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 شرح رياض الصالحين

 

الصالحين  رياض كتاب  من  الطاعة في  االقتصاد باب  شرح   

 

  ، 1: طه﴾ ] ِلتَْشقَى  اْلقُْرآنَ  َعلَْيكَ  أَْنَزْلنَا َما * طه : ﴿تعالى  هللا قال

﴾  اْلعُْسرَ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوالَ  اْليُْسرَ  بُِكمُ  ّللَاُ  يُِريدُ  : ﴿تعالى  وقال[ 2

[.185: البقرة]   

 

: - هللا رحمه - عثيمينَ  ابنُ  العََّلمةُ  قال  

 

  طرق كثرة السابق الباب   في  - هللا رحمه  -  المؤلفُ  ذكر لما

  في  يقتصدَ  أن  لإلنسان  ينبغي  أنه الباب  هذا في  بيَن  الخير،

  أن  هو : واالقتصاد( الطاعة في  االقتصاد بابُ : )فقال الطاعة،

  المطلوب  هو  هذا ألن  والتفريط، الغلو  بين  وسًطا اإلنسان  يكون 

 الغلو  بين  دائًرا يكون  أن  أحواله؛ جميع في  اإلنسان  من 

  َولَمْ  يُْسِرفُوا لَمْ  أَْنفَقُوا إِذَا َوالَِذينَ  : ﴿ تعالى  هللا قال والتفريط،

[.67: الفرقان ﴾ ] قََواًما ذَِلكَ  بَْينَ  َوَكانَ  يَْقتُُروا   

  تقتصد أن  عليك يجب  بل فيها، تقتصد أن  ينبغي  الطاعة وهكذا

 عليه هللا صلى  النبي  ألنَ  تطيق،  ال ما  نفسك تكلف فَّل  فيها؛
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 أتزوج ال إني : أحدهم قال الذين  الثَّلثة خبر بلغه لما وسلم

 وال أقوم: الثالث   وقال أفطر، وال أصوم: الثاني   وقال النساء،

  يقولون  أقوام بال ما: »وقال والسَّلم الصَّلة عليه خطب  أنام،

 النساء، وأتزوج وأفطر، وأصوم وأنام، أصلي  وإني  وكذا، كذا

 عليه هللا صلى  النبي  فتبرأ مني« فليس سنتي  عن  رغب  فمن 

.تطيق ال ما نفسه وكلَف ُسنَته، عن  رِغب  ممن  وسلم  

 

:  طه﴾ ] ِلتَْشقَى  اْلقُْرآنَ  َعلَْيكَ  أَْنَزْلنَا َما: ﴿ - وجلَ  عزَ  - وقوله

 هذا وسلم عليه هللا صلى  النبي  على  هللا أنزل ما يعني  ،[2

  في  والفَّلح والخير السعادة لينال ولكن  به، الشقاء لينال القرآن 

. واآلخرة الدنيا  

 

 بُِكمُ  ّللَاُ  يُِريدُ : ﴿ تعالى  هللا قول وهي  أخرى، آية المؤلف ساق ثم

  يريد هللا أن  يعني  ،[185: البقرة﴾ ] اْلعُْسرَ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوال اْليُْسرَ 

 الصيام آيات  في  نزلت  اآلية وهذه التيسير، لنا شرع فيما بنا

 هللا فبين  والتعب، للمشقة به الناس ألزم أنه الظان  يظن  ال حتى 

  لم سافر من  ولهذا العسر، بنا  يريد وال اليسر بنا يريد أنه تعالى 

 يجب  لم مرض ومن  أخر، أيام   من  ويقضي  الصوم، عليه يجب 

 ّللَاُ  يُِريدُ ﴿  التيسير من  هذا أخر، أيام من  ويقضي  الصوم، عليه

﴾.  اْلعُْسرَ  بُِكمُ  يُِريدُ  َوال اْليُْسرَ  بُِكمُ   
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