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 آداب السالم: ثاينالدرس ال    
  
Z السالم يف القرآن الكرمي :  
  .] ٢٧: النور  [يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتاً غَير بيوِتكُم حتى تستأِْنسوا وتسلِّموا علَى أَهِلها : قال اللـه تعاىل-

  .] ٦١: النور  [يوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تِحيةً من ِعنِد اللَِّه مباركَةً طَيبةً فَِإذَا دخلْتم ب : وقال تعاىل-
  .] ٨٦: النساء . [وِإذَا حييتم ِبتِحيٍة فَحيواْ ِبأَحسن ِمنها أَو ردوها : وقال عز قائالً عليماً -

Z السالم يف السنة النبوية:  
التدخلوا اجلنة حىت : ((- صلى اللـه عليه وسلم -قال رسول اللـه : جاء يف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة رضي اللـه عنه أنه قال -

  )).تؤمنوا، والتؤمنوا حىت حتابوا، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ؟ أفشوا السالم بينكم
. حق املسلم على املسلم ست: ((قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم: رضي اللـه عنه أنه قال وجاء يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة -

  )).احلديث . . . إذا لقيته فسلم عليه : قيل وما هن يا رسول اللـه؟ قال
  
Zًتعريف إفشاء السالم اصطالحا :    

  .- عليه الصالة والسالم -هو نشر السالم بني الناس ليحيوا سنته 
 
Zضل السالم  ف :  
  .رواه أبو داوود وصححه األلباين)) ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل أن يتفرقا :  (( - عليه الصالة والسالم -قال -
 
Z صفة السالم  :  

  : وردت صيغ السالم على ثالث صفات
  .السالم عليكم ورمحة اللـه وبركاته ، وهي أكملها: األوىل
  . عليكم ورمحة اللـه ، وهي دون األوىلالسالم: الثانية
  .السالم عليكم ، وهي دون األوىل والثانية: الثالثة

 
Z اآلداب الورادة يف السالم :  
  : من السنة إلقاء السالم، أما رده فهو واجب. ١

  )).احلديث ....يته فسلم عليه إذا لق: (( - عليه الصالة والسالم -قوله : ودليل السنية كما مر معنا يف احلديث السابق يف صحيح مسلم
  .وِإذَا حييتم ِبتِحيٍة فَحيواْ ِبأَحسن ِمنها أَو ردوها : وأما رد السالم فهو واجب ، بدليل آية سورة النساء

  
  : استحباب تكرار السالم ثالثاً، إذا كان اجلمع كثرياً، أو شك يف مساع املُسلَّم عليه. ٢

  .كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاً، إذا أتى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثاً: - صلى اللـه عليه وسلم -رضي اللـه عنه أن النيب فعن أنس 
وكذا لو سلم وظن أنه مل يسمع فتسن اإلعادة : وأضاف ابن حجر. وهذا حممول على ما إذا كان اجلمع كثرياً: -بعد هذا احلديث-قال النووي 
  .ة ثانية وثالثة وال يزيد على الثالثةفيعيد مر

  
  ":على من عرفت ومن مل تعرف"من السنة تعميم السالم ـ أي . ٣

  : - صلى اللـه عليه وسلم -عن عبداللـه عن عمرو رضي اللـه عنهما أن رجالً سأل النيب : فقد جاء يف الصحيحني وغريمها
  )).لى من عرفت ومن مل تعرف تطعم الطعام وتقرأ السالم ع: (( أي اإلسالم خري ؟ قال
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  :من اآلداب أن يسلم الراكب على املاشي، واملاشي على القاعد ، والقليل على الكثري، والصغري على الكبري. ٤

يسلم الراكب على املاشي، : (( - صلى اللـه عليه وسلم -قال رسول اللـه : وقد جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اللـه عنه قال
  )).اشي على القاعد ، والقليل على الكثري وامل
  
  :من اآلداب السالم على الصبيان. ٥

  )).أنه كان ميشي مع رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم ، فمر بصبيان فسلم عليهم: (( - رضي اللـه عنه -ملا روى أنس بن مالك 
  
  :السالم على األيقاظ يف موضع فيه نيام. ٦

فكنا : .... ، وفيه- رضي اللـه عنه -سمع يقظاناً و ال يوقظ نائماً، وقد جاء يف احلديث عن املقداد بن األسود حيث خيفض املسلم صوته، في
فيجيء من الليل فيسلم تسليماً ال يوقظ نائماً، ويسمع : قال.  نصيبه- صلى اللـه عليه وسلم -حنتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنيب 

  .رواه مسلم... اليقظان
  
  :جيوز للمصلي الرد باإلشارة يف الصالة . ٧

  خرج رسول اللـه :  أنه قال-رضي اللـه عنه -ويكون الرد باإلشارة بباطن الكف إىل األسفل، وقد جاء يف حديث ابن عمر 
 - رأيت رسول اللـه كيف: لبالل: فقلت: فجاءته األنصار، فسلموا عليه، وهو يصلي، قال: إىل قباء يصلي، قال - صلى اللـه عليه وسلم -

 يرد عليهم حني كانوا عليه وهو يصلي ؟ قال يقول هكذا ، وبسط كفه ، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل -صلى اللـه عليه وسلم 
  .حسن صحيح: رواه أبو داوود، وقال األلباين..." وجعل ظهره إىل فوق

  
  : السالم عند دخول البيت. ٨

فَِإذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تِحيةً من ِعنِد اللَِّه مباركَةً  : غري ذلك استِحب أن يسلم الرجل، لقوله تعاىل فإذا كان البيت خالياً أو 
  . طَيبةً

