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 أمرنا :عمارة أبي وحديث ..اهلل خلق المّ  :هريرة أبي وحديث ..رجلا  أن :عمرو بن اهلل عبد حديث شرح( 2)
 ..اهلل رسول

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 :أما بعد، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

-     حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -رحمو اهلل-أورد المصنف ففي باب فضل السالم واألمر بإفشائو 
 ،تطعم الطعام)) :أي اإلسالم خير؟ قال -صمى اهلل عميو وسمم-أن رجاًل سأل رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما

 متفق عميو . (1)((ومن لم تعرف ،عمى من عرفتقرأ السالم وت  
عميو الصالة -فقال  ؟أي أعمال اإلسالم وشرائع اإلسالم أفضل :يعني ،أفضل :يعني ((؟اإلسالم خيرأي ))

 .ولضرورة النفوس إلى ذلك ،وذلك لكثرة الحاجة إليو ((تطعم الطعام)) :-والسالم
 ،ومن لم تعرف ،عمى من عرفتوتمقي السالم  :يعني ((ومن لم تعرف ،قرأ السالم عمى من عرفتوت  )) :قال
نما يقال ،ك السالمئقر فالن ي   :وال يقال ،ىذا الصحيح ،مقرأ عميك السالي  فالن  ،قرأ السالمت   :يقال قرأ فالن ي   :وا 

ن ،يسمم عميك :بمعنى ،عميك السالم  ،يريد منك أن تقرأه ،إذا كان ذلك مكتوًبا ،ك السالمئقر فالن ي   :ما يقالوا 
 في ىذا المعنى.يخطئون و  ،كئقر فالن ي   :وكثير من الناس يقولون

وقد صح عن  ،لممعرفةوليس السالم  ،أن السالم حق لممسممين :يعني ((ومن لم تعرف ،عمى من عرفت)) :يقول
أن يكون السالم  ،في أشراط الساعة الصغرى أنو ذكر ىذا من عالماتيا -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 .(2)لممعرفة
 .ال شك أنو تقصيروذلك  ،ال يسمم اإلنسان إال عمى من يعرفو فقط :يعني

-  لما خمق اهلل تعالى آدم ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  -رضي اهلل عنو-وذكر حديث أبي ىريرة 
فإنيا  ،فاستمع ما يحيونك ،-نفر من المالئكة جموس-قال: اذىب فسمم عمى أولئك  -صمى اهلل عميو وسمم

 .(3)...((السالم عميكم :فقال ،وتحية ذريتك ،تحيتك
-   وقد يكون أليمو اهلل  ،السالم عميكم :قل ليم :قال لو ،عممو ذلك -تبارك وتعالى-كيف قاليا؟ قد يكون اهلل  

 .((فسمم عمى أولئك)) :من قولوأو فيمو  ،ذلك -عز وجل
 .متفق عميو ((ورحمة اهلل :فزادوه ،السالم عميك ورحمة اهلل :فقالوا))

َذا}يقول:  -عز وجل-واهلل   .[><: النساء] {ُردُّوَها َأوْ  ِمْنَها ِبَأْحَسنَ  َفَحيُّوا ِبَتِحيَّة   ُحيِّيُتمْ  َواِ 

                                                           

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب بيان <8(، رقم: );1/1أخرجو البخاري، كتاب اإليمان، باب: إفشاء السالم من اإلسالم ) (1)
 (.?9(، رقم: );>/1تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل )

 (.:>>9(، رقم: )?=1/>)( أخرجو أحمد 8)
 (، ومسمم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب=88>(، رقم: )5;/<أخرجو البخاري، كتاب االستئذان، باب بدء السالم ) (9)

 (.1:<8(، رقم: )9<81/:يدخل الجنة أقوام أفئدتيم مثل أفئدة الطير )



صمى اهلل عميو -أمرنا رسول اهلل ))قال:  -رضي اهلل تعالى عنيما-البراء بن عازب  ،أبي عمارةوذكر حديث 
 .(1)...((بسبع -وسمم
 .وقد مضى ىذا الحديث في تعظيم حرمات المسممين ،بسبع خصال :يعني
 .وتكممنا عمى ىذا المعنى ،((بعيادة المريض))
فشاء السالم ،وعون المظموم ،ونصر الضعيف ،وتشميت العاطس ،واتباع الجنائز)) برار الم   ،وا  متفق  .((مقس  وا 

 .إحدى روايات البخاري ىذا لفظ ،عميو
 ،نو أطمق األمر ىنا عمى جممة من األمورإ :ولكن الجميور ىنا يقولون ،األصل أن األمر لموجوب ،((أمرنا))

