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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...
 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..

 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...
 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...

نشةةةر ونيةةةان ماةةةا يم اإلسةةةالن ومبا اةةةه اإلنسةةةانية العميقةةةة الةةةيت تةةةالزن واحلاجةةةة املاسةةةة إ  
اإلنسةةان ك كةةو هةةجونه وجحايةةات حياتةةه وتتةة خو مباهةةرة ك حةةو مجيةةع أزماتةةه ومشةةكالته ك 

 احلرية واألمن والسالن وك كو جوانب احلياة..
افة ال ينية  والتعطش الش ي  إ  إعا ة الروح اإلسالمية األصيلة إ  احلياة، ونلورة الثق

احلّية، ونث الوعي الاكري والسياسي ك أنناء اإلسالن كي يتمكنوا من رسم خريطة املستقبو 
 املشرق أب  اب اجلاون وذرف العيون ومسالت األانمو..

كةةو ذلةةك  فةةع املجسسةةة ألن تقةةون ةعةة ا  ضموعةةة مةةن ا الةةرات التوجيهيةةة القيمةةة الةةيت 
آية هللا العظمةى السةي  دمة  احلسةيين الشةريازي ظ ان  لةه   ألقا ا مساحة املرجع ال يين األعلى

ك  ةةةروف وأزمنةةةة  تلاةةةة، حةةةوا  تلةةةف هةةةجون احليةةةاة الار يةةةة واالجتماعيةةةة، وقمنةةةا نطباعتهةةةا 
مسةةةةانة منةةةةا ك نشةةةةر الةةةةوعي اإلسةةةةالمي، وسةةةةّ اا لةةةةبعض الاةةةةرا  العقااةةةة ي واألخالقةةةةي ألننةةةةاء 

 املسلمني من أجو غٍ  أفضو ومستقبو ضي ..
 ذلك انطالقاا من الوحي اإلهلي القااو:و 
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 َيِن َولِيُنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرون  .(1)لِيَـتَـَفقَُّهوا يف الدِ 
الةة ي  ةةو أصةةو عقالاةةي عةةان يرهةة ان إ  وجةةوب التاقةةه ك الةة ين وانةة ار األمةةة، ووجةةوب 

 كامه ك كو مواقاه وهجونه..رجوع اجلا و إ  العامل ك معرفة أح
 كما  و تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ِ ا ْر ِعبــَ َداُهُم هللاُ   فـََبشــِ  َه الــَِّذيَن هــَ ــِ َنُك ُهولَي وَن َهْحســَ ْوَي فـَيَـتَِّبعــُ َتِمُعوَن اْلقــَ الــَِّذيَن َيســْ
 .(2)َوُهولَِيَه ُهْم ُهوُلو األَْلَبابِ 

 السي  دم  احلسيين الشريازي ظ ان  له  تتسم نة: ان مجلاات مساحة آية هللا العظمى
 التنوّع والشمولية أل م أنعا  اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساا لشمولية اإلسالن.. هواًل:

فقةة  أفةةام قلمةةه املبةةارو الكتةةب واملوسةةوعات الضةةامة ك هةةت علةةون اإلسةةالن املاتلاةةة، 
املااة واخلمسني ضل اا، حيث تعة  إ  اليةون  آخ اا من موسوعة الاقه اليت جتاوزت ة حت اآلن ة

أكةةةةس موسةةةةوعة علميةةةةة اسةةةةت اللية فقهيةةةةة مةةةةروراا نعلةةةةون احلةةةة يث والتاسةةةةري والكةةةةالن واألصةةةةوا 
والسياسةةةة واالقتصةةةا  واالجتمةةةاع واحلقةةةوق وسةةةاار العلةةةون احل يثةةةة األخةةةر .. وانتهةةةاءا ابلكتةةةب 

   مجلااا.1500ق  تتجاوز مبجموعها الةظاملتوسطة والصغرية اليت تتناوا  تلف املواليع واليت 
 األصالة حيث إهنا تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  واألفكار. اثنياً:
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكو األمة اإلسالمية ومشاكو العامل املعاصر. اثلثاً:
ة رابعاً: ظاألصوا  وظالقةانون  التح ث نلغة علميةة رصةينة ك كتاابتةه لة وي االختصةا  كة

وظالبيةةةع  وغري ةةةا، ونلغةةةة والةةةحة ياهمهةةةا اجلميةةةع ك كتاابتةةةه اجلما رييةةةة ونشةةةوا   مةةةن مواقةةةع 
 احلياة.

 ةة ا ونظةةراا ملةةا نشةةعر نةةه مةةن مسةةجولية كبةةرية ك نشةةر ماةةا يم اإلسةةالن األصةةيلة قمنةةا نطبةةع 
 لةه  والةيت تقةارب ونشر   ه السلسلة القيمة من ا الةرات اإلسةالمية لسةماحة املرجةع ظ ان 

التسةةةعة آالف دالةةةرة ألقا ةةةا مساحتةةةه ك فةةةاة زمنيةةةة قةةة  تتجةةةاوز األرنعةةةة عقةةةو  مةةةن الةةةحمن ك 
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من املو  العلي الق ير أن يوفقنا إلع ا  ونشر مةا يتواجة  منهةا، وأمةالا ابلسةعي مةن 

 
 .122سورة التونة:  (1)
 .18سورة الحمر:  (2)
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ن إكمةةةاا سلسةةةلة إسةةةالمية كاملةةةة أجةةةو لصةةةيو املاقةةةو  منهةةةا وإخراجةةةه إ  النةةةور، لنةةةتمكن مةةة 
و تصةةةرة تنقةةةو إ  األمةةةة وجهةةةة نظةةةر اإلسةةةالن جتةةةاه  تلةةةف القضةةةا  االجتماعيةةةة والسياسةةةةية 

 احليوية أبسلوب والح ونسيط.. إنه مسيع ضيب.
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                           
 نان بريوت لب                        

 شوران  6080/13ص.ب:                             
 comalmojtaba@shiacenter.الربيد اإللكرتوين:                      
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

ا رين واللعنةةة احلمةة  ر رب العةةاملني والصةةالة والسةةالن علةةى نبينةةا دمةة  وآلةةه الطيبةةني الطةة 
 ال اامة على أع ااهم أمجعني إ  قيان يون ال ين.

 عاقبة الظلم 
 .(3): »الظلم ك ال نيا نوار، وك اآلخرة  مار«قاا اإلمان أمري املجمنني 

جيةةةب علةةةى اإلنسةةةان أن يبتعةةة  مهمةةةا اسةةةتطاع عةةةن الظلةةةم  ألن عنةةةاءه يةةةحوا عمةةةن  لمةةةه 
 مه ك العوامل الثالثة مجيعاا:ويبقى وزره عليه، فإن الظامل ير  عقونة  ل 

ك الةة نيا، وذلةةك عةةن طريةةق األمةةرام واآلالن الةةيت يتعةةرم هلةةا ك حياتةةه نسةةبب مةةا  هواًل:
ارتكبةةةه مةةةن جةةةراام، فةةةان اآلالن واألمةةةرام قةةة  تكةةةون مةةةن ابب االمتحةةةان واالختبةةةار، وذلةةةك 

قونةةة  نيويةةة لتاايةةف نعةةض ذنونةةه الةةيت ارتكبهةةا ك  نيةةاه، وكالمنةةا ال يتضةةمنها، وقةة  تكةةون ع
علةةى  لمةةه للنةةا ، فكةةم مةةن الظةةاملني أصةةيبوا ك  ةة ه الةة نيا أبمةةرام ناسةةية وجسةة ية أو ت 

