
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 :شعيب بن عمرو وحديث ..عهد عمى نأكل كنا :عمر ابن وحديث ..النبي سقيت :عباس ابن حديث شرح
 منكم أحد يشربن   ال :هريرة أبي وحديث قائما   الرجل يشرب أن هىن   :أنس وحديث اقائم   يشرب اهلل رسول رأيت

 اقائم  
 السبتالشيخ/ خالد بن عثمان 

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، وعمى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أل ذذه سذذب   ؛أ كذذر اذذ ا البذذا  ا ذذا ،ا  ان أن األكمذذل واألف ذذل الشذذر   اعذذدوبيذذ ،ا  بيذذان جذذواش الشذذر   ا مذذبذذا  فهذذ ا 

 .الكالم واإلشارة إلى ا ا المع ى في البا  الساب  في الميمة الما ية
واذو الذ ت تكممذت عمذى  ،فيذه حذديث كبشذة السذاب  : ذال ،عمى ا ه األحاديث التذي  كراذا ا  أمر سريع فال بأس أن

صذمى اهلل -دخذل عمذير رسذول اهلل )) الذت:  -ر ذي اهلل ع همذا-أخذت حسذان بذن ثابذت واي  ،المسألة ع د  راءته
 .(1) ((فقمت إلى فيها فقطعته ،فشر  من في  ربة معمقة  ا ما   -عميه وسمم

عذذن ال هذذذي مذذن التحذذذريم إلذذذى  ا  يكذذون صذذذارفف ،ون فعمذذذه لبيذذان الجذذذواشو ذذد يكذذذ ،إ ذذذه فعذذل  لذذذل لربمذذا لمحاجذذذة :و م ذذا
 .الكرااة

واذو  ،من شمشم فشذر  -صمى اهلل عميه وسمم-سقيت ال بي )) ال:  -ر ي اهلل ع هما-و كر حديث ابن عباس 
  .متف  عميه (2)(( ا م

اذ ا  :وبع هم  ذال ،ما كان المكان مهيأ لمجموس ،أل ه لم يوجد مكان يجمس فيه ؛لمحاجة :فبعض أال العمم  ال
 .ال هي ليس لمتحريميدل عمى أن 
فذي  يع ذي-بذة ح  عمذى بذا  الر   -ر ذي اهلل ع ذه- : أتذى عمذي   ذال -ر ذي اهلل ع ذه-رة ب  ال بذن س ذش  ال  ذو كر حديث 

 .(3)((فعل كما رأيتمو ي فعمت   -صمى اهلل عميه وسمم-وا  ي رأيت رسول اهلل )) :و ال ،ا  فشر   ا م -الكوفة
 .فهم أن  لل ليس لمتحريم -ع ه ر ي اهلل- فعمي   ،ا  شر   ا م :يع ي

و حذن  أكذل  -صذمى اهلل عميذه وسذمم-ك ذا عمذى عهذد رسذول اهلل )) ذال:  -ر ذي اهلل ع همذا-وجاء عن ابن عمذر 
 .(4)((و شر  و حن  يام ، مشي

                                                           

(، ر م: 4/306، با  ما جاء في الرخصة في  لل )-صمى اهلل عميه وسمم-( أخرجه الترم ت، أبوا  األشربة عن رسول اهلل 1)
(1892.) 
(، ومسمم، كتا  األشربة، با  في الشر  من 5617)(، ر م: 7/110( أخرجه البخارت، كتا  األشربة، با  الشر   ا ما  )2)

 (.2027(، ر م: )3/1601شمشم  ا ما )
 (.5615(، ر م: )7/110( أخرجه البخارت، كتا  األشربة، با  الشر   ا ما  )3)
(، 4/300)، با  ما جاء في ال هي عن الشر   ا ما  -صمى اهلل عميه وسمم-أخرجه الترم ت، أبوا  األشربة عن رسول اهلل ( 4)

 (.3301(، ر م: )2/1098(، وابن ماجه، كتا  األطعمة، با  األكل  ا ما )1880ر م: )



واذو م قذول عذن  يذر واحذد  ، ال أشذد :لكن من أال العمذم مذن  ذال في ال هي، لم يرد فيه شيء فيما أعمم فاألكل
  .من أال العمم كما سيأتي

