بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

( )2شرح حديث أنس :كان إذا تكمم ..وحديث المقداد :كنا نرفع لمنبي ..وحديث أسماء :أن رسول اهلل مر في
المسجد ..وحديث أبي جري :أتيت رسول اهلل..

الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

ففي باب كيفية رد السالم أورد المصنف -رحمو اهلل -حديث أنس -رضي اهلل عنو -أن النبي -صمى اهلل عميو

وسمم(( :-كان إذا تكمم بكممة أعادىا ثالثًا ،حتى تفيم عنو ،واذا أتى عمى قوم فسمم عمييم ،سمم عمييم ثالثًا))
رواه البخاري.

()1

كثير ،يعني :ال يفيم من ىذا أن السنة في
قال المصنف -رحمو اهلل :-وىذا محمول عمى ما إذا كان الجمع ًا
التسميم أن يكون ثالثًا بإطالق ،وانما إذا كان الناس كثيرين ،إذا ظن أنو لم يبمغ بعضيم ،أو نحو ذلك فإنو يعيد

السالم؛ ليبمغ الجميع ،أو ليسمعو من لم يسمع ،وىكذا في إعادة الكالم ،إذا ظن ببعضيم بطًئا في الفيم ،أو
لربما لبعده لم يسمع ،أو نحو ذلك.

وذكر حديث المقداد -رضي اهلل عنو -في حديثو الطويل ،قال(( :كنا نرفع لمنبي -صمى اهلل عميو وسمم -نصيبو

نائما ،ويسمع اليقظان ،فجاء النبي -صمى اهلل عميو وسمم-
من المبن ،فيجيء من الميل فيسمم
تسميما ال يوقظ ً
ً
فسمم كما كان يسمم))( )2رواه مسمم.
نياما ،لكن بحيث ال يحصل بسبب ذلك
يعني :يفيم من ىذا مشروعية إلقاء السالم لمن دخل عمى قوم وان كانوا ً
تسميما خفيفًا ،وىذا من كمال أدبو -صمى
شيء من األذى ،وانما يسمعو اليقظان ،وال يوقظ النائم ،يعني :يسمم
ً
أيضا يراعي أحواليم.
اهلل عميو وسمم -ورحمتو بأمتو ،فيمقي عمييم السالم ،ولكنو ً

يوما
وذكر حديث أسماء بنت يزيد -رضي اهلل عنيا(( -أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -مر في المسجد ً

وعصبة من النساء قعود ،فألوى بيده بالتسميم))( )3رواه الترمذي ،وقال :حديث حسن.

أصل ىذا الحديث حسنو بعض أىل العمم ،وأما اإلشارة ىنا باليد "ألوى بيده بالتسميم" ،فإنيا لم تصح ،ومحمل
ذلك لو صح "ألوى بيده بالتسميم" أنو لم يكتف باليد ،لكن إذا كان ىناك شيء من البعد فإنو يشير بيده مع إلقاء

السالم.

والحديث ال يصح ،وجاء عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -النيي عن التشبو بغيرنا ،وأخبر أن تسميم الييود
باألصابع ،وتسميم النصارى باألكف.

()4

( )1أخرجو البخاري ،كتاب العمم ،باب من أعاد الحديث ثالثاً ليفيم عنو ( ،)33/1رقم.)95( :

( )2أخرجو مسمم ،كتاب األشربة ،باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ( ،)1625/3رقم.)2355( :
( )3أخرجو الترمذي ،أبواب االستئذان واآلداب عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء في التسميم عمى النساء
( ،)58/5رقم.)2697( :
( )4أخرجو الترمذي ،أبواب االستئذان واآلداب عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء في كراىية إشارة اليد بالسالم

بعيدا فإنو يشير بيده مع إلقاء السالم،
فيسمم اإلنسان بإلقاء السالم ،يقول :السالم عميكم ،فإن كان المسمم عميو ً
واهلل تعالى أعمم.
يقول النووي -رحمو اهلل :-وىذا محمول عمى أنو -صمى اهلل عميو وسمم -جمع بين المفظ واإلشارة ،ويؤيده أن

في رواية أبي داود :فسمم عمينا(.)1

وعن أبي جري اليجيمي -رضي اهلل عنو -قال :أتيت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -فقمت(( :عميك السالم

يا رسول اهلل ،قال :ال تقل :عميك السالم ،فإن عميك السالم تحية الموتى))(.)2

حديث أبي جري مضى في كتاب المباس ،حديث جابر بن سميم -رضي اهلل تعالى عنو ،-وذكرت ىناك ما
يحمل عميو قولو -عميو الصالة والسالم(( ،-فإن عميك السالم تحية الموتى)).

وما ذكره بعض أىل العمم من أن ذلك ربما لما كان عميو أىل الجاىمية ،حينما يخاطبون الموتى بأشعارىم ،أو

في كالميم ،يقول :عميك السالم ،وأن ذلك ال يفيم منو أن التسميم المشروع عمى الموتى حينما يزور اإلنسان
المقابر أنو يقول :عميك السالم ،وانما يقول ما ورد عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم(( :-السالم عميكم دار قوم

مؤمنين))( ،)3فيبدأ بالسالم ،بمفظ السالم ،ال يبدأ بما يتصل بيم ،يقول :عميك السالم ،عميكم السالم ،وانما يمتزم
ما ورد في ذلك عنو -صمى اهلل عميو وسمم ،-لكن يفيم من ىذا في غير موضوع المقابر أن اإلنسان إذا أراد أن
يسمم أن يتأدب بما أدب بو رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -أمتو ،ال تقل :عميك السالم ،وانما قل :السالم

عميكم ،فال نسمم عمى اآلخرين بقولنا :عميكم السالم ،ىكذا ابتداء ،وأما في الرد فيقال :وعميكم السالم.
واهلل تعالى أعمم.

ىذا ما يتعمق بباب كيفية السالم ،واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

( ،)56/5رقم.)2695( :
( )1أخرجو أبو داود ،كتاب األدب ،باب في السالم عمى النساء ( ،)352/4رقم.)5234( :
( )2أخرجو أبو داود ،كتاب األدب ،باب كراىية أن يقول :عميك السالم ( ،)353/4رقم ،)5239( :والترمذي ،أبواب االستئذان
مبتدئا ( ،)72/5رقم.)2722( :
واآلداب عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء في كراىية أن يقول :عميك السالم
ً
( )3أخرجو مسمم ،باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألىميا ( ،)669/2رقم.)974( :

