وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحق عن أبي ميسرة عمرو بن
شرحبيل قال مات رجل فلما أدخل في قبره أتته المالئكة فقالوا إنا
جالدوك مائة جلدة عذاب اهلل قال فذكر صالته وصيامه واجتهاده قال
فخففوا عنه حتى انتهى إلى عشرة ثم سألهم فخففوا عنه حتى انتهى إلى
واحدة فجلدوه جلدة اضطرم قبره نارا وغشي عليه فلما أفاق قال فيم
جلدتموني هذه الجلدة قالوا إنك بلت يوما وصليت ولم تتوضأ وسمعت
رجال يستغيث مظلوما فلم تغثه
ورواه أبو سنان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة بنحوه
ورويناه من طريق حفص بن سليمان القارئ وهو ضعيف جدا عن عاصم
عن أب وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى اهلل عليه و سلم
فعذاب القبر حصل هاهنا بشيئين أحدهما ترك طهارة الحدث والثاني
ترك نصرة المظلوم مع القدرة عليه كما أنه في األحاديث المتقدمة حصل
بترك طهارة الخبث والظلم بالقول وهي متقاربة في المعنى
قال صلى اهلل عليه وسلم " والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى يحب
ألخيه ما يحب لنفسه " رواه البخاري ومسلم  ،إن من أدب األخوة نصرة
المظلوم وعون المستضعف وأولى األخوة بالنصرة أن تنصر أخاك على
نفسك ألنك إذا لم تبدأ بنفسك فال خير فيك لغيرك  ،وأن تسعى في

قضاء حاجاته آلت السعي في قضاء الحاجات خير من االعتكاف في
مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشر سنين
ى واهلل ،فقد أقسم ربنا سبحانه تعالى على نصرة المظلوم ،كما جاء في
حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم" :اتقوا دعوة المظلوم ،فإنها تحمل
على الغمام فيقول اهلل :وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حين"(( )8
كما قال النبي الكريم عليه الصالة والسالم  :أنصر أخاك ظالما أو
مظلوما " قالوا يا رسول اهلل نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال " :
تمنعه من الظلم فذلك نصره فنصر الظالم منعه واألخذ على يديه .
ابن مسعود رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  :لما
وقعت بنوا إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فواكلوهم
وشاربوهم وجالسوهم فلما رأى اهلل ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على
ص ْوا َوَكانُوا
بعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم َذلِ َ
ك بِ َما َع َ
ِ
س َما َكانُوا يَ ْف َعلُو َن وقال
يَ ْعتَ ُدو َن * َكانُوا ال يَتَ نَ َ
اه ْو َن َع ْن ُم ْن َكر فَ َعلُوهُ لَب ْئ َ
ابن مسعود رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  " :كال واهلل
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه -أو على
يد الظالم -ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقسرنه على الحق قسرا أو ليضربن
اهلل قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم رواه أبو داود والترمذي .

(م جرى ما جرى من عدوان حاكم العراق على دولة الكويت المجاورة له
واجتاحها بجيوشه المدمرة الظالمة واستحل الدماء واألموال وانتهك
األعراض وشرد أهل البالد وجرت فتنة عظيمة بسبب هذا الظلم والعدوان
واستنكر العالم هذا البالء وهذا الحدث الظالم وحشد الجيوش على
الحدود السعودية وبذل الناس الجهود الكبيرة  :من رؤساء الدول ومن
مجلس األمن ومن غيرهم لحاكم العراق ليخرج من هذا الظلم ويسحب
جيشه من هذه البالد التي احتلها ظلما فلم يستجب وأصر على ظلمه
ك َح ِكيم َعلِيم له سبحانه الحكمة البالغة
وعدوانه لحكمة بالغة  :إِن َرب َ
في كل شيء قد سبق في علمه جل وعال أنه ال بد من حرب وأن هذا

