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الصالحينشرح رياض   

 

 

  شرح باب تعظيم حرمات المسلمين من كتاب رياض الصالحين 

 

 شرح حديث عائشة 

"إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب  

 أن يعمل به"

 

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: إْن كان رسول هللا صلى هللا 

يَعَمَل به؛ خشيةَ أن يَعمل  عليه وسلم لَيََدعُ العمل وهو يحب أن 

  به الناُس فيُفَرَض عليهم((؛ متفق عليه.

 

مِة الشيخ ابن عثيمين  : -رحمه هللا  –قال َسماحة العَّلا  

قال المؤل ِف رحمه هللا تعالى فيما نقله عن عائشة رضي هللا 

عنها في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم، قالت عائشة  

النبي صلى هللا عليه وسلم لَيََدعُ  رضي هللا عنها: "إْن كان 
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العمل وهو يحبُّ أن يفعله؛ خشية أن يعمل به الناس فيُفَرض 

  عليهم".

 

والمعنى أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يترك العمل وهو 

يحب أن يفعله؛ لئَّل يعمل به الناُس، فيُفَرض عليهم، فيُشقا 

  عليهم.

 

َّلة والسَّلم؛ صلى في  ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الص

رمضان ذات ليلة، فعَِلم به أناٌس من الصحابة، فاجتمعوا إليه  

وصلاْوا معه، وفي الليلة الثانية صلاوا أكثر، وفي الثالثة أكثر 

وأكثر، ثم ترك الصَّلة في المسجد، فقال عليه الصَّلة والسَّلم:  

هم من ))أما بعد، فإنه لم يَْخَف عليا مكانُكم((؛ يعني ما جرى من

االجتماع ))ولكني َكِرهُت أن تُفَرَض عليكم فتَعِجزوا عنها((، 

فتَرَك هذا القياَم جماعة؛ خوفًا من أن يفرض على األمة، وهذا 

  من شفقته صلى هللا عليه وسلم.

 

تي لَفعَلُت كذا وكذا، أو  وكان يقول: لوال أن أُشقا على أما

تي ألمرُت بكذا وكذا؛ مثل قوله: ))لوال أن أشُ  قا على أما

واك عند كل صَّلة((.    ألمرتُهم بالس ِ
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َر في صَّلة العشاء   ومثله قوله صلى هللا عليه وسلم حين تأخا

ةُ الليل، فقال: ))إنه لَوقتُها((؛ يعني آخر الوقت،   حتى ذهب عاما

  ثم قال: ))لوال أن أُشقا على أمتي((.

 

العمل، ويدع األمر بالعمل؛  فهو عليه الصَّلة والسَّلم كان يََدعُ 

ة.  خوفًا من أن يُشقا على األما

 

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: نهاهم النبيُّ صلى هللا عليه  

وسلم عن الوصال رحمةً لهم، فقالوا: إنك تُواِصُل؟ قال: ))إني 

 لسُت كهيئتكم؛ إني أَبِيُت يطعمني ربي ويسقينى((؛ متفق عليه. 

 

تَه على  أن النبي صلى هللا  عليه وسلم كان يُواِصُل ويَنهى أُما

الوصال رحمةً بهم، فصلوات هللا وسَّلمه عليه، وعلى آله 

 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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