
یعتبر دعاء المظلوم على الظالم من أشھر األدعیة التي یرددھا األشخاص الذین تعرضوا لظلم بین، وفي الواقع مھما تجرأ الظالم
وفعل من أمور لن یتركھ هللا دون عقاب، وسوف یأخذ منھ الرحمن بقدر ما فعل مع العباد، لذا یتعین على كل شخص یرى نفسھ قد

ظلم العباد أن یعود إلى هللا ویطلبھ عفوه عالوة على ذلك علیھ أن یرد المظلمة إلى صاحبھا ویطلب منھ السماح.

دعاء المظلوم على الظالم مكتوب
یعتبر الظلم من أكثر األمور التي ترھق النفس وتجعل الفرد یشعر باالختناق والضیق، وباألخص إن لم یتمكن من أخذ حقھ ممن

ظلمھ، وفي الحقیقة ال یشعر الظالم بحجم فعلتھ إال حینما تدور علیھ الدوائر ویكبر بالعمر ویقف بین الناس وھو عاجز عن رد
المظالم التي فعلھا وقت قوتھ، وبصفة عامة یمكن قول دعاء المظلوم على الظالم، والذي یتمثل فیما یلي:

اللھم انصرني على كل ظالم یحاول أخذ حقي، واغفر لي ما مضى ووفقني فیما ھو قادم، اللھم أبعد األعداء عن وطني●
الغالي، اللھم برحمتك ارزقني عیشة ھنیة ومردا غیر مخزي وال فاضح.

اللھم اجعل الصبر سبیلنا والراحة طریق لنا واھدنا إلى البر والتقوى، اللھم انصرنا على الظالمین وأخرجنا منھم سالمین،●
اللھم ارزقنا الجنة وما قرب إلیھا من قول أو عمل واعف عنا یا هللا.

اللھم أسعد قلبي برؤیة الظالمین یبتعدون عن حیاتي، اللھم ارزقني األمن واألمان والسالمة، اللھم اصرف عن حیاتي من●
یرید تدمیرھا، اللھم ارضنا بما في أیدینا وانصرنا على األعداء والحاقدین.

اللھم انصر من ُظلموا ورد لھم حقوقھم التي ُسلبت منھم، اللھم اكتب لھم صالح الحال ونجھم من الھم والحزن، اللھم●
اصرف عنھم المعتدین والظالمین وكل من یبغى لھم الشر.

دعاء المظلوم على الظالم یوم الجمعة

یعد یوم الجمعة من أفضل األیام التي تمر على العباد، ویستطیع المسلم االنتفاع بكل ساعة من ھذا الیوم المبارك، لذا یجب اغتنامھ
في فعل الخیرات والتخلي عن المنكرات التي تأخذ صاحبھا إلى الجحیم وتجعلھ غیر سوي نفسیا في الحیاة، ویمكن اغتنام آخر ساعة

في ذلك الیوم من أجل التضرع � بما یتمنى، عالوة على قول دعاء المظلوم على الظالم وھو كالتالي:

اللھم في صباح یوم الجمعة انصرنا على أعداء الوطن الظالمین الذین سلبوا أرضنا ومنعونا من حقوقنا، اللھم انصر●
المسلمین على كل عدو حاقد یرغب بتدمیر بالدنا ویرید الشر للمسلمین.

اللھم في ھذا الیوم المبارك العامر بذكرك نجنا من سوء األقدار، اللھم برحمتك التي وسعت كل شيء فرج كربنا وأزل عن●
حیاتنا الظلم والظالمین، واجعلنا من المتقین الذین یخافون عقابك.

یارب قد أحاط بنا البالء وضاقت بنا الحیاة ولیس لنا نصیرا إال أنت، اللھم في آخر ساعة من یوم الجمعة نجنا من سوء●
األقدار واعفو عنا واجعلنا من المھتدین، اللھم انصرنا على كل ظالم یرید لنا السوء.