البالء الذي وقع ال يتخلص منه بمجرد الحلول السلمية وهو القائل
سبحانه في كتابه العظيم  :فَ َع َسى أَ ْن تَ ْك َرُهوا َش ْيئًا َويَ ْج َع َل اللهُ فِ ِيه َخ ْي ًرا
ِ
ِ
ال َو ُه َو ُك ْره لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
َكث ًيرا ويقول سبحانه ُ :كت َ
تَ ْك َرُهوا َش ْيئًا َو ُه َو َخ ْي ر لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تُ ِحبُّوا َش ْيئًا َو ُه َو َشر لَ ُك ْم َواللهُ يَ ْعلَ ُم
َوأَنْ تُ ْم ال تَ ْعلَ ُمو َن ونرجو أن يكون فيما وقع الخير وأن يكون في ذلك
الخير لنا وللمسلمين جميعا والشر على أعداء اإلسالم  .ألنه سبحانه
أعلم وأحكم ونرجو أن يكون فيما حدث عظة لنا ولغيرنا في الرجوع إلى
اهلل واالستقامة على دينه وحساب النفوس وجهادها هلل واإلعداد الكامل
ألعدائنا أعداء اإلسالم (.ابن باز رحمه اهلل)

فنصر المظلوم واجب متعين على كل من استطاع ذلك فإذا كان الظلم
عظيما  ،كان الواجب أشد .
وقد أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز على عدد من
األسئلة حيث أوضح أن المشروع للمسلمين نحو إخوانهم المجاهدين
الدعاء لهم بالتوفيق والنصر واإلعانة  ،وأن يدعوا إلخوانهم المجاهدين
بالنصر والتأييد واإلعانة على حرب أعدائهم  ،وأن يدعوا على عدوهم
ويقنتوا قنوت النوازل  :أن يهزم اهلل جمعه ويشتت شمله وأن يعين
المسلمين عليه  ،وأن يرد حق المظلومين إليهم  ،وأن يخذل الظالم ويرد
كيده وشره عليه .
وأضاف سماحته في إجابة على سؤال حول قنوت النوازل بأنه سنة مؤكدة
في جميع الصلوات  ،وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه اهلل ويذله ويهزم
جمعه ويشتت شمله وينصر المسلمين عليه .
أما قوله عز وجل  :فَال تَ ِهنُوا َوتَ ْدعُوا إِلَى السل ِْم َوأَنْ تُ ُم ْاألَ ْعلَ ْو َن َواللهُ َم َع ُك ْم
َولَ ْن يَتِ َرُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم فهذه اآلية فيما إذا كان المظلوم أقوى من الظالم
وأقدر على أخذ حقه  ،فإنه ال يجوز له الضعف  ،والدعوة إلى السلم ،
وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه  ،أما إذا كان ليس هو األعلى
في القوة الحسية فال بأس أن يدعو إلى السلم  ،كما صرح بذلك
الحافظ ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره هذه اآلية  ،وقد دعا النبي صلى
اهلل عليه وسلم إلى السلم يوم الحديبية؛ لما رأى أن ذلك هو األصلح

للمسلمين واألنفع لهم  ،وأنه أولى من القتال  ،وهو عليه الصالة والسالم
القدوة الحسنة في كل ما يأتي ويذر؛ لقول اهلل عز وجل  :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم
فِي رس ِ ِ
ُس َوة َح َسنَة اآلية .
ول الله أ ْ
َُ
ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقر دارهم ،
وفتح اهلل عليه البالد  ،ومكنه من رقاب أهلها حتى عفا عنهم  ،وتم له
الفتح والنصر وهلل الحمد والمنة .
فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة النظر
في هذا األمر بناء على األدلة الشرعية  ،ال على العاطفة واالستحسان ،
مع االطالع على ما كتبته أخيرا من األجوبة الصادرة في صحيفة (
المسلمون ) في  9191/8/91ه  ،الموافق  9111/9/02م  ،وقد
أوضحت فيها  :أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة
حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية  ،إن كانوا من أهلها  ،كما دلت على ذلك
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية  ،وعند العجز عن ذلك ال حرج في
الصلح على وجه ينفع المسلمين وال يضرهم؛ تأسيا بالنبي صلى اهلل عليه
وسلم في حربه وصلحه  ،وتمسكا باألدلة الشرعية العامة والخاصة ،
ووقوفا عندها  ،فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسالمة في الدنيا
واآلخرة .
وقال عليه الصالة والسالم( :من حكم بين إثنين بظلم فلعنة اهلل على
الظالمين)  ،وقال عليه الصالة والسالم( :ثالثة ال ينظر اهلل إليهم :سلطان

