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ملخص البحث :
ة) وقـد اعتمـد یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على (مقاصد السالم في الشریعة اإلسالمی

الباحــث علــى مــنهج التأصــیل الشــرعي التحلیلــي فــي تناولــه للنصــوص فــي القــرآن والســنة، وقــد قــدم 

تعریـف السـالم فـي اللغــة احـث حیـث تنـاول فـي المبحــث األول الباحـث بحثـه علـى شـكل خمســة مب

الثالث والسنة وتطرق في المبحثواالصطالح وكان المبحث الثاني بیانًا لمعنى السالم في القرآن

للكــالم عــن اقتــران الســالم بالرحمــة وكــان المبحــث الرابــع بیانــًا لحكــم إلقــاء الســالم ورّده والمبحــث 

: إن اإلسـالم جـاء م وقد خلص الباحث إلى نتائج منهـاالخامس بیان الحاالت التي یكره فیها السال

لمسـلم علـى أخیـه لینهـي الحـرب وسـفك الـدماء ثـم جعـل السـالم مـن حـق الـه بالسالم وأعلنه شـعارًا 

إلــى غیرهــا مــن النتــائج الموضــحة فــي ثنایــا …المســلم حــین یلقــاه وقــّرن اإلســالم الســالم بالرحمــة 

البحث .

Greetings : Meaning and Rules in Islamic Legislation

Abdul Salam Ebrahem Majed
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:
The present research sheds light on greeting in Islam. The

researcher depended on the original legislative analysis in dealing with
the Quranic and Sunna texts. The research is divided into five sections.
Section One deals with the linguistic definition of greeting. Section Two
is devoted to the meaning of greeting in Quran and Sunna. Section Three
discusses the relationship between greeting and mercy. Section Four
shows the roles of responding to saying “peace be on you”. Section Five
shows the cases in which it is hated to say “peace be on you”. The most
important results arrived at are that peace is a slogan for the Islamic
religion, which forbids war and blood shedding. It is obligatory to say
“peace be on you” when we meet other Muslims and it is associated with
mercy.
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:المقدمة
الحمــد هللا رب العــالمین والصــالة والســالم علــى خــاتم األنبیــاء والمرســلین محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وبعد : 

ن الدین اإلسالمي یمتاز بأنه دین اجتماعي وكان مجيء اإلسالم تغییرًا شامًال للعادات فإ

ن الســـالم شـــعارًا الســـیئة وتشـــجیعًا للعـــادات الحســـنة مـــن نشـــر األلفـــة والمحبـــة ، ومـــن هنـــا فقـــد أعلـــ

لإلسالم عقیدة وُخُلقًا وسلوكًا ونظامًا فإذا هو واإلسالم معنى واحد وحقیقة واحدة ال انفصام بینهما 

،، ان اإلسالم والسالم كلمتان مشتقتان من مادة واحدة فـي األصـل وان السـالم هـو تحیـة اإلسـالم

تقربــون إلــى اهللا بعبــودیتهم بهــذا والســالم اســم مــن أســماء اهللا الحســنى وان المســلمین دون غیــرهم ی

.١االسم ، (وان السالم في اإلسالم ضرورة الستمرار الحیاة فوق هذه األرض)

وان وشــیجة الســالم وشــیجة ملحمــة بــین المبــدأ والغایــة وبــین العقیــدة والتطبیــق حالــة فریــدة 

م تنصب علیه نازعة إلى السال–سماویها ووضعیها –استقل بها اإلسالم لیس في جمیع الشرائع 

هذا االنصباب ، (ال أعلم في مذاهب العالم عامة ما یشـبهها فـي هـذا التمـازج والتماسـك وااللتحـام 

.)٢(كما یتجلى صدقًا ال زعمًا وافتراًء)

بجملـة آدابـه وأخالقـه –انتصـب اإلسـالم –وبما ان النفس أمـارة بالسـوء إال مـا رحـم ربـي 

الفاضل الذي یریده اهللا ح الخیر وینشئ من طبعها المجتمعوتشریعاته یروضها بها لیغلب فیها رو 

َها َأْو رُدُّوَهاتعالى لعباده یقول تعالى: ( .)٣()َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

كـل یقول سید قطب: (قد جاء اإلسالم بتحیته الخاصة التي تمیز المجتمع المسلم وتجعل

ـــة حتـــى ال–ســـمة فیـــه  متفـــردة متمیـــزة ال تضـــیع فـــي ســـمات المجتمعـــات –ســـمات الیومیـــة العادی

األخــرى ومعالمهــا ، انهــا نســمة رخیــة فــي وســط آیــات القتــال قبلهــا وبعــدها .. لعــل المــراد منهــا ان 

إلقـرار السـالم فاإلسالم دین السالم وهو ال یقاتل إال–السالم–ار إلى قاعدة اإلسالم األساسیة یش

.)٤(منهج اهللا)، السالم الناشئ من استقامة الفطرة علىه الواسع الشاملفي األرض لمعنا

فرضیة البحث : 
ان الســالم فــي اإلســالم جـــاء بتحیتــه الخاصــة تلــك الســـمة المتفــردة التــي یحــرص المـــنهج 

اإلســالمي علـــى ان یطبـــع بهــا المجتمـــع المســـلم (ان الســالم اإلســـالمي هـــو ثمــرة غـــراس الفضـــائل 

ــ ل الشــرع للحیــاة مــن عقیــدة وأخــالق تصــنع منــه المجتمــع المتــزن مجتمــع اإلخــاء والتقــوى ممــا أصَّ

. فقــد أمــر اهللا ســبحانه وتعــالى )٥(والعــدل ویحصــر فیــه الســوء فــي أدق الحــدود وأضــیق المســالك)

ِسـُكْم فَِإَذا َدَخْلُتْم بـُُيوتًا َفَسلُِّموا َعلَـى َأنفُ بالسالم على األهل في البیت حیث یقول القرآن الكریم : (

.)٦()َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَبارََكًة طَيَِّبةً 
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فیكـــون الســـالم فـــي البیـــت مـــع األســـرة : الـــزوج والبنـــین وذوي القربـــى والعشـــیرة یعـــاطیهم ، 

المــرء مــا نشــأه اإلســالم علیــه مــن أدب وتهــذیب فیعطــیهم مــن صــفاء نفســه وعقلــه الحــب والحنــان 

هدهم دومًا فیصل الرحم ، یقول سید قطب : ویمنحهم الرعایة واإلحسان ویتع

(فهي المحاولة الدائمة لتوثیق عالقات المودة والقربى بـین أفـراد الجماعـة المسـلمة وٕافشـاء 

السالم والرد على التحیة بأحسن منها من خیر الوسـائل إلنشـاء هـذه العالقـات وتوثیقهـا ، والعنایـة 

یة آلثار هـذا التقلیـد فـي اصـفاء القلـوب وتعـارف غیـر بهذا األمر تبدو قیمتها عند المالحظة الواقع

المتعارفین وتوثیق الصلة بین المتصلین ، وهي ظاهرة یدركها كل من یالحظ آثار هذا التقلید فـي 

.)٧(المجتمعات ویتدبر نتائجها العجیبة!!)