 .ما ىو مستحب :ومنيا ،ما ىو واجب :منيا
إن  ،مرض :ألن ذلك يقال لو ؛ولو كان من وجع الضرس ،ولو كان يسيًرا ،ا كان المرضأي   ،((بعيادة المريض))

 .ال يتأذى بالزيارة :يعني ،وال يتأذى بو ،كان ذلك ال يشق عميو
ثم بعد ذلك إلى  ،إن كانت في البيت إلى أن تغسل ،تتبع من بيتيااألصل في ذلك أنيا  ،((واتباع الجنائز))

 .النصوصىكذا دلت  ،ثم بعد ذلك إلى المقبرة ،الصالة عمييا
نما من المستشفى و  ،لكن اليوم أصبحت الجنازة ال تؤخذ من البيت ،ومن تتبع الروايات وجد فييا ىذا واضًحا ا 

يصمون  ،وصار الناس يتبعون الجنائز بعد الصالة عمييا ،الموتىفي مغاسل  ،ثم تغسل في مكان خاص ،غالًبا
، أو أماميا ،من مشي خمف الجنازة مباشرة ،المعيودة المعروفةوقد ال يتحقق ليم االتباع بالصورة  ،ثم يتبعونيا

رجى لمن بمغ معيا إلى المقبرة أنو ولكن ي   ،لما تعممون من اختالف األحوال والمواصالت ،فيشق ذلك عمييم
 .واسع -عز وجل-وفضل اهلل  ،يكون قد حقق ذلك

ولو عرف من عادتو أنو  ،فإن لم يقل ،الحمد هلل :لمن قال ،قول يرحمك اهلل :يعني ،((وتشميت العاطس)) :قال
 .فإنو ال يشمت ،لكن لم نسمع منو ذلك ،يقول
عزازه  ،بتقويتو: يعني ((ونصر الضعيف))قال:   .وجبر كسرهوا 
 .ويقتص ،ليأخذ حقو ،عمى ظالمو :يعني ((وعون المظموم)) :قال
فشاء السالم)) وعن  ،مثل ىذه اآلدابوكمما ابتعد الناس عن  ،كثيًرا ،نشر السالم أن يكون ذلك فاشًيا :بمعنى ((وا 

أن تسمم عمى من  ،ستغرب السالمنك تجد في بعض البالد لربما ي  إحتى  ،قل ذلك فييم كممامشكاة الوحي والنبوة 
وىذا ال  ،وال يعرف ذلك ،وال أحد يمقي السالم ،من المسممينالناس  كيمر من عند ،عميو السالم تمقي ،ال تعرف

 .شك أنو تقصير
برار الم  )) :قال لو حمف عميك  ،فال يحنث ،تعينو عمى إبرار القسم إذا حمف المسمم عمى أمر أن   :يعني ((مقس  وا 

وقد يبالغ  ،من حقو عميك أن تبر قسمو وفإن ،ونحو ذلك ،تقبل ضيافتو ،اجمس تطعم من ىذا الطعام ،بشيء
ال يبر بذلك ويدعو وال قد المحموف عميو ثم  ،فيحمف بحمف ال يحل لو بحال من األحوال بالطالق مثاًل  ،بعضيم

                                                           

، ومسمم، كتاب المباس والزينة، باب تحريم (;89>(، رقم: )8;/<البخاري، كتاب االستئذان، باب إفشاء السالم ) ( أخرجو1)
باحة العم   باحتو لمنساء، وا  م ونحوه لمرجل ما استعمال إناء الذىب والفضة عمى الرجال والنساء، وخاتم الذىب والحرير عمى الرجل، وا 

 (.>>85رقم: )(، ;9>9/1لم يزد عمى أربع أصابع )



 :وفي رواية أخرى ،فيذا عمى كل حال من حق المسمم عمى أخيو ،والناس يسألون عنو ،فيذا يحصل كثيًرا ،يبالي
برار القسم))  .أن يمضو ، يحنثأن ال :يعني (1)((وا 

   وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم

                                                           

(، ومسمم، كتاب المباس والزينة، باب تحريم ?189(، رقم: )1=/8( أخرجو البخاري، كتاب الجنائز، باب األمر باتباع الجنائز )1)
باحة العم   باحتو لمنساء، وا  م ونحوه لمرجل ما استعمال إناء الذىب والفضة عمى الرجال والنساء، وخاتم الذىب والحرير عمى الرجل، وا 

 (.>>85(، رقم: );9>9/1يزد عمى أربع أصابع )لم 


