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الصالحينشرح رياض   

 

 منكر عن  نهي  أو  بمعروف أمر من  عقوبة تغليظ باب  شرح

فِعله  قوله وخالف  

 

  في  فيلقى  القيامة يوم بالرجل  يؤتى : زيد بن  أسامة حديث  شرح

  النار

 

يَ  - حارثةَ  بنِ  زيدِ  بنِ  أسامةَ  زيد   أبي  َعن   :  قال - عن هما للاه  َرض 

جلِ  يؤتى : »يقوله  وسلَّم عليه للاه  صلَّى  للاِ  رسولَ  َسِمعته   بالرَّ

 كما بها فيدوره  بطنِه، أقتابه  فتندلق النَّاِر، في  فيهقي  القيامةِ  يومَ 

حا، في  الحماره  يدوره   فالن  يا: فيقولون  النار أهل إليه فيجتمعه   الرَّ

  بلى : فيقول المنكر؟ عن  وتنهى  بالمعروفِ  تأمره  تك ألم مالك؟

  متفق وآتيه« المنكر عن  وأنهى  آتيه، وال بالمعروف أمره  كنت 

.عليه   

 

«: »قولهه  « تخرجه  ومعناه  المهملة، بالدل   هو  تندلقه :  و»األقتابه

.قِت ب   واحدهها األمعاءه،   
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مةِ  َسماحةه  قَالَ  : - للا رحمه - عثيمين  ابن  الشيخ  العالَّ  

 

  يأمر الذي الرجل  من الشديد التحذير فيه الحديث  هذا

. باهلل والعياذ ويأتيه، المنكر عن   وينهى  يأتيه، وال بالمعروف  

 

  المالئكة، به تأتي : أي القيامة«؛ يوم بالرجل يؤتى : »يقول

 يلقى  كما فيها يلقى  ولكنه برفق، يدخلها ال إلقاء، النار في  فيلقى 

. أمعاءه يعني  بطنه، أقتاب  وتندلق اليّم، في  الحجر  

 

  باهلل والعياذ - أمعائه على  يدور النار في  يلقى  الذي الرجل  فهذا

  فيقولون   النار، أهل إليه فيجتمع  رحاه، على  الحمار يدور كما -

  بالمعروف تأمر وأنت  هنا، إلى  بك جاء شيء أي   لك؟ ما: له

ا - فيقول المنكر؟ عن  وتنهى   آمر كنت : » - نفسه على  مقرًّ

 ويقول يصلي، وال صلوا: للناس يقول: آتيه« وال بالمعروف

  يبر وال الوالدين  بروا: ويقول يزكى، وال أموالكم زكوا: لهم

. يأتيه ال ولكنه بالمعروف يأمر وهكذا والديه،  
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 ال الناس، تغتابوا ال: للناس  يقول: وآتيه« المنكرِ  عن  »وأَنَهى 

با، تأكلوا   تسيئوا ال العشرة، تسيئوا ال البيع، في  تغشوا ال الّرِ

 عنها، ينهى  التي  المحرمة  األشياء من  ذلك أشبه وما الجيرة،

 ويسيء ويغش، بالربا، يبيع - باهلل والعياذ - يأتيها ولكنه

  يأمر بذلك فهو  هذا، وغير  الجيران  إلى  ويسئ  العشرة،

  للا نسأل - ويأتيه المنكر عن   وينهى  يأتيه، وال بالمعروف

.الخزي هذا ويخزى العذاب  هذا فيعذب  -العافية   

 

 وينهاها بالمعروف فيأمرها بنفسه  يبدأ أن  المرء على  فالواجب 

 صلى  للا رسول بعد عليك حقًا الناس أعظم ألن  المنكر؛ عن 

. نفسك وسلم عليه للا  
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