  
  :كراهية السالم على املتخلي. ٩

ويستحب ملن ألقي عليه السالم وهو يقضي حاجته أن يرد السالم بعد الوضوء تأسياً . فيكره السالم على املتخلي ببول أو غائط باتفاق أهل العلم
م  وهو يبول، فسل- صلى اللـه عليه وسلم - أنه أتى النيب - رضي اللـه عنه -، فقد روى املهاجر بن قنفذ - صلى اللـه عليه وسلم -بالنيب 

صححه )). على طهارة :(( أو قال)) إين كرهت أن أذكر اللـه عزوجل إال على طهر : (( عليه، فلم يرد عليه حىت توضأ، مث اعتذر إليه، فقال
  .األلباين

  
  :رد السالم على من محل إليه السالم واحملمول إليه. ١٠

  )).عليك وعلى أبيك السالم: (( السالم ، فقالإن أيب يقرئك : فقال - صلى اللـه عليه وسلم -فقد جاء رجل إىل النيب 
إن :  قال هلا- صلى اللـه عليه وسلم -إن النيب : (( ويف حديث عائشة، أم املؤمنني رضي اللـه عنها ، قالت. وهو عند أمحد وحسنه األلباين

 رضي اللـه عنها -محل جربيل السالم إىل خدجية وقد جاء أيضاً حديث آخر يف )). وعليك السالم ورمحة اللـه : قالت. جربيل يقرأ عليك السالم
-.  
  

  :إلقاء السالم قبل مفارقة الس. ١٢
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إذا انتهى أحدكم إىل  : ((- صلى اللـه عليه وسلم -قال رسول اللـه :  قال- رضي اللـه عنه -وقد جاء عند أيب داوود من حديث أيب هريرة 
  صححه األلباين)).  األوىل بأحق من اآلخرة الس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست

  
  
  :مسائل مهمة* 
  .جيوز بدء قارئ القرآن بالسالم وعليه أن يرد السالم؛ ألنه مل يثبت دليل شرعي على املنع من ذلك-
إن كان قد سبقه مجاعة حتية املسجد تقدم على السالم، ألن التحية حق للـه تعاىل ، والسالم حق للخلق ، فيقدم حق اللـه على حق اخللق ، و-

  .من املصلني يف الصف، فيسلم عليهم مث يصلي حتية املسجد
  )).فقد لغوت-واإلمام خيطب–أنصت : إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة: ((يكره السالم حال خطبة اجلمعة، حلديث-
سجد، وليس ملن يف املسجد أن يرد عليه واإلمام ال جيوز ملن دخل واإلمام خيطب يوم اجلمعة إذا كان يسمع اخلطبة أن يبدأ بالسالم من يف امل-

  ).اللجنة الدائمة ( خيطب، ولكن إن رد عليه باإلشارة جاز 
، فعليك أن ترد السالم مصافحة دون الكالم، وترد بالكالم بعد انتهاء اخلطيب من اخلطبة )واإلمام خيطب ( إذا سلم عليك أحد أثناء اخلطبة -

  ).اللجنة الدائمة ( طب اخلطبة الثانية فأنت تسلم عليه بعد انتهاء اخلطيب من اخلطبة الثانية األوىل ، وإن سلم واإلمام خي
إذا كان هناك ماشيان مث حال بينهما حائل، كشجرة أو جدار أو حنو ذلك مث التقيا مرة أخرى، فيشرع هلما السالم ولو تكرر ذلك مرات، وذلك -

ه فليسلم ينهما شجرة أو جدار أو حجر مث لقيإذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت ب: ((ه قال أن- رضي اللـه عنه -ملا رواه أبو هريرة 
  .صحيح موقوفا ومرفوعاً: رواه أبو داوود وقال عنه األلباين)). عليه 

  
  :مسائل يف السالم على أهل الكتاب* 
فإذا لقيتم أحدهم يف طريق . ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم(( : - صلى اللـه عليه وسلم -ال جيوز بدء أهل الكتاب بالسالم، لقوله -

  .، واالضطرار هنا إىل أضيق الطريق يكون بعدم تقدميه، وليس مضايقة فعلية))فاضطروه إىل أضيقه 
رواه )). وعليكم:  فقولواإذا سلم عليكم أهل الكتاب: (( - عليه الصالة والسالم -، لقوله )وعليكم ( رد السالم على أهل الكتاب يكون بـ -

  )ابن عثيمني. (إذا كان هناك جمموعة من النصارى واملسلمني فال بأس أن يسلم اإلنسان، ويقصد بسالمه املسلمني-.البخاري ومسلم
  
  :القيام ألجل السالم* 

  /ذكر أهل العلم ثالثة أقسام
  )).قوموا إىل سيدكم  (( :القيام إىل الرجل وهذا ال بأس ، بدليل قوله عليه الصالة والسالم. ١
القيام للرجل وهذا ال بأس به السيما إذا اعتاد الناس ذلك، ويرى القادم أن عدم القيام له امتهان ، وإن كان األوىل تركه كما يف السنة، لكن إذا . ٢
  .عتاده فال حرجا
  . نبغي فعلهكأن يكون جالساً ويقوم واحد على رأسه تعظيماً له، فهذا مما ال ي: القيام عليه. ٣
  
  : املراجع* 
  .كتاب اآلداب، فؤاد الشلهوب-
  .كتاب منتقى اآلداب الشرعية، ماجد بن سعود آل عوشن-
  .كتاب اآلداب الشرعية واملنح املرعية ، اإلمام حممد بن مفلح املقدسي-
  

  ABO.OSAMAH2@GMAIL.COM:  على الربيد مالحظة الرجاء مراسليتعند وجود أي * 
  z-m3@hotmail.com: باشر عرب املاسنجرأو التواصل امل
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