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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل ، والصالة والسالم على سوؿ اهلل ، وعلى آلو وصحبو ومن وااله .
، عمن ينكر ثبوت زيادة " وبركاتو " في التسليم من الجانبين ( ، وما  رفع الغينا ) أما بعد ، فهذه رسالة سميته

حملني على كتابتها إال إنكار بعض الناس ذلك ، معتمدا على ما قالو بعض أىل العلم من أىل عصرنا أف زيادة 
داود ، دوف أف يقابل  ) وبركاتو ( في التسليم الثاني غير ثابت ، وىذا القائل اعتمد على بعض نسخ سنن أبي

النسخ الموجودة بين أيد الطلبة ، ويراجع الكتب األخرى ممن أثبتوا ذلك في الجانبين ، فخشيت أف تنسى 
ىذه السنة الثابتة ، لكثرة اعتماد أكثر أىل العصر على مثل ىذا القائل ، ولثقتهم بعلمو ، وال يدروف أف الخطأ 

 يوجد في العلماء المحققين .
 عينا باهلل تعالى :فأقوؿ مست

اعلم أنو ثبتت زيادة وبركاتو في التسليم من الجانبين من حديث وائل بن حجر رضي اهلل عنو عند أبي داود ، 
ومن حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو عند ابن خزيمة وابن حباف في صحيحيهما، وابن ماجو ، وابن حـز في 



 ، وعنده عن عمار بن ياسر موقوفا عليو أيضا . المحلى ، وعند عبد الرزاؽ في مصنفو موقوفا عليو
فأما أبو داود : فاختلفت نسخو ، ففي بعض الطبعات سقطت من الثانية ، وفي بعضها ثبتت فيهما ، وىذه ىي 

 النسخة الصحيحة عندي لما يأتي .
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مدينة النبوية ، ونصها فأما النسخ التي ثبتت فيها فهي النسخة الهندية ، وتوجد في المكتبة المحمودية في ال
( : ) حدثنا عبدة بن عبد اهلل ، أخبرنا يحيى بن آدـ ، أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي ، عن 138ص 1)ج

سلمة بن كهيل ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيو ، أنو قاؿ : " صليت مع النبي صلى اهلل عليو وسلم فكاف يسلم 
 ، وعن شمالو : السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو " ( .عن يمينو : السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو 

والنسخة الثانية ىي النسخة التي ضمن الكتب التسعة التي طبعت على منهج المعجم المفهرس ، وفيها إثباتها 
 فيهما أيضا .

( وىذه النسخة يحتمل أف تكوف مأخوذة من 607والنسخة الثالثة ىي التي حققها عزت عبيد دعاس )ص
 ين السابقتين ، أو إحداىما ، ويحتمل أف تكوف نسخة أخرى ، واهلل أعلم .النسخت

وإنما قلت : إف ىذه النسخ ىي الصحيحة دوف النسخ األخرى التي ال تثبت الزيادة ألف الحفاظ المحققين 
 نقلوا ىذه الزيادة من سنن أبي داود فأثبتوىا في الجانبين .

 فمن ىؤالء المحققين :
حمو اهلل ، فقد نقلها في بلوغ المراـ ، ونصو فيها : ) وعن وائل بن حجر رضي اهلل عنو ، الحافظ ابن حجر ر 

قاؿ : " صليت مع النبي صلى اهلل عليو وسلم ، فكاف يسلم عن يمينو : السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ، 
 وعن شمالو : السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو " رواه أبو داود بإسناد صحيح ( .

 ( _ ما نصو _ :271ص 1وقاؿ في التلخيص الحبير )ج
) تنبيو : وقع في صحيح ابن حباف من حديث ابن مسعود زيادة " وبركاتو " ، وىي عند ابن ماجو أيضا ، وىي 
عند أبي داود أيضا في حديث وائل بن حجر ، فيتعجب من ابن الصالح حيث يقوؿ : إف ىذه الزيادة ليست 

 أىػ .( في شيء من كتب الحديث
( ، فإنو أثبتها فيهما وعزا ذلك إلى 207ص 1ومنهم الحافظ ابن عبد الهادي رحمو اهلل في كتابو المحرر )ج

 أبي داود .



