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 قال هللا تعالى:

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ) 

       (  ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 [164/آل عمران]
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 آداب السالم -1

 :فضل السالم 

الا  َعْنـهَما و َرِضَي للاه ْبِن َعْمر ٬َعْن َعْبِدا -1 أيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيَّ َسأَل النَّ  أنَّ َرجه

َمْن َعَرْفَت َوَمْن  لَـىتهْطِعمه الطَّعَاَم، َوتَْقَرأ السَّالَم عَ »؟ قال: ْيـر  اإلْسالِم خَ 

 .(1)متفق عليه  «.تَْعِرفْ  لَـمْ 

لهوَن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرسهوله ا : قالَ قالَ  َرِضَي للاه َعْنـهه  َعْن أبِـي ههَرْيـَرةَ وَ  -2 ال تَْدخه

ىَجنَّةَ حَ ال ىتهْؤِمنهوا، َوال تهْؤِمنهوا حَ  تَـّ َشْيٍء إِذَا  لَـىابُّوا، أَوال أادهلُّكهْم عَ تَـحَ  تَـّ

مه فَعَلْ  مْ ابَبْ تَـحَ وهه تـه  .(2) أخرجه مسلم  «.مْ نَكه بَـيْ ؟ أْفشهوا السَّالَم تـه

َمِدينَةَ ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا قَِدَم َرسهوله الَـمَّ  :قَالَ َرِضَي للاه َعْنـهه ْبِن َسالٍَم  ٬اَعْن َعْبدِ وَ  -3

 ٬قَِدَم َرسهوله ا ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَِدَم َرسهوله ا ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَِدَم َرسهوله ا :َوقِيلَ  لَـْيـهِ اْنَجفََل النَّاسه إِ 

َعَرْفته  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا اْستَثبَتُّ َوْجهَ َرسهوِل الَـمَّ فَ  لَـْيـهِ ْنظهَر إِ النَّاِس لَ  فِـيفَِجئْته  ملسو هيلع هللا ىلص

له َشْيٍء تَكَ لَـيْ أَنَّ َوْجَههه  مَ َس بَوْجِه َكذاٍب َوَكاَن أَوَّ هَ أَ » :بِه أَْن قَالَ  لَـّ ا يُـّ

وا الطَّعَاَم َوَصلُّوا َوالنَّاسه  لهوا نِـيَ النَّاسه أَْفشهوا السَّالََم َوأَْطِعمه َجنَّةَ الام  تَْدخه

 .(3) أخرجه الترمذي وابن ماجه .«بَسالَمٍ 

 :صفة السالم 

 (  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ) قال للا تعالى: -1

 .[86]النساء:

                                                 

 (.39ومسلم برقم )واللفظ له، (, 12اري برقم )أخرجه البخ ،متف  عليه( 1)

 (.54برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.1334برقم ) أخرجه ابن ماجهووهذا لفظه، (, 2485برقم )ترمذي أخرجه ال ص يح/( 3)
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َصْيٍن وَ  -2 ل  إِ  :قَالَ َرِضَي للاه َعْنـهه َعْن ِعْمَراَن ْبِن حه ِ  لَـىَجاَء َرجه  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبي 

 .«َعْشر  » :ملسو هيلع هللا ىلصالسَّالََم ثمَّ َجلََس فَقَاَل النَّبيُّ  لَـْيـهِ َرادَّ عَ كهْم فَ لَـيْ السَّالَمه عَ  :فَقَالَ 

 :فََجلََس فَقَالَ  لَـْيـهِ فََرادَّ عَ  للاةه ْحـمَ كهْم َورَ لَـيْ السَّالَمه عَ  :ثمَّ َجاَء آَخره فَقَالَ 

ونَ » هه َرَكابَ وَ  ٬ةه اْحـمَ كهْم َورَ لَـيْ السَّالَمه عَ  :ثمَّ َجاَء آَخره فَقَالَ  .«ِعْشره فََرادَّ  تـه

 .(1)أخرجه أبو اداواد والترمذي .«ثالَثونَ » :فََجلََس فَقَالَ  لَـْيـهِ عَ 

 :صفة  د السالم 

  ( جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي )قال للا تعالى: 

 .[86]النساء:

