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  الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا رسول اهللا وبعد،،،

ففي ھذا البحث طوفت حول تحیة اإلس�الم الت�ي حبان�ا اهللا تع�الى بھ�ا وأك�رم بھ�ا                     
  .وتحیة ذریتھ من بعده وجعلھا تحیتھ أبانا آدم 

  .بینت لفظھا ومعناھا و كیفیة الرد وصفتھ ، وفضلھا: ففي المبحث األول 

ذكرت آدابھا وأحوالھا ، من تسلیم ال�صغیر عل�ى الكبی�ر ،             : وفي المبحث الثاني    
  والمار على القاعد،

والراك��ب عل��ى الماش��ي ، والقلی��ل عل��ى الكثی��ر ، والتحی��ة باألح��سن أو ال��رد ، و    
لسالم في المجلس الواحد ، والسالم على أھل البیت ، ورف�ع ال�صوت بال�سالم        تكرار ا 

  . ، والنھي عن التسلیم باألكف والرؤوس واإلشارة

ذكرت جملة من أحكام تحیة اإلسالم ، أوضحت فیھ�ا حك�م            : وفي المبحث الثالث    
، السالم على وجھ العموم ، وحكم السالم على الصبیان ، وحكم ال�سالم عل�ى الن�ساء       

وحكم السالم على الفاسق والمبتدع ، وحكم السالم عل�ى أھ�ل الكت�اب وال�رد عل�یھم ،          
  .وحكم السالم على أخالط من المسلمین وغیرھم

وأسأل اهللا تعالى أن یھدي المسلمین لتحیة أبیھم ، فیحیون بھ�ا بع�ضھم ال�بعض       
متماسكة لھ�ا  ، لیشیع الود والوئام وتنتشر المحبة بین المسلمین فیكونوا أمة واحدة       

 . ثقلھا ومكانتھا بین الناس

 - حك�م إلق�اء ال�سالم    - ال�سالم عل�ى أخ�الط    -تحی�ة اإلس�الم   : المفتاحی�ة   الكلم�ات 
 - ال��سالم عل��ى الفاس��ق والمبت��دع    - النََّف��ِر - القاع��د - الم��ار - َت��ْسِلیَم -المتھ��اجرین 

   السالم على الصبیان-السالم على أھل الكتاب 

 .لمینوالحمد هللا رب العا
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In The Name Of Allah, The Most Merciful, The Most 
Gracious. Praise Be To Allah "God" And Peace Be 
Upon Our Prophet Mohammed "PBUH" 

In This Research, I Have Showed "Gone Around" The 
"Greetings" 

In Islam Which Allah" Has Honored Us And Honored 
Our Father "Adam PBUH" And Made This Greeting For 
Him And His Descendants.  

First Chapter, I Have Showed The Words Of The 
Greeting, Its Meaning How To Reply And Its Virtue.  

Second Chapter, I Have Showed Its Etiquette And 
Cases, As It Should Be From The Little To The Older. 
The Passer By To The Sitting One, The Passenger "On 
Vehicle" To Pedestrian And Fewer To More . 

It "Greeting Should Be In Best Words Or Even Just The 
Same. 
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It Should Be Repeated In One Session.   

It Should Be To The People Living In Your Home & 
Family". 

It Showed Be Lovely And Stop Greeting By Hands Or 
By Nodding. Third Chapter, I Have Showed Some Of 
The Rules Of The Greetings In Islam. 

I Have Showed ”Generally The Meaning And Rules Of 
Greeter's The Rule Of Greeting To Young Boys, To 
Women, Slaves, The Christians And Jews And How To 
Reply To Their Greetings And The Rules Of Greeting To 
Mixed (Mixture Of Muslims And Others.  

Finally, I Ask Allah To Guide Muslims To Use Their 
Father' "Adam" Greeting To One Another To Prevail 
The Harmony And Love Among Muslims To Be A 
Cohesive And United Nation Has Its Great Pank Among 
Nations, 

Key words: salutation of Islam - peace on confusion - 
the rule of delivering peace - immigrants - surrender - 
passer-by - base - alienation - peace upon immoral and 
devoted people - peace be upon the people of the Book 
- peace be upon the boys 

Thanks Allah "The God". 
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 مقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ، ونعوذ ب�اهللا م�ن ش�رور أنف�سنا وس�یئات أعمالن�ا،             
ُد َأْن َال ِإَل�َھ ِإالَّ اللَّ�ُھ   من یھده اهللا تعالى فال ُم�ِضلَّ َل�ُھ َوَم�ْن ُی�ْضِلْل َف�َال َھ�اِدَي َل�ُھ َوَأْش�ھَ                

  .)١(َوْحَدُه َال َشِریَك َلُھ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُھ

، َوَش�رُّ اْل�ُأُموِر   َأمَّا َبْعُد، َفِإنَّ َخْیَر اْلَحِدیِث ِكَتاُب اِهللا، َوَخْیُر اْلُھ�َدى ُھ�َدى ُمَحمَّ�ٍد               
  .)٢(ٌةُمْحَدَثاُتَھا، َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضَلاَل

اللھم صلِّ على محمد، و عل�ى أھ�ل بیت�ھ، و عل�ى أزواج�ھ و ذریت�ھ، كم�ا ص�لیت                      
عل��ى آل إب��راھیم، إن��ك حمی��د مجی��د، و ب��ارك عل��ى محم��ٍد، و عل��ى آل محم��د، وعل��ى     

  . أزواجھ و ذریتھ، كما باركت على إبراھیم، إنك حمید مجید

 لی�ة إل�ى القم�ة   لقد جاء اإلس�الم ل�سعادة الب�شریة واالرتق�اء بھ�ا م�ن وح�ل الجاھ       
السامقة في اآلداب واألخالق والتي تح�ي القل�وب وتربطھ�ا بخ�الق األرض وال�سماء،          

 وق��د ش��رع اإلس��الم أخالًق��ا وآداًب��ا لتحقی��ق أواص��ر الم��ودة والرحم��ة والمحب��ة ب��ین    
المسلمین، وكان لل�سنة النبوی�ة ن�صیب كبی�ر ف�ي ھ�ذا المج�ال فھ�ي مع�ین ال ین�ضب،                       

ب واألخ��الق، وم��ن ھ��ذه اآلداب واألخ��الق أدب إس��المي وینب�وع متج��دد الت��دفق ب��اآلدا 
رفیع تغافل بعض المسلمین عنھ، وكاد أن یضیع بین األمة كما ضاعت سنن وأخالق      

  .أخرى

  .»تحیة اإلسالم «  إنھ

ومما ال شك فیھ أن تحیة اإلس�الم تحق�ق الم�ودة والرحم�ة والمحب�ة واأللف�ة ب�ین            
  . قد یكون بینھم من ضغائن وأحقادالمسلمین، وتشیع السالم بینھم، وتزیل ما

ولما ش�رع اإلس�الم للم�سلمین تحی�ة خاص�ة بھ�م أراد أن یتمی�ز المجتم�ع الم�سلم           
عن غیره من المجتمعات األخرى وأن ال یذوب فیھا، فما أوجد اهللا عز وجل المجتمع 

ش�بیھ ل�ھ وال    المسلم لك�ي یلتق�ي م�ع غی�ره أو ی�ذوب فی�ھ، ذل�ك أن�ھ مجتم�ع متمی�ز ال          
دراس��ة موض��وعیة ف��ي ال��سنة   ... تحی��ة اإلس��الم (م��ن ث��م ك��ان ھ��ذا البح��ث    نظی��ر، و

  ).النبویة

                                                           

كتاب : ، وقد أخرجھا مسلم في الصحیح یعلمھا أصحابھ  النبي مقدمة خطبة الحاجة وكان  ) ١(

  .  من حدیث ابن عباس٨٦٨ح ) ٢/٥٩٣(الجمعة باب تخفیف الصالة والخطبة 
 م�ن   ٨٦٧ح) ٢/٥٩٢(كت�اب الجمع�ة َب�اُب َتْخِفی�ِف ال�صََّلاِة َواْلُخْطَب�ِة             : رواه مسلم ف�ي ال�صحیح     ) ٢(

   .حدیث جابر
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  : أسباب الكتابة في الموضوع

  : ھناك أسباب عدة منھا

  . فیما یتعلق بتحیة اإلسالم  الحرص على معرفة المسلم ھدي نبیھ -١

  . بیان أن تحیة اإلسالم شعار تتمیز بھ أمة اإلسالم عن غیرھا -٢

م على استحباب التآلف، واس�تجالب الم�ودة والمحب�ة، وال ش�ك            حرص اإلسال  -٣
  .أن إفشاء السالم أول األسباب المؤدیة إلى تحقیق ذلك

  . إعراض بعض المسلمین عن تحیة اإلسالم، واستبدالھا بتحیات أخرى -٤

  . جھل بعض المسلمین بأحكام وآداب تحیة اإلسالم-٥

  : الدراسات السابقة

جدت مجموعة مقاالت كتابیة عن نتف من ھذا الموض�وع          بعد البحث واالطالع و   
تحی��ة اإلس��الم ح��ق م��ن حق��وق الم��سلم عل��ى أخی��ھ أحك��ام وآداب      : لع��ل أوس��عھا ھ��و 

عبد اهللا متولي، لم یتعرض فیھ لألحكام الفقھیة باستفاض�ة كم�ا أن�ھ              / وفضائل للكاتب 
  .تناول الموضوع إجماال ولم یتقید فیھ بالسنة النبویة كما في بحثي 

  : طة البحثخ

  : اشتملت الدراسة على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

أھمی�ة الموض�وع، وأس�باب اختی�اره، والدراس�ات      : أما المقدمة فق�د تناول�ت فیھ�ا     
 .السابقة، وخطة البحث ومنھجي فیھ 

  ) وفضلھاتحیة اإلسالم : ( وأما المبحث األول فعنوانھ

  : وفیھ خمسة مطالب

 سالم لفظ تحیة اإل: المطلب األول.  

 معنى تحیة اإلسالم : المطلب الثاني.  

 كیفیة السالم وصفة الرد: المطلب الثالث .  

 فضل تحیة اإلسالم : المطلب الرابع .  

 إشكاالن وجوابھما : المطلب الخامس.  

  .آداب تحیة اإلسالم، وأحوالھا : فبعنوان: وأما المبحث الثاني

  : وفیھ مطلبان

 تحیة اإلسالم آداب: المطلب األول .  
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 أحوال تحیة اإلسالم : المطلب الثاني.  

  .أحكام تحیة اإلسالم : فعنوانھ: وأما المبحث الثالث

  : وفیھ ستة مطالب

 حكم السالم، والرد على وجھ العموم: المطلب األول.  

 حكم السالم على الصبیان: المطلب الثاني.  

 حكم السالم من وعلى النساء: المطلب الثالث.  

 الم على الفاسق والمبتدعحكم الس: المطلب الرابع.  

 حكم السالم على أھل الكتاب والرد علیھم: المطلب الخامس.  

 حكم السالم على أخالط من المسلمین وغیرھم: المطلب السادس.  

  .توصلت إلیھ في البحث من نتائج ففیھا أھم ما: وأما الخاتمة

  : منھج البحث

  . النبویة عنصرت الموضوع إلى مباحث ومطالب على ضوء األحادیث- ١

  . جمعت األحادیث المتعلقة بھذا الموضوع- ٢

  . خرجت األحادیث من كتب السنة، وذكرت درجتھا- ٣

  . شرحت غریب ألفاظھا التي تحتاج إلى بیان- ٤

استعنت بعد اهللا عز وجل بأقوال األئمة في شرح األحادیث واستنباط األحك�ام    - ٥
  .والفوائد منھا 

  .ا أصلت أقوال األئمة غالًب- ٦

  .وقد راعیت سھولة العبارة، ودقة اللفظ، ووضوح المعنى

وبعد، فھذا جھد المقل أردت بھ وجھ اهللا والدار اآلخرة خدمة لحدیث رس�ول اهللا               
     فإن وفقت إلى تحقیق المطلوب فذلك فضل من اهللا علینا وعلى الن�اس، وإن یك�ن ،

  .كل شيء قدیرفیھ نقص أو تقصیر فأملي في عفو اهللا كبیر، وھو سبحانھ على 

 .وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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  املبحث األول

  حتية اإلسالم وفضلها

  اطب اول

  ظ  ام

  .»وبركاتھ السالم علیكم ورحمة اهللا«: إن تحیة اإلسالم ھي
َخَلَق اللَُّھ آَدَم َعَل�ى  «: قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ویدل على ذلك ما رواه أبو ھریرة     

 َوُھْم َنَفٌر -اْذَھْب َفَسلِّْم َعَلى ُأوَلِئَك النََّفِر : ُصوَرِتِھ، ُطوُلُھ ِستُّوَن ِذَراًعا، َفَلمَّا َخَلَقُھ َقاَل
:  َوَتِحیَّ�ُة ُذرِّیَِّت�َك، َق�الَ    َفاْس�َتِمْع ِإَل�ى َم�ا ُیِجیُبوَن�َك، َفِإنََّھ�ا َتِحیَُّت�َك،         -ِمَن اْلَمَلاِئَكِة ُجُل�وٌس     

َوَرْحَم�ُة اللَّ�ِھ،   : السََّلاُم َعَلْیَك َوَرْحَمُة اللَِّھ، َف�َزاُدوهُ     : السََّلاُم َعَلْیُكْم، َفَقاُلوا  : َفَذَھَب، َفَقالَ 
ِل اْلَخْل�ُق َی�ْنُقُص   َفُكلُّ َمْن َیْدُخُل اْلَجنََّة َعَلى ُصوَرِة آَدَم ُطوُلُھ ِستُّوَن ِذَراًعا، َفَلْم َیزَ : َقاَل

  .)١(»َحتَّى اْلآَن
: السََّلاُم َعَلْیُكْم َوَیُقوُل الرَّادُّ   : َوِصَفُة السََّلاِم َأْن َیُقوَل اْلُمَسلِّمُ    : قال أبوالولید الباجي  
  .)٢(السََّلاُم َعَلْیُكْم َكَما ِقیَل َلُھ: َوَعَلْیُكْم السََّلاُم، َأْو َیُقوُل

 ھ��ذه التحی��ة م��ن اهللا تع��الى ال��ذي خلق��ھ ونف��خ فی��ھ م��ن  ولق��د تعل��م أبون��ا آدم 
  .روحھ وأسكنھ الجنة وأسجد لھ المالئكة 

ھ�ذا الح�دیث ی�دل أن المالئك�ة ف�ى الم�أل       : ق�ال المھل�ب   : یقول ابن بطال رحمھ اهللا    
األعلى یتكلمون بلسان العرب، ویحیون بتحیة اهللا، وأن التحیة بالسالم ھى التى أراد         

األمر بتعلیم العلم من أھلھ والقصد إلیھم فیھ، وأن�ھ م�ن أخ�ذ    : ، وفیھاهللا أن یتحیا بھا 
العلم ممن أمره اهللا باألخذ عنھ فقد بلغ العذر فى العبادة ولیس علی�ھ مالم�ة، ألن آدم         
أمره اهللا أن یأخذ عن المالئكة ما یحیونھ، وجعلھا ل�ھ تحی�ة باقی�ة، وھ�و تع�الى أعل�م             

  .)٣( سنھمن المالئكة، ولم یعلمھ إال لتكون
یحتم�ل أن یك�ون اهللا علم�ھ كیفی�ة ذل�ك تنصی�ًصا،       :  قال ابن حجر نق�ًال اب�ن بط�ال     

  .»فسلم«: ویحتمل أن یكون فھم ذلك من قولھ لھ
  .)٤(ویحتمل أن یكون ألھمھ ذلك: یقول الحافظ ابن حجر

لت��سلم المالئك��ة عل��ى ذریت��ھ ق��ضاًء ل��ذلك الح��ق كقول��ھ  وس��لم آدم عل��ى المالئك��ة؛ 
 َسَلاٌم َعَلْیُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَب�ى        ٢٣َمَلاِئَكُة َیْدُخُلوَن َعَلْیِھْم ِمْن ُكلِّ َباٍب       ﴿َواْل: تعالى

                                                           

 وھ��ذا لفظ��ھ، ٦٢٢٧ رق��م ٥/ ١١اب االس��تئذان، ب��اب ب��دء ال��سالم كت��: البخ��اري ف��ي ال��صحیح )١(
/ ٤ال�خ   . . . كتاب الجنة وص�فة نعیمھ�ا وأھلھ�ا، ب�اب ی�دخل الجن�ة أق�وام               : ومسلم في الصحیح  

٢١٨٤ - ٢١٨٣ .  
   ) .٧/٢٧٩( المنتقي شرح الموطأ  )٢(
  ) . ٩/٥(شرح صحیح البخاري البن بطال  )٣(
  .ف علیھ عند ابن بطال ، ولم أق)٤/ ١١( فتح الباري  )٤(
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  .)١(الدَّاِر﴾
  : وقد جمع ھذا الحدیث فوائد سبع

  . اإلخبار عن صفة خلق آدم : األولى
  .أنا ندخل الجنة علیھا بفضلھ: الثانیة
  .یرتسلیم القلیل على الكث: الثالثة
  .تقدیم اسم اهللا تعالى: الرابعة

  .»السالم علیكم«الرد بالمثل لقولھم : الخامسة
  .الزیادة في الرد: السادسة
  .)٢(إجابة الجمیع بالرد كما یقول الكوفیون واهللا أعلم: السابعة

اب اط  

    ام

لمین لیك�ون  جدیر بالم�سلم أن ی�تعلم معن�ى تحی�ة اإلس�الم والت�ي ھ�ي ش�عار الم�س          
  .على وعي وإدراك بما یحي بھ

: وت��سلم من��ھ. الب��راءة: ، وال��سالم، وال��سالمة)س��لم(م��شتق م��ن الفع��ل : وال��سالم
عالم��ة الم��سالمة، وأن��ھ ال  : أي» ال��سالم عل��یكم«: وقول��ھ. العافی��ة: تب��رأ، وال��سالمة

ال�سالمة م�ن   : معناھم�ا واح�د وھ�و   : التحیة، وال�سالم والتحی�ة  : حرب ھنالك، والسالم 
 اسم اهللا تعالى لسالمتھ من العی�ب : مشتق من السالم، وھو: والتسلیم. اآلفات جمیع

  .والنقص
سالمتھ مما یلحق الخلق : ، قیل معناه»السالم« قال ابن األثیر في اسم اهللا تعالى

س�لم ی�سلم س�المة وس�الًما،     : ال�سالمة، یق�ال   : والسالم في األصل  . من العیب، والفناء  
  .لسالم؛ ألنھا دار السالمة من اآلفاتومنھ قیل للجنة دار ا

كالءة اهللا  : ھو اسم اهللا تعالى، أي    : قیل: وعلى ضوء ما سبق، فإن معنى السالم      
إن اهللا مطل�ع علی�ك فیم�ا    : وقی�ل معن�اه  . اهللا معك، وم�صاحبك  : علیك وحفظھ كما یقال   

ات الخی�ر  إن اس�م اهللا ی�ذكر عل�ى األعم�ال توقع�ا الجتم�اع مع�اني       : وقی�ل معن�اه  . تفع�ل 
: ال��سالمة كم��ا ق��ال اهللا تع��الى  : وقی��ل معن��اه . فیھ��ا، وانتف��اء ع��وارض الف��ساد عنھ��ا   

ِ���م �� �� أ���ب ا���﴿ ِ َ ْ
ِ

َ ْ َ ْ َِ
َ َ ٌَ َ

﴾ )٣(.  

