب اإلميان ظلم العباد: قال أبو بكر الوراق – ١١
سئل أبو القاسم احلكيم هل من ذنب يرتع من العبد؟ قال نعم ثالثـة   – ١٢

أوهلا ترك الشكر على اإلسالم، والثاين ترك : اإلميان من العبد أشياء ترتع
  .اخلوف على ذهاب اإلسالم، والثالث الظلم على أهل اإلسالم

كل ظامل معاقب يف العاجل على ظلمه قبل اآلجل، : قال ابن اجلوزي – ١٣
  .)من يعمل سوءاً جيز به(: وكذلك كل مذنب ذنباً ، وهو قوله

أعوام حـىت مـن   وبلغنا أن اهللا جيمع بني الظلمة :  قال أحد العلماء – ١٤
له قلمه، وجيعلونه معاً يف تابوت واحد من نـار،  أصلح له دوابه أو برئ 

  . )احشروا الذين ظلموا وأزواجهم(: فذلك قوله تعاىل
حرم اهللا سبحانه وتعاىل على نفسه الظلـم فـال   : قال أحد أهل العلم – ١٥

يزيد يف سيئات من مل يسيء ، واهلضم أن فالظلم أن . يظلم وال يهضم 
ومن يعمل من الصاحلات (: قال تعاىل. ينقص من حسنات من أحسن

  .)وهو مؤمن فال خيالف ظلماً وال هضماً
إذا مررت بأرض قد خربت، ومبال قد فىن وبصحة : قال أحد التابعني – ١٦

  .قد سقمت فأعلم أا نتيجة الظلم
من ظُلم فلم ينتصر بيـد وال بلسـان، ومل    :عن اهليثم بن معاوية قال – ١٧

  .حيقد بقلب فذاك يضيء نوره يف الناس
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٩  

اخلليفة ال يصلحه إال التقـوى، والسـلطان ال   : قال اخلليفة املنصور – ١٨
يصلحه إال الطاعة، والرعية ال يصلحها إال العدل، وأوىل الناس بـالعفو  

  .دونهأقدرهم على العقوبة وأنقص الناس عقالً من ظلم من هو 
إن احلبارى لتموت يف وكرها من ظلـم  : قال أبو هريرة رضي اهللا عنه – ١٩

  .الظامل
ليحذر امرؤ أن ميقته قلوب املؤمنني مـن حيـث ال   : قال أبو الدرداء – ٢٠

  .بظلم العباد: كيف قال: قيل .يعلم
ثالث دعوات مستجابات ال شك فـيهن دعـوة   : rقال رسول اهللا  – ٢١

  .فر ودعوة الوالد على ولدهاملظلوم ودعوة املسا
لوراق أكثر ما يرتع اإلميان من العبد إمنا يـرتع عنـد   قال أبو بكر ا – ٢٢

قال فنظرنا يف الذنوب فلم جند ذنباً أسرع نزعاً لإلميان من ظلـم  . املوت
  .العباد

وكذلك نـويل بعـض   (: قال ابن زيد رمحه اهللا تعاىل يف قوله تعاىل – ٢٣
أي يسلط بعض الظلمة على بعـض   )وا يكسبونالظاملني بعضاً مبا كان

يدخل يف اآلية من يظلم كالظلم للرعيـة أو التـاجر   : فيهلكه ويذله قال
  .يظلم الناس يف جتارته أو السارق وغريهم

ا رأيت ظاملاً ينتقم من ظامل وقال الفضيل بن عياض رمحه اهللا تعاىل إذ – ٢٤
  .فقف وانظر فيه متعجباً
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١٠  

  .)من أعان ظاملاً سلطه اهللا عليه(: أنه قال rوروي عن النيب  – ٢٥
من دعا لظامل بالبقاء فقد أحب : وقال احلسن البصري رمحه اهللا  تعاىل – ٢٦

  .أن يعصى اهللا يف أرضه
أنا : ينادي رب العزة يوم القيامة: وقال عبداهللا بن أنيس رضي اهللا عنه – ٢٧

 ينبغي ألحد من امللك الديان ال ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل وال
  .أهل اجلنة أن يدخل اجلنة وألحد عنده مظلمة حىت اقتص منه

إذا رأى أحد الظلمة وأعـوام  : وكان احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل – ٢٨
أيها املتصـدق علـى الفقـراء    : يقول له احلسن. يتصدق على الفقراء 
نه أخلص أرحم أنت الذي ظلمته ورد إليه ظالمته فإ. واملساكني لترمحهم

  .لذمتك
من ظلم رجالً مظلمة وفاته أن خيـرج مـن   : قال ميمون بن مهران – ٢٩

مظلمته فليستغفر له دبر كل صالة فإنه خيرج من مظلمتـه إن شـاء اهللا   
  .تعاىل

  .)وال حتسنب اهللا غافالً عما يعمل الظاملون(قال اهللا تعاىل  – ٣٠
وم القيامة حىت يقـاد  لتؤدن احلقوق إىل أهلها ي: rوقال رسول اهللا  – ٣١

  .للشاة اجللحاء من الشاة القرناء
  :القادر اجليالين قال عبد – ٣٢

    سألتك عزاً يا معز ألهله  
  .مذل فذل الظاملني منكالً           
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١١  

  .)ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع(: قال تعاىل – ٣٣
من ظلم قيد شرب من األرض طوقه مـن سـبع   : (rقال رسول اهللا  – ٣٤

  .أرضني
رجالً يظلم النـاس يف يـوم   : وقد رأى كعب األحبار رضي اهللا عنه – ٣٥

أما ختشى من ظلم الناس يف يوم تقوم فيه القيامة؟ وفيـه  : اجلمعة فقال له
  .خلق أبوك آدم عليه السالم

النتقمن : قال اهللا تبارك وتعاىل وعزيت وجاليل:  rويروى عن النيب  – ٣٦
أن ينصره  نتقمن ممن رأى مظلوماً فقدرمن الظامل يف عاجله وآجله و ال

  .فلم يفعل
  .املعلم إذا مل يعدل بني الصبيان كتب من الظلمة: قال جماهد – ٣٧
هل فينا من حتلل خصماه؟ هل فينا من أرض غرماه؟ : قال ابن اجلوزي – ٣٨

ما قدرنا اهللا حق قدره، وال فرقنا بني حلو  العيش ومره، كأنك بالزرع 
كتاب التذكرة . (وىب ألهل العبادة والتقى والورعوقد حصد زرعه، وط

  ).١٧٠يف الوعظ، ص
يف التوراة من يظلـم   -رضي اهللا عنه–قال كعب األحبار أليب هريرة  – ٣٩

فتلك بيوم خاويـة  (: خيرب بيته فقال أبو هريرة ويف كتاب اهللا تعاىل
  .)مبا ظلموا

ها الناس اتقوا اهللا، وال يا أي: العزيز رمحه اهللا تعاىل وقال عمر بن عبد – ٤٠
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١٢  

وما ظلم أحد مؤمناً إال انـتقم اهللا منـه يـوم    . يظلم منكم أحد مؤمنا
  .القيامة

حكي أن األمري نوح بن أسد بن ساسان ملا وضع اخلراج على أهـل   – ٤١
مسرقند وقري عليهم كتابه وقف الفقيه أبو منصور فقال أيها الرجل أنك 

د يف زيا نـوح  : دد جوابنا إليه، وقل لهأديت رسالة األمري نوح إلينا، فار
مث تفرقوا، وبعـد أيـام   . عائنا يف الليل عليكدظلمك حىت نزيد حنن يف 

  .قالئل، وجد األمري نوح قتيالً عدا عليه بعض قرابته
  :قال الشاعر – ٤٢

  ال تظلمن إذا ما كانت مقتدراً      
  ضي إىل الندمففالظلم مصدره ي            
  منتظـــر تنام عيناك واملظلوم      
  يدعو عليك وعني اهللا مل تنـــم            
إنا : جاء منكر ونكري إىل رجل يف قربه فقاال: قال ابن ميسرة رمحه اهللا – ٤٣

بلى إنـك  : فقاال. ال أعرف لنفسي ذنباً: ضارباك مئة سوط فقال امليت
  .مررت برجل مظلوم فاستغاث بك فلم تغثه

ثالثة ال ترد : (rال رسول اهللا ق. روي أبو هريرة رضي اهللا عنه قال – ٤٤
اإلمام العادل، والصائم حىت يفطر، ودعوة املظلوم حتمل على : "دعوم

النصـرنك  : ، ويقول الرب عز وجل"الغمام، تفتح هلا أبواب السموات
  .أخرجه اإلمام أمحد. )ولو بعد حني
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١٣  

ثـك  أيها امللك املسلط على العباد، إين مل أبع: ويف بعض الكتب املرتلة – ٤٥
  .لتجمع املال، ولكن لترد عين دعوة املظلوم، فإا ليست حمجوبة عين

انق من حرام يعـدل  درد : (وسلم قال rوروى ابن عمر عن النيب  – ٤٦
  ).٥١٦: ١(كشف اخلفا : رواه العجلوين). عند اهللا سبعني حجة

قل لبين إسرائيل جتنبوا الظلم، فرعزيت وجـاليل  : أوحى اهللا إىل موسى – ٤٧
كل فيـه  ثأ: وما مغبة السوء؟ قال: فقال يا ربله عندي مغبة سوء إن 

البـن   -كتاب الشـفاء . (الولد، وأبيد فيه العشرية، وأقصر فيه األجل
  ).٥١وزي، صاجل

ملا خلق اهللا عز وجل املالئكة رفعت رؤسها إىل : قال عبداهللا بن سالم – ٤٨
يـؤدي إليـه   مع املظلوم حىت : ربنا مع من أنت؟ فقال: السماء فقالت

  .حقه
بنقضـه  وكانت عجوز قد بنت كوخاً إىل جنب قصر ملك، فـأمر   – ٤٩

يا رب أنا كنـت غائبـة غـري    : فجاءت العجوز فرأته منقوضاً، فقالت
  .حاضرة أنت أين كنت؟ فأمر رب العزة جربيل فقلب القصر مبا فيه

٥٠ – عـد  يا أبت ب: ألبيه: فقال: بس جعفر بن حيىي الربمكي هو وأبوهملا ح
يا بين دعـوة  : فقال. األمر والنهي أصارنا الدهر القيود، ولبس الصوف

  .مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ومل يغفل اهللا عنها
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١٤  

  : قال الشاعر – ٥١
  از بالدعاء وتزديــه        
  وما تدري مبا صنع الدعاء            
  سهام الليل ال ختطي ولكن        
  انقضــــاء دولألم دهلا أم            
  ها إذا ما شاء ريبفيمسك      
  ويرسلها إذا نفذ القضاء            
  .الظلم مسلبة للنعم، والبغي جملبة للنقم: قال بعض احلكماء – ٥٢
). من أصبح ومل يهم بظلم أحد غفر له مـا اجتـرم  : ( ويف احلديث  -٥٣

  .أخرجه ابن أيب الدنيا بسند ضعيف
: حضر فقـال حكى أن الرشيد رمحه اهللا حبس رجالً فبقي مدة مث است – ٥٤

: فقال الرشـيد . رفيع القدر عند اهللا تعاىل: كيف رأيت موضعك؟ قال
قـال  ) إن اهللا مع الصابرين(ألين ظُلمت وصربت و: وكيف ذلك؟ قال

فقال . لست أرجو خرياً مما ال يصلح لنفسه: ل بك؟ قالعوما حتب أن أف
اللعنة بظلمك، والعقوبة مـن اهللا عـز   وكيف ذلك؟ قال ألنك اخترت 

فبكى الرشـيد  ) أال لعنة اهللا على الظاملني: (جبورك فإنه تعاىل يقول وجل
  .وأمر بإطالقه واإلحسان إليه واستحل منه
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١٥  

  :قال الشاعر – ٥٥
  زول دولته كم من ظلوم ت      
  وليس ما سن من أذى زائل             
  كحية خوف مسها قُتلت       
  ومسها بعد قتلها قــاتــــل            
  .اء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة املظلوم أقرب األشي: قيل – ٥٦

: كان على بن أيب طالب رضي اهللا عنه إذا بلغة أن نائباً له ظلم يقول – ٥٧
خمتـار  : كتاب. (حقك مل آمرهم أن يظلموا خلقك وال يزكوا اللهم إين
  ).٢٦لجزري صلالنصيحة 

اهللا إذا هم السلطان بالعدل، أو عمل به أدخـل  : قال وهب بن منبه – ٥٨
الربكة على أهل مملكته حىت يف األسواق واألرزاق والزروع والضـروع  
وعلى كل شيء، وإذا هم باجلور والظلم أو عمل به أدخل اهللا النقص يف 
أهل مملكته، حىت يف األسواق واألرزاق والزروع والضروع وعلى كـل  

  .شيء
  عجباً ملن أنصف نفسه كيف يظلم غريه؟: قال احلر بن يزيد – ٥٩
إن اهللا ال يهلك الرعية وإن كانـت  : قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا -٦٠

 -ظاملة، إذا كان األئمة هادين مهدين، ولك وإن كانت هادية مهديـة 
  . إذا كانت األئمة ظاملني، ألن أعمال األئمة تعلو أعمال الرعية

  ).٢٤روضة األمراء ودوحة الوزراء لألموري ص(انظر كتاب   
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١٦  

  : قال الشاعر – ٦١
  اهللا إن الظلم شؤم لعمر      
  وما زال املسيء هو الظلوم            
  إىل ديان يوم الدين منضي      
  وعند اهللا جتتمع اخلصـــوم            
قيل من ظلم يتيماً ظلم أوالده، وقيل امللك يبقى مع الكفر، وال يبقى  – ٦٢

  .مع الظلم
أيهـا  : يقـول أن اهللا تعاىل : قرأت يف بعض الكتب: قال أبو العتاهية  – ٦٣

امللك املبتلي املسلط اجلبار، إين مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضـها علـى   
بعض، ولكين بعثتك لترد عين دعوة املظلوم فإين ال أردها ولو كانت من 

  .كافر
رصد للظامل حىت إين مب: قال اهللا تعاىل ملوسى صلوات اهللا عليه وسالمه – ٦٤

  .أدين منه للمظلوم
قال حجر  )وما هي من الظاملني ببعيد(: قوله تعاىل قال ابن عباس يف – ٦٥

  .يف السماء حبذوا الظامل ينتظر مىت يؤمر أن يقع عليه
أين يهرب الظاملون ومصريهم إيل؟ كيـف  : وقال اهللا لعيسى بن مرمي -٦٦

يصنعون إذا أخرجت كتاباً ينطق عليهم باحلق، وأبدام تشهد علـيهم  
  .بأوزارهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

١٧  

  :قال  الشاعر -٦٧
  لظلم على الطباع ما أغلبها      
  والعدل على النفوس ما أصعبه            
  والواثق بالزمان ما أعجبه      
  والطالب للغرور ما أتعــبـــه            
عظين وأوجـز،  : دخل بعض الزهاد على بعض اخللفاء فقال له: قيل – ٦٨

إىل الصني، فقدمتها مرة، وقد أصيب يا أمري املؤمنني كنت أسافر : فقال
ومـا يبكيـك يف   : فقال له جلساؤه. سمعه فبكى بكاًء شديداًملكها ب

أما أين لست أبكي على البلية النازلة بأذين، ولكن أبكـي  : ذلك؟ فقال
لو ذهب مسعـي  : ملظلوم يصرخ فال يؤذن له، وال يسمع صوته، مث قال

ال يلبس ثوباً أمحر إال املتظلم، : فإن بصري مل يذهب، مث نادى يف الناس
ل يوم على الفيل ويدور يف البلد فكل من رآه، وعليـه  فكان يركب ك

لباس أمحر حكم له، مث يبسط العدل فيهم، حـىت مل يبـق مظلـوم إال    
  .وانتصف له من ظامله

واهللا ما عملت عمالً أخوف عندي : مرض مسروق فقال: قال سفيان – ٦٩
واهللا ما ظلمت  –يقصد القضاء  -من أن يدخلين اهللا النار من عملي هذا

  .يه مسلماً وال معاهداً، وال أصبت منه درمهاًف
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١٨  

حيكى أن ظاملاً كان يظلم رجالً ضعيفاً أعواماً، فلما طال ظلمه له، قال  -٧٠
أن املوت : إن ظلمك يل، قد طاب بأربعة أشياء هي: املظلوم للظامل يوماً

  .يعمنا ، والقرب يضمنا، والقيامة جتمعنا، والديان حيكم بيننا
يفة يف بعض الطرقات فأصاب بقدمه قدم صيب فقال يا أبـا  مر أبو حن -٧١

ـ  ه اهللا حنيفة أما ختشى القصاص يوم القيامة فوقع مغشياً عليه وقال رمح
  .يؤدي الظلم إىل سوء اخلامتة والعياذ باهللا واهللا املستعان

قيل أخذ رجل من أعوان السلطان مسكة صياد قهراً عنه فلما أخـذها   -٧٢
حت فاها وعضته على أصبعه عضاً شديداً فذهب إىل وأراد أن يقلبها فت

طبيب فقال له الطبيب أقطع أصبعك فانتقـل األمل إىل الكـف فقـال    
ت شجرة الطبيب أقطعه وإال انتقل األمل إىل الساعد فخرج هارباً ونام حت

وأعطه شيئاً وأسأله الرضا عنك ففعل وتاب  اذهب إىل الصياد: فقيل له
  .عن الظلم

أعلم إن املداخل اليت يأيت منها الشيطان مـن قبلـها   : الرازيقال فخر  -٧٣
فبالشهوة يصري اإلنسان ظاملاً لنفسـه،  . الشهوة والغضب واهلوى: ثالثة

وبالغضب يصري اإلنسان ظاملاً لغريه، وباهلوى يتعدد ظلمه حضرة جالل 
  ).للرازي –احلدائق  -كتاب( .اهللا

قد أخذت العراق بيميين : وله لهكتب زياد إىل معاوية رضي اهللا عنه يق -٧٤
وبقيت مشايل فارغة، يعرض له بطلب ضم احلجاز إليـه فبلـغ ذلـك    
الصحايب اجلليل التقي الورع عبداهللا بن عمر اخلطاب رضي اهللا عنهما، 
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١٩  

اللهم : وكان يعرف جربوت وظلم ابن مسية فرفع يديه إىل السماء وقال
كتاب نـوادر  . (فقتلتهاكفنا مشال زياد فخرجت يف مشاله قرحة سرطان 

  ).١٤من التاريخ ص
وتسـتقوا فـال     تظاملوا فتدعوا فال يستجاب لكـم ال: ( rقال النيب  -٧٥

  ).تستقوا وتستنصروا فال تنصروا
  ).٦٧٤٦(أخرجه الطرباين والزبيدي يف إحتاف السادة املتقني   
وأنذرهم يوم اآلزقة إذ القلـوب لـدى احلنـاجر    (: قال اهللا تعاىل – ٧٦

  ).١٨: غافر( ) ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاعكاظمني
يقال أن صاحل املري مسع رجالً يف جملسه يقرأ هذه اآلية، فقطع صـاحل    

وكيف يكون للظاملني محيم أو شفيع والطالب هلـم رب  : القراءة، وقال
  .العاملني

واهللا لو رأيت الظاملني وأهل املعاصي، يساقون يف السالسل واألغالل إىل   
جلحيم ، حفاة عراة، مسودة وجوهم، مزرقة عيوم ذابلة أجسـامهم،  ا

يا ثبوراه ماذا بنا؟ ماذا حل بنا؟ أين يذهب بنا؟ ماذا ... يا وياله: ينادون
يراد بنا؟ واملالئكة تسوقهم مبقامع النريان، فمرة جيرون على وجـوهم،  

اً بعد ويسحبون عليها، ومرة يقادون إليها عنوة مقرنني، من بني باك دم
  .انقطاع الدموع، ومن بني صارخ طائر القلب مبهوت

أيت منظراً ال يقوم له بصرك وال يثبت إنك واهللا لو رأيتهم على ذاك، لر  
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٢٠  

: هوله على فرار قدمك، مث حنـب وصـاح   بك، وال يستقر لفظاعةله قل
  .ياسوء منظراه ويا سوء منقلباه، وبكى وبكى الناس

  ).٧١، ص١ين،جللشعرا: الطبقات الكربى(كتاب   
روي أن ظاملاً من الظلمة قصد أن يزور عاملاً زاهداً ، فلما قرب الظامل  -٧٧

إن والدي مرض مرضاً شـديداً  : ستر الزاهد وجهه، فاستعذر ابنه وقال
فستر وجه لذلك ، فقال الشيخ الزاهد له ليس يب مرض وال وجع ولكن 

  .غفراًأردت أن ال أنظر إىل وجهك فرجع الظامل تائباً ومست
من دعا للظامل بالبقاء فقد أحب أن يعصي اهللا يف : ( rقال رسول اهللا  -٧٨

  ".١٧٣للخويب، ص -درة الناصحني : كتاب) "أرضه
سئل سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل عن ظامل أشرف على اهلالك يف برية  -٧٩

  .دعه ميوت: ميوت؟ قال: ال ، فقيل له: هل يسقى شربة ماء؟ فقال
  .أن من مشى مع مظلوم يعينه، ثبت اهللا قدميه على الصراطوروي  -٨٠
من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهللا : (rقال رسول اهللا  -٨١

كربة من كرب يوم القيامة، واهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون عنه 
  ).أخيه

  .إذا كان  يوم القيامة يتعلق الظامل باملظلوم: قال أحد السلف -٨٢
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٢١  

  : قال الشاعر – ٨٣
  ستعلم يف احلساب إذا التقيتا      
  غداً عند املليك من الظلوم            
كان رجل أجري يعمل عند تاجر فلم يعطه أجرة ثالثة أشـهر وهـذا    – ٨٤

الرجل يتردد على التاجر كل شهر ليأخذ أجرته ويلح عليه أنه يف حاجة 
حباجة ماسـة، فلـم    إىل النقود وله والدان وزوجة وأبناء يف بلده وأم

: فقال له املظلـوم . يستجب له التاجر وكأن يف أذنيه وقر، والعياذ باهللا
أذهب وادعو علي : حسيب اهللا بيين وبينك، واهللا سأدعو عليك، فقال له

وفعالً اسـتجاب  . وشتمه وطرده) سبحان اهللا على اجلراءة(عند الكعبة 
ز وجـل أن تكـون   الرجل لرغبة التاجر على حسب طلبه، ويريد اهللا ع

 وسيعلم الـذين ظلمـوا أي  (تلك األيام من أيام شهر رمضان املبارك 
ومرت األيام، فإذا بالتاجر مرض مرضـاً شـديداً ال    )منقلب ينقلبون

يستطيع التحرك منه وأنصب عليه األمل صباً، فعلم املظلوم مبا حصل لـه  
نعم : الأدعوت علي؟ ق: وذهب يعاوده مع الناس، فلما رآه التاجر قال

أعطه مجيـع  : فنادى التاجر على ابنه وقال. ويف املكان الذي طلبته مين
  .حقوقه، وطلب منه السماح وأن يدعو له