 حبياهتم نع  ذّا عاهوه.
 ك السزخ، فالظامل إذا مل ير عاقبة  لمه ك ال نيا فانه يرا ا ك عامل السزخ. اثنياً:
ْوَم نـَقُـــ ك اآلخةةرة، حيةةث تكةةون انر جهةةنم ابنتظةةار م واثلثــاً: َتْ ِت يـــَ ِت امـــْ نََّم هـــَ وُي ِِلَهـــَ

 .(4)َوتـَُقوُي َهْت ِمْن َمزِيد  

 عامل الربزخ
السزخ: ما نني كو هيئني، وقيو:  و احلاجح نني الشيئني، و و ما نني ال نيا واآلخرة قبو 

، أي  ةو عةامل متوسةط (5)احلشر: من وقت املوت إ  وقةت    احلشةر فمةن مةات  خةو الةسزخ
 

 الاصو األوا ك الظلم. 10437ح 457غرر احلكم و رر الكلم:   (3)
 .30سورة ق:  (4)
 ما ة « نرزخ ». 8  3أنظر لسان العرب: ج (5)
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يةةون احلسةةاب، ونةةني عةةامل الةة نيا وعةةامل اآلخةةرة، وقةة  صةةرّح القةةرآن احلكةةيم نةةني املةةوت والبعةةث 
ونِ ابلةةسزخ ك قولةةه تعةةا : اَي َربِ  اْرِجعــُ ــَ ْوُت ق َدُهُم اْلمــَ ََ َهحــَ ا ُت   حــَ َّ ِإَذا جــَ أ َهْعمــَ ــِ  َلَعل

َا َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم  َعُثونَ َصاِِلاً ِفيَما تـَرَْكُت َكال  ِإَّنَّ  .(6)بـَْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
 .(7): »السزخ: القس، وفيه الثواب والعقاب نني ال نيا واآلخرة«قاا اإلمان الصا ق 

فإذا كانت أعماا اإلنسان ك الة نيا صةاحلة تةنّعم ك قةسه، وان كانةت غةري صةاحلة كالظةامل 
 ة .مثالا كان قسه حارة من حار النريان ة نعوذ ابر تعا  

: »القس رولة مةن ر م اجلنةة أو حاةرة مةن حاةر النةريان... وكةان فق  قاا رسوا هللا 
 »(8)يقوا ك آخر صالته: وأعوذ نك من ع اب القس. 

: »... مةةةةن خةةةةان جةةةةاره هةةةةساا مةةةةن األرم جعلةةةةه هللا طوقةةةةاا ك عنقةةةةه مةةةةن  ةةةةون وقةةةةاا 
أن يتةوب ويرجةع. أال ومةن تعلةم القةرآن األرلني السانعة حت يلقةى هللا يةون القيامةة مطوقةاا إال 

مث نسيه لقى هللا عحوجو يون القيمة مغلوالا، ويسلط هللا عحوجو عليه نكو آية منه حيةة تكةون 
قرينه إ  النةار إال أن يغاةر لةه... أال ومةن زر ابمةرأة مسةلمة أو يهو يةة أو نصةرانية أو ضوسةية 

هللا لةةه ك قةةسه ثةةالث مااةةة ابب  ةةرج منهةةا حةةرة أو أمةةة مث مل يتةةب منةةه ومةةات مصةةراا عليةةه فةةتح 
حيات وعقارب وثعبان من النار، فهو حيةرق إ  يةون القيامةة، وإذا نعةث مةن قةسه نذ  النةا  

 (9)مةةةةن نةةةةع رحيةةةةه فيعةةةةرف نةةةة لك ومبةةةةا كةةةةان يعمةةةةو ك  ار الةةةة نيا حةةةةت يةةةةجمر نةةةةه إ  النةةةةار..«
 احل يث.

 
 .100ة  99سورة املجمنون:  (6)
 .19  1تاسري القمي: ج (7)
 يان.ن 8ب 205  6حبار األنوار: ج (8)
 . ابب ذكر مجو من منا ي رسوا هللا  260  2تنبيه اخلواطر ونح ة النوا ر: ج (9)
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 عامل القيامة
 

مل نتيجة  لمه ويعاقب فيه،  و يون القيامة، فإذا مل يتالص العامل الثالث ال ي سرياه الظا
اإلنسةان مةةن ذنونةه ك الةة نيا والةسزخ، نسةةبب عظمتهةةا وكثرهتةا، فالنةة  مةن العقةةاب ك القيامةةة، 
حيةةث  ا العبةة  يةةون القيامةةة وقةة  سةةرّته حسةةناته، فيجةةيء الرجةةو فيقةةوا:   رب  لمةةين  ةة ا، 

ي سةةةأله، فمةةةا يةةةحاا كةةة لك، حةةةت ال تبقةةةى لةةةه فيجخةةة  مةةةن حسةةةناته فيجعةةةو ك حسةةةنات الةةة 
حسةةنة، فةةإذا جةةاء مةةن يسةةأله، نظةةر إ  سةةيئاته فجعلةةت مةةع سةةيئات الرجةةو، فةةال يةةحاا يسةةتوك 

 .(10)منه حت ي خو النار
: » أيهةةةا النةةةا  إنةةةه مةةةن لقةةةي هللا عةةةح وجةةةو  ك امل ينةةةة قةةةاا  وك خطبةةةة لرسةةةوا هللا 

 عهةا غري ةةا  خةةو اجلنةة، فقةةان علةي نةةن أ  طالةةب يشةه  أن ال إلةةه إال هللا  لصةاا مل  لةةط م
ر لنةةا  ةة ا  فقةةاا :   رسةةوا هللا، أب  أنةةت وأمةةي كيةةف يقةةوا  لصةةاا ال  لةةط معهةةا غري ةةا فسةةّ

 نعرفه؟
: نعم حرصاا على ال نيا ومجعهةا مةن غةري حلهةا ورلةي أةا، وأقةوان يقولةون أقاويةو  قاا 

قةةى هللا ولةةيه فيةةه  هةةيء مةةن  ةة ه اخلصةةاا األخيةةار ويعملةةون عمةةو اجلبةةانرة والاجةةار، فمةةن ل
و و يقوا: ال إله إال هللا فله اجلنة، فإن أخ  الة نيا وتةرو اآلخةرة فلةه النةار ومةن تةو  خصةومة 
 ةةةامل أو أعانةةةه عليهةةةا نةةةحا نةةةه ملةةةك املةةةوت ابلبشةةةر  نلعنةةةة هللا وانر جهةةةنم خالةةة اا فيهةةةا ونةةةئه 

ن  ا سةةلطاانا علةةى اجلةةور قةةرن مةةع املصةةري ومةةن خةةف لسةةلطان جةةاار كةةان قرينةةه ك النةةار، ومةة 
 امان، وكان  ةو والسةلطان مةن أهة  أ ةو النةار عة اابا ومةن عظّةم صةاحب  نيةا وأحبةه لطمةع 
 نيةاه سةاط هللا عليةه وكةان ك  رجتةه مةع قةةارون ك البةاب األسةاو، ومةن نة  نيتةاا ر ءا ومسعةةة 

يرمى نه ك النةار، فقيةو لةه:   محله يون القيامة إ  سبع أرلني مث يطوقه انراا يوق  ك عنقه مث 
: يبةةين فضةةالا علةةى مةةا يكايةةه أو يبةةين مبا ةةاة، ومةةن رسةةوا هللا كيةةف يبةةين ر ءا ومسعةةة؟ قةةاا 

 لم أجرياا أجةره أحةبط هللا عملةه وحةرن عليةه ريةح اجلنةة ورحيهةا يوجة  مةن ،سةمااة عةان، ومةن 
 

