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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 والسالم على من ال نيب بعده             أما بعد احلمد هلل وحده والصالة 

عرفته  نظام  أعظم  يف  الصفات  وعظيم  األخالق  جبمال  اإلسالم  جاء  فقد 
به   مؤمنة  له،  ومنقادة  مستسلمة  جيل،  بعد  جيالً  األمم  تناقلته  البشرية، 

ويف نفسها ومع اآلخر،   وابطنها، وظاهرها    وجليلها،يف صغريها    له، وحمّكمة  
والعبادة ، واحلياة، يف الرخاء والشدة ، والضيق والسعة  والفروع،يف األصول 

، ويف األرض ويف السماء ، ويف بلد اإلسالم وغري بلد اإلسالم ، ويف السفر 
  (  : هللا  أمر  ممتثالً   ، رَ واحلضر  ّلِلَِِّ  َومَمَاِت  َوحَمَْياَي  َوُنُسِكي  َصاَلِت  ِإنَّ  بِّ ُقْل 

 (.اْلَعاَلِميَ 

 -ببعض امللواثت مبا ليس هذا مقامه  -ولكن ملا تلوثت بعض عقول أبنائه   
تنكروا له وأوقدوا احلرب عليه وتنكبوا الصراط من بعد ما استبان هلم احلق ،  
أعظم  من  وهذا   ، عنهم  الشرعية  التكاليف  لرفع  املخارج  جيدون  وحاولوا 

َونُ َقلُِّب أَْفِئَدََتُْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ل هللا : )  دالالت القرآن وبرهانه احلق يف قو 
ما من  ويف احلديث : ) ( ، َلَْ يُ ْؤِمُنوا ِبِه أَوََّل َمرٍَّة َونََذرُُهْم يف طُْغَياِِنِْم يَ ْعَمُهوَن 
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قلب إال بي أصبعي من أصابع الرمحن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء  
أزاغه يزيغه  أمحد(  أن  واحد    رواه  غري  )  وصححه   : رواية  ويف  يقلبها كيف  ، 

 رواه الرتمذي وحسنه ووافقه غري واحد. ( يشاء

أن من مجاليات اإلسالم وعليائه ومسوه حتية السالم ،    واعلموا رمحكم هللا :
م على أولئك النفر  اذهب فسلّ : )    له  قالعّلم هللا به آدم ملا خلقه سبحانه ف

جلوس،   املالئكة  ذريتك من  وحتية  حتيتك  فإِنا  حييونك،  ما  رواه    فاستمع   .
فكانت حتية طيبة مباركة لكل األنبياء عليهم السالم وأممهم ، ومع    البخاري،

ذا كانت اليهود حاسدة للمسلمي لعدة قضااي ، ومنها : حتية السالم ، قال 
رواه أمحد   ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السالم(: )    ملسو هيلع هللا ىلص

 ه ابن حجر وغريه. وحسن

الناس حمتاجون إلظهار التألف ، واملودة ، واحملبة،  يقول بعض أهل العلم : ) و 
وإزالة الضغائن ، وهذه أمور ابطنة غري مدركة ، والسالم وسيلة ملعرفة ذلك،  

معي بلفظ  وضبطه  هللا  شرعه  صاحلة،    هلذا  هي   ،أداة  اليت  احملبة  إلنشاء 
 ..( خصلة يرضاها هللا عز وجل
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 وحتيٌة منا تُزّف إليكم                أهالً وسهالً والسالُم عليكم      

                                       *** 

 وغايُة جمهود املقّل سالم       السالُم عليكم ما َأحبَّ وصالكم       

 :    السالم     

 .  ومعناه  مبناه يف ورائع مجيل لفظ 

 .  أثره يف وعظيم وبذله  حممله يف خفيف

 .   كبري  وأجر ،  عظيم وخلق ، نبوية   سنة 

 .  اجلنان أهل وحتية اإلسالم أهل شعار 

 .  اجلنان يف للمؤمني الرمحن حتية

 رواه البخاري .  ملسو هيلع هللا ىلصحق املسلم على املسلم ، قاله 

 البعيد ويؤلف القلوب وينشر الود والصفاء .قرب ي ، القلوب  مفتاح 

 رواه البخاري .  ملسو هيلع هللا ىلصيزول اهلجر ويرتفع بي املتهاجرين ، قاله  به
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 رواه أبوداود .  ملسو هيلع هللا ىلص، قاله 1وأوىل الناس ابهلل من بدأ ابلسالم  
 رواه البيهقي .  ملسو هيلع هللا ىلصوأخبل الناس من خبل ابلسالم ، قاله  
 رواه البيهقي .  ملسو هيلع هللا ىلصوبه الرباءة من الكرب ، قاله   
  . هللا إىل الدعوة مفتاح 
 . ابلسالم الناس يبدأك  أن  تنتظر ، فال  ابلسالم  يبدأ من الناس  وخري 
 .  بينهم  فيما هبا  الناس يرتاحم محةر  

 قد ميكث الناس دهراً ليس بينهم          

  واللطفُ  فيزرعه التسليمُ  ودّ                                          

 األرحام وجيدد الوفاء وتعزز األخوة ويذهب وحر الصدور. صل  تو   به 
 .  ابلسنة والتمسك  واحملبة والصفاء والسمو التواضع دليل 
  حيملها   خفيفة  هدية  قيل:  حىت  اآلخرين  مع  يرسل  ما  أفضل  من 

 .  لآلخرين املسافرون
 .  احلديثة التواصل وسائل مع شأنه من يقلل ال 

 
 أي أوالهم برحمته وغفرانه وواليته ومعونته قاله الطيبي وغيره .  1
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 على بذل السالم والوائم . وأوالدان أنفسنا لنريب 

 .  منها  وخروجنا لبيوتنا  ودخولنا وإايبنا ذهابنا  يف لنبذله 
 .  كتابة  و نطقاً  وحنوه(  الواتساب )  خالل من ونرده  لنبذله 
 .   نعرف ال ومن نعرف من على السالم لننشر 
 النظافة  وعاملي  األمن  رجل  ونشاهد  طرقنا  يف  وحنن  اجلميل  من 

السالم يش   ومن  واحملطات  نبدأهم  أن  األعمال  أبنواع  بلداننا  ّيدون 
رمحين  ،  حمّلى جبميل االبتسامة ،  كم سيكون لذلك أثر يف عملهم  

 هللا وإايكم . 
   مكتبه   إىل  طريقه  يف  وهو   السالم  ينشر  حينما  املسؤول  ذلك   أمجل  ما 

 .  منه وخروجه حمرابه  دخوله يف املسجد وإمام ،
(   قال  بينكم  السالم  أفشوا   (: مسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  هو    رواه   : واإلفشاء   ،

 نتشار  واإلعالن . الظهور  واال
السالم   هللا  رضي  عمر  ابن  كان  يبذل  لكي  السوق  إىل  خيرج  عنه 

، فاستكثروا  ، يكسب القلوب ويستكثر احلسنات  للناس .رواه مالك 
 . من احلسنات رمحكم هللا 
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وهذا خطأ وخمالف  ،  وألفاظ  كثري من الناس استبدل السالم بتحااي   
 للسنة .

 وبعد :

أحكاماً ومسائل ، تشكل يف عدد من مسائلها على كثري    تحية السالمفإن ل
 من الناس ، ويقع اجلهل فيها والسؤال عنها .  

، وذكرت سالم واملصافحةوقد مجعت يف هذه الرسالة عدًدا من مسائل ال    
زمن  يف  امللول  ميّلها  وال  قراءَتا،  لتسهل  خمتصرة،  واألقوال  األدلة  بعض 

( ، مذّكرًا مائة وعشرون مسألة    اخلالصة والسرعة واالختصار، وعددها : )
هبا نفسي وإخواين، وهي امتداد لسلسلة اخلالصات الفقهية، وأصلها رسائل  

 عرب برانمج التواصل )الواتس(.

يف كتب العلماء على خمتلف مذاهبهم الفقهية ، ومن أراد  وأحكامها مبثوثة 
 االستزادة فيمكنه الرجوع إليها. 
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والعلم حييا ابملذاكرة والفكرة والدرس واملناقشة ، والعيش مع العلم من أعظم  
العيش وألّذه وأمتعه وأمساه وأسناه ملن حسنت نيته وصفت روحه ، ونسأل  

 هللا ذلك . 

سلم هدية أفضل من حكمة يزيده هللا هبا هدى أو  وما أهدى املرء ألخيه امل
 يرده هبا عن ردى. 

 إذا اإلخواُن فاََتم التالقي          َفما صلٌة أبحسَن من كتابِ        

  : وهو خمتصر من كتايب  ()تحية اإلسالم فضائل وأحكاموقد سميته : 

، وقامت ابختصاره ابنيت رىب ، وجردته  (األانم أبحكام حتية اإلسالم     إنباء  )  
 من اخلالفات واألقوال ، ومن أرادها فلريجع إىل أصل الكتاب . 

