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 جامع [ ] باب   :- رمحه هللا -قال املصنف 
هــذه ال:مجــة تـرجم هبــا طائفــة مــن العلمـاء يف كتــبهم أهنــم يأخــذون األحاديــث  جررامع [ ] برراب  قولـه رمحــه هللا : 

اليت مجعت عناوين متفرقة ومسائل وأحكام متعددة ال  كن مجعها حتـت مسـمًى معـني فيجعلوهنـا مجيعهـا حتـت 
 -رمحـه هللا برمحتـه الواسـعة–اهلجـرة  باب جـامع . قيـل : إن أول مـن فعـل ذلـك اإلمـام مالـك بـن أنـس إمـام دار

ورضــي هللا  -–ويــذكر األحاديــث واآلثــار عــن أصــحاب النــيب  "جــامع   بــاب  "يف كتابــه املوطــأ حيــث يقــول : 
عنهم أمجعني اليت ال ختتق ببـاب معـني مـن بـاب اسـتدراك أحكـام املسـائل وضـمها إىل مـا تقـدم مـن األصـول،  

والــيت تشــتمل علــى أحكــام  -–ســأذكر لــك مجلــة مــن أحاديــث النــيب  :كــأن املصــنف يقــول يف هــذا املوضــع
 متعلقة بالصالة .

 
 
 
 

أمتـه  مـن دخـل املسـجد أن حيييـه بـركعتني يقـول خماطبـاً  - –هذا احلديث حديث حتية املسجد أمر فيـه النـيب 
 .] ) سذا دخل أحدكم املس د ( [صلوات هللا وسالمه عليه : 

وبنــاء علــى ذلــك ال تكــون هاتــان الركعتــان إال  -كمــا ذكرنــا–الــدخول يكــون للجــرم كــامالً  ] ) سذا دخررل ( [
مث يبقـــى الســـؤال : هـــل جمـــرد دخولـــك للمســـجد ت:تـــب عليـــه الركعتـــان أم أنـــك تصـــلي  ،بـــدخول اجلســـم كـــامالً 

 تني إذا قصدت اجللوس يف املسجد ؟الركع
وتوضــيح املســألة : لــو أنــك دخلــت املســجد لكــي تأخــذ حاجــة نســيتها مــن كتــاب أو حنــوه فــدخلت وتناولــت 

الــركعتني وتأخــذ الكتــاب وتنصــرف،  الكتــاب وانصــرفت فــإن قلنــا : إن الــركعتني مــن أجــل الــدخول فإنــك تصــلي
إذا قضــى الــركعتني )) إن شــاء قعــد وإن شــاء ذهــب  :ويــدل علــى هــذا حــديث أيب داود يف الســنن )) مث (( أي

املتـأخرين مـن حلاجته (( وهـذا احلـديث اختلـف العلمـاء يف سـنده وضـعفه غـري واحـد مـن العلمـاء واختـار بعـض 
 لشواهد .أهل العلم أنه حسن با

ملا قال : )) يصلي ركعتني مث إن شاء قعد وإن شاء ذهـب حلاجتـه (( يـدل علـى أن  :هذا احلديث الشاهد أنف
جمرد الدخول ت:تب عليه الركعتـان وهـذا يـنق عليـه طائفـة مـن الفقهـاء مـن احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية واحلنابلـة 

عتني وال ت:تـــب الركعتـــان إال إذا أن جمـــرد الـــدخول ت:تـــب عليـــه الركعتـــان، وقـــال بعـــض العلمـــاء : ال يصـــلي الـــرك

سذا دخل  )    قا: رعو: هللا ا:ق عن أيب قتادة احلارث بن ربعل األنصاري  - 666] 
 .( [، فال جيلس حىت يصلل ركعتىل أحدكم املس د

 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                      (666رقم احلديث ) -باب  جامع  

 

  

434 

] ) فرال جيلرس حرىت يصرلل ركعترىل ( سجد بـدليل قولـه يف آخـر احلـديث : جلس وكان قاصداً للجلوس يف امل
]. 

