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والذي  Uهذا احلديث الشريف عن رسول هللا  -رمحه هللا برمحته الواسعة  -ذكر اإلمام احلافظ 
تضمن الرتهيب والتخويف والوعيد الشديد يف ظلم املسلم وأخذ أرضه واغتصاهبا بدون حق، حيث 

من االعتداء على حقوق الناس، فهذا احلديث يتعلق باالعتداء على األراضي  Uحذر رسول هللا 
حلرمة املسلم وحرمة ماله  ,واغتصاهبا ولو كان الغصب لشيء يسري منها، وذلك تعظيمًا من هللا 

بربه  Uوحقه؛ ألن الغصب فيه قهر للمسلم واعتداء عليه والقهر ظلم عظيم، ولذلك استعاذ النيب 
أعوذ بك من قهر الرجال ( فمن ظُلم يف أرضه واغتصب حقه وُأخذ منه قسرًا وقوة منه فقال: ) و 

فإن هذا عواقبه أليمة يف النفوس، ووقع مثل هذه األمور يف القلوب شديد ولذلك يتأمل املسلم 
 ويشتكي إىل ربه الذي هو منتهى كل شكوى.

الغري قهراً، ويقع على يف هذا احلديث الشريف من الغصب، والغصب: أخذ مال  Uحذر النيب 
العقار وعلى غري العقار، فغصب العقار هو: غصب األراضي، وغصب غري العقار: كأن يغتصب 

سواء كانت من  -منه ثوبًا أو يغتصب منه املال "النقود" ويأخذها منه قهراً، واالعتداء على األموال 
حبها فتؤخذ األموال من حرزها يف الشريعة منها ما يكون خفية دون علم من صا -العقارات وغريها 

فهذا يسمى يف الشريعة بـ"السرقة"، فتؤخذ األموال خفية وتكون بالغة النصاب. أما إذا ُأخذت من 
الشخص نفسه خلسة دون علم منه وباغته اإلنسان فأخذها من جيبه أو من وعاء فيه تلك األموال 

احلق وبالقوة فهذا يسمى بـ"الغصب"،  فهذا يسمى بـ"االختالس"، وأما إذا كان بالقهر وعْلم صاحب
وكل واحد من هذه اجلنايات له أحكام شرعية  8وكل واحد من هذه اجلرائم له حكم يف شريعة هللا 

بغصب  Uمرتتبة عليه، والغصب هنا يتعلق بنوع خا  وهو غصب األراضي، وعرب رسول األمة 
حىت إنه لرمبا سفك بعضهم دماء بعض  األرض؛ لكثرة وقوع الناس فيه، وافتتان الناس حبب األراضي،

على شرب من األرض وعلى قطعة من األرض حينما تنسى حقوق األخوة اإلميانية،  -والعياذ باهلل  -

قال: ) من ظلم قيد شرب  Uأن رسول هللا  -رضي هللا عنها  –عن عائشة  - 222] 
 من األرض طوقه من سبع أرضني ( [.
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ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله حىت ال يبايل هللا  -والعياذ باهلل  -وتصبح الدنيا أكرب هم اإلنسان 
 به يف أي أوديتها هلك.

الظلم هو: وضع الشيء  ] ) من ظلم قيد شرب ( [: -عليه الصالة والسالم  -والغصب يف قوله 

والسبب   ژ ڄ ڄ   ڄ ڦ ژيف غري موضعه، ولذلك وصف هللا الشرك بأنه ظلم فقال: 
يف هذا: أن املخلوق إذا عبد غري هللا صرف حق هللا لغريه، وحينئذ يكون أظلم ما يكون ويقع الظلم 

، فال ظلم أعظم من الشرك باهلل؛ ألنه صرف أعظم -والعياذ باهلل  -وره وأشدها على أعظم ص
مفهومه: أن من أخذ  ] ) من ظلم ( [احلقوق وأجلها وأعظمها على اإلطالق. أما بالنسبة لقوله: 

حقه ال يدخل يف هذا احلديث، فلو أن شخصًا اعتدى على أرضك وأخذ هذه األرض وأنت تعلم 
من حقوقك وجاء وأخذها باحليلة مث أخذهتا أنت بالقوة فهذا ليس بظلم؛ ألنه  أهنا أرضك وهي حق

واقع يف موقعه، فإذا ُردت احلقوق إىل أصحاهبا وردت إىل أهلها فليس هذا من الظلم يف شيء. وقوله 
الظلم: وضع الشيء يف غري موضعه، ويكون باألقوال  ] ) من ظلم ( [: -عليه الصالة والسالم  -