  .)٤(فكأن المسلم أعلم من سلم علیھ أنھ سالم منھ وأن ال خوف علیھ منھ

                                                           

، ٢٣(واآلیتان م�ن س�ورة الرع�د    .بتصرف) ٧/٢١٦(اإلفصاح عن معاني الصحاح البن ھبیرة  )١(
٢٣(  

  . ٣٠٠/ ٥تفسیر القرطبي  )٢(
  .٩١سورة الواقعة اآلیة  )٣(
، المف��ردات ف��ي ٣٩٢/ ٢، النھای��ة ف�ي غری��ب الح��دیث واألث��ر  ٢٠٧٧/ ٤ل��سان الع��رب : انظ��ر )٤(

، م�سلم ب�شرح الن�ووي    ٢٣٣/ ٢٢، عم�دة الق�اري    ١٣/ ١١، ف�تح الب�اري      ٢٣٩غریب القرآن   
  .١٤٨/ ٤، سبل السالم ١٠٤، ١٠٣/ ٨، طرح التثریب ١٤١/ ١٤
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  .فإذا تبین أن تحیة اإلسالم أمن وسالم، فعلینا إشاعتھا لئال تضیع 

ثاب اط  

   ام و ارد

 أمتھ أمور دینھم وأوض�ح لھ�م معالم�ھ، ورس�م لھ�م ح�دوده،        ملسو هيلع هللا ىلصلقد علم النبي    
 ملسو هيلع هللا ىلص وتركھم على المحجة البیضاء لیلھا كنھارھ�ا ال یزی�غ عنھ�ا إال ھال�ك، وق�د ب�ین       

  . كیفیة السالم، وصفة الرد
م ورحم���ة اهللا ال���سالم عل���یك : " فاألف���ضل أن یق���ول الم���َسّلم :أم���ا كیفی���ة ال���سالم 

  .، فیأتي بضمیر الجمع، وإن كان المسلم علیھ واحًدا"وبركاتھ
َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى :  قال ما رواه عمران بن حصین      : والدلیل على ذلك  
اَل النَِّبيُّ َص�لَّى اُهللا     السََّلاُم َعَلْیُكْم، َفَردَّ َعَلْیِھ السََّلاَم، ُثمَّ َجَلَس، َفقَ       : اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقالَ   

ال��سََّلاُم َعَل��ْیُكْم َوَرْحَم��ُة اللَّ��ِھ، َف��َردَّ َعَلْی��ِھ،  : ُث��مَّ َج��اَء آَخ��ُر َفَق��الَ » َع��ْشٌر«: َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم
، َفَردَّ السََّلاُم َعَلْیُكْم َوَرْحَمُة اللَِّھ َوَبَرَكاُتُھ: ُثمَّ َجاَء آَخُر َفَقاَل» ِعْشُروَن«: َفَجَلَس، َفَقاَل

  .)١(»َثَلاُثوَن«: َعَلْیِھ، َفَجَلَس، َفَقاَل
 ملسو هيلع هللا ىلص، ع�ن النب�ي   وفي روایة من ح�دیث س�ھل ب�ن مع�اذ ب�ن أن�س، ع�ن أبی�ھ            

» َأْرَبُع�ونَ «: السََّلاُم َعَل�ْیُكْم َوَرْحَم�ُة اللَّ�ِھ َوَبَرَكاُت�ُھ َوَمْغِفَرُت�ُھ، َفَق�الَ            «: ثم زاد » معناه«
  .)٢(»َضاِئُلَھَكَذا َتُكوُن اْلَف«: َقاَل

:  أن الم��سلم إذا س��لم قائًل��ا»ثالث��ون« و »ع��شرون« و» ع��شر«ومعن��ى قول��ھ 
» ال�سالم عل�یكم ورحم�ة اهللا      «كتب لھ عشر حسنات، فإذا سلم قائًل�ا         » السالم علیكم «

  .كتب لھ ثالثون حسنة» وبركاتھ« كتب لھ عشرون حسنة، فإذا زاد
  .)٣(دئ والرادوھذا الثواب یتحقق للمسلم والمسلم علیھ أي للبا

وی��أتي ب��واو العط��ف، » وعل��یكم ال��سالم ورحم��ة اهللا وبركات��ھ «: ویق��ول المجی��ب
  .وھذا ھو األفضل، واألكمل
ح��صل » ال��سالم عل��یكم«: ق��ال أص��حابنا ف��إن ق��ال المبت��دئ: یق��ول اإلم��ام الن��ووي

  .حصل أیًضا» سالم علیكم«أو » السالم علیك«: السالم، وإن قال
، ف�إن ح�ذف ال�واو    »عل�یكم ال�سالم  « أو» ی�ك ال�سالم  وعل«: فأقل�ھ : وأم�ا الج�واب  

  .أجزأه وكان جواًبا» علیكم السالم«راّدا : فقال
  .بأنھ ال یجزئھ وال یكون جواًبا: وجزم أبو سعد المتولي

وھذا ضعیف، أو غلط، وھو مخالف للكت�اب وال�سنة ون�ص          : یقول اإلمام النووي  
                                                           

، وھ��ذا لفظ��ھ، والترم��ذي ف��ي  ٣٥٠/ ٤كت��اب األدب، ب��اب كی��ف ال��سالم  : أب��و داود ف��ي ال��سنن )١(
ھ�ذا  : ، وق�ال ٢٦٨٩ ، رق�م ٥٣ - ٥٢/ ٥كتاب االستئذان، باب ما ذكر في فضل السالم  : السنن

عل�ي، وأب�ي س�عید وس�ھل ب�ن        : حدیث ح�سن ص�حیح غری�ب م�ن ھ�ذا الوج�ھ، وف�ي الب�اب ع�ن                  
، ٢٧٨ - ٢٧٧/ ٢كتاب االستئذان، باب في ف�ضل الت�سلیم ورده          : حنیف، والدارمي في السنن   

  .٤٤٠ - ٤٣٩/ ٤وأحمد في المسند 
  .٥١٦٩، رقم ٣٥٠/ ٤ كتاب األدب، باب كیف السالم -رواه أبو داود في السنن  )٢(
  .٣٨٤/ ٧، تحفة األحوذي ٣٣٧/ ٣راجع دلیل الفالحین  )٣(
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ْذ َدَخُل�وا َعَلْی�ِھ َفَق�اُلوا َس�َلاًما َق�اَل َس�َلاٌم         ِإ: فق�ال اهللا تع�الى    : أما الكت�اب  . إمامنا الشافعي 
  .)١(ََّقْوٌم ُمْنَكُروَن 

وھذا وإن كان شرًعا لما قبلنا، فقد جاء شرعنا بتقریره وھو ح�دیث أب�ي ھری�رة            
  ف��ي ج��واب المالئك��ة آدم  ھ��ي «:  أخبرن��ا أن اهللا تع��الى ق��ال ملسو هيلع هللا ىلص ف��إن النب��ي

  .ة في ذریتھ واهللا أعلم، وھذه األمة داخل)٢(»تحیتك وتحیة ذریتك
: ل�م یك�ن جواًب�ا فل�و ق�ال     » عل�یكم «واتفق أصحابنا على أنھ ل�و ق�ال ف�ي الج�واب         

  فھل یكون جواًبا؟ » وعلیكم بالواو«
ال��سالم «: أو ق��ال» س��الم عل��یكم «: فی��ھ وجھ��ان ألص��حابنا، ول��و ق��ال المبت��دئ    

ال�سالم  «: ول�ھ أن یق�ول  » س�الم عل�یكم  «: ، فللمجیب أن یقول ف�ي ال�صورتین   »علیكم
  .)٣(﴿ِإْذ َدَخُلوا َعَلْیِھ َفَقاُلوا َسَلاًما َقاَل َسَلاٌم َقْوٌم ُمْنَكُروَن﴾: قال اهللا تعالى. »علیكم

أنت في تعریف السالم وتنكیره    : قال الطیبي نقال عن اإلمام أبي الحسن الواحدي       
  . )٤(بالخیار

  .)٥(ولكن األلف والالم أفضل: ویقول اإلمام النووي
أن ی��سمع ص��احبھ وال یجزئ��ھ دون ذل��ك، وی��شترط أن : م ابت��داًء ورًداوأق��ل ال��سال

  .یكون الرد على الفور، فال یؤخره بعد فترة من الزمن

                                                           

  .٢٥: سورة الذاریات من اآلیة )١(
  .٥سبق تخریجھ في صـ ) ٢(
  .٢٥: سورة الذاریات من اآلیة )٣(
  ) .١٠/٣٠٣٤(شرح المشكاة للطیبي  )٤(
، ط��رح ٢٧، ٢٦/ ٢، زاد المع��اد ١٤٠/ ١٤، م��سلم ب��شرح الن��ووي ٢١٧األذك��ار ص��ـ : انظ��ر )٥(

  .١٠٣/ ٨التثریب 



 

 

 - ٣٧٣١ - 

راب اطا  

  ل  ام

لقد دعا اإلسالم الحنیف إلى إفشاء السالم وحثن�ا علی�ھ ورغبن�ا فی�ھ وحببن�ا إلی�ھ                 
ن الك�ریم، وال�سنة النبوی�ة م�ا یؤی�د ذل�ك،             وبین لنا فضلھ وثمراتھ، وقد جاء في القرآ       

  .وإلیك بعض ما جاء فیھ
  .من القرآن الكریم: أوًال

﴿َوِإَذا ُحیِّیُتْم ِبَتِحیٍَّة َفَحیُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَھا َأْو ُردُّوَھا ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعَلى    : قال اهللا تعالى  
   .)١(ُكلِّ َشْيٍء َحِسیًبا﴾

ردوا علی��ھ أف��ضل مم��ا س��لم أو ردوا علی��ھ بمث��ل م��ا  أي إذا س��لم عل��یكم الم��سلم ف��
  .)٢(سلم، فالزیادة مندوبة، والمماثلة مفروضة

﴿َیاَأیَُّھ��ا الَّ��ِذیَن آَمُن��وا َل��ا َت��ْدُخُلوا ُبُیوًت��ا َغْی��َر ُبُی��وِتُكْم َحتَّ��ى َتْسَتْأِن��ُسوا   : وق��ال تع��الى
  .)٣(ْم َتَذكَُّروَن﴾َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْھِلَھا َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم َلَعلَُّك

﴿َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُیوًتا َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتِحیًَّة ِمْن ِعْن�ِد اللَّ�ِھ ُمَباَرَك�ًة          : وقال سبحانھ 
  .)٤(َطیَِّبًة َكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكُم اْلآَیاِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾
  .أراد المساجد: راھیم النخعي، والحسنوقد اختلف في أي البیوت أراد؟ فقال إب

سلموا على من فیھا من صنفكم، فإن لم یكن في المساجد أحد فالسالم             : والمعنى
یری���د " ال���سالم عل���یكم: "یق���ول: ال���سالم عل���ى رس���ول اهللا، وقی���ل : أن یق���ول الم���رء

  .السالم علینا وعلى عباد اهللا الصالحین: المالئكة، ثم یقول
بیوت المسكونة أي فسلموا على أنف�سكم، قال�ھ ج�ابر ب�ن      ال: وقیل المراد بالبیوت  

ی�دخل ف�ي ذل�ك البی�وت غی�ر         : عبد اهللا، واب�ن عب�اس، وعط�اء ب�ن أب�ي رب�اح، وق�الوا               
ال���سالم علین���ا وعل���ى عب���اد اهللا : الم���سكونة، وی���سلم الم���رء عل���ى نف���سھ ب���أن یق���ول

  .)٥(الصالحین
: والثاني. البیوت كلھاأنھا : أحدھما: في البیوت قوالن: وقال أبو بكر بن العربي

  .أنھا المساجد
: وال��صحیح األول لعم���وم الق��ول وال دلی���ل عل��ى التخ���صیص، فأم��ا قول���ھ تع���الى    

  : ﴿َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم﴾ ففیھا أربعة أقوال
  .سلموا على أھالیكم في بیوتكم، قالھ قتادة: األول
  .إذا دخلتم بیوت غیركم فسلموا علیھم، قالھ الحسن: الثاني
  .إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فیھا من ضیفكم: الثالث

                                                           

  .٨٦: سورة النساء اآلیة )١(
  .٥٣١/ ١تفسیر ابن كثیر  )٢(
  .٢٧: سورة النور اآلیة )٣(
  .٦١: سورة النور اآلیة )٤(
  .٣١٨/ ١٢تفسیر القرطبي  )٥(
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ال�سالم علین�ا وعل�ى      : إذا دخلتم بیوتا فارغة فسلموا على أنفسكم، قول�وا        : الرابع
  .)١(قالھ ابن عمر . عباد اهللا الصالحین

  .األحادیث: ثانًیا
بھ�ذا  أما األحادیث في فضل السالم فھي كثیرة جًدا مما یدل على اھتم�ام اإلس�الم           

  : األدب اإلسالمي نذكر منھا مایلي
  :  إلقاء السالم طریق موصل إلى الجنة-أ 

 ل���م یت���رك لن���ا باًب���ا م���ن أب���واب الخی���ر یوص���لنا إل���ى جن���ة اهللا   ملسو هيلع هللا ىلصإن رس���ولنا 
إف��شاء (ورض��وانھ إال وفتح��ھ لن��ا ودلن��ا علی��ھ، وم��ن الط��رق الموص��لة إل��ى الجن��ة         

  ).السالم
 ملسو هيلع هللا ىلصلما قدم رس�ول اهللا  :  قالن سالم ما رواه عبد اهللا ب: ومما یدل على ذلك 

 فجئت في الناس ألنظر إلیھ ملسو هيلع هللا ىلصقدم رسول اهللا : الناس إلیھ، وقیل )٢(المدینة انجفل
 عرف��ت أن وجھ��ھ ل��یس بوج��ھ ك��ذاب، فك��ان أول ملسو هيلع هللا ىلصفلم��ا اس��تبنت وج��ھ رس��ول اهللا 

َع��اَم، َوَص��لُّوا َی��ا َأیَُّھ��ا النَّ��اُس، َأْف��ُشوا ال��سََّلاَم، َوَأْطِعُم��وا الطَّ  «: ش��يء تكل��م ب��ھ أن ق��ال 
  .)٣(»َوالنَّاُس ِنَیاٌم َتْدُخُلوَن الَجنََّة ِبَسَلاٍم

إف��شاء «: وم��ا أح��وج أم��ة اإلس��الم الی��وم إل��ى تحقی��ق ھ��ذا الھ��دي النب��وي م��ن        
  .حتى نرفع ما حل باألمة من تقاطع وتھاجر وشحناء، وفساد ذات البین» السالم
ین أف��راد األم��ة وتنت��صر  حت��ى یتحق��ق التكاف��ل االجتم��اعي ب��   » وإطع��ام الطع��ام «

  .النفس على شحھا وبخلھا وحرصھا على شھوات الدنیا، ومتاعھا وحطامھا الفاني
لینقطع المسلم ع�ن عالئ�ق ال�دنیا م�ن ل�ذة الن�وم،              » صالة باللیل والناس نیام   «و  

وشھوة النساء لیعیش مع خالقھ وم�واله، یناجی�ھ، وی�دعوه، وی�سألھ م�ن ف�ضلھ ف�إذا           
َس�َلاٌم َعَل�ْیُكْم   ﴿: ي النب�وي دخ�ل الجن�ة ب�سالم لتق�ول ل�ھ المالئك�ة       حقق المسلم ھذا الھد   
  .)٤(﴾ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَھا َخاِلِدیَن

  :  إفشاء السالم سبب لتحقیق المحبة بین المؤمنین-ب 
 دخ�ول الم�ؤمنین الجن�ة       ملسو هيلع هللا ىلصولترغیب المسلمین في إفشاء ال�سالم یعل�ق النب�ي           

 كان ھناك حب ب�ین الم�ؤمنین، وإف�شاء ال�سالم     حتى یحققوا اإلیمان، وال إیمان إال إذا   
  .سبب من أسباب تحقیق المحبة بین المؤمنین

