بسم اهلل الرحمن الرحيم

شرح رياض الصالحين

( )1شرح اآليات الواردة في الباب
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

الشيخ /خالد بن عثمان السبت

فيذا كتاب السالم ،والمقصود بالسالم :التحية التي عمميا اهلل -تبارك وتعالى -عباده المؤمنين ،كما أن السالم

اسم من أسمائو -جل جاللو ،-فإذا سمم المسمم ،وقال :السالم عميكم ،فيو يمقي عمييم ىذا التسميم الذي لو

اتصال باسم اهلل السالم ،كما أنو أيضاً بيذا يدعو ليم بالسالمة ،وفي آن واحد ىو مخبر بذلك عن حالو معيم

أنو ال يصل إلييم منو أذى أو مكروه ،حينما يقول اإلنسان :السالم عميكم ،فيو يمقي عمييم ىذا االسم الكريم،

س ََل ٌم
ويدعو ليم بالسالمة ،وىو ُمخبِر ليم باألمان ،وأنو ال يصل إلييم منو ما يكرىون ،وىي تحية اهلل لعبادهَ { ،
قَوًل ِم ْن رب ر ِح ٍ
يم} [يس.]85 :
ْ
َ َ
ون َعمَ ْي ِهم ِم ْن ُكل َب ٍ
ص َب ْرتُ ْم فَ ِن ْع َم
وكذلك ىي تحية المالئكة لممؤمنينَ { ،وا ْل َم ََل ِئ َك ُة َي ْد ُخمُ َ
س ََل ٌم َعمَ ْي ُك ْم ِب َما َ
اب * َ
ْ
ُع ْق َبى الد ِ
َّار} [الرعد.]32 ،32 :
ِ
س ََل ٌم} [األحزاب ،]22 :أي :ما يحيي بو بعضيم
وكذلك ىي تحية أىل اإليمان في الجنة{ ،تَحيَّتُ ُه ْم َي ْوَم َي ْمقَ ْوَن ُه َ
بعضاً ،وما يحيييم بو ربيم ،وما تحيييم بو المالئكة -عمييم الصالة والسالم.
وىي التحية التي عمميا اهلل -عز وجل -آلدم وأخبره أنيا تحيتو ،وتحية بنيو ،والمالئكة حينما دخموا عمى إبراىيم

-صمى اهلل عميو وسمم -حيوه بيذا ،وحياىم بو.

فيي خير تحية ،وىي خير من قوليم :حياك اهلل؛ ألنو كما ذكرت في بعض المناسبات أن قوليم :حياك اهلل ىو
خير لإلنسان ،فقد سأل رجل النبي -صمى اهلل عميو
دعاء لو بالحياة ،والحياة الدعاء بيا بمجردىا قد ال يكون اً
وسمم :-أي الناس خير؟ قال(( :من طال عمره ،وحسن عممو)) ،قال :فأي الناس شر؟ قال(( :من طال عمره

وساء عممو))(.)1

ضرر عمى اإلنسان ،وكما قال الشاعر:
ًا
فقد يكون طول الحياة
ٍ
عيش قد يضره
يأم ُل أن يعيش *** وطو ُل
المرُء َ
ِ
تفنى بشاشتُو ويبقى *** بعد ِ
العيش ُمره
حمو
شيئا يسره
وتخونو
األيام حتى *** ال يرى ً
ُ

بل إن بعضيم كان يتمنى الموت ويقول:

العيش ما ال خير فيو
موت يباع فأشتريو *** فيذا
أال ٌ
ُ
أال ِ
المييمن نف َس حر *** تصدق بالوفاة عمى أخيو
رحم
ُ

( )1أخرجو الترمذي ،أبواب الزىد عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،)855/2( -رقم.)3222( :

فيذه التحية حينما يقال :السالم عميكم ال تقارن بقوليم :حياك اهلل ،لكن ال بأس لو أن اإلنسان لقي صاحبو فسمم
عميو ،وقال لو أيضاً :حياك اهلل ،وكيف أصبحت؟ ،كيف أمسيت؟ أو نحو ىذا ،فال إشكال في ىذا.
آم ُنوا َل تَ ْد ُخمُوا ُب ُيوتًا َغ ْي َر ُب ُيوِت ُك ْم َحتَّى
ُّها الَِّذ َ
يقول :باب فضل السالم ،واألمر بإفشائو ،قال اهلل تعالىَ { :يا أَي َ
ين َ
تَ ِ
َهمِ َها} [النور.]32 :
سم ُموا َعمَى أ ْ
ْ
سوا َوتُ َ
ستَأْن ُ
َهمِ َها} ،مع أن
سم ُموا َعمَى أ ْ
"تستأنسوا" :فسره أكثر أىل العمم باالستئذان ،ولكنو أشكل عمى ذلك أنو قالَ { :وتُ َ
الذي جاء في السنة أن االستئذان يكون بعد السالم ،ويدل عمى ذلك حديث أبي موسى األشعري -رضي اهلل
عنو -لما جاء إلى عمر :قال :السالم عميكم ،السالم عميكم ،ىذا أبو موسى ،السالم عميكم ،ىذا األشعري