إما أن يظلم بقلبه أو يظلم بقالبه،  -والعياذ باهلل  -ألفعال ويكون بالقلوب، فالعبد الظامل ويكون با
ورتب  ،8وإذا ظلم بالقالب: إما أن يظلم باألقوال أو يظلم باألفعال، وكل ذلك حمرم يف شريعة هللا 

وقد جيمع هلم بني هللا الوعيد الشديد على الظلمة والظاملني وتوعدهم بعقوبة الدنيا وعقوبة اآلخرة 
. فظلم القلوب: إساءة الظنون باملسلمني ومحلهم على -نسأل هللا السالمة والعافية  -العقوبتني 

إليه بقوله: ) إياكم  Uاحملامل السيئة واحتقارهم وانتقاصهم فهذا من ظلم القلوب، وأشار النيب 
: ) حبسب امرئ من -والسالم عليه الصالة  -والظن؛ فإن الظن أكذب احلديث ( وأشار إليه بقوله 

الشر أن ُيقر أخاه املسلم ( فهذا ظلم القلوب، فكل من أساء مبسلم ظناًّ بدون حق فقد ظلمه، 
وسيقف بني يدي هللا يسأله عن ذلك الظلم، وكل من احتقر مسلمًا فقد ظلمه وسيسئل بني يدي 

فعال، فاألقوال: كالسب والشتم هللا عن هذا الظلم، وأما ظلم القوالب: فيكون باألقوال ويكون باأل
والغيبة والنميمة واألذية بالقول اجلارح والقذف وحنو ذلك من البهتان والزور والكذب كل هذا من 
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الظلم بالقول، وأما ظلم الفعل فمنه: حديثنا وهو: اغتصاب األموال وأخذها من أهلها بدون وجه 
يعين: قياس  ] ) من ظلم قيد ( [: - عليه الصالة والسالم -حق، فهذا ظلم األفعال. وقوله 

وقدر، والشرب من طرف األصبع الوسطى إىل طرف األصبع اإلهبام، هذا يف لغة العرب يقال له: 
] ) من ظلم قيد : -عليه الصالة والسالم  -الشرب وهو قدر من الذرع والتحديد يف املساحة، فقوله 

يعين: أخذه بدون حق، ويف اللفظ اآلخر: ) من اغتصب ( فهذا كله من الغصب، الفرق  شرب ( [
قد يكون بطريقة الغصب وقد يكون بطريقة أسوأ من الغصب،  ] ) من ظلم قيد شرب ( [أن الظلم 

وهي: االحتيال على القضاء، واالحتيال على املسؤول وإحضار البينات املكذوبة من أجل اغتصاب 
حينئذ يقع يف ذنبني: ظلم أموال الناس باغتصاهبا، والكذب على القضاة واحلكام بتزوير األراضي، ف

، ومن فعل ذلك فقد 8احلجج والبينات وتلفيق الشهادات فهذا أعظم إمثًا وأشد جرمًا عند هللا 
 ظلم وجار ومجع هللا له بني البليتني وهي: أكل مال املسلم بالباطل، واستخدام القضاء والكذب على

من واله هللا األمر للنظر يف هذه األمور بالشهادات املزورة واحلجج املكذوبة والكلمات امللفقة اليت ال 
، فمن حلف مييناً  -والعياذ باهلل  -أصل هلا، وقد يكون أشد جرأة على هللا إذا حلف األميان الكاذبة 

ي هللا وهو عليه غضبان، كاذبًا فيها فاجراً؛ ألجل أن يقتطع حق امرئ مسلم وهو فيها كاذب لق
يف بئر فقال أحدمها: إن البئر بئره، وقال اآلخر: بل هي  Uفقد اختصم صحابيان عند رسول هللا 

: ألك بينة؟ قال: ال، قال: ) ليس لك إال ميينه ( - Wالكندي  -للمدعي  Uبئري، فقال النيب 
يد أن ُيلف هذه اليمني الكاذبة قال: يا رسول هللا، الرجل ُيلف وال يبايل! أي: أنه رجل جريء فري 
: ) من حلف على ميني وهو Uمن أجل أن يغتصب هذا احلق زوراً وهبتانًا فيستخدم القضاء، فقال 

فيها كاذب لقي هللا وهو عليه غضبان ( ومن لقي هللا وهو عليه غضبان فقد هوى، قال تعاىل: 