مـا  : قال بعض الوالة الذين ال يزال يف قلوم شيء من الرمحة قـال  -٨٥
: خويف رجالً ظلمته وأنا أعلم أنه ال ناصر له إال اهللا، يقـول خفت أحداً 

  . بيين وبينكحسيب اهللا، اهللا
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٢٢  

أنه كـان بصـعيد   ) سراج امللوك(ذكر الطرطوشي رمحه اهللا يف كتابه  -٨٦
مصر خنلة حتمل عشرة أرداب متر، ومل يكن يف ذلك الزمان خنلة حتمـل  

  .نصف ذلك فغصبها السلطان، فلم حتمل يف ذلك العام وال مترة واحدة
  .الظلم أسرع شيء إىل تعجيل نقمة وتبديل نعمة: قيل -٨٧
  .من ظلم نفسه فهو لغريه أظلم: وقيل -٨٨
  .ما من ظامل إال سبيلي بظامل : وقيل -٨٩
الظلم يكون بأكل أموال الناس وأخذها ظلمـاً، وظلـم   : قال الذهيب -٩٠

كتـاب  . (الناس بالضرب والشتم والتعدي واالستطالة على الضـعفاء 
  ).الكبائر

  .ا األقوياءال تظلم الضعفاء فتكون من شرار: قال أحد العلماء -٩١
إن أحسن أحسـنا، وإن  : ال تكونوا إمعه، تقولون: (rقال رسول اهللا  -٩٢

ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن حتسـنوا، وإن  
  .رواه الترمذي). أساءوا فال تظلموا

ملا كشف العذاب عن قوم يونس : قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه -٩٣
املظامل بينهم، حىت كان الرجل ليقلع احلجـر مـن   عليه السالم ترادوا 

  .أساسه فريده إىل صاحبه
أذكر عند الظلم عدل اهللا فيك، وعند القـدرة قـدرة اهللا   : وقال غريه -٩٤

  .عليك ال يعجبك رحب الذراعني سفاك الدماء، فإن له قاتالً ال ميوت
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٢٣  

: ما يبكيـك؟ قـال  : لهوبكى علي بن الفضيل بن عياض يوماً، فقيل  -٩٥
أبكي على من ظلمين إذا وقف غداً بني يدي اهللا تعاىل ومل تكـن لـه   

  .حجة
يا سليمان اذكر يوم : نادى رجل سليمان بن عبدامللك وهو على املنرب -٩٦

مـا يـوم   : األذان، فرتل سليمان من على املنرب، ودعا بالرجل، فقال له
 علـى  فأذن مؤذن بينهم أن لعنـة اهللا (: قال اهللا تعاىل: األذان؟ فقال

أرض يل : فما ظالمتك؟ قـال : قال). ٤٤: سورة األعراف( )الظاملني
ادفع إليـه أرضـه   : أخذها وكيلك فكتب إىل وكيلهمكان كذا وكذا 
  .وأرضاً مع أرضه

يا رب إن حلمك علـى  : مر رجل برجل قد صلبه احلجاج، فقال: قيل -٩٧
مه أن القيامة قد ر باملظلومني، فنام تلك الليلة، فرأى يف مناضالظاملني قد أ

قامت، وكأنه قد دخل اجلنة، فرأى ذلك املصلوب يف أعلى عليني، وإذا 
  .مناد ينادي، حلمي على الظاملني أحل املظلومني يف أعلى عليني

أخـذ  : الظلم يشتمل على معصيتني: قال ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل – ٩٨
د من غريها، ألنه ال مال الغري، ومبارزة الرب باملخالفة، واملعصية فيه أش

ا ينشأ الظلـم  يقع غالباً إال بالضعيف الذي ال يقدر على االنتصار، وإمن
  .عن ظلمة القلب، ولو استنار بنور اهلدى العترب

يف أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبـة   إن الناس مل يتنازعوا: ابن تيميةقال  -٩٩
  .العدل كرمية
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٢٤  

ن اهللا ينصر الدولة العادلة وإن أ: وقال كذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية -١٠٠
  .كانت كافرة، وال ينصر الدولة الظاملة وإن كانت مؤمنه

  : قال الشاعر -١٠١
  وما من يد إال يد اهللا فوقها      
  وما من ظامل إال سبيلي بظامل            
سكم النار ومالكم موال تركنوا إىل الذين ظلموا فت(: قال اهللا تعاىل -١٠٢

والركون ). ١١٣: سورة هود( )مث ال تنصرون من دون اهللا من أولياء
ال متيلوا إليهم كل امليل : إىل الشيء وامليل يف احملبة ومن مث قال ابن عباس

وقال . ال تداهنوهم: وقال السدي وابن زيد. يف احملبة ولني الكالم واملودة
  .ال ترضوا بأعماهلم: ال تطيعوهم وتودوهم وقال أبو العاليه: عكرمة

إين أخيط ثيـاب  : ل إىل سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل فقالجاء رج-١٠٣
بل أنت مـن الظلمـة   : السلطان هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان

  .أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع لك اإلبرة واخليوط
رأيت يف املنام رجالً ممن خيدم الظلمة بعد موتـه  : قال أحد الصاحلني -١٠٤

إىل أيـن  : ما حالك؟ قال شرحال فقلت: ، فقلت لهمبدة يف حالة قبيحة
فما حال الظلم عنده؟ قال شر حال : إىل عذاب اهللا، قلت: صرت؟ قال

وسيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب    (: أما مسعت قول اهللا عز وجل
  .)نينقلبو
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٢٥  

: إىل موسى عليه السـالم : ذكر سبط ابن اجلوزي أن اهللا تعاىل أوحى -١٠٥
ـ قل لبين إسرائيل جيتن وء، بوا الظلم، فوعزيت وجاليل إن له عندي مغبة س

أثكل فيه الولد، وأبيد فيـه العشـرية،   : ريب وما مغبته؟ قال: قال موسى
  .وأقصر فيه األجل مث املثوى بعد ذلك النار

إمنا هلك من كان قبلكم أم : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه -١٠٦
  . افتدىمنعوا احلق حىت استشرى، وبسطوا اجلور حىت

  :قال الشاعر -١٠٧
  أمــــا واهللا إن الظلم لـؤم      
  وما زال املسيء هو الظلوم            
  إىل ديان يوم الدين منضي      
  وعند اهللا جتتمع اخلصــوم            
  ستعلم يف احلساب إذا التقينا      
  غداً عند اإلله من امللوم            
العبد أو األمـة يـوم   قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يؤخذ بيد  -١٠٨

القيامة فينادى به على رؤوس اخلالئق هذا فالن ابن فالن من كان لـه  
رح املرأة أن يكون هلا حق على أبيها أو ففليأت إىل حق قال فت هعليه حق

فال أنسـاب بينـهم يومئـذ وال    (: أخيها أو زوجها مث قرأ قوله تعاىل
ر من حقوق النـاس  قال فيغفر اهللا من حقه ما شاء وال يغف )يتساءلون
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٢٦  

شيئاً فينصب العبد للناس مث يقول اهللا تعاىل ألصحاب احلقوق أئتـوا إىل  
حقوقكم قال فيقول اهللا للمالئكة خذوا من أعماله الصاحلة فأعطوا كل 
ذي حق حقه بقدر طلبته فإن كان ولياً هللا تعاىل وفضل له مثقـال ذرة  

كان عبد شقياً ومل يفضل ضاعفها اهللا تعاىل له حىت يدخله اجلنة ا، وإن 
اهللا خذوا  لله شيء فتقول املالئكة ربنا فنيت حسناته وبقى طالبوه فيقو

  .من سيئام فاضيفوها إىل سيئاته مث صك له صكاً إىل النار
  :قال الشاعر -١٠٩
  إذا جار الوزير وكاتبــاه      
  وقاضي األرض أجحف يف القضاء            
  فويــل مث ويل مث ويل      
  اضي األرض من قاضي السماءلق            
عن جابر رضي اهللا عنه قال ملا رجعت مهاجرة احلبشة عام الفتح إىل  -١١٠

ين بأعجب ما رأيتم بأرض احلبشة فقال فتية قال أال ختربو rرسول اهللا 
كانوا منهم بلى يا رسول اهللا بينما حنن يوماً جلوس إذ مرت بنا عجـوز  

فمرت بفىت منهم فجعل إحدى من عجائزهم حتمل على رأسها قلة ماء 
يديه بني كتفيها مث دفعها فخرت املرأة على ركبتيها وانكسـرت قلتـها   

سوف تعلم يا غدر إذا وضع الكرسـي  قالت فتت إليه مث تفلما قامت ال
ومجع اهللا األولني واآلخرين وتكلمت األيدي واألرجـل مبـا كـانوا    
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٢٧  

: اهللا يكسبون سوف تعلم من أمري وأمرك غداً قـال فقـال رسـول   
  ).فهميصدقت كيف يقدس اهللا قوماً ال يؤخذ من شديدهم لضع(
  :قال الشاعر -١١١
  إذا ما الظلوم استوطأ الظلم مركباً      
  وجل عتوا يف قبيح اكتسابه            
  فكله إىل حرف الزمان وعـــدله      
  سيبدوا له مامل يكن يف حسابه            
ناد مـن وراء اجلسـر   مكتوب يف التوراة ينادي م: قال بعض السلف -١١٢

يعين الصراط يا معشر اجلبابرة الطغاة ويا معشر املترفني األشـقياء إن اهللا  
  .يقسم بعزته وجالله أن ال جياوز هذا اجلسر اليوم ظامل

مخسة غضب اهللا عليهم إن شاء أمضـى  : أنه قال rوروي عن النيب  -١١٣
ري قوم يأخذ حقه أم: غضبه عليهم يف الدنيا وإال أمر م يف اآلخرة النار

قـوم   من رعيته وال ينصفهم من نفسه وال يدفع الظلم عنهم، وزعـيم 
يطيعونه وال يساوي بني القوي والضعيف ويتكلم بـاهلوى، ورجـل ال   
يأمر أهله وولده بطاعة اهللا وال يعلمهم أمر دينهم ورجل استأجر أجـرياً  

  .فاستوىف منه العمل ومل يوفه أجرته ورجل ظلم امرأة صداقها
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٢٨  

حبس الرشيد أبا العتاهية الشاعر فكتب إليه من السجن هذين البيتني  -١١٤
  :شعراً

  أما واهللا إن الظلم شــــؤم      
  وما زال املسيء هو املظلوم            
  ستعلم يا ظلوم إذا التقينا      
  غداً عند املليك من امللـوم            
  .القيامةمن ضرب سوطاً اقتص منه يوم : أنه قال rروي عن النيب  -١١٥
ومما ذكر أن كسرى اختذ مؤدبا لولده يعلمه ويؤدبه حىت إذا بلغ الولد  -١١٦

الغاية يف الفضل واألدب استحضره املؤدب يوماً وضربه ضرباً شديداً من 
غري جرم وال سبب فحقد الولد على املعلم إىل أن كرب ومات أبوه فتوىل 

أن ضربتين يف يـوم  استحضر املعلم وقال له ما محلك على فامللك بعده 
كذا وكذا ضرباً وجيعاً من غري جرم وال سبب فقال املعلم أعلـم أيهـا   
امللك أنك ملا بلغت يف الفضل واألدب علمت أنك تنال امللك بعد أبيك 
فأردت أن أذيقك أمل الضرب وأمل الظلم حىت ال تظلم أحدا فقال جزاك 

  .اهللا خريا مث أمر له جبائزة 
  .أعظم اخلطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغري حق: قال أحد السلف -١١٧
من أكل من مال أخيه ظلماً ومل يرده إليه أكل : وقال جعفر الصادق -١١٨

  .جذوة من النار يوم القيامة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٢٩  

  : قال طرفة بن العبد -١١٩
  يا ظاملاً جار فيمن ال نصري له      
  إال املهيمن ال تغتر باملهل            
  اغداً متوت ويقضي اهللا بينكم      
  حبكمة ال بالزيغ واحليل            
الظامل نادم وأن مدحه الناس، واملظلوم سامل وإن : قال جعفر الصادق -١٢٠

  .ذمه الناس والقانع غين وأن جاع، واحلريص فقري وإن ملك
  .وقيل من أعان ظاملاً سلطه اهللا عليه -١٢١
كل املسلم على املسلم حـرام، دمـه ومالـه    : (rقال رسول اهللا  -١٢٢

  ).ضهوعر
الظلمات مخس ولكل واحدة سراج فالذنوب ظلمة وسـراجها  : قيل -١٢٣

التوبة واإلقالع عن الذنب، والقرب ظلمة وسراجه الصالة، وامليزان ظلمة 
وسراجه ال إله إال اهللا، والصراط ظلمة وسراجه اليقني واآلخرة ظلمـة  

  .وسراجها العمل الصاحل
  :قال الشاعر -١٢٤
  اً بأولــهيا راقد الليل مسرور      
  إن احلوادث قد يطرقن أسحارا            
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٣٠  

أحد اجلالدين جبار طاغية ظلوم غشوم، كان يقول للمؤمنني وهـو   -١٢٥
عذم إال أن آمنوا باهللا، وما  –جل وعال  –يعذم وهم يستغيثون اهللا 

ـ أين إهلكم الذي تسـتغيثون، ال : يقول هلم متبجحاً عنه معكـم يف  ض
وخيرج  –عما يقول الظاملون . حانه وحبمدهجل اهللا وتبارك سب -احلديد

 -جل وعال –ويركب سيارته وظن هذا املسكني أنه بعيد عن قبضة اهللا 
وإذ به يرتطم بشاحنة ليدخل احلديد يف جسده فال خيرجونه منه إال قطعة 

  .نسأل اهللا السالمة والعافية. قطعة
ن أيب دؤاد، رفـع  من قبل اب –عليه رمحة اهللا  –ملا أهني اإلمام أمحد  -١٢٦

اللهم إنه ظلمين ومايل من ناصـرٍ إال  : (يديه إىل من ينصر املظلوم وقال
  . أنت، اللهم احبسه يف جسده

مات هذا حىت أصابه الفاجل فيبست نصف جسمه وبقـي نصـف   ما ف  
  .جسمه حياً

أصابتين دعوة أمحد، مـايل  : دخلوا عليه وهو خيور كما خيور الثور يقول  
ـ مايل وألمحد بن حنبل، مث يقول واهللا لو وقـع ذ وألمحد بن حنبل  اب ب

على نصف جسمي لكأن جبال الدنيا وضعت عليه، أما النصف اآلخـر  
  .فلو قرض باملقاريض ما أحسست به

  :قال الشاعر -١٢٧
  فأياك والظلم ما استطعت      
  فظلم العباد شديد الوخم            
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٣١  

ال تنصرفون اليـوم  وعزيت وجاليل : (وجل يقول يف األثر أن اهللا عز -١٢٨
  .وألحد عند أحد مظلمة، وعزيت وجاليل ال جياوز هذا اجلسر اليوم ظامل

  :الشاعر قال -١٢٩
  أثىن علي مبا علمت فإنين      
  سهل خمالطيت إذا مل أظلم            
  فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل      
  من مذاقته كطعم العلقـم            
  .ر النصر والثوابقيل الظامل ينتظر العقاب، واملظلوم ينتظ -١٣٠
أن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديـه  : (rقال رسول اهللا  -١٣١

أخرجه أبو داود وصححه الترمذي وابـن  ) أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب
  .حبان

بني الظامل  -ال إله إال اهللا –انقسمت كلمة : يقول سبط ابن اجلوزي -١٣٢
  .مع املظلوم إال اهللاوليس  –ال إله  –واملظلوم، فمع الظامل 

إنا أعتدنا للظاملني ناراً أحاط م سـرادقها وإن  (: يقول اهللا تعاىل -١٣٣
يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس الشـراب وسـاءت   

  ).سورة الكهف( )مرتفقا
أناة اهللا حرية قلوب املظلومني، وحلم اهللا بسط : قال مسعر بن كدام -١٣٤

  .آمال الظاملني
وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصـوها إن اإلنسـان   ... (: قال اهللا تعاىل -١٣٥
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٣٢  

وظلوم أي كثري الظلم لنفسه ولغريه، ومن ظلم غريه فقد  )لظلوم كفار
  .ظلم نفسه

  :يبـقال املتن -١٣٦
  والظلم من شيم النفوس      
  فإن جتد ذا عفة فلعلة ال يظلم            
يف شنطة طالب متفوق وامه طالباً مهمالً يف دراسته وضع حشيشاً  -١٣٧

  .بتعاطي املخدرات فحطم حياته
فكان عاقبة هذا الظامل أن أصيب حبادثني أحدمها قطع يده واآلخر جعله   

  .حبيس الكرسي املتحرك
امرأة هدمت أسرة هانئة بعد أن كادت للزوجة وامتـها باخليانـة    -١٣٨

السرطان ومات مبساعدة قريب هلا، فكان عاقبة هذه الظاملة أن أصيبت ب
  .قريبها حرقاً

ورجل اقترض مبلغاً من زميل له مث أنكره، فكان عاقبة هذا الظامل أن  -١٣٩
  .خسر أضعاف مبلغه وتويف له ثالثة أوالد يف حادث

فكان عاقبة هذا الظامل أن . ورجل سلب أرضاً ليست له بشهادة زور -١٤٠
  .تلفت هذه األرض وأصيب حبوادث أخرى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٣٣  

  :رقال الشاع -١٤١
  إذا ما الظلوم اختذ الظلم مركباً      
  ومتادى يف ظلمه وقبيح اكتسابه            
  فكله إىل الواحد الديان وعدله      
  سيبدوا له مامل يكن يف حسابه            
ومن ظلم اإلنسان لنفسه يقال أن امرأة كل مـا تـذهب إىل مكـة     -١٤٢

ع وتدخل املسجد احلرام ال ترى الكعبة وتكرر الذهاب أكثر مـن سـب  
مرات وكل مرة ال تستطيع أن تشاهد الكعبة فاتصلت على أحد املشايخ 

قال أعوذ باهللا . نعم: فسأهلا الشيخ هل ارتكبيت ذنب من الذنوب؟ قالت
وما هو هذا الذنب؟ قالت أين أعمل عند أحد السـحرة الـدجالني إين   

ـ   لأغسل األموات وأضع يف أفواههم السحر قال الشيخ أعوذ باهللا وأقف
وبعد أسبوعني توفيت هذه املرأة فاتصل ابنها على الشيخ وقال يا  اخلط،

شيخ أنا ابن املرأة اليت اتصلت بك وقد توفيت وقال كل ما حناول محلها 
لندفنها ال نستطيع ألا ثقيلة جداً يقول وبعد دفنها بصعوبة رأيـت يف  
 املنام كأين نظرت إىل السماء سقطت شرارة قوية على قرب أمي وأحرقته

ما تفسريها يا شيخ؟ فبكى الشـيخ  . وكادت حترق وجهي من قوة هليبها
وقال إن أمك كانت تصرف عليك من مال حرام اشكر ربك أنه جناك 

  .من املوت وشرارة النار
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٣٤  

إن مـديتنا قـد   : كتب عامل لعمر بن عبدالعزيز رمحـه اهللا تعـاىل   -١٤٣
بالعـدل  حصن مدينتك : فكتب إليه عمر –ترميم  –احتاجت إىل مرمة 

  .ونق طرقها من املظامل
ويل لسـلطان  : اخلطاب رضي اهللا عنهماقال كعب األحبار لعمر بن  -١٤٤

إال من حاسـب نفسـه فقـال    : األرض من سلطان السماء فقال عمر
إال من حاسب نفسه، ما بينهما : والذي نفسي بيده إا لكذلك: كعب

  .يعين يف التوراة –حرف 
اهللا عنه يوصي جرير بن عبداهللا رضي اهللا  قال سلمان الفارسي رضي -١٤٥

فإنـه ظلـم النـاس    : قال سلمان. ال : أتدري ما ظلمة النار؟ قال: عنه
  .بعضهم بعضاً يف األرض

تعوذوا باهللا من الفقر، والقلة، والذلة، : (فقال rوقد تعوذ منه النيب  -١٤٦
والنسائي رواه البخاري يف األدب املفرد، وأبو داود ) "وأن تظلم أو تظلم

  ".١٤٤٥: السلسلة الصحيحة/ وابن ماجه
  .ويل للظلمة: ما كتب يف الزبور لقال سفيان بن عيينة أو -١٤٧
ء أدعى إىل تغيري نعمة أو تعجيل نقمـة  ليس شي: قال بعض احلكماء -١٤٨

  .من إقامة ظامل على ظلمة
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٣٥  

  : قال الشاعر -١٤٩
  يا أيها الظامل يف فعله      
  ى من ظلمفالظلم مردود عل            
  إىل مىت أنت وحىت مىت      
  تسلوا املصيبات وتنس النقم            
يوم املظلوم على الظامل، أشـد  : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه -١٥٠

  .من يوم الظامل على املظلوم
قـال إين إذاً  . جيء بسعيد بن جبري إىل احلجاج فقال واهللا ألقتلنـك  -١٥١

يلبث احلجاج بعده إال أربعني يومـاً،   فقتله فلم. لسعيد كما مستين أمي
يا عـدو اهللا فـيم   : وكان إذا نام يراه يف املنام يأخذ مبجامع ثوبه ويقول

قتلتين؟ فيقول احلجاج مايل ولسعيد بن جبري مايل ولسعيد بن جبري؟ قال 
قتل سعيد بن جبري وما على وجه األرض أحـد إال وهـو   : اإلمام أمحد

قـال  . سلط بعده على أحـد ياحلجاج مل إن : ويقال. حمتاج إىل علمه
أهلكه اهللا يف رمضـان  : عند ترمجة احلجاج) ٤/٣٤٣(الذهيب يف السري 

  .كهالً، وكان ظلوماً جباراً ناصبياً خبيثاً، سفاكاً للدماء: ٩٥سنة 
  :قال الشاعر -١٥٢
  واحذر من الظلوم سهماً صائباً      
  واعلم بأن دعاءه ال حيجب            
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٣٦  

  :ةوقالت الشاعر -١٥٣
  أظلم كما شئت ال أرجوك مرمحة        
  إنا إىل اهللا يوم احلشر حنتكم            
ذكر بعض العلماء أن رجالً كان عنده والد كبري يف السن ال يستطيع  -١٥٤

خيدم نفسه، وكان ولده خيدمه، فتأفف من خدمته ومن القيام بأمره، أن 
خرة أنزلـه  ففكر يف قتله، فأخذه إىل الصحراء ليذحبه ، فلما وصل إىل ص

أريد أن : يا بين، ماذا تريد أن تفعل يب؟ فقال الولد: هناك، فقال الرجال
إن أبيـت إال ذحبـي   : أذحبك فقد اتعبتين وأسأمتين، فبكى الرجل وقال

الصخرة التالية، أنا كنت قبلك عاقاً لوالدي، وذحبته عنـد   دفأذحبين عن
  .تلك الصخرة، ولك يا بين مثلها

كنت أطوف بالكعبة وإذا : قال -ين رمحه اهللا تعاىلعن حممد بن سري -١٥٥
يا عبـداهللا مـا   : فقلت. اللهم اغفريل وما أظن أن تغفر يل: رجل يقول

كنـت أعطيـت هللا عهـداً إن    : قال: لمثل ما تقو: مسعت أحداً يقول
قدرت أن ألطم وجه عثمان إال لطمته، فلما قتل ووضع على سـريره يف  