 :  األفضل  د السالم على طها 

ِة الْنصَ  َحاِرثِ الاْبِن  ْهـمِ جَ ال بِـيأَعْن  مَّ ِ ْبِن الص ِ  :قَالَ َرِضَي للاه َعْنـهه  اِري 

ل  فَسَ  يَـهه ٍل، فَلَقِ َجـمَ ِمْن نَْحِو بِئِْر ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أْقبََل َرسهوله ا مَ َرجه ادَّ يَـره  لَـمْ ، فَ لَـْيـهِ عَ  لَـّ

ى، حَ لَـْيـهِ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرسهوله ا ، ثهمَّ َرادَّ ْيـهِ ِجدَاِر فََمَسَح َوْجَههه َويَدَ ال لَـىأْقبََل عَ  تَـّ

 .(2)أخرجه مسلم .السَّالمَ  لَـْيـهِ عَ 

 :عدم السالم والرد أثنا  قضا  ال اجة 

َهاِجِر ْبِن قهْنفهٍذ الَعِن  هه أَ  َرِضَي للاه َعْنـهه مه مَ َوههَو يَبهوله فَسَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيَّ  تَـىأَ  نَـّ  لَـّ

َ ثمَّ اْعتَ  ىـــتَـّحَ  لَـْيـهِ ادَّ عَ يَـره  لَـمْ فَ  لَـْيـهِ عَ  أ  يـــن ِـإِ » :الَ ـــفَقَ  لَـْيـهِ ذَر إِ ـــتََوضَّ

 .(3). أخرجه أبو اداواد والنسائي«طهْهرٍ  لَـىَعزَّ َوَجلَّ إِالَّ عَ  َر للاَ ـــته أَْن أَذكه ـــَكِرهْ 

 

                                                 

 (.2689برقم )وأخرجه الترمذي (, 5195برقم ) أبو اداوادأخرجه  ص يح/( 1)

 (.369برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.38برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 17برقم )بو اداواد أأخرجه  ص يح/( 3)
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 :األَْولى بالبد  بالسالم 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي للاه َعْنـهه  َعْن أبِـي ههَرْيـَرةَ  -1 ـمه يهسَ »: قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ِغيره عَ  ل ِ  لَـىالصَّ

 .(1)متفق عليه .«َكثِيرِ ال لَـىله عَ ِلـيقَ القَاِعِد، وَ ال لَـىَمارُّ عَ الِر، وَ بِـيكَ ال

اِكبه ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬وله ا: قَاَل َرسه لَ َرِضَي للاه َعْنـهه قاةَ ْيـرَ ههرَ َوَعْن أبِـي  -2 يهَسل مه الر 

 .(2)تفق عليهم .«الَكثِيرِ  لَـىله عَ ِلـيالقَاِعِد، َوالقَ  لَـىالَماِشي، والَماِشي عَ  لَـىعَ 

 :السالم على من عرفت ومن لم تعرف 

ال َسأَل النَّ  َعْنـهَما و َرِضَي للاه ْبِن َعْمر ٬َعْن َعْبِدا أيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيَّ أنَّ َرجه

َمْن َعَرْفَت َوَمْن  لَـىتهْطِعمه الطَّعَاَم، َوتَْقَرأ السَّالَم عَ »؟ قال: ْيـر  اإلْسالِم خَ 

 .(3)متفق عليه .«تَْعِرفْ  لَـمْ 

 :فضل المصاف ة 

سْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرسهوله ا :قَالَ َرِضَي للاه َعْنـهه بََراِء الَعْن  ْيِن ِلـمَ َما ِمْن مه

ـمَ تََصافََحاِن إِالَّ غهِفَر فَـيَ يَْلتَِقيَاِن   أخرجه أبو اداواد والترمذي .«قَاتَـرِ ا قَْبَل أَْن يَفْ لَـهه

(4). 