تقبله هللا قبواًل حسًنا، ونفع به العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله عمالً  
لوالدّي وأهل بييت، صاحلًا، دائًما، مبارًكا على مر السنوات واألزمان ، صدقة  

وأن   الصاحل،  والعمل  النافع  العلم  على  مجيًعا  حييينا  وأن   ، وطاليب  ومشاخيي 
وأكرم  مسؤول  خري  هو  املؤمني،  عباده  ينصر  وأن  الصاحلي،  متاع  ميّتعنا 

 مأمول ، ومن أراد ترمجته إىل أي لغة فاألمر مبذول .
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 وإليكموها رمحكم هللا، وعي الرضا عن كل عيب كليلة.

والسالمة   ۞املسألة األوىل :  والعظمة  والبقاء   ، السالم   : معناها  التحية 
 من اآلفات ، وأصلها الدعاء ابحلياة. 

السالم : يطلق على اسم هللا ، والتسليم ، والسالمة   :   لثانية  ۞املسألة ا
، واألمان وغري ذلك ، ومسيت اجلنة دار السالم ، ألِنا دار ساملة من اآلفات 

 .من سقم وموت 

 جعلنا هللا وإايكم من أهلها بدون حساب . 

   ؟ ما املراد : بتحية السالم:  لثالثة ۞املسألة ا

 .بركة امسه عليكم وحلت بكم مشتق من اسم هللا السالم أي نزلت -1

 ونص عليه اإلمام أمحد. . وقيل : اسم هللا عليك أي يف حفظه 

والفقه -2 اللغة  أهل  من  اختيار كثري  وهو   ، اآلفات  من  السالمة  من 
 واحلديث.
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 ال تعارض بينهما ، وكله دعاء ابألمرين .  والراجح : 

 ابلكتاب والسنة واإلمجاع . التحية ابلسالم مشروعة  : الرابعة  ۞املسألة 

فضائله يف السنة كثرية ، وتقدم شيء منها ، ومنها    : اخلامسة    ۞املسألة 
قال    رضي هللا عنه    ، فقد ورد عن أيب هريرةوإظهاره واجلهر به    ئهفشااألمر إب
قال   أوال ملسو هيلع هللا ىلص:   ، حتابوا  حىت  تؤمنوا  وال   ، تؤمنوا  حىت  اجلنة  تدخلون  )ال   :

فعلتم  إذا  شيء  على  بينكم(أدلكم  السالم  أفشوا  ؟  حتاببتم  ،   وه  مسلم  رواه 
رواه   مران نبينا أن نفشي السالم (أَ   )قال :  رضي هللا عنه    ورد عن أيب أمامةو 

ثالث من : )    رضي هللا عنه  ابن ماجه وحسنه ابن حجر، وورد عن عمار  
اإلنصاف من نفسك وبذل السالم للعاَل واإلنفاق   مجعهن فقد مجع اإلميان :

 البخاري . رواه من اإلقتار( 

اليهود    قال وحتية  الفم،  على  اليد  وضع  النصارى  :)حتية  تفسريه  يف  الرازي 
بعضهم لبعض اإلشارة ابألصابع، وحتية اجملوس االحنناء، وحتية العرب بعضهم 
لبعض أن يقولوا: حياك هللا، وللملوك أن يقولوا: أنعم صباحا، وحتية املسلمي 
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كاته، وال شك أن هذه  بعضهم لبعض أن يقولوا: السالم عليك ورمحة هللا وبر 
 . (.التحية أشرف التحيات وأكرمها.

يف    احلكمة من مشروعية السالم ، تقدم شيء منها  : السادسة  ۞املسألة  
، قال:  رضي هللا عنه    حصول الربكة : فعن أنس بن مالك :  ومنها  املقدمة ،  

هللا   رسول  يل  بركة    ملسو هيلع هللا ىلصقال  يكون  فسلم  أهلك  على  دخلت  إذا  بين  »اي   :
 »هذا حديث حسن غريب« :  الرتمذي وقال  رواه وعلى أهل بيتك«عليك 

 : حكم السالم ابتداء من الواحد عند اللقاء  : ة السابعة ۞املسأل

والقرطيب  ، سنة عبدالرب  ابن  اإلمجاع  وحكى  األربعة،  األئمة  مذهب  ،    وهو 
 واألمر يف النصوص أمر استحباب .

اجلماعة عند اللقاء سنة ، فإن  حكم ابتداء السالم من    : الثامنة  ۞املسألة  
:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  سلم واحد منهم كفى عنهم مجيعاً، وهو مذهب مجهور الفقهاء، ل

 مالك وصححه النووي. رواه م من القوم واحد منهم أجزأ عنهم ( ) وإذا سلّ 
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األئمة    : التاسعة  ۞املسألة   عند   ، سنة  االنصراف  عند  السالم  حكم 
م، فإذا أراد أن كم إىل اجمللس فليسلّ ) إذا انتهى أحد    :  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  األربعة ، ل

 أبوداود وهو صحيح . رواه  م، فليست األوىل أبحق من اآلخرة(يقوم فليسلّ 

وحنوه،   : العاشرة    ۞املسألة  يكون ابتداء قبل كل شيء من كالم  السالم 
رواه  وهو مذهب مجهور الفقهاء ، ورد يف احلديث : ) السالم قبل الكالم (  

قال ابن حجر الأبس به ، وعند الرتمذي : ) ال تدعوا أحداً إىل    .ابن السين
 .  جوده ابن حجر الطعام حىت يسلم (

ويرد  م على من  سلّ تهل    : احلادية عشرة  ۞املسألة   تعرف أنه لن جييب 
 ؟   السالم لكرب وخصومة وعدم مباالة 

به   مسلّ ت مأمور  ألنه  وليسلم ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    ،،  الراجل،  على  الراكب  ليسلم   (  :
فهو  السالم  أجاب  فمن  األكثر،  على  األقل  وليسلم  القاعد،  على  الراجل 

رواه البخاري يف األدب وصححه ابن حجر،   له، ومن َل جيب فال شيء له (
السالم دعاء ورمبا يرتتب عليه شيء من املصلحة ودرء املفسدة ، وأما    ألنو 
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إذا ترتب عليه مفسدة فال يبذل السالم ، ألن درء املفاسد مقدم على جلب  
 املصاحل . 

إذا قصد املسلِّم شخصاً بعينه فسمعه اآلخرون   : الثانية عشرة    ۞املسألة 
 .، ألِنم َل يقصدوا ابلسالم فال يلزم اآلخرين الرد 

وإذا بذل يشرتط يف اجلواب أن يسمعه املسلِّم ،  : الثالثة عشرة  ۞املسألة  
 السالم ابإلشارة فيجب الرد.

عشرة    ۞املسألة  وحق    : الرابعة  هللا  حق  بي  مشرتك  حق  السالم  رد 
  . تركه إمث ، والبد من التحلل من اآلدمي فيحلله ابذل السالماآلدمي ويف

العلم أهل  بعض  أن  قال  عليه،  يرد  فلم  إنسان،  على  سلم  ملن  )ويستحب   :
ليسقط  علي  ترد  أن  لك  فينبغي  واجب،  السالم  رد  لطيفة:  بعبارة  له  يقول 

 عنك الفرض؛ وهللا أعلم (. 

 

 



 

 

15 

 :الصوت ابلسالمرفع حكم  : ة اخلامسة عشرة ۞املسأل

  ، واجب  الرد  ويف   ، سنة  السالم  ابتداء  يف  الصوت  هلا  رفع  الوسائل  ألن 
: ) إذا سلمت فأمسع فإِنا   رضي هللا عنه  أحكام املقاصد ، قال ابن عمر  

البخاري يف األدب ، ويستثىن من ذلك رواه  حتية من عند هللا مباركة طيبة(  
 .  إذا كان يف املكان من هو انئم وحنوه

 وىل ابلبدء ابلسالم : األَ  : ة السادسة عشرة سأل۞امل

يزهو    أوالً :  الراكب  ألن  األربعة،  األئمة  عند  اتفاقاً   ، املاشي  على  الراكب 
 .م ابتداءبركوبه فيسلّ 

املاشي على القاعد ، اتفاقاً عند األئمة األربعة ، ليعطي القاعد األمان   اثنياً :
 إذا مر به . 

 الكبري ، تقديراً للكبري . الصغري على  اثلثاً :

يسلّ   رابعاً :  (  : حلديث   ، الكثري  على  واملار القليل  الكبري،  على  الصغري  م 
 البخاري. رواه  على القاعد، والقليل على الكثري(
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 .هالقادم على من يستقبل  خامساً :

: املرأة    سادساً  على  الرجل  فحكمه كما  سالم  املرأة  أو  الرجل  ابتدأ  سواء 
 ت ، لعدم التفريق .تقدم يف احلاال

 املنحدر على الصاعد ، ألن املنحدر يشبه الراكب . سابعاً :

 الواقف على القاعد كاملاشي على القاعد. اثمناً :

وأفضلية   : السابعة عشرة    ۞املسألة  سنة  ابلسالم  االبتداء  من  تقدم  ما 
 عند مجهور الفقهاء.  

م كل منهما على اآلخر  إذا تالقى رجالن فسلّ   : الثامنة عشرة    ۞املسألة 
لعموم األمر    ، وهو مذهب مجهور الفقهاء،فيجب على كل واحد منهما الرد

 برد السالم .