ليه، فدخلت كأين أصلي عليه فوجـدت  البيت والناس جييئون يصلون ع
خلوة فرفعت الثوب عن وجهه وحليته ولطمته فأيبس اهللا يدي الـيمىن،  

  .فأصبحت كاخلشبة ال تتحرك 
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٣٧  

أن حممد بن الرزيـر  ) الروح(يف كتابه  –رمحه اهللا  –قال ابن القيم  -١٥٦
فلما كان قبل : احلراين أنه خرج من داره بعد العصر بأمد إىل بستان قال

فإذا بقرب منها وهو مجرة نار مثل كـوز   رغروب الشمس توسطت القبو
أنـائم أنـا أم   : الزجاج وامليت يف وسطه فجعلت أمسح عيين وأقـول 

واهللا ما أنا بنائم مث ذهبـت إىل  : يقظان؟ مث التفت إىل سور املدينة وقلت
 أهلي وأنا مدهوش فأتوين بطعام فلم أستطع أن أكل مث دخلـت البلـد  

هو الذي جييب املكوس وهو نوع من أنواع  -فإذا به مكاس وسألت عنه
  .قد تويف ذلك اليوم -الضرائب

  : قال الشاعر -١٥٧
  فكم قد رأينا ظاملاً متمرداً      
  يرى النجم تيها حتت ظلم ركابه          
  :ويصدقه قول الشاعر، قيل ظلم األقارب أشد من لدغ العقارب -١٥٨
  وظلم ذوي القرىب أشد      
  من وقع احلسام املهند ضةمضا          
ت امرأة يف هرة سـجنتها حـىت ماتـت    ذبع: ( rقال رسول اهللا  -١٥٩

أطعمتها وال سقتها إذ حبستها وال هـي تركتـها   النار ال هي فدخلت 
  .البخاري ومسلم). تأكل من خشاش األرض

هذا مبن فعل ذلك رة فما بالك مبن يظلم أخاه املسلم؟ بل ما بالك مبن   
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٣٨  

اهللا تعاىل من الدعاة والعلماء والصاحلني واآلمرين باملعروف يظلم أولياء 
  والناهني عن املنكر؟

إمنا أهلك من كان قبلكم أم منعوا احلـق  : (قال علي رضي اهللا عنه -١٦٠
  .حىت استشرى، وبسطوا اجلور حىت افتدى

واجلماء الـيت ال  . (وال تنطح ذات قرن مجاء: قال السخاوي الشافعي -١٦١
عيسى عليـه  نزول من كثرة عدم الظلم، وذلك يف زمن : يعين ).قرن هلا
من أشـراط السـاعة   فيما حيسن اإلحاطة به : كتاب القناعة. (السالم

  ).١٧٥ص
ومن ظلم اإلنسان لنفسه ما حدث به ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل يف  -١٦١
ا خبرسان رجـل  نكان عند: قال عبدايد ابن عبدالعزيز" صيد اخلاطر"

يف كم كتب هذا؟ فأومـا  : ه رجل فقاليحفاً يف ثالثة أيام فلقكتب مص
فجفت ) وما مسنا من لغوب(بالسبابة والوسطى واإلام وقال يف ثالثة 

  .أصابعه الثالث، فلم ينتفع ا فيما بعد
ليس شيء أقرب من تغيري نعمة وتعجيل نقمة من اإلقامة على : وقيل -١٦٢

  .الظلم
الظامل أن يكون وجالً، وعلى املظلـوم أن  على : وقال بعض السلف -١٦٣

  .يكون جذالً
  : لقي حفص بن عتاب هارون الرشيد فقال له -١٦٤
  متبــهنامت عيونك واملظلوم       

  يدعو عليك، وعني اهللا مل تنم            
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٣٩  

ري فاستفحت ثالث آيات من زدخلت إىل دار املا: قال صاحل املري -١٦٥
: ت احلال فيهـا قولـه تعـاىل   كتاب اهللا تعاىل، استخرجتها حني تذكر

، )٥٨:القصـص ( )مل تسكن من بعدهم إال قلـيالً  مفتلك مساكنه(
، وقوله )١٥: القمر( )ولقد تركناها آية فهل من مدكر(: وقوله تعاىل

فخرج عجوز إيل ) ٥٢: النمل( )فتلك بيوم خاوية مبا ظلموا(: تعاىل
  .خلالقهذه سخطة املخلوقني فكيف سخط ا: من ناحية الدار فقال

إذا أراد اهللا أن ينتقم لوليه انتقم من : قال جعفر بن حممد عن أبيه قال -١٦٦
  .عدوه بعدوه وإذا أراد اهللا أن ينتقم لنفسه انتقم بوليه من عدوه

أن أظلم من  إن أبغض الناس إيل: قال أبو الدرداء رضي اهللا تعاىل عنه -١٦٧
  .مل يستعني علي إال باهللا

  :ظلم الضعيفقال الشاعر يف  -١٦٨
  إين ألعطي النصف من لو ظلمته      
  أقر وطابت نفسه يل بالظلم            
اجلاهلية يظلـم   يف كان الرجل: قيل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه -١٦٩

: فيدعو على من ظلمه فيجاب عاجالً، وال نرى ذلك يف اإلسالم، فقال
والساعة هذا كان حاجز بينهم وبني الظلم، وإن موعدكم اآلن الساعة، 

  ).لألصفهاين -كتاب حماضرات األدباء. (أدهى وأمر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٤٠  

  :قال ابن الرومي -١٧٠
  وإن الظلم من كل قبيح      
  وأقبح ما يكون من النبيه          
  .وقيل إمنا تندمل من املظلوم جراحة إذا انكسر من الظامل جناحه -١٧١
  .وقال املأمون لبعض والته ال تظلم يل فيسلطين اهللا عليك -١٧٢
ليس للظامل عهد فإن عاهدته فانقضه : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما -١٧٣

  ).١٢٤:البقرة( )ال ينال عهدي الظاملني(: فإن اهللا تعاىل يقول
ما ظلمت أحداً قط لغريي، فـإين إذا ظلمـت   : وقال بعض احلكماء -١٧٤

  .ظلمت نفسي
عزيز أقبل رجل من أهل اليمن عليه ثوبان قطريان إىل عمر بن عبـدال  -١٧٥

  :بغل فقال الرجل ىفلقي عمر وهو عل
  ران مظلوماً ليأتيكمحأمرت       
  فقد أتاك بعيد الدار مظلوماً          
: ما ظالمتك؟ فقـال : فلما مسعها عمر بن عبدالعزيز نزل عن بغلته فقال  

: ألك بذلك بينة؟ قال: الوليد وسليمان ابنا عبدامللك، قال اغتصبهاأرض 
له إىل صاحب اليمن أن يدعوه ببينته، فـإذا   نعم، فقال يا غالم ، أكتب

هل نقب : به فقال عادفلما وىل عنه، : أحضر بينته سلم إليه أرضه، قال
  لك بعري أو أخلق لك ثوب؟
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  .قال نعم، فحسب ذلك عشرين ديناراً، فأمر له ا من بيت املال  
يا هذا ظلمك لنفسـك غايـة يف   : قال ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل -١٧٦

بح، أال إن لظلمك لغريك أقبح، وحيك إن مل تنفع أخاك فـال تـؤذه،   الق
وإن مل تعطه فال تأخذ منه ال تشان احلية، فإا تأيت إىل املوضع الـذي  

  ).٥٥٠كتاب املدهش . (قد حفره غريها فتسكنه
ذهبت لذات الظاملني مبا ظلمـوا وبقـى العـار،    : قال بعض العلماء -١٧٧

لك األحجار، فال مغيث وال أنيس وال رفيق وال وداروا إىل دار العقاب ت
أما علموا أن اهللا جار املظلوم ممن جار، فإذا قاموا يوم القيامـة زاد  . جار

ال  )هم النـار هسرابيلهم من قطران وتغشى وجو( البالء على املقدار
إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه (يغرنك صفاء عيشهم كل األخري أكدار 

  .)األبصار
  :لشاعريقول ا -١٧٨
  فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن      
  يا ضظلمنا ولكنا أسانا التقا            
كان الوليـد بـن   ! ما شاء اهللا: خرج عمر بن عبدالعزيز يوماً ، فقال -١٧٩

عتبه بالشام، واجلجاج بالعراق، وقرة بن شريك مبصر، وعثمان بن حيان 
  .اًباحلجاز، وحممد بن يوسف باليمن، امتألت األرض ظلماً وجور
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  :قال حممود الوراق -١٨٠
  إين وهبت لظاملي ظلمي      
  وغفرت ذاك له على علمي            
  ورأيته أسدى إيل يدا      
  حلمي لهفأبان منه جبه            
  رجعت إساءته علي له      
  حسنا فعاد مضاعف اجلرم            
  وغدوت ذا أجر وحممدة      
  وغدا بكسب الذم واإلمث            
  فكأمنا اإلحسان كان له      
  وأنا املسيء إليه يف احلكم            
  ما زال يظلمين وأرمحه      
  حىت بكيت له من الظلم            
هذا أظلم من حية، وأظلـم  : تقول العرب للمسيء املفرط يف اإلساءة -١٨١

  .أظلم من ورل: من ذئب، ويقولون 
إن الظلم يف الدنيا ظلمات على أصحابه مبعىن أنه يـورث ظلمـه يف    -١٨٢

لم القلب تاه وحتري وجترب، فذهبت اهلداية والبصرية فخرب القلب فإذا أظ
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: القلب، فصار صاحبه يف ظلمة يوم القيامة، فالظلمة معنويـة، وقيـل  
ظلمه ظلمات عليه فال يهتدي يف القيامة بسببه، وغـريه  حسية، فيكون 

من املؤمنني يسعى نوره بني يديه، وإمنا ينشأ الظلم من ظلمة القلب، فإذا 
ن بنورهم احتوشت ظلمات ظلم الظامل، فغمرته فأعمته، حىت سعى املتقو

  ).٢/٣٦٦فيض القدير . (ال يغين عنه ظلمه شيئاً
اتقوا دعوة املظلوم فإا تصعد إىل السماء كأا : (rقال رسول اهللا  -١٨٣

صححه األلبـاين يف اجلـامع الصـغري    ) أي سريعة الوصول –شرارة 
  .١١٧رقم

أشد الناس عـذاباً   –د عذاباً للناس يف الدنيا أش: (rقال رسول اهللا  -١٨٤
رواه احلاكم يف املستدرك وصـححه األلبـاين يف   ). عند اهللا يوم القيامة

  .١٠٠٩اجلامع رقم
 حصري امللقب بالنظام، أن املقتضى عن الوزير ابن قيلومن عجيب ما  -١٨٥

ما يؤخذ مين : غضب عليه، وأمر بأن يؤخذ منه عشرة آالف دينار فقال
رجالً  من أين لك؟ قال أين ظلمت :قالوا. رة، وال مخسة، وال أربعةعش

فلمـا أدى ثالثـة   . فألزمته ثالثة آالف دينار، فما يؤخذ مين أكثر منها
كتاب اجلزاء مـن  . (آالف دينار وقع اخلليفة بإطالقه ومساحمته يف الباقي

  ).٢/٢٦٢جنس العمل، للعفاين
ذا مل ير عقوبة أنه قد سومح، ورمبـا  قيل من االغترار أن يظن الظامل إ -١٨٦

وقل من يظلم إال قوبل عليـه، قـال اهللا عـز    . جاءت العقوبة بعد مدة
  ).١٢٣: النساء( )من يعمل سوءاً جيز به(: وجل
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وقال بعض احلكماء ينبغي لإلنسان أن يترقب جزاء الظلم، فقـل أن   -١٨٧
  .ة الظلم حلظةيسلم منه فالويل ملن عرف مرارة اجلزاء الدائم، مث أثر لذ

من أخذ من األرض شيئاً بغري حقه، خسف بـه  : (rقال رسول اهللا  -١٨٨
  .رواه البخاري عن ابن عمر) يوم القيامة إىل سبع أرضني

من أخذ من األرض شيئاً ظلماً، جـاء يـوم   : (rوقال رسول اهللا  -١٨٩
صححه األلبـاين يف صـحيح اجلـامع    ). القيامة حيمل تراا إىل احملشر

  .٥٨٦٠رقم
  .لنا عز مينع من أن نظْلَم، وحلم مينع أن نظْلم: قال بعضهم -١٩٠
: أميا أحب إليك أن تلقي اهللا ظاملاً أو مظلومـاً؟ فقـال  : قيل ألعرايب -١٩١

ما عذري إذا قال يل خلقتك قوياً مث جئـت  : وحيك ومله؟ قال: ظاملاً قيل
  ).هللا العافيةهذا من التبجح بالظلم نسأل ا" منصور"أقول . (تستعدي
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  : قال الشاعر -١٩٢
  إذا ظامل استحسن الظلم مذهباً      
  هـــــوجل عتوا يف قبيح اكتساب            
  فكله إىل ريب الزمان فإنـــــه      
  ستبدي له مامل يكن يف حسابه            
  فكم قد رأينا ظاملاً متجبــراً      
  يرى النجم تياها حتت ظل ركابه            
  يقتفيكان وعوقب بالظلم الذي       
  ب عليه اهللا سوط عذابهصو            
اتقوا دعوة املظلوم، وإن كان كافراً، فإن لـيس  : (rقال رسول اهللا  -١٩٣

حسن رواه أمحد وأبو يعلى يف مسنده والضـياء عـن   ). دوا حجاب
  .١١٨أنس، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم 

ء املظلوم فشرر قبله حممول ال حتتقر دعا: قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل -١٩٤
بعجيج صوته إىل سقف بيتك، وحيك نبال أدعيته مصـيبة وإن تـأخر   

ك ولو بعد ننصرال(تذكر "الوقت، قوسه قلبه املقروح ووتره سواد الليل 
، وقد رأيت ولكن لست تعترب، احذر عداوة من ينام وطرفه باك )"حني

  .ألحشاء منكيقلب وجهه يف السماء يرمي سهاماً ماهلا غرض سوى ا
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  .حتمل بعض الظلم أبقى لألهل واملال: قال ابن الزبري -١٩٥
  :وقال أبو فراس -١٩٦
  وبعض الظاملني وإن تعدى      
  شهي الظلم مغفور الذنوب            
حضرت جملس شريح فجاءته امرأة ختاصم زوجها باكية : قال الشعيب -١٩٧

أباهم عشاء  إن إخوة يوسف جاؤوا: ما أظنها إال مظلومة، فقال: فقلت
  .يبكون وهم ظاملون

  :قال خالد بن زهري -١٩٨
  فإن كنت تبغي للظالمة مركباً      
  ذلوالً فإين ليس عندي بعريها            
أختصم اثنان عند قاض من القضاة وكان أحدمها ظاملاً لصاحبه، وقد  -١٩٩

قضى القاضي للظامل فرفع املظلوم رأسه إىل السماء ودعا على خصـمه  
واخلصم قد ثقُل عليه من جانبه فظنه يتكئ عليه فـأراد أن   فما شعر إال

  ).٣٨للحميد ص... أيها الزنادقة . (يزحيه عنه وإذ هو ميت
  :قال اخلبزارزي -٢٠٠
  ظلمت سراً وتستعدي عالنية      
  عفي من اللهبتأهلبت ناراً وتس            
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٤٧  

كان سعد ابن أيب وقاص رضي اهللا عنه جماب الدعوة فكذب عليـه   -٢٠١
اللهم إن كان كاذباً فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفنت، : فقالرجل 

: فأصاب الرجل ذلك كل، فكان يتعرض للجواري يف السكك ويقـول 
  .شيخ كبري مفتون أصابتين دعوة سعد

شاب كان يف ريعان شبابه كان ميزح مع أصحابه يف شـبابه وكـان    -٢٠٢
ن القرى، وهـي  شاباً جلداً، وكانت أمه تعمل بتجارة البيض ومجعه م

كفيفة، وحتتاج إىل مساعدته، تستند عليه، ويريها الطريق، ألنـه كـان   
ا ويأيت ا يف الطريق ويومههـا بـأن حفـرة     أسليم البصر، فكان يهز

ويأمرها بالوثوب فتقفز املسكينة فتقع على األرض، يف الطريق، تصادفها 
بصـره يف  فدعت عليه، وتواترت أقوال أهل قريته أن هذا الرجل كف 

  .سن متأخرة جزاء وفاقاً
قصة فتاة رآها بعض الشباب فاحتة عباءا ولبسها غري ساتر، فقال هلا  -٢٠٣

فقالت ! لو جاء ملك املوت وأنيت على هذه احلالة، ماذا تفعلني؟: ناصحاً
  !!واتصل على ربك جييب يل ملك املوت خذ اجلوال :جبراءة ووقاحة

ا وارتعدت وهربت مسرعاً وإذا يب خفت من بشاعة قوهل: يقول الشاب  
أمسع صوت صراخ وصياح فرجعت وإذا بالفتاة قد سقطت على وجهها 

  !فماتت
. انصر أخاك ظاملاً أو مظلومـاً : ( rقال رسول اهللا . عن أنس قال – ٢٠٤

متنعه : يا رسول اهللا أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظاملاً؟ قال: قلت: قال
  ).من الظلم فذلك نصرك إياه
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النظر يف مغبتـه،  : عالج الظلم: قال ناصر الدين حممد احلسين احلنفي -٢٠٥
فالظلم مرتعة وخيم وسبب للعداوة والبغضاء، وانقالب الـدول وزوال  

  ).١٩٦رياضة األخالق ورقة (النعم، كتاب 
حبس بعض األمراء ولد امرأة عجـوز فكانـت   : قال وهب بن منبه -٢٠٦

ه فال يلتفت إليها فقالـت لـه يف   تكتب له يف كل يوم رسائل وتقف ل
بعض األيام أيها األمري إن الرسائل اليت كنت أرفعها إليك قد رفعتها إىل 

ال شـك  : خذ ذلك األمري وتولغ يف عذابه فقالريب فلما كان بعد أيام أُ
  .أن رسائل تلك املرأة بررت

  : قال الشاعر -٢٠٧
  رب قوم قد غدوا يف نعمة      
  قدغ زمناً والدهر ريان          
  سكت الدهر زماناً عنهم      
  مث أبكاهم دماً حني نطق          
  .فمكاسبه كربيت ا بوقدمن نبت جسمه على الظلم : وقيل -٢٠٨
  .السهام دعوة املظلوم وأنفذوقيل أقرب األشياء صرعة الظلوم  -٢٠٩
قال مسلم بن إبراهيم أتى رجالً إىل حبيب الفارسي فقـال لـه يـا     -٢١٠

درهم البد من الوفاء ا  ٣٠٠مبلغاً من املال قدره  إن يل عليك: حبيب
يا أخـي  : وإال رفعت أمرك للقاضي ألفضحك بني الناس فقال له حبيب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٤٩  

صارت هذه الدراهم لك علي وما تعاملت معـك مبعاملـة وال    أينمن 
نعم، يل عليك : طلبت منك قرضاً، إمنا تريد أخذها ظلماً وعدواناً، فقال

غد فإن جئت ا وإال رفعت أمـرك فرجـع    درهم أنذرك إىل يوم٣٠٠
حبيب إىل مرتله فلما كان من الليل توضأ وصلى يف الثلث األخري مـن  
الليل ورفع يديه وقال اللهم أن كان صادقاً فأد إليه وإن كـان كاذبـاً   
فابتله يف يده ليعلم الناس صدقي ويعرفون كذبه، فلمـا أصـبح جـيء    

مبرض الفاجل الذي عطل نصف  بالرجل وقد محل على األعناق إذ أصيب
  .جسمه

  :قال الشاعر -٢١١
  قل للذي ال يزال يظلم        
  بقوة الظلم قد متسك              
  إن كنت للظلم مستطيباً        
  البد للظامل أن ميسك              
مرض مالك بن دينار مبرض احلمى عدة أيام مث وجد خفه يف جسده  -٢١٢

الذين اعترضوا طريقه فخرج لبعض حاجته ويف الطريق مر ببعض الشرط 
حىت حلقوا به مث ضربوه على رأسه عدة ضربات بالعصـي واملطـارق   
فكانت أشد من احلمى وزادت املرض مرضاً فلما أحسن بأملها ووصلت 

اللـهم  : مرارا لقلبه وتفرقت على جسده رفع يديه إىل السماء مث قال
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. لم غـريي أقطع يده اليت ضربين ا واحرمه لذا حىت ال يضرب ا مس
فلما كان من الغد ذهب مالك إىل حاجة له فتلقاه الناس بذاك الرجـل  

  .ه لتكون عربة لغريهقالذي ضربه وقد قطعت يده وعلقت يف عن
فكرت يف شيء كنت مالبسه، فنمت فسمعت قـائالً  : قال الطرباين -٢١٣

قل اللهم ال حتبس روحي يف قربي مبظـامل  : يقول ومل أشاهد الشخص
  .خلها اجلنة، وأخرين إىل يوم القيامة حىت ترضي عبادك عينعبادك وأد

فخرج يطلبه حـىت أصـابه يف   : دعا رجل ابن عم له سرق مجل له -٢١٤
: قال أحلـف . كذبت، ليس اجلمل لك: قال اللص.مجلي: احلرم، فقال

ال : فقيل له) أقسم باهللا رب هذا البيت، ما اجلمل لك(فحلف عند املقام 
م صاحب اجلمل بني الركن واملقام، باسـطاً يديـه   فقا. سبيل لك عليه

يدعو على اللص، فما برح مقامه يدعو عليه، حىت أصيب اللص وذهب 
فبلغ ذلك أحـد التجـار   ) مايل وجلمل فالن(عقله، وجعل يصيح مبكة 

فاشترى مجل وأعطاه املظلوم وذهب به، وبقي اآلخر فاقد عقلـه حـىت   
  .وقع من جبل فتردى فأكلته السباع

اتقتلين : بقتل عقبة بن أيب معيط قال rملا أمر النيب : عن الشعيب قال -٢١٥
يا حممد بني قريش؟ قال نعم، أتدرون ما صنع هذا يب؟ جاء وأنا سـاجد  
خلف املقام، فوضع رجله على عنقي وغمزها، فما رفعها حىت ظننت أن 

وجاء مرة أخرى بسـال  ). ستخرجان من مكاما: أي(عيين ستندران 
فألقاه على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمـة  " بأمعاء شاه: أي"شاه 
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  ).أورده السيوطي يف الدر املنثور وصححه. (عن رأسي فغسلته
ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين (وقيل نزل يف عقبة بن معيط   

وكـان الشـيطان لإلنسـان    (: إىل قوله )اختذت مع الرسول سبيال
  ).٢٩-٢٧: الفرقان( )خذوال

 أتباعـه أمر أحد الظاملني املتكربين : وذكر أحد الصاحلني قصة يقول -٢١٦
باقتياد امرأة مظلومة، و القبض عليها لتعذيبها والسخرية ا، فجاءوا ا 

اتق اهللا فلم يلتفت إىل قوهلا، وأمر باستمرار جرها، وال : التقجيروا، ف
وال  اسـتجاب فما  زالت هي تناشده اهللا أن يتركها وأن يتقي اهللا فيها،

رق له قلب، فلما يئست من نفسها، قالت وقد رفعت رأسها إىل السماء 
قل اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم (

اللهم إن كان هـذا  ) ٤٦: الزمر( )نبني عبادك يف ما كانوا فيه خيتلفو
  .الرجل يظلمين، فخذه

  .ى األكتاف وانصرفت هي ساملةفوقع الرجل على ظهره ميتاً، ومحل عل  
. يـا ظـامل  : من اجلهاد أن تقول للظامل: عن ليث بن أيب سليم قال -٢١٧
  ).٣٦كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، للمقدسي(
وحيكى أن بعض الوعاظ دخل على أحد الظلمـة بقصـره وأمـام     -٢١٨

لعت النار دناحاشيته، فأراد االنصراف، فلما قام مس ثوبه فتيلة الشمعة ف
وما مدخل : هذا الظامل: صدق اهللا العظيم فقال له: يف ثوبه ففزع، وقال

البد وأن ختـربين مبـا   : اعفين قال: صدق اهللا العظيم هنا؟ قال الواعظ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٥٢  

وال تركنوا (: إن اهللا تعاىل قال: فأجابه قائالً... قصدت وعليك األمان
النار يف الدنيا قبـل  وقد أصابين . اآلية )إىل الذين ظلموا فتمسكم النار

  .اآلخرة بركوين إليك
أي . اخل )احشروا الـذين ظلمـوا وأزواجهـم   (: قال اهللا تعاىل -٢١٩

أشباههم وأعوام الكافر مع شبيهه، واملنافق مع صاحبه، واملبتدع الغال 
مع قرينه، والزاين مع الزناة، والشارب للمسكر مع السكارى، واملـرايب  

وهكذا كل مـن  ... ملتفرنج املتشبه بالكفار معهممع املتعاملني بالربا، وا
أعان الظلمة بأي شيء فيه أعانه للظلم كان معهم يوم القيامة والغريـب  
ممن يشاهد ظلمهم ويسكت على ذلك وذكر من القول أنه يدعو للظامل 

  .أو يثين عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل
  : قال الشاعر -٢٢٠
  هفته غري خلقظلمت امرءاً كل      
  وهل كانت األخالق إال غرائز            
بلغين أن وفداً وفد على عمر بن عبدالعزيز رمحـه  : عن األصمعي قال -٢٢١

تركت غنيهم موفوراً، وفقريهـم  : كيف تركت الناس؟ قال: اهللا فقال له
قال احلمد هللا ، لو مل تـتم  . حمبور، وظاملهم مقهوراً، ومظلومهم منصوراً

  .لكان يسرياً بعضو من أعضائيواحدة من هذه اخلصال إال 
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قال أحد السلف مسعت أعرابيا يقول وقد ذكر عنده جور وايل مـن   -٢٢٢
لن بالعـدل يف اآلخـرة،   واهللا لئن عزوا بالظلم يف الدنيا ليذ: الوالة فقال
ٍباق رضوا، وإمنا يكون العدل يوم يكون الندم من كثري ولبقليل فان.  