ني هذا أن ، فب-والعياذ باهلل  -أي: يهوي يف نار جهنم  ژگ گ ک ک ک کژ
نسأل  -أشد ما يكون الغصب والظلم لألراضي إذا كان باالحتيال باحلجج وحلف األميان الكاذبة 

 .-هللا السالمة والعافية 
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أراد  Uليس املراد حتديد الشرب؛ ألن الشرب قليل، ولكن النيب  ] ) من ظلم قيد شرب ( [: Uيقول 
الناس إن كانت رخيصة عند الظلمة فإهنا غالية عند أن يبني أن أقل القليل عند هللا كثري، وأن حقوق 

] ) من ظلم قيد : Uثري من حق املسلم فقال ــليل والكـقـالـايل بـبـال ي -تعاىل  -أهلها، وأن هللا 
ألن الناس تستخف بالقليل وتقول: هذا مال قليل وشيء قليل.. حىت ولو كان الذي  شرب ( [

اغُتصب منه الشرب أغىن الناس فإن هذا عام يشمل ظلم الناس يف حقوقهم ولو كان غنياً؛ ألن هللا 
 أمر بالعدل وأمر برد احلقوق إىل أهلها سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء.

طوقه يوم القيامة من سبع ) ] ويف اللفظ اآلخر:  شرب من األرض ( [ ] ) من ظلم قيد :Uيقول 
الطوق: ما يوضع حول العنق، والغالب أن يكون على سبيل  ] ) طوقه يوم القيامة ( [ أرضني ( [

ويف  طوقه يوم القيامة من سبع أرضني ( [) ] العقوبة وعلى سبيل األذية واإلضرار، ويف قوله : 
  فيه دليل على األرض سبع كما أن السماوات سبع. وقوله:  ع أرضني ( [ه من سب) طوق] لفظ: 

قال بعض العلماء: إن من ظلم شيئاً من األرض مدَّ هللا  طوقه يوم القيامة من سبع أرضني ( [) ] 
رقبته حىت تسع سبع أرضني، وهللا على كل شيء قدير، فمقعد  الكافر يف نار جهنم كما بني املدينة 

    ەئ ائ   ائ ژ، فاهلل على كل شيء قدير -قرابة أربعة كيلو مرت  -الكافر مثل ُأحد  وإيليا وضرس

 -ويعظم هللا ج ثة الظامل والكافر حىت يشتد العذاب عليه   ژ ۆئ      ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
أنه يُط وق وتغل عنقه يوم القيامة بني يدي هللا من سبع أرضني، قيل: يف  U، فأخرب -والعياذ باهلل 

عرصات يوم القيامة فضيحة أمام الناس؛ ألن الغصب غالبًا ما يكون أمام الناس، فتطوق عنقه هبذه 
فُيفضح ويُعذب. وقيل:  -نسأل هللا السالمة والعافية  -احلالة األليمة اليت فيها فضيحة أمام األشهاد 

  ۆئ ۆئ ۇئ ژأنه يؤمر حبمل هذا الذي ظلم فيه  طوقه يوم القيامة من سبع أرضني ( [) ] 

ففي يوم القيامة يطالب الظامل حبمل اجلزء الذي ظلمه، فإذا كان قيد شرب أمر بأن   ژ ۈئ ۈئ
ُيصله فيطلبه إىل سبع أرضني نكااًل من هللا وتعجيزاً، كما ثبت يف حديث األمانة يف الصحيح: أنه 

ا على يقال للرجل الذي خيون األمانة: أ د ِّ أمانتك. فتهوي يف نار جهنم فينزل فيطلبها حىت إذا وضعه
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، وهذا يدل -والعياذ باهلل  -عاتقه وصعد هبا حىت إذا بلغ شفري جهنم سقطت ثانية فعاد يأخذها 
أي: أنه  طوقه يوم القيامة من سبع أرضني ( [) ] على أن املراد: تعذيبه جبنس ما ظلم. وقيل: 

صب أعلى األرض ألنه إذا اغت ] ) سبع أرضني ( [يقف يوم القيامة حاماًل هلذا القدر، وملا قال: 
 فما سفل تابع لذلك األعلى، وأخذ العلماء من هذا دليالً على مسألتني:

 املسألة األوىل: أن من ملك أرضاً ملك بطنها.