] ) فررال جيلررس ، مث قــال بعــد ذلــك : هــذا الوصــف األول ] ) سذا دخررل أحرردكم املسرر د ( [قــالوا : فقولــه : 
قـالوا : فـإذا مل يقصـد اجللـوس فإنـه ال  .مرتبة علـى قصـد اجللـوس فجعل صالة الركعتني حىت يصلل ركعتىل ( [

املالكيـة والشـافعية وكـذلك يقـال إنـه هـو األصـح يف مـذهب  وهذا  تاره أيضاً طائفة من فقهـاءيصلي الركعتني، 
 . -م هللا اجلميع برمحته الواسعةرح–الشافعي 
احتمال ضعف احلديث وعدم ثبوتـه عـن رسـول هللا فالقول بأن العربة باجللوس أقوى وخاصة على  ،وأياً ما كان

 ، أنه إمنا يصلي إذا قصد اجللوس . صريح يف ] ) فال جيلس ( [ن قوله : فإ 
املسـجد املسـجد اسـم مكـان للسـجود وهـذا  ] ) سذا دخل أحردكم املسر د ( [وقوله عليه الصالة والسالم : 
 تطلق يف الشرع بإطالقني :

بقولــه : )) وجعلــت يل األرض مســجداً وطهــوراً  - –اإلطــالق األول ال يتقيــد مبكــان وهــو الــذي عنــاه النــيب 
(( فـــاألرض كلهـــا مســـجد أي مكـــان جيـــوز للمســـلم أن يصـــلي فيـــه كمـــا قـــال عليـــه الصـــالة والســـالم : )) فـــإذا 

هــذا الوجــه يكــون معــىن حضــرت الصــالة فأ ــا عبــد أدركتــه الصــالة فليصــل فــإن معــه مســجده وطهــوره (( فعلــى 
 .املسجد عاماً وليس هو املراد هنا

وإمنا املراد املعىن الثان اخلا  وهو املسجد املبس أو ابجر أو ابدد املهيأ للصالة سواًء كانت الصلوات مجيعها 
جد تصــلى فيــه كاملســاجد اجلامعــة الــيت تصــلى فيهــا اجلمعــة واجلماعــة فهــذا ال إشــكال يف دخوهلــا أو تكــون مســا

يصلى فيها بعض الفروض الواجبة فلو صلي فيها ثالثة فروض وهـي دبسـة مسـبلة للصـالة كمثـل املسـاجد الـيت 
ذه تكون يف املؤسسات والشركات وحنوها ختق مواضع معينة للصالة وتوقف وتسبل مـن أجـل الصـالة فيهـا فهـ

 ال جيلس فيها حىت يصلي ركعتني.
للظـروف والطـوارئ واملناسـبات كمصـلى العيـد وحنـوه فاختـار مجهـور أما لو كانت يف بعض األحيان يصلى فيهـا 

مـا صـلى قبـل العيـد البتـة وال حهلفـظ عنـه أنـه كـان  - –العلماء أنه ال تصلى له التحية وأكدوا هـذا بـأن النـيب 
انوا يصلون قبل صالة العيد البتة. أهنم ما ك -رضوان هللا عليهم–يصلي وكذلك نقل عن السلف من الصحابة 

ن هنا قالوا : إن ركعيت التحية ختتق باملساجد املبنية املسبلة أو ابددة ولو كانت خمططة حبجارة وحنوها مـن وم
أجــل أن تصــلى فيهــا وســبلت وحبســت علــى ذلــك فإنــه يكــون داخــالً وإن مل يكــن بنــاًء لكنــه داخــل يف حرمــة 

 املسجد فيصلي من هذا الوجه .
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فيـه عمـوم يشـمل مجيـع املسـاجد ومـن  ] ) سذا دخرل أحردكم املسر د ( [: قوله عليه الصالة والسالم :  ثانياً 
هنا يدخل يف هذا العموم مسجد مكة أعس مسجد الكعبة وأن من دخله حيييه بركعتني ركعيت التحيـة، واألصـل 
أن املسجد فيه البيت وفيه املصلى فتحية البيت بالطواف وحتية املصلى بالصالة ولذلك شرع أن يطوف املعتمر 

ومـا كـان يف حجـه  ،البيـت أوالً  ايف األحاديث الصحيحة أنـه حيَّـ - –يبتدئ بطوافه، وثبت عن رسول هللا و 
وال عمرته بأيب وأمي صلوات هللا وسالمه عليه إذا دخل املسجد احلرام يبتدئ بتحية املسجد البتة، حـىت إنـه يف 

ومل يهلــذكر أنــه بــدأ  طــواف اإلفاضــة حينمــا دخــل مــع تعلــق طــواف اإلفاضــة بــاحلج دخــل فطــاف طــواف اإلفاضــة
 بتحية املسجد.

