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 ..جبريل هذا :عائشة وحديث ..رجل جاء :عمران حديث وشرح الباب مقدمة شرح( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
السالم  :يستحب أن يقول المبتدئ بالسالم :-أعني النووي -رحمو اهلل-قال المصنف  ،فيذا باب كيفية السالم

بدًل  من السالم عميكم  ،ام عميو واحد  م  س  حتى لو كان الم   :يعني ،فيأتي بضمير الجمع ،ورحمة اهلل وبركاتوعميكم 
ن كان المسم   :قال ،السالم عميك يقول:أن   ،وعميكم السالم ورحمة اهلل وبركاتو :ويقول المجيب ،م عميو واحد اوا 

جواب فيو  ،أن سالمو معطوف عمى سالميم :يعني ،يأتي بواو العطف ،وعميكم :في قولوفيأتي بواو العطف 
 .عمى قوليم

َذا}: يقول -تبارك وتعالى-اهلل و  َسنَ  َفَحيُّوا ِبَتِحيَّة   ُحيِّيُتم   َواِ   .[86: النساء] {ُردُّوَها َأو   ِمن َها ِبَأح 
أو لممجيب ليترك لمجواب  ،م ابتداء  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتوالمسم  نو ًل يقول إ :من قالفمن أىل العمم 

وعميكم السالم ورحمة  :فيقول ،ن المجيب يمكن أن يزيدإ :وبعضيم يقول ،ولكن ىذا ًل دليل عميو ، لمزيادةمحال
 .ىكذا قال بعضيم ،ومغفرتواهلل وبركاتو 

 :فيقول ،السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو :لو أن يزيد عمى قولوليس  ،أن يزيد قطع الو ا في اًلبتداء فميس أم  
 .ليس لو ذلك ،ومغفرتو مثال  

 .رضي اهلل تعالى عنو-والمنع منو عن عمر بن الخطاب  ،النيي عن ىذاوقد جاء 
ا عن ابن عمر أنكروا  ،في اًلبتداء ًل يزيد :يعني ،انتيى عند وبركاتو ن السالمإ :وقالوا ،وعن غيرىم ،وجاء أيض 

يوجو ما أن حاول وبعض أىل العمم  ،ىكذا قالوا ،ومغفرتو :إلى أن قال ،السالم عميكم :عمى من ابتدأىم بقولو
السالم عميكم  :ملما قال المسم   :يعني ،فوجد ذلك في الجواب ،فنظر ،-زيادة المغفرة-في الس نة من الزيادة جاء 

 ،ىذا ًل بأس بو في الجواب :فقالوا ،وعميكم السالم ورحمة اهلل وبركاتو ومغفرتو :كان الجواب ،ورحمة اهلل وبركاتو
َذا} َسنَ  َفَحيُّوا ِبَتِحيَّة   ُحيِّيُتم   َواِ     .[86: النساء] {ُردُّوَها َأو   ِمن َها ِبَأح 

وما جاء من  ،ىذا في اًلبتداء :قالوا ،عن الزيادة -رضي اهلل عنيم-ىؤًلء الصحابة فما جاء من نيي  :قالوا
 .يكون في الجوابإن ذلك  :قال -رحمو اهلل-بزيادة ومغفرتو عند من صححيا كاأللباني ذلك في السنة 

السالم )) :فقال -صمى اهلل عميو وسمم-جاء رجل إلى النبي قال:  -رضي اهلل عنيما-عمران بن الحصين عن و 
السالم عميكم  :فقال ،ثم جاء آخر ،عشر   :-صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي  ،ثم جمس ،فرد عميو ،عميكم

 ،فرد عميو ،السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو :فقال ،ثم جاء آخر ،عشرون :فقال ،فرد عميو فجمس ،ورحمة اهلل
 .حديث حسن :وقال ،رواه أبو داود والترمذي (1)((ثالثون :فجمس فقال

                                                           

(، والترمذي، أبواب اًلستئذان واآلداب عن رسول 5195(، رقم: )4/053( أخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب كيف السالم )1)
 (.5689(، )5/55، باب ما ذكر في فضل السالم )-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 



وأن  ،السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو :فيقول ،وجو لو أن يأتي بو عمى أكملوىذا يدل عمى أن المبتدئ بالسالم 
 .ىذا ىو األفضل

قرأ عميك ىذا جبريل ي  )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال لي رسول اهلل  :قالت -رضي اهلل تعالى عنيا-وعن عائشة 
 .متفق عميو (1)((وعميو السالم ورحمة اهلل وبركاتو :قمت :قالت ،السالم

  .وزيادة الثقة مقبولة ،وفي بعضيا بحذفيا ،وبركاتو :وىكذا وقع في بعض روايات الصحيحين :قال
أو  ،يقول: السالم عميك  قال: ىل  ،كر ىنا ماذا قالوما ذ   ،يسمم عميك   :يعني ((السالم قرأ عميك  ىذا جبريل ي  ))

  ؟أو نحو ذلك ،السالم عميك  ورحمة اهلل
 :وتستطيع أن تزيد تقول ،وعميو السالم :تستطيع أن تقول ،فإنك تجيب ،عميك السالمقرأ فالن ي   :فإذا قيل عموم ا

  .وبركاتو :وتستطيع أن تقول ،ورحمة اهلل
 ،قرأ عميك السالمفالن ي   :يقول ،منقوًل  بالمشافيةإن كان ذلك قول القائل في تبميغ السالم وسبق الكالم عمى أن 

ن كان مكتوب ا يريد منك  ذا كان مكتوب ا  ،اقرأ عميو السالم :وىكذا تقول ،السالم كئقر ي   فالن :يقول ،أن تقرأهوا  وا 
 .المكتوبدعو يقرأ السالم  ،ليقرأ السالم :يعني ،و السالمئقر  أ   :تقول

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

                                                           

 اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب ومسمم، ،(0517): رقم ،(4/115) المالئكة ذكر باب الخمق، بدء كتاب البخاري، أخرجو (1)
 (.5447: )رقم ،(4/1895) -عنيا تعالى اهلل رضي- عائشة فضل في باب ،-عنيم تعالى