 .ابب ذكر من منا ي رسوا هللا  260  2راجع تنبيه اخلواطر ونح ة النوا ر: ج (10)
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أرلةةةني انر حةةةت ي خلةةةه خةةةان جةةةاره هةةةساا مةةةن األرم طوقةةةه هللا تعةةةا  يةةةون القيامةةةة إ  سةةةبع 
جنهم، ومن تعلم القرآن مث نسةيه متعمة اا لقةى هللا يةون القيامةة ضة وماا ومغلةوالا يسةلط هللا عليةه 
نكةةةو آيةةةة حيةةةة موكلةةةه نةةةه، ومةةةن تعلةةةم القةةةرآن فلةةةم يعمةةةو نةةةه وآثةةةر عليةةةه حةةةب الةةة نيا وزينتهةةةا 

كتةاب هللا وراء   أستوجب ساط هللا تعا  وكان ك ال رجة مع اليهو  والنصار  الة ي ينبة ون
 هور م ومن نكح امرأة حراماا ك  نر ةا أو رجةالا أو غالمةاا نكةو حشةره هللا تعةا  يةون القيامةة 
وال عة الا وأحةبط  انع من اجلياةة يتةأذ  نةه النةا  حةت ية خو جهةنم وال يقبةو هللا منةه صة قا ا

وت نصةةااحيه هللا عملةةه وي عةةه ك  نةةوت مشةة و اا مبسةةامري مةةن ح يةة  ويضةةرب عليةةه ك التةةان
حةت يبشةك ك تلةك املسةامري فلةةو ولةع عةرق مةن عروقةه علةةى أرنعمااةة أمةة ملةاتوا مجيعةاا، و ةةو 

 .(11)«من أه  النا  ع اابا 

 هنواع الظلم 

: »أال وإن الظلةةم ثالثةةة: فظلةةم اليغاةةر، و لةةم ال يةةاو، و لةةم قةةاا اإلمةةان أمةةري املةةجمنني 
ُر َهْن ابر، قةةاا هللا تعةةا : مغاةور ال يطلةةب، فأمةةا الظلةةم الةة ي اليغاةةر فالشةةرو ِإنَّ هللَا ال يـَْغفــِ

، وأما الظلم ال ي يغار فظلم العب  ناسه عن  نعض اهلنةات، وأمةا الظلةم الة ي (12)ُيْشَرَك ِبكِ 
 . (13)ال ياو فظلم العبا  نعضهم نعضاا«

 .(14): »هر الحا  إ  املعا  إحتقاب  لم العبا «وقاا 
 ؟ر تعا  ابلظلم ال ي ال يغار ملاذاعن الشرو اب يعس اإلمان 

ألن مع  الظلم  و ولع الشيء ك غري مولعه، فاملشرو  امل  ألنه جعو غري هللا تعةا  
هةةريكاا لةةةه، وولةةةع العبةةةا ة ك غةةري دلهةةةا، و كةةة ا العاصةةةي  ةةامل  ألنةةةه ولةةةع املعصةةةية مولةةةع 

أمةا الة ي ال يعتقة  ابر أصةالا الطاعة و  ا ال يغار له  ألن املغارة تكةون ملةن يعتقة  ابلغاةار، 
 فكيف ينتظر غارانه.

 

 عقاب ضمع عقوابت األعماا. 280ثواب األعماا:   (11)
 .48سورة النساء:  (12)
 .176هنج البالغة، اخلطبة:  (13)
 من كالمه ظع  ك احلكمة واملوعظة. 300  1االرها : ج (14)
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وأما الظلم ال ي يغار فهو  لم اإلنسان ناسه ابرتكانه صغاار ال نوب أو الكباار اليت ال 
ا ُ وَن تصةةو إ  حةة  الشةةرو ابر تعةةا  قةةاا تعةةا :  ُر مــَ ِك َويـَْغفــِ َرَك بــِ ُر َهْن ُيشــْ ِإنَّ هللَا ال يـَْغفــِ

 .(15)َُ َذِلَه ِلَمْن َيَشا
وأما الظلم ال ي ال ي عةه هللا عحوجةو، فهةو  لةم النةا  نعضةهم لةبعض، وإن  ب الظةامل، 

 لكن هللا تعا  ال ياكه إال نرلا املظلون أو التعويض للمظلون مبا حلقه من لرر.
 .(16): »ال يجمن ابملعا  من  لم العبا «فق  قاا أمري املجمنني 

 .(17)خصمه«: »من  لم العبا  كان هللا وقاا 
: »... وأمةةةا الظلةةةم الةةة ي ال يةةةاو فظلةةةم العبةةةا  نعضةةةهم نعضةةةاا، العقةةةاب  نةةةاو وقةةةاا 

 .(18)ه ي  ليه جرحاا ابمل   وال لرابا ابلسياط ولكنه ما يستصغر ذلك معه«
 

 جزاَ الظامل يوم القيامة
 نةاو روا ت كثةةرية تشةري إ  عةة اب يةةون القيامةة. وسنشةةري إ  نعضةها  فمةةثالا: الشةةاص 

لةةة ي يظلةةةم أخةةةاه املةةةجمن، ابلتعةةة ي عليةةةه، سةةةواء  وارحةةةه أو نلسةةةانه، يةةةر  ر  فعةةةو  لمةةةه ك ا
 اآلخرة.

: »... وإ كةةةةةةم والظلةةةةةةم، فةةةةةةان الظلةةةةةةم عنةةةةةة  هللا  ةةةةةةو الظلمةةةةةةات يةةةةةةون قةةةةةةاا رسةةةةةةوا هللا 
 .(19)القيامة...«

 .(20): »من لرب نسوط  لماا اقتص منه يون القيامة«وقاا أيضاا 
 ذ ان البعض:و ناو سجاا ق  ي ور ك أ

 ؟فهو جحاء ال ي يضرب هاصاا نصاعة، أن يقانو نعشرين صاعة يون القيامة
الكةةةةن هللا سةةةةبحانه يقةةةةوا ك القةةةةرآن احلكةةةةيم:  ــَ يِ َيٌة ِمثْـُلهــ ــَ يِ َية  ســ ــَ َُ ســ َزا ــَ أي أن  (21)َوجــ

 
 .48سورة النساء:  (15)
 الاصو الثاين ك اآلخرة. 2687ح 147غرر احلكم و رر الكلم:   (16)
 الاصو األوا ك الظلم. 10401ح 456غرر احلكم و رر الكلم:   (17)
 الاصو األوا ك الظلم. 10383ح 455غرر احلكم و رر الكلم:   (18)
 .235ح 176اخلصاا:   (19)
 .3032ح 617هنج الاصاحة:   (20)
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اإلنسةةان يعاقةةب مبقةة ار جرمةةه، فيمةةا إذا مل يشةةمله العاةةو مةةن عنةة  البةةاري عحوجةةو، حيةةث نةةني 
تعا  احلة  ك  ة ه اآليةة، لةئال يتجةاوز املظلةون عةن مقة ار مةا  لةم، انتقامةاا وتشةاياا، سبحانه و 

  َسيِ َية َُ ايور  ةا الظةامل  َوَجَزا يِ َيٌة ِمثْـُلهــَ يور  ةا املظلةون، ومسيةت سةيئة مةن ابب املحاوجةة،  ســَ
 ألن الر  يشبه التع ي ك الشكو، وان خالاه ك املقص  والواقع.