( ، فقد أثبتها في الجانبين 110ص 1ومنهم الحافظ المجتهد ابن دقيق العيد رحمو اهلل ، في كتابو اإللماـ )ج
 ، وعزاىا إلى أبي داود .
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اتفاؽ ىؤالء الثالثة في إثباتها فيهما ، وعزوىا إلى أبي داود يؤكد أف نسخة أبي داود التي فيها  والحاصل أف
إثباتها في الجانبين ىي النسخة الصحيحة ، وأساس النسخة التي كتب عليها الشراح فليست بصحيحة ، وبناء 

ستحباب زيادة " وبركاتو " ( _ ما نصو _ : ) وبهذا تعلم ا117ص 6على ذلك قاؿ الشارح صاحب المنهل )ج
في التسليمة األولى .. إلخ ( ، وكذا قاؿ الشيخ األلباني في صفة صالة النبي صلى اهلل عليو وسلم أنها في 

األولى فقط ، وكل ذلك مما ال يلتفت إليو ، لما ذكرنا من األدلة ، فتأمل , وال تكن أسير التقليد ، فإنو ملجأ 
 اء السبيل .البليد ، واهلل الهادي إلى سو 

وأما حديث ابن مسعود : فأخرجو ابن ماجو كما عزاه الحافظ في التلخيص ، وقاؿ حقق شرح السنة للبغوي 
الشيخ شعيب األرناؤوط _ ما نصو _ : ) وعند ابن ماجو في نسخة خطية في دار الكتب الظاىرية زيادة " 

يحة نص عليها في التلخيص ( . أىػ وبركاتو " ، وقد سقطت بتحقيق فؤاد عبد الباقي ، وىي زيادة صح
 ( .2/105)ج

وقاؿ العالمة الصنعاني في سبل السالـ بعد نقل قوؿ ابن رسالف : ) لم نجدىا في ابن ماجو ( _ ما نصو _ : ) 
قلت : راجعنا ابن ماجو من نسخة صحيحة مقروءة ، فوجدنا فيو ما نصو : " باب التسليم " حدثنا محمد بن 

بن نمير ، حدثنا عمر بن عبي عن أبي إسحاؽ ، عن أبي األحوص ، عن عبد اهلل : " أف رسوؿ الو عبد اهلل 
صلى اهلل عليو وسلم كاف يسلم عن يمينو وعن شمالو حتى يرى بياض خده : بالسالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو 

 ( .أىػ كالـ الصنعاني .1" ()
 ا الخلل كما دخل نسخ أبي داود فتأمل ، واهلل أعلم .قاؿ الجامع : فظهر بهذا أف نسخ ابن ماجو دخله

__________ 
( غير أف نسختو ليس فيها لفظة ) 151ص 1( وىذا الحديث صححو األلباني في صحيح ابن ماجو )ج1)

 وبركاتو ( ، وقد تقدـ قريبا أف النسخة الصحيحة من ابن ماجو فيها الزيادة فتنبو .
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( ، فقاؿ : أنا أبو طاىر ، نا أبو بكر ، نا إسحاؽ 3ص 1خزيمة في صحيحو )جوأخرج حديث ابن مسعود ابن 
بن إبراىيم بن حبيب الشهيد ، وزياد بن أيوب . قاؿ إسحاؽ : حدثنا عمر ، وقاؿ زياد : حدثني عمر بن عبيد 

يو وسلم الطنافسي ، عن أبي إسحاؽ ، عن أبي األحوص ، عن عبد اهلل ، قاؿ : ) كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عل
يسلم عن يمينو حتى يرى بياض خده : السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ، وعن شمالو : السالـ عليكم ورحمة 

 ( .1اهلل وبركاتو ()
( : ) أخبرنا الفضل بن الحباب ، قاؿ : حدثنا 123ص 3وأخرجو ابن حباف أيضا ، فقاؿ في صحيحو )ج
إسحاؽ ، عن أبي األحوص ، عن عبد اهلل : " أف النبي صلى  محمد بن كثير ، قاؿ : أخبرنا سفياف ، عن أبي

اهلل عليو وسلم كاف يسلم عن يمينو ، وعن يساره ، حتى يرى بياض خده : السالـ عليكم ورحمة اهلل ، السالـ 
 عليكم ورحمة اهلل وبركاتو " ( .