اللھم في یوم الجمعة اكتب لنا النصر والغلبة ودمر كل حاقد یضمر لنا العداء والشر، اللھم أنزل سخطك على كل شخص●
یرید لنا السوء، وأبعد عنا من یتمنى زوال النعم من حیاتنا.
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أدعیة المظلوم على الظالم مجرب

تجارب الحیاة والمواقف التي یمر بھا اإلنسان على مر الزمان كفیلة بأن تعلمھ كل شيء، وفي الواقع لن یتعلم الفرد أي شيء إن
أغلق الحیاة على نفسھ وابتعد عن اآلخرین ولم یحتك بھم، ألن أصل التعلم یأتي من التجارب التي یقوم بھا البشر، وما أفظع أن

یتعرض الشخص للظلم في حیاتھ، ویمكن قول دعاء المظلوم على الظالم وھو كالتالي:

اللھم اصرف عنا من یبث الرعب في نفوسنا ونفوس أبنائنا، اللھماللھم دمر من یرید تدمیرنا واجعل الدائرة تدور علیھ،●
اكتب لنا النجاة من كل ھم وارزقنا السداد وقت الشدة.

نجنا من الھم وارزقنا الصبر الجمیل، اللھم اصرف عنااللھمیارب ابعد عن حیاتي من یظھر لي الخیر ویضمر الشر،●
الظلم والظالمین وردنا إلى بالدنا سالمین آمنین.
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، اللھم أعنا على طاعتك وأبعد عناللھم ارزقنا الستر والعفاف ونجنا من كل ظالم متجبر یرید ھالك األمة اإلسالمیة●
حیاتنا البؤس والشقاء وھبنا األمانة والسالم یا هللا.

، اللھم برحمتك التي وسعت كل شيء اصرف عنا البالءاللھم ثبت كل مظلوم وارزقھ الصبر على البالء الذي نزل بھ●
وكل أمر نزل علینا وأرھق قلوبنا.
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دعاء المظلوم لنفسھ

أكثر ما یتمناه المسلم في الدنیا ھو خروجھ منھا بسالم، دون ارتكاب ذنوب تأخذه إلى النار، واإلنسان المحظوظ ھو من تكون خاتمتھ
حسنة، ویعیش حیاتھ بالكامل وھو یفعل الخیرات مبتغیا بھا وجھ هللا تعالى، باإلضافة إلى ذلك یبتعد كل البعد عن الشبھات واألمور

التي تثقل النفس، ویستطیع المسلم الذي وقع علیھ ظلم العباد تردید دعاء المظلوم على الظالم وھو كاآلتي:

یارب نزل بي البالء ووقع على حیاتي الظلم ولم أعد أحتمل ما یحدث في حیاتي، اللھم كن لي معینا على الحق
ونجني من كل عقدة تسیطر على حیاتي وتمنع دخول الفرج لھا.

اللھم السالمة من كل إثم، اللھم ارزقني قلبا طاھرا عامرا بذكرك وارزقني صحبة صالحة تتمنى لي الخیر، اللھم
اصرف الظالمین عن حیاتي وارزقني السالمة واألمان وحسن الحال.

یارب قد وقع على حیاتي وأھلي الظلم، أسألك یارب أن تمحو من حیاتي كل شخص یبغى ھالكي، اللھم طیب
خاطري وھبني الصحبة الصالحة التي تعینني على تجاوز األزمات.

اللھم ارفع عن حیاتي الظلم والظالمین وھبني عمال صالحا یقربني إلیك، اللھم النجاة من كل أمر یرھق تفكیري
ویسر لي فعل األعمال الصالحة التي تھدي قلبي، یا هللا.

دعاء المولود الجدید للذكر واألنثىاطلع على:

دعاء المظلوم على الظالم سریع االستجابة

یتمنى كل مسلم رفع یدیھ إلى هللا متضرعا أن ینعم علیھ رب العباد باستجابة دعائھ، وفي الحقیقة قد یؤخر هللا استجابة أحد األدعیة
ألن وقتھا غیر مالئم أو أنھا غیر مناسبة للعبد، ویفضل أن یصبر المسلم فال یؤخر هللا أمرا إال وكان خلفھ الكثیر من الخیر،

ویستطیع الشخص الذي وقع علیھ ظلم العباد قول دعاء المظلوم على الظالم والذي یتمثل فیما یلي:

اللھم أنزل سخطك على كل متجبر یبغى الفساد في األرض، اللھم جنبنا كل قلب یرید لنا الشر وال یحب لنا الخیر، اللھم●
ارفع الظلم عن أھلي ورفقتي وكن لي معینا وقت الشدة.

یارب لقد تجاوز الظالمین كل الحدود وجاروا على حیاتي بصورة كبیرة، اللھم رد لي حقي وھبني عمال یرفع قدري●
ویغنیني عن سؤال العالمین، اللھم انزع من حیاتي كل ظالم واھدني إلى طریق الحق.