 . اً رد السالم يعترب سالم : ة التاسعة عشرة ۞املسأل

فهل    : ة املوفية للعشرين  ۞املسأل فأكثر  اثني  قوم  على  واحد  سلم  إذا 
 جيب الرد عليهم كلهم؟  
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يكفي الرد من واحد ويسقط الواجب عن الباقي ، وهو قول عامة أهل العلم 
، كسائر   الباقي  عن  اإلمث  سقط  الناس  بعض  به  قام  إذا  الكفاية  فرض  ألن 

 فروض الكفاايت .

حكم السالم امللقى عرب وسائل اإلعالم    : شرون  ة الواحدة والع ۞املسأل
 وحكم رده ؟ 

 السالم معترب كغريه ، والرد عليه : كاملسألة السابقة .  

الثانية والعشرون  ۞املسأل واملغمى    : ة  الوعي  فاقد  على  السالم  حكم 
 عليه ومن يف حكمه: 

مة  ال يسلم عليه ، ألنه ال حيصل منه الرد، وألن السبب يف بذل السالم واحلك
 منه منتفية . 

صفة السالم : السالم عليكم ابأللف والالم    : الثالثة والعشرون۞املسألة  
لوجود املالئكة وهي الصفة املروية اً  املسلم عليه واحدكان  وبصيغة اجلمع وإن  

 عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته. 
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إذا زاد ورمحة هللا وبركاته فهي الكمال يف   : الرابعة والعشرون    ۞املسألة 
)  :  قال    رضي هللا عنه    عن أيب هريرةا ورد  مل،  ه وهي األفضل  السالم وغايت

وهو يف جملس، فقال: السالم عليكم.فقال:   ملسو هيلع هللا ىلص  على رسول هللا   مرّ   ن رجالً إ
فقال:   هللا.  ورمحة  عليكم  السالم  فقال:  آخر،  رجل  فمر  حسنات"،  "عشر 

وبركاته.  "عشرون حسنة"، فمر رجل آخر، فقال: السالم عليكم ورمحة هللا  
 ( رواه أمحد والنسائي وحسنه ابن حجر .  فقال: "ثالثون حسنة"

،    : اخلامسة والعشرون    ۞املسألة  الشر  من  السالمة   : تضمن  السالم 
 ورمحة هللا : حصول اخلري له ، وبركاته : دوام ثباته له . 

 :السالم بقول السالم فقط  حكم : السادسة والعشرون ۞املسألة 

جيزئ   عبادة  ،ال  والسالم   ، اتم  بكالم  وليس  اإلسالم  بتحية  ليس  ،  ألنه 
توقيفية االختصار   والعبادة  على  فتحمل  ذلك  يف  األحاديث  من  ورد  وما   ،

 من الرواة ، واألفضل الكمال والتمام حىت ال يفوت األجر . 



 

 

19 

والعشرون  ۞املسألة   ابتداء    : السابعة  السالم  هللا  حكم  سالم  بقول 
 : عليكم 

أل سالماً،  يكون  أن  يصح  ردهال  يلزم  وال   ، بسالم  وليس  دعاء  ومثله   ،نه 
 ملخالفته النص الشرعي.  ( سلم هللا عليك )

 : تعريف السالم وتنكريه   حكم : الثامنة والعشرون ۞املسألة 

التعريف أفضل بقوله السالم عليكم من سالم عليكم ، وهو مذهب مجهور  
ألن النصوص وردت ابألمرين ، وقد ذكر ابن القيم فوائد التعريف   ،الفقهاء

ألن السالم املعرف من أمسائه ، ولشمول العموم    ،ومنها : اإلشعار بذكر هللا
 ابملعرف ، وفيها معىن اإلشارة . 

 ؟ ماهي صيغة رد السالم  : التاسعة والعشرون ۞املسألة 

ودليل   ، للجواب  صلح  لالبتداء  صلح  ما  وسلم       قوله   هكل  عليه  هللا    صلى 
فسلم   ) خلق هللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب

حتيتك،   فإِنا  حييونك؛  ما  فاستمع  جلوس،  املالئكة  من  النفر  أولئك  على 
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وحتية ذريتك، فقال: السالم عليكم، فقالوا: السالم عليك ورمحة هللا، فزادوه:  
ينقص   اخللق  يزل  فلم  آدم،  صورة  على  اجلنة  يدخل  من  فكل  هللا"،  "ورمحة 

 البخاري . رواه بعد حىت اآلن( 

هللا    : لثالثنياملوفية ل  ۞املسألة  ورمحة  السالم  وعليكم  بقول  الرد  وكمال 
 وبركاته اتفاقاً ، ملا تقدم . 

 هل تشرع الزايدة على وبركاته يف الرد ؟  : الواحدة والثالثون۞املسألة 

، عليها  ،    اليزاد  النص  به  ورد  ما  على  وقوفاً   ، األربعة  األئمة  مذهب  وهو 
عمر  ابن  وعن  عمر  عن  وورد   ، توقيفية  والعبادة   ، ذكر  عبادة  السالم  ألن 

رواه    (حسبك إىل بركاته:  أن رجالً زاد ومغفرته فقال له  رضي هللا عنهما : )  
 . ( كره ذلك ، ألنه استظهار على الشرع : )  قال الزرقاين . البيهقي 

رواية : ومغفرته ورضوانه : ال تصح ، ضعفها ابن حجر وابن مفلح وغريهم  و 
 . ورضوانه أشد ضعفاً 

   الرد بقول وعليكم وهل يكفي رداً للسالم؟   : الثالثة والثالثون  ۞املسألة  
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 . وحرصاً على عدم تفويت األجر ، ال يكفي وال يكون جواابً   :وىلاألأ 

 ؟جيب اقرتان الواو يف الرد بقول وعليكم هل  الرابعة والثالثون :  ۞املسألة  

 لورود عدة أحاديث بدون الواو . ، ال جيب ، وهو مذهب مجهور الفقهاء 

والثالثون  ۞املسألة   بقول :  اخلامسة  اإلفراد  بصيغة  الرد  يكفي  هل 
 ؟  وعليك السالم 

 وهو مذهب مجهور الفقهاء ، لورود النص به .  يكفي ،

 حكم السالم ابإلشارة ورده ؟ له حالتان: :  السادسة والثالثون  ۞املسألة  

قريباً األوىل :   عليه  املسلم  يسقط    إذا كان  وال  السالم  ابإلشارة  حيصل  فال 
حلديث : )ليس منا من تشبه بغريان ،فرض الرد به اتفاقاً عند األئمة األربعة  

، فإن تسليم اليهود اإلشارة ابألصابع ،  ، ال   ابلنصارى  وال  ابليهود  تشبهوا 
ابألكف(   اإلشارة  النصارى  يف الرتمذي  رواه  وتسليم  وخمتلف   ، وضعفه 

 . صحته
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مع  الثانية :   ويتلفظ  ابإلشارة  فريد  التسليم  يسمع  ال  بعيداً  املسلم  إذا كان 
 ذلك ومثله ابتداء السالم.

والثالثو ۞املسألة   من  :  ن  السابعة  البد  أخرس  على  إنسان  سلم  إذا 
 اجلمع بي اإلشارة واللفظ. 

 األخرس ومن يف حكمه يرد ابإلشارة . الثامنة والثالثون : ۞املسألة 

 إذا سلم األصم كيف الرد عليه ؟ التاسعة والثالثون : ۞املسألة 

واللفظ   ابإلشارة  عليه  املسلم  يرد  من   ،البد  فالبد  قولية  عبادة  السالم  ألن 
 التلفظ كقراءة القرآن واألذكار والنكاح والطالق.  

، األوىل أن يكون  حكم السالم بغري العربية  املوفية لألربعني:    ۞املسألة 
 ابلعربية وقوفاً مع النص الشرعي .

 وهل جيب الرد على من سّلم بغري العربية؟    الواحدة واألربعون:   ۞املسألة 

 : الرد . األوىل
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السالم  حكم  الثانية واألربعون:    ۞املسألة  لفظ  بغري  كصباح :  التحية 
 : اخلري وحنوه

وال تقوم مقام السالم،   ،وإن دعا له فحسن  ،لقائلها  سالماً وال جواابً ال تعترب  
  وال ينال هبا أجر السالم ، وقوفاً مع النص الشرعي .

أطال هللا بقاءك وعمرك  :  لتحية بقول  حكم االثالثة واألربعون:  ۞املسألة  
 :وحنوها 

منه   فرغ  قد  هبذا  الدعاء  ألن   ، السلف  أكثر  مذهب  وهو   ، ألن  ،  يكره 
 ، إال إذا قيدها بقول على الطاعة وحنوها .  اآلجال حمددة

حكم السالم على املسلم بقول : )  السالم  الرابعة واألربعون:  ۞املسألة  
 ن اتبع اهلدى ( : على م

  ، للمسلم  تقال  أن  جيوز  واملسلم ال  واهتدى  أسلم  ملن  السالمة  معناها  ألن 
فيمن   هي  التحية  هذه  فيها  وردت  اليت  الشرعية  والنصوص   ، املهتدين  من 

ودخوله يف اإلسالم ، يقول تعاىل حكاية عن م وسى وهارون   ى هدايتهترج
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الس الم    – فرعو   -عل ي ه م ا  إىل  بعثهما  : ملا  ربك    )ن  من  آبية  جئناك  قد 
السالمة ملن اتبع اهلدى ، فمن  : أن  ، واملعىن    (والسالم على من اتبع اهلدى  

ومن وجل  عز  هللا  سخط  من  سلم  اهلدى  القرطيب   اتبع  قرره  ، كما  عذابه 
 وغريه.

