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الصالحينشرح رياض   

 

األمانة  بأداء األمر باب   

 

هللاالقيا يوم أهلها إلى  الحقوق لتؤدن : "هريرة أبي  حديث  شرح   

 

 عليه هللا صلى  هللا رسول  أن  عنه هللا رضي  هريرة أبي  عن 

 يُقادَ  حتى  القيامة، يوم أهلها إلى  الحقوقُ  لَتَُؤدَّنَّ ) :قال وسلم

.مسلم رواه  ؛(القَْرناء   الشاة من  الَجْلحاء   للشاة    

 

 

مة   َسماحةُ  قال : - هللا رحمه - عثيمين  ابن  الشيخ  العَّلَّ  

 الصادق وهو  وسلم، عليه هللا صلى  النبي  أقَسمَ  الحديث  هذا في 

  يوم أهلها إلى  ستُؤدَّى الحقوق أن  أقَسمَ  قََسٍم، بغير المصدَّق

.حق   ألحد يضيع وال القيامة،   

 

 وال اآلخرة في  استوفيتَه الدنيا في  تستوف ه لم إن  لك  الذي الحق  

.القَْرناء الشاة من   الَجْلحاء للشاة يُقتَص   إنه حتى  بد،   
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. قرن  لها ليس التي  : الَجْلحاءُ   

 

. قرن  لها التي  :والقَْرناءُ   

 

  لها  ليس التي  الَجْلحاءَ  ناَطَحت   إذا قرن  لها التي  أن  والغالب 

  هاتين  بين  هللا قضى  القيامة يوم كان  فإذا أكثَر، تؤذيها قرن 

. القرناء الشاة من  الجلحاء للشاة واقتَصَّ  الشاتين،  

 

  َحَكم   وجلَّ  عزَّ  هللا لكن  يفهمن؛ وال يَعق ْلنَ  ال بهائم وهي  هذا

 العجم، البهائم في  حتى  عدله كمالَ  عباَده يُري أن  أراد عدل،

!آدم؟ ببني  فكيف   

 

  وهو  القيامة، يوم تُحشر البهائم أن  على  دليل   الحديث  هذا وفي 

، وتُحشر كذلك،  القيامة، يوم يحشر روح فيه  ما وكل الدواب 

نْ  َوَما : ﴿تعالى  هللا قال يرُ  َطائ رٍ  َوالَ  اأْلَْرض   ف ي  َدابَّةٍ  م    يَط 

  الذر، أمة  كثيرة، أمم ، [38:  األنعام﴾ ] أَْمثَالُُكمْ  أَُمم   إ الَّ  ب َجنَاَحْيه  
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  َما أَْمثَالُُكمْ  أَُمم   إ الَّ  ﴿ وهكذا الحيّات   أمة السباع، أمة  الطيور، أمة

ْطنَا تَاب   ف ي  فَرَّ نْ  اْلك  [. 38: األنعام﴾ ] َشْيءٍ  م   

  في  مكتوبة   والحشرات  البهائم أعمال حتى  مكتوب، شيء وكل

ْطنَا َما ﴿  المحفوظ اللوح تَاب   ف ي  فَرَّ نْ  اْلك  مْ  إ لَى  ثُمَّ  َشْيءٍ  م    َربّ ه 

َشارُ  َوإ ذَا: ﴿ تعالى  وقال ، [38: األنعام﴾ ] يُْحَشُرونَ  لَتْ  اْلع  *  ُعّط 

َرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإ ذَا  القيامة يوم يُحشر  ،[5 ،4:  التكوير﴾ ] ُحش 

 السميع وهو  وعدله، بحكمه بينهم تعالى  هللا يقضي  شيء،  كل  

ها البهائم من  يقتص العليم،   اآلدميّ ين  ومن  بعض، مع بعض 

 الجن  ومن  بعض، مع بعضهم الجن  ومن  بعض، مع بعضهم

 الجن، على  يعتدون  قد اإلنس ألن  بعض؛ مع بعضهم واإلنس

ن  اإلنس، على  يعتدون  قد والجن    اإلنس على  الجن  ُعْدوان   فم 

 يستجمر أن  الجن  على  اإلنس عدوان  ومن  الكثير، الشيءُ 

  أن  نهى  وسلم عليه هللا  صلى  النبي  ألن  بالعَْظم؛ اإلنسانُ 

 الجن  ،(الجن  من  إخوانكم زادُ  إنها: )وقال بالعظام نستنجي 

  وكدَّرها عليهم اعتدى فقد بها أحد استجمر فإذا العظام، يجدون 

.بها أذاهم  إذا يؤذُوه أن  ويُخشى  عليهم،   

 

  الظالم، من  للمظلوم يُقتص القيامة يوم ففي  حال،  كل على 

  من  فيؤخذ حسناتُه، نفََدتْ  إذا إال الظالم حسنات  من  ويؤخذ

  َصلَّى  النَّب يَّ  أَنَّ  ، هَُرْيَرةَ  أَب ي  َعنْ  عليه؛ فتُطرح المظلوم سيئات 
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 ُ   اْلُمْفل سُ :  قَالُوا".   ؟ اْلُمْفل سُ  َمن   تَْدُرونَ : "  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيه   ّللاَّ

ْرَهمَ  الَ  َمنْ  ف ينَا نْ  اْلُمْفل سَ  إ نَّ : "  قَالَ . َمتَاعَ  َوالَ  لَهُ  د  ت ي  م    يَأْت ي  أُمَّ

يَاٍم، ب َصََّلةٍ، اْلق يَاَمة   يَْومَ   َوقَذَفَ  َهذَا، َشتَمَ  قَدْ  َويَأْت ي  َوَزَكاةٍ، َوص 

  َهذَا فَيُْقَضى  َهذَا، َوَضَربَ  َهذَا، َدمَ  َوَسفَكَ  َهذَا، َمالَ  َوأََكلَ  َهذَا،

نْ  ، م  نْ  َوَهذَا َحَسنَات ه  ، م  يَ  أَنْ  قَْبلَ  َحَسنَاتُهُ  فَن يَتْ  فَإ نْ  َحَسنَات ه   يَْقض 

ذَ  َعلَْيه   َما نْ  أُخ  َحتْ  َخَطايَاهُْم، م  ، فَُطر  حَ  ثُمَّ  َعلَْيه  . النَّار   ف ي  ُطر 

( احمد مسند)  

 

  بحقّ ه المظلوم أَخذ إذا ولكن  الظالم، من  للمظلوم يُقتَصَّ  أن  بد ال

 دعاءه هللا واستجاب  َمظل َمت ه، بقدر الظالم على  فدعا الدنيا، في 

 عليه هللا صلى  النبي  ألن  يموت؛ أن  قبل لنفسه اقتَصَّ  فقد فيه،

  هللا وبين  بينها ليس فإنه المظلوم؛ دعوة واتق: )لمعاذ قال وسلم

(.حجاب    

 

  فقد لدعائه، واستُجيب  الدنيا في  ظالمه على  المظلوم دعا فإذا

 عنه، يعفُ  ولم عليه يدعُ  فلم  سكت  إذا أما الدنيا، في  منه اقتَصَّ 

.المستعان  وهللا القيامة، يوم منه له يُقتص   فإنه  
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