اللھم أرني عجائب قدرتك في كل متجبر أجار على حیاتي، اللھم أنت تعلم بما أعانیھ من ظلم وقھر فاصرف عني شتات●
األمر واجعلني من المجبورین في األرض المقبولین في السماء.

اللھم طھر حیاة من أحب من الظالمین، یارب ال تكلني إلى نفسي وأعني على العمل الصالح، اللھم ارزقني طیب العیش●
واصرف عني الشدة والبالء والشر یا رحمن.

دعاء المظلوم في جوف اللیل

یعتبر جوف اللیل أو الثلث األخیر منھ من أفضل األوقات التي تستجاب فیھا تضرعات العباد، حیث ینزل الخالق إلى السماء الدنیا
ویكون قریبا من العباد الذین یدعونھ ویستغفرونھ، ویفضل أن یھتم المسلم باالستیقاظ في ذلك التوقیت حتى ینال من النفحات المباركة

التي تكون في ذلك الوقت، ویفضل قول دعاء المظلوم على الظالم والذي یتمثل في التالي:
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اللھم إني أبرأ إلیك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أنت وحدك ال شریك لك، اللھم علیك بكل ظالم متكبر یرید ھالك●
من حولھ اللھم انزع عنھ عافیتك، واجعلني من المصلحین في األرض.

اللھم احشر الظالمین مع ھامان وفرعون وانزع الخیر والبركة من حیاتھم، اللھم ال تبق أحدا منھم بیننا واجعلنا منتصرین●
على كل عدو ظالم.

یارب قد أقبل لیلك حامال معھ الظالم الدامس، أسألك اللھم أن تنصرني على الظالمین وأن تبعد عن حیاتي المتجبرین، وأن●
تھبني مثلما تھب عبادك المتقین.

یارب إنك أعلم بالنیة التي أحملھا وبالخیر الذي أكنھ لغیري، یارب عوضني عنھا خیرا واصرف األسقام عن حیاتنا،●
أسألك یارب السعادة التي تمأل قلبي، اللھم ال تحوجني للقاسیة قلوبھم.

دعاء المظلوم في الفجر

نفحات الفجر لھا نكھة خاصة حیث یشعر الفرد الذي استیقظ في ھذا التوقیت وأدى الصالة بالراحة النفسیة، عالوة على ذلك یجد
أموره میسرة طوال الیوم، ویوفقھ هللا في كل خطوة یخطوھا، ومن جھة أخرى یجد یومھ مر بسالم دون مشكالت، ویستطیع أي عبد

وقع علیھ ظلم من أي إنسان قول دعاء المظلوم على الظالم وقت الفجر والذي یتضمن ما یلي:

اللھم مع فجر ھذا الیوم انصرنا على الظالمین وانزع الظلم من حیاتنا، اللھم ال تجعلنا نحتاج إلنسان على وجھ األرض وال●
تجعل رزقنا بید أحد، یارب كن لنا معینا على الحیاة ومتاعبھا.

اللھم إني أسألك بأن تصرف عني كل عدو جائر یحاول أخذ حقي وإلحاق الضرر بحیاتي، اللھم ارفع قدري وتجاوز عن●
سیئاتي واجعلني من المستورین.

اللھم علیك بكل ظالم وعدو لإلسالم والمسلمین، اللھم رد عنا كیده واجعلھ مدحورا مھزوما یا هللا، اللھم أذھبھ عن بالدنا●
وأرضنا وال تدع لھ سبیال على عبادك المؤمنین، اللھم انصرني بعزك ورحمتك نصرا مبینا.

یارب أشكو إلیك الظلم الذي وقع على حیاتي فخذ لي حقي ممن ظلمني، اللھم اكشف عني مظلمتي ورد لي ما أُخذ مني،●
اللھم رد كید الظالم المعتدي الذي تجبر على حیاتي.

دعاء المظلوم قصیر

أبشع درجات الظلم التي یتعرض لھا العباد ھو أخذ ما یمتلكون، حیث یشعر الفرد بالقھر على ما فقد وباألخص إن كان ال یستطیع
إرجاع ما فقد، وأثقل شيء على النفس رؤیة الظالم یتنعم فیما لیس لھ دون أن یحدث لھ شيء، وفي الحقیقة قد یؤخر الرحمن عقاب

الظالم إلى أجل غیر معلوم، وقد یأخذه أخذ عزیز مقتدر، ویفضل قول دعاء المظلوم على الظالم كالتالي:

اللھم أبعد عن حیاتي من یدعى محبتي ویحمل في قلبھ الحقد لي، اللھم أنزل سخطك على من دخل حیاتي ودمرھا،●
أستودعك اللھم كل شيء أملكھ فاحفظھ لي حفظا یلیق بعظمتك.

