
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ..أخالط هفي مجلس على مر النبي أن :أسامة حديث إلى هريرة أبي حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
واستحباب السالم عمى أىل مجمس فييم مسممون  ،وكيفية الرد عمييم ،تحريم ابتداء الكافر بالسالمفيذا باب 

 .وكفار
في الحديث الذي  -صمى اهلل عميو وسمم-وذلك لمنيي الصريح في قول النبي  ،تحريم ابتداء الكافر بالسالم

 .((الييود وال النصارى بالسالم تبدءواال )) :ىذا الباب -رحمو اهلل-المصنف ر بو صد  
ماذا يقول؟ ىل  :يعني ،وكيفية الرد عمييم -رحمو اهلل-وقول النووي  ،أن النيي لمتحريم واألصل ،فيذا نيي

َذا} :اهلل يقول، و وعميكم السالم :يقول َسنَ  َفَحيُّوا ِبَتِحيَّة   ُحيِّيُتم   َواِ    .[8:: النساء] {ُردُّوَها َأو   ِمن َها ِبَأح 
 .؟ يأتي ىذاأو نزيد وبركاتو ،سالم ورحمة اهللأو وعميكم ال ،وعميكم السالم :نقول ،السالم عميكم :ىل إذا قال

صمى -لئال نخالف قولو  ؛بقصد المسممين :يعني ،واستحباب السالم عمى أىل مجمس فييم مسممون وكفارقال: 
قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة ىذا الحديث في  -اهلل عميو وسمم

 .رواه مسمم (1)((فإذا لقيتم أحدىم في طريق فاضطروه إلى أضيقو ،الييود وال النصارى بالسالم تبدءواال ))
والماشي عمى  ،والراكب عمى الماشي ،وكما قمنا بأن الصغير يسمم عمى الكبير ،لمكافراالبتداء بالسالم فيو تكريم 

 .القاعد
 ،ىذا إذا كان الطريق ضيًقا ،ألجئوه إلى أضيقو :يعني ((فإذا لقيتم أحدىم في طريق فاضطروه إلى أضيقو)) :قال

نما المسمم ، يمر في وسطوويترك الكافر  ،ويمشي بجانب الطريق ،حىنتأن المسمم ال ي :بمعنى ،ماأو فيو زح وا 
ِمِنينَ  َوِلَرُسوِلهِ  ال ِعزَّةُ  َوِللَّهِ } ،ىو العزيز  .[:: المنافقون] {َوِلل ُمؤ 
 ،وال يكون المسمم ذلياًل بحال من األحوال ،والذي يتنحى ىو الكافر ،ىو الذي يمشي في وسط الطريق فالمؤمن

 ،وسواء كان اإلنسان راكًبا ،ال :الجوابقصد إيذاؤه بإلجائو إلى أضيق الطريق؟ ىل ي  لكن إذا كان الطريق واسًعا 
ويمصق بالجدار من أجل  ،كان الطريق ضيًقا ىل المسمم ىو الذي يتنحى إذا إذا كان في سيارة ،أو كان ماشًيا

نما يكون ذلك لمكافر ،ال :الجوابأن يمر الكافر في وسط الطريق؟  فال فإن لم يكن ىناك ما يستدعي ذلك  ،وا 
فإن ىذا ال  ،ليضطره إلى أضيق الطريق ؛يجوز لممسمم أن يتقصد أذيتو بأن يضيق عميو قصًدا من غير موجب

 .يجوز
إذا سمم عميكم أىل الكتاب )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-وذكر حديث أنس 

 .متفق عميو (2)((وعميكم :فقولوا
                                                           

 (.7189(، رقم: )4/1979أخرجو مسمم، كتاب اآلداب، باب النيي عن ابتداء أىل الكتاب بالسالم وكيف يرد عمييم ) (1)
(، ومسمم، كتاب اآلداب، :877(، رقم: )79/:البخاري، كتاب االستئذان، باب: كيف يرد عمى أىل الذمة السالم ) أخرجو (7)

 (.7182(، رقم: )4/1977باب النيي عن ابتداء أىل الكتاب بالسالم وكيف يرد عمييم )



 اذا؟ لم ،وعميكم السالم ورحمة اهلل وبركاتو :فضاًل عن أن نقول ،وعميكم السالم :لكن ال نقول ،نرد عمييم :يعني
 :فقل عميكم، السام أحدىم: يقول عميكم سمموا إذا الييود ))إن ،ألنو جاء في رواية في صحيح مسمم أيًضا

 .(1)عميك((
وال  ،ليس المؤمن بالفاحشفينا  ،فكأنو ألقى السالم ،بيان ألسنتيم و فيمو  ،الموت عميكم ،الموت :السام معناه

نما يقول ،وال الطعان ،انوال المع   ،البذيء  .وعميكم :وا 
 عميكم، السام: عائشة فقالت ((وعميكم)): قال عميك، السام: فقالوا ،-وسمم عميو اهلل صمى- النبيب لييودمر ا لما

