
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ..اهلل رسول علينا مر :يزيد بنت أسماء حديث إلى سعد بن سهل حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
وعمى أجنبية وأجنبيات ال يخاف  ،والمرأة من محارمو ،كر باب سالم الرجل عمى زوجتوذ  ففي كتاب السالم 

 .بيذا الشرط وسالمين   الفتنة بين  
ا إذا كان أم   ،محرمة عمى التأبيد ،أو مصاىرة ،أو رضاع ،نسببالمحارم المحرمات عمى التأبيد ب المقصود

 .وعمة الزوجة ،وخالة الزوجة ،كأخت الزوجة فميست من محارمو االتحريم مؤقتً 
ذكرت ىذا في بعض األبواب السابقة  ،وصفين بيذا الشرط ،وعمى أجنبية وأجنبيات ال يخاف الفتنة بين :يقول

فال بأس أن  ،ن ىذا مقيد بأمن الفتنةإ :قمنا ،عمى النسوة في المسجد -صمى اهلل عميو وسمم-في سالم النبي 
 ،إذا أمنت الفتنة ،أو نحو ذلك ،يمقي السالم أو الرجل الكبير اليرم ،القواعد من النساء ،يسمم عمى المرأة الكبيرة

 .أما الشباب والفتيات فإن الفتنة ال تؤمن مع ذلك
وأن المرأة ال  ،لمبعد عن الريبة ،عميينالرجل إن كان النسوة جماعة فال بأس أن يسمم  ووذكر بعض أىل العمم أن

 .وال العكس إال في ما ذكر من أمن الفتنة ،تبتدئ الرجل بالسالم
تأخذ من  ،كانت لنا عجوز :وفي رواية ،: كانت فينا امرأةقال -رضي اهلل عنو-يث سيل بن سعد ر حدوذك

 .مق بالكسروالس   ،فتطرحو في القدر ،مقأصول الس  
فإذا صمينا الجمعة  ،تطحن :تكركر يعني ،ر حبات من شعيركرك  وت   ،مق فتطرحو في القدرتأخذ من أصول الس  

  .رواه البخاري (1)وانصرفنا نسمم عمييا فتقدمو لنا
ىذا سيل بن سعد كانوا  ،بأن ال بأس من االختالط ،ىذا الحديث بالمناسبة يحتج بو الذين في قموبيم مرض

ة فإذا صموا الجمع ،وتطرحو ،ويذىبون ،ينتظرون يوم الجمعة من أجل أن ىذه المرأة تصنع ليم ىذا الطعام
  .رجال أجانب يدخمون عمى امرأة ،فتقدم ليم ىذا الطعام ،انصرفوا يسممون عمييا

سيل ، و ىي امرأة عجوز ثم ،ىذه واحدة ،قد يفيم من ىذا أنو من قراباتيا "عجوزلنا كانت " :الحظ ىنا أنو قال
من  ،وىو من صغار الصحابة ،-صمى اهلل عميو وسمم-في زمن النبي  ،كان صغيًرا -رضي اهلل عنو-بن سعد 
يقول في بعض  ،ى ليمعط  والشيء اليسير الذي ي   ،والطعمة ،والصبيان ىم الذين يفرحون بالعطية ،الصبيان
الرجال الكبار ينتظرون من الجمعة إلى الجمعة  ،من أجل أن تعطييم ،ننتظر من الجمعة إلى الجمعة :الروايات

  !.طعام؟ال اى تعطييم ىذه العجوز شيًئا من ىذحت
-والنبي  ،ا أن يدخل الرجال الكبار عمى امرأة أجنبيةأم   ،فالفتنة مأمونة ،وىذه امرأة عجوز ،صبية ،ىؤالء أطفال

 .(2)((الحمو الموت)) :أرأيت الحمو؟ قال :قالوا ((إياكم والدخول عمى النساء)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم
                                                           

 (.8428(، رقم: )8/55االستئذان، باب تسميم الرجال عمى النساء، والنساء عمى الرجال ) أخرجو البخاري، كتاب (1)
(، 5474(، رقم: )7/77( أخرجو البخاري، كتاب النكاح، باب ال يخمون رجل بامرأة إال ذو محرم، والدخول عمى المغيبة )4)