اللھم احفظنا من مكر الماكرین ودمر كل من یحاول تخریب حیاتنا، اللھم اصرف عنا كل من أضمر لنا السوء وأظھر لنا●
المحبة والخیر.

اللھم الطف بنا فیما جرت بھ المقادیر وكن معینا لنا على الشدائد، اللھم علیك بكل ظالم یبغى الظلم والفساد في األرض،●
اللھم الصبر والنصر معا یا هللا.

أسألك اللھم أن تفرج كربتي وترفع عني المصائب التي أحاطت بي، اللھم كن معي وانصفني على من ظلمني، وال تجعل●
للظالم مكان في حیاتي.

دعاء ألبي الغالي قصیر مكتوباطلع على:

دعاء المظلوم المسحور

یعتبر السحر من الكبائر والشخص الذي یقوم بفعلھ أو یذھب إلى الساحر كي یفعلھ، یقع في إثم فھو یتحالف مع الشیطان كي یؤذي
إنسان، وفي الحقیقة یفعلھ المفسدون في األرض كي یدمروا حیاة من حولھم، فقد یؤثر السحر على القوة الجسدیة للشخص وقد یتأثر

العقل بھ، عالوة على ذلك یساھم في تدمیر النفس، ویمكن قول دعاء المظلوم على الظالم الذي سحر لھ، وھو كالتالي:
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أسألك اللھم بحق ال إلھ إال هللا أن تدحر السحرة الظالمین من حیاتي، اللھم عوضني خیرا عن المعاناة التي أحاطت بي في●
أیامي الماضیة، واجعلني من المجبورین أینما وضعت قدمي.

یارب لقد نزل بي البالء وأحاطت بي المحن، ودخل إلى حیاتي الظالمین المعتدین، فكن معي في شدتي وفرج عني ما●
أحاط بي من ألم، اللھم اصرف عني السحرة.

اللھم أبعد عني كل من یبغى تدمیري، یارب ال تجعل للسحر سلطانا في حیاتي وھبني الراحة والسعادة، اللھم انصرني●
على كل من ینوي لي السوء وھبني فیضا من الراحة والسرور.

اللھم كن لي سندا وعونا في وجھ كل من قھر روحي، اللھم یارب العباد أنت الحق وقولك الحق، بك أستغیث من جبروت●
عبادك، اللھم نجني من السحر وال تجعل لھ أثر في حیاتي.

دعاء المظلوم المستجاب

الشعور بالقھر نتیجة ظلم وقع على النفس من أكثر األمور التي تزعج الشخص وتجعل حیاة العبد سیئة، حیث تضیق علیھ الدنیا وال
یجد منھا مخرجا یعینھ على البقاء، وفي الحقیقة جمیع ما یمر بھ العبد ھو من تدبیر هللا، لذا علیھ أن یعود لھ متضرعا طالبا منھ

العون والتوفیق وصالح الحال ومن جھة أخري علیھ أن یقوم بتردید دعاء المظلوم على الظالم وھو كالتالي:

یارب أبعد عن حیاتي المحن ونجني ممن یدعي محبتي وصحبتي، ولكنھ یتمنى زوال النعم من حیاتي، اللھم علیك بكل●
ظالم یمنع وصول الخیر إلى یدي، اللھم النجاة من الكرب.

أسألك اللھم أن تصرف عني النقم وتزیح من حیاتي الظلم، اللھم اھد قلبي واصرف عني العسرى وقني شر نفسي، وال●
تجعل البؤس یرافقني، اللھم الھدى والتقى وصالح الحال.

یارب ارفع مقتك وغضبك عني، اللھم استر عیبي وامأل حیاتي بالخیر وكن لي نصیرا على الظالمین، یارب ادفع عني●
الظلم ورد لي حقوقي التي ُسلبت مني واصرف عن سوء األقدار.

یارب امح من حیاتي كل إنسان یرید ھالكي، اللھم ارحم ضعف قوتي وقلة حیلتي وھواني على الناس، اللھم رد كل ظالم●
إلى موطنھ وھو مكسور ومذلول، اللھم النصر الدائم لي ولبالدي.