ومــن هــذا التأصــیل وینبوعــه الصــافي یتولــد الســالم مــع الــنفس ومــع األهــل واألقــربین حــین 

بتغي المرء رضوان اهللا تعالى فیصفي ضمیره من الحقد ویتجه بنفسه إلى صنائع المعروف وفعل ی

الخیرات ، وَحِريٌّ بكل مسلم ان یحیي هذه المعاني في نفسه . 

أھداف البحث : 
یهدف البحث إلى التأصیل الشرعي لمسألة إلقاء السالم وردِّه مـن خـالل عـرض نصـوص 

ال الفقهــاء والتــي تؤكــد نشــر الســالم علــى مــن عرفــت ومــن لــم تعــرف ، ثــم القــرآن والســنة وبیــان أقــو 

بیان اآلثار اإلیجابیة لنشر السالم مـن حصـول المحبـة واأللفـة ورسـوخ اإلیمـان وفـي اآلخـرة دخـول 

الجنة . 

هـــذا الموضـــوع الـــذي وددت فیـــه الوقـــوف علـــى نتـــائج الســـالم مـــن خـــالل عـــرض اآلیـــات 

ث النبویـــة وشـــروحها ، وفـــي الختـــام بینـــت فیـــه نتـــائج البحـــث الـــذي القرآنیـــة وتفاســـیرها ثـــم األحادیـــ

توصلت إلیه . 

ھیكلیة البحث : 
تضــمنت مــادة البحــث أربعــة مباحــث حیــث تناولــت فــي المبحــث األول تعریــف الســالم فــي 

اللغة واالصطالح وكان المبحث الثاني بیانًا لمعنى السالم في القرآن والسنة وبیان اآلثار المترتبة 

یــه ثــم تكلمــت فــي المبحــث الثالــث عــن اقتــران الســالم بالرحمــة وكــان المبحــث الرابــع بیانــًا لحكــم عل

إلقــاء الســالم وردِّه ومتـــى یكــون رده فــرض عـــین وفــرض كفایــة ثـــم بیــان الحــاالت التـــي ُیكــره فیهـــا 

الســـالم . وختامـــًا هـــذا هـــو جهـــدي المتواضـــع أســـأل اهللا ســـبحانه وتعـــالى أن یعیننـــي فـــي ذلـــك وأن 

بني الزلل والخطأ فما الكمال إال هللا وحده . یجن

وآخــر دعوانــا أن الحمــد هللا رب العــالمین والصــالة والســالم علــى خــاتم األنبیــاء والمرســلین 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعین . 
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:تمھید
كانـــت الحـــروب تقـــوم بـــین القبائـــل ألتفـــه األســـباب، فهـــم ال یبـــالون بشـــن الحـــروب وٕازهـــاق 

لدفاع عن المثل االجتماعیة التـي تعـارفوا علیهـا وٕان كانـت ال تسـتحق التقـدیر، األرواح في سبیل ا

وقد روى لنـا التـاریخ سلسـلة مـن أیـام العـرب فـي الجاهلیـة ممـا یـدل علـى تمكـن الـروح الحربیـة مـن 

نفوس العرب وغلبتها على التعقـل والتفكیـر، فمـن تلـك األیـام مـثًال یـوم البسـوس وقـد قامـت الحـرب 

وتغلب بسبب ناقة للجرمـي وهـو جـار للبسـوس بنـت منقـذ خالـة جسـاس بـن مـرة، وقـد فیه بین بكر

كـان كلیـب سـید تغلــب قـد حمـى إلبلــه مكانـًا خاصـًا بـه فــرأى فیـه هـذه الناقــة فرماهـا فجـزع الجرمــي 

وجزعت البسوس فلمـا رأى ذلـك جسـاس تحـین الفرصـة لقتـل كلیـب فقتلـه فقامـت الحـروب الطاحنـة 

.)٨(ربعین سنةبین القبیلتین لمدة أ

وكذلك یوم داحس والغبراء وقد كان سببه سباقًا أقیم بین داحس وهو فرس لقیس بن زهیر 

والغبراء وهي لحذیفة بن بدر فأوعز هذا الى رجل لیقف في الـوادي فـإن رأى داحسـًا قـد سـبق یـرده 

واألخــذ وقــد فعــل ذلــك فلطــم الفــرس حتــى أوقعهــا فــي المــاء فســبقت الغبــراء وحصــل بعــد ذلــك القتــل 

.)٩(بالثأر وقد قامت الحرب بین قبیلتین عبس وذبیان

وكــذلك الحــروب التــي قامــت بــین األوس والخــزرج فــي الجاهلیــة وهــم أبنــاء عــم حیــث أن 

ــــنهم وكــــان آخــــر أیــــامهم  ــــة األزدي واســــتمرت الحــــروب بی ــــن ثعلب ــــة ب ــــاء حارث األوس والخــــزرج أبن

.)١٠((ُبعاث)

سـالم وحقـن الـدماء ونبـذ الفرقـة والخـالف وألـف بـین فجاء اإلسالم وهو یحمل في طیاته ال

قلوبهم فأصبحوا بنعمة اهللا إخوانا.

معنى السالم في اللغة واالصطالح:المبحث األول
السالم لغة : 

السالم في األصل السَّالمة یقال َسِلَم َیْسـَلُم ُسـالمًا وَسـالمًة ، وذهـب بمعناهـا إلـى اإلسـالم 

ـْلم ضـد الحـرب یقـال  ـْلم واحـد ، وقیـل للجنـة دار السـالم ألنهـا السَّـالمة مـن اآلفــات، والسَّ ـلم والسِّ السَّ

الســالم والسَّــالم : االســم مــن التســلیم والسَّــالم مــن أســماء اهللا تعــالى قــال الفراهیــدي : وقــول النــاس

ــْلم بفــتح الســین وكســرها یــذكَّر ویؤنــث، وســمیت بغــداد  علــیكم یعنــي الســالمة مــن اهللا علــیكم ، والسِّ

مدینــة الســالم لقربهــا مــن دجلــة وكانــت دجلــة تســمى نهــر الســالم واإلســالم : االستســالم ألمــر اهللا 

. وقـال ابـن منظـور : لسـالمته مـن العیـب والنقـائص )١١(تعالى وهو االنقیاد لطاعته والقبول ألمـره

تقـول سـالم والفناء ، والسالم معناه التحیة . والسالم البراءة من العیوب كانت العرب في الجاهلیـة

علیكم كأنه عالمة المسالمة وانه ال حرب هناك ثم جاء اهللا باإلسـالم فقصـروا علـى السـالم وُأِمـروا 

.)١٢(بإفشائه ، والسالم أمان اهللا في األرض
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ولفظ اإلسالم مشتق من اسم السالم جل جالله وهو دین اهللا تعالى وفي ذلك یقول القرآن 