احلكم ابألمان   ةولعل  وإشعارهم  قلوهبم  استمالة  الصيغة  هبذه  ابتدائهم  من 
أسلم ب ملن  السالمة  املعىن  ألن   ، االهتداء  وهو  بعض ،    شرطه  منع  ولذلك 

فإلقاء هذا اللفظ قد يكون فيه    ،العلماء من قوهلا للمسلم، ألنه من املهتدين
 ي.خاطب هبا الكفار وَل خياطب هبا املسلم  ملسو هيلع هللا ىلص، وألن الرسول    نوع إشكال

إذا ألقيت التحية ب ) السالم على من    اخلامسة واألربعون: ۞املسألة  
 اتبع اهلدى ( فهل يرد املسلم ؟

 ال يرد ، ألنه ليس بسالم معترب يف حق املسلم ، فوجوده كعدمه .  

 :  بعث السالم مع آخر حكم السادسة واألربعون :  ۞املسألة 
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، ذلك  الفقهاء  يستحب  مجهور  مذهب  عنه  وهو  لوروده  وصحابته    ملسو هيلع هللا ىلص، 
 ، وهو مشتهر.  رضي هللا عنهم

 :وحكم تبليغ السالم السابعة واألربعون : ۞املسألة 

جيب َل  يقبلها  َل  وإن  وجب  وتبليغه  السالم  حتمل  قبل  ملرسل  ،    إذا  وينبغي 
 .، لعدم اإلثقال عليه السالم أن يقول له إن استطعت أو إن َل تنس 

:  ۞املسألة   واألربعون  وهو  الثامنة   ، فوراً  رده  له  املرسل  على  وجيب 
 مذهب مجهور الفقهاء.  

 : حكم الرد على الوسيط واملبلغ  التاسعة واألربعون : ۞املسألة 

بقوله   املبلغ  على  يرد  أن  )  يستحب  السالموع:  وعليه  املبلغ  (  ليك  ألن   ،
 .غري مسلم حقيقة 

 حكم رد السالم عن طريق الكتابة ؟ املوفية للخمسني:  ۞املسألة 

مجهور الفقهاء  جيب الرد على من أرسل إليك السالم مكتوابً ، ونص عليه  
بدون الكتابة ، ملا تقدم من األدلة يف  سواء ابلكتابة مع النطق أو النطق   ،
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رد جواب الكتاب كرد جواب اخلطاب ، وقيل : رد جواب  وجوب الرد ، و 
الكتاب حق كرد السالم ورد عن ابن عباس ، قال املناوي وجب عليك الرد 

 ابللفظ أو الرسالة . 

فمن أرسل لك السالم من خالل وسائل التواصل وحنوها فيجب الرد ابلنطق 
أن   مراراً  معنا  تقدم  ألنه   ، النطق  مع  فيكون  رددت كتابة  القرآن  وإذا  قراءة 

والكمال الرد ابألمرين  ، ابللسان  ابلنطق  تكون  وحنوها البد أن    ،   واألذكار 
لئال يقع يف النفس شيء من وسواس    من إفشاء السالم واحملبة و :  ملا يف ذلك  

 الشيطان .

أتديباً  ،  يشرع السالم على الصبيان اتفاقاً  الواحدة واخلمسون:    ۞املسألة 
مسلم    ملسو هيلع هللا ىلص   ولفعله،  هلم   )  قال  ،  رواه  العلم:  أهل  األكابر  بعض  طرح  وفيه 

ألنه  ،  وال جيب الرد على الصيب  ،    (رداء الكرب وسلوك التواضع ولي اجلانب
 . غري مكلف

إذا سلم الصيب فهل جيب على البالغ الرد الثانية واخلمسون:    ۞املسألة 
  ؟
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 ، ألدلة وجوب الرد . مجهور الفقهاء جيب ، وهو مذهب 

 : هلا حاالت سالم الرجل على املرأة الثالثة واخلمسون:  ة ۞املسأل

 اتفاقاً .  ، احملارم فيجوز -أ

يسلم عليها ، وهو مذهب األئمة فإذا كانت ليست من احملارم وعجوزاً  -ب
، لعموم  وأنكر النووي املنع ، وجيب عليها رده  ،  األربعة ،ورد عن عمر وابنه   

 .دليل وجوب الرد 

 :   إذا كانت شابة-ج

على نفسها   تإن خشي، و إن كان خيشى الفتنة فال جيوز وإال فيبقى اجلواز   
 ترد.  فال

، -د األربعة  األئمة  مذهب  وهو   ، الرجال  على  السالم  بذل  للعجوز  جيوز 
هان أم  عنها    ئوسلمت  هللا  هللارضي  رسول  )فقال    ملسو هيلع هللا ىلص  على  أم  :  مرحباً 

 اه البخاري ، ويرد عليها بصوت مسموع . رو ( .  هانئ

 :ابتداء الشابة ابلسالم على الرجل -ه
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إذا أمنت الفتنة جاز عند وجود سببه كأن تتصل بشخص أو تدخل عليه  
كالطرقات العامة وحنوها  وأما السالم العام بدون سبب فيرتك  ،  فتبذل السالم  

الطيب وحىت  ق  للخلُ ، فإن بذلت السالم فريد بصوت مسموع أتدابً وإظهاراً  
 . ال تستوحش النفوس 

من -و مجع  فجوزه  والعكس كذلك  النساء  من  مجع  على  الرجل  سالم 
 الفقهاء، ألنه أبعد عن الفتنة . 

واخلمسون:    ۞املسألة  األجنبية  الرابعة  املرأة  على  السالم  بعث  حكم 
 وكذلك العكس : 

على   يل  سّلم  وقريبه  لصديقه  اإلنسان  يقول  أن  الناس  بي  العادة  جرت  مما 
 الوالدة واألهل وحنومها فهل جيوز هذا ؟ 

إن امرأِت   )فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصجيوز  ، ملا ورد أن رجالً جاء إىل رسول هللا    اجلواب :
مع   أحجين  قالت:  معك،  احلج  سألتين  وإِنا  هللا،  ورمحة  السالم  عليك  تقرأ 

هللا  رسو  على    ، ملسو هيلع هللا ىلصل  أحجين  فقالت  عليه،  أحجك  ما  عندي  ما  فقلت: 
لو  إنك  »أما  فقال:  هللا،  سبيل  يف  حبيس  ذاك  فقلت:  فالن،  مجلك 
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وإِنا أمرتين أن أسألك ما يعدل   هللا؟« قال:  أحججتها عليه كان يف سبيل 
: »أقرئها السالم ورمحة هللا وبركاته، وأخربها    ملسو هيلع هللا ىلصحجة معك، فقال رسول هللا  

م حجة  تعدل  يف عي«أِنا  وأصله  واحد  غري  وصححه  أبودود  رواه   )
 الصحيحي، ولعدم احملذور ، وأمن الفتنة . 

 وجيب الرد ، لعموم األدلة يف ذلك .

 :بذل السالم ملن يصلي التاسعة واألربعون : ۞املسألة 

  ملسو هيلع هللا ىلص لورود ذلك عن الصحابة فكانوا يسلمون على الرسول    ال يكره ،  و  جيوز
 وَل ينكر عليهم وكان يرد ابإلشارة . 

 هل يرد السالم من يصلي ؟املوفية للخمسني : ۞املسألة 

لفعله  ،  يرد    ، األئمة  األربعة  عند  ،اتفاقاً  ابإلشارة  يصلي  رواه    ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
السنن   و أصحاب  )حلديث  ،  الكالم  :  عن  وِنينا  ابلسكوت  رواه  (  أمران 

  مسلم .
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واخلمسون:  ۞املسألة   له  الواحدة  اجلمعة  خطيب  من  السالم  بذل 
 حالتان : 

هو مذهب و ، يستحب عند خروجه على الناس وقبل صعود املنرب األوىل : 
 مجهور الفقهاء. 