الدعاء على الظالم باسمھ

الرجوع للخالق في كل أمر من أمور الدنیا یجعل حیاة العبد جیدة، وفي الحقیقة لن تكون حیاة المسلم على وضع أفضل إال بعیشھ في
كنف هللا والعودة لھ في كل صغیرة وكبیرة، والعبد التقي ھو من یتذكر هللا وقت الرخاء قبل أن یقع في شدة، لذا یكون الرحمن

بجواره في كل حین، ویجب على الفرد الذي نزل بھ ظلم قول دعاء المظلوم على الظالم وھو كاآلتي:

اللھم دمر فالن الذي ألحق الظلم بي وجعلني أحتاج إلى الناس، اللھم اسقھ من نفس الكأس الذي شربت منھ، وعوضني●
خیرا عن كل لحظة حزن مررت بھا.

یارب إن عبدك فالن دخل إلى حیاتي دون وجھ حق وسلب مني راحتي، اللھم ال تجعلھ یرتاح ما دام حیا، اللھم كما جعل●
حیاتي مملؤة بالقلق اجعل حیاتھ سیئة مثل أفعالھ.

یارب العباد وخالق الكون أسألك أن تمحو الظلم من حیاتي وتقیني شر الفتن، اللھم علیك بفالن ابن فالن الذي أخذ حقي●
وتركني أتألم، اللھم ال ترفع لھ رایة وال تجعل لھ سلطانا على أحد من خلقك.

یارب لقد استغل فالن طیبة قلبي وظلمني ظلما جعل قلبي یعتصر ألما، أسألك یارب أن تذیقھ الحسرة والندامة مقابل فعلتھ،●
اللھم أبعده عن حیاتي واجعلني من المھتدین.

أسباب نصرة المظلوم
یعتبر دعاء المظلوم على الظالم من أكثر األدعیة التي یذكرھا كل من وقع علیھ ظلم من أحد البشر، وفي الحقیقة ھناك العدید من

األسباب التي تیسر نصرة المظلوم أبرزھا ما یلي:

العمل الصالح

العمل الصالح الذي یفعلھ المسلم حینما یكون في فترة راحة ورخاء، یجد أثره عندما یمر بشدة وینصره هللا على كل ظالم●
یبغى ھزیمتھ.



التقوى

تقوى هللا واالستعانة بھ في كل لحظات الحیاة لھ دور كبیر في نصرة هللا للعبد والوقوف بجانبھ وقت األزمات، كما أن●
نصرة المسلم لدینھ، لھ دور جید في نصرة الرحمن لھ.

كثرة الذكر

الذكر یجعل القلب لین عالوة على ذلك یتقرب بھ المسلم لربھ، وفي الحقیقة یساعد الذكر على تقبل البالء، ومن جھة●
أخرى یرفع هللا بھ الظلم والمصائب.

الصبر

الصبر على كل محنة یقع فیھا العبد یساھم في تزوید العبد بالقوة، ومن جھة أخرى یدفع هللا عنھ الظلم، كما أن التوكل●
على هللا یمنع الظالمین من الوصول للمسلم.

النیة الطیبة

النیة الطیبة تجعل حیاة العبد خالیة من الحزن، ومن ناحیة أخرى یدفع هللا عنھ المصائب والھموم ویقیھ الفتن ویبعد عنھ●
كل من یحمل لھ السوء.

دعاء المظلوم عند نزول المطر

یشعر المسلمون بالسعادة عند نزول المطر، فھو بمثابة غیث یقیھم من الجفاف، وینزل بھ الرحمن كي یجعل األرض خضراء بعد
جدبھا، ویفضل أن یھتم المسلم بالتضرع � حینما یرى المطر وھو ینزل، ومن جھة أخرى یتعین على كل إنسان وقع علیھ ظلم من

أحد العباد قول دعاء المظلوم على الظالم والذي یتمثل فیما یلي:

یارب مع زخات المطر أسألك الثبات على الھدى والنجاة من النار، اللھم عوضني عن كل لحظة شعرت فیھا بالظلم الخیر●
الذي یجعلني راضیا، اللھم اجعل لي النصیب الجمیل من النصر.

اللھم ادحر كل ظالم یبغى رؤیتي مكسورا، اللھم اصرفھ عن حیاتي واجعلھ مقھورا ذلیال، اللھم برحمتك أغثني من شره●
وامنحني الھدى الدائم والستر الذي ال ینفد.

اللھم علیك بكل ظالم، اللھم مزق شملھ وفرق جمعھ وخذه إلیك أخذ عزیز مقتدر، اللھم اجعلھ آیة لغیره، اللھم احشره مع●
الظالمین أمثالھ، اللھم اجعل من بغى على حیاتي عبرة لغیره.