يَن ِعْنـدَ الكریم : ( ومـن اسـمه اشـتقت السَّـالمة واألمـن مـن كـل خـوف ولـذا )١٣()اللَّـِه اِإلْسـالمُ ِإنَّ الدِّ

یقولـــــــــــــــــون )١٤(فـــــــــــــــــان الرســـــــــــــــــل علـــــــــــــــــیهم الصـــــــــــــــــالة والســـــــــــــــــالم یـــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــفاعة الكبـــــــــــــــــرى

ـــلِّْم) ـــه مـــع المســـلمین بأنـــه : وقـــد وصـــف الرســـول الكـــریم )١٥((اللهـــم َســـلِّْم َس الُمْســـلم وعالقت

.)١٦(سانه ویده)(المسلم من َسِلَم المسلمون من ل

السالم اصطالحاً : 
لقــد جــاء لفــظ الســالم ودل علــى معــاٍن كثیــرة وقــد نقــل ابــن حجــر قســمًا منهــا فقــال : (وقــد 

اهللا علیــك وحفظــه كمــا یقــال اهللا )١٧(اختلــف فــي معنــى الســالم منهــا : ان معنــاه اســم اهللا أي كــالءة

ل ، وقیل معناه ان اسم اهللا یذكر علـى معك ومصاحبك ، وقیل معناه ان اهللا مطلع علیك فیما تفع

االعمــال توقعــًا الجتمــاع معــاني الخیــرات فیهــا وانتفــاء عــوارض الفســاد عنهــا ، وقیــل معنــاه الســالم 

فقال:  ةثم خلص الى القول في معنى السالم)١٨(كما قال تعالى: (فسالم لك من أصحاب الیمین)

.)١٩(ان ال خوف علیه منه)فكأن المسلِّم أعلم َمن سّلم علیه انه سالم منه و 

مترتبة علیھثار الاآلمعنى السالم في القرآن والسنة وبیان :المبحث الثاني 
السالم في القرآن الكریم:المطلب األول

وجـاء فـي القـرآن الكـریم)٢٠(لقد ذكر لفظ السالم بصیغ مختلفة أكثـر مـن سـبع وثالثـین مـرة

من المعاني : )٢١(على خمسة أوجه

السـالم یعنــي اهللا )٢٢(السـالم هـو اهللا تبــارك وتعـالى وذلــك فـي قولـه تعــالى (السـالم المــؤمن).لاألو 

وهو صفة من صفاته جلَّ جالله . 

ُهْم َوقُـْل َسـالمٌ أطلق السالم وأریـد بـه الخیـر وذلـك قولـه تعـالى (.الثاني یعنـي وقـل )٢٣()فَاْصـَفْح َعـنـْ

خاطبــًا أبــاه یعنــي ُردَّ )٢٤()َســالٌم َعَلْيــكَ ى (قولــه تعــالخیــرًا ، وعلــى لســان ابــراهیم 

خیرًا . 

یعنــي )٢٥()َســالٌم َعَلــى نُــوٍح ِفــي اْلَعــاَلِمينَ الســالم بمعنــى الثنــاء الحســن وذلــك قولــه تعــالى (.الثالــث

)٢٦()َسالٌم َعَلى ُموَسى َوَهـاُرونَ من بعده وكذلك قوله تعـالى : (الثناء الحسن لنوح 

ن یقال لهما من بعدهما . یعني الثناء الحس

یعنـي )٢٧()يَـا نُـوُح اْهـِبْط ِبَسـالٍم ِمنَّـاالسالم یعني السالمة من كل شـر وذلـك قولـه تعـالى : (.لرابعا

ـــْرداً َوَســـالماً َعَلـــى الســـالمة مـــن كـــل شـــر كـــالغرق وغیـــره ، وقـــال تعـــالى : ( يَـــا نَـــاُر ُكـــوِني بـَ

ر وبردها . یعني سالمة من شر حرِّ النا)٢٨()ِإبـَْراِهيمَ 
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الســالم یعنــي التحیــة التــي ُیحیِّــي بهــا المســلمون بعضــهم بعضــًا وهــي تحیــة أهــل الجنــة .الخــامس

َواْلَمالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَاٍب َسـالٌم َعلَـْيُكْم ِبَمـا َصـبَـْرتُْم فَـِنْعَم وذلك قوله تعالى : (

ــى الــدَّارِ  فَــِإَذا َدَخْلــُتْم بـُُيوتــاً عضــهم وأهلهــم قولــه تعــالى : (وتحیــة المســلمین مــع ب)٢٩()ُعْقَب

.)٣٠()َفَسلُِّموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَبارََكًة طَيَِّبةً 

نة النبویة واآلثار المترتبة علیھ :المطلب الثاني السالم في السُّ
الســالم نجــد أنَّ رســول اهللا مــن خــالل الوقــوف علــى نصــوص الســنة النبویــة فــي موضــوع

 جعل قراءة السالم من خیر اإلسالم وأمر المسلمین بالسالم على من َعرفت وَمن لم تعرف

وسـأله فقـال : أي اإلسـالم خیـر ؟ قـال : (تطعـم الطعـام وتقـرأ فقد جاء رجٌل إلى رسـول اهللا 

.)٣١(السالم على َمن عرفت ومن لم تعرف)

إلقــاء الســالم مــن واجبــات المســلم علــى أخیــه المســلم عــن أبــي ثــم جعــل رســول اهللا 

: (حق المسلم على المسلم ست : إذا لقیته فَسلِّم علیه ، قال : قال رسول اهللا هریرة 

وٕاذا دعـاك فأجبـه ، وٕاذا استنصـحك فانصـحه ، وٕاذا عطـس فحمـد اهللا فشـمِّته ، وٕاذا مـرض فُعـْدُه ، 

.)٣٢(وٕاذا مات فاتَّبْعُه)

قــال الصــنعاني : الحــدیث دلیــل علــى أن هــذه الحقــوق بــین المســلمین ال ینبغــي تركهــا، ثــم 

نقل عن السلف قولهم : ثالث من جمعهن فقد جمع اإلیمان : (إنصاف من نفسك ، وبذل السالم 

وفســـره اإلمـــام النـــووي فقـــال : (وأمـــا بـــذل الســـالم للعـــاَلم فمعنـــاه )٣٣(للعـــاَلم ، واالنفـــاق مـــن اإلقتـــار)

ال یتكبر على أحد وأن ال یكون بینه وبین أحد جفـاء یمتنـع مـن السـالم جمیع الناس فیتضمن أنل

.)٣٤(علیه بسببه)

أن ســبب دخــول الجنــة هــو إفشــاء الســالم فعــن عبــداهللا بــن ســالم وبــّین رســول اهللا 

 قال: سمعت رسول اهللا َِصـُلوا یقول: (یا أیها النـاس أفشـوا السـالم وأطعمـوا الطعـام و

