
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 بالسالم بدأهم من باهلل الناس أولى إن :أمامة أبي وحديث الماشي عمى الراكب يسمم :هريرة أبي حديث شرح
 

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 .فيذا باب آداب السالم

 ،يسمم الراكب عمى الماشي))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-عن أبي ىريرة 
 .متفق عميو (1)((والقميل عمى الكثير ،والماشي عمى القاعد

 .(2)((والصغير عمى الكبير)) :وفي رواية لمبخاري
فيكون ذلك ظاىًرا في بعض ما ذكره النبي  ،تسميم المفضول عمى الفاضلفيو اعتبار ىذا  :بعض أىل العمم يقول

 أييما أفضل؟ الراكب أو الماشي؟  ،الراكب عمى الماشي ،بعضوقد يشكل ولكن  -صمى اهلل عميو وسمم-
 ،فقد يفيم منو أن الركوب أفضل (3)((انتعل ما راكباً  يزال ال الرجل فإن)) :-صمى اهلل عميو وسمم-يقول النبي 

وىذا لو  ،وال يتعاظم ،فيسمم عميو ،فالراكب أكمل حااًل من الماشي ،ىذا تعميم لمتواضع :من أىل العمم من يقولو 
 واهلل تعالى أعمم. ،وجو من النظر قريب

فإن من دخل أو أتى إلى أناس  ،كأن الماشي بالنسبة لمقاعد كالداخل عمى القوم :قالوا ،((والماشي عمى القاعد))
فيذا الماشي مع القاعد بمنزلة  ،أنت الذي تبدأ بالسالمعمى أناس  إذا دخمت   ،ىم بالسالمؤ يبد ،فإنو يسمم عمييم

 .وراد عميووالماشي  ،-أعني الجالس-مكانو  فيفيذا ثابت  ،عمى الناسالداخل 
 .وأثبت ،وأعظم ،أوفرألن حق الجماعة  ؛((والقميل عمى الكثير)) :قال
 ،أو ماشًيالكن لو كان الكبير راكًبا  ،ويحترمو ،الكبير يوقربأن الصغير وىذا ظاىر  ،((والصغير عمى الكبير))

 والصغير جالًسا فأييما يقدم؟ 
يتطمب منو البداءة بالسالم عمى غيره قد اشتمل عمى وصف باعتبار أنو بأن الراكب يسمم فمو قيل  ،ىذه أوصاف

ولو  ،فإذا رآه سمم عميو ،مطمًقاعمى احترام الكبير ويربى  ،حينما يعمم الصغيرولكن  ،ممن لم يكن بيذه المثابة
 .وأن يحترموىم ،وتأديب أن يوقروا الكبار ،فيذا فيو تربية لمصغار ،أو ماشًيا ،كان الكبير راكًبا

الكبير أحق  :كالىما يمشي من األحق بالسالم؟ ىنا نقولتقابل واحد وواحد  :يعني ،ولو أنو تساوت ىذه األمور
 .وما أشبو ذلك ،الوالد أحق ،العالم أحق ،عميوم سم  أن ي   ،أ بالسالمبتد  بأن ي  

                                                           

(، ومسمم، كتاب اآلداب، باب يسمم 9566(، رقم: )85/;البخاري، كتاب االستئذان، باب تسميم الماشي عمى القاعد ) أخرجو (1)
 (.5197(، )7/1:76الراكب عمى الماشي والقميل عمى الكثير )

 (.9561(، رقم: )85/;أخرجو البخاري، كتاب االستئذان، باب تسميم القميل عمى الكثير ) (5)
 (.9>57(، رقم: )6/1997مسمم، كتاب المباس والزينة، باب ما جاء في االنتعال واالستكثار من النعال ) أخرجو (6)



 .كما يأتي في الحديث بعده ،فاألفضل ىو المبتدئ ،ابتدأ أحدىما مطمًقا في حال االستواء مثاًل ولو 
 لماذا؟ ،أو الرجل عمى المرأة ،والمرأة عمى الرجل ولم يقل ىنا:

 ىل يسمم الرجل عمى المرأة أو ال يسمم؟ 
مر في  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي )) -رضي اهلل عنيا-بنت يزيد الحديث الذي سبق وىو حديث أسماء 

 .(1)((فألوى بيده بالتسميم ،وعصبة من النساء قعود ،المسجد يوًما
ىي  ((ألوى بيده)) :لكن رواية ،(2)((فسمم عمينا)) :والرواية األخرى عند أبي داود ،ىذا الحديث فيو ضعف :قمنا

بأمن مرتبط ىذه ذكر أىل العمم أن ذلك أو المرأة عمى الرجل  ،فمسألة تسميم الرجل عمى المرأة ،التي فييا ضعف
 .الفتنة

 ،دفًعا لمفتنة ،ال يسمم عميين الشبان من الرجال ،بأن الشواب من النساء -رحميم اهلل-وليذا قال بعض الفقياء 
وكذلك الرجل الكبير الذي ال يتطرق  ،الرجل إذا مر بيا عند أمن الفتنةالقواعد من النساء فال بأس أن يسمم وأما 

 .إن شاء اهلل ،أو نحو ذلك فيذا ال حرج فيو ،إليو ريبة إذا سممت عميو المرأة
ودرء المفاسد مقدم  ،ألن ذلك طريق لمفتنة ؛ال تسمم :لوفيقال  ،السالم عميكم :ا أن الشباب إذا مروا بالفتياتأم  

 .واهلل تعالى أعمم ،فيما أظن ،ىذا أعدل ما قيل في ىذه المسألة ،عمى جمب المصالح
صمى اهلل عميو -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-بن عجالن الباىمي  دي  ذكر حديث أبي أمامة ص  ثم 

 رواه أبو داود. (3)((م بالسالمإن أولى الناس باهلل من بدأى)) :-وسمم
 .وىذا يدل عمى فضل البداءة بالسالم ،"من بدأىم بالسالم" ،األقرب إليو :يعني ((أولى الناس باهلل))

الرجالن يمتقيان أييما يبدأ بالسالم؟  ،يا رسول اهلل :قيل :-رضي اهلل عنو-رواه الترمذي عن أبي أمامة و  :قال
 .(4)((أوالىما باهلل تعالى)) :قال

 ،يسمم الراكب عمى الماشي)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو  ،وىناك في األحاديث السابقة أمر ،فيذا إخبار
وقد جاء ذلك في  ،ليسمم :يعني ،معناه اإلنشاء ،األمرولكن معناه  ،ىو صيغتو خبرية ،...((والماشي عمى القاعد

 الالم لألمر. ،أمر (5)((ليسمم))رواية في غير الصحيحين 
   وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم

                                                           

، باب ما جاء في التسميم عمى النساء، -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب االستئذان واآلداب عن رسول اهلل  (1)
 (.:>59(، رقم: );8/8)
 (.8577(، رقم: )7/685األدب، باب في السالم عمى النساء )( أخرجو أبو داود، كتاب 5)
 (.:>81(، رقم: )7/681أخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في فضل من بدأ السالم ) (6)
، باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسالم -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب االستئذان واآلداب عن رسول اهلل  (7)
 .(7>59رقم: )(، 8/89)
 (.615;: )رقم ،(17/96) أحمد أخرجو (8)