ياك بالرفق، عميك عائشة، يا ميالً )): -وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول فقال عميكم، وغضب اهلل ولعنكم  وا 
 .(2)...((الفحش أو والعنف،

ىنا الواو تحتمل أن  ،بالواو ،وعميكم :قال المسممفإذا  ،وعمميا كيف ترد ،وجييا -صمى اهلل عميو وسمم-النبي ف
 شعر بأن الموت حال  ىذا ي   ،وعميكم :فيقول ،السام عميكم :ىم قالوا ،عطف عمى تحيتيم :أي  ، تكون عاطفة

مع أن  ،باعتبار أنيا عاطفة ،ىكذا فيم بعض أىل العمم ،ىو شيء كتبو اهلل عمى الجميع ،عمينا وعميكم ،بالجميع
أن تكون  :يعني ،مع أن ليا توجيًيا آخر ؟،كيف يشترك معيم :وقال، بعض أىل العمم أنكر ىذه الرواية بالعطف

 :يعني ،جممة جديدة ،الواو استئناف ،وعميكم :فيقول ،السام عميكم :ىم قالوا ،ةليست عاطف ،الواو استئنافية
   .وعميكم مثمما قمتم ،وعميكم السام
عميكم  ،يعني عميكم ما قمتم :عميكم ،فيذه واضحة ،(3)قمت(( ما ))عميك ،التي بدون الواو ،الثانيةوأما الرواية 

 .مقدر محذوف وفي :يعني ،السام
ن كان الذي ألقاه غير ذلك رجع عميو ،عميو بمثل تحيتو ت  فعندئذ تكون رددفإن كان الذي ألقاه ىو السالم   ،وا 
 .وال حاجة إلى التكمف في ىذا

إذا سمم عميكم ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  :يعني ،أىل العمم خص ذلك بمن عرف عنو ىذاوبعض 
عرف عنو أنو يقول لو لم ي   ،وىم الييود والنصارى ((إذا سمم عميكم أىل الكتاب)) :وىنا في ىذا الحديث ،((الييود
 ،السالم عميكم :وقال ،من غير أىل الكتاب ،أو كان من غير الييود ،السالم عميكم :يقول بعبارة واضحة، ىذا

كما عممنا النبي  نقول ،ال :ومنيم من يقول ،وعميكم السالم :فيقال ،يرد عميو كما قال :فمن أىل العمم من يقول
ا كان أي   :يعني ،((وعميكم :إذا سمم عميكم أىل الكتاب فقولوا)) :قال ،ألنو ىنا لم يقيد -صمى اهلل عميو وسمم-

 .فيذا عام ،-قول أىل الكتاب-قوليم 

                                                           

 (.7184(، رقم: )4/1978مييم )أخرجو مسمم، كتاب اآلداب، باب النيي عن ابتداء أىل الكتاب بالسالم وكيف يرد ع( 1)
(، رقم: 7:/:) "يستجاب لنا في الييود، وال يستجاب ليم فينا": -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، باب قول النبي  (7)
 (.7187(، رقم: )4/1978(، ومسمم، كتاب اآلداب، باب النيي عن ابتداء أىل الكتاب بالسالم وكيف يرد عمييم )8471)
(، رقم: 7/479، باب: ومن سورة المجادلة )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل ( 2)
(2271.) 



فإنما يقال  ،وأن الحكم يدور مع عمتو وجوًدا وعدًما ،أنو مقيد بما جاء في الرواية األخرى ومن أىل العمم من يرى
أو عممنا عن أحدىم أنو ال  ،أنيم ال يقولون ذلك فإن عممنا ،السام :أنيم يقولون ،لمعمة المذكورة ،وعميكم :ليم

 .وعميكم السالم :فيقال ،يرد عميو كما قال :فمن أىل العمم من يقول ،يقول ذلك
مر عمى مجمس فيو  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي )) -رضي اهلل تعالى عنو-وذكر حديث أسامة 

عبدة -والمشركين  ،من المسممين))كما جاء ىنا  ،يعني أخالط الناس فيو ،مطجمع خ   :واألخالط ...((أخالط
 .(1)((صمى اهلل عميو وسمم-فسمم عمييم النبي  ،والييود ،-األوثان

من أجل أن ال يخالف  ؛ويقصد بذلك أىل اإلسالم ،من المسممين أحد فإنو يمقي السالمفيو يوجد فإذا كان المكان 
 .جمع بين ىذه األحاديثىذا  ،((وا الييود وال النصارى بالسالمءال تبد)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قول النبي 

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

                                                           

(، 8774(، رقم: )78/:البخاري، كتاب االستئذان، باب التسميم في مجمس فيو أخالط من المسممين والمشركين ) أخرجو (1)
(، رقم: 2/1477إلى اهلل، وصبره عمى أذى المنافقين ) -صمى اهلل عميو وسمم-ومسمم، كتاب الجياد والسير، باب في دعاء النبي 

(19;:.) 


