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A) Eve girerken selâm vermek: 

�ـَـِس اْــِن َمللـِـٍك 
َ
ــلَل  َ�ــْن أ ِ  :قَ َّ ــلل  ا  ُ ِِ َر ــلَل 

 قَ
  )) : ّ ََ  ُ ْهِغـَك َََسـغّمْ ! ََل 

َ
َ أ ََ ـَى 

ْ
غ َْ ـْن  ،ََِ ا َد  �ََ

ْهِل اَيِْتَك  ،اََيَ�ًة َعغَيَْك 
َ
َ أ ََ  .))َى

ىصحح  ابلل�  َهَذا َحِدٌَث َحَسٌن َصِحيحٌ  :قَلَل   ارتمذي ىرىا[  
 ]  الكم ارطيب 

Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana şöyle 

buyurdu: 

-Ey oğulcuğum! Âilenin yanına girdiğin zaman selam 

ver ki, (selâmın) sana ve âilene bereket olsun (bereketin 
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ziyâdeleşmesine, hayır ve rahmetin çoğalmasına sebep 

olsun)."1  

B) Çocuklara selâm vermek: 

�َِس اِْن َمللٍِك 
َ
ٍٍ َََسـغَّم  (( َ�ْن أ َ ِصـبْيَل ََ  ّ   َمّي 

َ
ه

ّ : لَل َىقَ ، َعغَيِْهمْ  ِِ  اّي
ٍَ  َ     متفق عغي  [  .))َ�ْفَعغ[ 

"Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, o çocuklara uğrayıp onlara selâm 

vermiş ve şöyle demiştir:  

-Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- böyle yapardı 

(selâm verirdi)." 1F

2 

 

KONUNUN KISA AÇIKLAMASI: 

Selâmın, müslümanın gözönünde bulundurması 

gereken birtakım âdâbı vardır. Bunlardan birisi de, kişinin 

                                                 
1  Tirmizî; hadis no: 2698. Tirmizî; "Bu, hasen sahih hadistir" demiştir.Elbânî 

de "el-Kelimu't-Tayyib" hadis no: 622de "hadis sahihtir", demiş ve Hâfız İbn-i 

Hacer'in "hadis, kavîdir" dediğini zikretmiştir.  
2 Buhârî, hadis no: 6247. Müslim, hadis no: 2168. Ebu Davud; hadis no: 

5202. Tirmizî; hadis no: 2696. 
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evine girerken âilesine selâm vermesidir. Çünkü 

buluşmalarını bu mübârek sünnet ile açmalarında bereket 

vardır.  

Yine selâmın âdâbından birisi, çocuklara selâm 

vermektir. Çünkü çocuklara selâm vermekle onlara karşı 

alçakgönüllü davranılmış ve böylelikle selâm sünneti 

onlara öğretilmiş olur. 

 

KONUDAN ÇIKARILAN SONUÇLAR: 

1. Kişinin eve girdiği zaman âilesine selâm vermesi 

müstehaptır.  

2. Onlara karşı alçakgönüllü davranmayı ve selâm 

sünnetini onlara öğretmeyi içerdiğinden dolayı çocuklara 

selâm vermek müstehaptır. 

 

 

           