املسـجد بـالركعتني  ايَّـفيه حتية للكعبة بالطواف وهي أول ما يهلبتدأ مث حيهل  فأخذ مجع من العلماء أن مسجد الكعبة
الســنة فيــه أن ملــن دخلــه  –فيــه، وتــدخل حتيــة املســجد يف ركعــيت الطــواف، وأمــا بقيــة املســاجد فمســجد النــيب 

ل هللا أن يبتـدئ بتحيـة املسـجد قبـل السـالم علـى رسـو  - –وكان قادماً من السفر وأراد أن يسلم على النـيب 
– -  ونق على ذلك األئمة قالوا : والدليل على هذا ما ثبت يف الصحيحني من حـديث املسـيء صـالته ،

وإمنا ابتدأ بصالة التحيـة مث جـاء وقـال كمـا  - –جالس فلم يسلم على النيب  - –فإنه دخل ورسول هللا 
الم ورمحة هللا ارجع فصل فإنك مل تصل يف الصحيح : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته فقال : )) وعليكم الس

ولــيس يف ابتــداء مــن دخــل املســجد للتحيــة قبــل الســالم علــى  - –املســجد أوالً مث ســلم علــى النــيب  ا(( فحيــ
نقصــان حلقــه عليــه الصــالة والســالم، بــل قــال األئمــة كمــا نــق علــى ذلــك اإلمــام احلــافظ ابــن  –رســول هللا 

صالة والسالم أن تهـلتَّبع سنته وسنته ملن دخل املسجد أن يبدأ بالتحية فهـذا امللقن يقول : إن من إكرامه عليه ال
فظ سنته وأن تتبع هديه - –من إكرام رسول هللا   .أن تراعى سنته وأن حتهل

 ] ) سذا دخررل أحرردكم املسرر د ( [إذا كــان الــدخول يف قولــه :  ] ) سذا دخررل أحرردكم املسرر د ( [فقولــه : 
يكون احلديث فيه عموم من جهـة الزمـان سـواًء  :وعلى هذا ألحوال،يشمل مجيع ا -كما ذكرنا–هذا الدخول 

دخــل يف الليــل أو دخــل يف النهــار وســواًء دخــل يف وقــت منهــي عنــه أو غــري منهــي عنــه إال أنــه إذا دخــل أثنــاء 
لــع الشــمس قيــد رمــح مث يصــلي طلــوع وقــت الشــمس أو أثنــاء غــروب الشــمس وأراد أن يصــلي انتظــر حــىت تط

 ة.التحي
ألن هــذه الســاعة متفــق علــى املنــع منهــا  ؛وهكــذا لــو دخــل عنــد غــروب الشــمس فإنــه ال يصــلي وقــت الغــروب

لثبـوت النصـو  الصـحيحة الصـرحية بـاملنع مـن الصـالة أثنـاء الطلـوع وأثنـاء الغـروب، وإمنـا اختلـف العلمـاء فيمـا 
لـــوع، وقـــد بينـــا هـــذه املســـألة يف بـــني صـــالة العصـــر إىل مـــا قبـــل الغـــروب ومـــا بـــني صـــالة الصـــبح إىل مـــا قبـــل الط



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                      (666رقم احلديث ) -باب  جامع  

 

  

494 

قـال :  : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النيب  -رضي هللا عنهما–حديث ابن عباس 
 .)) ال صالة بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس وال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس ((

  - "حتيـة املسـجد"هاتان الركعتان تسمى   ( [] ) فال جيلس حىت يصلل ركعتىلوقوله عليه الصالة والسالم : 
 وفيها مسائل : ،- كما سبق

علــى ســنية هــاتني الــركعتني وأهنــا مســتحبة وفيهــا فضــيلة فاإلمجــاع  -رمحهــم هللا–املســألة األوىل : أمجــع العلمــاء 
 القويل والفعلي . - –منعقد على أهنا من هدي رسول هللا 