 جزاَ القتت 

لك فان العقو ي ا على   ا األمر أيضاا  إذ جحاء السيئة ك الة نيا عقونةة نقة ر ا ك وك 
اَي َذرَّة  اآلخةةرة ولكةةن املةةوازين  تلةةف وا اسةةبة  قيقةةة تراعةةي مجيةةع اجلوانةةب  ْت ِمثْـقــَ ْن يـَْعمــَ َفمــَ

َرُ   ــَ رْياً يــ َر ُ  خـــَ ــَ ر اً يــ اَي َذرَّة  شـــَ ْت ِمثْـقـــَ ــَ ْن يـَْعمـ ــَ ء القتةةةو ابآلخةةةرة،  ةةةو قةةة  يكةةةون جةةةحا (22)َومـ
،سني سنة مةن اإلحةراق والتعة يب  وذلةك ألن املة نب حياسةب علةى مقة ار أذاه، فةإذا كةان 
مقة ار األذ  الة ي يةراه املقتةوا ،سةني  رجةة، فبمقة ار ذلةك االيةالن حياسةب القاتةو، كمثةو 
ال ي يستقرم ألف  ينار ويعطةي قرلةة نشةكو أقسةاط خةالا ،سةني سةنة، وذلةك ألن هللا 

 انه وتعا  عا ا، وال جيازي امل نب أبكثر من جحااه.سبح
 .(23): »من  لم سلط هللا عليه من يظلمه«قاا أنو عب  هللا الصا ق 

 حبس اِلق 

: »  يةةونه، مةةن حةةبه حةةق وعةةن يةةونه نةةن  بيةةان قةةاا: قةةاا أنةةو عبةة  هللا الصةةا ق 
عرقةةه أو  مةةه، وينةةا ي املةةجمن، أقامةةه هللا يةةون القيامةةة، ،سةةمااة عةةان علةةى رجليةةه، حةةت يسةةيو 

منا  من عن  هللا:   ا الظامل ال ي حبه عن هللا حقه، قاا فيوّنخ أرنعني يوماا مث يجمر نه إ  
 .(24)النار«

 
 .40سورة الشور :  (21)
 .8و 7سورة الحلحلة:  (22)
 . 13ح 332  2الكاك: ج (23)
 .2ح 367  2الكاك: ج (24)
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  اِلق عند همري املؤمنني 

ومةن كةةالن ألمةري املةةجمنني ظعليةه الصةةالة والسةةالن  يتةسأ مةةن الظلةم: »وهللا ألن أنيةةت علةةى 
 ك األغالا مصا  اا، أحب إيّل من أن ألقى هللا ورسوله يةون حسك السع ان مسّه اا، أو أجر  

القيامةةة،  املةةاا لةةبعض العبةةا ، وغاصةةباا لشةةيء مةةن احلطةةان، وكيةةف أ لةةم أحةة اا لةةن اٍه ي سةةر ع  إ  
 ! ؟البلى قاوهلا، ويطوا ك الثر  حلوهلا

صةبيانه هةعث وهللا لق  رأيت عقيالا وق  أملةق، حةت اسةتماحين مةن نةة رّ كم صةاعاا، ورأيةت 
 الشعور، غس األلوان من فقر م، كأمنا سّو ت وجو هم ابلعظلم.

وعاو ين مجك اا، وكرر علّي القوا مر  اا، فأصغيت إليه مسعي، فظن أين أنيعه  يةين، وأت بةع 
قيةةا ه، ماارقةةاا طةةريقيت، فأمحيةةت لةةه ح يةة ة، مث أ نيتهةةا مةةن جسةةمه ليعتةةس أةةا، فضةةج  لةةجيج 

م هاذي  نةةف مةةن أملهةةا، وكةة  ا  أن حيةةاق مةةن م يسةة 
، فقلةةت لةةه: ثكلتةةك الثواكةةو   عقيةةو! (25)

أتئن من ح ي ة أمحا ا انساهنا للعبه، وجترين إ  انر سةجر ا جّبار ةا لغضةبه! أتةئن مةن األذ  
! وأعجةةب مةةن ذلةةك، طةةارق طرقنةةا مبلاوفةةة ك وعااهةةا، ومعجونةةة هةةنئتها،  ؟وال أاةةن مةةن لظةةى

لة أن زكةةةاة أن صةةة قةكأمنةةةا عجنةةةت نريةةةق حيةةةة أوقيئهةةةا، فقلةةة  فةةة لك دةةةر ن علينةةةا أ ةةةو  ؟ت: أصةةة 
البيةةةةت! فقةةةةاا: الذا وال ذاو، ولكّنهةةةةا   يةةةةة، فقلةةةةت:  بلتةةةةك اهلبةةةةوا، أعةةةةن  يةةةةن هللا أتيتةةةةين 

 ؟لتا عين
نة أن هتجر  ؟أ تبط أنت، أن ذو ج 

وهللا لةةو أعطيةةةت األقةةةاليم السةةةبعة مبةةةا لةةةت أفالكهةةةا، علةةةى أن أعصةةةي هللا ك منلةةةة أسةةةلبها 
 عرية ما فعلته، وإن  نياكم عن ي أل ون من ورقة ك فم جرا ة تقضمها.جلب ه  

مةةةا لعلةةةي ولنعةةةيم ياةةة ، ولةةة ة ال تبقةةةى، نعةةةوذ ابر مةةةن سةةةبات العقةةةو، وقةةةبح الحلةةةو، ونةةةه 
 .(26)نستعني«

 
 ميسم: نكسر امليم وفتح السني املكواة. (25)
 .224هنج البالغة، اخلطبة  (26)
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 إمهاي الظامل 
اجلةةاين الةة ي يقةةاف جرميةةة قتةةو مةةثالا ك ضتمعةةه الةة ي يعةةيش فيةةه، يكةةون جلرميتةةه جوانةةب 

مةةةن جانةةةب إنةةةه أز ةةةق ناسةةةاا زكيةةةة، ومةةةن اجلانةةةب اآلخةةةر أخةةةّو ابألمةةةن االجتمةةةاعي، ع يةةة ة، ف
واسةةةةتهان نقيمةةةةة اإلنسةةةةان واإلنسةةةةانية، ومةةةةن جانةةةةب ولةةةةث أ خةةةةو احلةةةةحن واألسةةةةى ك قلةةةةوب 
اآلخرين نع  أن فق وا أحة  أننةااهم أو أعةحهتم وقة  تكةون  نالةك جوانةب ع ية ة أخةر . فمةا 

 ؟ و جحاؤه إذن
االت أن الظةةامل ال ينةةاا جةةحاءه ك الةة نيا، فهةةو  ةة ا يعةةين أنةةه ك وقةة  حيصةةو ك نعةةض احلةة 

كةةال، نةةو ان هللا للظةةاملني ابملرصةةا ، وإمهةةاا هللا للظةةامل ال يعةةين تركةةه   ؟اآلخةةرة يةةاو وال يعاقةةب
 أن اا.

ا ُمْلِــ فةإن حلكمةةة إهليةةة علمهةا عنةة  هللا كمةةا يقةةوا ك كتانةه: ُروا َهمــََّ َََّّ الــَِّذيَن َكفــَ أ َوالََيْســَ
َا ُمِْلأ ََلُْم لِيَـْزَ اُ وا ِإْْثاً َوََلُْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ   .(27)ََلُْم َخرْيٌ ألَنـُْفِسِهْم ِإمَّ

رْيٌ وقةة  جةةاء ك التاسةةري هلةة ه اآليةةة املباركةةة: أي ال يظةةن  أ َلــَُْم خــَ ــِ ا ُمْل ُروا َهمــََّ ِذيَن َكفــَ ــَّ ال
عمار م وإمهالنا إ  م، وتوفري املةاا واجلةاه هلةم اإلمالء: اإلمهاا، أي أن إطالتنا أل ألَنـُْفِسِهمْ 

أ َلــَُمْ لةةيه خةةرياا هلةةم، فةةإن اخلةةري  ةةو الةة ي ال يسةةبب هةةراا وعقةةاابا. و ــِ ا ُمْل نطيةةو عمةةر م  َهمــََّ
اً ونعطةةيهم مةةا نعطةةيهم    ْزَ اُ وا ِإْثــْ ــَ ومعصةةية، فةةإهنم ابعرالةةهم عةةن احلةةق وخبةةث نةةواطنهم  لِيـ