صذذمى اهلل عميذذه -رأيذذت رسذذول اهلل )) : ذذال -ر ذذي اهلل ع ذذه-وعذذن عمذذرو بذذن شذذعي  عذذن أبيذذه عذذن جذذده  :يقذذول
 .(1)((و اعدا   يشر   ا ما   -وسمم

  ذال ،ا  أ ه  هى أن يشر  الرجل  ا م -صمى اهلل عميه وسمم-عن ال بي  -ر ي اهلل ع ه-وجاء من حديث أ س 
 .رواه مسمم ،(2)(( ال أشر أو أخبث)) :فاألكل؟  ال :فقم ا أل س : تادة
 -صذمى اهلل عميذه وسذمم-أن ال بذي )) :وفذي روايذة ،ألن األكل يتطمذ  مذا ي يتطمبذه الشذر  ؛من با  أولى :يع ي

 .(3)((شجر عن الشر   ا ما  
ي يشذذربنر أحذذد مذذ كم )) :-صذذمى اهلل عميذذه وسذذمم- ذذال:  ذذال رسذذول اهلل  -ر ذذي اهلل ع ذذه-وفذذي حذذديث أبذذي اريذذرة 

 .رواه مسمم (4)فميستقئ((فمن  سي  ،ا   ا م
ي يوجد مكان يجمذس  ،ا  فال بأس أن يشر   ا مفإ ا احتاج اإل سان  ،ا  ا يدل عمى التشديد في الشر   ا ما  ،إ ن
 .وأن يأخ اا بمثل ا ه اآلدا  الشرعية ،وأن يربيها ،لكن ي بغي لإل سان أن يتعااد  فسه ،أو  حو  لل ،فيه

 .(5)عمل  لل بأن الشيطان يشر  معه -صمى اهلل عميه وسمم-فجاء في بعض األحاديث أن ال بي : وأما العمة
كذالم  ،السذ ة ال بويذةويبذين مسذا ل تتعمذ  باإلعجذاش فذي  ،المسذألةالعجي  أ ي  رأت لبعض ال اس يكتذ  فذي اذ ه 

الماء يسقط بقوة ي شل إلى  ا  ن اإل سان ع دما يشر   ا مإ :فيقول ،يتكمم ،يكت  ،بل م حل ،ا عيف جد   :يع ي
 تينالمذذاء ي ذذشل لمسذذافة متذذر وخمسذذة وسذذ ا  إ ا شذذر   ا مذذأ ذذه  متخيذذل  أ ذذه اذذو يبذذدو  ،سذذفلالمعذذدة مذذن أعمذذى إلذذى أ

ذ ااو إ ا كان جالس ذ ،اإل سان مثال   اول  امة ا ط ،يتر ام تس ي  ،المعذدة مذا تغيذرتإلذى  فذس المسذافة  اأو كذان  ا م 
 .إلى أسفل ا  د إ ا كان  ا متتم

عجذذاش و صذذر  ،ويصذذفقون ويكبذذرون ،ويعجبذذون بهذذ ا الكذذالم ،والعجيذذ  أن بعذذض ال ذذاس يعمقذذون أ ذذه شذذيء جيذذد وا 
 .وما أكثر ا ه الكتابات ،واو كالم ي يستح  الور  ال ت كت  فيه ،-وتعالىتبارل -ولدين اهلل  ،لمس ة

 .وا ا الكالم ي يقوم عمى أساس تجد من يدافع ،ا ا الكالم يا جماعة  ير صحيح :وا  ا جاء إ سان يقول
 .واهلل المستعان

 وآله وصحبه. ،وصمى اهلل عمى  بي ا محمد ،واهلل أعمم
 

                                                           

(، 4/301، با  ما جاء في الرخصة في الشر   ا ما  )-صمى اهلل عميه وسمم-أخرجه الترم ت، أبوا  األشربة عن رسول اهلل ( 1)
 (.1361(، ر م: )3/81ة )(، وال سا ي، كتا  السهو، با  اي صراف من الصال1883ر م: )

 (.2024(، ر م: )3/1600( أخرجه مسمم، كتا  األشربة، با  كرااية الشر   ا ما  )2)
 المصدر الساب .( 3)
 (.2026(، ر م: )3/1601( أخرجه مسمم، كتا  األشربة، با  كرااية الشر   ا ما )4)
 .(8003(، ر م: ) 13/381( أخرجه أحمد )5)


