
السإلما     آداب السلما في
 

 :وبعد بعده نبي ل من على والسلما والصلةا ، وحده الحمدلله
 

وهسسي ، السسساعة قيسساما إلسسى - السسسلما عليه - آدما عهد منذ قديمة سإنة السلما فإن
، التقيسساء وطبسسع ، النبيسساء سإنن من وهي ، } سإلما فيها تحيتهم{  الجنة أهل تحية

وفرقسسة ظسساهرةا وحشسسة المسسسلمين بيسسن أصأسسبح اليسساما هذه وفي ، الصأفياء وديدن
 .السإسسلما تحيسسة عليسسه يلقسسى ول المسسسلم أخيسسه بجسسوار يمر أحدهم فترى ! واضحة
ط يعرف من على السلما يلقي والبعض عليهسم يلقسي أن يتعجبسون وآخسرون ، فق
وقسسال السسسلما إليسسه ألقى من أحدهم اسإتنكر حتى ! يعرفونهم ل أناس من السلما

ً  ؟  تعرفني هل : متسائل
 

، القلسسوب تباعسسدت حسستى وسإلم عليه الله صألى الرسإول أمر مخالفة من كله وهذا
الجنسسة لتسسدخلوا : " وسإسسلم عليسسه الله صألى يقول ، الفرقة وزادت ، الجفوةا وكثرةا
؟ تحسساببتم فعلتمسسوه إذا شئ على أدلكم أول ، تحابوا حتى تؤمنوا ول ، تؤمنوا حتى

ً أن عليسسه المتفق الحديث وفي ) . مسلم رواه" ( بينكم السلما أفشوا سإسسأل رجل
لما أي : وسإسلم عليه الله صألى الله رسإول اما تطعسم : " قسال ؟ خيسر السإ ، الطع
إشسساعة علسسى حسسٌث هسسذا وفسسي" .  تعسسرف لسسم ومسسن عرفت من على السلما وتقرأ

ًا ليس وأنه ، المسلمين بين السلما بسسل! فحسسسب وأصأسسحابك معارفك على مقتصر
ًا للمسلمين  :ويقسسول السسسوق إلسسى يغدو - عنه الله رضي - عمر ابن وكان   .جميع

 " لقيناه من على فنسلم ، السلما أجل من نغدو إنما"
 

ع على يدل والسلما ن وينسبئ ، لغيسره ومحبتسه المسسلم تواض ن قلبسه نزاهسة ع م
علسسى بعضهم المسلمين حقوق من وهو ، والحتقار والكبر والبغض والحقد الحسد

مسن وهسو ، والمحبسة المسودةا وزيسادةا واللفسة التعارف حصول أسإباب ومن ، بعض
المصسسطفى لسسسنة إحيسساء إشسساعته وفي ، الجنات ودخول الحسنات تحصيل أسإباب

 .وسإلم عليه الله صألى
 

، السسسلما رد : أخيسسه علسسى للمسسسلم تجسسب خمسسس : " والسسسلما الصسسلةا عليسسه قال
رواه " (الجنسسائز واتبسساع ، المريسسض وعيسسادةا ، السسدعوةا وإجابسسة ، العاطس وتشميت

 ) .مسلم
 

ً يرد أن السلما عليه أألقي من على والواجب عليسسه اللسسه صألى لمرالرسإول امتثال
وسإلم عليه الله صألى النبي أن - عنه الله رضي - الخدري سإعيد أبي فعن ، وسإلم

مجالسنا من لنا ما : الله رسإول يا فقالوا " الطرقات في والجلوس إياكم"  : قال
ّد  :قسسالوا " حقسسه الطريق فأعطوا ، المجالس إل أبيتم إذا : " فقال ، فيها نتحدث أب

، السلما ورد ، الذى وكف ، البصر غض : " قال ؟ الله رسإول يا الطريق حق وما
 ) . عليه متفق " ( المنكر عن والنهي بالمعروف والمر

 
وإن ، واجسسب ورده سإسسنة السلما ابتداء أن واعلم : " الله رحمه النووي الماما قال
أمّسلم كان سإسسنة حصسسلت بعضسسهم سإسسلم وإذا ، حقهم في كفاية سإنة فهو جماعة ال