حيةةث ال عقةةاب علةةى اخلبةةث البةةاطين فقةةط، كةةان اإلمهةةاا  اسةةتحقوا العقةةاب والعةة اب، لكةةن
نيٌ م ظهةةراا لةة لك اخلبةةث، فبقةةاؤ م موجةةب لةةح  ة عقةةونتهم  َذاٌب ُمهــِ يهيةةنهم عةةالوة  َوَلــَُْم عــَ

 . (28)على أمله وكرنه
قولةةه: »إن هللا ميهةةو الظةةامل حةةت يقةةوا: أنلةةين، مث إذا أخةة ه  وقةة  جةةاء عةةن رسةةوا هللا 

 .(29)أخ ه أخ ة رانية«

 
 .178سورة آا عمران:  (27)
 .178تاسري سورة آا عمران  73  4آن إ  األذ ان: جتقريب القر  (28)
 فصو مما ور  ك ذكر الظلم. 135  1كنح الاواا : ج  (29)
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ْوِم : »ان هللا مح  ناسةه عنة   ةالو الظةاملني، فقةاا: وقاا رسوا هللا  َع َ ابــُِر اْلقــَ فـَُقطــِ
 .(30)»(31)الَِّذيَن ظََلُموا َواِْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ 

: »ولةئن أمهةو الظةامل، فلةن ياةوت أخة ه، وقاا أمري املجمنني اإلمان علي نن أ  طالب 
 .(32)ى ضاز طريقه، ومبولع الشجا من مسا  ريقه«و و له ابملرصا ، عل 

واجملاز: دو العبور، من جاز مبع  مّر، والشجى  و ما يعام ك احللق من عظم وحنوه، 
ومسا  الريق: أي ممره من احللق، فان ماء الام ميةر مةن احللةق نسةهولة إ  البةاطن، و ة ا متثيةو 

نه ك حلقةةةه، فةةةإذا أرا  أخةةة ه جعةةةو  نةةةاو لقةةةرب ترقةةةب هللا سةةةبحانه للظةةةامل، حةةةت كأنةةةه سةةةبحا
 هجى فال يتمكن من هرب املاء.

 .(33)َوََنُْن َهقْـَرُب ِإلَْيِك ِمْن َحْبِت اْلَورِيدِ وق  قاا تعا : 
 هثر  على املظلوم 

للظةةامل األثةةر الوالةةح علةةى املظلةةون ك جوانةةب ع يةة ة، أقلهةةا أنةةه اسةةتهان نقيمتةةه وكرامتةةه، 
 ماله، أو االعت اء عليه...سواء نغصب حقه، أو أبكو 

: سباب املجمن فسق وقتاله كار، وأكو قاا: »قاا رسوا هللا  فعن أ  جعار الباقر 
 .(34)حلمه معصية، وحرمة ماله كحرمة  مه«

مضافاا إ  أن الظامل استهان أيضةاا ابألوامةر واألحكةان اإلهليةة الةيت تجكة  علةى عة ن الظلةم، 
يرتكةةب  لمةةاا، سةةياو أثةراا سةةيئاا علةةى الشةةاص املظلةةون، وممةا ال هةةك فيةةه أن الشةةاص الة ي 

والقضةةاء العةةا ا الةة ي يكةةون ك يةةون القيامةةة حياسةةب مجيةةع  ةة ه التةةأثريات، ولةة ا فةةان الظةةامل 
سيالقي جحاءه حتماا، إما آجةالا أو عةاجالا، واجلةحاء العاجةو قة  يكةون مةن  ةامل آخةر، يسةلطه 

وََكَذِلَه نـَُوّلِ  بـَْعَض الظَــّاِلِمنَي بـَْعًــاً  ــَِا : هللا عليه، نسبب  لمه النا ، حيث قاا عحوجو
 .(35)َكانُوا َيْكِسُبونَ 

 
 .45سورة األنعان:  (30)
 فصو مما ور  ك ذكر الظلم. 135  1كنح الاواا : ج  (31)
 .97هنج البالغة: اخلطبة  (32)
 .16سورة ق:  (33)
 .209  2تنبيه اخلواطر ونح ة النوا ر: ج (34)
 .129سورة األنعان:  (35)
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فعةةن علةةي نةةن عيسةةى قةةاا: معنةةاه إان كمةةا وكلنةةا  ةةجالء الظةةاملني مةةن اجلةةن واإلنةةه نعضةةهم 
إ  نعةةةض يةةةون القيامةةةة وتةةةسأان مةةةنهم، فكةةة لك نكةةةو الظةةةاملني نعضةةةهم إ  نعةةةض يةةةون القيامةةةة، 

املتبةةةوعني، ونقةةةوا ل تبةةةاع: قولةةةوا للمتبةةةوعني حةةةت  لصةةةوكم مةةةن العةةة اب،  ونكةةةو االتبةةةاع إ 
 . (36)وقيو: والغرم ن لك إعالمهم أنه ليه هلم يون القيامة ويّل ي فع عنهم هيئاا من الع اب 

أنةةةةةه قةةةةةاا: »مةةةةةا انتصةةةةةر هللا مةةةةةن  ةةةةةامل إال  وأصةةةةةرح مةةةةةن ذلةةةةةك مةةةةةا ور  عةةةةةن أ  جعاةةةةةر 
 . (37)نظامل«

 هثر  على اجملتمع 
تمع ال ي تكثر فيه حالةة الظلةم، النة  وأن تكثةر فيةه االلةطراابت املاتلاةة، وحالةة ان اجمل

عةةة ن االسةةةتقرار، وتاتةةةب عليةةةه آور وخيمةةةة جةةة اا ك ناةةةو  أننةةةاء اجملتمةةةع، خصوصةةةاا إذا كةةةان 
احلاكم ناسه  املاا لشعبه، مستب اا نرأيه، ال يهمه سةو  مصةاحله الشاصةية، ونقااةه ك احلكةم 

ا هةةةيء ال ينكةةةر وقةةة  صةةةرح نةةةه علمةةةاء االجتمةةةاع أيضةةةاا، والتةةةاريخ ينقةةةو لنةةةا مةةة ة أطةةةوا. و ةةة 
هةةوا   كثةةرية أةة ا اخلصةةو   ومةةن  نةةا تةةر  أن اإلسةةالن أكةة  علةةى صةةيانة اجملتمةةع نةة ءاا مةةن 
قيا تةةه إ  عمةةون الرعيةةة، فجعةةو  نةةاو هةةروطاا وصةةاات النةةّ  مةةن توفر ةةا ك احلةةاكم والةةرايه، 

 احلق، والتنتهي ابألمة إ  أسوأ مصريحبيث ال تنحرف القيا ة عن طريق 
نعم، لق  فطن اإلسالن إ  ذلك األمر اخلطري، فاهاط هةروطاا مهمةة ك احلةاكم، ومنهةا: 

إ   ةة ه الناحيةةة  اإلميةةان، الع الةةة، التاةةوق ك ال رايةةة السياسةةية، وقةة  أهةةار الرسةةوا الكةةر  
جةحه عةن معاصةي هللا، وحلةم : »ال تصلح اإلمامة إال لرجو فيةه ثةالث خصةاا: ورع حيفقاا

 .(38)ميلك نه غضبه، وحسن الوالية على من يلي حت يكون هلم كالوال  الرحيم«

 
 .129-128تاسري سورة األنعان:  365  2تاسري ضمع البيان: ج (36)
 ، عقاب من  لم.274ثواب األعماا:   (37)
 .8ح 407  1الكاك: ج (38)
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 هثر  يف التجاوز على القانون  

احلكومةة اإلسةالمية  ةي حكومةة القةانون اإلهلةي علةى النةا ، نية  أن النةا   اخةو النظةان 
مةةةا يجكةةة  عليةةةه التةةةاريخ ك حيةةةاة  اإلسةةةالمي متسةةةاوون فيمةةةا نيةةةنهم ابحلقةةةوق والواجبةةةات، و ةةة ا

، حيث عّم الرفاه ك ال ولةة اإلسةالمية، حبيةث مل يةر  ك ذلةك الوقةت أي نةوع الرسوا األكرن
 من الظلم واإلر اب.