املسألة الثانية : إذا ثبت أهنا مسنونة ومشروعة فهل ذلك على سبيل اللزوم ويقول به فقهـاء الظاهريـة ومجـع مـن 
ابدثني وهو اختيار بعض العلماء من فقهاء األئمة األربعة وليس من األئمة وإمنا من أتبـاعهم قـالوا : إن ركعـيت 

دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتـني (( فهـذا أمـر واألمـر  ) إذاأمر هبا فقال : ) - –التحية واجبة وأن النيب 
  دليل يصرف هذا األمر عن ظاهره.ظاهره الوجوب وليس مثَ 

: )) بـني أمـرين بـني قولــه  قـالوا : مجـع رسـول هللا  ] ) فرال جيلررس ( [هـذا حبـديثنا أيضـاً يف روايتـه :  وأكـدوا
ر بالشيء وهنى عن ضده فدل على أنـه فـرض وواجـب فأم ] ) فال جيلس ( [فلريكع (( وهذا أمر وبني قوله : 

 دخل املسجد أن يبدأ هبذه التحية. على املسلم إذا
أنـه  - –وقال مجهور العلماء : إن حتية املسجد ليست بواجبة واحتجوا مبا ثبت يف الصحيح عن رسـول هللا 

غريهــا ؟ قــال : ال إال أن  ملــا ســ ل عــن الصــالة الواجبــة قــال : ))  ــس صــلوات قــال : يــا رســول هللا هــل علــي
تطوع (( فقوله : )) ال إال أن تطوع (( يدل على أنه ال جيب إال الصلوات اخلمس وهذا يعتربونه صـارفاً لتمـر 

 تحباب وهذا الصرف ال  لو من نظر.يف حديثنا عن ظاهره من الوجوب إىل الندب واالس
طــرد يف يــوم املســلم فــال يشــمل مــا كــان أن حــديث ))  ــس صــلوات (( حــديث فيمــا هــو م :والســبب يف هــذا

واجباً بسبب خمصو  بدليل أن اجلمهور نصوا على فرضية الصالة على امليت وقد قال  عليه الصـالة والسـالم 
: )) صــلوا علــى صــاحبكم (( ونصــوا علــى أنــه جيــب أن يصــلى علــى امليــت املســلم وأنــه مــن فــروض الكفايــات، 

بوها لسبب خا  ومل يعتربوا هذا السبب اخلا  منصـرفاً عـن ظـاهره أوج - وهي صالة اجلنازة - فهذه الصالة
املوجــب وامللــزم والــذي يقتضــي الفرضــية مــع أنــه ســبب خــا ، فكمــا قــالوا بوجــوب الصــالة علــى امليــت كــذلك 

 ؛ ألهنا لسبب خا .يلزمهم أن يقولوا بوجوب حتية املسجد
فـرض كطـواف اإلفاضـة وحنـوه إذا قـالوا بـذلك مث إن من اجلمهور مـن قـال بوجـوب ركعـيت الطـواف إذا كانـت يف 

فكــذلك أيضــاً  كــن أن يقــال هلــم بأنــه يلــزم لكــم أن تقولــوا بلــزوم  ،- وهــو الطــواف املفــروض - لســبب خــا 
 حتية املسجد .
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أم أهنـا فهـل هـي مقصـودة ركعتـني  ،املسألة الثالثة : إذا كانت حتية املسجد مشروعة ومأمور هبا علـى هـذا الوجـه
 وتندرج حتت غريها ؟تدخل 
وقد قال عليـه الصـالة والسـالم :  ألن مقصود الشرع أن يصلي قبل أن جيلس ؛أهنا تندرج حتت غريها :واجلواب

  أجزأتـه وأغنتـه عـن ركعـيت التحيـة،فـدل علـى أن مـن صـلى أي ركعتـني ] ) فال جيلرس حرىت يصرلل ركعترىل ( [
ريضــة ســقطت عنــه ركعتــا التحيــة وهكــذا لــو دخــل يف فــإذا دخــل يف وقــت الفريضــة وصــلى الف :وبنــاًء علــى ذلــك

وقت صالة الفجر فصلى رغيبة الفجر سقطت عنه حتية املسجد وهكذا لو دخل يف وقت صالة الظهر فصـلى 
ألنه قد حقق ما قصده الشـرع مـن صـالة الـركعتني قبـل أن جيلـس  ؛راتبة الظهر القبلية سقطت عنه حتية املسجد