 :  إذا صعد على املنرب واستقبل الناسالثانية : 

، هللا    يسلم  " كان رسول   : ، وحلديث  إذا دان    ملسو هيلع هللا ىلصلعموم األدلة يف السالم 
من منربه يوم اجلمعة سلم على من عنده من اجللوس، فإذا صعد املنرب استقبل  

به من كان قريباً  وألن األول املقصود  رواه البيهقي،   " سلم  مث  بوجهه    الناس 
 والثاين للجميع .  ،منه

واخلمسون:  ۞املسألة   االثانية  من  حكم  اجلمعة  خطبة  حال  لسالم 
 فيما بينهم:  املصلي 

الفقهاء  مذهب    وهو  تحرمي،ال التشويش  مجهور  وملنع  ابإلنصات  لألمر   ،
 بذلك .
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 :حكم رد السالم على املسلم حال اخلطبةالثالثة واخلمسون:  ۞املسألة  

 .ملا تقدم سابقاً  ،مجهور الفقهاء  حترمي الرد ، وهو مذهب 

 : حكم السالم على قارئ القرآن الرابعة واخلمسون: ۞املسألة 

   . شغاله عن التالوة وقطعها الرتك إال إذا دعت احلاجة لذلك يكره ، إل  :وىلاألأ 

 حكم الرد من قارئ القرآن:اخلامسة واخلمسون: ۞املسألة 

 وهو مذهب مجهور الفقهاء ، ألدلة وجوب رد السالم . جيب الرد ،

ومثل السالم على القارئ السالم على السادسة واخلمسون: ۞املسألة 
 املشتغل ابلذكر والدعاء ، ألنه يقطعه عن ذلك ويشوش عليه . 

،  يكره السالم على من يؤذن ويقيم اتفاقاً السابعة واخلمسون:  ۞املسألة  
 يرد بعد األذان واإلقامة .، و وال يرد عليه اتفاقاً 
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ومذاكرة الثامنة واخلمسون:  ۞املسألة   العلم  درس  يف  من  على  السالم 
به وصرح   ، يكره  و   العلم   ، الفقهاء  من  أمكناألمجاعة  إن  الرد  وعدم وىل   ،

 التشويش به. 

وهذا    تنبيه :  ، مرتفع  بصوت  ابلسالم  بدأ  املسجد  دخل  إذا  الناس  بعض 
فيه   ألن   ، نظر  وداع حمل  ومصلٍّ  قارئ  من  املسجد  يف  من  على  تشويشاً 

 وذاكر وغريهم .

عدم الفعل ، فإن أراد السالم فليسلم على من يكون جبواره بصوت   واألوىل:
أنه إذا دخل املسجد بذل    ملسو هيلع هللا ىلص منخفض ، وخاصة أنه َل يذكر عن رسول هللا  

 السالم .

للستني:  ۞املسألة   بااملوفية  القضاء  حال  القاضي  على  ي  لسالم 
 اخلصوم: 

لعموم    ،وإن كان يف غري هذه احلال فيبذل السالم،  ال يسلم عليه ، ملا تقدم  
 األدلة.
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والستون:  ۞املسألة   حال الواحدة  املسلم  على  القاضي  رد  جيب  وال 
اخلصوم   إىل  الفقهاء  ،  االستماع  مجهور  مذهب  ، وهو  فحسن  سلم  وإن   ،

فيجب غريه  يف  الشعيب  ،وأما  ، كان  الرد  وجوب  أدلة  هللا  لعموم  إذا  :    رمحه 
 دخل اجمللس عم احلاضرين ابلسالم ، وكان ابن سريين يسلم على اخلصوم .

 هل يسلم القاضي على اخلصوم؟ الواحدة والستون: ۞املسألة 

نعم ، يسلم ألنه سنة ، وال ترتك السنة بسبب تقلد القضاء ، وألن السالم  
 القضاء وحشمته.  ال ترتفع به هيبة 

من حلف أال يسلم على شخص فهل له أن  الثانية والستون:  ۞املسألة  
 يسلم ابإلشارة ابتداء ورداً ؟ 

اإلشارة تنزل منزلة الكالم لألخرس ومقطوع اللسان وحنومها ، و أما املتكلم   
فال تنزل يف حقه منزلة الكالم ، ألنه قادر على الكالم ، وفرق بي العاجز 

 لعاجز حكماً .  حقيقة وا
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من حلف أال يكلم إنساانً فهل إذا رد يعترب  الثالثة والستون:  ۞املسألة  
 حانثاً ؟  

 اجلواب : نعم، يعترب حانثاً ، ألن السالم كالم . 

 :حكم السالم على املشتغل ابألكل الرابعة والستون: ۞املسألة 

 من اآلكل كما سبق يف املسائل .  هوردحكم السالم 

 املسألة فيها سعة ويراعى يف ذلك أحوال الناس . 

 : السالم على أهل املعاصي والبدع  اخلامسة والستون: ۞املسألة 

ودفع   مصلحة  السالم  بذل  يف  فإن كان  اهلجر  حكم  على  ينبين  ذلك  أن 
مفسدة فيفعل وإن كان يرتتب على عدم بذله مصلحة وخري فال يبذل ، وإن  

اجتهاد   فمحل  متساويي  األمرين  لكل  ،  كان كال  السالم  بذل  واألصل 
 مسلم .

هل يسلم على صاحب املعصية أثناء فعله السادسة والستون:  ۞املسألة  
 ؟ملعصية ا
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 ينظر إىل املصلحة يف ذلك كما سبق تقريره . 

 السالم على الكفار:حكم السابعة والستون: ۞املسألة 

»ال تبدءوا اليهود وال النصارى ابلسالم، فإذا    :ملسو هيلع هللا ىلصه  لتحرمي ، لقولحكمه : ا
:  البخاري .وأما حديث رواه لقيتم أحدهم يف طريق، فاضطروه إىل أضيقه« 

اتبع  )   من  على  هرقل  السالم  إىل  هللا  رسول  من  البخاري اهلدى  رواه   )
: مبا   ومن طريق  فاجلواب عنه  أخرج بن أيب شيبة عن حممد بن سريين مثله 

مالك   )  أيب  هللا  :  عباد  وعلى  علينا  السالم  فقل  املشركي  على  سلمت  إذا 
 ( .  الصاحلي فيحسبون أنك سلمت عليهم وقد صرفت السالم عنهم

 :حكم رد سالم الكفار ن: الثامنة والستو ۞املسألة 

 ) إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم( البخاري. :    ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ل  جيب ،

فلو حتقق السامع أن الذمي قال له "سالم عليكم"   )  قال ابن القيم رمحه هللا :  
ال شك فيه ، فهل له أن يقول وعليك السالم أو يقتصر على قوله وعليك  
؟ فالذي تقتضيه األدلة الشرعية ، وقواعد الشريعة : أن يقال له : "وعليك 
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السالم" ؛ فإن هذا من ابب العدل ، وهللا أيمر ابلعدل واإلحسان …. وال 
شيئاً ِمن أحاديث الباب بوجه ما ؛ فإنه  صلى هللا عليه وسلم إمنا  ينايف هذا  

أمر ابالقتصار على قول الراّد "وعليكم" بناء على السبب املذكور الذي كانوا  
  : ، فقال  هللا عنها  حديث عائشة رضي  وأشار إليه يف  يعتمدونه يف حتيتهم 

قال : "إذا سلم عليكم  "أال تَريْنين قلت وعليكم ملّا قالوا السام عليكم" ، مث 
( ، وال يقول ورمحة هللا وبركاته ، اتفاقاً ،  أهل الكتاب فقولوا : وعليكم" ..

 ألنه ال يدعى للكافر ابلرمحة .  

   من جييز السالم على الكفار فما طريقته ؟التاسعة والستون: ۞املسألة 

 نبوي. ، وقوفاً مع النص ال  السالم على من اتبع اهلدى  طريقته : أن يقول :  

 طريقة الرد على سالم الكافر :املوفية للسبعني:  ۞املسألة 

بقوله    اتفق ويكون  الرد  على  وعليكمالفقهاء  أو   ، النص ،    وعليك    لورود 
 ابألمرين .  الشرعي
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إذا دخل املسلم على مكان فيه مسلمون  الواحدة والسبعون:    ۞املسألة 
 . وهو حمل إمجاع  وكفار فيسلم وينوي املسلمي ،

كصباح اخلري  حكم حتية الكفار بغري السالم  الثانية والسبعون:    ۞املسألة 
 وحنوها: 

 ، ألنه من املعاملة ابحلسىن ، ولعدم املانع ، واملنع جاء يف السالم فقط.جيوز 

خماطبة الكافر ابلكتابة يقول له السالم على الثالثة والسبعون:  ۞املسألة  
 . كما تقدم   ملسو هيلع هللا ىلص لفعله، جائز من اتبع اهلدى ، 

هللا  الرابعة والسبعون:  ۞املسألة   رسول  على  السالم  سالماً    ملسو هيلع هللا ىلصيشرع 
 .مطلقاً يف كل مكان وزمان ، لعموم الفضيلة يف ذلك 

اقتصار  اخلامسة والسبعون:  ۞املسألة   دون  حكم  الرسول  على  السالم 
ا ،  جائز ، واألوىل اجلمع بينهمالصالة عليه ، وكذلك الصالة دون السالم  

 لقوله تعاىل : ) صلوا عليه وسلموا تسليماً (. 
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مع    ملسو هيلع هللا ىلصال يشرع إرسال السالم للرسول  السادسة والسبعون:  ۞املسألة  
من يذهب إىل املدينة كأن يقول سلم يل على الرسول ، لعدم الدليل ، وألنه  
عبادة والعبادات توقيفية ، وألنه يبلغه سالم الناس أينما كانوا كما يف احلديث 

أنس  رواه عن  ورد  وما   ، عنه    النسائي  هللا  التبليغ    رضي  ابن فقد  يف  قال 
 .  بّي الوضع ( موضوع: ) حجر

يشرع السالم على أهل القبور عند زايرَتا  السابعة والسبعون:  ۞املسألة  
 إمجاعاً . 