لكننا ك الوقت احلالر نع  أن أنلنا العمو ابلكثري من التوصيات اليت أوصاان أا القرآن 
الاواحش ق  كثرت ك غالب اجملتمعات املسةلمة،  ، جن  الظلم والاسا  وغري ا منوالرسوا 

 و  ه ن ور ا ق  انعكست على مسعة القوانني اإلسالمية.
إن اجملةرن الةة ي يقةاف جرميةةة مةا، فانةةه نةة وره قة  خةةرج عةن قةةوانني احلكومةة، ومتةةر  عليهةةا، 
 ولرب أا عرم احلةااط  ممةا يةج ي إ  االخةتالا وااللةطراب ك ميةحان قةوانني تلةك ال ولةة.
مث ان مةةن الثانةةت: إن القةةوانني اإلهليةةة ونتةةة، ال يطةةرأ عليهةةا أي تغيةةري أو تبةة يو، و ةةي القةةوانني 
العا لة املنسجمة مع فطرة اإلنسان، أما ابلنسةبة إ  اجملةرن فلةم يسةكت عنةه اإلسةالن مةن  ون 
النظةةر إليةةه، نةةةو يواجهةةه أبسةةلوب حاسةةةم حاظةةاا للمجتمةةةع، فةةا  لكةةو جرميةةةة جةةحاء مناسةةةباا، 

لشرااط الشرعية املاصوصة، ون لك تتمكن احلكومة اإلسالمية من السيطرة على االختالا اب
ال ي قة  يصةيبها نتيجةة وجةو  أفةرا  مسةيئني، علمةاا ابن اإلسةالن حيةو املشةاكو مبعاجلةة جة ور 

 اجلرمية قبو كو هيء، فتقو اجلراام ك اجملتمع اإلسالمي، وتاصيو   ا البحث ك مظانه.
وراة مكتةةوابا مةةن يظلةةم  ةةرب نيتةةه، وقةةاا أمةةري املةةجمنني اإلمةةان علةةي نةةن أ  روي أن ك التةة 

: »ال يكسن عليك  لم من  لمك فامنا يسعى ك مضرته وناعك، وليه جحاء مةن طالب 
سرو أن تسوءه، ومن سةو سةيف البغةي قتةو نةه، ومةن حاةر نئةراا ألخيةه وقةع فيهةا، ومةن  تةك 

كر عن  الظلم ع ا هللا فيةك، وعنة  القة رة قة رة : أذ حجاب أخيه  تك عورات نيته وقاا 
 .(39)هللا عليك«

 
 السكوت عن الظلم 

 
 .13633ح 77ب 102  12مست رو الوسااو: ج (39)
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 ك موعظة حلواريه: وقاا عيسى نن مر  
»إن احلريق ليقع ك البيت الواح ، فال يحاا ينتقةو مةن نيةت إ  نيةت، حةت لةاق نيةوت  

عمةةالا، وكةة لك الظةةامل كثةةرية، إال أن يسةةت رو البيةةت األوا فيهةة ن مةةن قواعةة ه، فةةال جتةة  فيةةه م
األوا لةو يجخة  علةةى ي يةه مل يوجةة  نعة ه إمةان  ةةامل فيةأمتون نةةه، كمةا لةو مل جتةة  النةار ك البيةةت 

 .(40)األوا خشباا وألواحاا مل لرق هيئاا«
ع،  فبمقةةة ار مةةةا يظلةةةم جيةةة  الظةةةامل أو القاتةةةو جةةةحاءه ك اآلخةةةرة، وان طةةةاا العةةة اب وتوسةةةّ

 املةاء، يةحيح مةن املةاء مبقة ار حجةم ن نةه، وال ياةرق ك فمثالا: الغوا  ال ي ية خو  سةمه ك
ذلك إذا  خو هنراا أو حبراا، و ك ا اجملرن فانه جياز  نق ر جرميته حسةب مةوازين اآلخةرة، كمةا 

ا قةةةاا سةةةبحانه وتعةةةا  واصةةةااا أ ةةةو النةةةار:  و اً َ رْيَهـــَ ْلَناُهْم ُجلـــُ دَّ وُ ُهْم بـــَ َجْت ُجلـــُ ـــِ ا نًَ ُكلَّمـــَ
ُذوُقوا اْلعَــ  ــَ فحةةت لةةو تبةة ا جلةة ه ،سةةني مةةرة فانةةه  خةة  مبقةة ار مةةا ارتكةةب مةةن  (41)َذابَ لِي

 اجلرمية واألذ .
مث ان اجللو  اجل ي ة  ي اجللو  الق مية، اليت صنعت من ج ي ، إذ الشيء ا اق تتارق 
أجحاءه ك الاضاء، فيجمعها سبحانه، ويعطيها الصورة اجلل ية مةن ج ية ،  ة ا اباللةافة إ  

خلقةةت جلةةو  ج يةة ة مل يكةةن نةة لك أب   إذ املتةةأمل  ةةو الةةروح ك نعةةض الصةةور، فةةال أنةةه لةةو 
  ؟يقاا: مب استحق اجلل  اجل ي  الع اب 

إذن عقةةاب هللا للظةةامل هةة ي  فيجةةب علةةى اإلنسةةان أن حيةة ر ويتجنةةب الوقةةوع ك الظلةةم، 
وا ُذوقــُوا ُثَّ ِقيــَت لِ ألن هللا سةبحانه وتعةا  وعةة  الظةاملني نعةة اب ألةيم قةةاا تعةا :  لــَِّذيَن ظََلمــُ

 .(42)َعَذاَب اْْلُْلدِ 
 .(43)َوَهَخْذََن الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاب  بَِييس  ِ َا َكانُوا يـَْفُسُقونَ وقاا سبحانه: 
 .(44)فـََوْيٌت لِلَِّذيَن ظََلُموا ِمْن َعَذاِب يـَْوم  هَلِيم  وقاا عحوجو: 

 امل فاان الظامل«.وك احل يث الق سي: »ان مل انتقم من الظ
 

 ك اإلجنيو وغريه ومن حكمه. ، مواعظ املسيح 504لف العقوا:   (40)
 .56ورة النساء: س (41)
 .52سورة يونه : (42)
 .165سورة األعراف:  (43)
 .65سورة الحخرف:  (44)
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 وقاا الشاعر: 
ال تظلمــــــن إذا مــــــا كنــــــت 

 مقتدراً ت
فــــالظلم مرتعــــك يقًــــأ إىل  

 النـــــــــــــــــــــــــــدم القلــــــــــــــــــــــــــــت
 

فاحــــذر بــــين مــــن املظلــــوم 
  عوتــــــــــــــــــــــك  رســــــــــــــــــــــهم

 

كــيال يكــبه ســهام الليــت  
 يف الظلـــــــــــــــــــــم القلـــــــــــــــــــــت

 
تنــام عينــه واملظلــوم منتبــك 
  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

 

ــني هللا مل   ــه وعـ ــدعو عليـ يـ
ــنم ــت  45ظتــــــــــــــــــــــ  القلــــــــــــــــــــــ

 الظامل شوكة يف يد  

جةةاء ك قصةةص نةةين إسةةراايو، أن أحةة  الظةةاملني كةةان يسةةري ك إحةة   الطرقةةات، وإذا نةةه 
يلتقي نصيا ، ني ه مسكة، يتجه إ  نيته، فجاء إليه الظامل، وأخ  منه السمكة، نع  أن لرنه 
نعصةا كانةةت ك يةة ه، مث ذ ةةب إ  نيتةه، وقةةاا لحوجتةةه: اطباةةي يل  ة ه السةةمكة، فلمةةا حةةان 

قةةةة مت الحوجةةةةة السةةةةمكة إ  زوجهةةةةا، وعنةةةة  األكةةةةو  خلةةةةت إحةةةة   هةةةةوكات  وقةةةةت الغةةةة اء،
 السمكة ك ي  الظامل وأخ ت تجمله أملاا ه ي اا، ونع  م ة الطر لل  اب إ  الطبيب.

