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 ..أخاه أحدكم لقي إذا :وحديث فصل   ارجع :هريرة أبي حديثي شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

ثم دخل في  ،ثم خرج ،عمى من تكرر لقاؤه عمى قرب بأن دخلباب استحباب إعادة السالم  :ففي كتاب السالم
 .أو حال بينيما شجرة ونحوىا ،لحالا

-  ثم جاء إلى النبي  ،أنو جاء فصمى)) ،في حديث المسيء صالتو -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  وأورد  
ثم جاء  ،فرجع فصمى ،فإنك لم تصل   ارجع فصل   :فقال ،فرد عميو السالم ،فسمم عميو -صمى اهلل عميو وسمم

 .متفق عميو (1)((حتى فعل ذلك ثالث مرات -صمى اهلل عميو وسمم-فسمم عمى النبي 
      ثم جاء إلى النبي  ،جاء فصمى ،بيذا الوصف المسيء صالتوالذي اشتير أي  ،ىذا الرجل من األنصار

فإذا دخل  ،بالتحية يتصل أن حق اهلل مقدم فيما أخذ منو بعض أىل العمم ،فسمم عميو -صمى اهلل عميو وسمم-
  .؟ثم يسمم ،أو يبدأ بتحية المسجد ،أحد المسجد ىل يبدأ بالسالم

والمسألة  ،ىكذا قال بعض أىل العمم ،ويقدم حق اهلل ،ثم بعد ذلك يسمم ،تحية المسجديبدأ ب :قالبعض أىل العمم 
 .ليست محل اتفاق

صمى -قد يكون النبي  ،فسمم عميو -عميو وسممصمى اهلل -ثم جاء إلى النبي  ،فصمىالرجل ىنا دخل المسجد 
ويصمي بمنأى  ،الواحد من الناسكما يدخل  ،والرجل دخل وصمى بطرف المسجد ،في ناحية -اهلل عميو وسمم

 .ثم بعد ذلك إذا جاء إلييم سمم ،عنيم
أو يبدأ  ،ىل يبدأ بتحية المسجد ،رجال وعن شمالو رجالوعن يمينو  ،لكن إذا جاء إلى الناس ووقف في الصف

 بالسالم؟ 
عمى يقدم حق اهلل  :قالوا ،وىذه تحية ،فيذه تحية ،يبدأ بتحية المسجد :فقالوا ،من أىل العمم من أخذ بظاىر ىذا

  .حق المخموق
لكن أولئك نظروا إلى  ،ال تعوقوألنيا كممة  ؛ر وال يؤخر تحية المسجدوىذا ال يؤث   ،يبدأ بالسالم :وبعضيم قال

نما من جية التقديم ،والتأخير ،ليس من جية التعويق ،بنظر آخرالمسألة   صاحب الحق من ىو؟  ،وا 
ومن بدأ بالسالم باعتبار أنو أول ما يبدأ بو  ،فمو فيو مستندفمن فعل ىذا  ،وعمى كل حال ىي مسألة سيمة

 .فإنو يبدأ بالسالم بمجرد الدخول ،أو لم يكن ،أحد كان بحضرتووسواء  ،أو غيره سواء دخل في بيتو ،الداخل

                                                           

(، ومسمم، كتاب الصالة، باب 5561(، رقم: )8/65البخاري، كتاب االستئذان، باب من رد فقال: عميك السالم ) ( أخرجو1)
نو إذا لم يحسن الفاتحة، وال أمكنو تعمميا قرأ ما تيسر لو من غيرىا )  (.793(، رقم: )1/598وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وا 



في أركان  كالمومدار ال ،فيما يتصل بأركانيا ،ىذا الحديث استنبط منو أىل العمم مسائل كثيرة تتعمق بالصالةو 
نما الشاىد فيو  ،عن ىذا كالموليس ىذا موضع ال ،الصالة عمى ىذا الحديث ثم أتى  ،صمى ،أنو جاء فسمموا 