 هل يشرع السالم من خارج املقربة ؟ الثامنة والسبعون: ۞املسألة 

يوجد   وال   ، جيوز  يظهر أنه  الذي  منها  وقريباً  خارجها  من  ابملقربة  مير  الذي 
مانع ، وذهب بعض أهل العلم إىل أنه البد من الدخول وال يشرع من خارج  

 املقربة . 

إذا  ليستحب  التاسعة والسبعون:  ۞املسألة   السالم  يبذل  أن  إلنسان 
اي بين إذا دخلت  )  :    رضي هللا عنه  ألنس    ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله   ،دخل بيته وعلى أهله
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:  رواه الرتمذي وقال  (    على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك 
 حسن غريب. 

 هل يشرع السالم ملن دخل مكاانً خالياً؟املوفية للثمانني:  ۞املسألة  

:  يشرع السالم إذا دخل اإلنسان مكاانً خالياً حىت املسجد بقوله  اجلواب :  
، اتفاقاً يف املذاهب األربعة ، ورد    (السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلي)  

تعاىل: قوله  يف  عنهما  هللا  رضي  عباس  ابن  بيواتً   )عن  دخلتم  فسلموا   فإذا 
أنفسكم قال:    (على  السالم)  اآلية،  فقل  املسجد  دخلت  وعلى    إذا  علينا 

ورد حنوه عن وورد عن ابن عمر حنوه رواه ابن أيب شيبة و   (  عباد هللا الصاحلي
 .من كبار التابعي  جماهد وعكرمة

إذا دخل مكاانً وفيه أانس فيكره ختصيص الواحدة والثمانون:  ۞املسألة  
يسبب العداوة وإيغال الصدور ، وبذله    هبعضهم ابلسالم دون اآلخرين ، ألن

أنه يسلم على الكل أوالً مث يسلم اثنياً السالم اخلاص ملن  وله لأللفة ، جملبة 
 يعرف . 

 حكم تكرار السالم له حالتان : الثانية والثمانون: ۞املسألة 
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رضي هللا   ملا ورد عن أنس  ،حي عدم السماع فيشرع تكراره حىت يسمع-أ
ثالاثً   ملسو هيلع هللا ىلص  أنه كان)    :عنه سلم  سلم  بكلمة  إذا  تكلم  وإذا  ثالاثً ،  (  أعادها   

 البخاري .  رواه

 وهل يرد السالم من سلم عليه بقدر التكرار إذا علم به بعد ذلك ؟فرع : 

)  حلديث عن ابن جابر، قال: ،  ومازاد سنة   ،هذا الظاهر فيجب يف األوىل
وقد أهراق املاء، فقلت: السالم عليك اي رسول    ملسو هيلع هللا ىلصانتهيت إىل رسول اّلِلَّ  

، فلم يَ ُرّد علّي، ، فلم يرّد علّي،    اّلِلَّ قال: فقلت: السالم عليك اي رسول اّلِلَّ
، فلم يرّد علّي، قال: فانطلق رسول   قال: فقلت: السالم عليك اي رسول اّلِلَّ

املسجد،   ملسو هيلع هللا ىلصاّلِلَّ   أان  ودخلت  رحله،  على  دخل  حىت  خلفه،  وأان  ميشي، 
وقد تطّهر، فقال: "عليك   ملسو هيلع هللا ىلصفجلست كئيًبا حزيًنا، فخرج علّي رسول اّلِلَّ  

" اّلِلَّ ورمحة  السالم  وعليك   ، اّلِلَّ ورمحة  السالم  وعليك   ، اّلِلَّ ورمحة    ( السالم 
 رواه أمحد وجود سنده ابن كثري .

يشرع تكرار السالم بتكرار التالقي كأن يسلم على قوم مث حيصل بينهم -ب 
حلديث    ،  ، يعود  مث  )  مفارقة  فإن  :  عليه،  فليسلم  أخاه  أحدكم  لقي  إذا 
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شجرة   بينهما  أيضاً حالت  عليه  فليسلم  لقيه  مث  حجر  أو  جدار،  ( أو  رواه     
 .أبوداود مرفوعاً وموقوفاً وهو حسن 

والثمانون:  ۞املسألة   الغيبة    الثانية  بصيغة  فالن  على  السالم  حكم 
 كقول: ) عمر عليه السالم ( :  

 بشرط أال يكون بصفة دائمة أو غالبة ، ألنه شعار لألنبياء .   جيوز  ، 
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 أحكام المصافحة                                         

 . املصافحة لغة : اإلفضاء ابليد إىل اليد  الثالثة والثمانون: ۞املسألة 

رضي هللا  عن قتادة  سنة ابإلمجاع ، ملا ورد  الرابعة والثمانون:  ۞املسألة  
قال: ) قلت ألنس رضي هللا عنه: أكانت املصافحة يف أصحاب النيب   عنه  

 صلى هللا عليه وسلم؟ قال: نعم( البخاري.  

الشحناء(  وتذهب  حتابوا  وَتادوا  الغل،  يذهب  تصافحوا   (  : احلديث  ويف 
وروي : ) ما من مسلمي يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما قبل   ،رواه مالك  

يتفرقا الرتمذي  أن  رواه  وروي  (  التحية    ،  متام  من  »إن  قال:  األسود،  عن 
 رواه بن أيب سيبة .  املصافحة«

 :  صفتهااخلامسة والثمانون: ۞املسألة 

املشهور   وهو   ، الطرفي  من كال  واحدة  بيد  ابلكف  الكف  صفحة  إلصاق 
الثانية   فعل  وإن  اللغة،  وأهل  الفقهاء  مجهور  املصافح  عند  وضع كف  وهي 

 .فجائز ، وال مانع شرعاً من ذلك ه بي كفي
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 أول من جاء ابملصافحة :  السادسة والثمانون:  ۞املسألة 

  -ملا أقبل أهل اليمن قال رسول هللا  )أنّه قال: رضي هللا عنه  عن أنس
وهم  "قد جاءكم أهل اليمن، وهم أرق منكم قلوابً  -صلى هللا عليه وسلم 

وروي أن الشطر الثاين قاله أنس رواه أمحد   . ( أول من جاء ابملصافحة
 وأبوداود وحسنه ابن حجر .

املصافحة سنة اتبعة للسالم وليست سنة السابعة والثمانون: ۞املسألة 
، فال يثاب على جمرد املصافحة بدون  ذاَتا ، وهذا ظاهر النصوص ب

كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا لقي السالم اللفظي ، وملا روي : )  
 ( رواه الطرباين. أصحابه َل يصافحهم حىت يسلم عليهم

ال تشرع املصافحة ابليسرى مع اليسرى أو الثامنة والثمانون: ۞املسألة 
 ذر ، ملا أيِت .مع اليمىن ولو لع
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ال تشرع املصافحة مبرافق اليدين أو التاسعة والثمانون: ۞املسألة 
بظهور األصابع ، لعدم الدليل ، وألن الواجب يسقط ابلعجز ، فالسنة من 

 ابب أوىل .

 األخذ أبطراف األصابع ليس من املصافحة. املوفية للتسعني :  ۞املسألة  

عند   والتسعون:  الواحدة  ۞املسألة   مستحبة  للرجل  الرجل  مصافحة 
 .عامة العلماء

والتسعون:  ۞املسألة   لعموم  الثانية   ، مستحبة  للمرأة  املرأة  مصافحة 
 النص.

 احملارم  : من مصافحة املرأة للرجل الثالثة والتسعون: ۞املسألة 

 جائزة ، لعدم املانع الشرعي .  

 مصافحة املرأة لألجنيب له حالتان : الرابعة والتسعون: ۞املسألة 
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غري العجوز ومن خيشى منها الفتنة فمحرم اتفاقاً ، حلديث : ) ما    األوىل : 
مست كف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول هلن 

: ) ألن يطعن ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  ،  إذا أخذ عليهن: قد ابيعتكن كالماً ( رواه مسلم  
  ) له  حتل  ال  امرأة  ميس  أن  من  له  خري  حديد  من  مبخيط  أحدكم  رأس  يف 
إذا   الفقهاء  ابتفاق  حرام  فإنه  األجنبية،  املرأة  إىل  النظر  حرمة  على  وقياساً 

وكان بغري سبب مشروع، ملا ورد يف النهي عنه من األحاديث    كان متعمداً 
إىل الفتنة، واللمس    داعياً   الصحيحة ، ووجه القياس أن حترمي النظر لكونه سبباً 

يف النفس، وأكثر إاثرة للشهوة من جمرد النظر   الذي فيه املصافحة أعظم أثراً 
وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه، )  ابلعي، قال النووي:  

جيوز   وال  يتزوجها،  أن  أراد  إذا  أجنبية  إىل  النظر  حيل  فإنه  أشد،  املس  بل 
هللا  وألنه َل ينقل ذلك عن    (مسها وال الصحابة رضي هللا عنهم    ملسو هيلع هللا ىلصرسول 

وال التابعي ، وسببه موجود وهو بذل السالم فما الذي إذن منعهم من ذلك 
سوى املنع املتقرر عندهم دليالً أو قياساً ، ولو كان مشتهراً لنقل إلينا ومثله 
واهية   حبجج  وجيوزه  شخص  هذا  بعد  أيِت  فهل   ، ظاهر  أمر  ألنه  خيفى  ال 

وهل  ، املرأة    ضعيفة  إىل  النظر  فتمنع  ابملتناقضات  أتِت  الشريعة  أن  يتصور 
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سياجاً   تضع   ، وجتيز املصافحة  هبا  ومتنع اخللوة   ، واملالمسة  وجتيز املصافحة 
 حصيناً حفاظاً عليها يف كثري من أحكامها مث تبيح املصافحة .