.)٣٥(والناس نیام تدخلوا الجنة بسالم)باللیلاألرحام وصّلوا

دخــول الجنــة عمــن ال یــؤمن وال یتحابــب والتحابــب مــن أســبابه وقــد نفــى رســول اهللا 

: (ال تــدخلوا الجنــة حتــى تؤمنــوا وال تؤمنــوا حتــى تحــاّبوا أوال إفشــاء الســالم قــال رســول اهللا 

قــال المبــاركفوري : (أي ال یكمــل )٣٦(ه تحــاببتم ؟ أفشــوا الســالم بیــنكم)أدلكــم علــى شــيء إذا فعلتمــو 

إیمانكم وال یصلح حالكم في اإلیمان إال بالتحابب ، وفي هذا الحدیث : الحث العظیم على إفشـاء 

السالم وبذله للمسلمین كلهم من عرفت ومـن لـم تعـرف وجعـل إفشـاء السـالم سـببًا للمحبـة والمحبـة 

مــان ألن إفشــاء الســالم ســبب للتحابــب والتــوادد أو هــو ســبب األلفــة والجمعیــة بــین ســببًا لكمــال اإلی

.)٣٧(المسلمین المسبب لكمال الدین وٕاعالء كلمة اإلسالم)
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ثـم جعــل شـرعنا الحنیــف أولــى النـاس بــاهللا تعـالى َمــن یبــدأ النـاس بالســالم فعـن أبــي ُأمامــة 

ـــــــــــــرجالن یلتقیـــــــــــــان أیُّهمـــــــــــــ ا یبـــــــــــــدأ بالســـــــــــــالم ؟ قـــــــــــــال : : قیـــــــــــــل یـــــــــــــا رســـــــــــــول اهللا : ال

. وعــن ابــي الــدرداء: قلنــا یــا رســول اهللا انــا نلتقــي فأینــا یبــدأ بالســالم قــال: )٣٨((أْوالُهمــا بــاهللا تعــالى)

.)٣٩((أطوعكم هللا)

وحث اإلسالم المسلمین على السالم حتى عند مغادرة المجلس ومفارقة الجلساء فعن أبـي 

(قال : قال رسول اهللا هریرة  إذا انتهـى أحـدكم إلـى المجلـس فْلیسـلِّم ، فـإذا أراد أن :

قـال )٤١(أي بـأْولى وأْلیـق بـل كلتاهمـا حـق وسـنة)٤٠(یقوم فْلُیسـلِّم فلیسـت األولـى بـأحق مـن اآلخـرة)

المبــاركفوري : (أي كمــا أن التســلیمة اُألولــى إخبــار عــن ســالمتهم مــن شــره عنــد الحضــور فكــذلك 

ن شـــره عنـــد الغیبـــة ، ولیســـت الســـالمة عنـــد الحضـــور أْولـــى مـــن الثانیـــة إخبـــارهم عـــن ســـالمتهم مـــ

.)٤٢(السالمة عند الغیبة بل الثانیة أْولى)

ولم یقف اإلسالم فـي هـذا الحـد بـل َسـنَّ السـالم حتـى علـى الصـبیان لحـدیث أنـس 

وقــد قــال المبــاركفوري : )٤٣(یفعلــه)أنــه َمــرَّ علــى صــبیان فَســلَّم علــیهم وقــال : (كــان النبــي 

قال النووي : قال أصحابنا ال یلزمه الجـواب ألنـه )٤٤(اتفق العلماء على استحباب السالم للصبیان

.)٤٥(لیس مكلفاً 

وكذلك دعوات الصلوات الخمـس حیـث یـردد المصـلون دبـر كـل صـالة (اسـتغفر اهللا الـذي 

ت یـــا ذا الجـــالل ال إلـــه إال هـــو ، اللهـــم أنـــت الســـالم ومنـــك الســـالم وٕالیـــك الســـالم تباركـــت وتعالیـــ

.)٤٦(واإلكرام)

والسـالم شــعار المسـلمین حتــى عنـد زیــارة القبـور َمــن َودَُّعـوا دنیــاهم وسـكنوا القبــور فأكــدت 

الشریعة اإلسالمیة (السالم) حتى على الموتى كمـا یسـلَّم علـى األحیـاء فقـد كـان رسـول اهللا 

المـؤمنین والمسـلمین وٕانَّـا إن شـاء اهللا بكـم یقول عند زیارة القبور : (السالم علـیكم أهـل الـدِّیار مـن

.)٤٧(الحقون أسال اهللا لنا ولكم العافیة)

َلُهـْم َداُر السَّـالِم وسمى اهللا سبحانه وتعالى الحیاة اآلخرة (دار السالم) فقال اهللا تعـالى : (

.)٤٨()ِعْنَد رَبِِّهمْ 

َوالسَّـالُم َعلَـيَّ ) فقـال اهللا تعـالى : (وعلَّمنا ربُّنا سبحانه وتعالى كیف ندعوه باسمه (السـالم

.)٤٩()يـَْوَم ُوِلْدُت َويـَْوَم َأُموُت َويـَْوَم أُبـَْعُث َحّياً 



عبد السالم ابراهیم مجید

٢٨١

اقتران السالم بالرحمة:المبحث الثالث
شـرَّعا السـالم بعد أن بّینا أنَّ نصوص القرآن الكریم وأحادیث الرسول الكریم محمد 

لبیـت وعنـد اللقـاء والمغـادرة وفـي أدبـار الصـلوات وفـي زیـارة القبـور ، وحثَّا علیـه مـن الـدخول إلـى ا

فـي كـل المیـادین فــي األذكـار والعبـادات وفـي أصــول العقیـدة وفـي المثـل األخالقیــة لیكـون بـه قــوام 

السَّالم الدائم سالم الحریة والمحبة والمودة . 

ینعقد علیـه القلـب وعقیـدة لقد جعل اإلسالم ذلك في كل هذه الجوانب لیكون السالم إیماناً 

تســتقر فــي الوجــدان والعقــل ، وتعتمــل دائمــًا لتثمــر ، وجعــل ذلــك فــي العبــادات واألذكــار ألَهــَج بــه 

ـــاء اللیـــل وأطـــراف النهـــار فـــي الصـــلوات كلهـــا  ـــنن والنوافـــل –أْلِســـَنِة المـــؤمنین أن –الفـــروض والسُّ

د اهللا الصـالحین) وبعـد انتهـاء المصـلین (السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته السالم علینـا وعلـى عبـا

مــن صــالتهم یقولــون (الســالم علــیكم ورحمــة اهللا) كلــه ســالم ومــا أكثــر تردیــد ألفــاظ الســالم والســلم 

واإلسالم في كتاب اهللا تعالى وفي أحادیث رسول اهللا صلى اهللا عیه وسلم وكل ذلك من (الرحمة) 

.)٥٠(نًا بذكر الرحمةفجعلها ردیفة (السالم) ال یذكر السالم إال مقرو 

ــَب رَبُُّكــْم َعَلــى نـَْفِســِه والرحمــة صــفة مــن صــفات اهللا تعــالى جــل جاللــه قــال تعــالى : ( َكَت