كجائز كاذب ،وشيخ زان ،وفقير متكبر ،يعني أنه متكبر للطمع)  .وقال
عليه الصالة والسالم يوماً للصحابة( :سيأتي عليكم يوم تفتحون فيه

جانبي الشرق والغرب ويصير في أيديكم ،وكل عمال تلك األماكن في
النار إال من اتقى اهلل وسلك سبيل التقوى وأ ّدى األمانة)  .وقال عليه

الصالة والسالم( :ما من عبد والّه اهلل أمر رعية فغشهم ولم ينصح لهم

حرم اهلل عليه الجنة)  .وقال عليه الصالة والسالم:
ولم يشفق عليهم اال َ
(من ولَي أمور المسلمين ولم يحفظهم كحفظة أهل بيته فقد تبوأ مقعده

من النار) .وقال عليه الصالة والسالم( :رجالن من أمتي يحرمان شفاعتي:
ملك ظالم ومبتدع غال في الدين يتعدى الحدود)  .وقال عليه الصالة
والسالم( :أش ّد الناس عذاباً يوم القيامة السلطان الظالم)  .وقال عليه
الصالة والسالم( :خمسة قد غضب اهلل عليهم إن شاء أمضى غضبه

ومقرهم النار :أمير قوم يطيعونه يأخذ حقه منهم وال ينصفهم من نفسه وال
يرفع الظلم عنهم ،ورئيس قوم يطيعونه وال يساوي بين القوي والضعيف
ويحكم بالميل والمحاباة ،ورجل ال يأمر أهله وأوالده بطاعة اهلل وال
يعلمهم أمور الدين وال يبالي من أين أطعمهم ،ورجل استأجر أجيراً فتمم
عمله ومنعه أجرته ،ورجل ظلم زوجته في صداقها) .

والسلطان العادل من عدل بين العباد ،وحذر من الجور والفساد،
والسلطان الظالم شؤم ال يبقى ملكه وال يدوم ،ألن النبي صلى اهلل عليه
وسلم يقول( :الملك يبقى مع الكفر وال يبقى مع الظلم)  .وفي التواريخ

أن المجوس ملكوا العالم أربعة آالف سنة وكانت المملكة فيهم وإنما
دامت المملكة بعدلهم في الرعية ،وحفظهم بالسوية ،وإنهم ما كانوا يرون
الظلم والجور في دينهم وملتهم جائز وعمروا بعدلهم البالد ،وأنصفوا
جل ذكره أوحى إلى داود عليه السالم
العباد .وقد جاء في الخبر أن اهلل ّ
أن آنْ ِه قومك عن سب ملوك العجم فإنهم عمروا الدنيا وأوطنوها عبادي.
فينبغي أن تعلم أن عمارة الدنيا وخرابها من الملوك فإذا كان السلطان

عادالً عمرت الدنيا وأمنت الرعايا كما كانت عليه في عهد أزدشير

وأفريدون وبهرام كور وكسرى أنو شروان .وإذا كان السلطان جائراً خربت
الدنيا كما كانت في عهد الضحاك وافراسيان وبرزدكنها الخاطىء وأمثال
هؤالء ،وهكذا إلى أن استولى أهل اإلسالم وغلبوا العجم وأزاحوهم عن
بالدهم وعن الملك وقويت دولة دين اإلسالم ،ببركة نبينا محمد عليه
الصالة والسالم ،وذلك في عهد خالفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه.
كما قال تعالى{ :وما لكم ال تقاتلون في سبيل اهلل والمستضعفين من
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم
أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً}النساء ،51

كما قال تعالى{ :وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إال على قوم
بينكم وبينهم ميثاق} (األنفال.)50:
وفي صحيح مسلم :إن هشام بن حكيم مر بالشام على أناس وقد أقيموا
في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت ،قال :ما هذا؟ قالوا :يعذبون في

الخراج .قال :أما إني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :إن
اهلل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.
قال :وما ورد في ذلك من األخبار نحو قول النبي صلى اهلل عليه وسلم
(يقتص للجماء من القرناء ويسأل العود لم خدش العود) فعلى سبيل
المثل واإلخبار عن شدة التقصي في الحساب وأنه ال بد أن يقتص
للمظلوم من الظالم.