 :  العجوز اليت تؤمن الفتنة معها : الثانية 

قهاء ، لعموم أدلة املنع ، وَل تفرق الشريعة  مجهور الفجيوز، وهو مذهب  ال  
بي النساء يف ذلك ، ولو اشتهر لنقل التفريق ، وال يلزم من كوِنا امرأة من 

 القواعد أنه جيوز مصافحتها . 

الرسول    فائدة :  أن  يثبت  قاله    ملسو هيلع هللا ىلصَل  بدونه،  أو  حبائل  أجنبية  امرأة  صافح 
 العراقي واملناوي واللكنوي . 

)    فائدة :   : الشافعي  العراقي  يصافحهن  قال  وال  ابألجنبيات  خيلو  يكن  َل 
 وإن كان لو فعل ذلك َل يلزم منه مفسدة لعصمته، لكنهم َل يعدوا ذلك من

 (.  خصائصه فهو يف ذلك كغريه يف التحرمي

)  عقيل  اجلوزي يف تلبيس إبليس عن ابن  ال ابن  ق  فائدة :  : قول من قوله 
قال ال أخاف من رؤية الصور املستحسنة ليس بشيء فإن الشريعة جاءت  

 (. عامة اخلطاب ال متيز األشخاص
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إىل  اخلامسة والتسعون:  ۞املسألة   الرجل  من  للصغار  الكبار  مصافحة 
 األنثى:

 فإذا كانت الفتنة حاضرة حرم اتفاقاً .  -أ

،  الفتنة ، وهو مذهب مجهور الفقهاء  شخيإذا أمنت الفتنة فجائز ما َل    -ب 
 . ألنه جيوز مسه

 مصافحة الكافر:حكم  السادسة والتسعون: ۞املسألة 

ابحلسىن    جيوز  املعاملة  من  وألنه   ، الشرعي  املانع  لعدم  قوله    ،  ولعموم   ،
  (  : ِمْن اَل  تعاىل  خُيْرُِجوُكْم  َوَلَْ  يِن  الدِّ يف  يُ َقاتُِلوُكْم  َلَْ  الَِّذيَن  َعِن   ُ اّلِلَّ َهاُكُم  يَ ن ْ

بُّ اْلُمْقِسِطيَ   . ( ِداَيرُِكْم َأْن َترَبُّوُهْم َوتُ ْقِسُطوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اّلِلََّ حيُِ

تشرع املصافحة عند اللقاء ومبايعة اإلمام السابعة والتسعون:  ۞املسألة  
 رضي هللا عنهم. واخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلصعليه عمل الصحابة مع رسول هللا و 

وهو مقتضى ،  تشرع املصافحة عند الفراق  الثامنة والتسعون:  ۞املسألة  
 مذهب مجهور الفقهاء ، للعمومات ، وال يلتفت ملن منع ذلك .
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والتسعون:  ۞املسألة   عند    اإلشارة  التاسعة  الكتف  على  الضرب  أو 
 التعزية ال أصل له ، وال دليل عليه ، واألصل املصافحة عند اللقاء . 

املصافحة تكون عند أول اللقاء والسالم يسبقها املوفية للمائة:  ۞املسألة  
صاحبه   على  أحدمها  فيسلم  يلتقيان  مسلمي  من  ما   (  : حديث  لظاهر 

وال   وجل  عز  هلل  إال  أيخذه  ال  بيده  رواه  وأيخذ   ) هلما  يغفر  حىت  يتفرقان 
 أمحد.

املائة:  ۞املسألة   بعد  فيها  الواحدة  الكفي  مالزمة  تدوم  أن  يستحب 
املصافح   نزع  ويكره  الغرض،  عن  والسؤال  والسالم  الكالم  من  يفرغ  ما  قدر 

حلديث : )ما رأيت رجال التقم  ،    سريعاً -أوالً  -يده من يد الذي يصافحه  
هللا  أُ  رسول  رأس  ملسو هيلع هللا ىلصذن  وما  فينحي  رأسه،  ينحي  هو  الرجل  يكون  حىت  ه 

رواه    رأيت رجال أخذ بيده فرتك يده حىت يكون الرجل هو الذي يدع يده( 
إذا صافح رجالً َل يرتك    ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا  )  عن أنس قال:  ، وروي  أبوداود  

 ( رواه البيهقي.ملسو هيلع هللا ىلص يده حىت يكون هو التارك ليد رسول هللا 

 (. إكرام صاحبه وتعظيمه، فال يبدأ ابملفارقة عنه تعليم ألمته يف  قال الطييب : )
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: يكره للمصافح أن ينزع يده من يد من يصافحه قبل  العلماء  وقال بعض  
 نزعه هو إال مع حياء أو مضرة التأخري. 

وهل يستحب شد كل واحد منهما يده على  الثانية بعد املائة:  ۞املسألة  
 يد اآلخر؟

 العادات اإلابحة .  مباح ، ألنه من العادات ، واألصل يف 

وهل يستحب تقبيل املصافح يد نفسه بعد  الثالثة بعد املائة:  ۞املسألة  
 املصافحة ؟

 حكمها حكم املسألة السابقة . 

وضع اليد على الصدر بعد  الرابعة بعد املائة:  ۞املسألة   يستحب  وهل 
 املصافحة ؟

 حكمها حكم املسألة السابقة .  

،  اخلامسة بعد املائة:  ۞املسألة   ابملصافحة  الشروع  السبق يف  يستحب 
 ألنه من السبق إىل الفضائل .
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ومن آداب املصافحة أن يقرِنا املصافح  السادسة بعد املائة:  ۞املسألة  
 حبمد هللا تعاىل واالستغفار أبن يقول: يغفر هللا لنا ولكم.

االسابعة بعد املائة:  املسألة    ۞ على  املصافحة  تشرع  واحداً  هل  لناس 
 واحداً يف اجمللس وحنوه ؟

ألن الطريقة هذه مسكوت عنها يف الشرع ، وألِنا شبيهة ابلوسائل  جيوز ،   
  ، واالحتفاء  املودة  يف  أبلغ  وألِنا   ، العادات  من  وألِنا   ، مباحة  والوسائل 
البي   الدليل  لعدم  فيها  إنكار  وال   ، االعتناق  معها  يكون  الغالب  يف  وألنه 

   .  ، وال دليل بّي للمانع  الصريح

وتكون املصافحة بدون حائل وال تتحقق الثامنة بعد املائة: ۞املسألة 
املصافحة من وراء  : ) السنية إال ابملباشرة ، وورد عن أنس رضي هللا عنه 

 روامها الديلمي .   (ينقص املودة: ) وعن ابن عباس  ( ،الثياب جفاء
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تكره مصافحة اجملذوم وحنوه خشية  : التاسعة بعد املائة ۞املسألة 
، وقد حترم إذا كان يؤدي إىل  مجاعة من أهل العلمالعدوى نص عليه 

 . ، وإذا انتفت العدى انتفت الكراهة  التهلكة

هل ينقض وضوء الرجل مصافحة املرأة؟ العاشرة بعد املائة: ۞املسألة 
 له حالتان : 

،  يح من قويل العلماء على الصحإن كان بدون حائل ال ينقض مطلقاً  -أ
وعليه مجاعة من الصحابة والتابعي ، ألن األصل عدم النقض ، وال دليل 

ألنه مما تعم به  ،يصح رواية ودراية على النقض، ولو كان انقضاً الشتهر 
 البلوى  . 