فقةةاا لةةه: جيةةب أن ت قطةةع كاةةك، وإال فسيصةةع  األمل أكثةةر، وعنةة  ا جيةةب أن تقطةةع يةة و 
يسةري ك جسة و ويقتلةك، فتحةري كثةرياا  من املرفةق، ونعة  ا مةن الكتةف وإال فةان األمل سةوف

! فتأثر كثرياا حلالتةه، وأخة  يتنةاوا أنةواع األ ويةة ولكةن  ون أي جة و ، ؟ومل يعرف ماذا ياعو
وك يون من األ ن  ةان علةى وجهةه إ  الصةحراء، وك املسةاء ونعة  أن انن رأ  ك منامةه قةااالا 

ال ي أخ ت منه السمكة وتعت ر يقوا له: ال عالج لك سو  أن ت  ب إ  ذلك الصيا ، 
منه، لكي تعو  لةك صةحتك، فقةان مةن منامةه وذ ةب إ  ذلةك الصةيا  ليعتة ر منةه، فقة ن لةه 

 اعت اره، وقبو الصيا  منه االعت ار وساده، ونع  فاة عوك من مرله.
نعةةم، نعةةض الظةةاملني قةة  يةةر  جةةحاء  لمةةه ك الةة نيا قبةةو اآلخةةرة ولةةو نعةة  حةةني  ألن هللا 

هلةةةةه ولكةةةةن ال يهملةةةةه، والةةةةبعض اآلخةةةةر قةةةة  ميهلةةةةه إ  يةةةةون القيامةةةةة لةةةةري   نةةةةاو أهةةةة  تعةةةةا  مي
 الع اب...

 وك ال عاء:
»  مةةةةةن ال  اةةةةةى عليةةةةةه أنبةةةةةاء املتظلمةةةةةني، و  مةةةةةن ال حيتةةةةةاج ك قصصةةةةةهم إ  هةةةةةها ات 
الشا  ين، و  من قرنت نصرته من املظلومني، و  من نة ع    عونه عن الظةاملني... اللهةم فصةو 

 
 .  :406 يوان اإلمان علي نن أ  طالب  (45)
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 .(46)دم  وآله« على
 

 من هدي القرآن اِلكيم 
 الظلم

 .(47)..َوَمْن َهْظَلُم ِمَّْن اْفرَتَى َعَلى هللِا َكِذابً َهْو َكذََّب ِِبََيتِكِ قاا تعا : 
 .(48)َوَما َكاَن رَبَُّه لِيـُْهِلَه اْلُقَرى ِبظُْلم  َوَهْهُلَها ُمْكِلُحونَ وقاا سبحانه: 
تَّ هللاُ بــَِت اتَـّبَــ وقةاا عحوجةةو:  ْن َه ــَ ِدي مــَ ْن يـَهــْ م  َفمــَ َواَُهْم ِبغـَـرْيِ ِعلــْ وا َههــْ َع الــَِّذيَن ظََلمــُ
 .(49)َوَما ََلُْم ِمْن ََنِصرِينَ 
تَّ النَّاَس ِبَغرْيِ ِعْلم  وقاا سبحانه:  ًِ  .(50)َفَمْن َهْظَلُم ِمَّْن اْفرَتَى َعَلى هللِا َكِذابً لُِي

ْرَك َوِإْذ قَا وقاا تبارو وتعا : ِرْك اِبِش ِإنَّ الشــِ  َو يَِعظــُُك ََي بــُيَنَّ ال ُتشــْ َي لُْقَماُن إلبْنـِـِك َوهــُ
 . (51)َلظُْلٌم َعِظيمٌ 

 إمهاي الظاملني وجزاؤهم
اِلُمونَ قةةةةاا عحوجةةةةو:  ُت الظــــَّ ا يـَْعمــــَ اِفالً َعمــــَّ َََّّ هللَا  ــــَ ْوم   َوال َ ْســــَ ُرُهْم لِيـــــَ َؤخِ  ا يـــــُ ِإمــــََّ
 .(52)ْبَكارُ َتْشَخُص ِفيِك األَ 
َفُع الَِّذيَن ظََلُموا َمْعِذَرُُتُْم َوال ُهْم ُيْستَـْعتَـُبونَ وقاا تعا :   .(53)فـَيَـْوَمِيذ  ال يـَنـْ

 .(54)َوَيْستَـْعِجُلوَنَه اِبْلَعَذاِب َوَلْوال َهَجٌت ُمَسم ًى َِلَاَُهُم اْلَعَذابُ وقاا عح من قااو:

 
 إذا إعت ي  عليه أو رأ  من الظاملني ما ال حيب. من  عااه  76الصحياة السجا ية:   (46)
 .21سورة األنعان:  (47)
 .117سورة  و :  (48)
 .29رون: سورة ال (49)
 .144سورة األنعان:  (50)
 .13سورة لقمان:  (51)
 .43-42سورة إنرا يم:  (52)
 .57سورة الرون:  (53)
 .53سورة العنكبوت:  (54)
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 .(55)ٌة َهَكاُ  ُهْخِفيَها لُِتْجَزى ُكتُّ نـَْفس  ِ َا َتْسَعىِإنَّ السَّاَعَة َاتِيَ وقاا سبحانه:
 بعض آاثر الظلم والظاملني

 .(56)ِإنَّ هللَا ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ قاا تعا : 
وا فـََبدََّي الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوالً َ رْيَ الَِّذي ِقيَت ََلُْم فَأَنَزْلَنا َعَلى الَــّذِ وقاا عحوجو:  يَن ظََلمــُ

َِ ِ َا َكانُوا يـَْفُسُقونَ   .(57)رِْجزاً ِمْن السََّما
 .(58)َوتِْلَه اْلُقَرى َهْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعداً وقاا سبحانه: 

 هنواع الظلم
اِت ِبغَــ قةةاا عحوجةةو:  ْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمنــَ ْؤُذوَن اْلمــُ ِذيَن يـــُ وا َوالــَّ ِد اْحَتَملــُ ُبوا فـَقــَ ا اْكَتســَ رْيِ مــَ
 .(59)ُُبَْتاَنً َوِإْْثاً ُمِبيناً 

ا وقةةاا سةةبحانه:  اُس ِإمــََّ ا النــَّ رْيِ اِلْــَقِ  ََي هَيُـّهــَ غــُوَن يف اأَلْرِر ِبغــَ ْم يـَبـْ اُهْم ِإَذا هــُ ا َهَــَْ فـََلمــَّ
 .(60)بـَْغُيُكْم َعَلى هَنـُْفِسُكمْ 

 . (61)الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُ وِن هللِا فـََيُسبُّوا هللَا َعْدواً ِبَغرْيِ ِعْلم  َوال َتُسبُّوا وقاا تعا : 
َحُكونَ وقاا عح من قااو:  ــْ رُّوا   ِإنَّ الَِّذيَن َهْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن َاَمُنوا يًَ َوِإَذا مــَ

ُم انْـ  ُبــِِْم يـَتَـغــَاَمُزوَن  نيَ َوِإَذا انـَْقَلبــُوا ِإىَل َهْهِلهــِ ُؤالَِ   َقَلبـُـوا َفِكهــِ ْم قـَـاُلوا ِإنَّ هــَ َوِإَذا رََهْوهــُ
ًَالُّونَ   .(62)َل