()1

ثالثًا ،يستأذنو ،فيبدأ بالسالم ،ثم االستئذان.
تقول :السالم عميكم ،أأدخل؟ فينا قدم االستئذان ،فمن أىل العمم من يقول :إن الواو ال تقتضي الترتيب ،ويخرج
من ىذا السؤال ،ومنيم من يقول :إن البدء كما جاء في اآلية باالستئذان ،ثم السالم ،ومن أىل العمم من حاول

أن يحرر لفظة االستئناس ،فقالوا :إن االستئناس "استأنس" األلف والسين والتاء لمطمب ،يعني :يطمب األنس،
وىو خالف الوحشة ،وىذه المادة تقال ليذا المعنى ،يعني :استأنس ،أي :ارتفعت عنو وزالت الوحشة ،وتأتي

ار} [طو.]12 :
ت َن ًا
سُ
لمعنى آخر :آنس بمعنى عمم{ ،إِني آ َن ْ
يعني :شعر بيا ،وعمم بيا ،فيكون ذلك بمعنى العمم ،فيي تأتي ليذين المعنيين ،وليذا جمع بينيما بعض أىل
العمم ،وقال :إن قولو{ :حتَّى تَ ِ
سوا} ليس معناه تستأذنوا ،وانما فسره السمف بغير المطابق ،فسروه بسببو،
َ
ْ
ستَأْن ُ
أحيانا بالالزم ،يعني :فسروه بموجبو ،فإذا استأذن اإلنسان ،فإنو يكون مستوح ًشا
أحيانا يكون التفسير بالسبب ،و ً
ً
مستعمما ىل يأذنون لو أو ال؟ ىل في الدار أحد أو ال؟ وىو مستوحش ما يدري ما سيخرج عميو من
ومستعمما،
ً
ً
ىذه الدار ،وماذا سيقال لو ،ومن سيرد عميو ،وكيف سيرد عميو؟.
فقد ال يرد عميو برد ميذب ،وقد ال يجد أحداً ،فإذا رد عميو وأذنوا لو فإنو يأنس بإذنيم ،فتفسير {تَ ِ
سوا}
ْ
ستَأْن ُ
بمعنى :تستأذنوا ،استشكمو بعض أىل العمم ،قال :ليس معنى "تستأنسوا" تستأذنوا في المغة ،لكن ىي تحميميا

بيذه الطريقة ،أنو تفسير لمشيء بموجبو ،بسببو ،فيذا االستئناس يحصل بسبب إذن ىؤالء أصحاب الدار،
فاالستئذان طريق إلى االستئناس {حتَّى تَ ِ
َهمِ َها} [النور ،]32 :بالطريقة التي ذكرت آنفًا،
سم ُموا َعمَى أ ْ
َ
ْ
سوا َوتُ َ
ستَأْن ُ
السالم عميكم ،أأدخل؟
طي َب ًة} [النور ،]51 :يعني :سواء
سم ُموا َعمَى أَ ْنفُ ِس ُك ْم تَ ِح َّي ًة ِم ْن ِع ْن ِد المَّ ِه ُم َب َارَك ًة َ
وقال تعالى{ :فَِإ َذا َد َخ ْمتُ ْم ُب ُيوتًا فَ َ
سم ُموا َعمَى
كانت ىذه البيوت بيوتكم ،أو بيوت من أُذن لكم بدخول بيوتيم ،أو كان ذلك من سائر البيوت {فَ َ
أَ ْنفُ ِس ُك ْم} النفس ىنا تحتمل أن يكون المراد بيا أي :عمى من فييا ،عمى غيركم ،عمى إخوانكم ،عمى من في
داخميا من أىل ،ونحو ذلك ،عمى أصحاب ىذه البيوت.
س ُك ْم} [البقرة .]82 :أي :فميقتل
والنفوس لربما ُنزلّت منزلة النفس الواحدة ،كما قال اهلل -عز وجل{ :-فَاقْتُمُوا أَ ْنفُ َ
بعضكم بعضاً.

