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أنواع الظمم

ممخص الخطبة

ِ
بعضا -ٗ .من صور ظمم
ٔ -أنواع الظمم -ٕ .الشرك أعظم الذنوب -ٖ .عظم ظمم العباد بعضيم ً
بعضا.
العباد بعضيم ً
-------------------------

الخطبة األولى

ظممات يوم القيامة)) .والظمم
أما بعد :عن عبد اهلل بن عمر أن النبي قال(( :اتقوا الظمم ،فإن الظمم
ٌ
ىو الجور ومجاوزة الحد والميل عن القصد ومنع أىل الحقوق حقوقيم .وقد حذر اهلل تعالى منو أشد

التحذير ،وبينو لنا نبينا إذ قال(( :الظمم ثالثة :فظمم ال يغفره اهلل ،وظمم يغفره ،وظمم ال يتركو .فأما
ِ
يم [لقمان .]ٖٔ:أما الظمم الذي
الظمم الذي ال يغفره اهلل فالشرك ،قال اهلل تعالىِ :إ َّن ال ِّش ْر َ
ك لَظُْم ٌم َعظ ٌ
يغفره فظمم العباد أنفسيم فيما بينيم وبين ربيم .وأما الظمم الذي ال يتركو فظمم العباد بعضيم بعضا،

حتى ُي ْدبِ َر ـ يقتص ـ لبعضيم من بعض)).
فيذه ثالثة أقسام ،القسم األول ىو الذي ال يغفره اهلل أبدا ،وىذا النوع ىو أكثر ما يشير إليو القرآن
َّ ِ
ِ
ِ
ِّ
ون [البقرة .]ٕ٘ٗ:فالشرك والكفر ال
ون ُى ْم الظال ُم َ
يم وكقولوَ :واْل َكاف ُر َ
كقولو تعالىِ :إ َّن الش ْر َك َلظُْم ٌم َعظ ٌ
يغفره اهلل تعالى أبدا إال بالتوبة ،فالذي يعبد األحجار واألشجار أو الذي يتمسح بالقبور ويستغيث
ويطمب المدد من الموتى أو يؤمن بالكيان والعرافين والسحرة ويتعامل معيم أو يستيزئ بشرع اهلل

ويأبى تحكيمو ،فأولئك ـ وغيرىم كثير ـ ىم الظالمون الذين إن لم يتوبوا فمن يغفر اهلل ليم أبدا ،وىم

في اآلخرة من المخمدين في النار.

وأما الظمم الذي يغفره اهلل تعالى فيو ما بين العبد وربو ،وأغمب الذنوب والمعاصي من ىذا النوع،
ظمَ َم
ود المَّ ِو فَقَ ْد َ
كالنظر إلى الحرام وسماعو وشرب الدخان ونحوه ،واهلل تعالى يقولَ :و َم ْن َيتَ َع َّد ُح ُد َ
َّ ِ
َن ْفسو [الطالق ،]ٔ:ويقول :ومن يتَع َّد ح ُد َ َّ ِ ِ
ون [البقرة .]ٕٕ2:وىذا النوع من
ََْ َ َ ُ
َُ
ود المو َفأ ُْوَلئ َك ُى ْم الظال ُم َ

الظمم أمره إلى اهلل ،إن شاء عذب وان شاء غفر ،وتكون المغفرة أقرب إذا أعقب الذنب استغفارا،
ظِمم َن ْفسو ثَُّم يستَ ْغِفر المَّو ي ِج ْد المَّو َغفُ ا ِ
يما [النساء.]ٔٔٓ:
وءا أ َْو َي ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ
يقول تعالىَ :و َم ْن َي ْع َم ْل ُس ً
َ ً
ور َرح ً
وانظر إلى قول موسى عميو السالم بعد أن قتل القبطي ماذا قالَ :ر ِّ
اغِف ْر ِلي
ب ِإِّني َ
ت َن ْف ِسي َف ْ
ظمَ ْم ُ

فَ َغفَ َر لَوُ [القصص ،]ٔٙ:وىذه المغفرة مقيدة بشرط ،وىو عدم المجاىرة ،لقول النبي (( :كل أمتي
كنفو
معافى إال المجاىرون)) ،وفي الصحيح أن النبي قال(( :إن اهلل يدني
المؤمن فيضع عميو َ
َ

ويستره ،فيقول :أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول :نعم أي رب ،حتى إذا قرره بذنوبو ورأى
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نفسو أنو ىمك قال تعالى :سترتيا عميك في الدنيا ،وأنا أغفرىا لك اليوم ،فيعطى كتاب حسناتو .وأما

الكافر والمنافق فيقول األشياد :ىؤالء الذين كذبوا عمى ربيم ،أال لعنة اهلل عمى الظالمين)).