 :متى تكو  المصاف ة والمعانقة؟ 

ِ النَّ  ابه حَ صْ أَ  انَ كَ  :الَ قَ ِضَي للاه َعْنـهه رَ  ٍس نَ أَ  نعَ   واحه افَ صَ تَ  واالقَ تَ  اذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(5) «الوسط»أخرجه الطبراني في  .واقه عانَ تَ  رٍ فِ سَ  نْ مِ  وامه دِ قَ  اذَ إِ وَ 

                                                 

 (.2160(, ومسلم برقم )6321أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 (.2160ومسلم برقم )، (6232أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)

 (.39ومسلم برقم )واللفظ له، (, 12أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 3)

 (.2727برقم ) وأخرجه الترمذي(, 5212برقم )أبو اداواد خرجه أ حسن/( 4)

 (.2647برقم )انظر السلسلة الصحيحة (, 97برقم ) «الوسط»راني في بطأخرجه ال حسن/( 5)
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 : عدم االن نا  عند اللقا 

ل   :قَالَ  َرِضَي للاه َعْنـهه َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك  له  ٬سهوَل ايَا رَ  :قَاَل َرجه جه الرَّ

هه َويهقَبفَـيَ أَ  :قَالَ  «الَ » :قَالَ  ؟لَـهه  نِـيِمنَّا يَْلقَى أََخاهه أَْو َصِديقَهه أَيَْنحَ  هه ْلتَِزمه  ؟لـه

هه فَـيَ أَ  :قَالَ  «الَ » :قَالَ  ذ بيَِدِه َويهَصافِحه أخرجه الترمذي وابن  .«نَعَمْ » :قَالَ  ؟أْخه

 .(1)ماجه

 خروج:السالم عند الدخول وعند ال 

ى تَـهَ إِذا انْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرسهوله ا :قَالَ  َرِضَي للاه َعْنـهه ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ههرَ 

ـمْ سَ ْلـيه ِلِس فَ الَمـجْ  لَـىأََحدهكهْم إِ  ـمْ سَ ْلـيه فَإِذا أََراادَ أَْن يَقهوَم فَ  ل ِ  لَـىوَسْت اله لَـيْ فَ  ل ِ

 .(2)أخرجه أبو اداواد والترمذي .«بأََحقَّ ِمْن اآلِخَرةِ 

 :صفة السالم على أيقا  عند نيام 

، َوقَْد ذََهبَْت لَـيقَاَل: أَْقبَْلته أَنَا َوَصاِحبَاِن  َرِضَي للاه َعْنـهه  الِمْقدَاادِ َعِن 

نَا ِمَن  ا َعلَـَى أَْصَحاِب ، فََجعَْلنَا نَْعِرضه أَْنفهَسنَ ْهـدِ جَ الأَْسَماعهنَا َوأَْبَصاره

ـمْ مِ  َس أََحد  لَـيْ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرسهوِل ا َ  ْنـهه  لَـىَ فَاْنَطلََق بِنَا إِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  نَا الن  تَـيْ يَْقبَلهنَا، فَأ

، قَاَل: «نَنَابَـيْ اْحتَِلبهوا َهـَذَا الل بََن » :ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ، فَإِذَا ثاَلَثَةه أَْعنهٍز، فَقَاَل الن  ِلـهِ أَهْ 

، بَـهه نَِصيملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  عه ِللن  ، َونَْرفَ بَـهه ْشَربه كهل  إْنَساٍن ِمن ا نَِصيفَـيَ فَكهن ا نَْحتَِلبه 

ا الَ ِلـيَسل مه تَسْ فَـيه يءه ِمَن الل ْيِل فَـيَـجِ قَاَل:  ا، َويهْسمِ  ما يَْقَظاَن، قَاَل العه يهوقِظه نَائِما

 ْ ْ فَـيه َمْسِجدَ ال تِـيثهم  يَأ  .(3)أخرجه مسلم .ْشَربه فَـيَ  بَـهه َشَرا تِـيَصل ي، ثهم  يَأ

                                                 

 (.3702برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 2728برقم )ترمذي أخرجه ال حسن/( 1)

 (.2706برقم )الترمذي وأخرجه (, 5208برقم )أبو اداواد أخرجه  حسن/( 2)

 (.2055برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 :تكرا  السالم إذا لم يسمع 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي للاه َعْنـهه  ْن أنٍَس عَ  هه أملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  مَ َكاَن إذَا تَكَ  نَـّ ٍة أَعاادََها ِلـمَ بِكَ  لَـّ