مـا سـبب زوال   : ض أوالد بين أميـة قال أمحد بن املنذر سألت بع -٢٢٣
أن وزراءنا كتموا عنا ما كـان جيـب   : دولتكم؟ قال خصال أربع أوهلا

ظلموا الناس فاجنلوا عن أوطـام   خراجناأن جباة : والثاين. إظهاره لنا
انقطعت األرزاق عـن اجلنـد فتركـوا    : فخربت بيوت أموالنا، والثالثة

ستراحوا إىل غرينا فبذلك زالـت  يئسوا من إنصافنا فا: والرابعة. طاعتنا
  .دولتنا

ال تقفن عند رجل يقتـل  : (rقال رسول اهللا . قال: عن ابن عباس -٢٢٤
مظلوماً فإن اللعنة ترتل على من حضره حني مل يدفعوا عنه، وال تقفـن  

 -كتـاب ). "عند رجل يضرب مظلوماً، فإن اللعنة ترتل على من حضره
  ".٣٤النصيحة، للتربيزي 

خرج سليمان بن عبدامللك يوماً إىل : دالعزيز بن أيب رواد قالعن عب -٢٢٥
بعض الوادي فأصام رعد وبرق وصواعق ففزع سليمان فقال لعمر بن 
عبدالعزيز يا عمر أال ترى؟ فقال يا أمري املؤمنني إمنا هذا صوت نعمـة،  
فكيف لو مسعت صوت عذاب؟ فقال سليمان خذ هـذه املائـة ألـف    

وما هو؟ : أو خري من ذلك يا أمري املؤمنني؟ قال: وتصدق ا فقال عمر
فجلس سـليمان  : قال قوم صحبوك يف مظامل هلم، مل يصلوا إليك، قال

  .فرد املظامل 
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  :قال الشاعر -٢٢٦
  فقل لبين الظاملني حيث حلوا      
  وإن خضت املهند والقطيعا            
  أجاع اهللا من أشبعتموه      
  واشبع من جبوركم أجيعا            
 تكنت أسكن قريباً من املقربة، وذات ليلة مسع: قال أحد الصاحلني  -٢٢٧

صوت صياح وكذبت مسعي، ويف الليلة الثانية تكرر الصوت من جانب 
املقابر، وملا استمر احلال بشكل مزعج ال يدعين أنام توضأت وعزمـت  
على أن أمشي جهة الصوت، فحني مسعته ذهبت جهته وإذا يب أمام قرب 

قل ألوالدي يردوا األرض إىل أهلها، فاسـترجعت  : قولأمسع صاحبه ي
إىل اخللف، ويف الصباح ذهبت أسأل عن صاحب القرب فدللت عليـه،  

  .وأخربت أوالده مبا حدث، فردوا األرض إىل صاحبها وهدأ الصوت
إذا رأيت القاري يلوذ بالسلطان، فأعلم أنه لص، : قال سيفان الثوري -٢٢٨

: ء فأعلم أنه مراٍء، وإياك أن ختدع، ويقال لـك وإذا رأيته يلوذ باألغنيا
ترد مظلمة وتدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعة إبليس، اختـذها القـراء   

  .سلماً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٥٥  

  : قال الشاعر -٢٢٩
  ولو كانت الدنيا ثواباً حملسن      
  إذا مل يكن فيها معاش لظامل            
  فقد جاع فيها األنبياء كرامة      
  ئموقد شبعت فيها بطون البها            
وعظ عمرو بن عبيد أبو جعفر املنصور يف جملسه فبكى أبـو جعفـر    -٢٣٠

يـا  : وأراد أن يكتب شيئاً، والدواة على جنب عمرو بن عبيد، فقال له
فقـال  . أقسمت عليك إال ناولتين: عمرو ناولين الدواة، فلم يناوله فقال

ك أمري املؤمنني يقسم علي: فقال له املهدي. أقسمت، ال أناولك: عمرو
أمري املـؤمنني  : فقال !! يا عمرو أن تناوله الدواة، وتقسم أنت أال تناوله

ما منعك أن تناوله الـدواة؟  : فسأله أصحابه. أقوى على كفارة ميينه مين
مل آمن أن يكتب يف عطب مسلم فأكون قـد شـاركته يف قتلـه    : قال

وأعـوان   أين الظلمة: نادى مناد . فإذا كان يوم القيامة. مبناولته الدواة
  .الظلمة؟ فأكون ممن أعانه

الغوى فارجع إىل القوي، وال  إذا ظلمك: طاء األسكندراينقال ابن ع -٢٣١
  .ختاف منه فيسلط عليك

  .إن الرجل ليظلمين فأرمحه: قال إبراهيم بن زيد -٢٣٢
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ابـن ادم  : مكتوب يف األجنيـل : قال طلق بن حبيب رمحه اهللا تعاىل -٢٣٣
ك حني أغضب، وال أحمقك فيمن أحمق، ابـن  اذكرين حني تغضب أذكر

  . آدم إذا ظُلمت فاصرب، فإين لك ناصراً لنفسك
  :قال الشاعر -٢٣٤
  ظلم القوي للضعيف جار        
  يف األرض واهلواء والبحار              
مر نوح عليه السالم باألسد فضربه برجله : قال جماهد رمحه اهللا تعاىل -٢٣٥

إىل اهللا تعاىل فأوحى إليـه أين ال  فخمشه فبات ساهراً فشكى نوح ذلك 
  .أحب الظلم

يا أبا بكر، ما من عبد ظلم مظلمة فغضـى عنـها هللا   (  rقال النيب  -٢٣٦
  .٢/٤٣٦أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ). عزوجل إال أعز اهللا ا نصرة

أال أدلكم : (rقال رسول اهللا : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه -٢٣٧
أن تصل من قطعك وتعطي مـن  : هل الدنيا واآلخرةعلى خري أخالق أ

  .١١٧رواه البيهقي يف اآلداب ) حرمك، وتعفو عمن ظلمك
أي كأنـك تـرى اهللا   (أعمل كأنك ترى : قال أبو ذر رضي اهللا عنه -٢٣٨

 وعد نفسك يف املوتى، واعلم أن الشر ال ينسى ، واخلري ال يغـين ) تعاىل
. طغيك وإيـاك ودعـوة املظلـوم   وأعلم أن قليالً يغنيك خري من كثري ي

  ).١٢٥رسالة املسترشدين،ص(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٥٧  

دعوة املظلـوم  : (rعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  -٢٣٩
رواه اإلمـام أمحـد يف   ) مستجابة، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه

  .بإسناد حسن همسند
  :قال الشاعر -٢٤٠
  حفظ التاريخ يف طياته       
  ا على العدل الدولاسم من شادو            
  ولقد أنبأ عمن ظلموا      
  فجرى ذكرهم جمرى املثـــــل            
دعوة املظلـوم  : (rعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  -٢٤١

أخرجـه الطـرباين يف   ) جمابة حتمل على الغمام ويفتح هلا أبواب السماء
  .٣٧١٨الكبري

شـفاعة، مـا بـدأت إال    لـو أذن يل يف ال : قال أمحد بن حضرويه -٢٤٢
وال حتسنب اهللا غـافالً  (: بت لتعزيه اهللا تعاىل يف قولهثبالظاملني، ألين ت

وال أغتنم سفراً ال يكون فيه من ال يـؤذيين  : قال )ل الظاملونمعما يع
  .ويظلمين، شوقاً مين لتعزية اهللا تعاىل للمظلومني

 وتعزيـة  كفى ذه اآليـة وعيـداً للظـامل   : وقال ميمون بن مهران -٢٤٣
  .للمظلوم
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أنصر أخـاك  : (rروي عن أنس رضي اله عنه قال قال رسول اهللا  -٢٤٤
كيف هذا؟ أنصره مظلوماً فكيـف  : قالوا يا رسول اهللا. ظاملاً أو مظلوماً

أخرجه البخاري يف كتـاب املظـامل   ) أنصره ظاملاً؟ قال تأخذ فوق يده
  ).تكفه عن الظلم(ورواية الترمذي 

بلـى  : فقال.إن الظامل ال يضر إال نفسه: رة رجالً يقولمسع أبو هري -٢٤٥
  . واهللا، إن احلبارى لتموت يف وكرها بظلم الظامل

  :قال القاضي أبو عبداهللا الدامفاين -٢٤٦
  إذا مهمت بظلم العباد      
  فكن ذاكراً هول يوم املعاد            
  فإن الظلم يوم القصاص      
  ملن قد تزودها شر زاد            
ملا دخل إخوة يوسف عليه السالم عرفهم، : سليمان الداراين قال أبو -٢٤٧

 -وكان ابن خالتـه  -ومل يعرفوه وكان على وجهه برقع فخال بكبريهم
ال : يا بـين : وما هن؟ قال: بأربع، قال: مب أوصاك أبوك؟ قال: فقال له

تتبع هواك فتفارق إميانك فإن اإلميان يدعو إىل اجلنة، واهلوى يـدعو إىل  
وال تسيء بربك . ال تكثر منطقك مبا ال يعنيك فتسقط من عينهالنار، و

  .الظن فال يستجيب لك، وال تكن ظاملاً فإن اجلنة مل ختلق للظاملني
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  .من غري حله، عربون على خرابه ناحلجر يف البنيا: قال ثور بن زيد -٢٤٨
أسست على حجر مـن   -و هي دار البقاء –لو أن اجلنة : وقال غريه -٢٤٩

  .ألوشك أن ختربالظلم 
العدل حرمة والظلم ظُلمة، فالعدل جير إليك احلـوائج،  : وقال حكيم -٢٥٠

  .اجلوائحواجلور يهجم عليك 
ال : يا معشـر الظلمـة  : قرأت يف بعض الكتب: قال مالك بن دينار -٢٥١

جتالسوا أهل الذكر، فإم إذا ذكروين ذكرم بـرمحيت وإذا ذكرمتـوين   
  .ذكرتكم بلعنيت

جييء الظامل يوم القيامة، حىت إذا كان علـى جسـر   : ل أبو أمامةقا -٢٥٢
جهنم، لقيه املظلوم وعرف ما ظلمه به، فما يربح الذين ظلموا بالـذين  

ديهم من احلسنات، فإن مل جيدوا حسنات، محل أيظلموا حىت يرتعوا ما ب
مثل ما ظلموا، حىت يردوا الدرك األسفل من النار معليهم من سيئا.  

من صحيح مسلم أن هشام بن حكيم مر بالشام على أنـاس وقـد   و -٢٥٣
: أقيموا يف الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت، قال ما هـذا؟ قـال  

إن اهللا : (يقـول  rأما إين مسعت رسـول اهللا  : يعذبون يف اخلراج قال
  ).يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا
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بني مظلوم ال  :كيف تركت الناس؟ قال: قيل البن السماك األسدي -٢٥٤
  .ينتصف، وظامل ال ينتهي

إن أوىل الناس بالعفو أقـدرهم علـى   : قال معاوية رضي اهللا عنه  – ٢٥٧
  .وإن أنقص الناس عقالً من ظلم من دونه، االنتقام 

فإـا تسـري   ، إياك ودمعة اليتيم ودعوة املظلوم : قال أبو الدرداء  -٢٥٨
ملظلومني عند السحر يف الدعاء وإذا ارتفعت أيدي ا، بالليل والناس نيام 

  .ضارعة فإا أنفذ يف األحشاء من السهام القاتلة
ألن احليـة ال  ، فالن أظلم من حيـه  : كانت العرب تقول عن الظلم -٢٥٩

وإمنا تقصد كل بيت حمفور من بيوت اهلوام فيهـرب  ، حتفر لنفسها بيتاً 
  .ويتركون هلا خوفاً منها ، أهله

  :قال الشاعر  -٣٠٠
  دل والظلــم عنــد اهللا ميــزانالعــ

  
  سررت باخلري أم ساءتك أزمـان   

  
أبو عبد اهللا احلاكم أصابه يف وجهه ندوب وحبـوب سـنة كاملـة     -٣٠١

باء ومل جيد عالجاً فأشار إليـه  وذهب للصاحلني يدعون له وذهب لألط
فأول ما شرب منها ، حد الصاحلني أن يضع سقاية عند باب بيته فوضعأ

  .رضه أسبوع حىت شفاه اهللالناس مل يستمر م
كـانوا  : وقد قيل حىت الظامل يدفع عنه بالصدقات قال إبراهيم  النخاعي  
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  .يرون أن الصدقة ترفع عن الرجل الظلوم
، قال أبا الوليد كنت مع عثمان بن رائدة بالري فانطفـأ مصـباحه    -٣٠٢

 من أين هذا؟ قال: فقال له عثمان، فذهب غالمه فأخذ له ناراً من قوم 
يقصـد  ( ال تستضيئ بنـارهم  : فطفأه عثمان وقال -مساه–من موضع 

  ).أعوان الظاملة
حـىت اسـتغاث   ، كان ابن طولون قبل أن يتوب ويعدل كان ظاملاً  -٣٠٣

الناس من ظلمه وتوجهوا إىل نفيسة بنت احلسن زيد بن احلسني يشكونه 
قفت ا يف غد فكتبت رقعة وو: مىت يركب؟ قالوا : فقالت هلم ، إليها 

يا أمحد يا ابن طولون فلما رآها عرفها فترجـل عـن   : يف طريقه وقالت
وقدمت فقهرمت ،ملكتم فأسرمت : فإذا فيها ، فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها

هذا وقـد علمـتم أن   ، وأتت إليكم األرزاق فقطعتم، وخولتم فعسفتم
 دوأكبـا ، ذة غري خمطئة ال سيما من قلوب أفجعتموهاسهام األسحار ناف

، أوجعتموها وأجساد عريتموها فمحال أن ميوت الظلوم ويبقى الظـامل 
واظلموا ، وجوروا فإنا إىل اهللا مستجريون ، أعملوا ما شئتم فإنا صابرون

قـالوا  ) وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون( ، فإنا باهللا متظلمون
تقـى األثـار   كتاب صفوة األخبار ومن(فكان هذا سبباً يف توبته وعدله 

  . )٢٠٥ص
  :  قال أحد الشعراء -٣٠٤

  ونستعدى األمري إذا ظلمنا                         
  فمن يعدى إذا ظلم األمري    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٦٢  

من الغرائب العجيبة واملفارقات املضحكة أن : قال أحد العلماء  - ٣٠٥
فيودعون يف ، الظاملني يأخذون األشخاص عند ما ب رياح الفتنة دون ذنب

ذكروا أنه ، هب السجون حىت يأيت اليوم الذي يكون فيه الفرج أو اهلالك غيا
وأطلق سراحه بعد موت احلجاج وكان ذنبه ،وجد أعرايب يف سجون احلجاج

وملا بلغ عمر بن عبد العزيز موت ، أم وجدوه يبول يف أصل مدينة واسط 
  .احلجاج خر ساجداً 

ُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمى ُظْلًما ِإنََّما َی ْأُكُلوَن ِف ي   نَّ الَِّذیَن َیْأإِ(: قال اهللا تعاىل-٣٠٦

نزلت يف رجل من غطفان : قال قتادة )ُبُطوِنِھْم َن اًرا َوَسَیْص َلْوَن َس ِعیًرا   
  .فأكله، وهو صغري يتيم،ويل مال ابن أخيه 

  )٢٣٩للغزايل ص  -مكاشفة القلوب–كتاب (   
:" أنـه قـال   rدري عن النيب ويف تفسري القرطيب عن أيب سعيد اخل-٣٠٧

وقد وكـل ـم ،   ،رأيت ليلة أسري يب قوماً هلم مشافر كمشافر اإلبل
مث جيعل يف أفواههم صخراً من نـار ختـرج مـن    ، يأخذ من مشافرهم

الذين يأكلون أموال اليتامى : يا جربيل من هؤالء قال: فقلت . أسافلهم 
  ".ظلماًً 

حيشر العباد :" يقول rسول اهللا مسعت ر: عن عبد اهللا بن أنيس قال -٣٠٨
يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 

، أنا امللك الديان ال ينبغي ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة : من قرب
وأحداً من أهل النار يطلبه مبظلمة فما فوقها وال ينبغي ألحد من أهـل  
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: قلنا ) وال يظلم ربك أحدا( فما فوقها النار وعنده مظلمة حىت اللطمة 
باحلسنات والسـيئات  : ( يا رسول اهللا كيف وإمنا نأيت حفاة عراة؟قال

  ).وال يظلم ربك أحداً، جزاء وفاقا
  : قال الشاعر -٣٠٩

  فيأخذ احلق للمظلوم منتصفاً             
  من ظامل جار يف العدوان والبطر   

    هرتوالوزن والقسط واألعمال قد ظ      
ـــدو                                    ـــربة تبـــ ــا عـ ووز

  ملعتــــــرب
منتصراً  - r -ما رأيت رسول اهللا -رضي اهللا نعها –قالت عائشة  -٣١٠

من مظلمة قط غري أنه كان إذا أنتهك شيئ من حمارم اهللا عزوجل  كان 
  )٣٠٩للكال باذي ص  -حبر الفوائد–كتاب ( أشدهم يف ذلك 

وحكى يل بعض أخواننا أن بعض الظلمة املترفني جلس : قال القاضي -٣١١
وظهر منه ، يوماً من األيام يف موضع من داره وقد جند له وعنده مجاعة 

فجلس مكانه رجل من ، مث أنه مل يطل أيامه حىت هلك ، ظلم أسرف فيه
فقال له بعض من يرام ظلمه ممن حضـر  ، وشرع يف مثل ظلمه، ضربه 

  : كان قبله جملس الذي
  يف مثل ذا اليوم يف هذا املكان على                  

  مظاملاًهذا السرير تديل الشرفا    
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 -ـذيب اجللـيس الصـاحل    -كتاب( قال فانكسر وأقصر عن الظلم   

  )١٣٧للجريري 
أخلق ، وقد دارت عليها دائرة السوء ، كأنك بدار الظامل:قال حكيم  -٣١٢

  .هار بالظلم أن ينهار يف جرف
  .ويف األخرة ندامة، لباس الظامل يف الدنيا مالمة  -٣١٣
، أن رجل مسكني أراد عبور جسر وكان معه زوجته حـامالً  : قيل -٣١٤

، فمنعوها احلرس إال أن يأخذوا مخسة دراهـم ، راكبة محاراً تريد العبور
فأسقطت ، وقطعوا ذنبه ، فضربوا احلمار وطردوه، فأبيا أن يعطيا ذلك 

إىل من نتظلم فيما فعل بنا؟ قيل لـه  : فاشتد بالرجل حمنته وقال،  جنينها
  .لصاحب القصر

أدفـع إلـيهم   : فعل يب كيت وكيت قال ال بـأس : وقال، فدخل إليه   
وادفع إلـيهم زوجتـك حـىت    ، يعملوا عليه إىل أن ينبت ذنبه ، محارك

  .يطؤوها إىل أن حتمل
، كان هذا حكم من عندكاللهم إن : فرفع الرجل رأسه إىل السماء وقال  

التفت إىل ، فلما خرج الرجل ، وأرضى، فأنا به أرضى، وأنت به راض 
القوم ونظر ما أصام فإذا هم قد سقطوا مجيعاً من على اجلسر فغرقـوا  

  .عضد زوجته وعرب النهربيف النهر فأخذ 
: وقيل ، قيل يندمل من املظلوم جراحه إذا انكسر من الظامل جناحه  -٣١٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٦٥  

  .أهلكه ظلمه، ار حكمه من ج

، قال حممد بن يزيد أمرين عمر بن عبد العزيز بإخراج قوم من السجن -٣١٦
، فأخرجتهم وتركت يزيد بن أيب مسلم كاتب احلجاج فحقـد علـي   

  .ونذر دمي 
قدم يزيد بن أيب مسلم كاتب احلجاج وذلـك  : إذا قيل ، إفريقية بفإين 

فضفر ، وعلم مبكاين فطلبين، هفهربت من، بعد وفاة عمر بن عبد العزيز 
لطاملا سألت اهللا عز وجل أن يعيذين منك :  قلت، فلما دخلت إليه، يب 

ولو سابقين ملك املوت إىل ، واهللا ألقتلنك، ما أعاذك اهللا مين: فقال يزيد
  .قبض روحك لسبقته