وأما الظمم الذي ال يتركو اهلل تعالى ،فيو ظمم العبد أخاه المسمم ،يقول النبي (( :يقول اهلل تعالى :يا

عبادي ،إني حرمت عمى نفسي وجعمتو محرما بينكم فال تظالموا)) .وىذا النوع من الظمم يقتص اهلل

من المسيء إلى المظموم يوم القيامة بقدر ظممو واساءتو ،ففي الصحيح أن النبي قال(( :من كانت

لو مظممة ألخيو من عرضو أو شيء فميتحممو منو اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درىم ،إن كان لو

فحمل عميو)).
عمل صالح أُخذ منو بقدر مظممتو ،وان لم تكن لو
ٌ
حسنات أُخذ من سيئات صاحبو ُ
فانظر كم من مسمم ضربت أو شتمت ،وكم من مسمم أكمت مالو أو نظرت أو عاكست أىل بيتو،

جاء في صحيح مسمم أن النبي قال(( :المفمس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة،
ويأتي وقد شتم ىذا وسفك دم ىذا وأكل مال ىذا ،فيُعطى ىذا من حسناتو وىذا من حسناتو ،فإن
فنيت حسناتو قبل أن يقضي ما عميو أُخذ من خطاياىم فطرحت عميو فطرح في النار)).

أقول قولي وأستغفر اهلل لي ولكم.

-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :فمن األدعية التي عممنا إياىا نبينا حين الخروج من المنزل(( :الميم إني أعوذ بك أن أ ِ
َض ّل
ِ
عمي)) .وكان النبي قمما يقوم من
أو أ َ
ُض َل أو أَزل أو أ َُزّل أو أَظمم أو أُظمَم أو أَجيَل أو ُيجيَل ّ
مجمسو إال دعا بدعوات فييا(( :واجعل ثأرنا عمى من ظممنا)).

وظمم العباد بعضيم البعض أمر خطير ،وال تكفيو خطبة أو خطبتان ،ولكنيا إشارة وتذكير ،وسيذكر

من يخشى .وان من أبشع الظمم ما يفعمو البعض من إساءة معاممة الزوجات واألبناء ،فال ينفق

عمييم وال يحسن تربيتيم ويضربيم وييينيم ،وربما أجبرىم عمى معصية اهلل ،والنبي يقول(( :كفى

بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)) .وان من إضاعتيم أيضا تركيم دون رعاية وال قوامة وال تفقد

ألحواليم ،وذلك بإعطائيم ما يرغبون فيو من أموال وتيسير لسبل الفساد والغواية ،وىذا ىو عين
َِّ
ود َىا َّ
اس َواْل ِح َج َارةُ [التحريم،]ٙ:
َىِمي ُك ْم َن ًا
ار َوقُ ُ
آم ُنوا قُوا أَنفُ َس ُك ْم َوأ ْ
الظمم إذ يقول تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
الن ُ
ين َ
فمن لم يمنع أىمو من اقتحام النار بل وسيل ليم ذلك فقد ظمميم.
كذلك ما تفعمو بعض الشركات واألفراد من منع الموظفين رواتبيم ومستحقاتيم ،شيرين أو ثالثة أو

أكثر من ذلك ،والنبي يقول(( :مطل الغني ظمم)) ،ويقول(( :أعطوا األجير أجره قبل أن يجف

عرقو)).

ومن الظمم كذلك ما يفعمو البعض من استقدام العمال وأخذ نسبة معمومة من رواتبيم الشيرية ،وىذا

سحت محرم .ومن الظمم أن تستقدم خادمة أو سائقا ،فتحممو ما ال طاقة لو بو مما ال يجوز عرفا،
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كأن يعمل لثالثة أو أربعة بيوت ،مع تكميفو بالعمل المتواصل من السادسة صباحا إلى الثانية بعد

منتصف الميل ،وال يحمو لربة المنزل الخروج إال وقت الصالة كي تفوتو صالة الجماعة ،وربما

ضرب بعضيم سائقو أو خادمتو إن أخطآ ،وىذا الذي تظممو ـ يا عبد اهلل ـ وتسخر منو سوف يأخذ

من حسناتك يوم القيامة حتى يرضى ،وما أظنو يرضى بالقميل ،فيو يخدمك اآلن وسوف تخدمو يوم

القيامة ،وحتى لو كان ىذا الذي تظممو كاف ار فإن ظممو حرام ،يقول النبي (( :اتقوا دعوة المظموم وان
كان كافرا ،فإنو ليس دونيا حجاب)) ،فكيف ـ عباد اهلل ـ بدعوة المسمم المظموم؟!

وان من الظمم أن نسمع وشاية الواشين وغيبة وبيتان النمامين في شخص ثم نصدق إفكيم ونيسر

ليم إيغار صدورنا عمى أحد من المسممين دونما تثبت أو تحقق ،وكم من أوقات ظممنا فييا وأخطأنا
بسبب قيل وقال.

فاتقوا اهلل عباد اهلل ،واتقوا الظمم فإن الظمم ظممات يوم القيامة ،وبادروا بالتوبة وانصاف الناس

واعطائيم حقوقيم قبل فوات األوان ،فإن المتقين يسعى نورىم أماميم يوم القيامة وىم عمى الصراط

ليضيء ليم ،والظالم ال نور لو؛ ألن الظمم ظممات ،فربما مشى فزلت قدمو فسقط في النار لظممو،
والعياذ باهلل.

نفعني اهلل واياكم بالقرآن الكريم ،ربنا ظممنا أنفسنا...