( )1أخرجو مسمم ،كتاب اآلداب ،باب االستئذان ( ،)1565/2رقم.)3182( :

وكذلك أيضاً في قولو{ :وَل تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِل} [البقرة ]155 :يعني :ال يأكل بعضكم مال بعض.
َْ ْ َ ْ َ
َ
س ُك ْم} [البقرة ،]58 :يعني :يقتل بعضكم بعضاً.
{ثُ َّم أَ ْنتُ ْم َه ُؤَل ِء تَ ْقتُمُ َ
ون أَ ْنفُ َ
سم ُموا َعمَى أَ ْنفُ ِس ُك ْم} سمموا عمى من وجدتم فييا ،كما أنو أيضاً يحتمل أن يسمم اإلنسان عمى نفسو،
قولو ىنا{ :فَ َ
أحدا ،أو دخل بيتو ،وليس في البيت أحد ،فإنو يسمم عمى نفسو،
وبيذا قال جماعة من السمف ،بأنو إذا لم يجد ً
وكذلك من ُوجد في ىذا البيت من ممك ،المالئكة تدخل البيوت التي ليس فييا صور وال كالب ،وقد يوجد فييا
من الجن المسممين ،فيسمم اإلنسان عمى كل حال ،حتى لو لم يكن في البيت أحد.
{تَ ِح َّي ًة ِم ْن ِع ْن ِد المَّ ِه} أنو ىو الذي عممنا إياىا ،ىو الذي شرعيا ،أمر بياُ { ،م َب َارَك ًة طَي َب ًة} كثيرة البركات ،ليست
كتحية الجاىمية مثالً ،وىي طيبة في لفظيا ،وطيبة في مضامينيا ومعناىا ،وطيبة في آثارىا.
ُّوها} [النساء" ،]55 :إذا" شرطية{ ،وِا َذا حييتُم ِبتَ ِحي ٍ
وقال تعالى{ :وِا َذا حييتُم ِبتَ ِحي ٍ
َّة}
س َن ِم ْن َها أ َْو ُرد َ
َّة فَ َح ُّيوا ِبأ ْ
َح َ
َ ُ ْ
َ ُ ْ

أي تحية ،يعني :لو قال لك إنسان مثالً :صبحك اهلل بالخير ،ترد عميو بأفضل منيا.
ّ
ُّوها} ،يعني:
س َن ِم ْن َها أ َْو ُرد َ
فإذا قال لك :السالم عميكم ،تقول :وعميكم السالم ورحمة اهلل وبركاتو{ ،فَ َح ُّيوا ِبأ ْ
َح َ
بالمثل.
يث َ ِ ِ ِ
ين} [الذاريات" ،]32 :ضيف" ىنا بمعنى أضياف؛ ألن الضيف
اك َح ِد ُ
وقال تعالىَ { :ه ْل أَتَ َ
يم ا ْل ُم ْك َرِم َ
ض ْيف إ ْب َراه َ
ىنا بمعنى الجمع ،بمعنى العموم" ،ضيف إبراىيم" ،أضيف إلى معرفة -االسم العمم ،-وذلك يكسبو العموم،
تباركيكون بمعنى الجمع ،يعني :أضياف إبراىيم ،وىم المالئكة المكرمون ،يعني :أنيم كذلك عند اهلل
ِ
ف م َك َّرم ٍة * مرفُ ٍ
ٍ
ِ
سفََرٍة * ِك َرٍام
َْ َ
وعة ُمطَ َّه َرٍة * ِبأ َْيدي َ
وتعالى -كما قال اهلل -عز وجل -عن المالئكة{ :في ُ
ص ُح ُ َ
َب َرَرٍة} [عبس.]15 - 12 :
اف ِظ َ ِ
{وِا َّن عمَ ْي ُكم لَح ِ
ين} [االنفطار ،]11 ،12 :فوصفيم بيذا ،فيم عند اهلل كذلك ،وكذلك عند إبراىيم
اما َك ِات ِب َ
َ َ ْ َ
ين * ك َر ً
صمى اهلل عميو وسمم ،-أكرميم قام عمى ضيافتيم بنفسو ،وزوجتو قامت معو كذلك بصنع الطعام ،إلى آخره.ِ
ون} [الذاريات" ،]38 :فقالوا" الفاء تدل عمى التعقيب المباشر،
س ََل ًما قَ َ
س ََل ٌم قَ ْوٌم ُم ْن َك ُر َ
ال َ
{إِ ْذ َد َخمُوا َعمَ ْيه فَقَالُوا َ
وىذا يدل عمى أن أول ما يبدأ بو ىو السالم.
وقد جاء عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -النيي عن إجابة من بدأ بالسؤال ،أو الكالم ،قبل السالم فيقال لو:

السالم أوالً ،النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :فال تجيبوه))(.)1
ِ
سالما ،جممة فعمية ،فرد عمييم بتحية أبمغ ،قال:
س ََل ًما} ،والتقدير سممنا عميك
قال{ :إِ ْذ َد َخمُوا َعمَ ْيه فَقَالُوا َ
ً
سالم" أي :دائم عميكم ،فكانت تحيتو أبمغ من تحية المالئكة.
" ٌ
واهلل أعمم ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو وصحبو.

( )1أخرجو الطبراني في المعجم األوسط ( ،)125/1رقم ،)236( :وابن السني في عمل اليوم والميمة ،رقم ،)312( :وأبو نعيم في
الحمية (.)166/5