َلا َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َوَلا ُتْؤِمُنوا «: ملسو هيلع هللا ىلصوھذا ما یشیر إلیھ قول النبي  
                                                           

  ).١٤٠٨/ ٣( أحكام القرآن  )١(
/ ١ان الع��رب ، ول��س٢٧٩/ ١النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث . أي ذھب��وا م��سرعین نح��وه: انجف��ل )٢(

  ).جفل( مادة ٦٤٣
، وق�ال ھ�ذا ح�دیث    ٢٤٨٥، رق�م  ٦٥٢/ ٤، )٤٢(باب . كتاب صفة القیامة: الترمذي في السنن )٣(

كتاب إقامة الصالة وال�سنة فیھ�ا، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي قی�ام اللی�ل             : صحیح، وابن ماجة في السنن    
اب ف��ي إف��شاء ب��. كت��اب االس��تئذان:  وھ��ذا لفظ��ھ، وال��دارمي ف��ي ال��سنن١٣٣٤، رق��م ٤٢٣/ ١

ھ��ذا ح��دیث ص��حیح : ، وق��ال١٣/ ٣كت��اب الھج��رة : ، والح��اكم ف��ي الم��ستدرك٢٧٥/ ٢ال��سالم 
  .على شرط الشیخین، ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي

  .٧٣: سورة الزمر اآلیة )٤(
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  .)١(»ُتْم؟ َأْفُشوا السََّلاَم َبْیَنُكْمَحتَّى َتَحابُّوا، َأَوَلا َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْب
  : وفي الحدیث من الفوائد ما یلي

  . أنھ ال یدخل الجنة إال المؤمنون- ١
  . أن محبة المؤمنین من اإلیمان- ٢
  . أن إفشاء السالم سبب لحصولھا- ٣
  . في الحدیث دعوة صریحة إلى إفشاء السالم وبذلھ للمسلمین- ٤
ب الت��الف ومفت��اح اس��تجالب الم��ودة والمحب��ة وإظھ��ار    أن ال��سالم أول أس��با- ٥

  .شعار المسلمین الممیز لھم من غیرھم من أھل الملل
 أن ف����ي ال����سالم ریاض����ة لل����نفس، ول����زوم التواض����ع، وإعظ����ام حرم����ات       - ٦

  .)٢(المسلمین
  :  إلقاء السالم على من عرفت ومن لم تعرف من أفضل أمور اإلسالم-جـ 

شاع ب��ین الم��سلمین وأن ال یخ��ص ب��ھ الم��سلم م��ن إن إف��شاء ال��سالم ینبغ��ي أن ی��
  .یعرفھ من إخوانھ فقط وإنما یلقیھ على من یعرفھ ومن ال یعرفھ

ُتْطِع�ُم  «: َأيُّ اِإلْس�َالِم َخْی�ٌر؟ َق�الَ      : ملسو هيلع هللا ىلص أن رجًل�ا س�أل النب�ي         عن عبد اهللا بن عم�رو       
  .)٣(»ْم َتْعِرْفالطََّعاَم، َوَتْقَرُأ السََّالَم َعَلى َمْن َعَرْفَت، َوَعَلى َمْن َل

أن ی�سلم الم�سلم عل�ى م�ن لقی�ھ       " على من عرفت ومن لم تع�رف      : "ومعنى قولھ 
إخالص العمل هللا، واستعمال التواضع، وإفشاء      : وال یخص ذلك من یعرفھ، وفي ذلك      

  .)٤(السالم الذي ھو شعار األمة
م وفیھ من الفوائد، أنھ لو ت�رك ال�سال        : وحول ھذا الحدیث یقول الحافظ ابن حجر      

  .على من لم یعرف أحتمل أن یظھر أنھ من معارفھ فقد یوقعھ في االستیحاش منھ
وھ��ذا العم��وم مخ��صوص بالم��سلم ف��ال یبت��دئ ال��سالم عل��ى    : ق��ال اإلم��ام الن��ووي 

  .الكافر
وال حج�ة فی�ھ ألن األص�ل م�شروعیة ال�سالم فیحم�ل        : أي الحافظ اب�ن حج�ر     : قلت

 داللة فیھ، بل إن عرف أنھ م�سلم  فال "من لم تعرف" علیھ، وأما" من عرفت"قولھ 

                                                           

كت��اب اإلیم��ان، ب��اب بی��ان أن��ھ ال ی��دخل الجن��ة إال المؤمن��ون، وأن محب��ة  : م��سلم ف��ي ال��صحیح )١(
األدب، ب�اب ف�ي إف�شاء     كت�اب : ، وأبو داود في السنن١٣ رقم ٧٤/ ١... یمانالمؤمنین من اإل

كتاب االستئذان، باب ما جاء ف�ي إف�شاء        : ، والترمذي في السنن   ٥١٩٣، رقم   ٣٥١/ ٤السالم  
كت�اب  : ھ�ذا ح�دیث ح�سن ص�حیح، واب�ن ماج�ة ف�ي ال�سنن        : ، وقال٢٦٩٣، رقم ٥٢/ ٥السالم  

  .٣٦٩٢رقم  ١٢١٧/ ٢األدب، باب في إفشاء السالم 
  . بتصرف- ٣٦/ ٢مسلم بشرح النووي : انظر )٢(
 رق��م ٢١/ ١١كت��اب االس��تئذان، ب��اب ال��سالم للمعرف��ة وغی��ر المعرف��ة : البخ��اري ف��ي ال��صحیح )٣(

كتاب اإلیمان، باب بیان تفاض�ل اإلس�الم وأي أم�وره    :  وھذا لفظھ، ومسلم في الصحیح    ٦٢٣٦
، ٣٥١/ ٤ كتاب األدب، باب إفشاء السالم :، وأبو داود في السنن  ٦٤،  ٦٣ رقم   ٦٥/ ١أفضل  

  .٥١٩٤رقم 
  .١٣٢/ ٢٠، وبذل المجھود ٣٦/ ٢انظر مسلم بشرح النووي  )٤(
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  .)١(فذاك، وإال فلو سلم احتیاًطا لم یمتنع حتى یعرف أنھ كافر
 قد دعا إلى إفشاء السالم على من نعرفھ وم�ن ال نعرف�ھ،   ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان رسولنا   

فإنھ ینبغي أن ال نخص بالسالم من نعرفھ فقط كما ھو حال بعض المسلمین الیوم، ال 
  .ن یعرفھیلقي السالم إال على م

، فق�د أخ�رج   ولقد تنبأ بواقع حالنا الیوم الصحابي الجلیل عبد اهللا ب�ن م�سعود        
ال�سالم  «: البخاري في األدب المفرد بسند صحیح عن ابن مسعود أنھ مر برجل فقال            

إن�ھ س�یأتي عل�ى الن�اس زم�ان یك�ون       : ، فرد علی�ھ ث�م ق�ال   )٢(علیكم یا أبا عبد الرحمن 
  .»السالم فیھا للمعرفة

 ھذا نص الحدیث كم�ا ذك�ره الح�افظ اب�ن حج�ر، وإلی�ك ن�صھ كم�ا ف�ي األدب                  :قلت
المف���رد أذك���ره ألھمیت���ھ وكث���رة فوائ���ده وتعل���ق كثی���ر م���ن أحكام���ھ وفوائ���ده بواقعن���ا  

  . المعاصر
 حدثنا أبو نعیم، عن بشیر بن سلمان، عن سیار أبي الحك�م،     :قال اإلمام البخاري  

ق�د قام�ت ال�صالة، فق�ام وقمن�ا         : ج�اء آذان�ھ   كنا عند عبد اهللا جلوًسا ف     : عن طارق، قال  
معھ، ف�دخلنا الم�سجد ف�رأى الن�اس ركوًع�ا ف�ي مق�دم الم�سجد، فكب�ر ورك�ع، وم�شینا                       

: علیكم ال�سالم ی�ا أب�ا عب�د ال�رحمن، فق�ال        : وفعلنا مثل ما فعل، فمر رجل مسرع فقال       
ظ�ره  صدق اهللا وبلغ رسولھ، فلما صلینا رجع فولج على أھلھ، وجلسنا في مكانن�ا ننت   

عن : فقال. فسألھ. أنا أسألھ: أیكم یسألھ؟ قال طارق: حتى یخرج، فقال بعضنا لبعض
َتْسِلیُم اْلَخاصَِّة، َوُفُشوُّ التَِّجاَرِة َحتَّى ُتِعیَن اْلَمْرَأُة : َبْیَن َیَدِي السَّاَعِة«:  قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

اْلِعْلِم، َوُظُھوُر ال�شََّھاَدِة ِب�الزُّوِر، وكتم�ان        َزْوَجَھا َعَلى التَِّجاَرِة، َوَقْطُع اْلَأْرَحاِم، َوُفُشوُّ       
  .)٣(»شھادة الحق

وإذا كان السالم للمعرفة، أو تسلیم الخاصة قد ظھر في جیل أصحاب النبي : قلت
 ق�د ظھ�ر وتحق�ق ف�ي     ملسو هيلع هللا ىلص وجعلھ من عالم�ات ال�ساعة ف�إن م�ا تنب�أ ب�ھ النب�ي                  ملسو هيلع هللا ىلص

  : واقع الناس وھو
  .جارة وإعانة المرأة لزوجھا فیھا فشو الت- ٢       . تسلیم الخاصة- ١
  .  نشر العلم- ٤        . قطع األرحام- ٣
  .  كتمان شھادة الحق- ٦      .  شھادة الزور- ٥

  :  خیر المتھاجرین الذي یبدأ بالسالم-د 
 المھ�اجرین بالمب�ادرة إل�ى    ملسو هيلع هللا ىلصحرم اإلسالم الھجر ب�ین الم�سلمین وح�ث النب�ي        

  ...ن خیرھما ھو الذي یبدأ بالسالمترك الھجر وإلقاء السالم وذلك بیان أ
ال «:  ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص أن رس�ول اهللا  وھذا ما یشیر إلیھ حدیث أبي أیوب األنصاري   

                                                           

  .٢٣/ ١١فتح الباري  )١(
  .كنیة عبد اهللا بن مسعود )٢(
، والح�اكم ف�ي   ١٠٤٩ رق�م  ٣٦٠البخاري في األدب المفرد، باب من ك�ره ت�سلیم الخاص�ة، ص�ـ      )٣(

ھ��ذا ح��دیث ص��حیح اإلس��ناد ول��م یخرج��اه ووافق��ھ :  وق��ال٧٠٤٣ق��م ح ر) ٤/١١٠(الم��ستدرك 
  .الذھبي 
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یح��ل لرج��ل أن یھج��ر أخ��اه ف��وق ث��الث لی��ال، یلتقی��ان فیع��رض ھ��ذا، ویع��رض ھ��ذا،      
  .)١(»وخیرھما الذي یبدأ بالسالم

جر، وإن لم یرد وإن سلم أحدھما على اآلخر ورد علیھ السالم فقد اشتركا في األ       
  .علیھ فقد باء باإلثم وخرج المسلم من الھجر

َلا َیِحلُّ ِلُمْؤِمٍن َأْن «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قالودلیل ذلك ما رواه أبو ھریرة 
ْیِھ ال�سََّلاَم   َیْھُجَر ُمْؤِمًنا َفْوَق َثَلاٍث، َفِإْن َمرَّْت ِبِھ َثَلاٌث، َفْلَیْلَقُھ َفْلُیَسلِّْم َعَلْیِھ، َفِإْن َردَّ َعلَ             

َوَخ�َرَج اْلُم�َسلُِّم   «َزاَد َأْحَم�ُد  » َفَقِد اْشَتَرَكا ِفي اْلَأْجِر، َوِإْن َلْم َی�ُردَّ َعَلْی�ِھ َفَق�ْد َب�اَء ِباْل�ِإْثمِ               
  .)٢(»ِمَن اْلِھْجَرِة

 إلقاء السالم طریًقا لرفع التھاجر      ملسو هيلع هللا ىلصفانظر رحمني اهللا وإیاك كیف جعل النبي        
  .والخصام بین المسلمین

  : وفي ھذا الھدي النبوي من الفوائد ما یلي
 أنھ یجب على المھاجرین أن یتعمد كل منھما أن یلقى صاحبھ لیب�ادر بإلق�اء           - ١

  .السالم علیھ
  . أن من سلم فقد خرج من الھجر- ٢
  . أن من رد السالم فقد اشترك مع صاحبھ في األجر- ٣
  . أعلم أن من لم یرد السالم فقد باء بإثم صاحبھ، واهللا- ٤

 على إفشاء ال�سالم أن عب�د اهللا ب�ن     ملسو هيلع هللا ىلصوقد بلغ من حرص أصحاب رسول اهللا        
 كان یذھب إلى السوق ویمكث فیھ طویًلا دون حاج�ة إل�ى بی�ع أو ش�راء لیكث�ر       عمر

  . من إلقاء السالم على كل من یلتقي بھ رغبة في اإلكثار من الثواب
 كان یأتي عبد اهللا ب�ن عم�ر        ویوضح لنا ذلك ما رواه الطفیل بن ابي بن كعب أنھ          

َفَیْغ��ُدو َمَع��ُھ ِإَل��ى  . َأنَّ��ُھ َك��اَن َی��ْأِتي َعْب��َد اِهللا ْب��َن ُعَم��رَ  «: فیغ��دو مع��ھ إل��ى ال��سوق، ق��ال 
، َوَال  )٣(َل�ْم َیْم�ُرْر َعْب�ُد اِهللا ْب�ُن ُعَم�َر َعَل�ى َس�َقاطٍ              . َفِإَذا َغَدْوَنا ِإَلى السُّوقِ   : َقاَل. السُّوِق

َفَجْئُت َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر : َقاَل الطَُّفْیُل. َال ِمْسِكیٍن، َوَال َأَحٍد ِإالَّ َسلََّم َعَلْیِھَصاِحِب ِبیَعٍة، َو

                                                           

، كت��اب ٦٠٧٧، رق��م ٥٠٧/ ١٠ال��خ . . كت��اب األدب، ب��اب الھج��رة  : البخ��اري ف��ي ال��صحیح   )١(
: ، وم�سلم ف�ي ال�صحیح   ٦٢٣٧ رق�م   ٢٣/ ١١االستئذان، باب ال�سالم للمعرف�ة وغی�ر المعرف�ة           

، رق�م  ١٩٨٤/ ٤ج�ر ف�وق ث�الث ب�ال ع�ذر ش�رعي           كتاب البر والصلة واآلداب، ب�اب تح�ریم الھ        
 - ٢٧٨/ ٤كت��اب األدب، ب��اب ف��یمن یھج��ر أخ��اه الم��سلم : ، وأب�و داود ف��ي ال��سنن ٢٥٦٠/ ٢٥

كتاب البر والصلة، باب ما جاء ف�ي كراھی�ة الھج�ر       : ، والترمذي في السنن   ٤٩١١، رقم   ٢٧٩
كت��اب : وط��أھ��ذا ح��دیث ح��سن ص��حیح، ومال��ك ف��ي الم : ، وق��ال٤٩١١، رق��م ١٧٦/ ٦للم��سلم 

، ٤١٦/ ٥، وأحم��د ف��ي الم��سند ١٣، رق��م ١٩٢/ ٢ح��سن الخل��ق، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي المھ��اجرة 
٤٢٢، ٤٢١.  