ا ثاَلث ى، حَ ا مَ قَْوٍم فَسَ  لَـىعَ  تَـى، َوإذَا أْنـهه عَ  ْفـَهـمَ ته  تَـّ مَ ، سَ لَـْيـِهـمْ عَ  لَـّ  لَـْيـِهـمْ عَ  لَـّ

ا ثاَلث  .(1)أخرجه البخاري .ا

  الكفا :عدم السالم على 

ا » :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرسهوَل اَرِضَي للاه َعْنـهه ةَ ْيـرَ ههرَ  بِـيَعْن أَ  -1 وادَ اليَـهه الَ تَْبدَؤه

مْ َوالَ الن َصاَرَى بِالس الَِم، فَإِذَا لَِقي وهه إِ  فِـي ههـمْ أََحدَ  تـه  لَـىَ َطِريٍق فَاْضَطر 

 .(2)أخرجه مسلم «.أَْضيَِقهِ 

مَ إِذَا سَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  : قالَ قالَ  َرضَي للاه َعنهه ٍك َمالِ  ْبنِ  أنَِس  َوَعنْ  -2 كهْم لَـيْ عَ  لَـّ

 .(3)متفق عليه .«كهمْ لَـيْ ِكتَاِب فَقهولهوا: َوعَ الأْهله 

 :من مر بمجل  فيه كفا  ومسلمو  سلم وقصد المسلمين 

ـَما أهَساَمةَ ْبَن َزْيٍد َعْن   لَـْيـهِ اراا، عَ ِحـمَ  َرِكبَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَن  الن  َرِضَي للاه َعْنـهه

 ، قَِطيفَة  فَدَِكي ة ، َوأَْرادََف َوَراَءهه أهَساَمةَ، َوههَو يَعهواده َسْعدَ ْبَن  تَـهه تَـحْ إَكاف 

َخْزَرجِ، َوذَاَك قَْبَل َوْقعَِة بَْدٍر، َحت َى َمر  الَحاِرِث ْبِن ال نِـيبَ  فِـيعهبَاادَةَ 

سْ الِه أَْخالَط  ِمَن فِـيِلٍس َمـجْ بِ  ْشِرِكيَن َعبَدَةِ الَْوثَاِن، واليَن وَ ِلـمِ مه  ،اليَـههوادِ مه

ٍ ْبنه أه  ٬فِـيِهـْم َعْبدا ا َغِشيَِت لَـم  ْبنه َرَواَحةَ، فَ  ٬الَمـْجِلِس َعْبدا فِـي، وَ بَـي 

 ثهم  قَاَل: الَ  ،بِِرادَائِهِ  فَـهه أَنْ  بَـي  َر َعْبدللا ْبنه أه َخـم  ِلَس َعَجاَجةه الد اب ِة، الَمـجْ 

وا عَ  للا  لَـىإ ههـمْ فَدََعا ،ثهم  َوقََف فَنََزلَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  الن   لَـْيـِهـمه فََسل َم عَ  ،نَالَـيْ تهغَب ره

                                                 

 (.95برقم )أخرجه البخا ي ( 1)

 (.2167برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.2162ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6258أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 3)
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 .(1)متفق عليه. قهْرآنَ ال لَـْيـِهـمه َوقََرأَ عَ 

 

 :ما يقول من الت ايا بعد السالم و ده 

ـما أ اْبن َعبَّاٍس َعن  -1 ا النَّ لَـمَّ قَْيِس لا نَّ َوْفدَ َعْبدِ َرِضَي للاه َعْنـهه ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ ا أتَوه

ا َمْرَحب»عَةه. قال: بِـي؟ قَالهوا: رَ «َوْفده القَْومه؟ أْو َمِن الَمِن »قال:  قَْوِم، أْو البِ  ا

 .(2)متفق عليه «.َخَزايَا َوال نَدَاَمى ْيـرَ َوْفِد، غَ البِ 

َرسهوِل  لَـى: ذََهْبته إَرِضَي للاه َعْنـَها قَالتْ َطاِلٍب  بِـيَهانٍِئ بِْنَت أ أم ِ  َوَعنْ  -2