أمّسلم كان فإن ، جميعهم حق في السلما كانوا وإن ، الرد عليه تعين واحد عليه ال
عسسن الحسسرج سإسسقط منهسسم واحسسد رد فإن ، حقهم في كفاية فرض الرد كان جماعة
 " .الجميع يرد وأن بالسلما الجميع يبتدئ أن والفضل ، الباقين

 



 :  السلما     صأيغ
ّلم كان فإن " عليكم السلما : " يقول أن السلما وأقل : " النووي قال أمس عليسسه ال

ًا ليتنسساوله " عليكسسم السسسلما : " يقسسول أن والفضسسل " عليسسك السسسلما " فأقله واحد
َلكيه و ًا " اللسسه ورحمة " يزيد أن منه وأكمل ، َم  : "قسسال ولسسو ، " وبركسساته " وأيضسس

 .أجزأه " عليكم سإلما
 

 :  السلما     رد
وعليكسسم : "يقسسول أن والكمسسل فالفضسسل ، الرد صأفة وأما : " النووي الماما يقول

جسساز حسسذفها فلسسو ) عليكم تسبق التي ( بالواو فيأتي " وبركاته الله ورحمة السلما
ًا وكان  "السسسلما عليكسسم " أو " السسسلما وعليكسسم " على اقتصر ولو ، للفضل تارك
 "وعليكسم : " قسال ولسسو ، خلف بل يجسسزأه لسسم " عليكم " على اقتصر ولو ، أجزأه
" .لصأحابنا وجهان إجزائه ففي ، بالواو

 
 :  السلما     مراتب
اللسسه ورحمسسة عليكسسم السسسلما : " وأفضسسلها وأكملهسسا أعلهسسا ، مراتسسب ثلث السلما
عليكسسم السلما : " وأقله ، " الله ورحمة عليكم السلما : " ذلك دون ثم " وبركاته

ًا يأخسسذ أن إمسسا والمسلم ،"  ً أجسسر حسسسب علسى ، ذلسسك دون يأخسسذ أن وإمسسا ، كسسامل
ً أن ورد ولذلك ، السلما وسإسسلم عليسسه اللسسه صأسسلى الله ورسإول المسجد دخل رجل
اللسسه صأسسلى فقسسال ، " عليكسسم السسسلما : " السسداخل فقسسال ، عنسسده وأصأسسحابه جالٌس

 : "فقسسال آخسسر رجسسل دخسسل ذلسسك بعسسد ثم " عشر ، السلما وعليكم : " وسإلم عليه
السسسلما وعليكسسم : " وسإسسلم عليسسه اللسسه صأسسلى فقال ، " الله ورحمة عليكم السلما
عليكسسم السسسلما : " فقسسال آخسسر رجسسل دخسسل ذلسسك بعسسد ثم " عشرون ، الله ورحمة
السسسلما وعليكم: "  وسإلم عليه الله صألى الله رسإول فقال  "وبركاته الله ورحمة
وعشسسرون عشسسر أي .  )والترمسسذي داود أبسسو رواه " (ثلثسسون ، وبركاته الله ورحمة
 حسنة وثلثون

 
 :السلما آداب من

 
والقليسسل ، المترجسسل علسسى الراكسسب يسلم أن طريق في اثنان تلقى إذا السنة- 1

الراكسسب يسسسلم : " وسإلم عليه الله صألى قال ، الكبير على والصغير ، الكثير على
 ) مسلم رواه " (الكثير على والقليل ، القاعد على والماشي ، الماشي على

 
" أو " الخيسسر صأباح" وليس ، السلما للمسلمين تحيته تكون أن للمسلم ينبغي- 2

ًا السسترحيب مسسن شسساء بما ذلك بعد يرحب ثم بالسلما يبدأ وإنما ، " آلو"  أو"  مرحب
 .الجائز

 
صأسسلى قال ، بالسلما تنزل البركة فإن يسلم أن بيته المسلم دخل إذا يستحب- 3

بيتسسك أهسسل وعلى عليك بركة يكن فسلم أهلك على دخلت إذا : " وسإلم عليه الله
اللسسه عبسساد وعلسسى علينسسا السلما : "ليقل أحد فيه يكن لم وإن ، ) الترمذي رواه" (

 ) .مسلم رواه " (الصالحين
 

، النسسائم يسسوقظ ول المسسستمع يزعج ل مسموع بصوت التسليم يكون أن ينبغي- 4
وسإسسلم عليسسه اللسسه صأسسلى للنسسبي نرفع كنا......   : "قال عنه الله رضي المقداد عن

