
 احملاضرة السادسة
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال :" حق المسمم عمى  أن -رضي اهلل عنو  -الحديث الخامس : عن أبي ىريرة 

جابة الدعوة ، وتشميت العاطس" متفق عميو ]  [.93ٖالمسمم خمٌس: رد السالم ،وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وا 
ذا  ذا استنصحك فأنصح لو، وا  ذا دعاك فأجبو ، وا  وفي رواية لمسمم :" حق المسمم ست إذا لقيتو فسمم عميو، وا 

ذا مات فاتبعو"] عطس ذا مرض فعده ، وا   [ 93ٖفحمد اهلل فشمتو ، وا 
 المعنى العام لمحديث : 

ذكر ىنا بيان حقوق المسمم عمى أخيو ، وحقوق المسمم عمى أخيو كثيرة، لكن النبي عميو الصالة والسالم  أحيانًا 
عن  -رضي اهلل عنو  -أبو ىريرة يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بيا واحتفاًء بيا فمن ذلك ما ذكره 

رسول اهلل عميو الصالة والسالم أنو قال : "حق المسمم عمى المسمم خمس: رد السالم" يعني إذا سّمم عميك فرّد عميو 
وفي الحديث الثاني" حق المسمم عمى المسمم ست: إذا لقيتو فسمم عميو". فيذان أمران : ابتداء السالم المأخوذ من 

ذا كان قولو " إذا لقي تو فسمم عميو عميو"، ورّد السالم المأخوذ من قولو " رد السالم"، فابتداء السالم سنة مؤكدة، وا 
الحاصل لتركو اليُج كان حرامًا فيما زاد عمى ثالثة أيام ، ما في الثالثة أيام فأقل فال بأس أن تيجره، ومن المعموم 

و الصالة والسالم لممسمم أن ييجر أخاه ثالثة أيام فأقل؛ ألن أن اإلنسان لن ييجر أخاه إال لسبب، فأجاز النبي عمي
اإلنسان بشر، فقد يكون في النفوس شيء، وال يتحمل المرء أن يسمم عميو ، أو أن يرد السالم ، فرخص لو ثالثة 

، كل  أيام فأقل. وابتداء السالم يكون من الصغير عمى الكبير، ومن الماشي عمى القاعد، ومن الركاب عمى الماشي
بحسبو وصيغة السالم المشروعة أن يقول السالم عميكم ، أو السالم عميكم ، كالىما جائز، والرد أن يقول: عميك 
السالم أو وعميكم السالم. بيذا يتضح لن أن النبي صمى اهلل عميو وسمم بين أن من الحقوق التي لممسمم عمى أخيو 

ءه سنٌة ورّده فرٌض ، فرض عين عمى من ُقصد بو، وفرض كفاية إذا السالم وردًا وابتداًء. وحكم السل ام أن ابتدا
ُقصد بو جماعة ،فإنو يجزئ رد أحدىم ، والسالم حسنة من الحسنات إذا قام بو اإلنسان فمو عشر أمثالو؛ ألن 

أحوج الحسنة بعشر أمثاليا ، يعني إذا سممت عمي أخيك وقمت : السالم عميكم فمك عشر حسنات أجرًا باقيًا تجده 
ما تكون إليو. ونحن نعمم أنو لو قيل لشخص : كمما لقيت أحدًا فسممت عميو فمك بكل تسميمة درىم واحد، لوجدت 
اإلنسان يطمب الناس ليسمم عمييم ابتغاء ىذا الدرىم الواحد، مع أن الدرىم الواحد يفني ويزول ، واألجر والثواب 

حسانو إنو جواد كريم.فالذي ينبغي لك كمما لقيك يبقى وتجده أحوج ما تكون إليو . عاممنا اهلل وا   ياكم بعفوه وفضمو وا 
أحد من إخوانك المسممين أن تسمم عميو ، أما غير المسمم فال تسمم عميو ؛ ألن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال :" 

ذا وجدتموىم في طريق فاضطروىم إلى أضيقو"] ودي والنصراني [ فاليي93ٖال تبدءوا الييود والنصارى بالسالم، وا 
والمشرك والممحد والمرتد كالذي ال يصمي ، والمبتدع بدعة يكفر بيا ، كل ىؤالء ال يحل ابتداء السالم عمييم ، ولو 
كانوا أقرب الناس إليك ، لكن إذا سمموا فرد عمييم بمثل ما سمموا بو ، إذا قالوا : أىاًل ومرحبًا ، فقل أىاًل ومرحبًا ، 