هه ، فََوَجدْ تْـحِ فَ الَعاَم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ، َوفَاِطَمةه اْبنَ  تـه هه يَْغتَِسله ره تَسْ  تـه مْ هه، قَالَْت: فَسَ تـه ته لَـّ

: أنَا أمُّ َهانٍِئ بِْنته أ «؟َمْن َهِذهِ »، فَقَاَل: لَـْيـهِ عَ  َطاِلٍب، فَقَاَل:  بِـيفَقهْلته

ا ْرَحبمَ » ى، قَاَم فَصَ ِلـهِ ا فََرَغ ِمْن غهسْ لَـمَّ فَ «. بِأم ِ َهانِئٍ  ا . َرَكعَاتٍ  نِـيَ ثََما لَـّ

 .(3)متفق عليه

 :تأني  القادم، وسؤاله عن اسمه لينزل منزلته 

 َن النَّاِس، فَقَاَل: إنَّ بَـيْ َن اْبِن َعبَّاٍس وَ بَـيْ  ِجـمه تَـرْ : كهْنته أقالَ  َرةَ َجـمْ  بِـيَعْن أ

ا النَّ ال َوْفدَ َعْبدِ  قَالهوا: «. ؟قَْومه الَوْفده أْو َمِن الَمِن »فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ قَْيِس أتَوه

ا َمْرَحب»عَةه، فَقَاَل: بِـيرَ  متفق  .«َخَزايَا َوال نَدَاَمى ْيـرَ َوْفِد، غَ القَْوِم أْو بِ البِ  ا

 .(4)عليه

 :السالم عند دخول البيت 

                                                 

 .واللفظ له(, 1798(, ومسلم برقم )5663أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 (.17ومسلم برقم )واللفظ له، (, 53أخرجه البخاري برقم ) ،ف  عليهمت( 2)

 (.336ومسلم برقم )واللفظ له، (, 357أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 3)

 (.17ومسلم برقم )واللفظ له، (, 87أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 4)
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  ( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئٴۇ ۋ ۋ ۅ ) قال للا تعالى: -1

 .[61]النور:

 (  جئ جئ جئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ) وقال للا تعالى: -2

 .[27]النور:

 :السالم على الصبيا  والنسا  عند أمن الفتنة 

هه أ َرضَي للاه َعنهه َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك  -1 مَ اٍن فَسَ ْبـيَ ِص  لَـىَمرَّ عَ  نَـّ ، لَـْيـِهـمْ عَ  لَـّ

هه يَْفعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ َوقَاَل: َكاَن النَّ   .(1)متفق عليه .لـه

نِْسَوةٍ  فِـيملسو هيلع هللا ىلص نَا النَّبيُّ لَـيْ َمرَّ عَ ا قالْت: ْنـهَ َرِضَي للاه عَ  يَِزيد تنبأَْسَماء َوَعْن  -2

مَ فَسَ   .(2)أخرجه أبو اداواد وابن ماجه .نَالَـيْ عَ  لَـّ

 الفتنة: تسليم النسا  على الرجال عند أمن 

 ٬َرسهوِل ا لَـى: ذََهْبته إِ َرِضَي للاه َعْنـَها قالتَطاِلٍب  بِـيَهانٍِئ بِْنَت أ أم ِ  َعنْ 

هه ، فََوَجدْ تْـحِ فَ الَعاَم  ملسو هيلع هللا ىلص هه يَْغتَِسله َوفَاِطَمةه اْبنَ  تـه ره تَسْ  تـه مْ هه، فَسَ تـه ، لَـْيـهِ ته عَ لَـّ

: أنَا أمُّ َها«؟َمْن َهِذهِ »فَقَاَل:  ا َمْرَحب»َطاِلٍب، فَقَاَل:  بِـينٍِئ بِْنته أ. فَقهْلته بِأم ِ  ا

 .(3)متفق عليه .«َهانِئٍ 

 :إذا التقى اثنا  متساويا  فأفضلهما من بدأ بالسالم 

ِ  َعنْ  -1 لُّ يَـحِ الَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرسهوَل ا َرِضَي للاه َعْنـهه  أَبِـي أَيُّوَب الَْنَصاِري 

