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الصالحينشرح رياض   

 

األمانة  بأداء األمر باب   

 

 بيَّنها أشياء، ثالثة على  يدور فالظلم هللا، عباد حقوق في  أما

ة ُخطبة في  وسلم عليه هللا صلى  النبي    إن : ))فقال الوداع، حجَّ

 هذا، يومكم كُحرمة   عليكم، حرام   وأعراضكم وأموالكم دماءكم

((:هذا بلدكم في  هذا، شهركم في    

 

  على  اإلنسان  يعتدي بأن   الدماء، في  هوالظلم النفس في  الظلم

.ذلك أشبَهَ  أوما أوالجروح، الدماء، بسفك غيره   

 

 في  غيره ويظلم اإلنسان  يعتدي بأن  األموال في  والظلم

م، بإتيان  وإما الواجب، بذل   بعدم إما األموال،   بأن  وإما محرَّ

  مال في   محرًما شيئًا يفعل بأن  وإما عليه، واجب   من  يمتنع

.غيره   

 

http://www.iostudies.in/


Islamic Online Studies - IOS 

www.iostudies.in 2 

 بالزنا، الغير على  االعتداء  فيشمل األعراض، في  الظلم وأما

.ذلك أشبه وما والقذف، واللواط،   

 

م ، بأنواعه الظلم وكل  هللا أمام ينُصره من  الظالم يجد ولن  محرَّ

ينَ   َما: ﴿ تعالى  هللا قال تعالى؛ ن   ل لظَّال م  يم   م  ﴾  يَُطاعُ  َشف يع   َوالَ  َحم 

:  أي - حميًما الظالمُ  يجد ال القيامة يوم إنه: أي ؛ [18: غافر]

 فيُطاع؛ له يشفع شفيعًا يجد وال هللا، عذاب  من  يُنجيه - صديقًا

ه منبوذ ألنه وانه، وغشمه بُظلم   ينصره من  يجد لن  فالظالم وُعد 

ينَ  َوَما: ﴿ تعالى  وقال القيامة، يوم ن   ل لظَّال م  :  البقرة﴾ ] أَن َصار   م 

جونَهم  ينُصرونهم أنصاًرا يجدون  ال يعني  ،[ 270  من  ويُخر 

. اليوم ذلك في  وتعالى   سبحانه هللا عذاب   

 

  رضي  - عبدهللا بن  جابر حديث  - هللا  رحمه - المؤل  ف ذكر ثم

" الظُّلمَ  اتقُوا: "قال: وسلم عليه هللا صلى  النبي  أن  - عنهما هللا

  هللا، حق    في  يكون  سبق هوكما والظلم احذروا، يعني : اتقوا

" الظُّلمَ  اتقُوا: "وسلم عليه هللا صلى  فقوله العباد، حق في  ويكون 

  ظلمات   الظُّلم فإن " غيَركم، وال  أنفَسكم  ال أحًدا، تظلموا ال: أي

 تعالى  هللا أنار من  إال نور هناك ليس القيامة ويوم ،"القيامة يوم

 إن  واإلنسان  نور، من  له فما  نوًرا، له هللا يجعل  لم من  وأما له،

ن  فقَدَ  ظالًما كان  إن  ولكن   إسالمه، بقدر نور فله  مسلًما كان   م 
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 عليه هللا صلى  لقوله الظلم؛ من  حصل ما بمقدار النور هذا

((. القيامة يوم ظلمات   الظلم فإن  الظلم؛ اتقوا: ))وسلم  

 

  ؛"قبلكم كان  من  أهلَكَ  فإنه" المال؛  على  الحرص" الشُّحَّ  واتقوا

 لإلنسان  يوجب  -  السالمة هللا  نسأل - المال على  الحرص ألن 

بَ  أن  أوحرام؛ حالل  من  كان،  وجه أي    من  المال يَكس   

 ومن  الظلم، من : أمرين  من  وسلم عليه هللا صلى  النبي  فحذَّر

 عند فيما هوالطمع والشح  الغير، على  هواالعتداء فالظلم الشح  ؛

م؛  ذلك فكل الغير،  َوَمن  : ﴿ كتابه في  تعالى  هللا  قال ولهذا محرَّ

ه   ُشحَّ  يُوقَ    اآلية فدلَّت  ،[ 9: الحشر﴾ ] ال ُمف ل ُحونَ  هُمُ  فَأُولَئ كَ  نَف س 

.له فالح فال نفسه ُشحَّ  يُوقَ  لم من  أن  على    

 

  من  وإياكم يُعيذنا أن  هللا نسأل نفسه، ُشحَّ  هللا وقاه من  المفلح 

.وشرورها أنفسنا شحَّ  يقينا وأن  الظُّلم،  
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