
ینتشر الظلم في كل مكان في العالم، ویعاني كثیر من الناس من الظلم، لذلك شرع هللا للمسلمین الدعاء لالبتعاد عن الظالمین وتجنب
الوقوع في ظلمھم، یدعو بعض المظلومین دعاء اللھم اضرب الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینھم سالمین، فھو من أفضل األدعیة

التي وردت على مسامعنا ویحمل تعبیر رائع ومن أبرز األدعیة عن الظلم:

ربنا أشغل دعاء الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینھم سالمین غانمین یارحمان یارحیم.●
یارب اھلك الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینھم منصورین یارب العالمین.●
ربنا إن كان الظالم من ذو سلطان فال یمتنع منك فسبحانك أنت مدركھ أینما ذھب، وإنك قادر علیھ أینما لجأ، فمعاذ●

المظلوم بك، وتوكل المقھور علیك، ربي أني أستغیث بك بعدما خذلني كل البشر، واستصرخك إذا قعد عنى كل نصیر من
عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت األبواب المقصودة، ربي إنك تعلم ما حل بي قبل أن أشكوه إلیك، فلك الحمد یا بصیر

یا لطیف یا كریم یا قدیر.
ربنا إلیك أشكو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على الناس، یا أرحم الراحمین، فأنت أرحم الراحمین، إلى من تكلني،●

إلى عدو یتجھمني، أو إلى قریب ملكتھ أمري، إن لم تكن غضبان علي فال أبالي، غیر أن عافیتك أوسع لي، أعوذ بنور
وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات.

دعاء المظلوم ابن باز
یعتبر دعاء المظلوم من أكثر األدعیة التي یستجیب إلیھا هللا بسرعة، وذلك حتى یرضي قلبھ ویھون علیھ اإلحساس باأللم الذي یشعر
بھ نتیجة الظلم الذي تعرض لھ، فعلیك فقط تردید دعاء اللھم اضرب الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینھم سالمین، ولقد ذكر لنا ابن

باز عدة أدعیة لرد المظلمة ومنھا:

یارب إن ھذا الظالم قد جمع طغیانھ وسلطانھ وقوتھ علي، وأنا عبدك جمعت ما أقدر علیھ من الدعاء، اللھم استجب لي فأنا●
عبدك المظلوم فانصرني على من ظلمني، فأنت الكریم العظیم وأنت من وعدت باستجابة دعاء المظلومین ولو بعد حین.

حسبي ربي ونعم الوكیل في كل شخص آذاني، اللھم بحق جاھك وجاللك وعزتك وعظمتك التي یھتز لھا الكون أسألك یا●
هللا بعزتك التي یھتز لھا عرشك ومن حولھ، ربي انصرني على من ظلمنى، فإنك ال ترضى الظلم لعبادتك یارب إنك

وعدتنا أن ترد للمظلوم حقھ في الدنیا واآلخرة، فأنت العدل والعدل قد سمیت بھ نفسك، إالھي انصرني على من ظلمني
بقدرتك یا منتقم للمظلومین.

یارب أرغم أنف كل ظالم، وعجل حتفھ، وال تجعل لھ قوة إال قصمتھ، وال كلمة مجتمعة إال فرقتھا، وال قائمة علو إال●
وضعتھا، وال ركنا إال وھنتھ وال سببا إال قطعتھ، یا هللا إن الظالم جمع كل قوتھ وطغیانھ ونحن عبیدك جمعنا لھ ما

استطعنا من الدعاء كما أمرتنا، یا رب استجب لدعوة عبادك المظلومین عاجال ولیس آجال یارب العالمین.

دعاء زلزلة الظالم
یغضب هللا على الظالم دون أن یدعو إلیھ المظلوم، وتأتي دعوة المظلوم تعجل من انتقام هللا من الظالمین، ومن رحمة هللا بالمظلوم

فقد جعل هللا دعائھ مستجاب بشكل سریع فعندما یقول اإلنسان دعاء اللھم اضرب الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینھم سالمین،
یبعث هللا للظالمین قوم ظالمین مثلھم لینتقموا، فإن الظلم من أشد الذنوب التي یرتكبھا اإلنسان ألنھا ال تتعلق برحمة هللا فقط بل

تتوقف على التسامح من المظلوم، ومن أجمل األدعیة عن الظلم:

یارب فرج ھمي وضیقي وكربى، وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم، واجبر یا هللا بالمنكسر قلوبھم، ورد لھم حقھم في●
الحیاة الدنیا وفي اآلخرة.