اللھم اصرف عني كل من یرید أذیتي واستغاللي، اللھم اصرف عني كل من یرغب بطعني في ظھري، اللھم رد كید كل●
ظالم في نحره، اللھم كن لي سندا وقوة، وأبعدنا عن المكائد والفتن.

دعاء المظلوم طویل

ینتاب المسلم شعور السعادة حینما یرد لھ هللا حقھ من الظالمین الذین تجرأوا علیھ وأخذوا ما لیس لھم، وبصفة عامة یقف الرحمن
بجانب المتقین الذي یصلحون في األرض وال یفسدون، ومھما طال الظلم ال بد أن یعوض هللا صاحبھ خیرا، ورب العباد لن یخذل

عبدا رفع یدیھ متضرعا لھ طالبا منھ العون، لذا یفضل تردید دعاء المظلوم على الظالم وھو كالتالي:

اللھم سخر لكل مظلوم مالئكة السماء وجنود األرض، اللھم كن لھ معینا في شدتھ، اللھم اشرح صدره ویسر أمره، اللھم●
انصره على المتجبرین الطاغین.

اللھم أنزل على كل من ظلم فیضا من رحمتك وامنحھ األمان والطمأنینة، اللھم طمئن قلبھ ورد مظلمتھ وقھ شر الظالمین●
والمفسدین، اللھم یا مسھل الشدید ویا ملین الحدید، أخرجھ من حلق الضیق إلى أوسع السبیل.

اللھم بقدر رحمتك التي وسعت السموات واألرض، أمددنا بجنود من عندك تأخذ بأیدینا، اللھم اھزم الظالمین وزلزل●
األرض من تحتھم، اللھم دمرھم وشتت شملھم.

وقت استجابة دعاء المظلوم



دعاء المظلوم على الظالم من أشھر األدعیة التي یقولھا المسلمون، حینما یقع على أحدھم الظلم من اآلخرین، وبصفة عامة یتعین
على العبد انتقاء األوقات التي ُتستجاب فیھا الدعوات؛ وھي كالتالي:

جوف اللیل

یفضل أن یتضرع المظلوم في جوف اللیل أو عند الثلث األخیر، ألن ھذا الوقت یكون هللا قریبا من عبده ویستجیب لكل●
عبده یتضرع لھ.

بین األذان واإلقامة

یتعین على المسلم أن یرفع یدیھ للرحمن طالبا منھ رفع الظلم بین األذان واإلقامة، ألن الدعاء في ذلك التوقیت ال یرد.●

یوم الجمعة

یعتبر یوم الجمعة من أفضل األیام وفیھ ساعة استجابة، وُیرجح الفقھاء أنھا تقع بعد العصر، لذا یتعین على المسلم استغالل●
التوقیت الذي یسبق أذان المغرب بقول التضرعات التي ترفع عنھ الظلم.

عند السجود

أقرب وقت یكون المسلم قریبا فیھ من هللا حینما یكون ساجدا، لذا یجب على المظلوم التضرع � بمحو الظلم عنھ حیاتھ●
حینما یسجد.

نصائح لمن وقع علیھ الظلم

دعاء المظلوم على الظالم یعد من أقوى األدعیة المنتشرة بین المظلومین، ویفضل التعرف على تلك النصائح والعمل بھا حینما یقع
الظلم على المسلم، وھي كالتالي:

احتساب األجر
خیرهللایقدرهأمرأيألنیحدثبماالضجروعدمربھ،عنداألجراحتسابالمظلومعلىیتعین .

عنھالظلمیرفعسوفهللابأنتامةثقةلدیھیكونذلكإلىباإلضافةلربھالتضرعمنالمسلمیكثرأنیجببا�الثقة .

المالئمالوقتیختارهللاوأنأصحابھ،إلىُیردسوفانتظارهطالمھماالحقأنالمسلمیعلمأنیجبیعودالحق .

یعد دعاء المظلوم على الظالم من أكثر األدعیة التي یرددھا العباد الذین نزل علیھم الظلم مثل الصاعقة، ویتعین على المسلم الذي
تعرض لھذا األمر أن یصبر ویحتسب األجر من الرحمن وأن یطلب من هللا أن یكون معھ في ھذه الشدة، وأن یحسن الظن بالخالق

وینتظر الفرج منھ، وعلى المسلم أن یعلم أن هللا یختبر إیمانھ ومدى قوتھ لذا علیھ أن یستعین بھ.


