
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 شرح رياض الصالحين
الزبير ابن مع سنة عام أصابنا قال سحيم بن جبلة حديث شرح  

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
القران بين تمرتين ونحوىما كاألكل  بإذن رفقتو"،ونحوىما إذا أكل جماعة إال  ،النيي عن القران بين تمرتين"باب 

 ،اً أو ثالثًا مع ، من العنب اثنتينكالذي يأكل مثالً  ،أو نحو ذلك ،ين اثنتينتأو باثن ،من األشياء المتعددة بالجمع
 .التمر وما إلى ذلكك ،اً دة يأكل ذلك معيجمع أكثر من واح وىكذا يأكل من الثمار التي يمكن أن

 ،أنو لو أكل وحده فال إشكال :بمعنى "،النيي عن القران بين تمرتين ونحوىما إذا أكل جماعة"باب  :فيذا يقول
فكان  ،حاجة ماسة شديدةوال ،وذلك أن الطعام كان قميالً  ،وىذا يدل عمى أن العمة ىي أال يستأثر بذلك عنيم

إذا كان ، إال بإذنيم :فقال ،ت ذلك عمى أصحابوالواحد لشدة الجوع ولقمة الطعام يريد أن يأكل أكبر قدر منو فيفو  
 األشياء كما يريد، يختصر الوقت.فال بأس أن يأكل من ىذه  ما إذا كان لوحده لضيق الوقت مثالً أ ،نو معو آخر 

 ،لممطعم بن عدي :وىو مولى قيل-رضي اهلل عنو -قتل حمزة  ، ووحشي ىو الذيوذكر حديث وحشي بن حرب
 .وأسمم بعد ذلك ،ممموك ،وىو رجل من الموالي ،وقيل غير ذلك

-وغير البخاري  ،-رضي اهلل تعالى عنو-وىو الذي يذكر فيو خبر مقتل حمزة  اً واحد اً حديثوأخرج لو البخاري 
وكان  ،-أرض الشام-حمص بوسكن  ،لربما تبمغ سبعة أو ثمانية ،أخرجوا لو جممة من األحاديث -رحمو اهلل

مسيممة وقتمت شر الناس وىو  ،حمزة -صمى اهلل عميو وسمم-قتمت خير الناس بعد رسول اهلل " :يقول
 ، فيذا في الباب الذي بعده.(1)الكذاب"

 ،أصابنا عام سنة مع ابن الزبير :يقول ،جبمة من التابعين س نٍة" أصابنا عام  "مة بن سحيم قال: ب  ذكر حديث ج  و 
 ،سنة :فقيل لو ،وذلك لطول أيام القحط وشدتيا ،نةس   :يقال لو اً والقحط ولو كان شير  ،قحط أي :نةس   ،عام سنة

 .ستة أشير ،خمسة أشير ،نة قد يكون القحط أربعة أشيرأصابتيم س  
يقول:  ،قد حكم الحجاز والعراقين وخرسانف ،-رضي اهلل عنو-يعني في أيام خالفة ابن الزبير  "مع ابن الزبير"

زقنا تمر  ال تقرنوا  :يعني "،ال تقارنوا :فيقول ،يمر بنا ونحن نأكل -رضي اهلل عنيما-وكان عبد اهلل بن عمر  ،اً "فر 
يستأذن الرجل إال أن  :ثم يقول ،نيى عن اإلقران -صمى اهلل عميو وسمم-فإن النبي )) ،في األكل بين تمرتين

  متفق عميو.، (2)((أخاه

                                                           

 برقم الكبرى، السنن في والبييقي ،(2412) برقم الكبير، في والطبراني ،(1111) برقم مسنده، في الطيالسي داود أبو أخرجو - 1
(11111.) 

 جماعة مع اآلكل نيي باب األشربة، كتاب ومسمم، ،(6115) برقم التمر، في القران باب األطعمة، كتاب البخاري، أخرجو - 2
 (.2116) برقم أصحابو، بإذن إال لقمة في ونحوىما تمرتين قران عن



نما لمكراىة ،النيي ىنا ليس لمتحريم :الجميور يقولون  :؟ قالواممو عمى الكراىة خالًفا لمظاىريةمح :ولماذا قالوا ،وا 
ليست عممية  ،فيو إنما وضع ليؤكل ،ألن األصل في ىذا الطعام الموضوع المبذول أن النفوس تكون سخية بو

  .ره من الطعاملكن يكره ذلك لما يفوت عمى غي ،بيع وشراء
 "،إال أن يستأذن الرجل أخاه" :ثم يقول ،نيى عن اإلقران -صمى اهلل عميو وسمم-فإن النبي  ،ال تقارنوا" :يقول

-     ويحتمل أن يكون ذلك من تمام قول النبي  ،أنو من قول ابن عمر "إال أن يستأذن" :يحتمل أن يكون قولو
 ،يعني ىو صمة في الحديث ،فيكون ذلك من قبيل المدرج ،عمرمن قول ابن كان فإن  -صمى اهلل عميو وسمم
نما من قول الصحابي مثالً -صمى اهلل عميو وسمم-ليس من قول النبي   أو من بعده. ، وا 

 .وذكر حديث وحشي "،ما يقولو ويفعمو من يأكل وال يشبع"ثم ذكر الباب الذي بعده باب 
 حبو.وآلو وص ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم

 