 . ، ملا تقدمإن كان من وراء حائل ال ينقض   -ب 

 : د السالم حكم املصافحة بعاحلادية عشرة بعد املائة: ۞املسألة 
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يكن ذلك بعد السالم مباشرة    اجلواز السيما إذا َل يكن معه قبل الصالة وال
ألن يف ذلك إشغاالً للمصلي عن األذكار بعد الصالة وال يعتقد خصوصية    ،

  .يف هذا املوضع للمصافحة

 أحكام المعانقة                                       

الضم الثانية عشرة بعد املائة:  ۞املسألة   ومعناها:  العنق،  من  مفاعلة 
 . أدىن عنقه من عنقه وضمه إىل صدره:  وااللتزام، يقال: عانقه معانقة وعناقاً 

نفسهاملعانقة   إىل  وضمه  عنقه  على  يديه  جعل  إذا  عانقه،  وقد    ، والعناق: 
 .  وتعانقا واعتنقا، فهو عنيقه

 . ن املعانقة يف املودة، واالعتناق يف احلرب وقيل : إ

 حكم املعانقة بي الرجال:الثالثة عشرة بعد املائة: ۞املسألة 

 ، مطلقاً  يشرتط   إذا  مباحة  وال  الدنيا  ال  الدين  ألجل  واحرتاماً  إكراماً  كان 
اخلطاب  بن  وعمر  الشعيب  عن  وروي   ، سفر  من  قدم  ملن  فقط  تكون  أن 

..(  ويفديه أببيه وأمه  ملسو هيلع هللا ىلصيلتزم النيب  أبو اهليثم  جاء  وغريهم ، حلديث : ) مث  
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وورد    ، الذهيب   ووافق  احلاكم  وصححه  صحيح  حسن  وقال  الرتمذي  رواه 
ذر أيب  عنه  ر   عن  هللا  )    ضي   : هللا  قال  رسول  لقيت  صافحين   ملسو هيلع هللا ىلصما  إال 

( رواه أمحد وضعفه  وهو على سرير له فالتزمين فكانت أجود وأجود  وأتيته يوماً 
وروى الطحاوي عن مجاعة من الصحابة أِنم قال العيين : )    ابن حجر ، و 
 (. كانوا يتعانقون

من  غريه  مينع  ما  فيه  فليس  صح  إن  الصحابة  فعل  من  ابلسفر  التقييد  وأما 
 األحوال ، وهو حكاية حال وفعل ، واألصل اإلابحة . 

 هل املعانقة عبادة ؟ الرابعة عشرة بعد املائة: ۞املسألة 

خلت من حمرم أو ترتب عليها مفسدة  : أنه عادة من العادات إذا  اجلواب 
واملباح يطرأ عليه من  وتندب إذا ترتب عليها مص والعادات مباحة ،   ، لحة 

 األوصاف ما جيعله حمرماً أو مكروهاً أو مستحباً أو واجباً . 

 هل هلا صفة معينة وعدد معي ؟اخلامسة عشرة بعد املائة:  ۞املسألة 

 ليس هلا صفة وال عدد ، وإمنا ختتلف فيها العادات واألعراف .
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 حكم معانقة غري املسلم ؟ السادسة عشرة بعد املائة: ۞املسألة 

، فإن كان يف   واأللفة  ، ألن املعانقة تدل يف الغالب على احملبة  عدم اجلواز 
املباح   ألن   ، أبس  فال  اإلسالم  يف  وحتبيبه  إسالمه  مصلحة كرجاء  املعانقة 

يكون  يقرتن معه أمر حمرم فيحرمه ، ويقرتن معه أمر مندوب فيجعله مندوابً ، ف
ونظائره يف     ، ويتغري حكمه بتغري األوصاف الطارئة عليه  مباحاً يف األصل 

 الشريعة كثرية . 

 فإن قال قائل ملاذا فرقتم بي املصافحة واملعانقة ؟

أن املصافحة ال يلزم منها احملبة واأللفة خبالف املعانقة فهي دليل    فاجلواب :
 على ذلك .

إذا بدأ الكافر ابملعانقة فإن املسلم   املائة: السابعة عشرة بعد ۞املسألة 
وكتحية    ، هللا  رمحه  القيم  ابن  قول  تقدم  العدل كما  متام  من  وهذا   ، يعانقه 
السالم مينع االبتداء فإن رد غري املسلم السالم ابتداء كان الرد عليه متعيناً ،  

 كما تقدم . 
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وز كابنة وأخت  حكم معانقة احملارم جيالثامنة عشرة بعد املائة:  ۞املسألة  
 وخالة وعمة إذا أمنت الفتنة وإذا خشية الفتنة فال جيوز . 

لعلمه  العاَل وحنوه    حكم تقبيل رأسالتاسعة عشرة بعد املائة:  ۞املسألة  
 ، وهو مذهب مجهور الفقهاء . : من اإلكرام واالحرتام  ودينه

لعلمه    عاَل وغريه وحكم تقبيل يد الاملوفية للعشرين بعد املائة:  ۞املسألة  
 :  ودينه 

رضي هللا    جائز ، وهو من االحرتام واإلكرام ، وورد عن مجاعة من الصحابة
ل أبو عبيدة يد عمر بن اخلطاب حي  وقد قبّ  ملسو هيلع هللا ىلصتقبيل يد رسول هللا  عنهم

وقبّ  سفر،  من  عباسقدم  ابن  يد  اثبت  بن  زيد  )    ل   : أن  وقال  أمران  هكذا 
 ( جامع بيان العلم البن عبدالرب .  ملسو هيلع هللا ىلص نفعل أبهل بيت نبينا 

 قال إبراهيم بن األشعث:) رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتي (
 . السري للذهيب
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تقبيل يد الرجل لزهده وصالحه أو علمه أو شرفه   رمحه هللا : )   قال النووي
أو صيانته أو حنو ذلك من األمور الدينية ال يكره بل يستحب فإن كان لغناه  

 ( .  و شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهةأ

أصله  ويف   ، العلم  ألهل  والرأس  اليد  تقبيل  يف  العادات  اختلفت  ورمبا 
االستحباب ، ألنه من الرب ومكارم األخالق وكتقبيل يد ورأس الوالدين ، ما  

 . َل يكن فيه خضوع وخنوع وركوع 

 حكاه ابن تيمية. ،فينهى عنه بال نزاع    وأما أن يبتدأ الرجل مد يده لتقّبل يده

حكم وضع اليد بعد تقبيلها  الواحدة والعشرون بعد املائة:  ۞املسألة  
 على اجلبهة ؟  

وال يقصد به السجود لغري هللا وال يقصد به السجود ، وليس هذا    اجلواز ، 
من صفة السجود ، وما ورد عن سفيان فهو يف منعه من تقبيل اليد مطلقاً 

 .2، وليس يف خصوص هذه الصورة ، وتقدم معنا حكم تقبيل اليد  

 
ابن عابدين ، الفواكه الدواني ، المجموع ، فتح الباري ، عمدة القاري ، األذكار للنووي ،   المراجع :حاشية 2

الفتوحات الربانية ،  اإلنصاف ، كشاف القناع ،  اآلداب الشرعية ،شرح منظومة اآلداب ،  الموسوعة  
 لغديان .  الكويتية ، تحية السالم للطريقي ، أحكام المصافحة للقطيعي، أحكام السالم لشريفة ا
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وثبتنا عليه ،    ملسو هيلع هللا ىلص  املرسلي سيد  سنة   وفق  الدين يف  فقهنا  اللهم��
د من  لقلوبنا  واجعلنا  وثبااتً  وصالحاً  رضاك  اللهم   ، وأنصاره  عاته 

وبالدان   واملسلمي  لإلسالم  وعزاً  ونصراً   ، وذرايتنا  لنفوسنا  وطهارة 
ووالَتا   املسلمي  ،    ،على رضاكوبالد  هداك  على  للمسلمي  ومجعاً 

 وهالكاًً للظاملي املعتدين .
 لقاء آخر يسره هللا مبنه وكرمه على طريق العلم واهلدى  .  وإىل

 إاّن على الِبعاِد والتفرِق              لَنلتقي ابلذكِر إن َل نَلتق      
 

 كتبه / فهد بن حيىي العماري
 ه  10/4/1443البلد احلرام 

famary1@gmail. com 
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 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 اضغط هنا اضغط هنا

 

https://drive.google.com/drive/folders/1poCXP2fE_x6MhqH3eToYhTUxKVzfvNzd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SS6sm294ntwIiyzSxHrCOETo_QwbMDSW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1frqH8vTNl0XSbMXo0LBW-9Cm46o3iGwP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k94oP_gJ07dAwm_XDbcg4tHYUoOBA_R3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1orVHJOY--K3gBNE26wyDekYPFWOjzWNE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zbzJrzMZyG4w_P8w9-u7ECeW9SScLt4z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2ULv3Ib2R0A1lTdFFzqEKEBmXSyZW5B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1boDbAOZfYIcsBy-Bhp08iVYMxALYl07q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GQ8bkOcmipByDo_lXqpuMQo3ov8BEfdO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1anC3N2B7Q-Law_fuJ0Ww6CkpLzTq8pkd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g3aerEUj3tlZX0XkNwG0wdEP4yKpcYzX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18O4CiGC4OIlUF87UkMy4mFnKpOLXX_HP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2fZoAaoCGG0pZm_pn4sUZ7rM-TKgqLF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MV_RJxXiulLm25bTqEp-7EL7m2y5Jc18?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-h6qcrAVds7b_zHVGQEwMEa2aJx4vMby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Si9H39b7mMQJhNebVVkEaQkS8f2MPN3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-h6qcrAVds7b_zHVGQEwMEa2aJx4vMby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-h6qcrAVds7b_zHVGQEwMEa2aJx4vMby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sMFHW9NeK9rs-bHEnLhSDPN5eeFYKj5M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jVn00NXzxbgX47exycTNElA2Mpe4niA-?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjmR-eVqK3EAgMeKU0Qw2lNwk_-E4Gx5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-qvuMb_ny95xIbNNEYRFIzfQmNOxAqx/view?usp=sharing
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