سْ ـلِ  َر يَـهْ أَْن  ِلـمٍ مه ْعِرضه َهذَا، َويهْعِرضه فَـيه اٍل، يَْلتَِقيَاِن لَـيَ أََخاهه فَْوَق ثاَلَِث جه

                                                 

 (.2168لم برقم )ومسواللفظ له، (, 6247أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 (.3701برقم )وأخرجه ابن ماجه (, 5204برقم )أبو اداواد أخرجه  ص يح/( 2)

 (.336ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6158أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 3)
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ه بِالسَّالَمِ ههـمَ ْيـره َهذَا َوخَ   .(1)متفق عليه «.ا الَِّذي يَْبدَأ

الا ادََخَل  َرضَي للاه َعنهه ةَ ْيـرَ ههرَ  بِـيَعْن أوَ  -2  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمْسِجدَ، َوَرسهوله االأنَّ َرجه

ىَمْسِجِد، فَصَ اليَِة نَاحِ  فِـيَجاِلس   مَ ثهمَّ َجاَء فَسَ  لَـّ  ٬َرسهوله ا لَـهه ، فَقَاَل لَـْيـهِ عَ  لَـّ

ى. فََرَجَع فَصَ «تهَصل ِ  لَـمْ َك السَّالمه، اْرِجْع فََصل ِ فَإِنََّك لَـيْ َوعَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ثهمَّ َجاَء  لَـّ

مَ فَسَ  ، فَإِنَّ لَـيْ َوعَ »، فَقَاَل: لَـّ  .(2)متفق عليه. «تهَصل ِ  لَـمْ َك َك السَّالمه، فَاْرِجْع فََصل ِ

 :عدم االبتدا  بـ: عليك السالم 

 ٍ َري  ِ ْيـمِ ههجَ الَعْن أَبي جه  :فَقهْلته  ملسو هيلع هللا ىلصته النَّبيَّ تَـيْ أَ  :قَالَ َرِضَي للاه َعْنـهه ي 

سَّالَمه َك اللَـيْ فَإِنَّ عَ  ،َك السَّالَمه لَـيْ الَ تَقهْل عَ » :قَالَ . ٬َك السَّالَمه يَا َرسهوَل الَـيْ عَ 

 .(3)أخرجه أبو اداواد .«تَـىَموْ اليَّةه تَـحِ 

 :القيام للقادم إكراماً له 

ْكِم َسْعٍد،  لَـىأنَّ أْهَل قهَرْيَظةَ نََزلهوا عَ  َرِضَي للاه َعْنـهه  َعْن أبِـي َسِعيدٍ  -1 حه

وا إِ »فََجاَء، فَقَاَل:  لَـْيـهِ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ فَأْرَسَل النَّ  أْو قال: َسي ِِدكهْم،  لَـىقهومه

 .(4)متفق عليه .«كهمْ ْيـرِ خَ 

ْؤمِ الَعْن أهم ِ وَ  -2 هَ ا أَ ْنـهَ عَ  َن َعائَِشةَ َرِضَي للاه نِـيمه َما َرأَْيته أََحداا َكاَن  :ا قَالَتْ نَـّ

ا وَ  بَـهَ أَشْ  ا َواداَلًّ بَرسهوِل اَهـدْ َسْمتا َم للاه  ملسو هيلع هللا ىلص ٬يا َوْجَهَها َكانَْت إِذا  ِمْن فَاِطَمةَ َكرَّ

ِلِسِه َوَكاَن إِذا َمـجْ  فِـيا َوأَْجلََسَها لَـهَ ا فَأََخذ بيَِدَها َوقَبَّ لَـْيـهَ قَاَم إِ  لَـْيـهِ ْت عَ ادََخلَ 

أخرجه  .قَاَمْت إِلَـْيـِه فَأََخذْت بيَِدِه فَقَبَّلَتْـهه َوأَْجلََستْـهه فِـي َمـْجِلِسَهاا لَـْيـهَ ادََخَل عَ 

                                                 

 .واللفظ له(, 2560(, ومسلم برقم )6077أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 (.397ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6251رقم )أخرجه البخاري ب ،متف  عليه( 2)

 (.5209برقم )أبو اداواد أخرجه  ص يح/( 3)