ربي إني ال أعلم أن لك یوما تنتقم فیھ من الظالم للمظلوم، واثق أن لك موعد تأخذ فیھ من الغاصب للمغصوب حقھ، وال●
یخرج عن قبضتك أحد، وال تخاف فوت فائت، ولكن ضعفي یبلغ بي على أناتك وانتظار حلمك، فقدرتك یا رب فوق كل

قدرة، وسلطانك غالب على كل سلطان، ومعاد كل أحد إلیك وإن أمھلتھ، ورجوع كل ظالم إلیك وإن أنظرتھ.

حكم دعاء الظالم على المظلوم



یشعر اإلنسان بقھر وحیرة تجاه المظلوم، ولكن رد الظلم بالظلم لیس من صفات المؤمنین، فال یوجد سوى أمرین ھما أن یسامح
اإلنسان في حقھ، أو أن یدعو إلى هللا، ویطلب منھ أن یرد لھ الحق، وینتقم ممن ظلمھ كما في دعاء اللھم اضرب الظالمین بالظالمین

واخرجنا من بینھم سالمین الذي نسمعھ كثیًرا من المظلومین.

قول الرسول

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم " من أخذ شبرا من األرض ظلما طوقھ إلى سبع أرضین"، وھذا دلیل على أن هللا●
شرع الدعاء على الظالم.

جواز الدعاء على الظالم

ذكر معظم علماء الدین أن من حق اإلنسان أن یدعو إلى هللا لكي ینتقم لھ ممن ظلمھ، وأن یرد لھ الحق وھو على قید●
الحیاة، وذلك مراعاة لشعور الظلم الممیت.

دعاء المظلوم مستجاب

أكبر دلیل على جواز الدعاء على الظالم أن ال یوجد حجاب بین دعوة المظلوم وربھ، لذلك أسھل طریقة ألخذ الحق ھي●
الدعاء إلى هللا ورؤیة انتقام ربنا من الظالم بأشد العقاب دون أي مجھود.

شرط جواز استجابة دعوة المظلوم

اشترط في اإلسالم أن تكون دعوة المظلوم على الظالم بقدر الظلم الذي تعرض لھ، فال یجوز الدعاء بالمرض والموت●
والفقر من أجل مظلمة بسیطة تعرضت لھا وأثارت بداخلك الكراھیة والحقد تجاة ھذا الظالم.

ما قیل عن دعاء المظلوم
نستمع من خالل البرامج التلفزیونیة وإذاعة القرآن الكریم عن حوارات دارت عن الظلم وما قیل عنھ في اإلسالم، وورد على ألسنة

بعضھم دعاء اللھم اضرب الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینھم سالمین، ومن أشھر ما قیل عن الظلم بھا:

الظلم ظلمات یوم القیامة

ورد ھذا القول في حدیث شریف یحث فیھ رسول المسلمین أن یتجنبوا ظلم أحد، ویعرفھم أیًضا عقوبة الظلم التي ترد●
مضاعفة یوم القیامة.

دعوة المظلوم یرفعھا هللا فوق السحاب

ورد ھذا القول في حدیث شریف عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، وھو حدیث صحیح، وفیھ یفصح رسول هللا عن مدى●
قسوة الظلم، وصعوبة ما یتعرض لھ المظلوم لیجعل هللا دعاءه مستجاب بھذه السرعة.

إني حرمت الظلم على نفسي

ورد في حدیث قدسي یأمر هللا فیھ العباد المؤمنین أن یبتعدوا عن الظلم، وأن الظلم من األفعال المحرمة وھذا أمر صریح●
من هللا تعالى.

نسأل هللا أن ال یجعل مكان للظالمین بیننا، وننصحكم باللجوء إلى هللا تعالى، وطلب العون منھ، وعلیك تردید دعاء اللھم اضرب
الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینھم سالمین، وأترك أمرك � المنتقم الجبار لكي یریح قلبك بنصر كبیر ینسیك كل مظلمة تعرضت

لھا.




