
 آداب السالم
وبعد:  ملسو هيلع هللا ىلصهلل والصالة والصالم عىل رسول اهلل  احلمد

 ارياتالذ سورةمن تفسري  فهذه بعض آداب السالم انتقيتها

 .للعالمة ابن عثيمني

التحية واجب، لقول اهلل تبارك وتعاىل:  أن رد اعلم-1

 [،٦٨النساء: ] چخبحب جب يئ ىئ مئ       حئ جئ یچ

ان إنس أي   ا، فيشمُل ين  ي  ن ُي  ومل يذكر م   چجئ یچفقال: 

ها كام قال: ، أو مثله  ت  ن حتي  ونرد عليه أحسن م   ه  فإننا نحي   يينا،ُي 

فبدأ ، چخبحب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یچ

أي: ردوا مثلها،  وها،د  ألنه هو األفضل، أو رُ  ؛باألحسن

 أحد من اليهود، أو النصارى، أو ويشمل هذا ما إذا سلم علينا

البوذيني، أو غريهم، فنرد عليهم، لكننا ال نبدأ اليهود 

 .ذلكعن  لنهي النبي والنصارى بالسالم،

هو: السالم عليكم، وأما أهالً  املرشوع   الم  الس   إن-2

ليس  وسهاًل، ومرحبًا، وكيف حالك وما أشبهها، فهذا

 .املرشوع أن تبدأ أوالً بالسالمبمرشوع، 

الصغري عىل الكبري؛ ألن حق الكبري  السنة أن يسلم من-3

غري الكبري، فيبدأ الص عىل الصغري أعظم من حق الصغري عىل

هل يدع ف بالسالم عىل الكبري، ولكن إذا قدر أن الصغري مل يسلم

 الكبري السالم، ألن احلق له، أو يسلم لئال تفوت السنة؟

يسلم لئال تفوت السنة، فكون اإلنسان يقول:  :بواجلوا

، هذا خطأ، صحيح أنك  أنا صاحب احلق، ملاذا مل يسلم عيل 

مل  ، لكن إذاليك  ع   و  هُ  م  ل  س  صاحب احلق وأن املرشوع أن يُ 

 .يفعل فسلم أنت

إذا ف ولو كان القاعد أصغر،، يسلم املايش عىل القاعد  -4

نًّا، صغر منه سمر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه، ولو كان أ