ًا فيسلم ، الليل من فيجئ ، اللبن من نصيبه ًا يوقظ ل تسليم أيسمع نائم اليقظان و
) . مسلم رواه" (



 
فعن ، وجيزةا لفترةا ولو أخاه فارق إذا للرجل وتكراره السلما إعادةا اسإتحباب- 5

لقسسي إذا : " قسسال وسإسسلم عليسسه اللسسه صأسسلى النسسبي عسسن عنسسه الله رضي هريرةا أبي
لقيسسه ثسسم حجسسر أو جسسدار أو شسسجرةا بينهمسسا حسسالت فإن ، عليه فليسلم أخاه أحدكم

 ) .داود أبو رواه " (عليه فليسلم
 

أمنت إذا الرجل على والمرأةا ، المرأةا على الرجل سإلما العلماء من كثير أجاز- 6
كمسسا ، السسسلما عليهسسم تسسرد أن ويجسسب ، محارمهسسا علسسى المسسرأةا فتسسسلم ، الفتنسسة
أجنبيسسة المرأةا كانت وإن ، السلما عليهم يرد أن ويجب محارمه على الرجل يسلم

، الفتنة أمنت إذا ، السلما عليها يرد سإلمت وإن ، عليها السلما إلقاء من بأس فل
 .بالقول خضوع ول ريبة ول مصافحة وبدون

 
المسسسلم كان فإن . باليد وإشارةا إيماءةا السلما يكون أن الناس بين شاع مما- 7

ًا حينئسسذ الشسسارةا لن ، يسسسمعك ل مسساداما بأس فل بالسلما الشارةا مع ونطق بعيد
 الرد في يقال وكذلك ، عنه نائبة وليست السلما دليل

 
 :وسإلم عليه الله صألى لقوله المجلس من قاما إذا يسلم أن للجالس يستحب- 8
فليسسست ، فليسسسلم يقسسوما أن رأى إذا ، فليسسسلم المجلسسس إلسسى أحدكم انتهى إذا" 

 ) .داود أبو رواه " (الخرةا من بأحق الولى
 

الله صألى قال ، المسلم لخيك اليد وبسط ، السلما عند المصافحة اسإتحباب- 9
 "يتفرقسسا أن قبل لهما غفر إل فيتصافحان يلتقيان مسلمين من ما: "  وسإلم عليه

النبي كان : " قال عنه الله رضي مالك بن أنس وعن ) . والترمذي داود أبو رواه(
يكسسون حسستى يده من يده لينزع فصافحه الرجل اسإتقبله إذا وسإلم عليه الله صألى

 ) .الترمذي رواه ... " (ينزع الذي الرجل
 

صألى يقول حيث السلما عند والبتسامة الوجه وطلقة البشاشة على احرص- 10
عليسسه اللسسه صأسسلى وقسسوله ، " صأسسدقة أخيسسك وجسسه في وتبسمك : " وسإلم عليه الله

ًا المعروف من تحقرن ل : " وسإلم رواه " (طلسسق بسسوجه أخسساك تلقسسى أن ولسسو شيئ
 ) مسلم

 
وسإلم عليه الله صألى الرسإول كان كما ، الصبيان على السلما اسإتحباب - 11

لتعاليم وغرس ، نفوسإهم في للثقة وزرع ، لهم تبسط هذا وفي ، ذلك يفعل
 قلوبهم في السإلما

 
ول اليهود تبدأوا ل : " وسإلم عليه الله صألى لقوله بالسلما الكفار بداءةا عدما- 12

رواه " (أضسسيقه إلسسى فاضسسطروه طريسسق في أحدهم لقيتم فإذا ، بالسلما النصارى
 :فقولسسوا الكتسساب أهسسل عليكسسم سإلم إذا : " وسإلم عليه الله صألى وقال ) . مسلم

 ) .عليه متفق " (وعليكم
 

وتتسسآلف القلسسوب لتتقسسارب المسلمين بين العظيمة السنة هذه - الله عباد - فأحيوا
وصأسسحبه آلسسه وعلسسى محمسسد نبينسسا على الله وصألى ، والمثوبة الجر ويحصل الرواح
 أجمعين