ال :كان شريح إِ َذا جلس للقضاء ينادي مناد من جانبه ،يا
َعن ميسرة ،قَ َ

معشر القوم اعلموا أن المظلوم ينتظر النصر ،وأن الظالم ينتظر العقوبة،

فتقدموا رحمكم اهلل ،وكان يسلم على الخصوم.
الزبَ ْي ِر َع ْن َع ْب ِد الل ِه بْ ِن َع ْمرو
َع ْن أَبِي ُّ
ت رس َ ِ
ِ
ِ
اب
صلى اللهُ َعلَْي ِه َو َسل َم يَ ُق ُ
ول الله َ
ول إِ َذا َرأَيْ تُ ْم أُمتي تَ َه ُ
َسم ْع ُ َ ُ
ك أَنْ َ ِ
ِّع ِم ْن ُه ْم(احمد)ضعيف االلباني
الظالِ َم أَ ْن تَ ُق َ
ول لَهُ إِن َ
ت ظَالم فَ َق ْد تُ ُود َ
قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ان اهلل ليملى الظالم ( )0حتى
إذا اخذه لم يفلته ثم قرأ (( )3وكذلك اخذ ربك اخذ القرى وهى ظالمة
ان اخذه اليم شديد)  -رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضال
عن أبى معاوية (ورواه) مسلم عن محمد بن عبد اهلل بن نمير  -باب نصر
المظلوم واالخذ على يد الظالم عند االمكان
( صحيح )

[ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب
منه ]  ( .صحيح )
( ضعيف )
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول
 :ياهذا اتق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال يحل لك ثم يلقاه من الغد فال يمنعه
أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم
ببعض ثم قال  { :لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
وعيسى ابن مريم } إلى قوله { فاسقون } ثم قال  :كال واهلل لتأمرن
ببالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على
الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا  ( .ضعيف )
( ضعيف )
يجيء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة
والوعرة لقيه المظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به فما يبرح الذين ظلموا
يقتصون من الذين ظلموا حتى ينزعوا ما في أيديهم من الحسنات فإن لم
يكن لهم حسنات رد عليهم من سيئاتهم حتى يردوا الدرك األسفل من
النار
( ضعيف )
قال ربكم  :وعزتي وجاللي ألنتقمن من الظالم في عاجله وآجله
وألنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل

أنه تعالى يمهل وال يهمل  .وبين ذلك في غير هذا الموضع  .كقوله { :
والَ تَحسبن اهلل غَافِالً َعما ي عمل الظالمون إِنما ي َؤخ ِ
ص فِ ِيه
َ ْ ََ
ِّرُه ْم ليَ ْوم تَ ْش َخ ُ
َ ُ ُ
ََْ ُ
األبصار } [ إبراهيم  ، ] 10 :وبالجملة فاهلل تعالى يمهل الظالم إلى
وقت عذابه  ،ولكنه ال يمهله  .وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي
موسى األشعري رضي اهلل عنه  :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  » :إن
اهلل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته «  -ثم قرأ رسول اهلل صلى اهلل
ِ ِ
عليه وسلم  { :وكذلك أَ ْخ ُذ َربِّ َ
ك إِ َذا أ َ
َخ َذ القرى َوه َي ظَال َمة إِن أَ ْخ َذهُ
أَلِيم َش ِديد } [ هود ، ] 920 :

ف َو ْع ِد ِه ُر ُسلَهُ إِن اهلل َع ِزيز ذُو انتقام } [
وقوله  { :فَالَ تَ ْح َسبَن اهلل ُم ْخلِ َ
إبراهيم  ، ] 15 :وقوله تعالى  { :فأوحى إِلَْي ِه ْم َربُّ ُه ْم لَنُ ْهلِ َكن الظالمين
َولَنُ ْس ِكنَ ن ُك ُم األرض ِمن بَ ْع ِد ِه ْم } [ إبراهيم  ، ] 91-93 :وقوله { :
ت َكلِمتُ نَا لِ ِعب ِ
ادنَا المرسلين إِن ُه ْم لَ ُه ُم المنصورون َوإِن ُجن َدنَا
َ
َولََق ْد َسبَ َق ْ َ
لَ ُه ُم الغالبون } [ الصافات ] 953-959 :
 { :وال تَ ْح َسبَن اللهَ غَافال َعما يَ ْع َم ُل الظالِ ُمو َن } الغفلة معنى يمنع
اإلنسان من الوقوف على حقيقة األمور ،واآلية لتسلية المظلوم وتهديد
للظالم.