، ط دار ٤٩١٢ رق�م  ٢٧٩/ ٤كتاب األدب، باب ف�یمن یھج�ر أخ�اه الم�سلم     : أبو داود في السنن )٢(
/ ١٠ال�خ  ...كت�اب اإلیم�ان، ب�اب م�ن حل�ف أن ال یكل�م رج�ال         : الغد، والبیھقي في السنن الكبرى    

  .٥١١/ ١٠راجع فتح الباري . ، وصحح الحافظ ابن حجر إسناد أبي داود٦٣
/ ٢ھو الذي یبیع سقط المتاع وھو ردیئ�ة وحقی�رة، انظ�ر النھای�ة ف�ي غری�ب الح�دیث        : السقاط )٣(

٣٧٩.  
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َوَما َتْصَنُع ِفي السُّوِق، َوَأْنَت َال َتِق�ُف َعَل�ى          : َفُقْلُت َلھُ .  ِإَلى السُّوقِ  )١(َفاْسَتْتَبَعِني. َیْومًا
َلِع، َوَال َت��ُسوُم ِبَھ��ا، َوَال َتْجِل��ُس ِف��ي َمَج��اِلِس ال��سُّوِق؟ َق��اَل،  اْلَبْی��ِع، َوَال َت��ْسَأُل َع��ِن ال��سِّ

 َوَك�اَن  -َی�ا َأَب�ا َبْط�ٍن      : َقاَل، َفَقاَل ِلي َعْبُد اِهللا ْب�ُن ُعَم�رَ        . اْجِلْس ِبَنا َھُھَنا َنَتَحدَّثْ   : َوَأُقوُل
  .)٢(»ُنَسلُِّم َعَلى َمْن َلِقَیَنا.  ِإنََّما َنْغُدو ِمْن َأْجِل السََّالِم-الطَُّفْیُل َذا َبْطٍن 

فانظر رحمني اهللا وإیاك إلى فقھ سلف األم�ة، وكی�ف أنھ�م ك�انوا أح�رص الن�اس             
على فعل الخیرات، وتحصیل الحسنات، والتقرب إل�ى اهللا ع�ز وج�ل ب�صالح األعم�ال،            
واستثمارھم لألوقات في طاعة اهللا ونیل مرضاتھ، وقارن ب�ین ح�ال كثی�ر م�ن الن�اس                 

وم كیف یعرضون عن ھدى اإلسالم، ویصرفون أعمارھم في المعاصي، والذنوب،     الی
  . یفعلواآلثام، فما أحرانا أن نحرص على إفشاء السالم كما كان سلفنا الصالح 

 كتطبی�ق عمل�ي إلف�شاء ال�سالم فق�د دع�وا       ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان ھذا فعل أصحاب النب�ي      
  .إلى إفشاء السالم بالقول كذلك

اإلن�صاف م�ن   : ث�الث م�ن جمعھ�ن فق�د جم�ع اإلیم�ان      «: یقول عمار بن یاس�ر     
  .)٣(»نفسك، وبذل السالم للعالم، واإلنفاق من اإلقتار

  ..قد جمع في ھذه الكلمات الثالث خیرات اآلخرة والدنیا: یقول اإلمام النووي
ف��إن اإلن��صاف یقت��ضي أن ی��ؤدي إل��ى اهللا تع��الى جمی��ع حقوق��ھ، وم��ا ی��أمره ب��ھ،    

نھ، وأن یؤدي إلى الن�اس حق�وقھم، وال یطل�ب م�ا ل�یس ل�ھ،       ویجتنب جمیع ما نھاه ع   
  .وأن ینصف أیًضا نفسھ فال یوقعھا في قبیح أصًلا

فمعناه لجمیع الناس فیضمن أن ال یتكبر عل�ى أح�د، وأن          : وأما بذل السالم للعالم   
  .ال یكون بینھ وبین أحد جفاء یمتنع من السالم علیھ بسببھ

 كم��ال الوث��وق ب��اهللا تع��الى، والتوك��ل علی��ھ،     فیقت��ضي: أم��ا اإلنف��اق ف��ي اإلقت��ار   
  .)٤(والشفقة على المسلمین إلى غیر ذلك، نسأل اهللا تعالى الكریم التوفیق لجمیعھ

                                                           

  .٣٣٤/ ٣راجع دلیل الفالحین . أي طلب منھ أن یتبعھ ): فاستتبعني(قولھ  )١(
، وإس�ناده ص�حیح،   ٦ رق�م  ٦٩٢ - ٩٦١/ ٢لسالم، باب جامع ال�سالم  كتاب ا: مالك في الموطأ )٢(

ال�خ  ... باب فضل ال�سالم . ریاض الصالحین: وعزاه اإلمام النووي لإلمام مالك وصححھ، انظر   
  .٣٤٤صـ 

 ١٠٣/ ١ - ف�ي عن�وان ب�اب اف�شاء ال�سالم      -كت�اب اإلیم�ان   : األث�ر رواه البخ�اري ف�ي ص�حیحھ     )٣(
  .١٠٤/ ١لفتح وراجع من وصلھ في ا. معلًقا

  .٤٠٧/ ٢، وزاد المعاد ٢١٧انظر األذكار صـ  )٤(
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  اطب اس

وان وإ  

 اإلشكال األول :  
س�بقھا    أو أنھا تحی�ة لك�ل م�ن   ملسو هيلع هللا ىلصفإن قیل ھل تحیة اإلسالم خاصة بأمة محمد 

  .من األمم؟ 
:  السابق في ق�ول اهللا ع�ز وج�ل آلدم     ن حدیث أبي ھریرة     الظاھر م : قلت

 ما یشعر من أن ھذه التحیة عامة لذری�ة         )١(»الحدیث... َفِإنََّھا َتِحیَُّتَك، َوَتِحیَُّة ُذرِّیَِّتكَ   «
  .آدم 

» تحیتك وتحی�ة ذریت�ك  «: لكن أجاب الحافظ ابن حجر علي ذلك في شرحھ لقولھ       
بعضھم وھم المسلمون، ویدل على أن   : راد بالذریة أي من جھة الشرع، أو الم     : فقال

التحیة خاصة بالمسلمین من ذریة آدم، ما أخرج�ھ البخ�اري ف�ي األدب المف�رد، واب�ن           
ماجة، وصححھ ابن خزیمة من طریق سھیل بن أب�ي ص�الح، ع�ن أبی�ھ، ع�ن عائ�شة                 

  .)٢(»َلى السََّلاِم َوالتَّْأِمیِنَما َحَسَدْتُكُم اْلَیُھوُد َعَلى َشْيٍء، َما َحَسَدْتُكْم َع«: مرفوًعا
  .)٣(وھو یدل على أنھ شرع لھذه األمة دونھم: قال الحافظ ابن حجر

ال�سالم  «: ومما ینبغي التنبھ لھ أنھ إذا كان�ت تحی�ة اإلس�الم كم�ا س�بق بیان�ھ ھ�ي            
، ف��ال یج��وز للم��سلم أن یتغاف��ل عنھ��ا، أو یتناس��اھا، أو »ورحم��ة اهللا وبركات��ھ عل��یكم

صباح الخیر، أو مساء الخیر، : رھا، فال یحق للمسلم أن یحیى أخاه قائًلایستبدلھا بغی
أو أس��عد اهللا ص��باحك، أو م��ساءك، أو أي تحی��ة أخ��رى حت��ى ال یك��ون مخالًف��ا لھ��دى    

تحیة  اإلسالم، وال بأس أن یقول المسلم ذلك من باب الدعاء ألخیھ بعد أن یلقي علیھ
  .اإلسالم

  

 اإلشكال الثاني وجوابھ :  
، »علی��ك ال��سالم«: فق��د ورد النھ��ي ع��ن أن یق��ول الم��سلم : اإلش��كال الث��انيوأم��ا 

علی��ك :  فقل��تملسو هيلع هللا ىلصأتی��ت النب��ي : ألنھ��ا تحی��ة الم��وتى، فع��ن أب��ي ج��ري الھجیم��ي ق��ال 
  .)٤(»ال تقل علیك السالم، فإن علیك السالم تحیة الموتى«: قال. السالم یا رسول اهللا

                                                           

  .٥سبق تخریجھ في صـ  )١(
، رق��م ٢٧٨/ ١كت��اب إقام��ة ال��صالة وال��سنة فیھ��ا، ب��اب الجھ��ر ب��آمین  : اب��ن ماج��ھ ف��ي ال��سنن )٢(

ھ��ذا إس��ناد ص��حیح، ورجال��ھ ثق��ات، اح��تج م��سلم بجمی��ع روات��ھ،       : ، وق��ال ف��ي الزوائ��د  ٨٥٦
 وھ��ذا لفظ��ھ، ٩٨٨، ب��رقم ٤٣٧ - ٤٣٦ص��ـ . ب��اب ف��ضل ال��سالم. المف��ردوالبخ��اري ف��ي األدب 

ال�خ  ... كتاب الصالة باب ذك�ر ح�سد الیھ�ود الم�ؤمنین عل�ى الت�أمین        : وابن خزیمة في صحیحھ   
  .  مطوًلا٥٧٤، برقم ٢٨٨/ ١

  . ٤/ ١١فتح الباري  )٣(
 ٥٢٠٩ رق�م  ٣٥٥ /٤علی�ك ال�سالم   : كت�اب األدب، ب�اب كراھی�ة أن یق�ول    : أبو داود في ال�سنن  )٤(

كت�اب االس�تئذان، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي كراھی�ة أن یق�ول علی�ك            : وھذا لفظھ، والترمذي في ال�سنن     
وھذا حدیث حسن صحیح، والنسائي في عمل الی�وم        : ، وقال ٢٧٢٧ رقم   ٧٢/ ٥السالم مبتدًئا   

  .٣١٨ رقم ٢٨١واللیلیة، باب كیف السالم صـ 



 

 

 - ٣٧٣٨ - 

 أن�ھ  ، فع�ن بری�دة   »للم�وتى  ال�سالم عل�یكم  «:  أن�ھ ق�ال  ملسو هيلع هللا ىلصوص�ح ع�ن النب�ي    
السالم علیكم أھ�ل ال�دیار   «: یعلمھم إذا خرجوا إلى المقابر     ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا  : قال

م���ن الم���ؤمنین والم���سلمین وإن���ا إن ش���اء اهللا بك���م الحق���ون، ن���سأل اهللا لن���ا ولك���م        
  .)١(»العافیة

 یعني حدیث أبي جرى الھجیم�ي  -وقد أشكل ھذا الحدیث    : یقول الحافظ ابن القیم   
 - في ال�سالم عل�ى األم�وات بلف�ظ     ملسو هيلع هللا ىلص طائفة، وظنوه معارضا لما ثبت عنھ  على 
» ف�إن علی�ك ال�سالم تحی�ة الم�وتى         «: بتقدیم السالم، فظنوا أن قول�ھ     » السالم علیكم «

  .إخبار عن المشروع
ف�إن علی�ك   «: وغلطوا في ذلك غلًطا أوجب لھم ظن التعارض، وإنما معن�ى قول�ھ        

أن ال��شعراء وغی��رھم  : ق��ع ال الم��شروع أي إخب��ار ع��ن الوا » ال��سالم تحی��ة الم��وتى  
  : یحیون الموتى بھذه اللفظة كقول قائلھم

  علی�����ك س�����الم اهللا ق�����یس ب�����ن عاص�����م  
   

  ورحمت��������ھ م��������ا ش��������اء أن یترحم��������ا   
    

  فم�����ا ك�����ان ق�����یس ھلك�����ھ ھل�����ك واح�����د 
   

  ولكن�����������ھ بنیان�����������ھ ق�����������وم تھ�����������دما 
    

م  أن یحیى بتحیة األموات ومن كراھتھ لذلك لم یرد على الم�سلِّ           ملسو هيلع هللا ىلصفكره النبي   
  .)٢(بھا

 إنم��ا ھ��و إش��ارة إل��ى م��ا ج��رت ب��ھ الع��ادة ف��ي تحی��ة األم��وات،   ملسو هيلع هللا ىلصفق��ول النب��ي 
  .)٣(والسنة ال تختلف في تحیة األحیاء واألموات

                                                           

  .٩٥٧/ ١٠٧ رقم ٦٧١/ ٢قال عند دخول القبور كتاب الجنائز، باب ما ی: مسلم في الصحیح )١(
  . ٤٢١/ ٢زاد المعاد  )٢(
  .٤٢٠/ ٧انظر تحفة األحوذي )٣(
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  املبحث الثاني

  آداب حتية اإلسالم، وأحواهلا

  اطب اول

  آداب  ام

 حت�ى  ملسو هيلع هللا ىلصما أجمل أن یتخلق المسلم بآداب اإلسالم، ویھتدى بھ�دي س�ید األن�ام     
﴿َلَق�ْد َك�اَن َلُك�ْم ِف�ي َرُس�وِل اللَّ�ِھ ُأْس�َوٌة        : تتحقق القدوة، واألسوة الحسنة، قال اهللا تع�ال       

  .)١(َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیًرا﴾
 وس��ن لن��ا آداًب��ا لل��سالم ینبغ��ي أن نراعیھ��ا ونحققھ��ا،       ملسو هيلع هللا ىلصولق��د ش��رع النب��ي   

  : ونضعھا نصب أعیننا، من ھذه اآلداب
 ت��سلیم ال��صغیر عل��ى الكبی��ر، والم��ار عل��ى القاع��د، والراك��ب عل��ى الماش��ي، - ١

  .والقلیل على الكثیر
ُی���َسلُِّم «:  ق���الملسو هيلع هللا ىلص أن رس���ول اهللا  م���ا رواه أب��و ھری���رة  :وی��دل عل���ى ذل���ك  

  .)٢(» َعَلى الَكِثیِرالصَِّغیُر َعَلى الَكِبیِر، َوالَمارُّ َعَلى الَقاِعِد، َوالَقِلیُل
ُی�َسلُِّم ال�صَِّغیُر َعَل�ى    «: ق�ال  ملسو هيلع هللا ىلص أی�ًضا ع�ن رس�ول اهللا    وما رواه أبو ھری�رة      

  .)٣(»الَكِبیِر، َوالَمارُّ َعَلى الَقاِعِد، َوالَقِلیُل َعَلى الَكِثیِر
  : الحكمة فیمن شرع لھم ابتداء السالم* 

 فق��ال اب��ن بط��ال ع��ن   ق��د تكل��م العلم��اء عل��ى الحكم��ة ف��یمن ش��رع لھ��م االبت��داء،    
وت�سلیم  . ألجل حق الكبیر ألنھ أم�ر بت�وقیره والتواض�ع ل�ھ           : تسلیم الصغیر «: المھلب
ل�شبھھ بال�داخل عل�ى أھ�ل     : وت�سلیم الم�ار  . ألجل ح�ق الكثی�ر ألن حقھ�م أعظ�م        : القلیل

  .)٤(»لئال یتكبر بركوبھ، فیرجع إلى التواضع: وتسلیم الراكب. المنزل
فألن لھ مزیة على الماشي، فعوض الماشي بأن : راكبأما أمر ال: وقال المازري

یبدأه الراك�ب بال�سالم احتیاًط�ا عل�ى الراك�ب م�ن الزھ�و أن ل�و ح�از الف�ضیلتین، وأم�ا                     
فلما یتوقع القاعد منھ الشر، وال سیما إذا كان راكًبا فإذا ابتدأه بالسالم أم�ن   : الماشي

أو ألن الجماع��ة ل��و ابت��دأوا  من��ھ ذل��ك وأن��س إلی��ھ، وأم��ا القلی��ل، فلف��ضیلة الجماع��ة،   

                                                           

  .٢١: سورة األحزاب اآلیة )١(
، رق��م ٥٥/ ١١كت��اب االس��تئذان، ب��اب ی��سلم الراك��ب عل��ى الماش��ي     : البخ��اري ف��ي ال��صحیح  )٢(

الماش�ي، والقلی��ل عل��ى  كت��اب ال�سالم، ب��اب ی��سلم الراك�ب عل��ى   : ، وم�سلم ف��ي ال�صحیح  ٦٢٣٢
كتاب األدب، باب من أولى بالسالم   : ، رقم واللفظ لھما، وأبو داود في السنن       ١٧٠٣/ ٤الكثیر  

  .٥١١٩ رقم ٣٥٢/ ٤
، ٦٢٣١ رق�م  ١٤/ ١١كتاب االستئذان، ب�اب ت�سلیم القلی�ل عل�ى الكثی�ر      : البخاري في الصحیح )٣(

  .٥١٩٨ رقم ٣٥٢/ ٤م كتاب األدب، باب من أولى بالسال: وأبو داود في السنن
  .١٥/ ٩شرح البخاري البن بّطال ) ٤(
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  .)١(لخیف على الواحد الزھو فاحتیط لھ
  .)٢(ھذا المذكور ھو السنة فلو عكسوا جاز وكان خالف األفضل: قال العلماء

یب��دأ األدن��ى منھم��ا  : أم��ا ل��و تالق��ى م��اران أو راكب��ان أو ماش��یان، فق��ال العلم��اء   
  .رغب فیھا في الشرعاألعلى قدًرا في الدین إجالًلا لفضلھ ألن فضیلة الدین م

وعلى ھذا لو التقى راكبان، ومركوب أحدھما أعلى في الحس من مركوب اآلخر  
  .كالجمل والفرس، فیبدأ راكب الفرس

وفي عصرنا لو التقى راكب السیارة، وراك�ب الداب�ة یب�دأ ال�سالم األوَّل، أو           : قلت
 أن یك��ون س��لطاًنا یكتف�ي ب��النظر إل��ى أعالھم�ا ق��دًرا ف��ي ال�دین فیبتدئ��ھ ال��ذي دون�ھ إال    

  .یخشى منھ
وإذا تساوى المتالقیان من كل جھة فكل منھم�ا م�أمور باالبت�داء وخیرھم�ا ال�ذي             

  .)٣(یبدأ بالسالم
  . التحیة بأحسن منھا أو مثلھا- ٢

ومن اآلداب التي ینبغي مراعاتھا أن یرد الم�سلم علی�ھ التحی�ة بأح�سن منھ�ا، أو            
 ِبَتِحیٍَّة َفَحیُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَھا َأْو ُردُّوَھا ِإنَّ اللَّ�َھ َك�اَن َعَل�ى             ﴿َوِإَذا ُحیِّیُتمْ : قال تعالى . مثلھا

  .)٤(ُكلِّ َشْيٍء َحِسیًبا﴾
س�الم  «: ، لم�ن ق�ال  »علیك السالم ورحم�ة اهللا وبركات�ھ   «: ورد األحسن أن یقول   

، وھ�ذا ھ�و   »وبركات�ھ « زاد ف�ي ال�رد   »س�الم علی�ك ورحم�ة اهللا   «: ، ف�إن ق�ال  »علیكم
  .ة فال مزیدالنھای

﴿َقاُلوا َأَتْعَجِبیَن ِمْن َأْم�ِر اللَّ�ِھ َرْحَم�ُت اللَّ�ِھ           : قال اهللا تعالى مخبًرا عن البیت الكریم      
  .)٥(﴾َوَبَرَكاُتُھ َعَلْیُكْم َأْھَل اْلَبْیِت ِإنَُّھ َحِمیٌد َمِجیٌد

وعلی��ك «: ف��ي أول الك��الم فق��ال ) ال��واو(ف��إن انتھ��ى بال��سالم غایت��ھ زاد ف��ي رده  
، »ال��سالم علی��ك«: ، وال��رد بالمث��ل أن یق��ول لم��ن ق��ال »م ورحم��ة اهللا وبركات��ھال��سال

  .»وعلیك السالم«
  .إال أنھ ینبغي أن یكون السالم كلھ بلفظ الجماعة، وإن كان المسلم علیھ واحًدا 

ف��إن مع��ھ » ال��سالم عل��یكم«: إذا س��لمت عل��ى الواح��د فق��ل : ق��ال إب��راھیم النخع��ي
  .)٦(المالئكة