. 
العلماء : إذا مل يستطع أن يصلي هاتني الركعتني لوجود عذر  نعـه مـن الصـالة كمـا  املسألة الرابعة : قال بعض

وهللا  ،وال إلـه إال هللا ،واحلمـد هلل ،سـبحان هللا"هو قول اجلمهور يف مسألة الصالة يف وقت النهي قالوا : يقـول 
لــه دليــل صــحيح يــدل عليــه قــالوا : وهــي الباقيــات الصــاحلات تغــس عــن ركعــيت التحيــة، وهــذا القــول لــيس  "أكــرب

ومل يــذكر  لررس حررىت يصررلل ركعتررىل ( [) فررال جي] قــال يف هــذا احلــديث الصــحيح:  خاصــة وأن رســول هللا 
البدل عنهما، فإما أن يصلي وإما أن ي:خق بوقـت احلظـر إن كـان يـرجح قـول مـن يقـول : إن وقـت احلظـر ال 

 تصلى فيه حتية املسجد .
ه يصــلي الــركعتني يف ســائر يــدل علــى أنــ ) فررال جيلررس حررىت يصررلل ركعتررىل ( [ ]املســألة اخلامســة : يف قولــه : 

وعليــه يتفــرع القــول بأنــه يصــلي التحيــة إن دخــل وقــت خطبــة اجلمعــة وهــذا هــو قــول فقهــاء الشــافعية  األحــوال،
 نه يصلي حتية املسجد قبل أن جيلس.واحلنابلة والظاهرية وأهل احلديث أن من دخل واإلمام  طب أ

ومل يفـرق بـني كونـه أثنـاء  سذا دخرل أحردكم املسر د فرال جيلرس ( [) ] قـال :  أن النيب  :ا القولووجه هذ
رضـــي هللا –اخلطبـــة أو يف غـــري اخلطبـــة، وأكـــدوا هـــذا مبـــا ثبـــت يف الصـــحيحني مـــن حـــديث جـــابر بـــن عبـــدهللا 

داخــالً فــدخل  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–كــان  طــب اجلمعــة فــرأى ســليك الغطفــان   -–أن النــيب  -عنهمــا
 .وجلس ومل يركع فقال : )) يا فالن قم فاركع ركعتني ((

فانظر كيف أمر عليه الصالة والسالم وهذا يؤكد قول من قال بالوجوب إذ أن خطبة اجلمعة أمرهـا عظـيم حـىت 
ى عن فقد لغا وهو يأمر باملعروف وينه ،انصت : لو قال الرجل ألخيه املسلم يأمره باملعروف وينهاه عن املنكر

حتيـة املسـجد إال النشغاله عن اخلطبـة، فـإذا كـان هكـذا فإنـه مـا أمـر عليـه الصـالة والسـالم بالقيـام وأداء  ؛املنكر
وســنبني هــذه املســألة يف حــديث جــابر الــذي  ،فإهنــا تشــرع إذا دخــل أثنــاء اخلطبــة :ومــن هنــا للزومهــا وتأكــدها،
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قلنا إنـه يصـلي ركعـيت التحيـة أثنـاء اخلطبـة فالسـنة أن  . وإذا"باب اجلمعة"يف  -إن شاء هللا  - سيذكره املصنف
  فف يف هذه التحية وأن ال يطول فيها وإمنا يتجوز .

املســألة السادســة : لــو دخــل وهــو قريــب الوقــت مــن اإلقامــة أو أقيمــت عليــه الصــالة وهــو يف حتيــة املســجد فــإن  
الصـالة ابتـدأ الصـالة فأقيمـت الصـالة وهـو أو اق:ب وقت اإلقامة وهو يف بداية  ،كان قد أقيمت عليه الصالة

أو كان قريب العهد باإلقامة حبيث غلب علـى ظنـه أن اإلقامـة بعـد وقـت يسـري ال يـتمكن معـه أو فيـه  ،يف أوهلا
ينتظر اإلقامة وال يكرب، فإن كرب وأمكنه أن يتم الركعتني قبـل أن يركـع اإلمـام ويـدرك  :فحين ذ ،من فعل الركعتني
والصـالة مـن خـري األعمـال  چڎ   ڈ   ڈ  چ  :قال يف كتابـه ألن هللا  ؛فإنه يتمهما :اإلمام يف ركوعه