اتین الكلمتـین الــردیفتین وهــو الـرحمن الــرحیم وهمـا اســمان مـن أســماء اهللا الحسـنى وبهــ)٥١()الرَّْحَمـةَ 

الشــفافتین وهمــا تحمــالن َرْوَح اهللا ولطفـــه یســتفتحون كــل عمــل یبدؤنـــه فیقولــون (بســم اهللا الـــرحمن 

ــیكم  ىالــرحیم) ویرَدفــون الســالم بالرحمــة والبركــات فیقولــون حــین یلقــ بعضــهم بعضــًا : (الســالم عل

مـا أكثـر مـا یتـردد مـن ذكـر الرحمـة ورحمة اهللا وبركاته) إشعارًا بقیامها جمعاء فـي أعمـاق الـنفس و 

حیــث )٥٢(ن مـرةی) مائـة وسـبع وسـت١٦٧ومشـتقاتها وقـد ورد فـي القـرآن لفـظ الرحمـة وصــیغها فـي (

: (مـــن ال یـــرحم ویقـــول الرســـول )٥٣()َوَمـــا َأْرَســـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـــًة لِْلَعـــاَلِمينَ یقـــول اهللا تعـــالى : (

ل : (الراحمــون یــرحمهم الــرحمن ارحمــوا مــن فــي األرض ویقــو )٥٤(النــاس ال یرحمــه اهللا عــز وجــل)

ومـا فرغـت صــدور األقـوام مـن الرحمـة إال غـالبهم البغـي وكـانوا وبــاًء )٥٥(یـرحمكم مـن فـي السـماء)

كمـا كـانوا –على البشر ، وبالرحمة تخامر القلوب یختفي هذا البغـي ویسـود السـالم ویعـود النـاس 

ا النَّـــاُس ِإنَّـــا َخَلْقَنـــاُكْم ِمـــْن ذََكـــٍر َوأُنثَـــى َوَجَعْلَنـــاُكْم ُشـــُعوباً َوقـََبائِـــَل يَاَأيـَُّهـــقـــال تعـــالى : (–أمـــة واحـــدة 

َقاُكمْ  .)٥٦()لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأتـْ

یقــول األســتاذ ومــا أكثــر مــا تــردد ذكرهــا فــي آي الــذكر الحكــیم وفــي أحادیــث النبــي 

بهجت األثري : 

لقــانون اإللهــي یــرّد بهــا اهللا النــاَس إلــى اتخاذهــا مصــدرًا للتعامــل فــي الحیــاة واصــًال (إنهــا ا

یدخلونه في حسابهم في كل األحوال ویصدرون عنه ، ینطوي تحت مفهومها في الفكر اإلسالمي 

كــل مفــاهیم األخــالق اإلنســانیة الرفیعــة ، وبتحكیمهــا فــي التعامــل واألخــذ والعطــاء یســتقیم مجتمــع 
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لمرحمـة والسـالم وتقـوم جامعـة االخـّوة ویختفــي هـذا المجتمـع المحتـرب یأكـل قویـه ضــعیفه العـدل وا

والبشـر منــه فــي هـرج ومــرج واصــطخاب ، یتقــاذفون بعـد الهــول ال تأخــذ بناسـم رأفــة ورحمــة لیجنــي 

بعضـــهم مـــن بعـــض مغـــانم الظلـــم وهـــم قـــادرون علـــى توفیرهـــا ألنفســـهم باتبـــاع رضـــوان اهللا تبـــارك 

القول في (اإلسالم وسالمه ومرحمته) إنه شرع یقوم به للبشر نظام سـالم حقیقـي وتعالى ، وجملة 

یستمر في الحیاة ما شاء اهللا ، وما استرشد البشر بنوره والتقت األجناس على هداه بـالتقوى التقـاء 

.)٥٧(اإلخاء والمرحمة واإلنسان)

ه :المبحث الرابع حكم إلقاء السالم وردِّ
حوال التي یستحب فیھا السالم األ:المطلب األول 

)٥٩(وقـد أجمـع العلمـاء)٥٨(إن أصل السالم في اإلسـالم ثابـت فـي القـرآن والسـنة واإلجمـاع

مستدلین على استحباب االبتداء بالسالم وسـنّیته )٦٠(بأن إلقاء السالم واالبتداء به سنة وردُّه فرض

 تؤمنــوا حتــى تحــاّبوا أوال أدلكــم علــى : (ال تــدخلوا الجنــة حتــى تؤمنــوا والبحــدیث رســول اهللا 

واســتدلوا علــى فرضــیة الــرَّد بقــول اهللا ســبحانه )٦١(شــيء إذا فعلتمــوه تحــاببتم ؟ أفشــوا الســالم بیــنكم)

َها َأْو رُدُّوَهاوتعالى : ( فأمر بالّرد بمثلها أو بأحسن منها ، )٦٢()َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

ن خالل ما تقدم من النصوص في القـرآن والسـنة نجـد انـا مـأمورون بإفشـاء السـالم ولكنـه یتأكـد فم

فــي بعــض األحــوال ویخــف فــي بعضــها وینهــى ، فأمــا أحــوال تأكــده واســتحبابه كثیــرة فــال تنحصــر 

فانها األصل فال نتعرض الى ذكر تفاصیلها . 

األحوال التي یكره فیھا السالم:المطلب الثاني
ا األحوال التي یكره فیها : وقد ذكرها اإلمام النووي وهي : وأم

إذا كان الُمَسلَّم علیه مشتغًال بالبول أو الجماع . .١

إذا كان ناعسًا أو نائمًا . .٢

من كان مصلیًا أو مؤذنًا حال آذانه أو إقامته للصالة . .٣

من كان في الحمام . .٤

ي فمه فال بأس ویجب الجواب . أو إذا كان یأكل واللقمة في فمه فإذا لم تكن ف.٥

الســـالم فــــي حـــال الخطبــــة یـــوم الجمعــــة قـــال النــــووي : قـــال أصــــحابنا : یكـــره االبتــــداء ألنهــــم .٦

مأمورون باإلنصات للخطبة . 

من كان مشتغًال بقراءة القرآن فاألْولى ترك السالم علیه الشتغاله بالتالوة . .٧

قلــب علیــه قــال النــووي : واألظهــر عنــدي فــي مــن كــان مشــتغًال بالــدعاء مســتغرقًا فیــه ُمجِمــَع ال.٨

هذا أنه یكره السالم علیه ألنه یتنكَّد به ویشق علیه أكثر من مشقة األكل . 
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الُملبِّي في اإلحرام فیكره أن ُیسلَّم علیه ألنه ُیكره له قطع التلبیة . .٩

سـالم ولـو ففي الحاالت المتقدمة ال یستحق المسلِّم الرد والجواب فال یجب فـي حقهـم رد ال

أراد المسلَّم علیه أن یتبرع برد السالم هل یشرع له أو یستحب : 

وأما المصلي فیحرم علیه أن یقول (وعلیكم السالم) فان فعل ذلك بطلت صالته إن كان عالمـًا -

بتحریمه ، وٕان كان جاهًال لم تبطل على أصح الوجهین . 