أنه يسلم عىل وقد كان من هدي النبي رًا،د  أو ق  

، أن عالتواض، ويف ذلك فوائد عظيمة منها: إذا مر هبم الصبيان

 ؛الرمحةإذا سلم عىل من هو دونه، ومنها  اإلنسان يضع نفسه

 الرمحة، وقد أخرب النبي عليه ألن سالمك عىل الصغار نوع من

ومنها  ،-عز وجل- الصالة والسالم أن الرامحني يرمحهم اهلل

، يعني أن الصبي يعرف تعويد هؤالء الصبيان عىل السالم

املسلمني أن يسلم بعضهم عىل بعض، فيأخذ من هذا أدبًا  شعار

 .شبابه وبعد هرمه وخلقًا ينتفع به يف

 قابلت القليل عىل الكثري كالصغري مع الكبري، فإذا يسلم-5

مجاعة مخسة وستة فيسلم اخلمسة عىل الستة، ألن الستة فيهم 

الزيادة هلا حق الزائد، فيسلم القليل عىل الكثري،  زيادة، فهذه

نة الكثري عىل القليل، لئال تفوت الس وإذا مل يفعلوا فليسلم

 .بينهم

فإذا تقابل رجالن أحدمها  الراكب عىل املايش، يسلم-٨

لراكب ا رته أو عىل بعريه فيسلميميش، والثاين راكب يف سيا

عىل املايش، ألن الراكب له علو فيسلم عىل املايش، ألن السنة 

 .هبذا جاءت

كذلك الصاعد عىل النازل، فلو أن اثنني التقيا يف درجة  -7

الصاعد هو الذي يسلم عىل النازل، وإذا مل تأت السنة  سلم فإن

ال حيل »: ملسو هيلع هللا ىلصلنبي فليبدأ هبا الثاين، قال ا ممن عليه أن يبدأ هبا

أخاه فوق ثالث، يلتقيان فيعرض هذا  للمسلم أن هيجر

خريمها،  :قال، »ويعرض هذا، وخريمها الذي يبدأ بالسالم

 ؛فدل ذلك عىل أن من بدأ غريه بالسالم فهو خري، وهو كذلك

سلمت حصلت عرش حسنات، ثم إذا رد صاحبك  ألنك إذا

يصل عرش  ذي جعلهحصل عرش حسنات، والسبب ال

حسنات هو البادي، لوال أنه سلم ما رد، فتكون أنت متسببًا 

وهلذا قال العلامء:  ؛الذي عمل عمالً صاحلًا فلك أجره هلذا



، ثم أوردوا عىل هذا إشكاالً ورده واجب ابتداء السالم سنة،

ضل فكيف تكون السنة أف فقالوا: ابتداء السالم أفضل من رده،

 عدة الرشعية أن الواجب أفضل، كام قالمن الواجب؟ والقا

ب إيل  بيشء أحب  إ»اهلل تعاىل يف احلديث القديس:   يل  مماما تقر 

 .»افرتضت عليه

أجابوا عن ذلك قالوا هذا اإلشكال جوابه: أن هذا 

مبنيًّا عىل السنة، فصارت السنة التي بني عليها  الواجب كان

 .واب أجر الرادأجره اخلاص وث الواجب، ملن أتى هبا ثواب

 أن يكون بصوت مسموع، فبعض الناس ينبغي-٦

يالقيك ويسلم لكن تشك: هل سلم أو ال؟ ألنه مل يرفع صوته، 

الصوت عىل وجه يدل عىل أنك فرح هبذا  وهذا غلط، ارفع

 ،بصوت مزعج ال ،األخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه

سمع، وعىل العكس من ذلك، بعض الناس ال يُ  وال بخافت  

ول: بني الغايل واجلايف، فنق وسط   ينُ مزعج، والد   يسلم بصوت

 .أخوك ويكون بأدب واحرتام سلم سالمًا مسموعًا يسمعه

 ج  الو   آداب السالم أيضًا: أن يكون املسلم منبسطُ  من-9
 ه 

 ،وجه طلق، فإن من املعروف أن تلقى أخاك بر  د  الص   منرشُح 

فإن طالقة الوجه وانرشاح الصدر واالبتسامة يف وجه أخيك 

األمور املطلوبة ملا فيها من إدخال الرسور عىل  ال شك أهنا من

إخوانك من األمور املستحبة  إخوانك، وإدخال الرسور عىل

 .»كل معروف صدقة: »ملسو هيلع هللا ىلصالتي ُتؤجر عليها، لقول النبي 

شخصًا وقال:  ملحمول إن كان احلامل لهالسالم ا رد-11

فالن يسلم عليك. فقل: عليك وعليه السالم، وإن شئت فقل: 

السالم، أي عىل الذي محله، أما إذا كان حمموالً بكتابة  عليه

كتابًا، وقال: السالم عليكم ورمحة اهلل  يعني إنسان كتب لك

وإذا ابك بكتاب فرد عليه بجو وبركاته. فإن كنت تريد أن جتيبه

ك إلي كان ال يتاج إىل جواب مثل أن يكون الشخص كتب

كتابًا خيربك بخرب ال يتاج إىل جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب 

السالم ورمحة اهلل وبركاته، ال أقول وجوبًا، ألن  فقل: عليك

سبيل االستحباب، رجل دعا  صاحبك لن يسمع، لكن عىل

 .لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب

 هلل أعلموا

 

 

 

 

 