، وكتفت، وأمرين فأقمت يف النطع ،فأتى ما ، مث دعا بالسيف والنطع  
، يريد أن يضرب عنقي ، قام ورائي رجل بالسيف منتضيو، وشد رأسي

  .وأقيمت الصالة
أخذته السيوف ، فقال أمهلوه حىت أصلي وخرج إىل الصالة فلما سجد  

( فانصرفت ساملاً ، فقتل ودخل إيل من حل كتايف ورأسي وخلى سبيلي 
  )للتنوخي -كتاب الفرج بعد الشدة

  : قال الشاعر -٣١٧
  لدهر حراً ظلمتهفال تأمنن ا          

  فما ليل جمروح الفؤاد بنائم   
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:"  rقـال رسـول اهللا   : قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال -٣١٨
رواه احلاكم يف " اتقوا دعوات املظلوم فأا تصعد إىل السماء كأا شرار

  .مستدركه
إذا :"  rقال رسول اهللا : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  قال -٣١٩

لص املؤمنني من النار حبسوا بني اجلنة والنار فيتقاضون مظامل كانـت  خ
 ا أذن هلم بدخول اجلنة والذي نفسبينهم يف الدنيا حىت إذا نقوا  وهذبو

أخرجـه  ) حممد بيده ألحدهم مبسكنه يف اجلنة أدل مبرتله كان  يف الدنيا
  .البخاري يف باب املظامل

  .األمور رشداً ال تظلم أحداً تلقى يف كل: وقيل -٣٢٠
  : قال الشاعر -٣٢١

  وما شكوت ألين إن ظُلمت فكم        
  قبلي من الناس يف درب اهلدى ظلموا             

ومنـهم  ، فمنهم من عوجل، والتاريخ عامر بأخبار قوم آذوا وظلموا  -٣٢٢
كما ، أصابت أوالده وأحفاده وأهل بيته، غري أن عاقبة ظلمة، من أمهل

بعض اخللفاء يف التاريخ الغابر أن أعدائهم ملا انتصـروا  كان عاقبة ظلم 
فلم يفلـت  ، قتالً ذريعاً ، عليهم قتلوا أوالدهم وأحفادهم حىت النساء 

بل أن بعضـهم  ، أو من هرب إىل األماكن القاصية، إال الرضيع ، منهم
وأخرجـوا رممهـم   ، فنبشوا قبورهم، جتاوز األحياء منهم إىل األموات

مث أحرقوها بالنار وقد نقل أهل التاريخ هذه األخبار ، طوضربوها بالسيا
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فرمبا ، شاهد عليهم، ليعلم الظلمة يف كل زمان أن أخبارهم تنقل وتبقى
  .وإن مل يتركوه هللا سبحانه، تركوا الظلم هلذا

على احلجـر   rمررنا مع رسول اهللا : قال ابن عمر رضي اهللا عنهما -٣٢٣
وا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن ال تدخل:  rفقال لنا رسول اهللا 

مث زجـر فأسـرع          ، حذراً أن يصبكم مثل ما أصـام ، تكونوا باكني
  ) .رواه الشيخان( 
  .واهلبة قبل السؤال، ترك الظلم: السؤدد: قال األحنف بن قيس -٣٢٤
أنصـر  :"  rقال رسول اهللا : عن أنس ابن مالك رضي اهللا عنه قال -٣٢٥

يا رسول اهللا هذا ننصره مظلوماً فكيـف  : قالوا: مظلوماً أخاك ظاملاً أو
  .رواه البخاري ومسلم والترمذي" تأخذ فوق يديه: ننصره ظاملاً؟ فقال

  :قال الشاعر -٣٢٦
  إذا أنا مل أنصر أخي وهو ظامل

  على القوم مل أنصر أخي حني يظلم            
:"  r قال رسـول اهللا : عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال -٣٢٧

ال ينقص مال من : ثالث والذي نفس حممد بيده إن كنت حلالفاً عليهن
وال يعفوا عبد عن مظلمة يبتغي ا وجه اهللا عز وجل ، صدقة فتصدقوا 

إال زاده اهللا ا عزاً يوم القيامة وال يفتح عند باب مسألة إال فتح اهللا عليه 
  .رواه أمحد" باب فقر
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وشر من هـذا  ، زاد للمعاد الذنب بعد الذنبشر ال: ظلم الظامل: قيل -٣٢٨
  .ظلم العباد

وحيصل املقصود ، وقيل بالظلم يزول امللك وباللطف تقتنص األسود  -٣٢٩
  )١٩٥للشرباوي ص -عنوان البيان وبستان األذهان -كتاب( 
بـني العبـد   :"  rقال رسول اهللا : عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال -٣٣٠

وأصعبها الوقوف بني يـدي اهللا  ، اا املوتأهو، وبني اجلنة سبع عقاب
  ).٧٦٢٥كرت األعمال : ( تعاىل إذا تعلق املظلوم بالظاملني

وال تبعثك ، ورق هلا إن واجهك ا، قيل أحذر دعوة املظلوم وتوقها -٣٣١
وحسـبك  ، وبعزتـك بغيـاً   ، العزة على البطش فتزداد ببطشك ظلماً 

  .منصوراً من كان اهللا ناصره 
: الشيخ عصام العويد قصة شاب أتى إليه وجلس جانبه وقـال  ذكر -٣٢٣

هذا الشاب أترى عيناي خضرواتني وترى منظري كنـت بغـري حليـة    
ستتزوج أبنيت بـاحلالل أو  : وكنت أجتمل وهكذا فأتتين إمراءة وقالت 

  ....باحلرام ستتزوجها حىت ولو بسحر
ـ ،وبعد أيام أحسست أين كانون أذهب : قال    رك بـدون  وآيت وأحت

اللـهم أن  : شعور فذهبت لبيت اهللا احلرام ودعوت اهللا عزوجل وقلـت 
  ....كنت مسحوراً فاجعل من سحرين يتمىن املوت فال جيده

خرجت فإذا باتصال هاتفي يقول فالن تعرف املرأة اليت سـحرتك  : قال  
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٦٩  

قبل حلظات حصل هلم حادث سيارة : نعم قالت: قال... وتعرف ابنتها
أما األم فجاءها اختالل يف رأسها واآلن حولوهـا  .. ت أما البنت فمات
  .ملستشفى شهار

ال يقف أحكم موقفاً يضرب فيه مظلـوم فـإن   : " قال rعن النيب  -٣٣٣
الرتبـة يف   –كتـاب  " ( اللعنة ترتل على من حضر حيث مل يدفعوا عنه

  ).٣٥٠للماوردي ص  -طلب احلسبة
ذي سلبك ما كنت فيـه ؟  ما ال: سئل بعض امللوك بعد زوال ملكه -٣٣٤

شهواتنا شغلتنا عن التفرغ ملهمتنـا ووثقنـا بكفائتنـا فـآثروا     : فقال
ففسدت نيـام علينـا   ، وظلم عمالنا رعيتنا، بصالحهم على صالحنا 

  .ومتنوا الراحة منا
أتق يا علي دعوة املظلـوم  ( أورد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد  -٣٣٥

إسـناده  : قال حمققة)  لن مينع ذا حق حقهوإن اهللا، فإمنا يسأل اهللا حقه
  .ضعيف جداً 

إين لواقف على رأس املأمون يوماً وقد جلـس  : قال قحطبة بن محيد  -٣٣٦
امرأة عليها هيئـة   -وقد هم بالقيام –فكانت آخر من تقدم ، للمظامل 

السالم عليكم يا أمـري  : السفر وعليها ثياب رثة فوفقت بني يديه فقالت
وعليك السالم يا : فقال هلا حيي، ظر املأمون إىل حيي بن أكتم املؤمنني فن

  : أمة اهللا تكلمي حباجتك فقال
  ياخري منتصف يهدى له الرشد      
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٧٠  

  ويا إماما به قد أشرق به البلد              
  تشكو إليك عميد القوم أرملة      
  عدى عليها فلم يترك هلا سبد              

  
  ايعي بعد منعتهايوابتز مين ض

  ماً وقرف مين القلب والولدظل              
  :فأطرق املأمون حيناً مث رفع رأسه إليها وهو يقول

  
  يف دون ما قلت زال الصرب واجللد      
              عين وأقرح مين القلب والكبد  
  هذا أذان صالة العصر فانصريف      
              احضري اخلصم يف اليوم الذي أعد  
  فالس السبت إن يقضي اجللوس لنا      
              لس األحدننصفك منه وإال ا  

، فلما كان يوم األحد جلس فكان أول داخل إليه تلـك املـرأة   : قال
وعليكم السالم ورمحة اهللا : السالم عليكم يا أمري املؤمنني فقال : فقالت 

، وبركاته مث قال أين اخلصم؟ فقالت الواقف على راسك يا أمري املؤمنني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

٧١  

ا أمحد بن أيب خالد خذ بيدي فـأجلس  ي: فقال ، أومأت إىل العباس ابنه
فجعل كالمها يعلو كالم العباس فقال هلا أمحد بن ، معها جملس اخلصوم

يا أمة اهللا إنك بني يدي أمري املؤمنني وإنك تكلمـني األمـري   : أيب خالد
العباس  فاخفضي ، من صوتك فقال املأمون دعها يا أمحد فـإن احلـق   

برد ضيعتها إليها وعاقب ابنه العباس أنطقها والباطل أخرسه مث قضى هلا 
بسبب ظلمه هلا وأمر بالكتاب هلا إىل العامل الذي ببلدها أن يـوفر هلـا   

كتاب أنيس املسـافر وسـلوة   ( ضيعتها وحيسن معاونتها وأمر هلا بنفقة 
      ) ٤٢٨ص  -احلاضر

ألن أبيـت علـى حسـك    : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  -٣٣٧
جر يف األغالل مصفداً أحب إىل مـن أن ألقـى اهللا   السعدان مسهداً وأ

، وغاصباً لشيء مـن احلطـام   ، ورسوله يوم القيامة ظاملاً لبعض عباده
ويطـول يف الثـرى   ، وكيف أظلم أحداً لنفسٍ يسرع إىل البلى قفوهلـا 

  .حلوهلا
ومن أحسن إىل مظلوم ، من مكن من مظلوم زال إمكانه : قال حكيم -٣٣٨

  ).٣٢ص -اب متعة النفوسكت. ( زال إحسانه
سبحان اهللا كم بكت يف تنعم الظـامل عـني   : قال ابن القيم رمحه اهللا -٣٣٩

  .أرملة واحترقت كبد يتيم وجرت دمعة مسكني
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  :قال الشاعر -٣٤٠
  مازال يظلمين وأرمحه        
  حىت بكيت له من الظلم              
بعـض   ومـن ، والظلم ظلمات ، الظلم ال يدوم وأن دام دمر : قيل  -٣٤١

  .والعدل نور ومن بعض نوره راحة الضمري، ظلماته السجون
: حدثتين أمي قالـت : عن عبد ايد بن عبد العزيز بن أيب رواد قال -٣٤٢

أة تلد البنات فولدت تسع بنات فلما محلت العاشرة قـال  كان مبرواً امر
إن : قالـت  ، يا فالنة إن ولديت هذه املرة ابنة فأمحـدي اهللا ، هلا النساء

فأتيتـها  : قالت فولدت خرتيرة قالـت أمـي  ، ولدت ابنة مل أمحد اهللا 
فما كان " مث ماتت ، فنظرت إىل اخلرتيرة حتت ثياا فعاشت ثالثة أيام 

 -فضيلة الشكر–كتاب ". ( اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
  ).٣٨للخرائطي ص 

أخلـق  ، ئرة السـوء  وقد دارت عليها دا، كأنك بدار الظامل : قيل -٣٤٣
  .الظامل أن ينهار يف جرف هار

  :قال الشاعر -٣٤٤
  ومل أحلل بــــواد فيه ظـــلم        
  وأنت حللت فيه واملتا              
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٧٣  

  :أتى يزيد بن عبد امللك برجل فأراد قتله فقال -٣٤٥
  عسى فرج يأيت به اهللا به        
  له كل يوم يف خليقته أمر              

اهليثم بـن  " دخل ، فلما مهوا بقتله ، اقتلوه ، ن عنقكواهللا ألضرب: فقال يزيد
هـو  : فقال، يا أمري املؤمنني هب جمرم القوم لوا فدهم: فقال " األسود

  ).فأىب اهللا أن يقتله، يأىب على اهللا : ( فخرج الرجل وهو قول، لك
ووفر العدد واسـتجلب املـدد   ، قيل الظامل خمذول وإن حشر وحشد -٣٤٦

 -كتاب آداب امللـوك . ( دل منصور وإن تفرد وجترد وكثر العدد والعا
  ).٩١ص  -للثعاليب

كان رجل من العرب يف اجلاهلية إذا رأى رجل يظلم ويعتدي يقول  -٣٤٧
فريون ذلك حىت مات رجل ممن قال ذلـك  ، فالن ال ميوت ميتة سوية: 

: فلم يقبل حىت تتابعت األخبار فقال، فيه فقيل له مات فالن ميتة سوية 
  .فإن لكم داراً سوى هذه جتازون فيها: كنتم صادقني وإن

  .إذا أراد اهللا أن يتحف عبداً قيض له من يظلمه: قيل  -٣٤٨
  :قال الشاعر -٣٤٩
  تفـــرح أن تغــــلبين ظاملــــاً          
  والغالب املظــلوم لو تعــلم              
ال  أقصر يا هـذا : فقال، مسع ابن سريين رجالً يدعو على من ظلمه -٣٥٠

  .يربح عليك ظاملك
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٧٤  

فظلم رجـالً  ، استعمل عتبة بن أيب سفيان رجالً من آله على الطائف -٣٥١
  : فمثل بني يديه فقال، فأتى األزدى عتبة، من أزد شنوءة

  أمرت من كان مظلوماً ليأتيكم        
  فقد أتاكم غريب الدار مظلوم              

واهللا مـا أحسـبك   ، ياً إين أراك أعرابياً جاف: فقال له عتبة، مث ذكر ظالمته
أرأيت إن أنبأتك ذلك أجتعـل  : فقال، تدري كم تصلي يف اليوم والليلة 

  :فقال األعرايب، يل عليك مسألة قال نعم
  إن الصالة أربع وأربع        
  مث ثالث بعدهن أربع              

  *مث صالة الفجر ال تضيع* 
، ريفقال األعرايب كم فقار ظهرك؟ فقـال ال أد ، فأسأل: فقال صدقت  

  .ردوا عليه غنيمته: فقال أفتحكم بني الناس وأنت جتهل من نفسك قال
إن أول خلق اهللا حياسب يوم القيامة الدواب : قال حيي بن جعده قال -٣٥٢

واهلوام حىت يقضي بينها حىت ال يذهب شيء بظالمه مث جيعلها ترابـاً مث  
يـا ليـتين    (يبعث الثقلني األنس واجلن فيحاسبهم فيومئذ يتمىن الكافر 

  ).١٧٢ -للسيوطي -البدور السافرة –كتاب (  )كنت تراباً
  .واحنسام املادة وانقطاع املدد، من نتائج الظلم قصر املدة: قيل -٣٥٣
: فصعد املنرب فما محد اهللا وال أثين عليه حىت قـال ) تبالة( ويل أعرايب  -٣٥٤
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٧٥  

اهللا ما أعرف وأين و، وألين بالدكم رسم هذه، إن األمري أعزنا اهللا وإياه
ولن أويت بظامل وال مظلوم إال أوجعتهما ضرباً ، من احلق موضع سوطي

  .فكانوا يتعاملون باحلق بينهم وال يرتفعون إليه، 
  )١٤٥ص  -ألبن قتيبة الدينوري -عيون األخبار-كتاب ( 

السلطان ظل اهللا يف األرض يأوي إليـه كـل     ( rقال رسول اهللا  -٣٥٥
، عدل كان له األجر وكان على الرعية الشـكر فإن ، مظلوم من عباده

وإذا ، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعيـة الصـرب  
وإذا ، جارت البالد قحطت السماء وإذا منعت الزكاة هلكت املواشـي  

وإذا أخفرت الذمة أديـل الكفـار أو   ، ظهر الزنا ظهر الفقر واملسكنة 
  )٤/٩٦: مي يف جممع الزوائد رقم أخرجه اهليث.   ( كلمة أو حنوها 

: وإمنا الظامل من يقـول  ، من قال ال يف حاجة مطلوبة فما ظلم : قيل -٣٥٦
  .ال بعد نعم

  :قال أبو عبد اهللا الدمغاين شعراً -٣٥٧
  إذ ما مهمت بظلم العباد         
  فكن ذاكراً هول يوم امليعاد            
ألنـه  ، من حـرام   أفقر الناس  أكثرهم كسباً: قال بعض احلكماء  -٣٥٨

  ).١٧٣املخالة للعاملي ص -كتاب.( استدان بالظلم ماال بد له من رده 
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٧٦  

قال معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما إن أوىل النـاس بـالعفو    -٣٥٩
  .وإن أنقص الناس عقالً من ظلم من دونه، أقدرهم على األنتقام

أهـل الـدنيا    أال أدلكم على أكرم أخـالق :"  rقال رسول اهللا  -٣٦٠
وتعطـي مـن   ، وتصل من قطعـك ، أن تعفوا عمن ظلمك : واألخرة 
  ).ضعف حمققة احلديث ٥٩ص -للبيهقي –كتاب اآلداب " ( حرمك

من ويل من أمر الناس شيئاً مث أغلق بابـه دون  :"  rقال رسول اهللا  -٣٦١
املسكني واملظلوم وذوى احلاجة أغلق اهللا تبارك وتعاىل أبـواب رمحتـه   

( أخرجه اإلمام أمحد يف املسـند  ) جته وفقره افقر ما يكون إليهادون حا
٥/٢٣٩..(  

  
  :قال الشاعر -٣٦٢
  تأن وال تعجل ألمر تريده        
  وكن رامحاً للناس تبلى براحم            
  فما من يد إال يد اهللا فوقها      
  وال ظامل إال سيبلى بأظلم          
ن العقوبة وإن طالـت  الظامل على مدرجة م: قال علي رضي اهللا عنه  -٣٦٣

ولألمهـال  ، واملظلوم موقوف على النصرة وإن عظمت حمبتـه  ، مدته
  .ولآلجال ايات، غايات
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  :قد تاب فظلم) من لصوص احلجاز(قال أبو املطرب  -٣٦٤
  ظلمت الناس فاعترفوا بظلمي 

  فتبت فأزمعوا أن يظلموين      
  فلست بصابر إال قليالً 

  فإن مل ينتهوا راجعت ديين      
إمام ظلوم : صنفان من أميت لن تناهلما  شفاعيت:"  rقال رسول اهللا  -٣٦٥

  )٢٣٢البن حجر املكي ص –الزواجر  –كتاب "  ( غشوم وكل غال مارق
خـرج  ) مواعظ امللوك والسـالطني ( ذكر ابن اجلوزي رمحه تعاىل يف كتاب  - ٣٦٦

ت مطراً كسرى يف بعض األيام للصيد فانقطع عن أصحابه وأظلته سحابة فأمطر
فانتـهى إىل كـوخ   ، فمضى ال يدري أين  يذهب، شديداً حال بينه وبني جنده 

، فأقبلت ابنتها ببقرة قد رعتـها ، فرتل عندها وأدخلت العجوز فرسه ، فيه عجوز 
ـاً  : ورأى كسرى لبنها كثرياً فقال، فاحتلبتها  ينبغي أن جنعل على كل بقرة خراج

ـا  مث قامت البنت يف، فهذا حالب كثري،  ، آخر الليل لتحلبها فوجدا ال لنب فيه
: وكيف ذلك؟ فقالـت  : يا أماه قد أضمر امللك لرعيته سوءاً قالت أمها: فنادت 

ـيالً فاضـمر   : فقالت هلا أمها ، إن البقر  ماتبز بقطرة من لنب اسكيت فإن عليك ل
ـا   كسرى يف نفسه العدل والرجوع عن ذلك العزم فلما كان آخر الليل قالت أمه

ـا  : فقالت ، فقامت فوجدت البقرة حافالً ، ومي أحليب ق يا أماه قد واهللا ذهب م
فركب وأمـر  ، يف نفس امللك من السوء فلما أرتفع النهار جاء أصحاب كسرى
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٧٨  

كيف علمتما ذلك؟ فقالـت  : وقال ، فأحسن إليهما ، حبمل العجوز وابنتها إليه
ـنا   إنا ذا املكان منذ كذا وكذا ما عمل في: العجوز  ـبت أرض نا بعدل إال خص

ـا               ، وأتسع عيشنا وما عمل فينا بظلم إال ضاف عيشنا وانقطعت مواد النفـع عن
  ) للدمريي - حياة احليوان الكربى- كتاب ( 
ـأن يقولـوا    - السلف–وكانوا  - ٣٦٧ إين  (:يتوقون ظلم السلطان إذا دخلوا عليه ب

  . )أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقياً
قرأت يف الزبور إين أنتقم من املنافق باملنافق مث أنتقم مـن  : مالك بن دينار قال - ٣٦٨

ـا   (ونظري ذلك يف كتابه تعاىل : املنافقني مجيعاً قال نويل بعض الظاملني بعضاً مب
ـاب الـدرر املنتثـرة   (  ١٢٩سورة األنعام األية رقـم    )كانوا يكسبون  - كت

  ).١٨٤للسيوطي 
أحرق الزوج زوجته : ( رجل ظامل تقول اجلريدة ونشرت إحدى اجلرائد خرب - ٣٦٩

زوجته احلبلى ألا رفضت اخلـوض لقـوهلم أن الـزوج    ، مبساعدة أمه وأخوته
ـا    جيربها على احلياة امللوثة باملعاصي و يطلبون منها اإلتيان باملال من بيـت أبوه
ـال وكانـت زوجتـه     وإخوا أو ترقص هي يف احلفالت واملنتزهات جللب امل

ألمر السوء دائماً ففي يوم من األيام شدد الزوج مبساعدة أمـه وأخوتـه   ترفض ا
ـا بعـد أن    على الزوجة اليت كانت حامالً  بعد أن خلع ثياا أمام أطفاله وأحرقه
رمى عليها املادة املشعلة مث جاء ا إىل املستشفى ليظن الناس أنه الـزوج الـويف   

أىب ( املستشفى فجاء سـعيداً  ساعة يف  ٣٦لكنها ماتت بعد مضي ، للمحروقة 
ـاكم   ، جبمثاا ورماها أمام بيت أخوته وفر هارباً ) زوجها وبعد دفنها أمـر احل
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٧٩  

بنبش قربها واألطباء ليكشفوا عليها وقد رأى هذا املنظر كثري من أقرباء املتوفيـة  
ـاب قصـص   ( احملروقة ومت القبض على ارمني وجزاء سيئة سيئة مثلـها   كت

  ). ٣٧٤حممد عبد الستار  - تزوجاتاملتزوجني وامل
  .قبيح الذكر واألحدوثة، قيل مال الظلم قليل املعونة واملغوثة - ٣٧٠
وقد ركبوا على مناخرهم وحتكمت سيوف احلـق يف  ، كأنك بالظلمة: وقيل  - ٣٧١