ذا قالوا : السالم  ذا شككت ىل ىو يقول : السالم عميكم ، أو يقول السام عميكم ، وا  عميكم قل: وعميكم السالم ، وا 
فقل : وعميكم. بل إذا لم تتيقن إنو قال : السالم عميكم بالالم فقل: وعميكم ، وذلك أن الييود كانوا يمرون بالنبي 

م يدعمونيا ، والسام يعني الموت، فقال صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو فيسممون عميو لكن يقولون: السام عميك
[ أي : إن كانوا 99ٖالنبي صمى اهلل عميو وسمم:" إن الييود إذا لقوكم قالوا: السام عميكم ، فقولوا : وعميكم "]

َذا ُحيِّيُتْم ِبتَ  ن كانوا يدعون عمينا بالموت فعمييم الموت، وىذا من العدل )َواِ  ِحيٍَّة يدعون لنا بالسالم فمعييم السالم، وا 



 -رحمو اهلل  -( وليذا ذكر ابن القيم 33َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَيا َأْو ُردُّوَىا ِإنَّ المََّو َكاَن َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيبًا()النساء:
 في كتابو " أحكام أىل الذمة" أنيم إذا قالوا : السالم عميكم بكالم بين فمك أن تقول : عميكم السالم.

ي فيو عيادة المرض: المريض إذا مرض وانقطع في بيتو فإن لو حقًا عمى إخوانو المسممين أن أما الحق الثان
يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه بو ، من التوبة، والوصية، وكثرة الذكر، واالستغفار ، وقراءة القرآن ،وغير ذلك 

 بأس طيور إن شاء اهلل ، وما اشبو ذلك.من األعمال الصالحة، وكذلك يدعون لو بالشفاء؛ مثل أن يقولوا : ال 
ذا عاده واحد منيم حصمت بو الكفاية، وقد تكون  وعيادة المريض فرض كفاية، البد أن يعود المسممون أخاىم، وا 

 فرض عين إذا كان المريض من األقارب، وعدت عيادتو من الصمة، فإن صمى األرحام وأجبة فتكون فرض عين.
ذكروا لعيادة المريض آدابًا منيا : أال يكثر العائد لمريض محادثتو بالسؤال عن  -اهلل رحميم  -واعمم أن العمماء 

حالو وعن نومو وأكمو وشربو وما أشبو ذلك ، إال إذا كان يأنس بيذا وُيسر بو، أما إذا كان يتضجر وال يحب أن 
جره بالمساءالت. لذلك قالوا : يكثر أحد الكالم معو كما ىو حال بعض المرضي، فإنك ال تتبع مع الكالم وال تض

ينبغي أن ال يكثر المقام عنده ويطيل ؛ ألنو قد يكون لو حاجة مع أىمو أو في نفسو، وال يحب أن يطيل الجموس 
عنده أحد ، لكن إذا عممت أنو يستأنس بيذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيو المصمحة. وقالوا: ينبغي أيضًا أن ال يزورة 

الغالب فييا النوم والراحة؛ كالقيمولة والميل وما اشبو ىذا؛ ألن ذلك يضجره وينكد عميو ، بل في األوقات التي يكون 
يكون بكره وعشيا حسب ما تقتضيو الحال. قالوا: وال ينبغي ايضًا أن يكثر من عيادتو ، بحيث يأتيو صباحًا ومساًء، 

عى المصمحة في كل ما يكون مع المريض إذا اقتضت الحاجة لذلك .والحاصل : أن العائد لممريض ينبغي أن يرا
وفي كل ما يترك، ثم إنو إذا كان المرض مما ُيعمم أنو لو دواء معينًا فينبغي أن تذكر لو ىذا الدواء؛ ألن الدواء 
مباح بل ىو سنة إذا ُرجي نفعو وغمب عمى الظن؛ ألن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال :" تداووا وال تداووا 

 ["ٔٓٗبحرام]
الحق الثالث فيو : اتباع الجنائز وتشييعيا ، فإن من حق المسمم عمى أخيو أن يتبع جنازتو من بيتو إلى أما 

إلى المقبرة، وقد ثبت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال:"  -سواء في المسجد أو في مكان آخر  -المصمى
فن؛ فمو قيراطان" قيل : وما القيراطان يا من شيد الجنازة حتى ُيصمى عمييا ؛ فمو قيراط ، ومن شيدىا حتى تد

[ " وىذا فضل عظيم وأجر ٖٓٗ[ وفي رواية :" أصغرىما مثل ُأحد]ٕٓٗرسول اهلل ؟ قال : مثل الجبمين العظيمين"]
ىذا الحديث قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم صار بعد  -رضي اهلل عنيما  -كبير. ولما بمغ عبد اهلل بن عمر 