ملك مساها، ومن هنا: لو كانت لك أرض فمن حقك أن  -وهي املسألة الثانية  -ومن ملك أرضًا 
ردت أن تعمرها عمرهتا وليس ألحد أن يأيت حتفر فيها بالغًا ما بلغ احلفر، ولو كانت لك أرض فأ

حبذاء عمارة أرضك فيستحدث شيئًا داخاًل على هذا املِّلك، فتملك القاع ومتلك ما عال وما سفل، 
ومن هنا فُرعت مسائل منها: أن املعتكف لو نزل إىل سرداب حتت املسجد من املسجد مل يبطل 

ال من  -د إىل سطح املسجد من املسجد اعتكافه؛ ألن أسفل املسجد آخذ حكم أعاله، ولو صع
فإنه داخل املسجد، ومنها: صحة الطواف يف الدور الثاين يف بيت هللا احلرام ويف  -خارج املسجد 

فالطواف ال يصح إال داخل   ژ ڍ ڇ ڇ ژسطح بيت هللا احلرام؛ ألن هللا يقول: 
املسجد، وملا كان أعلى األرض آخذ حكم أسفلها قالوا بصحة الطواف من هذه املواضع. وبناء على 
هذا ميلك املسلم ما سفل من األرض، ففرعوا عليه املسألة: لو أنه حفر يف أرضه فوجد كنزاً أو حفر 

املعدن، وقال بعض العلماء: إنه لعموم يف أرضه فوجد معدنًا فهل ميلكه؟ فاجلمهور على أنه ميلك 
املسلمني وال يكون ملكاً للفرد. وظاهر احلديث: أنه ميلك األرض وما سفل، وأن ما ُوجد يف األرض 

    : -عليه الصالة والسالم  -ملك ألهلها، كما أهنم يتحملون غرمها كذلك ينالون ُغنمها؛ لقوله 
 ) اخلراج بالضمان (.

غري الرواية اليت اختارها املصنف  -يف اللفظ اآلخر  ] ) طوقه ( [: -والسالم عليه الصالة  -وقوله 
هذه عقوبة اآلخرة، والظامل إما أن يعاقبه هللا يف الدنيا  ] ) من سبع أرضني ( [: ) يوم القيامة ( -

 والعياذ باهلل -ويتحلل من صاحب احلق أو يرد احلق إىل صاحبه، وإما أن يؤخر عقوبته إىل اآلخرة 
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 -، وإما أن جيمع هللا له بني عقوبة الدنيا واآلخرة، وليس هناك شيء جير اإلنسان إىل سوء اخلامتة -
من  -بعد الشرك والكفر  -وإىل العواقب األليمة والنهايات الوخيمة شيء أعظم  -والعياذ باهلل 

 Uة، ولذلك قال : ) اتقوا الظلم فإنه ظلمات ( جير اإلنسان إىل سوء اخلامتUالظلم، ولذلك قال 
يف احلديث الصحيح: ) إن هللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته ( فجعل اخلامتة قاصمة ظهر من 

هلذا الظامل ) حىت إذا أخذه مل يفلته ( فيستدرج هللا الظامل من حيث ُيتسب أو ال ُيتسب،  8هللا 
ن عنده مال أو يكون عظيمًا أو وقد يكون أفقر الناس أظلم الناس، وال يشرتط يف الظامل أن يكو 

يكون... ال، الظلم قد يكون من أفقر الناس وقد يكون من أضعف الناس، فتجده ليس عنده حول 
وال يبايل، فتجده يتهم الناس أو يتكلم عن  8وال قوة ولكن عنده لسان يرتع فيه يف حرمات هللا 

  : Uبظلمه هلم، قال  -عياذ باهلل وال -الناس أو يسب الناس أو يشتم الناس فيهوي يف نار جهنم 
) إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ال يلقي هلا بااًل يهوي هبا أبعد مما بني املشرق واملغرب يف 

أمك يا معاذ، وهل  نار جهنم (. قال معاذ: يا رسول هللا، أ و إنا مؤاخذون مبا نقول؟ قال: ) ثكلتك
! ( فالظلم ال ؟إال حصائد ألسنتهم -أو على مناخرهم  -يكب الناس يف النار على وجوههم 

يف األموال، تنبيه لكل مسلم أن  Uيشرتط أن يكون يف األموال، فهذا احلديث حتذير من رسول هللا 
خيصة، وأن حقوق حرمة املسلم عند هللا عظيمة، وأن يعلم كل أحد أن أعراض املسلمني ليست ر 

مبينًا عاقبة  - Uيأخذ من الظامل احلق للمظلوم ولذلك قال  ,املسلمني ليست زهيدة، وأن هللا 
: ) اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة ( ويف احلديث القدسي: يقول هللا -الظلم وعقوبته يف اآلخرة 