لفظ بشيء وٕان ردَّ بعد الفراغ فال بأس . والمستحب أن یرد علیه في الصالة باإلشارة وال یت

ــــــــك یســــــــیر ال یبطــــــــل األ- ــــــــاد ألن ذل ــــــــال یكــــــــره رّد الجــــــــواب بلفظــــــــه المعت   ذان وأمــــــــا المــــــــؤذن ف

.)٦٣(وال ُیخل به

وأما السالم على الفاسق أو المبتدع فقد نقل ابـن حجـر عـن الجمهـور قـولهم : الـى أنـه ال یسـّلم -

النووي قال : فان اضطر الى السالم بان خاف ترتب مفسدة على الفاسق والمبتدع ، أما اإلمام 

في دین أو دنیا ان لم ُیسلِّم سّلم ، وكذا قال أبن العربي وزاد : وینوي ان السالم اسم من أسماء 

.)٦٤(اهللا تعالى فكأنه قال : اهللا رقیب علیكم

متى یكون رد السالم فرض عین ومتى یكون فرض كفایة :المطلب الثالث 

متى یكون رد السالم فرض عین .والً أ

فــرض عــین: هـــو مــا طلـــب الشــارع فعلـــه مــن كــل فـــرد مــن أفـــراد المكلفــین بحیـــث إذا أداه 

البعض لم یسقط التكلیف عن الباقین وال تبرأ ذمـة المكلـف منـه إال بأدائـه كـالفرائض المطلوبـة مـن 

لك من أمور تدخل تحت امتثال صالة وصوم وزكاة ووفاء بالعقد واجتناب الربا والمیسر وما الى ذ

.)٦٥(األوامر واجتناب النواهي

ان كــان الســالم علــى واحــد بعینــه فیكــون رد الســالم فــي حقــه فــرض عــین وذلــك باالجمــاع 

حیث قـال االمـام النـووي : (وجـواب السـالم فـرض باإلجمـاع فـإن كـان السـالم علـى واحـد فـالجواب 

.)٦٦(فرض عین في حقه)

السالم فرض كفایة متى یكون رد.ثانیاً 

الشــارع فعلــه والقیــام بــه مــن مجمــوع المكلفــین ال مــن كــل فــرد  بفــرض كفایــة: هــو مــا طلــ

بحیث إذا أّداه البعض سقط التكلیف عن الباقین، وٕان لـم یقـم بـه أحـد أثـم الجمیـع، ومـن أمثلـة هـذا 

ذا كـان حملتهـا غیـر النوع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإلفتاء ورد السالم وأداء الشـهادة إ
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محصورین، وما الى ذلك من الواجبات التي لم یطلب الشارع حصولها من فرد بعینه، وٕانما طلـب 

وجودهــا مــن الجماعــة مــن غیــر نظــر الــى الشــخص القــائم بمقتضــى الخطــاب، ألن الغایــة تحصــل 

بوجودهــا مـــن بعـــض المكلفـــین وال تتوقـــف علـــى قیـــام كــل مكلـــف بهـــا ألن فعـــل الـــبعض كـــاٍف فـــي 

.)٦٧(تحصیل المقصود منه والخروج عن ُعهدته

على الكفایة بحیث لو ردَّ أحدهم سقط االثم اً وان كان السالم على جمیع فیكون رده فرض

عن الباقین حیث قال اإلمام النووي : (إن كان على جمیع فهو فرض كفایة فإذا أجاب واحد منهم 

كـانوا كلهـم مـؤدین للفـرض ، سـواء رّدوا معـًا أجزأ عنهم وسقط الحرج عـن البـاقین وٕان أجـابوا كلهـم 

أو متعاقبین فلو لم یجبـه أحـد مـنهم أثمـوا كلُّهـم ، ولـو ردَّ غیـر الـذین ُسـلَِّم علـیهم لـم یسـقط الفـرض 

.)٦٨(والحرج عن الباقین)

وقال االبادي : (ویكون رد السالم فرض كفایة واستدل بروایة رفعها الى الحسن بـن علـي 

الجلــوس ان یــرد أحــدهم) ثــم قــال : وهــذا فــرض كفایــة باالتفــاق ولــو ردوا كلهــم قــال : (ویجــزئ عــن

.)٦٩(كان أفضل كما هو شأن فروض الكفایة كلها)

ونرى في زماننا تهاونًا كبیرًا في هذه المسألة حیث أن كثیرًا من المجـالس یلتهـي فیهـا أهـل 

ـــیهم ال یجـــد الم ـــًا أو رّدًا مـــن الجالســـین المجلـــس بحـــدیثهم وٕاذا مـــا ســـلَّم أحـــد المـــارین عل ســـلِّم جواب

مستخفین بأحكام السالم ورّده فیكون إثمهم أعظم عند اهللا تعالى . 
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:نتائج البحث
بعد أن فرغت من كتابة البحث تبین لي : 

وكلمــات تــردد فــي اً ان للســالم فــي اإلســالم مقاصــد عظیمــة وفوائــد جلیلــة فلــیس الســالم ألفاظــ.١

السالم من المعاني واآلثار الجلیلة والطیبة في نفس المسّلم والمسلَّم االلسنة فقط بل لما یتركه

علیه . 

جـاء اإلسـالم وهـو یحمـل فـي طیاتـه السـالم وكـأن النـاس كلهـم كـانوا فـي حـرب مسـتمرة وســفك .٢

الدماء فدعا اإلسالم إلى األمن والسالم وحقن الدماء . 

عــل ذلــك مــن حــق المســلم علــى أخیــه واإلسـالم قــد جعــل خیــر النــاس مــن یبــدأ أخــاه بالســالم وج.٣

المسلم حین یلقاه وجعل من خیر اإلسالم أن اإلنسان یسلم على من یعرف ومن لم یعرف. 

ثــم أن الشــریعة لــم تجعــل الســالم فقــط عنــد اللقــاء بــل رســخ الســالم وتردیــده حتــى فــي األذكــار .٤

والعبادات وعند زیارة األموات في قبورهم . 