 من هدي السنة املطهرة
 الظلم

 
 .15سورة طه:  (55)
 .51سورة املاا ة:  (56)
 .59سورة البقرة:  (57)
 .59سورة الكهف:  (58)
 .58سورة األححاب:  (59)
 .23سورة يونه:  (60)
 .108ن: سورة األنعا (61)
 .32ة  29سورة املطااني:  (62)
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 .(63): »اتقوا الظلم فانه  لمات يون القيان«قاا رسوا هللا 
 .(64): »أق موا على هللا مظلومني وال تق موا عليه  املني«وقاا أمري املجمنني 
 .(65): »نئه الحا  إ  املعا  الع وان على العبا « وقاا أمري املجمنني
: »من أكةو مةاا أخيةه  لمةاا ومل يةرّ ه إليةه أكةو جة وة مةن النةار يةون وقاا أنو عب  هللا 

 .(66)القيامة«
 إمهاي الظاملني وجزاؤهم

َأ وََكَذِلَه َهْخُذ رَبِ َه ِإَذا َهَخَذ اْلقُ ك تاسري قوله تبارو وتعا : قاا رسوا هللا  َرى َوهــِ
 .(68)»ان هللا ميهو الظامل حت إذا أخ ه مل يالته« (67)ظَاِلَمٌة ِإنَّ َهْخَذُ  هَلِيٌم َشِديدٌ 

قاا: »ان هللا تعا  ميهو الظةامل حةت يقةوا أنلةين، مث إذا أخة ه أخة ه  وعن رسوا هللا 
عَ : ان هللا محةةة  ناسةةةه عنةة   ةةةالو الظةةاملني، فقةةةاا: أخةة ة رانيةةةة، وقةةاا  ْوِم فـَُقطـــِ ُر اْلقـــَ  َ ابـــِ

 .(69)»(70)الَِّذيَن ظََلُموا َواِْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ 
: »قةةو للظةةاملني ال تةة كروين، فانةةه حةةق  علةةي  أن أذكةةر وروي أنةةه تعةةا  أوحةةى إ   او  

 .(71)من ذكرين، وان ذكري إ  م أن ألعنهم«

 بعض آاثر الظلم والظاملني
 .(72)قاا: »الظامل ملون«  عن اإلمان أمري املجمنني

 .(73): »الظلم وخيم العاقبة«وقاا 
 

 .10ابب الظلم ح 332  2الكاك: ج (63)
 .151هنج البالغة، اخلطبة:  (64)
 .221هنج البالغة، قصار احلكم:  (65)
 .15ابب الظلم ح 333  2الكاك: ج (66)
 .102سورة  و :  (67)
 .206ح 394  2تاسري نور الثقلني: ج (68)
 .45سورة األنعان:  (69)
 .13633ح 77ب 102  12رو الوسااو: جمست  (70)
 ك الظلم. 116الاصو  155جامع األخبار:   (71)
 الاصو األوا ك الظلم. 10456ح 457غرر احلكم و رر الكلم:   (72)
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 .(74): »إ و والظلم فمن  لم كر ت أ مه«وقاا 
 .(75): »هيئان ال تسلم عاقبتهما الظلم والشر«وقاا 
 .(76): »الظلم ير ي صاحبه«وقاا 

 هنواع الظلم
هللا ومةةةن آذ  هللا  : »مةةن آذ  مجمنةةةاا فقةةة  آذاين ومةةن آذاين فقةةة  آذ قةةاا رسةةةوا هللا 

 .(77)فهو ملعون ك التوراة واإلجنيو والحنور والارقان«
: »من أذا مجمناا أو حقره لاقره وقّلة ذات ية ه هةهره هللا علةى جسةر جهةنم يةون وقاا 
 .(78)القيامة«

 .(79): »إ كم والاحش، فان هللا ال حيب الاحش والتاحش«وقاا 
 .(80) خلها«: »اجلنة حران على كو فاحش أن يوقاا 

انه رأ  رجلني يتساابن فقاا: »البا ي أ لم، ووزره ووزر صةاحبه  وعن موالان الكا م 
 .(81)عليه، ما مل يعت  املظلون«

 إعانة الظلمة
: »مةةةةن مشةةةةى مةةةةع  ةةةةامل ليعينةةةةه و ةةةةو يعلةةةةم أنةةةةه  ةةةةامل فقةةةة  خةةةةرج مةةةةن قةةةةاا رسةةةةوا هللا 

 .(82)اإلسالن«
 .(83)عني له والرالي نه هركاء ثالث«: »العامو ابلظلم واملوقاا اإلمان الباقر 

 
 الاصو األوا ك الظلم.  10457ح 457غرر احلكم و رر الكلم:   (73)
 الاصو األوا ك الظلم. 10463ح 457غرر احلكم و رر الكلم:   (74)
 .10458ح 457غرر احلكم و رر الكلم:   (75)
 .10461ح 457غرر احلكم و رر الكلم:   (76)
 ك إي اء املجمن. 110الاصو  147جامع األخبار:   (77)
 .326ح 70  2: جعيون أخبار الرلا  (78)
 ابب ما جاء ك املراء. 110ضموعة وران:   (79)
 ابب ما جاء ك املراء. 110ضموعة وران:   (80)
 ، قصار املعاين.412لف العقوا:   (81)
 ك الظلم. 116الاصو  155جامع األخبار:   (82)
 ك الظلم. 116الاصو  155جامع األخبار:   (83)
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: إذا كةان يةون القيامةة ان   منةا  أيةن : »قةاا رسةوا هللا وقاا أنةو عبة  هللا الصةا ق 
الظلمةةة وأعةةوان الظلمةةة ومةةن الق هلةةم  وا ا، أو رنةةط هلةةم كيسةةاا أو مةة  م مبةة ة قلةةم فاحشةةرو م 

 .(84)معهم«
 اإلصرار على الذنب

َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة : »ملا نحلت   ه اآلية  قاا اإلمان جعار نن دم  الصا ق
وا َعَلى َهْو ظََلُموا هَنـُْفَسُهْم ذََكُروا هللَا فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوُِبِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإال  هللاُ َومَلْ ُيِكرُّ 

ونَ  ْم يـَْعَلمـــُ وا َوهـــُ ا فـََعلـــُ ا لةةةه ثةةةور، فصةةةرخ أبعلةةةى صةةةوته صةةةع  إنلةةةيه جةةةبالا مبكةةةة يقةةةا (85)مـــَ
 نعااريته فاجتمعوا إليه فقالوا:   سي ان مل  عوتنا؟ قاا: نحلت   ه اآلية فمن هلا؟

فقان عاريت من الشيطان فقاا: أان هلا نك ا وك ا، قاا: لست هلا، فقان آخر فقاا مثةو 
وأمنةيهم حةت  ذلك، فقاا لست هلا، فقاا الوسوا  اخلنا : أان هلا، قاا: مباذا؟ قاا: أعة  م

يواقعةةةوا اخلطيئةةةة فةةةإذا واقعةةةوا اخلطيئةةةة أنسةةةيتهم االسةةةتغاار. فقةةةاا: أنةةةت هلةةةا، فوكلةةةه أةةةا إ  يةةةون 
 .(86)القيامة«

 ظلم الرعية
 .(87):» من  لم رعيته نصر أل ا ه«قاا أمري املجمنني اإلمان علي نن أ  طالب 

 .(88): »هر األمراء من  لم رعيته«وقاا 
 .(89)لم القضاة«: »أفظع هيء  وقاا 

 
 الفهرس

 

 
 .155جامع األخبار:   (84)
 .135سورة آا عمران:  (85)
 .5ح 71اجملله  465األمايل للشيخ الص وق:   (86)
 كومة.الاصو السانع آفات احل 7983ح 346الغرر:   (87)
 الاصو الثامن ك احلاكم. 8018ح 347الغرر:   (88)
 الاصو السانع ك القضاء. 7726ح 335الغرر:   (89)
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