وسطوته وعقابه، قال: ) يا الذي ُيذرهم من عذابه  -سبحانه  -وهو الرحيم احلليم بعباده  8
املوا ( أي: ال عبادي، إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظ املوا ( وقيل: ) فال تظ  

يظلم بعضكم بعضاً، وهذا يشمل الغين والفقري والقوي والضعيف فال جيوز ألحد أن يظلم، حىت 
سن الكالم.. فالن ال ُيسن األخذ الكلمة تقول: فالن ال يعجبين.. فالن كذا.. فالن ال ُي

فقد تكون ظاملًا له إذا مل تقل كلمة احلق فيه، ومن هنا كل يتكلم يف الناس  ،والعطاء.. هذا حكم

 ٹ ژينبغي أن يعرف خريهم وشرهم؛ حىت يقول العدل الذي قامت عليه السماوات واألرض 
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ل ما استطاع يف فإن مل يعرف خري الناس واطلع على شرورهم فعليه أن يبذ  ژ ڤ ٹ
       : Uإصالحهم وداللتهم على اخلري وأن يكون عفيف اللسان؛ حىت ال يلقى هللا بتبعاهتم قال 

) أتدرون من املفلس؟ ( قالوا: يا رسول هللا، املفلس فينا من ال دينار له وال درهم، قال: ) إمنا 
املفلس من يأيت يوم القيامة وله حسنات، ويأيت وقد شتم هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من حسناته 

فطُرح يف على قدر مظلمته، حىت إذا فنيت حسناته ُأخذ من سيئات صاحبه فطُرحت عليه مث أُمر به 
 النار ( والعياذ باهلل، فهذا كله يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحفظ.

ويف هذا احلديث دليل على أن السالمة نعمة من هللا للعبد، فمن سلم من حقوق الناس خرج من 
الدنيا خفيف احلمل وهون هللا عليه حسابه يوم القيامة، فال يوقف الناس بني يدي هللا وال تطول 

 جب  يئ ىئ مئ حئ ژيوم التناد إال احلقوق واملظامل  ,لعباد بني يدي رب العباد خصومة ا

خيتصمون: ريب فالن ظلمين.. ريب فالن أكل   ژ حت جت يب ىب مب خب حب
مايل.. فالن شتمي.. فالن استهزأ يب.. فالن اغتابين.. فالن َن  حديثي.. إىل غريه، كل هذا مظامل 

 ُيمل اإلنسان وزرها، ففي هذا احلديث تنبيه وحتذير لكل مسلم. 

دة واألساس: رد احلقوق ولكن القاع -عليه الصالة والسالم  -ذكر هللا األموال على لسان رسوله 
 -إىل أهلها والعفة عن حقوق الناس، ومن سلم من حقوق الناس فهو يف اآلخر أسلم، ولذلك سئل 

، -مع أن هذا هو حقيقة اإلسالم  -: من املسلم؟ مل يقل: الراكع الساجد -عليه الصالة والسالم 
، -هللا وإياكم مبنه ذلك الرجل  جعلنا -ولكنه اختار أمرًا عسريًا لكنه يسري على من يسر هللا له 

: ) املسلم: من سلم املسلمون من يده ولسانه ( فهذا يدل على أن -عليه الصالة والسالم  -فقال 
 .8السالمة من الظلم نعمة من هللا 

: ) أال إن يف اجلسد مضغة إذا -عليه الصالة والسالم  -وهنا فائدة يقول بعض العلماء يف قوله 
: -رمحه هللا  -له وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب ( يقول صلحت صلح اجلسد ك
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ينبغي أن ُير  العلماء واألئمة على س ل ِّ االحتقار من قلوب املسلمني؛ ألنه ال يظلم مسلم مسلماً 
إال إذا احتقره. وهذا مصداقه يف احلديث ) أال وهي القلب ( إذا صلح حينما ال حتتقر إخوانك 

نظرت إليه كما تنظر للغين القوي لعظمت  -ولو رأيته مرقع الثياب  -أن كل مسلم املسلمني، فلو 
يف عينك حقوق املسلمني، وكنت أعف الناس لسانًا وأعفهم جوارحًا وأركانًا وأسلمهم من التبعات 

ال  8واحلقوق، ومن هنا سالمة القلب للمسلمني ونقاءه من احتقار املسلم وانتقاصه، فإن هللا 
 [. ...كن ينظر إىل القلوب واألعمال ] الصور وال إىل األلوان ول ينظر إىل