  .متاجرهم
من الظلم االجتماعي عضل املرأة من ويل أمرها هناك أب جاهل منع ابنته مـن   - ٣٧٢

  .ا تقدم هلا خاطب أخفى عنها ألنه يأكل راتبها كل شهرالزواج كلم
ورجل آخر منع بناته الست من الزواج ألنه يسلبهن رواتبهن يف آخـر كـل   -   

ـأن    شهر حىت اتصلت إحداهن بأحد العلماء وهي تبكي وتدعوا على والـدها ب
ـترط   حيرمه اهللا اجلنة كما حرمها الزواج وقصة رجل كبري بالسن زوج ابنته فاش

ريال يف كل شهر من راتب ابنته حىت بعد الزواج ضـريبة علـى    ٢٠٠٠سه لنف
  .املسكينة األسرية مقابل أن يسمح هلا بالزواج

وطلق عشرات األزواج زوجام ألن رفضن إعطائهم رواتبهن كاملـة غـري     
ـاحبها  ـأين  ، منقوصة وكأن املرأة سلعة تباع وتشترى أو متجر يدر الربح لص ف

ـا؟ ومـن   تذهب املرأة وإىل  اين تشتكي؟ من يسمع صراخها ؟ ومن ميسح دمعه
ـاً   ، يقل عثرا؟ ومن جيرب كسرها؟ وإذا كان أبوها جباراً عنيداً  ـا شرس وزوجه

  .ما هلا غري اهللا هو ينتقم للظامل من املظلوم، وأخوها عاقاً بعيداً ، مريداً 
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٨٠  

املعتصـم يـوم    ملا خرج أبو عبد اهللا أمحد بن حنبـل إىل : قال حيىي بن نعيم  - ٣٧٣
ـاء  ، ضرب قال له العون املوكل به أدع على من ظلمك قال ليس بصابر من دع

  .البن مفلح  - كتاب اآلداب الشرعية. ( على من ظلمه 
  :قال الشاعر - ٣٧٤
  خناف على حاكم عادل         
  ونرجو فكيف مبن يظلم            
 مـن سـخف   بعضهم يأيت بفأس ويقطع شجرة إميانه؟ إال: ( قال أحد العلماء - ٣٧٥

ـتقبلة ، عقله ال يظن الظان أن من مات مات  ـيبة  ، ولكن أهوال وأمور مس املص
ـاطر    –كتاب )  ( الطامة إن اإلنسان خيرج من الدنيا وهو ظامل نفح الطيـب الع

  ).٣٤٠ص 
ـارع     rكان النيب  - ٣٧٦ ـان يس ينتصر للمظلومني لينشر العدالـة يف األرض وك

ما أخرجه ابن إسحاق رمحـه اهللا  ، مني ألنصاف املظلومني وإن كانوا غري مسل
ـال ، وكان رواية ، حدثين عبد امللك بن عبد اهللا ابن أيب سفيان الثقفي: قال  : ق

ـا  ، قدم رجل من إراش بإبل له مكة فأقبـل  ، فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأمثا
يف ناحيـة املسـجد    rورسول اهللا ، اإلراشي حىت وقف على ناد من قريش 

على ابن احلكـم  ) أي ينصفين( من رجل يؤديين ، يا معشر قريش :فقال، جالس
فقال لـه  : وقد غلبين على حقي؟ قال ، ابن سبيل ، فإين رجل غريب ، ابن هشام

وهم يهزءون به ملا  rلرسول اهللا  - أترى ذلك الرجل اجلالس: أهل ذلك الس
فأقبـل  ، أذهب إليه فإنه يؤديـك عليـه   –يعلمون بينه وبني أجهل من العداوة 
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٨١  

إن أبا احلكـم بـن   ، يا عبد اهللا : فقال rاإلرشي حىت وقف على رسول اهللا 
وقد سألت هـؤالء  ، هشام قد غلبين على حق يل قبله وأنا رجل غريب ابن سبيل

القوم عن رجل يؤديين عليه يأخذ يل حقي منه فأشاروا يل إليك فخذ يل حقـي  
ـام معـه    rرسول اهللا وقام معه ،انطلق إليه : قال ، منه يرمحك اهللا  فلما رأوه ق

  فانظر ماذا يصنع ؟، قالوا لرجل ممن معهم اتبعه
ـال   : حىت جاء فضرب عليه بابه فقال rوخرج سول اهللا : قال   : من هـذا ؟ ق

ـال السـهيلي  ( وما يف وجهة من رائحة ، فاخرج إيل فخرج إليه، حممد  أي : ق
ال تـربح  ، نعم : حقه قال أعط هذا الرجل: فقال ، قد انتقع لونه) بقعة من روح

ـال ، فدخل فأخرج إليه حبقه فرفعه إليه : حىت أعطيه الذي له قال مث انصـرف  : ق
فأقبل اإلرشي حىت وقف علـى  ، احلق بشأنك : وقال لإلرشي:  rرسول اهللا 

وجاء الرجل الـذي  : جزاه خرياً فقد واهللا أخذ يل حقي قال: فقال السذلك 
  .اذا رأيت؟ وحيك م: فقالوا ، بعثوا معه

فخرج إليه وما معـه  ، واهللا ما هو إال أن ضرب عليه بابه، عجباً من العجب: قال  
نعم ال تربح حىت أخرج إليه حقـه فـدخل   : أعط هذا حقه فقال: روحه فقال
  .فأعطاه إياه، فخرج حبقه 

ـا  : فقاال هللا ، مث مل يلبث أبو جهل أن جاء : قال   ويلك يا مالك؟ واهللا رأينا مثل م
ومسعـت صـوته   ،وحيكم واهللا ما هو إال أن ضرب على بأيب : عت قط قالصن

ما رأيت مثـل  ، وإن فوق رأسه لفحالً من اإلبل ، فملئت رعباً مث خرجت إليه 
وال أنيابه لفحل قـط  ) أصل العنق- والقصرة - الرأس –اهلامة ( هامته وال قصرته 
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٨٢  

  .واهللا لوا بيت ألكلين 
  :قال الشاعر - ٣٧٧
  الظامل وال تنتصرأصرب على         
ـامل                 فالظلم مردود على الظ
ـا         ـاً فمـ   وكـل إىل اهللا ظلوم
م               ـاـئ ـامل بالـن   ريب عــن الظـ
وقيل الظلـم  ، ظلم الظامل يقوده للهالك: ظلم الضعيف أفحش الظلم وقيل: قيل - ٣٧٨

  )مويمجال اخلواطر للح- كتاب.  ( وقيل الظلم جيلب النقم ويسلب النعم، لئيم
لو أن اهللا تعاىل عذب أهـل مساواتـه   : عن أيب ابن كعب رضي اهللا عنه قال - ٣٧٩

ـامع العلـوم   .  ( لعذم وهو غري ظامل هلم من أعماهلم، وأهل أرضه  كتاب ج
  ).٤٣٨/ ١البن رجب  - واحلكم

أول من أفرد للمظامل يوماً عبد امللك بن مروان وكان يرد مشـكالا إىل  : قيل - ٣٨٠
ـاليم    أدريس األ ـاب  ( ودي لرهبة الناس من عبد امللـك مث تفاقمـت املظ كت
  ) .١٣٢للونشريسي ص - الواليات

  :قال الشاعر  - ٣٨١
  ال تعجبوا للظامل يغشى أمة      
  .فتنوء منه بفادح األثقال            
  ظلم الرعية كالعقاب جلهلها      

  أمل املريض عقوبة األمهال            
ـان ظلمـين   : فقال، رجالً أن رجالً لطم : عن طلحة بن مصرف - ٣٨٢ اللهم إن ك
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٨٣  

) أي أخذت بعض حقك بالدعاء عليـه ( قد استوفيت : فاكفينه فقال مسروق 
  .قال سامل بن اجلعد الدعاء قصاص

ـال لـه   ، وجعل يقع فيـه ، شكا رجل إىل عمر بن عبد العزيز رجالً ظلمه - ٣٨٣ فق
ـيتها   وقـد ا ، خرياً من تلقاه، إنك أن تلقي اهللا ومظلمتك كما هي: عمر ستقض

  ).٤١ألبن رجب ص  - خمتصر فيما روي عن أهل املعرفة - كتاب(
، ما من عبد ظُلـم مبظلمـة  : ( قال rوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  - ٣٨٤

  ).٤٣٦/ ٢( أمحد يف املسند ) إال أعز اهللا ا نصره، فيغضي عنها هللا عزوجل 
وذلـك قولـه   ، ن ظلمهقد أرخص له أن يدعو على م: قال احلسن البصري - ٣٨٥

قد أرخص لـه أن يـدعو   : وقال .. ومن صرب فهو خري )إال من ظلم  (تعاىل 
اللـهم  : ولكن قل، وقال ال تدع عليه ... من غري أن يعتدي عليه، على من ظلمه

  .واستخرج حقي منه، أعين عليه 
ـ  - ٣٨٦ ه كان بعض العارفني يدعو لظاملة و بعضهم سرق له شيئ فقيل له ادع اهللا علي

  .وإن كان غنياً فأقبل بقلبه، اللهم إن كان فقرياً فأغنه : فقال
فإمنا سـعى يف مضـرته   ، ال يكربن عليك ظلم من ظلمك: قال أحد العلماء - ٣٨٧

  .ونفعك 
: قال أيـوب  ، آذى رجل أيوب السيختياين وأصابه أذى شديداً فلما تفارقوا  - ٣٨٨

  .إنا نفارقه وخلقه معه، إين ألرمحه 
ما حدث يف تركيا قبل عدة سنوات أن مـزق املصـحف   :ظلم النفسومن  - ٣٨٩
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٨٤  

ـان     حتت أقدام الراقصات حني أقيمت حفلة راقصة على شـواطئ البحـر ك
ظابطاً برتية لواء من إسرائيل وجنـراالت مـن   ) ٣٠( موجوداً فيها ما يزيد على 

أقـدام   أمريكا وتركيا وأثناء قيام احلفلة قام لواء تركي بتمزيق القرآن ورميه حتت
وقد قال اهللا فيـه  ) اين اهللا حىت حيفظ القرآن( الراقصات اليهوديات وقال الضابط 

وقد أشار الشيخ عبد املنعم أبـو زنـط    )إن حنن نزلنا الذكر وإن له حلافظون (
  :الذي حتدث عن هذه الواقعة حيث قال

مث طلـب منـه   ... حضر النقيب ومعه القرآن حيث كلفه اجلنرال بقراءة القرآن
ـات   تفسرياً اآليات القرآنية اليت قرأها النقيب إال أن األخري اعتذر عن تفسري اآلي

مث أخذ اجلنرال التركي القرآن فمزقه وألقى به حتت أقـدام  .. القرآنية لعدم معرفته
ويشري الشيخ أبو زنط أن النقيب الـذي أحضـر القـرآن أحـس     ، الراقصات 

فغادر القاعدة مسرعاً حـىت ميكنـه   باخلوف الشديد من تصرف اجلنرال العلماين 
وإنتـهاء   ، اهللا أن يروي احلقائق ابتداءاً بالعقوبة اإلهلية غرية على القرآن الكـرمي  

غطـى تلـك   ) زهـري  ( أوالً بضوء شديد لونه : بالزاالزل املدمرة والذي بدأ 
ـار شـديد   ، املنطقة   ،وثانياً شق البحر مث تصاعد منه  نريان  ملتهبة يرافقها انفج
القى اجلبار سبحانه بتلك القاعدة البحرية احلربية وسط نـريان ملتهبـة يف   : وثالثاً

  ... قاع البحر
ـار  ،مل يستطيعوا أنتشال جثة ضابط واحد من أولئك الذين أغرقهم اهللا: رابعاً وأش

ألشيخ أبو زنط أن املتواجدين يف القاعدة البحرية  عددهم ثالثة األلف من بـني  
  .خدم وراقصاتضباط وجنود وحرس و
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٨٥  

  :قال الشاعر - ٣٩٠
  نامت جفونك واملظلوم منتبه       
  يدعو عليك وعني اهللا مل تنم            
دعـوة  : أربع دعوات ال حيجنب عن اهللا : قال عون بن عبد اهللا رمحه اهللا تعاىل  - ٣٩١

  .ودعوة رجل ألخيه بظهر الغيب، ودعوة مظلوم، وإمام مقسط، والد راضٍ 
ـان ابـن   ، حممد حيلل من ظلمه يكره لنفسه اخلصـوم  كان القاسم بن  - ٣٩٢ وك

أرأيت الرجل ميوت وعليه دين ال : املسيب ال حيلل أحد وسئل عن ذلك فقيل له
  وفاء له؟

ويف روايـة أخـرى يغتابـه    ، وأما الرجل الظامل ، أفضل عندي أن أحلله : قال  
يظلمـون   إمنا السبيل على الـذين  (قال اهللا عز وجل ، وينتقصه فال أرى ذلك 

  ).١٥٨أليب حممد القريواين ص  –كتاب اجلامع (  )الناس
عن جربيل عليه السالم عـن اهللا   rعن  أيب ذر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا - ٣٩٣

يا عبادي أين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فـال  :" تعاىل أنه قال
ـان أبـو   : العزيـز   قال سعيد بن عبد: قال أبو مسهر . احلديث ..." تظاملوا  ك

  .إدريس اخلوالين إذا حدث ذا احلديث جثا على ركبتيه
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٨٦  

  :قال الشاعر- ٣٩٤
ـاً       ـاملــــ ــــة ظــ   والتك يوماً للرعـي
  وال تك يوماً للغصوب بأكل            
ـه       ــــــوم ما قد عملـت   سيدفع املظـل
  من اخلري واإلحسان يف حكم عادل            
ـئاته وإن مل يكايف حــط من       ــ   سـي
  عليك فتمسك يف جوار السالسـل            
  وحاذر دعا املظلوم إن كنت حازماً      
ـــالً أو                ـــعاً عاجـ ــر قطـ سينص

  لــألجــ
  

  :وقال عمرو بن منبه -٣٩٥
  مىت جتمع القلب الذكي وصارماً    
  وأنفـاً محياً جتتنـبك املظـامل           

  

على نفسه مث من جار ذوية  أظلم الناس من جار: قال بعض العلماء  -٣٩٦
  )األصفهاين -الذريعة –كتاب ( مث جار على كافة الناس 

ليس منا من ظلم مسلماً أو ضـره أو عـزه أو   :"  rقال رسول اهللا -٣٩٧
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٨٧  

  )و ناكره جتاهله أو عاداه، غلبه يف املخاطبة : عزه"  (ناكره
لفجار يف اجلاهلية حرب ا rإمنا شهد رسول اهللا : قال بعض العلماء -٣٩٨

 rفسر بـذلك رسـول اهللا   ، وظهرت العرب على الفرس يوم ذي قار
  .ألم كانوا فيها مظلومني

  : قال الشاعر -٣٩٩
  فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن        
  ظلمنا ولكنا اسأنا التقاضيا              
بعث موسى الكاضم إىل الرشيد برسالة مـن احلـبس   : قال الذهيب  -٣٩٧

من البالء إال أنقضي عنك يوم معـه مـن    يوم يقول إنه لن ينقضي عين
  .الرخاء حىت نفضي مجيعاً إىل يوم ليس له انقضاء خيسر فيه املبطلون

  .النظر إىل وجه الظامل خطيئة: قال سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل  -٣٩٨
إنا ضاربوك مئـة  : فقيل له ، أيت رجل يف قربه : عن أيب ميسرة قال -٣٩٩

فخمسني : فقيل له: يل مبئة ضربة من عذاب اهللا ال طاقة : فقال ، ضربة 
، فضـربة واحـدة  ، فإن كنتم البد ضاريب: ضربة فلم يزالون حىت قال

تـدري فـيم   : فضرب ضربة واحدة التهب قربه ناراً فلما احترق قيل له
  .مررت مبظلوم يف الدنيا فلم تنصره: قيل له، ال : ذلك ؟ قال

  .تعلموصليت صالة وأنت على غري وضوء وأنت   
، أنزلت الصفاح يف يوم صائف شديد احلر: عن جرير بن عبد اهللا قال -٤٠٠
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٨٨  

معه شيء من الطعام ومزود ، فإذا رجل يف حر الشمس مستظل بشجرة 
فـإذا  ، فأمرت فظلل عليه ونزلنا : قال جرير، له حتت رأسه ملتف بعباءة

عليك  لقد ظلننا: فقلت له: قد انتبه الرجل وإذا هو سلمان الفارسي قال
رير تواضع يف الدنيا فإنه من تواضع يف الـدنيا  جيا : فقال ، وما نعرفك

يـا  ، ومن يتعظم يف الدنيا يضيعه اهللا يوم القيامة ، يرفعه اهللا يوم القيامة
، قلت : جرير لو حرصت على أن جتد عوداً  يابساً يف اجلنة مل جتده قال

لشـجرة الـذهب   أصول ا: فقال: وكيف يا سلمان وفيه الثمار ؟ قال 
، ال : قلت: يا جرير تدري ما ظلمة النار؟ قال، وأعالها الثمار، والفضة

 -كتـاب االسـة  ( فإنه ظلم الناس بعضـهم بعضـاً يف األرض  : قال
  ) .٣/٢٠٦للدينوري 

مرة رجالً إىل رجل مـن   rعن أنس رضي اهللا عنه قال بعث النيب  -٤٠١
أنه أعىت من ذلـك  ،،، ل اهللا فقال يا رسو) أن أدعه يل (فراعنة العرب 

: يدعوك فقـال  rرسول اهللا: فأتاه فقال: قال) أذهب إليه فادعه: (قال
فأتى الرجل : من رسول اهللا وما اهللا؟ أمن من ذهب هو أمن حناس قال 

فأتاه فأعاد عليـه ورد  ، قال " أرجع إليه فادعه:" فأخربه فقال rالنيب 
" أرجع إليه فادعـه :" خرب فقالفأ rعليه مثل اجلواب األول فأتى النيب 

إذ بعث اهللا سحابة حبيال ، فرجع إليه فبينما مها يتراجعان الكالم بينهما 
فـأنزل اهللا  ، فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه ، رأسه فرعدت 

ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء وهم جيـادلون يف اهللا   (:عزوجل 
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٨٩  

  . )وهو شديد احملال
، كنت مع أيب سليمان حني أراد اإلحـرام  : واري قالعن ابن أيب احل -٤٠٢

مث أفاق فقـال يـا   ، فلم يلبث حىت سرنا ميالً وأخذه كالغشية يف احململ
مر ظلمة بين إسـرائيل أن  : أمحد إن اهللا تبارك وتعاىل أوحى إىل موسى 

، يقلوا من ذكري  فإين أذكر من ذكرين منهم باللعنة حـىت يسـكت   
ال لبيك : ه من حج من غري حلة مث لىب قال اهللا لهوحيك يا امحد بلغين أن

  .فما يؤمنا أن يقال لنا ذلك ، وال سعديك حىت ترد ما يف يديك
  : قال الشاعر -٤٠٣
  قبيلة ال يغدرون بذمة        
  وال يظلمون الناس حبة خردل            
  وال يردون املاء إال عشية        
  إذا صدر الوراد عن كل منهل            
يا : يقول اهللا عزوجل آلدم عليه السالم يوم القيامة: " العن احلسن ق -٤٠٤

فمن رجح خريه علـى شـره   ، آدم أنت اليوم عدل بيين وبني ذريتك 
  ".حىت تعلم أين ال أعذب إال ظاملاً، فله اجلنة، مثقال ذرة

ما جلس الربيع  بن خثيم يف جملس منذ شد عليـه  :" عن الشعيب قال -٤٠٥
أو يفترى الرجل علـى  ، مظلوماً فلم اعينه أخاف أن أرى : إزاره وقال

  ".أو تقع احلمالة فال أمحلها، فأستشهد ، الرجل 
وحلم ، أناة اهللا حريت قلوب املظلومني : قال مسعر بن كدام يقول  -٤٠٦
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  .اهللا بسط آمال الظاملني  
إنه ليس شيء أوعى إىل تغيري نعمة اهللا أو تعجيل : قال بعض احلكماء -٤٠٧

  .مة ظامل على ظلمه نقمة من إقا
مظامل العباد بعضهم مـن  : قال حممد بن كعب الذنب الذي ال يترك  -٤٠٨

  .بعض حىت يأخذها بعدله وحكمه
  .من أظلم الناس؟ قال من ظلم غريه: قيل: عن حمارب بن دثار قال -٤٠٩
  قال أبو إسحاق الشريازي لبعض اهلزليني  -٤١٠

  يارب إن كان أبو خـــري ظلــــم
  خانين يف علـمه وقـــد علمو            
  فاقدر له يف بعض أعــراض الظلم      
  مليمةً من حنش أعمى اصــــم            
  قد عاش حىت صار ما ميشي  بدم      
  فكل ما أسأر منه الــدهر سم            
    حتـــــى إذا نــــــام أبو خــــري ومل      
ميـــــس به واهـــــنة وال              

  أمل
رمحه اهللا تعاىل أن ابن ملك ركب يف قومه وهـو  ذكر وهب بن منبه  -٤١١
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٩١  

فغضـب ابـوه امللـك    ، فصرع عن فرسه فدق عنقه ) اخلمر( شارب 
وحلف أن يقتل أهل تلك القرية وطأ باألفيال واخليل والرجـال اخلمـر   

طؤوهم باألفيال فما أخطأت األفيال فلتطأه اخليل ومـا أخطـأة   : فقال
  .اخليل فلتطأه الرجال

أهل القرية خرجوا بأمجعهم فعجوا إىل اهللا يدعونه فبينما  فلما رأى ذلك  
هم كذلك إذ أنزل فارس من السماء فوقع بينهم فنفرت األفيال فعطفت 
على اخليل وعطفت اخليل على الرجال فقتل هو ومن معه وطأ باألفيال 

البن  -كتاب حلية األوليا" ( وال حييق املكر السيئ إال بأهله.  "واخليل 
  ).٤/٦٦نعيم 

إذا رأيتم أميت اب :" rقال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمرو قال -٤١٢
أخرجه اإلمام أمحـد يف  " الظامل أن تقول له  أنت ظامل فقد تودع منهم

املسند واحلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه اإلمـام الـذهيب علـى    
  .تصحيحه

فنـها   -هرضي اهللا عن -أن رجالً نال من علي، قال مصعب بن زيد -٤١٣
، فلم ينتـه  ، أدعو اهللا عليك : فقال سعد ، سعد بن أيب وقاص فلم ينته 

كتـاب  ( فخبطه حىت مات ، فلم يربح حىت جاء بعري ناد، فدعا اهللا عليه
  ).٢٩البن بشكوال ص  -املستغيثني باهللا

قال يزيد بن  زريع هناك رجالً استودع امرأة ماالً فجحدت فصـام   -٤١٤
اللهم : حىت إذا سلم اإلمام قال، واجلمعة، واخلميس، اء ثالثة أيام األربع
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٩٢  

ال تأخذه سـنة وال  ، أين أسألك بامسك األعظم ال إله إال هو احلي القيوم
وأسألك بامسك الذي ال إله إال هو ملء السموات واألرض الذي ، نوم 