 .م في المجلس الواحد أو أثناء المشي تكرار السال- ٣
ومن آداب اإلسالم أن یكثر المرء من السالم، وأن ال یمل من تكراره، وما أعظم           

 ح��ین ب��ین وأرش��د أن ی��سلم األخ عل��ى أخی��ھ وأن یك��رر ال��سالم إن   ملسو هيلع هللا ىلصھ��دي النب��ي 

                                                           

  ) ٢/٦١٩( ، سبل السالم ١٩/ ١١فتح الباري : وینظر . ٨٧/ ٣" المعلم) ١(
  . بتصرف- ١٦/ ١١فتح الباري  )٢(
  .١٤١/ ١٤مسلم بشرح النووي  )٣(
  .٨٦: سورة النساء اآلیة )٤(
  .٧٣: سورة ھود من اآلیة )٥(
  .٣٠٠ - ٢٩٩/ ٥ي انظر تفسیر القرطب )٦(



 

 

 - ٣٧٤١ - 

  .حالت بینھما شجرة، أو جدار أو حجر
َحُدُكْم َأَخاُه َفْلُیَسلِّْم َعَلْیِھ، َفِإْن     ِإَذا َلِقَي أَ  «:  قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    عن أبي ھریرة    

  .)١(»َحاَلْت َبْیَنُھَما َشَجَرٌة َأْو ِجَداٌر، َأْو َحَجٌر ُثمَّ َلِقَیُھ َفْلُیَسلِّْم َعَلْیِھ َأْیًضا
فیھ حث على إفشاء السالم، وأن یكرر عند كل تغییر حال ولكل جاء : قال الطیبي

  .)٢(وغاد
ِإَذا َلِق�َي َأَح�ُدُكْم    «: ملسو هيلع هللا ىلصى ھ�ذا الھ�دي النب�وي، وتأم�ل قول�ھ            فانظر أخا اإلسالم إل   

إن الم��سلم أخ��و الم��سلم، وعب��ر ب��األخوة ھن��ا لیك��ون باعًث��ا لم��ا بع��ده، وھ��و      »َأَخ��اُه
ف��إن ح��ال بین��ك وب��ین أخی��ك حائ��ل م��ن ش��جرة، أو ج��دار، أو حج��ر، ف��سلم . »ال��سالم«

  .علیھ ألن ھذا لقاء جدید
ھدی���ة الت���ي تبن���ي مجتم���ع الم���ودة، والمحب���ة،   أال م���ا أعظ���م تع���الیم اإلس���الم، و 

  ! والرحمة
ومما یدل كذلك على تكرار السالم عند كل تغییر ح�ال ولك�ل ج�اء وغ�اد، م�ا رواه أب�و          

 َدَخَل اْلَمْسِجَد، َفَدَخَل َرُجٌل، َفَصلَّى ُثمَّ َج�اَء َف�َسلََّم َعَل�ى    ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  ھریرة  
اْرِجْع َفَصلِّ، َفِإنَّ�َك َل�ْم      «:  َعَلْیِھ السََّلاَم، َوَقالَ   ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اللَِّھ    ، َفَردَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اللَِّھ   

، َف�َسلََّم َعَلْی�ِھ،    ملسو هيلع هللا ىلص، َفَرَجَع الرَُّجُل، َفَصلَّى َكَما َكاَن َصلَّى، ُثمَّ َج�اَء ِإَل�ى النَِّب�يِّ              »ُتَصلِّ
، »اْرِجْع َفَصلِّ، َفِإنََّك َلْم ُت�َصلِّ    «:  َقالَ ، ُثمَّ »َوَعَلْیَك السََّلامُ «: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َلُھ َرُسوُل اللَِّھ     

َوالَّ��ِذي َبَعَث��َك ِب��اْلَحقِّ، َم��ا ُأْح��ِسُن َغْی��َر َھ��َذا  : َحتَّ��ى َفَع��َل َذِل��َك َثَل��اَث ِم��َراٍر، َفَق��اَل الرَُّج��لُ 
َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن، ُث�مَّ اْرَك�ْع   ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصََّلاِة َفَكبِّْر، ُثمَّ اْقَرْأ َما َتَیسََّر        «: َفَعلِّْمِني، َقالَ 

َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراِكًعا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقاِئًما، ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ُثمَّ اْجِلْس 
  .)٣(»َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا، ُثمَّ اْفَعْل َذِلَك ِفي َصَلاِتَك ُكلَِّھا

 الم��سجد ملسو هيلع هللا ىلص م��ن الح��دیث أن ال��صحابي ال��ذي دخ��ل عل��ى النب��ي   ووج��ھ الدالل��ة
 وس�لم عل�ى النب�ي    - ول�ذا س�مي بح�دیث الم�سيء ص�التھ       -وصلى ولم یحسن ص�التھ      

وأمره أن یعید الصالة ثم جاء فسلم، وھكذا في كل لقاء جدی�د ك�ان ی�سلم عل�ى                     ملسو هيلع هللا ىلص
  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  . السالم على أھل بیتھ- ٤
و تناس�اھا، أو جھلھ�ا بع�ض الم�سلمین أن     ومن آداب السالم الت�ي تغاف�ل عنھ�ا، أ       

                                                           

 ٣٥١/ ٤كتاب األدب، باب في الرحل یفارق الرجل ث�م یلقی�اه أی�سلم علی�ھ     : أبو داود في السنن )١(
، ٨٨٥٦، رق�م  ٥٠/ ٦، والبیھقي في شعب اإلیمان، فضل السالم على قرب العھ�د    ٥٢٠٠رقم  

  .وإسناده حسن: ، قلت٨٨٥٧
  .١٠٥/ ١٤عون المعبود  )٢(
 - ٢٧٦/ ٢ال�خ  ... ب األذان، ب�اب وج�وب الق�راءة لإلم�ام والم�أموم     كت�ا : البخاري ف�ي ال�صحیح   )٣(

، ٧٩٣ رق��م ٣٢٣ ال��ذي ال ی��تم ركوع��ھ باإلع��ادة ص��ـ    ، وب��اب أم��ر النب��ي   ٧٥٧ رق��م ٢٧٧
 وھ��ذا ٦٢٥١رق��م ٣٩ - ٣٨/ ١١ال��خ ... علی��ك ال��سالم: وكت��اب االس��تئذان، ب��اب م��ن رد فق��ال

، ٦٦٦٧ رق��م ٥٥٧/ ١١ ف��ي األیم��ان  لفظ��ھ، وكت��اب األیم��ان والن��ذور، ب��اب إذا حن��ث ناس��ًیا     
، ٤٥ رق�م  ٢٩٨كتاب الصالة، باب وج�وب ق�راءة الفاتح�ة ف�ي ك�ل ركع�ة            : ومسلم في الصحیح  

٤٦.  



 

 

 - ٣٧٤٢ - 

یسلم على أھل بیتھ إذا دخل علیھم، فإن السالم على أھل بیتھ من وال�دین أو زوج�ة،       
أو أبناء إنما یشیع الحب، والود ویجعل األس�رة كلھ�ا ت�نعم ب�األمن واالس�تقرار، وف�ي                  

  .السالم كذلك بركة على المسلم وعلى أھل بیتھ
َی�ا  «: ملسو هيلع هللا ىلصق�ال ل�ي رس�ول اهللا    :  ق�ال س ب�ن مال�ك      ما رواه أن  : ویدل على ذلك  

  .)١(»ُبَنيَّ ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َأْھِلَك َفَسلِّْم َیُكوُن َبَرَكًة َعَلْیَك َوَعَلى َأْھِل َبْیِتَك
، وما أجمل أن یھتدي بھ المسلمون ف�ي واقعن�ا            ملسو هيلع هللا ىلصما أعظم ھدي النبي     : قلت

ت الت�ي تنمح�ي م�ن البی�وت عن�دما      المعاصر بل في كل زمان ومكان، وما أكثر البرك�ا     
  . یدخل الرجل بیتھ فال یسلم على أھلھ

  . السالم على من اتبع الھدى لغیر المسلمین- ٥
ومن آداب السالم إذا كتب المسلم كتاًبا إلى مشرك وكتب فیھ سالًما أو نحوه، أن 

، ودلی�ل ذل�ك م�ا رواه ال��شیخان م�ن ح�دیث أب��ي      )س��الم عل�ي م�ن اتب�ع الھ��دى   ( یكت�ب 
ِمْن ُمَحمٍَّد َعْبِد اللَّ�ِھ َوَرُس�وِلِھ       «:  كتب ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا    :  في قصة ھرقل   ان  سفی

  .)٢(»الحدیث... َسَالٌم َعَلى َمِن اتََّبَع الُھَدى: ِإَلى ِھَرْقَل َعِظیِم الرُّوِم
فی��ھ ج��واز كتاب��ة ﴿ب��سم اهللا ال��رحمن ال��رحیم﴾ إل��ى أھ��ل الكت��اب،    : ق��ال اب��ن بط��ال 

 المكت��وب إلی��ھ، وفی��ھ حج��ة لم��ن أج��از مكاتب��ة أھ��ل الكت��اب  وتق��دیم اس��م الكات��ب عل��ى
   .بالسالم عند الحاجة

ف�ي ج�واز ال�سالم عل�ى اإلط�الق نظ�ر، وال�ذي ی�دل علی�ھ               : یقول الحافظ ابن حجر   
ال�سالم  « أو» السالم علي من اتب�ع الھ�دى  «السالم المقید مثل ما في الخبر : الحدیث

  .)٣(أو نحو ذلك» على من تمسك بالحق
  .لیغ السالم والرد على المسلم تب- ٦

ومن آداب اإلسالم التي تبني مجتمع المودة، والحب، والرحمة، أنھ إذا أرسل أخ 
  .ألخیھ السالم فإنھ ینبغي أن یبلغ السالم إلى صاحبھ، وأن یرد علیھ السالم

َی�ا َعاِئ�َشُة َھ�َذا    «: ما روتھ أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا قالت      : ودلیل ذلك 
  َوَعَلْیِھ السََّالُم َوَرْحَمُة اللَِّھ َوَبَرَكاُتُھ، َتَرى َما َال : ، َفَقاَلْت»یُل َیْقَرُأ َعَلْیِك السََّالَمِجْبِر

                                                           

 رق��م ٥٩/ ٥كت��اب االس��تئذان، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي الت��سلیم إذا دخ��ل بیت��ھ   : الترم��ذي ف��ي ال��سنن )١(
  .ھذا حدیث حسن غریب: ، وقال٢٧٠٣

، م�ن  ٤٣ - ٤٢/ ١ال�خ  ... الوحي، باب كیف كان بدء ال�وحي كتاب بدء : البخاري في الصحیح )٢(
، ٦٢٦٠ رق��م ٥٠/ ١١ح��دیث طوی��ل، وكت��اب االس��تئذان، ب��اب كی��ف یكت��ب إل��ى أھ��ل الكت��اب       

/ ٣ إل��ى ھرق��ل ی��دعوه إل��ى اإلس��الم  كت��اب الجھ��اد، ب��اب كت��اب النب��ي  : وم��سلم ف��ي ال��صحیح
  .١٧٧٣ رقم ١٣٩٧ - ١٣٩٣

  .٥٠/ ١١فتح الباري  )٣(



 

 

 - ٣٧٤٣ - 

  .)١(» ملسو هيلع هللا ىلصَأَرى، ُتِریُد النَِّبيَّ 
  : وفي ھذا الھدي النبوي من الفوائد ما یلي

  .  مشروعیة إرسال السالم إلى الغیر-أ 
  .لم علیھ تبلیغ السالم إلى المس-ب 
  . وأن المسلم علیھ یرد السالم حین یبلغھ-جـ 

  . رفع الصوت بالسالم لیسمعھ المسلَّم علیھ- ٧
ویستحب أن یرفع المسلم صوتھ رفعة یسمعھ بھ المسلم علیھ، أو علیھم سماًعا     
محقًقا، وإذا تشكك في أنھ یسمعھم زاد في رفعھ واحتاط واستظھر، أما إذا سلم على             

ام، فالسنة أن یخفض صوتھ بحیث یحصل سماع األیقاظ، وال یستیقظ         أیقاظ عندھم نی  
  .)٢(النیام

َفُكنَّا َنْحَتِلُب َفَیْشَرُب ُك�لُّ  «:  الطویل وفیھحدیث المقداد بن األسود    : ودلیل ذلك 
َفَیِج�يُء ِم�َن اللَّْی�ِل    : ِإْنَساٍن ِمنَّا َنِصیَبُھ، َوَنْرَفُع ِللنَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َنِصیَبُھ، َقالَ        

  .)٣(»الحدیث... َفُیَسلُِّم َتْسِلیًما َلا ُیوِقُظ َناِئًما، َوُیْسِمُع اْلَیْقَظاَن
  . النھي عن التسلیم باألكف، والرؤوس، واإلشارة- ٨

وم��ن آداب ال��سالم الت��ي یع��رض عنھ��ا، أو یجھلھ��ا بع��ض الم��سلمین الی��وم أن ال   
رة ألن ھ�ذا م�ن فع�ل الیھ�ود، وق�د نھان�ا اإلس�الم أن              یسلم بكفھ، أو برأس�ھ، أو باإلش�ا       

  .نتشبھ بھم
أح��دھما إس��ناده جی��د، واآلخ��ر إس��ناده ض��عیف   : وق��د ورد ف��ي ذل��ك ح��دیثان 

  : وإلیك الحدیثان
َل�ا ُت�َسلُِّموا   «: ملسو هيلع هللا ىلصق�ال رس�ول اهللا   :  ق�ال  عن جابر ب�ن عب�د اهللا      :الحدیث األول 

  .)٤(»ْسِلیَمُھْم ِباْلَأُكفِّ َوالرُّؤوِس َواْلِإَشاَرِةَتْسِلیَم اْلَیُھوِد َوالنََّصاَرى، َفِإنَّ َت

                                                           

، ٣٥/ ١١كتاب االستئذان، باب تسلیم الرجال على النساء والنساء على الرجال : ي في الصحیحالبخار )١(
 ١٨٩٥/ ٤كتاب فضائل الصحابة، باب من فضل عائشة : ، واللفظ لھ، ومسلم في الصحیح٦٢٩٤رقم 

 ٥٥/ ٥كتاب االستئذان، باب ما جاء ف�ي تبلی�غ ال�سالم       : ، والترمذي في السنن   ٢٤٤٧، رقم   ١٨٩٦ -
كت�اب ع�شرة الن�ساء، ب�اب ح�ب         : ھذا حدیث ح�سن ص�حیح، والن�سائي ف�ي ال�سنن           : ، وقال ٢٦٩٨ رقم

 رقم ١٢١٨/ ٢كتاب األدب، باب رد السالم : ، وابن ماجة في السنن٧٠ - ٦٩/ ٤الرجل بعض نسائھ 
، ٣٥٩/ ٢كتاب االستئذان، باب إذا قرئ على الرجل ال�سالم كی�ف ی�رد         : ، والدارمي في السنن   ٣٦٩٦

  .١٤٦/ ٦، وأحمد في المسند ٢٦٣٨رقم 
  .٢١٩األذكار صـ  )٢(
، ٢٠٥٥ رق��م ١٦٢٥/ ٣كت��اب األش��ربة، ب��اب إك��رام ال��ضیف، وف��ضل إیث��اره      : م��سلم ف��ي ال��صحیح   )٣(

ھ�ذا  : ، وق�ال أب�و عی�سى   ٢٧٢٤ رق�م  ٧٠/ ٥كتاب االستئذان، باب كیف ال�سالم   : والترمذي في السنن  
  .٣/ ٦حدیث حسن صحیح، وأحمد في المسند 

كت�اب عم�ل الی�وم واللیل�ة، ب�اب كراھی�ة الت�سلیم ب�األكف وال�رؤوس،          : ه النسائي في السنن الكب�رى روا )٤(
والم�راد  : قل�ت . ١٦/ ١١س�نده جی�د؛ الف�تح    : ، وقال الحافظ اب�ن حج�ر     ١٠١٧٢ رقم   ٩٢/ ٦واإلشارة  

ال مغ�ایرة ب�ین جی�د وص�حیح      : ال�صحیح ف�الجودة یعب�ر بھ�ا ع�ن ال�صحة، وق�ال بع�ض العلم�اء                 : بالجید
إال لنكت�ة ك�ان یرتق�ي الح�دیث عن�ده م�ن       ) جی�د (إل�ى   ) صحیح(دھم، إال أن الجھبذ منھم ال یعدل عن         عن

راجع تدریب . الحسن لذاتھ ویتردد في بلوغھ الصحیح، فالوصف بھ أنزل رتبة من الرصف بالصحیح           
  .٢١٦ وما بعدھا، وكتابنا أطایب الثمر في مصطلح أھل األثر صـ ١٧٧/ ١الراوي 



 

 

 - ٣٧٤٤ - 

حدثنا قتیبة، حدثنا ابن لھیعة، عن عم�رو        : ما رواه الترمذي قال   : الحدیث الثاني 
َلْیَس ِمنَّا َمْن َتَشبََّھ ِبَغْیِرَنا، «:  قالملسو هيلع هللا ىلصبن شعیب، عن أبیھ، عن جده، أن رسول اهللا 

النَّ��َصاَرى، َف��ِإنَّ َت��ْسِلیَم الَیُھ��وِد اِإلَش��اَرُة ِباَألَص��اِبِع، َوَت��ْسِلیَم    َل��ا َت��َشبَُّھوا ِب��الَیُھوِد َوَل��ا بِ 
  .)١(»النََّصاَرى اِإلَشاَرُة ِباَألُكفِّ

وإذا كان الحدیث الثاني ضعیًفا كما ن�ص عل�ى ذل�ك األئم�ة ف�إن األول یغن�ي           : قلت
  .عنھ بل ویدل على أن الثاني لھ أصل فھو شاھد لھ