م بالرحمة وأن نشر السالم سبب للمودة والمحبة ثم دخول الجنة. وأن اإلسالم قد قّرن السال.٥

وٕان الحكم الشرعي إللقاء السالم سنة ورّدُه فرض . .٦

وقــد كــره العلمــاء الســالم فــي مواضــع منهــا اإلنصــات لســماع خطبــة الجمعــة ومنهــا المنشــغل .٧

بتالوة القرآن ومن كان مستغرقًا بالدعاء . 
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:ومصادره الھوامش البحث 
م ١٩٨٩ –ه ١٤١٠) / ٣٠٢شلبي: عبد الودود / مجلة الوعي اإلسـالمي / الكویـت/ العـدد (. ١

  .  ١٠٨/ ص

 ه١٤٠٧/  ٣٣) / ص٢٠٤. االثري : محمد بهجت / مجلة الرسالة اإلسالمیة / بغداد العـدد (٢

  م. ١٩٨٧ –

  ) . ٨٦. سورة النساء : اآلیة (٣

/ دار الشروق / الطبعة التاسعة / القاهرة . سید قطب : في ظالل القرآن / طبعة جدیدة منقحة ٤

  .  ٧٢٦/ ص ٢م / ج١٩٨٠ –ه ١٤٠٠/ 

  .  ٣٣. بهجت االثري : المصدر السابق : ص٥

  ) . ٦١. سورة النور : اآلیة (٦

  .  ٧٢٦/ ص ٢. سید قطب : مصدر سابق : ج٧

-١ابــن األثیـــر / أبـــو الحســـن علــي بـــن محمـــد / الكامـــل فــي التـــاریخ/ دار صـــادر / بیـــروت/ . ٨

٣١٢.  

  .٣٤٣-١.المصدر نفسه: ٩

السـیرة النبویـة/ مكتبـة -. الصالبي/ علي بن محمد محمد/ أصـح الكـالم فـي سـیرة خیـر األنـام١٠

  .٤٠-٢/٩م/ ٢٠٠١-ه١٤٢٢/ ١الشارقة/ ط-الصحابة

الفراهیدي: ابي عبد الرحمن الخلیل بن احمد / العین / طبع دار الرشید / باب السین والالم . ١١

  .  ٢٦٦ – ٢٦٥ / ٧والمیم: 

ابن منظور : جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكـرم / لسـان العـرب / طبعـة بـوالق / فصـل .١٢

  .  ١٩١ – ١٨١/  ١٥السین حرف المیم مادة َسِلَم : 

  ) . ١٩سورة آل عمران : اآلیة ( .١٣

شـر مكتبـة عبد الجواد : احمد / وهللا األسماء الحسنى فادعوه بهـا / مطبعـة منیـر / بغـداد / ن .١٤

باب السالم .  ٣١الشرق الجدید / ص

مســلم / ابــي الحســین مســلم ابــن حجــاج القشــیري / صــحیح مســلم مطبــوع مــع شــرح النــووي /  .١٥

/ كتــاب االیمــان بــاب  ١٩٨٧ – ١٤٠٧أبــي زكریــا یحیــى بــن شــرف / دار القلــم / بیــروت / 

  .  ٣/٣٢معرفة طریق الرؤیة / 

ابـراهیم / صـحیح البخـاري مطبـوع مـع شـرح فـتح البـاري / . البخاري : محمد بن اسماعیل بـن ١٦

احمــد بــن حجــر العســقالني / دار الســالم الریــاض / دار الفیحــاء دمشــق / الطبعــة الثالثــة / 

: مصدر ومسلم. ١١/٣٨٣ن المعاصي : / كتاب الرقاق / باب انتهاء ع ٢٠٠٠ – ١٤٢١

  .  ٢/٣٧١سابق / كتاب اإلیمان / باب بیان تفاضل اإلسالم / 
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كــأله : أي حرســه/ ینظــر: الفیروزآبــادي/ مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب/ القــاموس المحــیط/ . ١٧

/ ٢إعــــداد وتقــــدیم محمـــــد عبــــد الـــــرحمن المرعشــــلي/ دار إحیــــاء التـــــراث العربــــي/ بیـــــروت/ط

  .٦٠فصل الكاف/ص -م/ باب الهمزة٢٠٠٣-ه١٤٢٤

  ) . ٩١سورة الواقعة : اآلیة ( .١٨

بـــن حجـــر العســـقالني / فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري / . ابـــن حجـــر : احمـــد بـــن علـــي ١٩

  .  ١١/١٨مصدر سابق / كتاب االستئذان باب السالم اسم من اسماء اهللا تعالى : 

. عبد الباقي : محمـد فـؤاد / المعجـم المفهـرس أللفـاظ القـرآن الكـریم / دار الحـدیث / القـاهرة / ٢٠

   . ٤٣٩ – ٤٣٧م / ص١٩٩٦ –ه ١٤١٧الطبعة األولى / 

. الــدامغاني : حســین بــن محمـــد / قــاموس القــرآن أو اصــالح الوجـــوه والنظــائر / تحقیــق عبـــد ٢١

/ مــادة ســلم :  ١٩٧٧العزیــز ســید األهــل / دار العلــم للمالیــین / بیــروت / الطبعــة الثانیــة / 

. وهارون : عبـد السـالم / الوجـوه والنظـائر فـي القـرآن الكـریم / تحقیـق  ٢٢٣باب السین ص

/ لفــظ الســالم  ١٩٨١تم صــالح الضــامن / طبــع دائــرة اآلثــار والتــراث / بغــداد / الــدكتور حــا

  .  ٣٤٢ص

  ) . ٢٣. سورة الحشر : اآلیة (٢٢

  ) . ٨٩. سورة الزخرف : اآلیة (٢٣

  ) . ٤٧. سورة مریم : اآلیة (٢٤

  ) . ٧٩. سورة الصافات : اآلیة (٢٥

  ) . ١٣٠. سورة الصافات : اآلیة (٢٦

  ) . ٤٨یة : (. سورة هود : اآل٢٧

  ) . ٦٩. سورة األنبیاء : (٢٨

  ) . ٢٤ – ٢٣. سورة الرعد : اآلیتان (٢٩

  ) . ٦١. سورة النور : اآلیة (٣٠

. أبــو داود : ســلیمان بــن االشــعت / ســنن أبــي داود مطبــوع شــرح عــون المعبــود ألبــي الطیــب ٣١

كتـــاب  / ٢٠٠٠ – ١٤٢٠محمــد شـــمس الـــدین الحــق العظـــیم أبـــادي / دار الفكــر بیـــروت / 

  .  ١٤/٨٠أبواب السالم باب افشاء السالم / 

 / ١٤/ ب مـن حـق المسـلم للمسـلم رد السـالم/ بـا: مصدر سابق / كتاب أبواب السالم. مسلم ٣٢

٣٩٣ – ٣٩٢  .  

. الصــنعاني : محمــد بــن اســماعیل / ســبل الســالم وهــو شــرح بلــوغ المــرام / دار احیــاء التــراث ٣٣

  .  ١٤٨/  ٤باب األدب : العربي / بیروت / كتاب الجامع / 

. النووي : أبو زكریا محي الدین بن شرف / حلیة األبرار وشعار األخیار المسـمى باألذكـار / ٣٤

  .  ٢٧٨م / ص٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤دار الفیحاء / دمشق / الطبعة األولى / 
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ني . الدارمي : ابو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن / سنن الدارمي / تحقیق عبد اهللا هاشـم یمـا٣٥

/ كتاب االستئذان /  ١٩٦٦ – ١٣٨٦/ المدینة المنورة / دار المحاسن للطباعة / القاهرة / 

  .  ٢/١٨٨باب في إفشاء السالم / 

. مســـلم : مصـــدر ســـابق / كتـــاب اإلیمـــان / بـــاب بیـــان انـــه ال یـــدخل الجنـــة إال المؤمنــــون / ٣٦

٢/٣٩٥  .  