عنت له الوجوه وخشعت له األصوات ووجلت له القلوب من خشيتك 
فعميت فردت عليـه مالـه   : قال، ة فاعم بصرها إن كانت فالنة كاذب

  .فرد اهللا عليها بصرها، فدعا ، وقالت تدعو اهللا أن يرد علي بصري 
نظم شعراً جاء فيه قوله ) عضد الدولة بن بوية الرافضي( قيل أن  -٤١٥  

  :يف صفة نفسه كما يزعم
  وابن ركنها) عضد الدولة( 

  ملك األمالك غالب القدر      
ذلك بشيء من اخلبل والوسواس وفساد املزاج فكـان ال  مث أصيب بعد   

  . )ما أغىن عين ماليه هلك عين سلطانية (ينطلق لسانه إال بقوله تعاىل 
، كل ظلم علمه السلطان من عماله فسكت عنه: ويف التوارة مكتوب -٤١٦

 -كتـاب . ( وأوخذ به وعوقب عليـه  ، كان ذلك الظلم منسوباً إليه 
  ).٥٦للغزايل ص  -نصائح امللوك الترب املسبوك يف

إهلي : كان موسى عليه السالم يناجي ربه على الطور قال يف مناجاته -٤١٧
يا موسى أنت رجل حاد جريء : أرين عدلك وأنصافك؟ فقال له تعاىل 

أقصـد  : فقـال  ، أقدر على الصرب بتوفيقك : فقال ، ال تقدر أن تصرب 
، وعلمي بـالغيوب ، ر إىل قدريت وانظ، وأختف بازائها ، العني الفالنية 
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وقعد خمتفياً فوصـل إىل  ، فمضى موسى وصعد إىل تل بازاء تلك العني
وشرب من مائهـا  ، وتوضأ من العني ، ونزل على فرسه ، العني فارس 

فيه ألف دينار ووضـعه  ) ما يوضع فيه الدراهم( وحل من وسطه مهياناً 
يف موضـعه فجـاء    مث ركب ونسي اهليمان، وصلى ركعتني، إىل جانبه

بعده صيب صغري فشرب من املاء وأخذ اهليمان ومضى فجاء بعد الصـيب  
فشرب من املاء وتوضأ ووقف يف الصالة فذكر الفـارس  ، شيخ أعمى 

: فلزمه وقـال ، فعاد من طريقه إىل العني فوجد الشيخ األعمى، اهليمان 
وما جاء ، عةأين نسيت مهياناً  فيه ألف دينار يف هذا املوضع يف هذه السا

كيف أبصر هيمانك؟ ، فقال أنا رجل أعمى ، أحد إىل هذا املكان سواك
وفتشه ، وضرب به األعمى فقتله، وجرد سيفه، فغضب الفارس من ذلك

إهلـي  ، فقال موسى عليه السالم، فلم جيده فتركه ومضى ، عن اهليمان 
فعرفين كيف هذه األحوال ؟ فهـبط جربيـل   ، نفذ صربي وأنت عادل 

أنا عامل األسرار أعلم : الباري جلت  قدرته يقول لك: ه السالم وقالعلي
وكان ، وملكه، أما الصغري الذي أخذ اهليمان فإنه أخذ حقه، ما ال تعلم

أبو هذا الصيب أجرياً لذلك الفارس واجتمع عليه بقدر ما يف ذلك اهليمان 
  .فاآلن وصل الصيب إىل حقه

فقد ، أن يعمى قتل أبا ذلك الفارس  فإنه قبل، وأما ذلك الشيخ األعمى   
  .ووصل كل ذي حق إىل أهله، اقتص منه

  .حتري واستغفر، فلم علم موسى ذلك، وعدلنا وانصافنا  دقيق كما ترى   
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ويل لك ايها الظامل فكم من صاحل مؤمن ظلمتـه  : قال أحد العلماء -٤١٨
 وبأعمالك السيئة أهنته ويل لك كم من فاسق شقي أعنته وكم من حق

 -ديـوان اجلـوهر املرصـعة    –كتاب . ( أنكرته وبسهام اجلور رميته
  ).٤ص  -للكمايل

من أفحش الظلم أن تلزم حقـك يف مـال   : قال عمرو بن العاص  -٤١٩
فـإذا أنـت   ، ويلزمك حقه يف تعظيمك إياه فتمنعه، فيبذله لك، أخيك

الصـداقة  كتـاب   . (ابتذال األكفاء  وأبتذلته، جشمته إفضال املنعمني
  ).للتوحيدي –صديق الو
يف بلد ينتسب إىل اإلسالم ضابط برتية عالية يتوىل تعذيب املؤمنني مر  -٤٢٠

أدع اهللا يل يـا  : فقال له ساخراً ، على شيخ هرم وقد أنتهى من صالته 
أسأل اهللا العظيم أن يأيت عليك اليوم  الـذي  ، شيخ فقال الشيخ املعذب

ام والشهور وخيرج الشـيخ مـن   تتمىن فيه املوت فال جتده ومتضي األي
ويبتلى اهللا معذبه بالسرطان يأكل جسده أكالً حىت ، احلبس مثاباً عزيزاً 

... أقتلوين حىت أجنو من هـذه األمل والعـذاب  : كان ، يقول ملن حوله 
  .ويبقى األمل معه حىت املوت

  :قال الشاعر -٤٢١
  تفر عنت يا فضل بن مروان فاعترب       

  ضل والفضل و الفضلفقبلك كان الف            
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  وإنك قد أصبحت يف الناس ظاملاً      
  ستؤدي كما أودي الثالثة من قبل            
  : واملقصود ؤالء الثالثة الذين عناهم الشاعر هم  

الفضل بن حيي الرب مكي وقد سجنه هارون الرشيد مع والده حيـي  -١
  .حىت مات يف السجن

  .الفضل بن الربيع سجن وعذب مث اختفى -٢  
  .الفضل بن سهل سجن وصودر قتله خال املأمون -٣  
فسمع أعرابية مـن  ، خرج املهدي بعد هدأة من الليل يطوف بالبيت -٤٢٢

قوم متظلمون نامت عنـهم العيـون وقدحتـهم    : جانب املسجد تقول
أبناء . وكثر عياهلم ، باد رجاهلم وذهب ماهلم ، الديون وعضتهم السنون

فهل آمر خبري كأله اهللا  rة رسو اهللا سبيل أنضاء طريق وصية اهللا ووصي
  .يف سفره وخلفه يف أهله ؟ فأمر نصرا اخلادم فدفع له مخسمائة درهم

اصبح األعمـش  ، روى أنه ملا وىل احلسن ابن عمارة مظامل الكوفة  -٤٢٣
فوجه إليـه بنفقـة   ، فبلغ احلسن بن عمارة قوله، يقول ظامل ويل املظامل 

، ويرحم صغرينا، هذا يوىل علينا كبرينا وثياب فلما أصبح األعمش قال 
يا أبا حممد ما هذا قولك : فقال له رجل من جلسائه، ويعود على فقرينا 

جبلت النفوس : قال حدثين خثيمة عن عبد اهللا بن مسعود قال، باألمس
مجـع   –كتـاب  .  ( وبغض من أساء إليها، على حب من أحسن إليها

  ) .لألحيدب –اجلواهر 
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  :عرقا الشا -٤٢٤
  إذا ظلمت إمرءاً فاحذر عدواته      
  من يزرع الشوك ال حيصد به سبباً            
ما أحسنت إىل أحد وال اسأت إىل أحد ألن : قال علي رضي اهللا عنه -٤٢٥

 يـة من(  )من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليهـا  (: اهللا تعاىل قال
  ).٤٣لألنقوري ص  -املتعظنيالواعظني وغنية 

وكان عمها ال خري فيه ظلوم ، ءة يتيمة توىل عمها أمواهلا حدثت إمرأ -٤٢٦
وملـا  ، وملا توىف أخوه توىل هذه األمـوال  ،،،، ةلكثري الكذب واملماط

بلغت هذه اليتيمة مل يعطيها وال عشر نصيبها من أبيها من الظلم والعياذ 
فمر عليها ما ال يقل عن شهر يف ، فمرت األيام حىت توىف هذا العم، باهللا

ومها يف الليل ويف الصباح تراه والعياذ باهللا جالساً أمامها يف أشقى حالة ن
  .والعرق يتصبب من جبينه واجلمرات يف يده يأكلها 

إين أخاف أن أكـون قـد   : جاء رجل إىل عبد اهللا بن مسعود فقال -٤٢٧
ومن يـوق شـح نفسـه     (امسع اهللا يقول : ماذاك قال: فقال، هلكت

أنا رجل شحيح ال يكاد أن خيرج مـن يـدي   و )فأولئك هم املفلحون
إمنا الشح أن تأكل ، ليس ذلك بالشح الذي ذكر اهللا: شيئ فقال عبد اهللا
–كتـاب  .  ( ولكن ذاك البخل وبئس الشيئ البخل، مال أخيك ظاملاً 

  ).١٤/٣٥٧للبغوي  –شرح السنة 
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، لإن يف اجلنة حيات كالقال: " قال علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه -٤٢٨
  " .تلدغ كل أمري ال يعدل يف رعيته، وعقارب كالبغال

فقال يل ارفع ، دخلت على أيب جعفر مبىن :" عن سفيان الثوري قال -٤٢٩
: اتق اهللا فإنك قد مألت األرض جوراً وظلماً قـال : حاجتك؟ فقلت له
إمنا أنزلت هـذه املرتلـة   : ارفع لنا حاجتك؟ فقلت: فطأطأ رأسه وقال
وأبنائهم ميوتون جوعاً فاتق اهللا وأوصـل  ، واألنصار بسيوف املهاجرين

أرفع إلينـا حاجتـك؟   : قال فطأطأ رأسه مث رفع وقال، إليهم حقوقهم 
كم أنفقـت؟  : حج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال خلازنة: فقلت
  .وأرى هاهنا أموراً ال تطيق اجلمال محلها، بضعة عشر درمهاً : قال

  :قال حممد بن سيف -٤٣٠
  وال تك يوماً للرعية ظاملاً        
وال تك يومـــــاً للحــــرام              

  بآكــــل
  سيدفع للمظلوم ما قد فعلته        
  من اخلري واإلحسان ما كنت عامالً              
ذكروا أن غنياً كان له فرس وكان جلاره الفقري بقرة فولـدت بقـرة    -٤٣١

والبد أن أضـمه   إن هذا العجل ابن فرس: فقال له الغىن، الفقري عجالً 
وأخرياً جلاءا إىل القضاء وكان القاضي رجالً ، إىل وحاول الفقري أن يقنعه

ال أسـتطيع  : صاحلاً فلما متثل بني يديه ومسع لكل منهما قال القاضـي  
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الفصل يف تلك القضية هذا اليوم ألنين اشعر بأن بدم احليض قـد نـزل   
خذته الدهشة وهـل  وقد استوىل عليه العجب وأ، فقال له الغين ، علي

وهل تلد العجلة فرسـاً يـا   : حييض الرجال يا سيدي؟ فقال له القاضي
  .سيدي

  :قال الشاعر -٤٣٢
  أن الغين وإن تكـلم باخلـــطأ        
  قالوا أصبت وصدقوا ما قاال              
  وإذا الفقري أصاب قالوا كلهم        
  أخطأت يا هذا وقلت ضالالً              
  كلهاإن الدراهم يف االس         
  تكسو الرجال مهابة وجالالً              
رأيت علياً يضرب الناس بالدرة حىت انتـهى  : قال عمرو بن حريث  -٤٣٣

كنـت أرى السـلطان   : قلت مالك يا أمري املؤمنني؟قال: قال، إيل بأيب
  .يظلم الناس فإذا الناس يظلمون السلطان

  .قال أبو الفتح البسيت -٤٣٤
  اعـــدهيا ظاملاً فرحاً بــالعز س      
  إن كنت يف سنة فالدهر يقظان            

  ما أستمرأ الظلم لو أنصفت آكله
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  وهل يلذ مذاق املــرء خطبــان      
خصلتان من العبد إذا صـلحت  : قال احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل -٤٣٥

قال اهللا تعاىل ، والطغيان يف النعمة، الركون إىل الظلمة: صلح ما سوامها
لَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من ولَا تركَنوا إِ (

وال تظغوا فيه فيحل علـيكم    (وقال اهللا تعاىل   )أَولياَء ثُم لَا تنصرونَ
  . )غضيب

إن إبليس قـد يـئس أن تعبـد    : ( قال rعن ابن مسعود أن النيب  -٤٣٦
سريضى بدون ذلك مـن احملقـرات مـن    األصنام بأرض العرب ولكن 

أعمالكم وهي املوبقات فاتقوا املظامل ما استطعتم فإن العبد ليجيئ يـوم  
يارب : فيقول  ميقو عبدفال يزال ، ى أن ينجيهالقيامة وله حسنات ما ير

أخرجه " ( أحموا من حسناته حىت ال يبقى له حسنة: ظلمين مظلمة فيقال
  ).٣٦ص)ذكر النار( املقدسي يف كتابه و ٢٧/ ٢: احلاكم يف املستدرك 

دخلت عجوز على الوزير العباسي  ابن الفرات وقد أخذ مزرعتـها   -٤٣٧
، واهللا ألدعون عليـك  : فتشفعت له أن يرد عليها مزرعتها فأىب فقالت

ليل فلزمت الثلث األخري من عليك بالثلث األخري من ال:  اًفقال هلا ساخر
اهللا على يد اخلليفة القاهر فقطع يده وبعـد   الليل شهراً تدعوا عليه فنكبه

  :أسبوع قطع رأسه فقال العجوز متشفية
  إذا جار الوزير وكاتباه         
  وقاضي األرض أجحف يف لقضاء              
  فويل مث ويل مث ويل        
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  لقاضي األرض من قاضي السماء              
  .القوة تظهره والعجز خيفيه، قيل الظلم كمني يف النفس  -٤٣٨
، يؤتى بالظلمـة وأعـوام   : قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  -٤٣٩

كتب سبيل الرشاد إىل .( مث يزجون فيها ، فيوضعون يف تابوت من نار 
  ).١٢٦نفع العباد لشهاب الدين الدمنهوري ص 

ففي يوم والدتـه توفـت أمـه    ، قصة بدأت منذ والدة هذا الطفل  -٤٤٠
فأخذته خالته ليعيش بني أبنائهـا  ، ربيته وتركته وحيداً أحتار والده يف ت

تزوج األب بعـد سـبعة   ،،، ألن األب مشغول يف أعماله صباح مساء 
شهر من وفاة زوجته وأتى بولده ليعيش معه وبعد مضي سنوات وأشهر أ

وكانـت زوجـة األب ال   ، أجنبت له الزوجة اجلديدة طفلني بنت وولد
عمره فكانت توكل أمـره إىل  تم بالصغري الذي مل يتجاوز الرابعة من 
غسـيل ونظافـة وكـنس    ،، اخلادمة لتهتم به إضافة إىل أعماهلا بالبيت

وكوى ويف يوم شديد الربودة دعت الزوجة أهلها للعشاء واهتمت ـم  
حىت اخلادمـة  ،،، وأمهلت الصغري الذي مل يكن له غري اهللا ،، وبأبنائها 

هلـها ودخلـوا يف   إلـتم مشـل أ  ،،، أنشغلت بالطعام ونسيت الصغري 
أحاديثهم حىت جاء موعد العشاء فأخذ هذا الطفل ينظـر إىل األطعمـة   
املنوعة وكله شوق إىل أن ميد يده إىل احللوى أو املعجنات ليأكل منـها  

فما كان من زوجة أبيه إال أن أعطته بعـض األرز يف  ،،، ويطفئ جوعه
          أذهب وكـل عشـائك يف السـاحة       ، صحن وقالت له وهي صارخة 

، أخذ صحنه مكسور القلب حزين النفس وخرج به ، ) ساحة البيت( 
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وهم امكوا بالعشاء ونسوا أن هذا طفل صغري حمتاج حلبهم ورمحتـهم  
جلس الطفل يف الساحة يف الربد القارص أنكمش خلف أحد األبـواب  

ومل يسأل عنه أحد أين ذهب؟ ونسوا وصية رسـول  ، يأكل ما قدم له 
اخلادمة أنشغلت يف األعمال املرتلية ونـام الطفـل يف   ،،، ليتيم با rاهللا 

خرج أهل زوجته بعد أن استأنسوا وأكلـوا  ، مكانه يف ذاك اجلو البارد 
وآوت إىل فراشـها ومل  ،،، وأمرت زوجة األب اخلادمة أن تنظف البيت

تكلف نفسها حىت السؤال عن الصغري عاد زوجها من عمله سأهلا عـن  
اخلادمة وهي ال تدري هل معها أم ال ؟  فنام األب ويف  ولده فقالت مع

فاستيقظ مذعوراً وسـأل  ، نومه حلم بزوجته األوىل تقول له انتبه للولد
فطمأنته أنه مع اخلادمة ومل تكلف نفسها أن تتأكد ،،، زوجته عن الولد 

فاستيقظ مذعوراً مرة : نام مرة أخرى وحلم بزوجته تقول له انتبه للولد
أل زوجته فقالت له أنت تكرب األمور وهذا حلم والولد خبـري  أخرى وس

خالص :" واكتفى بكالمها فعاد إىل النوم وحلم بزوجته األوىل تقول له
فاستيقظ مرعوباً وأخذ يبحث عن الولد " الولد جاين لقد ضيعت األمانة

عند اخلادمة فلم جيده عندها جن جنونه وصار يركض يف البيـت هنـا   
لقـد  ، ولكنه كان قد فارق احلياة ،،،، الطفل الصغريوهناك حىت وجد 

تكوم على نفسه وأزرق جسمه من الربد وقد فارق احلياة وجبانبه صحن 
  .األرز وقد أكل بعضه

  .ظلمة الظلم تظلم اإلميان: وقال أحد احلكماء -٤٤١
  .ظلم الظامل يقوده إىل هالك نفسه: وقيل -٤٤٢
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  :قال عمران بن عصام العنربي -٤٤٣
      ومل أر مثل احللم خري مغبـــة  
  وال مثل عقىب الطيش واجلهل والظلم            
حرام على من صبحين أن يكتم عـين قصـة   : امللك نور الدين يقول -٤٤٤

  .مظلوم ال يصل إيل
ومل يقل  )والكافرون هم الظاملون (احلمد اهللا الذي قال : قال عطاء -٤٤٥

ن كل كافر ظامل ولـيس  أل -منصور–قلت " ( الظاملون هم الكافرون: 
  .كل ظامل كافر

عن ابن  )َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْیَنُھْم َأْن َلْعَن ُة اللَّ ِھ َعَل ى الظَّ اِلِمینَ     (قال تعاىل  -٤٤٦
 -كتـاب . ( وقف على قليب بدر مث تال هذه اآلية  rعمران أن النيب 

  ).٣١٠للقنوجي ص  -أكليل الكرامة
  :قال الشاعر -٤٤٧
  املظلوم إن كان حازماً وحاذر دعاء        
  سينصر قطعاً لو يكن غري عاجل              
  فإن دعاء املظلوم ال حيجبه         

  سحاب وال باب   إىل اهللا واصل
  تنام عيون الظاملني ومل تنم        
  عيون املظلوم ا الدمع سائل              
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يا ابن آدم خلقتـك  : بلغنا أن اهللا تعاىل يقول: قا ل احلسن البصري -٤٤٨
إن هـذا ألظلـم   ، وأدعوك وتفر مين، وأذكرك وتنساين ، غريي  وتعبد

يا بين ال تشرك باهللا إن الشـرك لظلـم    (ظلم يف األرض مث تال احلسن 
  ).١١٤للحسن البصري ص  -الزهد–كتاب . (  )عظيم

  :قصيدة يف نور الدين يقول فيها يأنشد الواعظ باعثمان الو اسط -٤٤٩
  ـرورمثل وقوفـــك أيها املغـــــ      
  يوم القيامة والسماء متور              
  إن قيل نورالدين رحت مســلماً       
  فاحذر بأن تدعى ومالك نور              
  أيت عن شرب اخلمور وأنت من      
  كأس املظامل طافح خممور              
  عطـــــلت كاســـات املدام تعففاً      
  وعليك كاسات املكوس تدور              

  ).٦٤  الوفا املقدسي ص أليب -إيقاظ الغافل –كتاب ( 
قرأت يف بعض الكتب ما من مظلوم دعا بقلب : دينار  بنقال مالك  -٤٥٠

حمترق إال مل ينته من  دعوته حىت تصعد بني يدي اهللا عزوجـل فـترتل   
  .العقوبة على من ظلمه أو استطاع أن يأخذ له ومل يأخذ له

ه فقـال لـه   قال مسلم بن دينار وقد مسع رجالً يدعو على من ظلم -٤٥١
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مسلم كل الظامل إىل ظلمه فإنه أسرع إليه مـن دعائـك عليـه إال أن    
  .يتداركه بعمل وقمن أن ال يفعل

ما من عبد يظلم رجالً مظلمة يف الدنيا ال يقصه :"  rقال رسول اهللا  -٤٥٢
شعب اإلميان للبيهقي  –كتاب " ( من نفسه إال أقصه اهللا منه يوم القيامة

  .  )٦/٥٥ص 
  : علي ابن حجر قال -٤٥٣

  العدل نور وأهل اجلور قد كثروا
  وللظلوم على املظلوم أعوان              
وكان قتل إلنسان ولده الصغري الذي ال ذنب له من : قال ابن القيم  -٤٥٤

، وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سـبب وجـوده  ، أقبح الظلم وأشده 
  .وكذلك قتله ذا رمحة 

بين إسرائيل ملك وكان يف زمانه رجل كان يف : قال إمساعيل السدي -٤٥٥
قد أعطي االسم األكرب فطلبه امللك فاختفى منه الرجـل حـىت آذى يف   

أيها الرجل إن هذا امللك قد آذانـا  : فدخل عليه رجل فقال، سببه أناساً 
أنـت صـاحب االسـم    : فقال، فخرج إليه ، فاخرج إليه، يف سببك

فـأتى  : قال، مل يعتمل عليه علمنيه قال أدع يل بثور : األعظم؟ قال نعم
فقام إليه الرجل صاحب ، بثوراً أمحر حمرم ال يقدر أحد على أن يدنو منه

لتنتـهي  : فقال للملك ، فتساقط الثور مجراً، االسم فتكلم يف آذنه بشيء
فكف ، وإال نزل بك مثل ما نزل بالثور ، عن بين إسرائيل وما تفعل م
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  .عن بين إسرائيل 
أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثمـان بـن   : بن يسار  عن سليمان -٤٥٦

فكسرها على ركبته فوقعـت يف ركبتـه   ، عفان الذي كان يتخصر ا 
  .األكلة

هناك صديقان ختاصما على مال وأصبحوا أعداء بعد صداقتهم وبعد  -٤٥٧
فترة قام هذا الشاب خبطبة فتاة أرادها أن تكون زوجة له وكان حيبـها  