 باإلشارة مخصوص ممن قدر على اللفظ حًسا، وش�رًعا، وإال         والنھي عن السالم  
فھ��ي م��شروعة لم���ن یك��ون ف���ي ش��غل یمنع��ھ م���ن ال��تلفظ بج���واب ال��سالم كالبعی���د،        

  .)٢(واألخرس، وكذا السالم على األصم

ب اطا  

ا  ب وال احا وا ، ره م، وا  

 وجعلھ باًبا من أب�واب المحب�ة والم�ودة وش�رع           حث اإلسالم على إفشاء السالم،    
 سنًنا وآداًبا یجدر بالمسلم أن یتخلق بھا ویھت�دي بھ�دیھا، وال�سالم یتأك�د       ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

  .في بعض األحوال، ویخف في بعضھا، وُینھى عنھ في بعضھا
  . فأما أحوال تأكده واستحبابھ فال تنحصر فإنھا األصل

خ��ف، أو یب��اح فھ��ي م��ستثناه م��ن ذل��ك  وأم��ا األح��وال الت��ي یك��ره فیھ��ا، أو ی
  : فمن ذلك. فیحتاج إلى بیانھا

 إذا كان المسلَّم علیھ مشتغًلا بالبول، أو نحو ذلك فیك�ره أن ی�سلم علی�ھ ول�و                  - ١
  .سلم ال یستحق جواًبا

  .  ومن ذلك من كان نائًما أو ناعًسا- ٢
لل�صالة، أو إذا   ومن ذلك من كان مصلًیا، أو مؤذًنا في حال آذانھ، أو إقامتھ    - ٣

  .كان في حمام أو نحو ذلك من األمور التي ال یؤثر السالم علیھ فیھا
  . ومن ذلك إذا كان یأكل واللقمة في فمھ- ٤

 ف��إن س��لم علی��ھ ف��ي ھ��ذه األح��وال ل��م ی��ستحق جواًب��ا، أم��ا إذا ك��ان عل��ى األك��ل،     
ولیست اللقمة في فم�ھ، ف�ال ب�أس بال�سالم ویج�ب الج�واب، وك�ذلك ف�ي ح�ال المبایع�ة            

  .وسائر المعامالت یسلم، ویجب الجواب
  .  وأما السالم في حال خطبة الجمعة- ٥

ف�إن خ�الف    . رون باإلن�صات للخطب�ة    یكره االبتداء بھ ألنھم مأمو    :  فعند الشافعیة 
  وسلم فھل یرد علیھ؟ 

                                                           

/ ٥كتاب االس�تئذان، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي كراھ�ة إش�ارة الی�د بال�سالم          : ترمذي في السننأخرجھ ال )١(
ھ�ذا ح�دیث إس�ناده ض�عیف، وروى اب�ن المب�ارك ھ�ذا               : ، قال أبو عیسى   ٢٧٠٠ رقم   ٥٧ - ٥٦

ف�ي س�نده   : وعزاه الح�افظ اب�ن حج�ر للترم�ذي وق�ال         :  قلت -. الحدیث عن أبن لھیعة فلم یرفعھ     
  .١٦/ ١١راجع فتح الباري . ضعف

  . بتصرف- ١٦/ ١١فتح الباري ) ٢(
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  . ال یرد علیھ لتقصیره:  من األئمة من قال
إن كان اإلنصات واجًبا ال یرد علیھ، وإن كان اإلن�صات س�نة رد             : ومنھم من قال  

  . علیھ واحد من الحاضرین، وال یرد علیھ أكثر من واحد على كل وجھ
  .اءة القرآن وأما السالم على المشتغل بقر- ٦

األولى ترك السالم علیھ الشتغالھ بالتالوة، فإن : فقال اإلمام أبو الحسن الواحدي   
س���لم علی���ھ كف���اه ال���رد باإلش���ارة، وإن رد ب���اللفظ اس���تأنف االس���تعاذة ث���م ع���اد إل���ى    

  .)١(التالوة
  .وفیھ نظر، والظاھر أنھ یسلم علیھ، ویجب الرد باللفظ: یقول اإلمام النووي

فیحم��ل أن . ان م��شتغًلا بال��دعاء م��ستغرًقا فی��ھ، مجم��ع القل��ب علی��ھ أم��ا إذا ك��- ٧
  .ھو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه: یقال

واألظھر عندي في ھذا أن�ھ یك�ره ال�سالم علی�ھ، ألن�ھ یتنك�د                : یقول اإلمام النووي  
  .بھ، ویشق علیھ أكثر من مشقة األكل

ألن�ھ یك�ره ل�ھ قط�ع التلبی�ة،      فیك�ره أن ی�سلم علی�ھ،       .  وأما الملبي في اإلحرام    - ٨
  .)٢(فإن سلم علیھ رد السالم باللفظ نص علیھ الشافعي، وأصحابھ

  
  

                                                           

  .٣٩٤/ ٤المجموع : وینظر ) .١٠/٣٠٤٦( شرح المشكاة للطیبي نقال عن الواحدي  )١(
  .٣٠٤/ ٥، تفسیر القرطبي ٢٣٦/ ٢٣، عمدة القاري ٢٢٤انظر األذكار صـ  )٢(
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  املبحث الثالث

  أحكام حتية اإلســالم

  اطب اول

  م ام وارد  و اوم

لقد حث اإلسالم عل�ى إلق�اء ال�سالم وإف�شائھ، ورغَّ�ب الم�سلمین فی�ھ لم�ا ل�ھ م�ن                     
  . رد والمجتمعأھمیة بالغة للف

  . وحول حكم إلقاء السالم ورده نجمل أقوال أھل العلم في ذلك 
 ذھب أكثر العلماء إلى أن ابتداء السالم سنة مستحبة لیس بواجب وھو س�نة          -أ  

  .على الكفایة
. ، وغیره إجماع المسلمین عل�ى أن ابت�داء ال�سالم س�نة    )١( وقد نقل ابن عبد البر   

ال خالف أن ابتداء السالم سنة أو فرض        : ئمة قال ونقل القاضي عیاض عن بعض األ     
  .على الكفایة، فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنھم

م�ع نق�ل اإلجم�اع عل�ى أن�ھ س�نة،        )فرض على الكفایة: (معنى قولھ: قال عیاض
  .)٢(أن إقامة السنن وإحیاءھا فرض على الكفایة

، ء ال��سالم ف��رض  وخ��الف ھ��ذا اإلجم��اع بع��ض العلم��اء ف��ذھبوا إل��ى أن إلق��ا   -ب 
  : واستدلوا بما یلي

 اس�تدل  )٣(»اْذَھْب َفَسلِّْم َعَلى ُأوَلِئ�َك النََّف�رِ   « :  قولھ في حدیث أبي ھریرة       - ١
  .بھ على إیجاب ابتداء السالم لورود األمر بھ

  .)٤(وھو بعید، بل ضعیف، ألنھا واقعة حال ال عموم لھا: یقول الحافظ ابن حجر
  .)٥(» َأْن ُنْفِشَي السََّلاَمملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرَنا َنِبیَُّنا «:  قال  وما رواه أبو أمامة-ب 

  . یفید الوجوب ما لم تكن ھناك قرینة صارفةملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي 
َح�قُّ الُم��ْسِلِم َعَل�ى الُم��ْسِلِم   «:  ق��الملسو هيلع هللا ىلص أن النب�ي   وم��ا رواه أب�و ھری��رة  -ج�ـ  
َن��اِئِز، َوِإَجاَب��ُة ال��دَّْعَوِة، َوَت��ْشِمیُت   َردُّ ال��سََّالِم، َوِعَی��اَدُة الَم��ِریِض، َواتَِّب��اُع الجَ  : َخْم��ٌس

  .)٧(»ِإَذا َلِقیَتُھ َفَسلِّْم َعَلْیِھ«: وفیھ: ، وفي روایة لمسلم ست)٦(»الَعاِطِس

                                                           

  .٢٨٩/ ٥التمھید : انظر) ١(
  .٦/ ١١، فتح الباري ١٤٠ /١٤، ویراجع شرح النووي )٣/١٤٨(المعلم بفوائد مسلم ) ٢(
  .٢٨٩/ ٥التمھید : انظر . ٥سبق تخریجھ صـ  )٣(
  .١١/٦فتح الباري  )٤(
، ق��ال ف��ي ٣٦٩٣، رق��م ١٢١٨/ ٢كت��اب األدب، ب��اب إف��شاء ال��سالم  : اب��ن ماج��ھ ف��ي ال��سنن  )٥(

  .إسناده صحیح، ورجالھ ثقات: الزوائد
، وم�سلم  ١٢٤٠ رق�م  ١٣٥/ ٣الجن�ائز  كتاب الجنائز، باب األمر باتب�اع  : البخاري في الصحیح )٦(

  .١٧٠٤/ ٤كتاب السالم، باب من حق المسلم للمسلم رد السالم : في الصحیح
  .راجع صحیح مسلم، الموضع السابق )٧(
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  : ووجھ الداللة من وجھین
، والمراد بالحق ما ال ینبغي تركھ »حق المسلم على المسلم«: في قولھ:  األول-

  .وًبا ندًبا مؤكًدا شبیًھا بالواجب الذي ال ینبغي تركھویكون فعلھ إما واجًبا، أو مند
، واألم�ر دلی�ل عل�ى وج�وب االبت�داء       »ِإَذا َلِقیَتُھ َف�َسلِّْم َعَلْی�ھِ     «: في قولھ :  الثاني -

  .)١(بالسالم
  .ھذا عن حكم إلقاء السالم

فالعلم��اء متفق��ون عل��ى أن ال��رد ف��رض؛ ف��إن ك��ان الم��سلَّم علی��ھ    :أم��ا ع��ن ال��رد
 علیھ الرد، وإن كانوا جماعة كان رد السالم فرض كفایة علیھم، ف�إن رد          واحًدا تعین 

واحد منھم سقط الحرج عن الباقین، وإن ترك�وه كلھ�م أثم�وا جمیًع�ا، وإن ردوا كلھ�م           
  .فھو النھایة في الكمال والفضیلة

ویشترط أن یكون الجواب على الفور، فإن أخره ل�م یع�د جواًب�ا وك�ان آثًم�ا بت�رك         
  .)٢(الرد

وق�د تب�ین   : یقول الحافظ ابن حجر »حق المسلم على المسلم خمس«: ي قولھوف
ھنا الوجوب خالًفا لقول ابن بطال المراد حق الحرمة، وال�صحبة،           » الحق«أن معنى   
  .)٣(أن المراد بھ ھنا وجوب الكفایة: والظاھر

ب اطا  

 مم انا   

، وح�ث عل�ى ت�ربیتھم، وتروی�ضھم عل�ى      لقد أولى اإلس�الم عنای�ة فائق�ة باألطف�ال       
العبادة، ومكارم األخالق لینشئوا نشأة صالحة ویكونوا ق�رة ع�ین آلب�ائھم وجن�ًدا م�ن             

  .جنود اإلسالم
ھذا وقد اتفق العلماء على استحباب ال�سالم عل�ى ال�صبیان، ودلی�ل ذل�ك م�ا رواه             

  .)٤(»َعَلْیِھْمَمرَّ َعَلى ِصْبَیاٍن َفَسلََّم  «ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا أنس بن مالك 
  : وفي ھذا الحدیث من الفوائد ما یلي

  . استحباب السالم علي الصبیان الممیزین- ١
  . الندب إلى التواضع- ٢

                                                           

  .٢٩٨ - ٢٩٧/ ٤راجع سبل السالم  )١(
  .٢٩٨/ ٤، سبل السالم ٢٢٠ - ٢١٩، األذكار ١٤٠/ ١٤انظر مسلم بشرح النووي  )٢(
  .١٣٦/ ٣فتح الباري  )٣(
، ٦٢٤٧ رق��م ٣٢/ ١١كت��اب االس�تئذان، ب��اب الت��سلیم عل�ى ال��صبیان   : البخ��اري ف�ي ال��صحیح  )٤(

، وھ��ذا ١٧٠٨/ ٤كت��اب ال��سالم، ب��اب اس��تحباب ال��سالم عل��ى ال��صبیان  : وم��سلم ف��ي ال��صحیح
 رق��م  ٣٥٣/ ٤كت��اب األدب، ب��اب ف��ي ال��سالم عل��ي ال��صبیان      : لفظ��ھ، وأب��و داود ف��ي ال��سنن   

/ ٥كت�اب االس�تئذان، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي الت�سلیم عل�ى ال�صبیان             : ل�سنن ، والترمذي ف�ي ا    ٥٢٠٣
كتاب األدب، بالسالم على : ھذا حدیث صحیح، وابن ماجة في السنن    : ، وقال ٢٧٠١، رقم   ٥٧

كت��اب االس��تئذان، ب��اب ف��ي : ، وال��دارمي ف��ي ال��سنن٣٧٠٠ رق��م ١٢٢٠/ ٢ال��صبیان والن��ساء 
  .٢٦٣٦ رقم ٣٥٨/ ٢التسلیم على الصبیان 
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  . بذل السالم للناس كلھم- ٣
  .)١( وكمال شفقتھ على العالمینملسو هيلع هللا ىلص بیان تواضعھ - ٤

  : الحكمة من السالم على الصبیان* 
ى آداب ال��شریعة، وط��رح األك��ابر رداء ت��دریبھم عل��: وف��ي ال��سالم عل��ى ال��صبیان

  .الكبر، وسلوك التواضع، ولین الجانب
  : حكم رد الصبي* 

وم��ن س��لم عل��ى ص��بي ال یج��ب علی��ھ ال��رد، ألن ال��صبي ل��یس م��ن أھ��ل الف��رض،  
وینبغي لولیھ أن یأمره بالرد لیتمرن على ذلك ول�و س�لم عل�ى جم�ع ف�یھم ص�بي ف�رد                  

ابت�دأ ال�صبي بال�سالم وج�ب عل�ى الب�الغ            الصبي دونھم لم یسقط ع�نھم الف�رض، ول�و           
  .)٢(الرد على الصحیح

  اطب اث

  م ام ن و اء

نظ��ًرا لفتن��ة الم��رأة وت��زیین حبھ��ا للرج��ال، ودع��وة اإلس��الم الم��رأة للت��ستر    
والعفاف، وتح�ریم التب�رج وال�سفور واالخ�تالط، اختل�ف العلم�اء ف�ي حك�م س�الم                   

  : رجال على النساء إلى عدة أقوالالنساء على الرجال وسالم ال
  . منع السالم من النساء للرجال، والسالم من الرجال على النساء: القول األول-

یق�ول اإلم�ام   . ال یسلم الرج�ال عل�ى الن�ساء، وال الن�ساء عل�ى الرج�ال       : قال ربیعة 
  .وھذا غلط: النووي

نھ�ن ُم�نعن م�ن      ال ُی�شرع للن�ساء ابت�داء ال�سالم عل�ى الرج�ال، أل             : وقال الكوفیون 
اآلذان، واإلقامة، والجھر بالقراءة، ق�الوا وی�ستثني المح�رم فیج�وز لھ�ا ال�سالم عل�ى                  

  .محرمھا
 التفری�ق ب�ین ال�شابة والعج�وز س�ًدا للذریع�ة وھ�ذا رأي المالكی�ة                  : القول الثاني  -

  .وطائفة، فیجوز إلقاء السالم على العجوز ویحرم السالم على الشابة
  .قة بین الجمیلة وغیرھا التفر: القول الثالث-

إن ك��ان للرج��ل زوج��ة، أو مح��رم أو أم��ة فكالرج��ل م��ع : یق�ول أب��و س��عد المت��ولي 
الرج��ل، وإن كان��ت أجنبی��ة نظ��ر إن كان��ت جمیل��ة یخ��اف االفتت��ان ل��م ی��شرع ال��سالم ال  
ابتداًء وال جواًبا، فلو ابتدأ أح�دھما ك�ره لآلخ�ر ال�رد، وإن كان�ت عج�وًزا ال یف�تن بھ�ا                   

  .جاز
 جواز السالم من النساء للرج�ال وم�ن الرج�ال عل�ى الن�ساء عن�د                 : الرابع  القول -

  .)٣(أمن الفتنة

                                                           

  .١٤٩/ ١٤سلم بشرح النووي م )١(
  .١٤٩/ ١٤، مسلم بشرح النوري ٣٣/ ١١انظر فتح الباري  )٢(
/ ١١، ف�تح الب�اري   ٢٥٥، األذك�ار ص�ـ   ١٤٩/ ١٤مسلم بشرح النووي : راجع في ھذه القضیة )٣(

  .٢٤/ ٢، زاد المعاد ٣٧
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    ذه اوال* 

أم��ا الق��ول األول ال��ذي من��ع ال��سالم م��ن وعل��ى الن��ساء ألنھ��ن ُم��نعن م��ن األذان،   
  .وھذا غلط: واإلقامة، والجھر بالقراءة، فقد قال عنھ اإلمام النووي

ارق؛ ألن السالم یختلف عن اآلذان وغیره فاألذان فیھ رفع والقیاس مع الف: قلت
  .بالصوت، وسماع كثیر من الناس لھ بخالف السالم

وھو التفرقة بین الجمیل�ة وغی�ر الجمیل�ة فھ�و ق�ول ال دلی�ل        : وأما القول الثالث    
  .علیھ، ثم إن الجمال أمر نسبي یختلف من إنسان آلخر

  : إلیك أدلة القولینو: إذن یبقى القوالن الثاني والرابع
فم���ا رواه البخ���اري ف���ي ص���حیحھ أن ال���صحابة ك���انوا : أم���ا دلی���ل الق���ول الث���اني