ي دوف األوؿ ، وىذا أراه من قاؿ الجامع _ عفا اهلل عنو _ : ىكذا في النسخة التي عندي بإثباتها في الثان
النساخ ، بدليل أف الحافظ أبا بكر الهيثمي رحمو اهلل أثبتها في زوائد ابن حباف في الجهتين ، كذا الحافظ ابن 

 حجر في التلخيص الحبير كما تقدـ ، فتنبو .
ا ابن مفرج ، ( : قاؿ : ) حدثنا حماـ ، ثن275ص 3وأخرجو أبو محمد بن حـز رحمو اهلل في كتابو المحلى )ج

ثنا ابن مفرج ، ثنا ابن األعرابي ، ثنا الدبري ، ثنا عبد الرزاؽ ، عن سفياف الثوري ، ومعمر ، كالىما عن حماد 
بن أبي سليماف ، عن أبي الضحى ، عن مسروؽ ، عن عبد اهلل بن مسعود ، قاؿ : " ما نسيت فيما نسيت عن 

يمينو : السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ، حتى يرى بياض  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو كاف يسلم عن
 خده ، وعن يساره : السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ، حتى يرى بياض خده أيضا " ( .

__________ 
 ( رجالو ثقات ، وكذا ما بعده .1)
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ي ، عن أبي عبيدة بن عبد وأخرجو عبد الرزاؽ موقوفا عليو ، فقاؿ في مصنفو : عن معمر ، عن خصيف الجزر 
اهلل : أف ابن مسعود كاف يسلم عن يمينو : السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ، وعن يساره : السالـ عليكم 

 ( .1ورحمة اهلل وبركاتو ، يجهر بكلتيهما)
رثة وأخرجو أيضا عن عمار بن ياسر رضي اهلل عنو موقوفا عليو ... قاؿ : عن معمر ، عن أبي إسحاؽ ، عن حا
بن مضرب : ) أف عمار بن ياسر كاف يسلم عن يمينو : السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ، وعن يساره مثل 



 (220ص 2ذلك ( أىػ )ج
 قلت : ورجاؿ ىذا اإلسناد ثقات .

وفي نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أف زيادة " وبركاتو " زيادة 
ساؽ الحافظ رحمو اهلل طرقا عدة لزيادة " وبركاتو " ، ثم قاؿ : ) فهذه عدة طرؽ ثبتت بها " وبركاتو "  فردة ؛

بخالؼ ما يوىمو كالـ الشيخ _ يعني النووي _ أنها رواية فردة ( . أنتهى كالمو ، ونقلو الصنعاني في سبل 
 ( .379ص 1السالـ )ج

: ) وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث  وقاؿ العالمة الصنعاني رحمو اهلل _ ما نصو _
مختلفة ، ففيها صحيح ، وحسن ، وضعيف ، ومتروؾ ، وكلها بدوف زيادة " وبركاتو " ، إال في رواية وائل ىذه ، 

ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجو ، وعند ابن حباف ، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قاؿ المصنف _ 
افظ _ يتعين قبوؿ زيادتو ، إذا ىي زيادة عدؿ ، وعدـ ذكرىا في رواية غيره ليست رواية لعدمها ( . أىػ  يعني الح

 (378ص 1كالمو )ج
 قاؿ الجامع _ عفا اهلل عنو _ :

خالصة القوؿ في ىذه المسألة أف زيادة " وبركاتو " ثابتة في التسليم من الجهتين ، فمن قبل زيادتها في 
ليقبل زيادتها في الثانية أيضا التحاد األدلة ، كما اتضح فيما تقدـ ، واهلل أعلم ، وىو الهادي التسليمة األولى ف

 إلى الطريق األقـو .
__________ 

 . 219( مصنف عبد الرزاؽ : المجلد الثاني ص1)
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حات ، إنو ولي أسألو سبحانو أف يهدينا إلى اتباع سنة حبيبو محمد صلى اهلل عليو وسلم ، ويختم لنا بالصال
ذلك ، والقادر عليو ، وصلى اهلل وسلم وبارؾ على سيدنا محمد النبي األمي ، وعلى آلو وصحبو أجمعين . 

 آمين .
 كتبو وحرره

 محمد بن علي بن آدـ األثيوبي
 المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة

 ىػ 13/6/1401حرر في 
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