جنازة إال تبعيا رضي اهلل عنو؛ ألن ىذه غنيمة؛ غنيمة أن يحصل اإلنسان مثل الجبمين العظيمين في  ذلك ال يرى
عمل يسير ، ىذا األجر متى يمقاه ؟ يمقاه في يوم ىو أحوج ما يكون إليو ؛ في يوم ليس عنده درىم، وال دينار وال 

لح، فيو إذا تبع الجنازة حتى يصمى عمييا ، ثم حتى متاع ، وال قرابة، وال زوجة تنفعو يوم القيامة اإل العمل الصا
 تدفن، فمو قيراطان مثل الجبمين العظيمين أصغرىما مثل أحد.

الحق الرابع : إجابة الدعوة: فمن حق المسمم عمى أخيو إذا دعاه أن يجيبو ، واألجابة إلى الدعوة مشروعة بال 
، ولم يكن مجاىرًا بالمعصية ، ولم تكن الدعوة مشتممة عمى خالف بين العمماء فيما نعمم ، إذا كان الداعي مسمماً 

معصية ال يستطيع إزالتيا ، ولكنيا ال تجب عند جميور العمماء إال في دعوة العرس ؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في 
تجب اليوم األول فإن األجابة واجبة إذا عينو بالشروط السابقة التي ذكرناىا. فإن كان الداعي غير مسمم فال 



اإلجابة ، بل وال تشرع اإلجابة إال إذا كان في ذلك مصمحة، فإذا كان في ذلك مصمحة كرجاء إسالمو والتأليف فال 
 بأس بإجابة غير المسمم ؛ ألن النبي صمى اهلل عميو وسمم أجاب دعوة ييودي دعاه في المدينة.

أن يشمتو إذا عطس ، ىكذا في  والحق الخامس : تشميت العاطس: يعني أن من حقوق المسمم عمى المسمم
الرواية األولى التى أخرجيا البخاري ومسمم ، وفي الرواية الثانية التى أخرجيا مسمم : " إذا عطس فحمد اهلل 
فشمتو" فقيد ذلك بما إذا حمد اهلل .فإذا عطس الرجل وحمد اهلل وسمعتو فشمتو، يعني قل : يرحمك اهلل ، فإذا قمت 

أن يقول : ييديكم اهلل ويصمح الكم ، ىكذا جاء الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  يرحمك اهلل ، وجب عميو
أنو يقول في الجواب :" ييديكم اهلل ويصمح بالكم" لكن ىل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ 

شمتو؟ والجواب : أنو يعني :ىل يكفي واحد من الجماعة إذا شمتو عن الجماعة، أم ال بد عمى كل من سمعو أن ي
ذىب بعض العمماء عمى أن التشميت فرض كفاية ؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد هلل ، فقال أحدنا لو : 

 يرحمك اهلل كفى.
وقال بعض العمماء : بل تشميتو فرض عين عمى كل من سمعو ؛ ألن النبي صمى اهلل عميو وسم قال :" كان حقًا 

يرحمك اهلل " وظاىر ىذا أنو فرض عين ، فعمى ىذا كل من سمعو يقول لو : يرحمك  عمى كل من سمعو أن يقول
 اهلل ، ويقول ىو : ييديكم اهلل ويصمح بالكم ، ويكفى منو رّد واحٌد عمى الجميع ، إذا نواه لمجميع كفى.

عني كما أنو لم يحمد اهلل فإن عطس ولم يحمد اهلل فال تقل : يرحمك اهلل، تعزيزًا لو عمى عدم حمده هلل عّز وجّل ، ي
فاحرمو ىذا الدعاء ، فال تقل لو : يرحمك اهلل ، ثم ىل تذكره وتقول : قل الحمد هلل أو ال تذكره ؟ والجواب : من 
المعموم أنو يحتمل أنو قد ترك الحمد تياونًا، ويحتمل أنو تركو نسيانًا ،فإن كان تركو نسيانًا فذكره وقل لو : احمد 

ن كان  تركو تياونًا فال تذكره ، ولكن أين إلى العمم بذلك ؟ وكيف أعمم أنو نسيان أو انو تياون؟ ظاىر اهلل ، وا 
 الحديث " فحمد اهلل " أنو إذا لم يحمد اهلل ال تشمتو وال تذكره مطمقًا.

لفة فيذه الحقوق التي بينيا النبي صمى اهلل عميو وسمم كميا إذا قام بيا الناس بعضيم مع بعض، حصل بذلك األ 
 والمودة وزال ما في القموب والنفوس من الضغائن واألحقاد.

 
  


