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 شرح رياض الصالحين

 

الصالحين  رياض كتاب  من  الطاعة في  االقتصاد باب  شرح   

 

ُ عنها أَن النهبّي ملسو هيلع هللا ىلص دَخَل علْيها وِعْندها   وعن عائشةَ رضي َّللاه

َمهُ   اْمرأَةٌ قَاَل: مْن َهِذِه؟ قَالَْت: َهِذِه فاُلنَة تَْذُكُر ِمْن َصالتَِها قاَل:

ُ حعليُكْم بِما تُِطيقُون،  تهى تََملُّوا، وَكاَن أََحبُّ فََوَّللاه الَ يََملُّ َّللاه

يِن إِلَْيِه ما داَوَم َصاِحبُهُ علَْيهِ  متفٌق عليه. الّدِ  

 

ُ عنه  وعن أَنس   -2/143 قَاَل: جاَء ثاَلثةُ رْهِط إِلَى   رضي َّللاه

ْن ِعبَاَدةِ النهبِّيِ  بُيُوِت أَْزواجِ النهبِّيِ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلهم يْسأَلُوَن ع 

ا أُخبِروا كأَنهُهْم تَقَالهْوها وقالُوا: أَين نَْحُن ِمْن النهبِّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَْد  ملسو هيلع هللا ىلص، فَلَمه

ا أَنَا فأُصلِّي   َر. قاَل أََحُدهُْم: أَمه ُغِفر لَهُ َما تَقَدهم ِمْن ذَْنبِِه َوَما تَأَخه

لدهْهَر أَبَداً َوال أُْفِطُر، وقاَل  اللهيَل أَبداً، َوقاَل اآلَخُر: َوأَنا أَُصوُم ا

ُج أَبداً، فَجاَء رسوُل َّللاه ملسو هيلع هللا ىلص   اآلخُر: وأَنا اْعتَِزُل النِّساَء فَالَ أَتَزوه

ِ   إلَْيهْم فَقَاَل: ِ إِنِّي ألَْخَشاُكْم َّلله أَْنتُُم الهِذيَن قُْلتُْم َكذَا وكذَا؟، أَما وَّللاه

ْفِطُر، َوأُصلِّي َوأَْرقُد، َوأَتََزّوُج النَِّساَء، َوأَتْقَاُكم لَهُ لِكني أَُصوُم َوأُ 

متفٌق َعلَيِه. فمْن رِغب َعْن ُسنهتِي فَلَيَس ِمنِّي   
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ُ عنه وعن ابن مسعود  -3/144 َهلََك   أن النبيه ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: رضي َّللاه

عُونَ  قالََها ثاَلثاً، رواه مسلم. اْلُمتَنَّطِ  

 

أمورهم الدينية والدنيوية،  والمتنطعون: هم المتشددون في 

ِد هللاُ عليكم«] دوا فيُشّدِ [.1ولهذا جاء في الحديث: »ال تُشّدِ   

 

وانظر إلى قصة بني إسرائيل حين قتلوا قتياًل فادرؤوا فيه 

وتنازعوا حتى كادت الفتنة أن تثور بينهم، فقال لهم موسى 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَ  ْذبَُحوا بَقََرةً ﴾ عليه الصالة والسالم: ﴿ إِنه َّللاه

[، يعني وتأخذوا جزًءا منها فتضربوا به القتيل، 67]البقرة: 

فيخبركم من الذي قتله، فقالوا له: ﴿ أَتَتهِخذُنَا هُُزًوا ﴾ يعني: تقول 

لنا اذبحوا بقرة واضربوا ببعضها القتيَل ثم يخبركم عن قتله؟  

كانت   ولو أنهم استسلموا وسلموا ألمر هللا وذبحوا أي بقرة  

لحصل مقصودهم، لكنهم تعنتوا فهلكوا، قالوا: ﴿ اْدعُ لَنَا َربهَك  

[ ثم قالوا: ﴿ اْدعُ لَنَا َربهَك يُبَيِّْن لَنَا 68يُبَيِّْن لَنَا َما ِهَي ﴾ ]البقرة: 

[ ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 69َما لَْونَُها ﴾ ]البقرة:  

وها وما كادوا يفعلون.وما عملها؟ وبعد أن شدد عليهم ذبح   
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كذلك أيًضا من التشديد في العبادة، أن يشدد اإلنسان على نفسه  

في الصالة أو في الصوم أو في غير ذلك مما يسره هللا عليه،  

فإنه إذا شدد على نفسه فيما يسره هللا فهو هالك. ومن ذلك ما  

يفعله بعض المرضى وال سيما في رمضان، حيث يكون هللا قد 

ه الفطر وهو مريض ويحتاج إلى األكل والشرب، ولكنه  أباح ل

يشدد على نفسه فيبقى صائًما، فهذا أيًضا نقول إنه ينطبق عليه 

 الحديث: »هلك المتنطعون«.
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