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 شرح رياض الصالحين

 

الصالحين  رياض كتاب  من  الطاعة في  االقتصاد باب  شرح   

 

ِ ْبَن َعْمٍرو  عم ُ َعلَْيِه  َعْبد َّللاه ِ َصلهى َّللاه قَاَل : أُْخبَِر َرُسوُل َّللاه

ِ ََلَُصوَمنه  َوَسلهَم أَن ِي أَقُوُل : النهَهاَر، َوََلَقُوَمنه اللهْيَل َما   َوَّللاه

ي. قَاَل : " فَإِنه  َك اَل  ِعْشُت. فَقُْلُت لَهُ : قَْد قُْلتُهُ بِأَبِي أَْنَت َوأُم ِ

تَْستَِطيُع ذَِلَك فَُصْم َوأَْفِطْر، َوقُْم َونَْم، َوُصْم ِمَن الشهْهِر ثَََلثَةَ أَيهاٍم 

؛ فَإِنه اْلَحَسنَةَ بِعَْشِر أَْمثَاِلَها، َوذَِلَك ِمثُْل ِصيَاِم الدهْهِر ". قُْلُت :  

َوأَْفِطْر يَْوَمْيِن ". إِن ِي أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن ذَِلَك. قَاَل : " فَُصْم يَْوًما 

قُْلُت : إِن ِي أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن ذَِلَك. قَاَل : " فَُصْم يَْوًما َوأَْفِطْر  

يَاِم ". فَقُْلُت  يَْوًما فَذَِلَك ِصيَاُم َداُوَد َعلَْيِه السهََلُم، َوهَُو أَْفَضُل الص ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : " : إِن ِي أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن ذَِلَك. فَقَاَل النهبِي    َصلهى َّللاه

 اَل أَْفَضَل ِمْن ذَِلَك ". 

ْوُم.  | بَاُب َصْوِم الدهْهِر.(   )صحيح البخاري | ِكتَاٌب : الصه

 

 

ِ هللا داُوَد  ع هو َصْوُم نَبي  وفي الَحديِث: أنه أْفضَل َصوِم التهطو 

 عليه السهَلُم.
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ةِ لغَيِرها.وفيه: االقتِصاُد في بَْعِض  الِعباداِت؛ ليَتَبَقهى بَعُض القوه  

تِه، َوَشفَقَتِه   وفيه: بَياُن ِرفِق َرسوِل هللاِ صلهى هللاُ عليه وسلهم بأُمه

عليهم، َوإِرشاِده إيهاهُم إلى ما يُصِلحهم، َوَحثِ ه إيهاهم على ما  

ِق في الِعبا دةِ؛ لما يُْخشى  يُطيقوَن الدهواَم عليه، َونَْهيهم َعن التهعم 

 ِمن إِْفضائِه إلى الَملَِل أو تَرِك البَعِض.

 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَْخُطُب ؛  َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل : بَْينَا النهبِي  َصلهى َّللاه

إِذَا هَُو بَِرُجٍل قَائٍِم، فََسأََل َعْنهُ، فَقَالُوا : أَبُو إِْسَرائِيَل، نَذََر أَْن 

 يَْقعَُد، َواَل يَْستَِظله َواَل يَتََكلهَم، َويَُصوَم. فَقَاَل النهبِي  َصلهى يَقُوَم َوالَ 

، َوْليَْقعُْد َوْليُتِمه َصْوَمهُ ". ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : " ُمْرهُ فَْليَتََكلهْم َوْليَْستَِظله  َّللاه

ْذِر فِيَما اَل صحيح البخاري | ِكتَاُب اَْلَْيَماِن َوالن ذُوِر  | بَاُب النه 

 يَْمِلُك َوفِي َمْعِصيٍَة.

 

 

وليعلم أن النذر أصله مكروه، بل قال بعض العلماء: أنهه محرم،  

وأنه ال يجوز لإلنسان أن ينذر؛ َلن اإلنسان إذا نذر كلف نفسه 

ما لم يكلفه هللا، ولهذا نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن  

، وإنهما يُستخرج به من البخيِل« النذِر، وقال: »إنهه ال يأتِي بخيٍر  
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