 } 13 - 10ثم قال تعالى { َوال تَ ْح َسبَن اللهَ غَافِال َعما يَ ْع َم ُل الظالِ ُمو َن
إِنما ي َؤخِّرهم لِي وم تَ ْش َخص فِ ِيه األبصار * م ْه ِط ِعين م ْقنِ ِعي رء ِ
وس ِه ْم ال يَ ْرتَ ُّد
َُ
َُْ ُ
َ ُ ُُ ْ َْ
ُ
ُُ
إِلَْي ِه ْم طَ ْرفُ ُه ْم َوأَفْئِ َدتُ ُه ْم َه َواء } .

هذا وعيد شديد للظالمين ،وتسلية للمظلومين ،يقول تعالىَ { :وال
تَ ْح َسبَن اللهَ غَافِال َعما يَ ْع َم ُل الظالِ ُمو َن } حيث أمهلهم وأدر عليهم
األرزاق ،وتركهم يتقلبون في البالد آمنين مطمئنين ،فليس في هذا ما يدل
على حسن حالهم فإن اهلل يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما ،حتى إذا أخذه
لم يفلته

ِ
ِ ِ
ِّرُه ْم لِيَ ْوم
وقال تعالى َوال تَ ْح َسبَن اللهَ غَاف ًال َعما يَ ْع َم ُل الظال ُمو َن إن َما يُ َؤخ ُ
تَ ْش َخ ِ ِ
ار وقال تعالى َوَم ْن يَظْلِ ْم ِم ْن ُك ْم نُ ِذقْهُ َع َذابًا َكبِ ًيرا وفي
ص فيه ْاألَبْ َ
ُ
صُ
صحيح مسلم عن أبي ذر رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه
قال  :يقول اهلل تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته
بينكم محرما فال تظالموا الحديث  .وعن جابر رضي اهلل عنه أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  :اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
الحديث  .وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم قال  :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
والمهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه متفق عليه  .وهذه األحاديث وما جاء
في معناها تدل على وجوب الحذر من الظلم في األنفس واألعراض
واألموال  ،لما في ذلك من الشر العظيم والفساد الكبير والعواقب
الوخيمة كما تدل على وجوب التوبة إلى اهلل سبحانه مما سلف من ذلك
والتواصي بترك ما حرم اهلل من الظلم وغيره من سائر المعاصي .

وفقني اهلل وإياكم لمحاسن األخالق وصالح األعمال وجنبنا مساوئ
األخالق ومنكرات األعمال  ،وهدانا صراطه المستقيم  ،إنه جواد كريم .
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
 .فإن الخالق العظيم الحكيم العليم حدد لإلنصاف موعدا  ،ذلك الموعد
هو يوم القيامة  ،ينصف فيه المظلوم الذي لم يعط حقه في الدنيا كامال
من الظالم فينتقم منه ويعاقبه بما يستحق  .إن هذه الدار ليست دار جزاء
ولكنها دار امتحان وابتالء  ،وعمل وسرور وأحزان  ،وقد ينصف فيها
المظلوم فيأخذ حقه فيها  ،وقد يؤجل أمره إلى يوم القيامة لحكمة عظيمة
 ،فينتقم اهلل من هؤالء الظالمين  ،كما قال سبحانه وتعالى َ :وال تَ ْح َسبَن
اللهَ غَافِ ًال َعما ي عمل الظالِمو َن إِنما ي َؤخِّرهم لِي وم تَ ْش َخص فِ ِ
ار
ص
َب
األ
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ََْ ُ
ففي هذا اليوم الرهيب ينصف اهلل المظلومين  ،ويعطيهم جزاءهم  ،وينتقم
لهم من الظالمين  ،وقد يعجل اهلل سبحانه للظلمة العقوبات في الدنيا ،
كما فعل في أمم كثيرة  ،وقد يؤجل ذلك للمظلومين والظالمين  ،ثم
تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم  ،يوم القيامة الذي تشخص فيه
األبصار  ،وكل ذلك حق .