عبد الرحیم / تحفة االحوذي بشرح جـامع . المباركفوري : أبو العال محمد بن عبد الرحمن بن ٣٧

  .  ٤٦١/  ٧الترمذي / دار الفكر / بیروت / باب إفشاء السالم 

  . ١٤/٨٢م / : مصدر سابق / كتاب أبواب السالم / باب في فضل من بدأ بالسال. أبو داود٣٨

  .  ١١/٢١. ابن حجر / مصدر سابق / كتاب االستئذان / باب یسلم الصغیر على الكبیر / ٣٩

. أبــــي داود : مصــــدر ســــابق / كتــــاب أبــــواب الســــالم / بــــاب الســــالم إذا قــــام مــــن المجلــــس / ٤٠

١٤/٩٢  .  

/. أبو الطیب : محمد شمس الدین الحق العظـیم أبـادي / عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود٤١

. وتحفة االحوذي: مصدر سابق / كتاب االستئذان / بـاب التسـلیم  ١٤/٩٢مصدر سابق / 

  .  ٧/٤٨٥والقعود  عند القیام

  .  ٤٦١/  ٧. تحفة االحوذي : مصدر سابق / كتاب االستئذان / باب إفشاء السالم / ٤٢

. سنن الترمذي : مصدر سابق / كتاب االستئذان / باب ما جاء في التسلیم علـى الصـبیان : ٤٣

٤٧٣/  ٧  .  

– ٤٧٣/  ٧ . تحفــة االحــوذي : مصــدر ســابق / بــاب مــا جــاء فــي التســلیم علــى الصــبیان /٤٤

. وینظــر ابــن حجــر مصــدر ســابق كتــاب االســتئذان / بــاب مــا جــاء فــي التســلیم علــى  ٤٧٤

  .  ١١/٤٠الصبیان 

. النــووي : أبــي زكریـــا محــي الــدین / المجمـــوع شــرح المهــذب / مطبعـــة العاصــمة / القـــاهرة : ٤٥

  .  ٤/٤٦٧كتاب السالم / 

/ باب استحباب الذكر بعد الصـالة . مسلم / مصدر سابق / كتاب المساجد ومواضع الصالة ٤٦

  .  ٩٤ – ٥/٩٣وبیان صفته : 

. مســلم : مصــدر ســابق / كتــاب الجنــائز / بــاب مــا یقــال عنــد دخــول القبــور والــدعاء ألهلهــا / ٤٧

٧/٤٨  .  

  ) . ١٢٧. سورة األنعام : اآلیة (٤٨

  ) . ٣٢. سورة مریم : اآلیة (٤٩

  .  ٣٥. الرسالة اإلسالمیة / مصدر سابق ص ٥٠

  ) . ٥٤. سورة األنعام : اآلیة (٥١

  .  ٣٨٠ – ٣٧٤. المعجم المفهرس / مصدر سابق / ص٥٢
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  ) . ١٠٧. سورة األنبیاء : اآلیة (٥٣

  .  ١٥/٨٤بالصبیان والعیال / : مصدر سابق : كتاب الفضائل / باب رحمته . مسلم٥٤

  .  ١٣/٢٣٣. ابو داود : مصدر سابق / كتاب االدب / باب في الرحمة ٥٥

  ) . ١٣. سورة الحجرات : اآلیة (٥٦

  .  ٣٧. مجلة الرسالة اإلسالمیة : مصدر سابق : ص٥٧

بیـــروت / –. النــووي : أبـــو زكریـــا محـــي الـــدین بـــن شـــرف / األذكـــار / دار الفیحـــاء / دمشـــق ٥٨

كتاب السالم .  ٢٧٦م / ص٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤الطبعة األولى / 

نصـــاري / الجـــامع ألحكـــام القـــرآن / دار الكتـــاب . القرطبـــي: أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن احمـــد األ٥٩

تفسیر سورة النساء .  ٢٩٨/  ٥/  ١٩٦٧لبنان / -العربي / بیروت 

. الطبري : أبو جعفـر محمـد بـن جریـر / جـامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن / تحقیـق محمـود ٦٠

/  ٥م / ج٢٠٠١ –ه ١٤٢١شــــــاكر / دار احیــــــاء التــــــراث / بیــــــروت / الطبعــــــة األولــــــى / 

أبي الطیب محمد شمس الـدین الحـق العظـیم أبـادي : عـون المعبـود شـرح سـنن  .  ٢٢٦ص

ابي داود / مصدر سابق / كتاب أبواب السالم / باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعـة / 

١٤/٩٣  .  

  .  ٣٢. سبق تخریجه في الهامش رقم ٦١

  ) . ٨٦. سورة النساء : اآلیة (٦٢

. وینظـر ابـن حجـر / مصـدر سـابق كتـاب  ٢٨٨ – ٢٨٧لسـالم / . النووي : االذكـار كتـاب ا٦٣

  .  ١١/٢٥االستئذان باب افشاء السالم 

. ابن حجر /مصدر سابق / كتاب االستئذان / باب من لم یسّلم على من اقترف ذنبًا ومن لم ٦٤

  .  ١١/٤٩یرد سالمه حتى تتبین توبته / 

صــول األحكــام وطــرق االســتنباط فــي الكبیسـي وجمیــل/ د. حمــد عبیــد و د. صــبحي محمـد/ أ .٦٥

وزیــــدان/ د. عبــــد  .١٨٧م/ ص١٩٨٧-ه١٣٩٧التشــــریع اإلســــالمي/ دار الحكمــــة/ بغــــداد/ 

  .٣٣/ ص٦/ط١٩٧٧الكریم/ الوجیز في أصول الفقه/ المكتبة الوطنیة/ بغداد/ 

. وینظــر االذكــار  ٤٦٠/ ٤النـووي / المجمــوع شــرح المهــذب / فــي صـفة الســالم وأحكامــه :  .٦٦

  .  ٢٨٢ – ٢٨٠نفسه : للمؤلف

   .٣٣وزیدان/ مصدر سابق/ ص . ١٨٧الكبیسي وجمیل/ مصدر سابق/ ص. ٦٧

االذكــار  وینظــر.  ٤٦٠/ ٤. النـووي / المجمــوع شــرح المهــذب / فــي صـفة الســالم وأحكامــه : ٦٨

  . ٢٨٢ – ٢٨٠للمؤلف نفسه : 

لواحد عـن الجماعـة أبو الطیب : مصدر سابق / كتاب أبواب السالم / باب ما جاء في رد ا .٦٩

وابـن حجـر / مصــدر سـابق / كتــاب االسـتئذان / بــاب السـالم اســم مـن اســماء  .  ١٤/٩٣/ 

.  ١١/١٩اهللا تعالى ، وباب تسلیم القلیل على الكثیر / 