لقوله عليه الصالة والسالم : )) استقيموا ولن حتصـوا واعلمـوا أن خـري أعمـالكم  ؛وأحبها إىل ذي العزة واجلالل
مل فال يقطع التحية مـادام قالوا : فدلت اآلية على أنه ال جيوز للمسلم أن يبطل العمل والصالة ع .الصالة ((

أنــه  كنــه أن يتمهــا ويــدرك اإلمــام قبــل أن يركــع، وقــال بعــض العلمــاء : يقطــع ولــو كــان يف التحيــة ولــو كــان يف 
مـا ذهـب  :والصـحيح .قـال : )) إذا أقيمـت الصـالة فـال صـالة إال املكتوبـة (( - –آخرها وذلك ألن النـيب 

إليــه اجلمهــور مــن أنــه إذا كــان قريبــاً مــن الســالم أو غلــب علــى ظنــه أنــه ينتهــي مــن حتيــة املســجد و كنــه إدراك 
يف أمــره عليــه الصــالة  .وىل مــن العمــل بأحــدما وتــرك اآلخــرألن اجلمــع بــني النصــني أ ؛الصــالة فإنــه يــتم صــالته

أن يــتكلم مــع الغــري فيبتدئــه بــالكالم مــن ســالم أو  والســالم بتحيــة املســجد فيــه دليــل علــى أنــه ال يشــرع للمســلم
حــىت حنـوه حــىت يصــلي حتيــة املســجد، بنــاًء علــى هــذا قــالوا : يكـره ملــن دخــل املســجد ومعــه أحــد أن يــتكلم معــه 

 - –حـىت إن رسـول هللا  - –ألن السالم وهـو مـن أفضـل القربـات وأحبهـا إىل هللا  يصلي حتية املسجد؛
موا الطعام وأفشوا السالم وصلوا بالليل والناس نيـام وصـلوا األرحـام تـدخلوا جنـة ربكـم قال : )) أيها الناس أطع

بسالم (( فذكر إفشاء السالم لعظم قدره وعظيم أجره وقال : )) لـن تـدخلوا اجلنـة حـىت تؤمنـوا وال تؤمنـوا حـىت 
السـالم مل يبتـدئ الصـحابة أفشـوا السـالم بيـنكم (( مـع عظـم  :حتابوا أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم

 . فما بالك مبن هو دون رسول هللا  ،به حىت صلوا حتية املسجد - –رسول هللا 
فقالوا : إذا دخلـت املسـجد وأنـت يف حـديث مـع الغـري قطعتـه، وهكـذا إذا دخلـت املسـجد فـال ختاطـب النـاس 

بعبـادة فينبغـي أن تصـرف متـك إليهـا  ألنك يف عبـادة ومـأمور ؛وال تبتدئهم بالسالم وإمنا تبتدئ بتحية املسجد
كذلك قالوا : يستثىن من هذه املسـألة أن يبتـدئك الغـري   الذي أوجبه عليك جتاهها. - –وأن تقوم حبق هللا 

 أك بالسالم فهل يرد عليه أو ال ؟بالكالم فلو أن شخصاً هجم عليك فسلم فهو الذي ابتد
أنه ملا  - –قالوا : ترد  السالم عليه ولو حياك ترد حتيته، ودليل ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن رسول هللا 

وصاحبيه جاء كعب بن مالـك مسـرعاً إىل مسـجد  - –أخرب الصحابة بنزول توبة هللا على كعب بن مالك 
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صلي حتيـة املسـجد، قـالوا : فاسـتثس فلما دخل املسجد قام له أبو طلحة واستقبله وهنأه قبل أن ي - –النيب 
مــن هــذا أن يبتــدئك الغــري لكــن أن تبــدأ الغــري ال، فــإن ابتــدأك الغــري تعــني عليــك حين ــذ رد الســالم، أمــا إلقــا ك 
للســالم فلــيس بواجــب وال مبتعــني فحين ــذ تبتــدئ بتحيــة قبلــه، أمــا إذا كنــت قــد ابتــدئت بالســالم وابتــدأك الغــري 

 .-وهللا تعاىل أعلم  -باً عليك فاستثس من هذا الوجه جبالتحية صار رد السالم وا
 
 
 
 