ت الفتاة وأهلها وما كان من هـذا الظـامل إال أن   وكتبوا الكتاب وفرح
يدبر هلم املكيدة فقد طلب من إحدى قريباته أن تعزم هذه الفتاة حبجـة  
أم سووا هلا حفالً مبناسبة خطبتها وأن احلفل للفتيات والنسـاء فقـط   
ذهبت الفتاة أخذت كامل زينتها ولبست مالبس تبني بعض جسـدها  

ا تفعله الفتيات يف األفـراح إال ـذه   وقد قامت ترقص وتغين وكل م
ويقسم هذا الظامل احلقري قبـل أن  ، احلقرية صديقتها تصورها بالبلوتوث 

وهو يريدها ولكن مـاذا  ، تصل بيتها أن يرسل تلك الصور إىل خطيبها 
يفعل وما به إال أن يتصل ا فترد عليه وهي فرحانة للتو وصـلت مـن   

بدون أي مقـدمات  ) طالق -طالق -طالق( احلفلة فتسمعه يقول أنت 
فاارت الفتاة وما هيا إال وهيا راقدة يف املستشفى ومل يكف هذا الظامل 
فقد أرسل إىل والدها وأخواا يقول هلم تريدون تعرفوا ملـاذا طلقـت   
بنتكم وأرسل هلم  تلك الصور املدبلجة بأن تلك الفتاة الطاهرة العفيفـة  

فقـام أبوهـا وإخواـا    ) تعرفونه والباقي أنتم( وسط الشباب ترقص
بالذهاب إليها وضرا وهي راقدة يف املستشفى وكل هـذا وهـي مل   
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١٠٦  

تعرف السبب الظامل احلقري ظلمها ودنس عرضها وهي بريئة طاهرة هذه 
فعنـدما رأـا   ، الفتاة قد خسرت كل شيء خطيبها وحياا ومسعتها 
ـ  ا أفعلـي وافعلـي   صديقتها على تلك احلالة اعترفت بأن قريبها قال هل

  وعندما عرفوه وذهب إليه الشيخ حلل املوضوع أتـدرون مـاذا قـال    
  ). جييب فلوسي وأصلح كل شيء وأرسل الصور احلقيقية( 
فتاة صغرية مملوكة عند إمرأة مشركة يف قـريش ملـا   ) زنرية(كانت  -٤٥٨

أسلمت قامت سيدا بتعذيبها ليالً واراً وذات يوم مجعت اجلـواري  
فإذا عطشت قالت ، ن أن يضربنها على رأسها حىت فقدت البصروأمر

يا زنرية إن كان : وذات يوم قالت هلا سيدا، املاء أمامك فاحبثي عنه:هلا
ربك الذي تؤمنني به حقاً كما تزعمني أدعية فلريد عليك بصرك لكـي  

اللهم إين أسألك أن ترد : تري املاء والطعام فرفعت يديها إىل اهللا وقالت 
  .إيل بصري 

وتقول ، فأبصرت وإذا بسيدا تصدح وتصيح من رأسها وتقول وارأساه
للجواري أمحلن النعال والقباقيب واضربوين على رأسي فضربنها حـىت  

  ) .ودارت األيام للشقريي -كتاب(فقدت البصر
من ظلم  من امللوك فقد خرج من كرم احلرية وامللك إىل دناءة : قالوا -٤٥٩

  .لكالعبودية وامل
الظلم أسرع إىل تبديل النعم وتعجيل النقم مـن الطيـور إىل   : قالوا -٤٦٠

  .أوكارها ومن املاء يف االحندار 
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١٠٧  

يا أمري املؤمنني ما ترك فضة : شكى بعض البلغاء عامالً للمأمون فقال -٤٦١
إال فضها وال ذهباً إال ذهب به وال علقاً إال علقه وال ضيعة إال أضاعها 

وال ، وال دقيقـاً إال دقـه  ، وال عرضاً إال عرض له، لها وال غلة إال غ، 
  .فأمر بقتله حاالً، وال جليالً إال أجاله، رقيقاً إال أرقه

، إن أخربت أن يف واليـيت أرض خـراب  : قال أنو شروان إىل عماله -٤٦٢
كتـاب  ( وخراب البالد من عجز السـلطان أو ظلمـه  ، صلبت عاملها
  ).٦٥للمناوي  -اجلواهر املضيئة

  :قال الشاعر -٤٦٤
  عليك بالعـــدل إن وليت ممـــلكة        
  واحذر من الظلم فيها غاية احلذر              

  فامللك يبقى على عدل الكفور وال
  يبقى مع الظلم لفي بدو وال حضر              
وال ، إذا مل تدع فرضـاً إال أقمتـه  : كتب بعض امللوك إىل عامل له -٤٦٥

واستوجبت حسن املثوبة ، بالطرفني فقد حزت العدل، مظلوماً إال نصرته
  .يف الدارين

سأل عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا رجاء بن حيوة عن حال رعيته مع  -٤٦٦
والفقري مـربوراً  ، واملظلوم منصوراً، رأيت الظامل مقهوراً: العمال فقال

  .احلمد اهللا الذي وهب يل من العدل ما تطمئن إليه قلوب رعييت: فقال
: فقيل لـه ، وأزال شكيته،متظلم يف بعض الطرق فوقف لهوتعرض له  -٤٦٧
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١٠٨  

رأيت اخلري سـريع الـذهاب   :هال صربت حىت يستقر بك املرتل؟ فقال
، وإمنا هـي فرصـة قـدمت فيهـا العـزم     ، وخشيت أن أفوته بنفسي

  .استصحبت احلزم
فما رفعت إليـه مظلمـة أو   ، جلس اإلسكندر يوماً يف جملس حكمه -٤٦٨

  .ا اليوم من أيام ملكي ال أعد هذ: حاجة فقال
: فقـال ، وحيكي أنه وقف يهودي لعبد امللك بن مروان يشكو ظالمه -٤٦٩

، يا أمري املؤمنني إنا جند يف التوراة أن امللك ال يكون شريكاً يف ظلم أحد
فقد شاركه يف الظلم ، فإذا رفع إليه فلم يزله، حىت يرفع إليه ذلك الظلم

ع وبعث يف احلال إىل من ظلمه فعزلـه  فلما مسعه عبد امللك فز، واجلور
  ).للكرمي -املسرة والبشارة –كتاب . ( وأخذ لليهودي حقه منه

، قال مالك بن دينار رمحه اهللا قال رأى عامر بن قيس ذميـاً يظلـم   -٤٧٠
 -كتـاب ( واهللا ال ختفر ذمه وأنا حي فاسـتنقذه  : فقال، فألقى رداءة 
  ).للترمذي -أدب النفس

قتفي ألمر اهللا القضاء أبا الوفاء حيىي بن سعيد بن حيىي املظفر ملا وىل امل -٤٧١
املشهور بابن مزاحم الظامل قال له الشيخ عبد القادر اجليالين وهو خيطب 

وليت على املسلمني أظلم الظاملني ما جوابك غـداً عنـد رب   : اجلمعة
العاملني أرحم الرامحني؟ فارتعد اخلليفة  وبكى وعزل القاضي املـذكور  

  ).٩٦ص-للسباعي –القالئد  -كتاب.( وقته ل
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١٠٩  

يريد كـل منـهما أن   ، أول من يتخاصم عند اهللا يوم القيامة جاران -٤٧٢
فاحرص أخي وأخيت على عدم إيذاء جريانـك سـواء   ، يقتص مظلمته

جريانك يف مسكنك أو مكتبك أو كرسي دراستك ويف احلديث احلسن 
  ).امع لأللباينصحيح اجل) ( أول خصمني يوم القيامة جاران( 
فقال له الفضل ، فجعل يبكي، سرقت دنانري لرجل صاحل من خرسان -٤٧٣

ذكرت بأن اهللا سوف جيمعين ذا السارق يوم القيامة : مل تبك؟ قال : 
  .فبكيت رمحة له

 –كتـاب  ) ( اشد الظلم ظلم الذمي والدابـة   (قال بعض السلف -٤٧٤
  ).للسخاوي -ضرب الدواب

وأعلم أن العثرة اليت ال ) : ينة النواظر وحتفة اخلواطر ز( قال صاحب  -٤٧٥
، تقال هيا ظلم العباد ألنه ال يدخل أحد اجلنة وألهل النار عنده حـق  

وأشد من هـذا  ، وال أحد من أهل اجلنة عنده حق، وال يدخل أحد النار
والدواب بأن جييعها أو يضرا فضرب ، ظلم املوتى يعين بذكر مساؤهم 

  .عثرت ظلم ألا ال تريد أن تعثرالدابة إذا 
مـن منـع   : من اعتز بالظلم: قال شيخ اإلسالم  ابن تيمية رمحه اهللا  -٤٧٦

كتاب السياسة الشرعية ص . ( فقد أذل نفسه وأهاا ، وفعل اإلمث، احلق
٦٨.(  
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١١٠  

  : وقال أبو شعيب  يف الدفاع عن اإلمام أمحد -٤٧٧
  ضربوا ابن حنبل بالسياط بظلمهم

ـــان  ل               ــت بالبيــ ــا فثب عن
  األنــور

  قال املوفق حيــن مــدد بينــــهـم        
  مد األدمي على الصعيد القرقر              
  إين أمـــوت وال أبــــوء بفـــــخره        
بصـــر بوائقهـــا حمـل                 

  املفتري
وكفى ، كفى بفقدان الرغبة يف اخلري مصيبة: قال عبد اهللا بن علوي  -٤٧٨

وكفـى  ، وكفى بالظلم حتفـاً لصـاحبه  ، ب الدنيا عقوبةبالذل يف طل
  ).٢١ص -كتاب احلكم. (بالذنب عاراً للملمِ به

كان وزير السلطان حممود وكـان جمـاهراً   : علي بن أمحد السمريمي -٤٧٩
بالظلم والفسق وأحدث على الناس مكوساً وجددها بعدما كانت قـد  

من كثرة ظلم مـن  قد استحيت : متطاولة وكان يقول ، أزيلت من مدة
ال ناصر له وملا عزم اخلروج إىل مهذان خرج معه املماليك الكثرية بالعدد 

بل جـاءه  ، فما أغىن عنه ذلك شيئاً ، الباهر وبني يديه السيوف مسلولة
ورجع نسـائه بعـد أن   ، رجل باطين فضربه فقتله مث مات الباطين بعده 

قد بدهلن ، هنحاسرات عن وجو، ذهنب بني يديه على مراكب الذهب 
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١١١  

.               واحلـزن بعـد السـرور   ، واخلوف بعـد األمـن  ، اهللا الذل بعد العز
  ).للشيباين ٧٨/ ١عجائب من عصور متفرقة  –كتاب ( 
إن الرجل ، ياهذا : أخذ لرجل من العرب مال بظلم فكتب إىل آخذه -٤٨٠

ـ ، فأما رددته، وال ينام على احلرب، ينام على الثكل ك وإما عرضت امس
 -كتـاب الزهـد  . ( على اهللا تعاىل كل يوم وليلة مخس مرات فرده إليه

  ).١٦البن قتيبةص 
إذا رأيتم أمـيت ال  (  rقال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمرو  قال  -٤٨١

الضـعيفة لأللبـاين   . ( أنت ظامل فقد تـودع منـهم  : يقولون للظلم
»٥٧٧«.(  
لو عذب اهللا أهل :(  rهللا قال رسول ا: وعن عبد اهللا بن مسعود قال -٤٨٢

ولو رمحهم كانـت  ، السموات وأهل األرض عذم وهو غري ظامل هلم
ولو أنفقت مثل   أيب قبيس ذهباً مل يقبلـه اهللا  ، رمحته خرياً من أعماهلم 

، وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئـك ، حىت تؤمن بالقدر خريه وشره
ذلـك ألكبـك اهللا   ولو مت على غري ، وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك

  ).٢٦٩فوائد ابن علي الرفاء). ( على وجهك يف النار
  :قال حممد الزبريي احلنبلي -٤٨٣
  وحاذر دعا املظلوم إن كنت حازماً       
  سينصر قطعاً عاجالً أو آلجل              
أن امرأة كانت : عن أيوب بن موسى) أخبار مكة( روى األزرقي يف  -٤٨٤
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١١٢  

صغري وكانت خترج فتكتسب عليه مث تـأيت  يف اجلاهلية معها ابن عم هلا 
يا بين إين أغيب عنك وإين أخاف عليك : فتطعمه من كسبها فقالت له

أن ظلمك ظامل فإن جاءك ظامل  بعدي فإن هللا تعاىل مبكة بيتا ال يشـبهه  
فإن ظلمك ظامل يومـاً  ، شيء من البيوت وال يقاربه مفسد وعليه ثياب 

: قـال ، فجاءه رجل فذهب به فاسترقه :قال، فعذ به فإن له رباً يسمعك
وكان أهل اجلاهلية يعمرون أنعامهم فأعمر سيده ظهره فلما رأى الغالم 
البيت عرف الصفة فرتل يشتد حىت تعلق بالبيت وجاء سيده فمد يـده  
إليه ليأخذه فيبست يده فمد األخرى فيبست يده األخرى فاسـتفىت يف  

ديه بدنه ففعل فأطلقت له يداه اجلاهلية فافيت لينحر عن كل واحدة من ي
 -كتاب قص العقوبات والعـرب واملـواعظ  . ( وترك الغالم وخلى سبيله

  ).٥٦للشيخ محود التوجيري
  .ظلم املستشري ظلم وخيانة: قيل  -٤٨٥
خمتارات من جوامع الكلـم ص  ( ظلم السخاء من منع العطاء : وقيل -٤٨٦

٤٦.(  
كتـاب  ( وضعه يف غري أهله ظلم املعروف : وقال علي بن أيب طالب -٤٨٧

  ).٣٨حكم وآداب 
  .ظلم نفسه من رضي بدار الفناء عوضاً من دار البقاء: وقيل  -٤٩٠
وظلـم  ، ظلم الضـعيف أفحـش الظلـم   : وقال علي بن أيب طالب -٤٩١

  .وظلم اإلحسان قبح االمتنان، املستسلم أعظم اجلزم 
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١١٣  

منـذ فجـر    ،فأقول على مدار التاريخ كان الظلم والبطش والبغـي  -٤٩٢
ويف ، اعتدى األخ على أخيه وظلمه يف فترات يـزأر وينتشـر  ، البشرية

فمنهم من ، وكان احلكام على مر العصور أصنافاً ، بعضها يقل ويندحر
، يعدل ومنهم من يظلم ومنهم من يغلب عليه العدل وال يظلم إال نادراً

يف  ودأ ثورته إال إذا ولـغ ، ومنهم من يظلم ويبطش وال ترضى نفسه
فالظامل مهما سيطر على األجساد فأنه ال يستطيع أن يسـيطر  ، الدماء 

وجتنب الظلـم وعلـم أن اهللا   ، فالعاقل من حكم بالعدل ، على القلوب
، وجامع الناس ليوم ال ريب فيه، مسائله ومحاسبه ومناقشه غداً ومطالبة

ويريـه  ويضاعف عليه العذاب يف أخراه ، ورمبا يعجل له العقوبة يف دنياه
حييط به خصـماؤه فهـذا   ، عاقبة بغيه يف يوم ينظر املرء ما قدمت يداه

وهـذا يقـول   ، وهذا يتعلق بـه ، وهذا يقض على ناصيته ، يأخذ بيده
وهذا يقول ، وهذا يقول عاملتين فغششتين، وهذا يقول شتمتين، ظلمتين

فبينما أنت كـذلك  ، وجدتين مظلوماً وكنت قادراً على دفع الظلم عين
نشب اخلصماء فيك خمالبهم وأحكموا يف تالبيبك أيـديهم وأنـت   وقد 

مبهوت متحري من كثر م وقد ضعفت عن مقاومتهم ومـددت عنـق   
إذا قرع مسعك نـداء  ، الرجاء إىل ربك موالك لعله خيلصك من أيديهم

،  )اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت ال ظلم اليـوم  (اجلبار جل جالله  
وتتذكر ما أنذرك اهللا تعـاىل علـى   ، هليبة فعند ذلك ينخلع قلبك من ا

َوَأْن ِذِر النَّ اَس َی ْوَم َی ْأِتیِھُم اْلَع َذاُب َفَیُق وُل        (إذ يقـول   rلسان رسوله 
الَِّذیَن َظَلُموا َربََّنا َأخِّْرَنا ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك َوَنتَِّبِع الرُُّس َل َأَوَل ْم   

َوَس  َكْنُتْم ِف  ي َمَس  اِكِن ) ٤٤(ْن َقْب  ُل َم  ا َلُك  ْم ِم  ْن َزَواٍل َتُكوُن  وا َأْقَس  ْمُتْم ِم  
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١١٤  
  . )الَِّذیَن َظَلُموا َأْنُفَسُھْم َوَتَبیََّن َلُكْم َكْیَف َفَعْلَنا ِبِھْم َوَضَرْبَنا َلُكُم اْلَأْمَثاَل

: فُعن ف فق ال  ، فقتل ظالمھ ، أنھ ظلم أعرابي من بني بكر بن وائل قیل -٤٩٣
أتحب أن تلقى اهللا ظالمًا أو مظلوم ًا ؟  : وقیل لھ ، قتل ظالمھما أساء من 

ما عذري غدًا عند اهللا تعالى إذا قال خلقتك مثل البعی ر  ، بل ظالمًا:  فقال
  .ثم تجيء تشكو إلي

  .قیل أخلق بالظالم أن یكون مقتسرًا ومالھ مقستم -٤٩٤
  .وقیل حبل الظالم مبتوك وستره مھتوك -٤٩٥
  .تك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الخالق علیك إذا دع: وقیل -٤٩٦
الظ الم س یف م ن س یوف اهللا ف ي األرض یق تص اهللا ب ھ ث م         : في اآلثر  -٤٩٧

وك ذلك ن ولي بع ض الظ المین بعض ًا بم ا ك انوا         (یق تص من ھ ق ال تع الى    
  . )یكسبون

  أصبر على الظلم وال تنتصر  -٤٩٨
  فالظلم مردود على الظالـم          
   ظلومــًا فمـاوكل إلى اهللا  
  ربي عن الظالـم بالنائم          
آذان ا ج ار لن ا فص لیت ركعت ین      : قالت میمونة بن ت س اقولة الواعظ ة    – ٤٩٩

اللھ م اكفن ا   : وقرأت من فاتحة كل س ورة آی ة حت ى ختم ت الق رآن وقل ت      
فسیكفیكھم (: أمره، ثم نمت ففتحت عیني فرأیت النجوم مصطفة فقرأت

لما كان السحر قام ذلك اإلنسان لینزل فزلق ت  ف )اهللا وھو السمیع العلیم
  .قدمھ فوقع فمات
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١١٥  

للغزال  ي أن شخص  ًا ك  ان ل  ھ بق  رة وك  ان   ) اإلحی  اء(روي ف  ي كت  اب  – ٥٠٠
یشوب لبنھا بالماء ویبیع ھ، فج اء الس یل ف ي بع ض األودی ة وھ ي واقف ة         

ی ا أب ت ال   : فق ال ل ھ ابن ھ    ین دبھا صاحبھا  فجلسترعى فمر علیھا ففرقھا 
  .إن المیاه التي كنا نخلطھا بلبنھا اجتمعت ففرقتھاتندبھا ف
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  الخاتمة
وجميب دعـوة  ، احلمد اهللا ويل الصاحلني وناصر املظلومني على الظاملني

  .املضطرين 
يقلب وجـه  ، يف اخلتام فلتحذر أيها الظامل عداوة من تنام وطرفه سهران

ـ   ، يف السماء  ، كيرمي سهاماً ماهلا غرض وال هدف سـوى اإلنصـاف من
والفقر بعد الغـىن  ، وليعترب الظاملون باجلبابرة الذين أذاقهم اهللا الذل بعد العز

واملهانة بعد الكربياء وأنـزهلم  ، والوحشة بعد االجتماع، واجلوع بعد الشبع
وألبسهم لباس اخلوف واجلوع والفقر مبا كانوا يفعلون يف ، دركات بعد عليا

ملشاهد يف التاريخ خري دليل فالتـاريخ  و األحداث وا،عباد اهللا ظلماً وطغياناً
ويـرد  ، ويصلح مع خصمه، ولكن أين من يعترب ويقلع عن ظلمه، يعيد نفسه

  .احلقوق إىل أهلها وأصحاا 
رب إين نذرت لك ، فهذا أخر ما كتبه قلم االستعجال على ضيق اال

رب لترضى فتقبل مـين إنـك مسيـع    ، ما يف هذه الرسالة من كالم وحكمة
  .ءالدعا

كتبه الفقـري إىل عفـو ربـه    " بشارة املؤمنني الك الظاملني" مت كتاب 
مث الفراغ منه يف شهر ذي احلجـة لعـام   ، منصور بن حممد بن فهد الشريدة

اللـهم باعـد بيننـا    ، اللهم أننا نعوذ بك  من الظلم والظاملني، هـ ١٤٣١
َن ا َم َع اْلَق ْوِم    َربََّن ا َل ا َتْجَعلْ   (وبينهم كما باعدت بـني املشـرق واملغـرب   

وأع  وذ ب  ك م  ن ظلم  ي لنفس  ي    ، اللھ  م إن  ي أع  وذ ب  ك م  ن الظل  م    )الظَّ  اِلِمیَن
اللھ  م أن  ھ ق  د ط  ال لی  ل     ، اللھ  م إن  ي أع  وذ ب  ك أن أظل  م أو أظل  م    ، ولعب  ادك 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ھالك الظالمینببشارة المؤمنین 
  

 

١١٧  
اللھ   م دم   ر الظ   المین بالظ   المین وأخ   رج الم   ؤمنین م   ن بی   نھم ،،، الظ   المین

  .سالمین
  تـم الكـالم وربـنا المحـمـود

  ولـھ المكـارم والعال والجـود          
  ثم الصــالة ما تغـني الشـادي

  عـلى مـحـمـد الـنبي الھـادي          

  ،،،،،علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم
  

  منصور بن حممد بن فهد الشريدة
  بريدة -القصيم
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١١٨  

  :كتب للمؤلف
  .ابن جربين  –عرب وعظات يف حياة شيخ الدعاة  – ١
  . »جيةاحلياة الزو«املرعش  – ٢
  .»اجلـــــن «املرعب  – ٣
  .سالمة اجلسد من نريان احلسد  – ٤
  .الشيعة الشنعة والرافضة البشعة – ٥
  .يهودي  ٥٠إسالم  – ٦
  .حترمي الغناء  – ٧
  .وال تقربوا الزنا  – ٨
  .عجائب املخلوقات  – ٩

  .الكالب قصص وأحكام – ١٠
  .أولئك أبائي  – ١١
  .األربعون الدعوية – ١٢
  .أربعون حديثاً قبل النوم – ١٣
  .فتنة النساء – ١٤
  .فاكهة االس  – ١٥
  .إخفاء العمل – ١٦
  ).قصص اجتماعية(من كل بستان زهرة  – ١٧
  .يا خيل اهللا اركيب  – ١٨
  .بشــارة املؤمنني الك الظاملني - ١٩
  .اخلصال املعيبة يف صاحب الغيبة -٢٠
  .إرسال الشواط على أهل اللواط – ٢١
  .الوجوه البهيجة يف مناقب أم املؤمنني خدجية – ٢٢
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