وكثير  ،ونحو ذلك عمى أسماع العامة ،ويقال في فضائيات ،ولألسف ينشر ىذا ؟فكيف يحتج بمثل ىذا الحديث
الرجال  ،مجتمع مختمط -ضي اهلل عنيمر -ويظنون أن مجتمع الصحابة  ،منيم ال يعرف الجواب عن ذلك

 .وحاشا وكال ،يجمسون مع النساء
لصبية المرأة وال مانع من ذىاب ا ،وىؤالء صبية ،ال إشكال ،امرأة عجوز ،الشاىد أنيم كانوا يسممون عمييا

  .ن ىذا حرام؟إ :من الذي قال ،أو نحو ذلك ،أو طعام ،عجوز تعطييم شيًئا يفرحون بو من حموى
صمى اهلل عميو -بنت عم النبي  -رضي اهلل عنو- وىي بنت أبي طالب أخت عمي   ،وذكر حديث أم ىانئ

 ،وىو يغتسل ،يوم الفتح -وسممصمى اهلل عميو -أتيت النبي ))قالت:  -رضي اهلل عنيا-تة وىي فاخ   -وسمم
 .رواه مسمم ،وذكرت الحديث (1)...((بثوب فسممت   ،وفاطمة تستره

عميو الصالة -مأمونة من ناحيتو الفتنة و  ،ابن عميا -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،فيذا حيث أمنت الفتنة
 .وابنتو فاطمة عنده ،-والسالم

في نسوة فسمم  -صمى اهلل عميو وسمم-مر عمينا النبي )) :قالت -رضي اهلل عنيا-وذكر حديث أسماء بنت يزيد 
  .(2)((عمينا

 :وقال ،والترمذي ،ودارواه أبو د :قال -صمى اهلل عميو وسمم-مجموعة من النساء سمم عميين النبي  ،ىذا مضى
مر في المسجد يوًما  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل )) :ولفظ الترمذي ،وىذا لفظ أبي داود ،حديث حسن

 .إن ىذه الرواية ال تصح :وقمنا. (3)((فألوى بيده بالتسميم ،وعصبة من النساء قعود
   .واألحاديث التي ذكرىا فيو ،ىذا ما يتعمق بيذا الباب

 ما حكم ىذا؟  ،تربح كذا ،اشترك في صحيفة تربح سيارة ،ورسائل تنشر في الجوال ،وىنا سؤال يرد
واإلنكار عمى من يقوم بو أولئك  ،وينبغي االحتساب في ىذا ،وال يجوز االشتراك فيو ،يجوزىذا قمار حرام ال 

 ،اشترك في الجريدة الفالنية تربح كذا ،تربح جياز كذا اشتر   ،تربح سيارة اشتر   ،الذين يروجون السمع بيذه الطرق
ونحن مسممون يجب أن نتقيد  ،حرام ،ال يجوز ،ىذا كمو قمار ،أو شيرية ،أو يومية ،سحب جوائز أسبوعية

 .م اإلنسان إال عمى شيء يعمم حكموقد  وال ي   ،وننضبط بضوابطو ،بأحكام الشرع
 وآلو وصحبو.  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 (.4174(، رقم: )2/1711ومسمم، كتاب اآلداب، باب تحريم الخموة باألجنبية والدخول عمييا )
(، ومسمم، كتاب صالة المسافرين 7171(، رقم: )2/111أخرجو البخاري، كتاب الجزية، باب أمان النساء وجوارىن )( 1)

وقصرىا، باب استحباب صالة الضحى، وأن أقميا ركعتان، وأكمميا ثمان ركعات، وأوسطيا أربع ركعات، أو ست، والحث عمى 
 (.778(، )1/298المحافظة عمييا )

(، وابن ماجو، كتاب األدب، باب السالم 5412(، رقم: )2/754أخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في السالم عمى النساء )( 4)
 (.7711(، رقم: )4/1441عمى الصبيان والنساء )

تسميم عمى النساء ، باب ما جاء في ال-صمى اهلل عميو وسمم-( أخرجو الترمذي، أبواب االستئذان واآلداب عن رسول اهلل 7)
 (.4897(، رقم: )5/58)