ینصرفون من الجمعة فیمرون عل�ى عج�وز ف�ي ط�ریقھم فی�سلمون علیھ�ا فتق�دم لھ�م             
  .)١(طعاًما من أصول السلق، والشعیر

 وھ�ذ ھ�و ال�صواب ف�ي م�سألة ال�سالم عل�ى الن�ساء ی�سلم           : یقول اإلمام اب�ن الق�یم     
  .)٢(على العجوز وذوات المحارم
  .)٣(وفي ھذا الحدیث جواز السالم على النسوة األجانب: ویقول الحافظ ابن حجر

ل�یس عل�ى إطالق�ھ، وإنم�ا ھ�و مقی�د ب�العجوز كم�ا ن�ص عل�ى ذل�ك أص�حاب                     : قلت
  .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 أما دلیل القول الرابع في إباحة السالم على النساء، فما روتھ أسماء بن�ت یزی�د        
  .)٤(» ِفي ِنْسَوٍة َفَسلََّم َعَلْیَناملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ َعَلْیَنا النَِّبيُّ «:  قالت عنھارضي اهللا
والحدیث واضح الداللة عل�ى ج�واز إلق�اء ال�سالم عل�ى الن�ساء، أم�ا تقیی�ده                   : قلت

 دلیال مطلًقا على الجواز، وقد    ملسو هيلع هللا ىلصباألمن من الفتنة فھو وجیھ، وإن كان فعل النبي          
ھذا یتطلب منھا أن تتكلم، ویضاف إلى أم�ن الفتن�ة أن ال   أبیح للمرأة البیع والشراء و  

  .تخضع المرأة بالقول عند السالم 
 ج�واز إلق�اء ال�سالم عن�د أم�ن الفتن�ة، وك�ذا للمع�ارف واألق�ارب               :وخالصة الق�ول  

  .بالشرط المذكور واهللا أعلم

                                                           

 - ٤٩٤/ ٢ ﴿ف�إذا ق�ضیت ال�صالة﴾   : كت�اب الجمع�ة، ب�اب ق�ول اهللا تع�الى     : البخاري ف�ي ال�صحیح   )١(
، وكتاب االستئذان، ب�اب ت�سلیم الرج�ال عل�ى الن�ساء، والن�ساء عل�ى الرج�ال                 ٩٣٨، رقم   ٤٩٥

  .٦٢٤٨ رقم ٣٥/ ١١
  .٢/٢٤زاد المعاد  )٢(
  .٤٩٦ - ٤٩٥/ ٢فتح الباري  )٣(
، ٥٢٠٤، رق��م ٣٥٣/ ٤كت��اب األدب، ب��اب ف��ي ال��سالم عل��ى الن��ساء     : أب��و داود ف��ي ال��سنن   )٤(

 رق��م ٥٨/ ٥ب االس��تئذان، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي الت��سلیم عل��ى الن��ساء  كت��ا: والترم��ذي ف��ي ال��سنن
ال ب�أس بح�دیث عب�د    : ھذا حدیث حسن، ق�ال أحم�د ب�ن حنب�ل        :  بمعناه، وقال أبو عیسى    ٢٧٠٢

، وق��ال محم��د ب��ن إس��ماعیل   )راوی��ان ف��ي اإلس��ناد (الحمی��د ب��ن بھ��رام ع��ن ش��ھر ب��ن حوش��ب    
كتاب األدب، باب السالم  :  السنن شھر حسن الحدیث، وقوى أمره، وابن ماجة في       ): البخاري(

كت�اب االس�تئذان، ب�اب      : ، وال�دارمي ف�ي ال�سنن      ٣٧٠١ رق�م    ١٢٢٠/ ٢على الصبیان والنساء    
  .٢٦٣٧ رقم ٣٥٩/ ٢في التسلیم على النساء 



 

 

 - ٣٧٥٠ - 

راب اطا  

م ادعق واا  م  

فة والمودة والمحبة، وبعض الن�اس یخ�الف أم�ر      إن السالم یوقع في النفوس األل     
اهللا وشرعھ فیرتكب المعاصي والذنوب ویبتدع في دین اهللا ع�ز وج�ل وأمث�ال ھ�ؤالء              

  ھل نلقي علیھم السالم أم ینبغي مقاطعتھم؟ 
جمھور العلماء عل�ى أن�ھ ال ی�سلم عل�ى الفاس�ق، وال المبت�دع، وم�ن اقت�رف                 - ١

  .ذنًبا عظیًما ولم یتب منھ
ترك السالم على أھل المعاصي سنة ماضیة، وبھ قال كثیر من أھ�ل   : مھلبقال ال 

  .)١(العلم في أھل البدع
وقد استدل الجمھور على ما ذھب إلیھ م�ن ع�دم ج�واز ال�سالم عل�ى أھ�ل الف�سق         

: َس�ِمْعُت َكْع�َب ْب�َن َماِل�كٍ    « : والعصیان بما رواه ال�شیخان ع�ن عب�د اهللا ب�ن كع�ب ق�ال             
 َع�ْن َكَالِمَن�ا، َوآِت�ي َرُس�وَل اللَّ�ِھ           ملسو هيلع هللا ىلصلََّف َعْن َتُبوَك، َوَنَھى َرُسوُل اللَِّھ       ُیَحدُِّث ِحیَن َتخَ  

َھْل َحرََّك َشَفَتْیِھ ِبَردِّ السََّالِم َأْم َال؟ َحتَّى َكَمَلْت َخْمُسوَن       : َعَلْیِھ، َفَأُقوُل ِفي َنْفِسي    ملسو هيلع هللا ىلص
  .)٢(»َنا ِحیَن َصلَّى الَفْجَر ِبَتْوَبِة اللَِّھ َعَلْیملسو هيلع هللا ىلصَلْیَلًة، َوآَذَن النَِّبيُّ 

م�ن ل�م ی�سلم عل�ى م�ن اقت�رف       (ولقد روى اإلمام البخاري ھذا الحدیث تحت باب     
وق�ال عب�د   ) ذنًبا ولم یرد سالمھ حتى تتبین توبتھ، وإل�ى مت�ى تثب�ین توب�ة العاص�ي؟          

  .ال تسلموا على شربة الخمر: اهللا بن عمرو
  .ومعلوم أن فقھ اإلمام البخاري في تراجمھ

ألحق بعض الحنفیة بأھل المعاصي من یتعاطى خ�وارم الم�رؤة ككث�رة الم�زاح،               و
  .واللھو، وفحش القول، والجلوس في األسواق لرؤیة من یمر من النساء ونحو ذلك

  . ال یسلم على أھل األھواء: قال مالك: وحكى ابن رشد قال
  .ھمویكون ذلك على سبیل التأدیب لھم، والتبرؤ من: وقال ابن دقیق العید
فإن اضطر إلى السالم على الظلمة بأن دخل علیھم، وخ�اف  : وقال اإلمام النووي 

  .ترتب مفسدة في دینھ، أو دنیاه، أو غیرھما إن لم یسلم سلم علیھم
اهللا : یسلم، وینوي أن السالم اسم من أس�ماء اهللا تع�الى، فكأن�ھ ق�ال            : قال العلماء 

  .)٣(رقیب علیكم
 إلى جواز ابتداء السالم على كل أحد ول�و ك�ان     وخالف بعض العلماء فذھبوا    - ٢

  .)٤(﴿َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا﴾: كافًرا، واحتجوا بقول اهللا تعالى

                                                           

  .٤٠/ ١١، فتح الباري ٢٨انظر األذكار صـ  )١(
 ذنًب�ا وم�ن ل�م ی�رد     كتاب االس�تئذان، ب�اب م�ن ل�م ی�سلم عل�ى م�ن اقت�رف        : البخاري في الصحیح )٢(

كت�اب  :  وھذا لفظھ، ومسلم ف�ي ال�صحیح  ٦٢٥٥ رقم  ٤٠/ ١١الخ  ... سالمھ حتى تتبین توبتھ   
  . مطوًلا٥٣ رقم ٢١٢٠/ ٤التوبة، باب حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیھ 

  .٤١ - ٤٠/ ١١، فتح الباري ٢٢٨األذكار صـ : راجع )٣(
  .٨٣: سورة البقرة اآلیة )٤(
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  . بأن الدلیل أعم من الدعوى:وتعقب
 والقول الحسن لیس دلیًلا عل�ى إلق�اء ال�سالم، ولق�د ق�ال اب�ن عب�اس رض�ي                :قلت

  .)١( إال اهللا ومروھم بھاال إلھ: قولوا لھم: اهللا عنھما وھو حبر األمة
وأرى واهللا أعلم أن ترك السالم إن كان سیؤدي بالعاص�ي والمبت�دع إل�ى اإلق�الع               
عن عصیانھ، وبدعتھ بأن یشعر بالعزلة، ونفور إخوانھ منھ جاز ترك السالم، أما إن 
كان ترك السالم سیؤدي إلى مزید من العصیان والتمرد فاألولى إلقاء السالم، واألخذ      

  . حتي بعود إلى رشده، واهللا أعلم بالصواببیدیھ

  اطب اس

م ام ردب، وال اأ  م  

مما ال شك فیھ أن المسلم ال یمكن أن یعیش بمعزل عن العالم من حول�ھ وب�دھي                
أن یك��ون ھن��اك تعام��ل م��ع أھ��ل الكت��اب وغی��رھم خاص��ة ف��ي مج��ال العل��م والط��ب،          

  .والفضاء والتجارة وغیر ذلك
وبطبیع��ة الح��ال یح��دث لق��اء ب��ین الم��سلمین وغی��رھم، فم��اذا یك��ون التعام��ل فیم��ا  

  یتعلق بإلقاء السالم علیھم؟ 
  . ذھب جمھور العلماء إلى أنھ یحرم ابتداء أھل الكتاب بالسالم-أ 

:  ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص أن رس�ول اهللا      واستدلوا على ما ذھبوا إلیھ بم�ا رواه أب�و ھری�رة             
َلا النََّصاَرى ِبالسََّلاِم، َفِإَذا َلِقیُتْم َأَحَدُھْم ِفي َطِریٍق، َفاْض�َطرُّوُه ِإَل�ى          َلا َتْبَدُءوا اْلَیُھوَد وَ   «

  .)٢(»َأْضَیِقِھ
وإنما نھى عن ذلك ألن االبتداء بال�سالم إك�رام، والك�افر ل�یس أھ�ال ل�ذلك، فال�ذي             
 یناسبھم اإلعراض عنھم، وترك االلتف�ات إل�یھم ت�صغیًرا لھ�م، وتحقی�ًرا ل�شأنھم حت�ى                 

  .كأنھم غیر موجودین
أي ال : معن�اه » إذا لقیتم أحدھم في طریق فاض�طروه إل�ى أض�یقھ        «: ملسو هيلع هللا ىلص وقولھ

  .تنحوا لھم عن الطریق الضیق إكراًما لھم واحتراًما
فتك��ون ھ��ذه الجمل��ة مناس��بة للجمل��ة األول��ى ف��ي المعن��ى، والعط��ف    : وعل��ى ھ��ذا

إلى حرف�ھ حت�ى ن�ضیق    ولیس معنى ذلك، أننا إذا لقیناھم في طریق واسع أن نلجئھم      
  .)٣(علیھم ألن ذلك أذى منا لھم من غیر سبب، وقد نھینا عن أذاھم

إن ال��سالم إنم��ا یوق��ع ف��ي ال��نفس األم��ن، واأللف��ة، والم��ودة، والمحب��ة، وھ��ذا ال     
  .یتحقق إال للمسلم

                                                           

  .١٣/ ٢تفسیر القرطبي  )١(
كت�اب االس�تئذان، ب�اب النھ�ي ع�ن ابت�داء أھ�ل الكت�اب بال�سالم وكی�ف ی�رد            : مسلم ف�ي ص�حیحھ   )٢(

كت��اب األدب، ب��اب ف��ي ال��سالم عل��ى أھ��ل  : ، وأب��و داود ف��ي ال��سنن١٣ رق��م ١٧٠٧/ ٤عل��یھم 
كتاب االستئذان، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي الت�سلیم      : ، والترمذي في السنن٥٢٠٥ رقم ٣٥٤/ ٤الذمة  

  .ھذا حدیث حسن صحیح: ، وقال٢٧٠٥ رقم ٦٠/ ٥ذمة على أھل ال
/ ١١، وعنھ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٩٠/ ٥المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم  )٣(

  .٢٥١/ ١٣، وراجع المغني ٤٢
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ولو سلم عل�ى رج�ل ظن�ھ م�سلًما فب�ان ك�افًرا، ی�ستحب أن              : قال أبو سعد المتولي   
  .رد على سالمي: لھیسترد سالمھ فیقول 
  .أن یوحشھ، ویظھر لھ أنھ لیس بینھما ألفة: والغرض من ذلك

رد : إن�ھ یھ�ودي، فتبع�ھ وق�ال ل�ھ     : سلم على رجل، فقیل لھ وروي أن ابن عمر 
  .)١(على سالمي

  .یجوز ابتداؤھم بالسالم:  وقالت طائفة-ب 
ل�سالم، لقول�ھ   یجوز ابتداء الكافر با: فقد أخرج الطبري من طریق ابن عیینة قال  

﴿ِإنََّما َیْنَھاُكُم اللَُّھ َعِن الَِّذیَن َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَیاِرُكْم َوَظ�اَھُروا            : تعالى
 ، وق�ول إب�راھیم   )٢(َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُھْم َوَمْن َیَتَولَُّھْم َفُأوَلِئ�َك ُھ�ُم الظَّ�اِلُموَن﴾         

، واستدلوا كذلك بقول�ھ    )٣(اَل َسَلاٌم َعَلْیَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّي ِإنَُّھ َكاَن ِبي َحِفیا﴾         ﴿َق: ألبیھ
  .)٤(﴿َفاْصَفْح َعْنُھْم َوُقْل َسَلاٌم َفَسْوَف َیْعَلُموَن﴾: تعالى

 ألبی�ھ ب�أن الق�صد    وأجاب القاضي عیاض عن اآلیة، وكذا ع�ن ق�ول إب�راھیم      
  .عدة، ولیس القصد فیھا التحیةبذلك المتاركة، والمبا

  .)٥(﴿َوُقْل َسَلاٌم﴾ نسخت بآیة القتال: وقد صرح بعض السلف بأن قولھ تعالى
وذھب بعض العلماء إلى جواز إلق�اء ال�سالم عل�یھم لم�صلحة راجح�ة م�ن حاج�ة                 

 .تكون لھ إلیھ، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بینھما، أو لسبب یقتضي ذلك
ن س��لمت فق��د س��لم ال��صالحون، وإن ترك��ت فق��د ت��رك        إ: ق��ال اإلم��ام األوزاع��ي  

  .)٦(الصالحون
  .وھذا القول الذي أجاز السالم إنما ھو للضرورة، وھي تقدر بقدرھا 

  : حكم الرد على أھل الكتاب* 
إذا سلم أھل الكتاب على المسلمین، فذھب الجمھور إلى وجوب الرد علیھم، لكن 

  .»وعلیكم«فقط أو » یكمعل«بل یقال » وعلیكم السالم«ال یقال لھم 
ِإَذا َسلََّم َعَلْیُكْم «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قالودلیل ذلك ما رواه أنس بن مالك 

  .)٧(»َوَعَلْیُكْم: َأْھُل الِكَتاِب َفُقوُلوا
ِإَذا َس�لََّم َعَل�ْیُكُم الَیُھ�وُد،      «:  ق�ال  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا     وما رواه عبد اهللا بن عمر       

                                                           

  .٢٣٦/ ٢٢، وعمدة القاري ٢٢٧األذكار المنتخبة من كالم سید األبرار  )١(
  . ٨سورة الممتحنة آیة رقم  )٢(
  .٤٧: سورة مریم من اآلیة )٣(
  .٨٩: سورة الزخرف اآلیة )٤(
  .٤٣/ ١١فتح الباري : ، وانظر)١٥٠، ٣/١٥١( المعلم بفوائد مسلم  )٥(
  .٤٥/ ١١، والفتح ٢٧/ ٢زاد المعاد  )٦(
 رق�م  ٤٢/ ١١كتاب االستئذان، باب كیف الرد عل�ى أھ�ل الذم�ة بال�سالم     : البخاري في الصحیح )٧(

كتاب السالم، باب النھي عن ابتداء أھ�ل الكت�اب بال�سالم وكی�ف     : حیح، ومسلم في الص   ٦٢٥٨
كتاب األدب، باب رد ال�سالم عل�ى    : ، واللفظ لھما، وابن ماجة في السنن      ١٧٠٥/ ٤یرد علیھم   
  .٣٦٩٧ رقم ١٢١٩/ ٢أھل الذمة 
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  .)١(»َوَعَلْیَك: السَّاُم َعَلْیَك، َفُقْل: ُھْمَفِإنََّما َیُقوُل َأَحُد
 )وعل�یكم (و ) علیكم(وقد جاءت األحادیث التي ذكرھا مسلم : قال اإلمام النووي

  .بإثبات الواو وحذفھا، وأكثر الروایات بإثباتھا
  : وعلى ھذا في معناه وجھان

ی�ًضا أي   أ» وعل�یكم «: فق�ال ) عل�یكم الم�وت   : (أنھ عل�ى ظ�اھرة فق�الوا      :  أحدھما -
  .نحن وأنتم فیھ سواء، وكلنا نموت

وعل�یكم م�ا    : أن الواو ھن�ا لالس�تئناف ال للعط�ف والت�شریك، وتق�دیره            :  والثاني -
  .تستحقونھ من الذم

  .)٢(بل علیكم السام:  وأما من حذف الواو فتقدیره
  .ال یجب الرد علیھم كما ال یجب على أھل البدع:  وقالت طائفة-ب 