 .السالمعميو فرد  ،فسمم -اهلل عميو وسمم صمى-النبي 
وىو ال يحسن غير تمك الصالة التي صالىا ال  ((ارجع فصل  )) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-وكون النبي 

أن يؤكد لو ىذا  -صمى اهلل عميو وسمم-إنما أراد النبي  ،يكون ذلك من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة
 ،ثم ثانية ،فصمى ،فرجع ،وئصالىا ال تجز فصالتو ىذه التي  ،أن يتحقق مما يقول لو ،واهلل تعالى أعمم ،المعنى

 .بعد ذلك ال يمكن أن يصمي مثل ىذه الصالة
إذا لقي ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو-وذكر حديث أبي ىريرة أيًضا 

 .ودارواه أبو د ، (1)((ثم لقيو فميسمم عميو ،فإن حالت بينيما شجرة أو جدار أو حجر ،أحدكم أخاه فميسمم عميو
باب استحباب إعادة السالم عمى من تكرر لقاؤه  ،في ىذا الباب -رحمو اهلل-ىو عين ما ترجم بو المؤلف وىذا 

  .إلى آخره ... ثم خرج ،عمى قرب بأن دخل
رجع  ((ارجع فصل  )) :-صمى اهلل عميو وسمم-فمما قال لو النبي ثم سمم  ،جاء فصمى ،فحديث المسيء صالتو

وىو في  ،يأتي ويسمم ،حتى فعل ذلك ثالث مرات -صمى اهلل عميو وسمم-ثم جاء فسمم عمى النبي  ،فصمى
ال لو كان بين يديو فإنو ال  ،أنو كان في ناحية منو -واهلل أعمم- شعروكأن ىذا ي   ،في المسجد ،مكان واحد وا 

 .ثم ثالثة ،يحتاج إلى أن يمقي السالم عميو ثانية
يمشي  ،بعد التسميم األول :يعني ،((فإن حالت بينيما شجرة ،إذا لقي أحدكم أخاه فميسمم عميو)) :والحديث اآلخر

 .((ثم لقيو فميسمم عميو ،أو حجر ،أو جدار)) ،فصار بينيما شجرة ،معو
أو  ،أو صخرة ،حجر كبيرأو  ،أو جدار ،شجرة كبيرة أي   ،فيم من ىذا أنيا تحول حيمولة كاممة العممض أىل بع

أو نحو ىذا فإنو ال يحتاج إلى مثل  ،أما إذا كانت شجرة صغيرة ،فيسمم ثانية ،نيا تحجبو عنوإبحيث  ،نحو ىذا
  .بعض أىل العمم ىكذا قال ،يراه ،ما فارقوألنو  ؛ىذا التسميم

وقصر  ،نظر في ذلك إلى مسألة طول الفصلوال ي   ،يطالب معو بالتسميم ثانيةىذا يدل عمى أن االفتراق اليسير 
لو أنيم قاموا أو  ،عند من يرى ذلك في مسألة سجود السيو مثاًل كما قد يقال في غيره من المسائل  ،الفصل
كمم في تفيما لو أنو خرج من المسجد ي ،إذا طال الفصل؟ ،يسجد إذا تذكر أو الىل  ،أو نحو ىذا ،خرجوا

ثم دخل بعدما صمى  ،أو خرج ليأتي بشيء نسيو في سيارتو ،ثم دخل ،ثم دخل قمياًل عند باب المسجد ،فونيالتم
 ىل يطالب بتحية المسجد من جديد أو ال؟  ،تحية المسجد

   .إلى أن يصمي ثانيةإن لم يطل الفصل فإنو ال يحتاج  :من أىل العمم من يقول
 .واهلل تعالى أعمم

 وآلو وصحبو. ،عمى نبينا محمد وصمى اهلل

                                                           

 (.6555(، رقم: )4/761) عميو؟ أيسمم يمقاه ثم الرجل يفارق الرجل في باب األدب، كتابأخرجو أبو داود، ( 1)