 (.1768ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6262أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 4)
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 .(1)أبو اداواد والترمذي

  الشخص تعظيماً له:عدم القيام على 

يْ ، فَصَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال: اْشتََكى َرسهوله ا َرِضَي للاه َعْنـهه  بِرٍ َعْن َجا نَا َوَراَءهه، لَـّ

ا نَا فََرآنَا قِيَاملَـيْ تَفََت إِ الَرهه، فَ بِـيَوههَو قَاِعد ، َوأبهو بَْكٍر يهْسِمعه النَّاَس تَكْ  ، فَأَشاَر ا

يْ نَا فَقَعَدْنَا، فَصَ لَـيْ إِ  مَ ا سَ لَـمَّ ، فَ اا قهعهواد تِـهِ َصالنَا بِ لَـّ مْ إِْن ِكدْ »قال:  لَـّ ا آنِف تـه  ا

وَن عَ  وِم، يَقهومه لهوكِ  لَـىلَتَْفعَلهوَن فِْعَل فَاِرَس َوالرُّ قهعهواد ، فَال  ههـمْ وَ  ِهـمْ مه

 .(2)أخرجه مسلم .«تَْفعَلهوا

 :ًعقوبة من سره أ  يتم ل له الرجال قياما 

عَاِويَةَعْن  َمْن أََحبَّ » :يَقهوله  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعته َرسهوَل ا: قَالَ  َعْنـهه َرِضَي للاه  مه

ا فَ  لَـهه ثَل يَـمْ أَْن  َجاله قِيَاما أْ َمْقعَدَهه ِمْن النَّارِ ْلـيَ الر ِ أخرجه أبو اداواد  .«تَبَوَّ

 .(3)والترمذي

 :تقديم ت ية المسجد على السالم على من في ال لقة 

الا ادََخَل  َعنهه  َرضَي للاه ةَ ْيـرَ ههرَ  بِـيَعْن أ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمْسِجدَ، َوَرسهوله االأنَّ َرجه

ىَمْسِجِد، فَصَ النَاِحيَِة  فِـيَجاِلس   مَ ثهمَّ َجاَء فَسَ  لَـّ  ٬َرسهوله ا لَـهه ، فَقَاَل لَـْيـهِ عَ  لَـّ

ى. فََرَجَع فَصَ «تهَصل ِ  لَـمْ َك السَّالمه، اْرِجْع فََصل ِ فَإِنََّك لَـيْ َوعَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َء ثهمَّ َجا لَـّ

مَ فَسَ  ، فَإِنََّك لَـيْ َوعَ »، فَقَاَل: لَـّ  .(4)متفق عليه .«تهَصل ِ  لَـمْ َك السَّالمه، فَاْرِجْع فََصل ِ

 :صفة  د السالم على الغائب 
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يَا َعائَِشةه، َهذَا ِجبِْريله »ا: لَـهَ قال ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ ا أنَّ النَّ نْـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي للاه عَ 

هه َوبََرَكا ٬ةه اْحـمَ السَّالمه َورَ  لَـيْـهِ فَقالْت: َوعَ «. المَ ِك السَّ لَـيْ يَقَْرأه عَ  ى َما ال تَـرَ ، تـه

 .(1)متفق عليه . أَرى

 :عدم السالم على من اقترف ذنباً إذا كا  ذلك يردعه 

َعْن َكالِمنَا،  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ى َرسهوله انَـهَ قاَل:  َرِضَي للاه َعْنـهه  َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ َعْن 

َك َشفَ  فِـي، فَأقهوله لَـْيـهِ عَ  ل ِـمه فَأسَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َل اَرسهو تِـيَوآ  تَـْيـهِ نَْفِسي: َهْل َحرَّ

ىبَِراد ِ السَّالِم أْم ال؟ حَ   ٬بِتَْوبَِة ا ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ لَةا، َوآذََن النَّ لَـيْ سهوَن َخـمْ َكَملَْت  تَـّ

ىنَا ِحيَن صَ لَـيْ عَ   .(2)متفق عليه .فَْجرَ ال لَـّ

                                                 

 .(2447ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3217أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 1)

 .(2769ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6255أخرجه البخاري برقم ) ،متف  عليه( 2)
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