أنا مأمورون بھجر أھل البدع تعزی�ًرا  : لصواب األول، والفرقوا: یقول ابن القیم  
  .)٣(لھم، وتحذیًرا منھم بخالف أھل الذمة

والرد على أھل الكتاب ھو الصحیح الذي علیھ جمھور العلماء ویؤی�ده م�ا س�بق                 
  .ملسو هيلع هللا ىلصذكره من أحادیث لكن بالطریقة التي علمنا إیاھا رسول اهللا 

  .ط من المسلمین وغیرھمحكم السالم على أخال: المطلب السادس
إن طبیعة الحیاة تقتضي أن یكون ھناك لقاء بین المسلم وغیره من أھ�ل األدی�ان     

  األخرى وقد یجلس معھ ألمر من أمور الدنیا، فھل یسلم على مجلس كھذا؟ 
إذا م��ر الم��سلم عل��ى مجل��س فی��ھ أخ��الط م��ن الم��سلمین والم��شركین فإن��ھ ی��سلم     

  .علیھم ویقصد السالم على المسلمین
 أنھ مرَّ عل�ى مجل�س فی�ھ أخ�الط م�ن الم�سلمین       ملسو هيلع هللا ىلصودلیل ذلك أنھ قد ثبت عنھ    

والمشركین عبدة األوثان والیھود فسلم علیھم، فف�ي البخ�اري م�ن ح�دیث أس�امة ب�ن                  
ِلَم َحتَّى َمرَّ ِبَمْجِلٍس ِفیِھ َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُأَبيٍّ اْبُن َسُلوَل َوَذِلَك َقْبَل َأْن ُیْس.... « :  قالزید 

َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُأَبيٍّ، َف�ِإَذا ِف�ي الَمْجِل�ِس َأْخ�َالٌط ِم�َن الُم�ْسِلِمیَن َوالُم�ْشِرِكیَن َعَب�َدِة اَألْوَث�اِن                      
َوالَیُھوِد َوالُمْسِلِمیَن، َوِفي الَمْجِلِس َعْبُداللَِّھ ْبُن َرَواَحَة َفَلمَّ�ا َغ�ِشَیِت الَمْجِل�َس َعَجاَج�ُة               

َال ُتَغبِّ�ُروا َعَلْیَن�ا، َف�َسلََّم َرُس�وُل      : َر َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُأَبيٍّ َأْنَفُھ ِبِرَداِئ�ِھ، ُث�مَّ َق�الَ           ، َخمَّ )٤(الدَّابَِّة

                                                           

، ٦٢٥٧ رق�م  ٤٣/ ١١كتاب االستئذان، باب كیف الرد على أھ�ل الذم�ة   : البخاري في الصحیح )١(
، ٦٩٢٨ رق�م  ٢٩٣/ ١٢ال�خ  ... كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالھم، ب�اب إذا ع�رض    و

كت��اب ال��سالم، ب��اب النھ��ي ع��ن ابت��داء أھ��ل الكت��اب بال��سالم وكی��ف ی��رد  : وم��سلم ف��ي ال��صحیح
كت�اب األدب،  : ، وفي الروایات إثب�ات ال�واو، وح�ذفھا، وأب�و داود ف�ي ال�سنن       ١٧٠٥/ ٤علیھم  

كت�اب االس�تئذان،   : ، والدارمي في ال�سنن ٥٢٠٦ رقم ٣٥٤/ ٤أھل الذمة باب في السالم على   
كت�اب ال�سالم،   : ، ومالك ف�ي الموط�أ  ٣٦٣٥، رقم ٣٨٥/ ٢باب في رد السالم على أھل الكتاب  

  .٣، رقم ٩٦٠/ ٢باب ما جاء في السالم على الیھودي والنصراني 
  .١٤٣/ ٤، ومعالم السنن ١٤٥ - ١٤٤/ ١٤مسلم بشرح النووي  )٢(
  .٢٧/ ٢زاد المعاد  )٣(
  .١٥٣/ ١فتح الباري البن حجر . َأي غبارھا الَِّذي تثیره: عجاجة الدابة )٤(
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 .)١(»... َعَلْیِھْم ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّھ 
السنة إذا مر بمجلس فیھ مسلم، وكافر أن یسلم بلفظ التعمیم : قال اإلمام النووي

  .ویقصد بھ المسلم
ھ إذا مر بمجلس یجمع أھل السنة والبدعة، ومجلس فی�ھ      ومثل: وقال ابن العربي  

  .)٢(عدول وظلمة، ومجلس فیھ محب ومبغض
ولعل الحكمة في ذلك أن یشعر غیر المسلم بعظمة اإلسالم وسمو تعالیم�ھ،    : قلت

  .وأحكامھ، وشرائعھ فیعود إلى نداء الفطرة ویؤمن بخالق األرض والسماء
  واهللا عز وجل أعلى وأعلم

 وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوصلى اهللا 

  

                                                           

، ٢٩٨٧، رق�م  ١٥٣/ ٦ الجھاد والسیر، باب الردف عل�ى الحم�ار   كتاب: البخاري في الصحیح )١(
اب ، وكت� ٤٥٦٦ رق�م  ٧٨/ ٨اآلی�ة﴾  ... وكتاب التفسیر، باب ﴿ولتسمعن من الذین أوتوا الكتاب   

، وكتاب االستئذان، باب الت�سلیم ف�ي مجل�س          ٦٢٠٧ رقم   ٦٠٧/ ١٠األدب، باب كنیة المشرك     
كت��اب : ، وم��سلم ف��ي ال��صحیح  ٦٢٥٤ رق��م ٤١/ ١١فی��ھ أخ��الط م��ن الم��سلمین والم��شركین    

  .١٤٢٢/ ٣الجھاد، باب في دعاء النبي وصبره على أذى المنافقین 
  .٤٢٦/ ٤، وزاد المعاد ٤٢ - ٤١/ ١١، فتح الباري ٢٢٧األزكار صـ : راجع )٢(
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  خاتمة البحث

 الحمد هللا، والصالة، والسالم على رسول اهللا، وعلى آلھ وصحبھ والتابعین لھ�م       
  .بإحسان إلى یوم الدین

وبعد، فقد عشنا في رحاب السنة العطرة، نستنشق منھ�ا العبی�ر، ونقتط�ف منھ�ا              
ى بھ��دیھا، ونتفی��أ ظاللھ��ا فیم��ا یتعل��ق بتحی��ة   الثم��ار، ون��ستمد منھ��ا األحك��ام، ونھت��د  

  : اإلسالم، ویمكننا في نھایة ھذا البحث أن نسجل بعض النتائج

  . أھمیة تحیة اإلسالم في حیاة الفرد والمجتمع- ١

  .  أنھا شعار األمة اإلسالمیة - ٢

  . إفشاء السالم أول أسباب التآلف ومفتاح استجالب المودة والمحبة- ٣

  .سالم ریاضة للنفس، ولزوم للتواضع وإعظام حرمات المسلمین أن في ال- ٤

 لتحیة اإلسالم آداب وأحكام على الم�سلم تعلمھ�ا والعم�ل بھ�ا لت�ستقیم حیات�ھ        - ٥
  . مع من حولھ من البشر

  . وجوب التخلق بأخالق اإلسالم والتأدب بأدب النبوة الرفیع- ٦

  . التحذیر من التشبھ بغیر المسلمین في تحیاتھم- ٧

 اعت���زاز الم���سلم بإس���المھ وش���ریعتھ وبشخ���صیتھ الم���سلمة، والتم���ایز ع���ن   -٨
  . المجتمعات األخرى

واهللا أس���أل أن یب���صر األم���ة ب���أمور دینھ���ا، وأن یعلمھ���ا م���ا جھل���ت م���ن أحك���ام  
ش��ریعتھا، وأن یردھ��ا إلی��ھ رًدا جمیًل��ا، كم��ا أس��ألھ س��بحانھ أن یرزقن��ا العل��م الن��افع،     

لقادر علیھ، وآخر دعوان�ا أن الحم�د هللا رب الع�المین    والعمل الصالح، إنھ ولى ذلك وا     
 .وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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 فھرس المراجع

 ھـ ٥٤٣ألبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربي ت : أحكام القرآن 
  .  م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧ تحقیق على محمد البجاوي ط دار المعرفة بیروت لبنان

 ال�دكتور  :  تحقی�ق - ھ�ـ  ٧٥١  ت-للحافظ ابن قیم الجوزی�ة  : ام أھل الذمةأحك
  .  م١٩٨٣  الثانیة- ط دار العلم للمالیین -صبحي الصالح 

 ھ�ـ ط  ٢٥٦ لإلمام أبي عبداهللا محمد بن إسماعیل البخ�اري ت : األدب المفرد 
  . م١٩٨١ - ھـ ١٤٠١ وزارة العدل والشئون اإلسالمیة بدولة اإلمارات

 لإلمام محي الدین أبي زكریا یحیى بن : ر المنتخبة من كالم سید األبراراألذكا
   ھـ ١٤٠٦  ھـ دار الكتاب العربي الطبعة الخامسة عشرة٦٦٧ شرف النووي ت

      ط  -للعالمة المحدث خلیل أحمد السنھانفوري      : بذل الجھود في حل أبي داود 
  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨دار الریان للتراث األولى 

 ألب���ي یعل���ى محم���د عب���د ال���رحمن : ي ب���شرح ج���امع الترم���ذيتحف���ة األح���وذ
  . م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠ األولى -ط دار الكتب العلمیة -المباركفوري 

 ھـ ط دار التراث العربي٧٧٤ للحافظ ابن كثیر ت: تفسیر القرآن العظیم .  
         أب�و عم�ر یوس�ف ب�ن        : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید المؤل�ف

) ھ��ـ٤٦٣: المت��وفى(د ب��ن عب��د الب��ر ب��ن عاص��م النم��ري القرطب��ي   عب��د اهللا ب��ن محم�� 
وزارة عم�وم  : مصطفى بن أحمد العل�وي، محم�د عب�د الكبی�ر البك�ري الناش�ر             : تحقیق

  . ھـ١٣٨٧:  المغرب عام النشر–األوقاف والشؤون اإلسالمیة 
  محمد بن جریر بن یزید ب�ن كثی�ر ب�ن    : جامع البیان في تأویل القرآن المؤلف

أحم��د محم��د ش��اكر : المحق��ق) ھ��ـ٣١٠: المت��وفى(مل��ي، أب��و جعف��ر الطب��ري غال��ب اآل
  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة: الناشر
   ط -ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األن�صاري القرطب�ي     : الجامع ألحكام القرآن 

  . م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥ - لبنان - بیروت -دار إحیاء التراث العربي 
 ھ��ـ ٧٥١ للح��افظ اب��ن ق��یم الجوزی��ة ت : د ف��ي ھ��دي خی��ر العب��اد زاد المع��ا - 
 ١٩٩٦ ھـ ١٤١٧ شعیب األرنؤوط، وعبد القادر األرنؤوط مؤسسة الرسالة: تحقیق

  . م
         لألمی�ر محم�د ب�ن إس�ماعیل        : سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحك�ام

  . ھـ١٤٠٨ بعةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة الرا/  ھـ ط١١٨٢الصنعاني 
 ھ��ـ ٢٧٥  ت-ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ي  : س��نن اب��ن ماج��ة - 
  .عیسى الحلبي مصورة عن ط. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق
 ٢٧٥  ت-للحافظ أبي داود سلیمان بن األش�عث السج�ستاني   : سنن أبي داود 

 . م١٩٨٨ - ١٤٠٨  ط دار الریان للتراث-ھـ 
  ٢٧٩ ت - محمد بن عی�سى ب�ن س�ورة الترم�ذي         ألبي عیسى : سنن الترمذي 

 . مجلد وطبعة دار الفكر٥مصطفى الحلبي  / أحمد محمد شاكر ط:  تحقیق-ھـ 
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  ھ�ـ  ٢٥٥ ت -لإلمام محمد عبد اهللا بن عبد ال�رحمن ال�دارمي        : سنن الدارمي 

 - ھـ ١٤٠٧ األولى  - تحقیق فواز أحمد رمزي، وخالد السبع ط دار الكتاب العربي            -
  .  م١٩٨٧
 للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن على النسائي ت: السنن الكبرى 
 ط دار الكت�ب  -عبد الغفار البنداري، وسید ك�سروي ح�سن   /  تحقیق دكتور- ھـ   ٣٠٣

  . م١٩٩١ - ھـ ١٤١١  األولى- لبنان - بیروت -العلمیة 
 ھـ ط دار الحدیث، ٣٠٣  ت-للحافظ النسائي : سنن النسائي   
 لإلمام أبي عب�د اهللا محم�د ب�ن إس�ماعیل     ): الجامع الصحیح( ريصحیح البخا

  . ط دار الریان) الفتح( ھـ، مع ٢٥٦البخاري ت 
    بن بطال أبي الح�سن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن عب�د المل�ك                 شرح صحیح البخاري ال

 -مكتب�ة الرش�د     : أب�و تم�یم یاس�ر ب�ن إب�راھیم دار الن�شر            : تحقیق) ھـ٤٤٩: المتوفى(
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، : بعةالریاض الط/ السعودیة 

 محم��د ب��ن عب��د الب��اقي ب��ن یوس��ف . ش��رح الزرق��اني عل��ى موط��أ اإلم��ام مال��ك
مكتب�ة الثقاف�ة   : الناش�ر . ط�ھ عب�د ال�رءوف س�عد     : الزرقاني المصري األزھري تحقیق   

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى، :  القاھرة الطبعة–الدینیة 
   ھ�ـ  ٣١١اق بن خزیمة ت     لإلمام أبي بكر محمد بن إسح     : صحیح ابن خزیمة 

 ١٩٧٥ ھـ ١٣٩٥محمد مصطفى األعظمي المكتب اإلسالمي األولى : رتحقیق الدكتو
 .م

   تحقی�ق . ھ�ـ ٢٦١ لإلم�ام أب�ي الح�سین م�سلم ب�ن الحج�اج ت      : ص�حیح م�سلم :
  .الحلبي ط. محمد فؤاد عبد الباقي

        للح�افظ العراق�ي وول�ده أب�ي زرع�ة ط دار         : طرح التثریب ف�ي ش�رح التقری�ب
  . عیسي الحلبي ف، طالمعار
 ھ�ـ  ٨٥٥ للحافظ بدر الدین العیني ت: عمدة القاري شرح صحیح البخاري - 

  . ط دار إحیاء التراث العربي
      للعالم�ة أب�ي الطی�ب محم�د ش�مس الح�ق            : عون المعبود شرح سنن أبي داود

  .  م١٩٦٩ - ھـ ٢٣٨٩ الثانیة / العظیم آبادي ط
  ٨٥٢  ت-ن حج�ر الع�سقالني   للح�افظ اب�  : فتح الباري شرح صحیح البخ�اري 

  . م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧  األولى- ط دار الریان للتراث -ھـ 
 ط دار المعارف- ھـ ٧١١  ت-البن منظور : لسان العرب  .  
   للحافظ أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا المع�روف  : المستدرك على الصحیحین

 . ط دار الفكر- ٤٠٥  ت-بالحاكم 
 المكت�ب    ط- ھ�ـ  ٢٤١  ت-ن حنبل ال�شیباني  لإلمام أحمد بن محمد ب: المسند

  . م١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨  الثانیة- لبنان - بیروت -اإلسالمي 



 

 

 - ٣٧٥٨ - 

  
 ط - ھـ ٣٨٨  ت-ألبي سلیمان حمد بن محمد الخطاب البستي : معالم السنن 

  . م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦  األولي- بیروت -العلمیة 
    ب�ن عم�ر التَِّمیم�ي      أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن عل�ي            : الُمْعلم بفوائد مسلم المؤلف

ف�ضیلة ال�شیخ محم�د ال�شاذلي النیف�ر          : المحق�ق ) ھـ٥٣٦: المتوفى(المازري المالكي   
 م، والج��زء الثال��ث ص��در بت��اریخ  ١٩٨٨ال��دار التون��سیة للن��شر ط الثانی��ة،  : الناش��ر
  .م١٩٩١
 عبد اهللا بن عبد /  تحقیق الدكتور- ھـ ٦٢٠  ت-البن قدامة الحنبلي : المغني

ط دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع     . عبد الفتاح الحلو  /  والدكتور المحسن التركي، 
  .  م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣  الثانیة-

    ألب��ي القاس��م الح��سین ب��ن محم��د المع��روف      : المف��ردات ف��ي غری��ب الق��رآن
  .  لبنان- بیروت - دار المعرفة - ھـ ٥٠٢  ت-بالراغب األصفھاني 

        ھ�ـ  ٦٢٦  ت-القرطب�ي  للح�افظ  : المفھ�م لم�ا أش�كل م�ن تلخ�یص كت�اب م�سلم 
 . م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧ - دار ابن كثیر -األولى 
 ت -لإلم��ام مح��ي ال��دین الن��ووي : المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم ب��ن الحج��اج 
  . م١٩٨١ - ھـ ١٤٠١ - ط دار الفكر - ھـ ٦٧٦
 محمد فؤاد عب�د الب�اقي ط عی�سي    :  ھـ تحقیق١٧٩ الموطأ لإلمام مالك بن أنس ت
  . الحلبي
   لإلمام محمد الدین أب�ي ال�سعادات تحقی�ق        : ب الحدیث واألثر  النھایة في غری :

  .  بیروت-المكتبة العلمیة  طاھر أحمد الزاري، ومحمود محمد الطناحي ط
  للعالم��ة محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د  : نی��ل األوط��ار م��ن أحادی��ث س��ید األخی��ار

  . نشر مكتبة دار التراث- ھـ ١٢٥٠  ت-الشوكاني 
  




