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ـــــَيَة  ِب ُهَي�ْ
َ
ـــــْن َ ََ  ِ َّ  ا

ََ ـــــل ُُ ّّ َر
َ
َ

  ََ ــا ََّصــارَى  : ((قَ  ا
َ
ــلَ  َال  ـُ َ

ْ
ــَدُءالا اَ َْبْ  

َ
 

  ،بِالّســَالمِ 
َ
ُُ ِِل ال اْضــَريو

َحــَدُهْم ِ  َرِي�ــ ف اَ
َ
يــتُْم َ ـِ

ــََِ ا رَ
 اَ

هِ  ـِ ْضيَ
َ
 ]رالاُ مسغم [ .)) َ

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle 

buyurmuştur: 

"Yahûdî ve hıristiyanlara ilk önce selâm veren siz 

olmayın. Yolda onlardan birisiyle karşılaştığınız zaman onu, 

yolun dar olan tarafına doğru sıkıştırın." 0F

1 

                                                 
1 Müslim, hadis no: 2167. Tirmizî, hadis no: 2700. Ebu 

Davud, hadis no: 5205  



 4 

ـَـِس  �
َ
ــْن َ ََ  َمالِــكف  بْــِن  ََ ــا و  :قَ ِِ ــ

َّ ََ ا ــا قَ
 )) : للُـلا ـُ ِكتَاِب َ�

ْ
ْهُل ار

َ
غَّم َعغَيُْ�ْم َ َُ َِِ ا 

 ]متف  عغيه [ .)) الََعغَيُْ�مْ 

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

olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki. 

"Kitap ehli (yahûdî ve hıristiyanlar) size selâm verdikleri 

zaman, siz  've aleykum' 1F

1 deyin!" 2F

2 

ـــاَمةَ  َُ
ُ
ـــْن َ ـــِن  ََ ـــدف  بْ ّ   َز�ْ ِِ ـــ

َّ ّّ ا
َ
َ

  ْ
َ
ٌ  ت ََ ــِه ِِ ــار ا َعغَيْ َ َِ ــَم  ــة  َرِ� ــُه قَِريَف تَ

ِِّية   ـْعَد ْ�ـَن  ،اََد َُ اَمَة ْ�َن َز�ْدف َالُهَل َ�ُعلُ   َُ
ُ
َ ُُ ٌَ َالَراَء رَْ 

َ
َالَ

                                                 
1 Yani onlara:'Aleykum selâm" demeyin. Çünkü onlar, 

çoğunlukla selâm veriyormuş gibi "Essâmu aleykum" (âcil ölüm, 
sizin üzerinize olsun) derler. 'Ve aleykum' dediğiniz zaman ise, 
onlara: 'Söylemiş olduğunuz şey, sizin üzerinize olsun, sizin 
başınıza gelsin", demiş olursunuz. 

2 Buhârî, hadis no:6258. Buhârî'ye âittir. Müslim, hadis no: 
2163 
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َْزَرِج 
ْ
ِِ بِْن ال َاِر

ْ
بَاَ َة ِ  بَِ  اْ  ،الََ لَِك َ�بَْل َالْ�َعـِة بَـْدرف  ،َُ

ْخَالط  ِمنَ 
َ
ـ َحّ  َمّي ِ  َ�ِْغسف ِ�يِه َ ُمْشِ

ْ
ُمْسِغِمَ� َالال

ْ
ِ�َ� ال

 ََ ـغُل َُ َبّ اْ�ُن 
ُ
ِ ْ�ُن َ َّ بُْد ا ََ ْم  ـِ لِ  َالِ�ي

ـُ َ ِّ َالاَْ ْالَِا
َ ْ
بََدِة اْ ََ، 

ِ ْ�ُن َرَالاَحةَ  َّ بُْد ا ََ ِغِس  ْْ َم
ْ
ِِ ال ِغَس  اَغَّما َغِشيَِت  ،َال ْْ َم

ْ
ال
ُُمّ  َْْفُه بِيَِ اِِِه 

َ
َبّ َ
ُ
ِ ْ�ُن َ َّ بُْد ا ََ َّي 

ََ ابِّة  ِّ اَجُة ا َْ ََ  َع   :قَا
َ
 

ُالا َعغَيْنَا ِّ َة مُ  ،ُْ ـِ
و  اََسغَّم َعغَيْ ِِ

َّ ُُّم َالَ�َف ، ا

 ِ َّ بْـُد ا ََ  
ََ ا ـَ �َ َّ ْين ـُ

ْ
ْم ار ـِ

 َعغَيْ
َ
ِ َالقََيَ َّ  ا

َ
ُهْم ِِل َُ َد

ََ اَ َ ََ �َ
 ََ غُل َُ َبّ اْ�ُن 

ُ
َميْءُ  :ْ�ُن َ

ْ
ا ال ـَ �و

َ
َ!  َّ ََ  ّْ ا ِِ

ََ ْحَسَن ِمـْن َهـ
َ
َ 
َ
 

ا ـّ َُ َح ل ـُ َْ ِْْ ََا ِ  َ�َالِِسـنَا ،َما   رَْحِغـَك  ،اََال رُ
َ
ْْ ِِل  ،َالارِْجـ

ََ ِمّنا اَاقُْصْص َعغَيْهِ  ِ ْ�ُن َرَالاَحـةَ  ،َ�َمْن َجاَء َّ بُْد ا ََ  
ََ  :قَا

ِـمو َ لِـَك  ؛اْغَشنَا ِ  َ�َالِِسنَا
ُ
ََِّا ُ

َّ  ،اَ ُمْسـِغُمل
ْ
ـتَّم ال ُْ اَا

َّ الَ  ُ�ل ُمْشِ
ْ
َِ َالال َُبُلا اَغَْم يََز ّْ َ�تََلا

َ
لا َ لُ  َحّ  َهمو ـُ َ

ْ
و  اَ ِِ ـ

َّ ا
  ْم ـُ َّفُض ُُّم َرِ�َم َ اّ�تَـُه َحـّ  َ َخـَل َعَ  ،ُُ

ْعدُ  َُ ْي 
َ
َ ََ ا ـَ بَاَ َة َ� َُ ْعِد بِْن  بُـل  :َُ

َ
َ ََ  َمـا قَـا

َ
ْْ ِِل لَْم ََْسَم

َ
َ
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َبّ 
ُ
ِ ْ�َن َ َّ بَْد ا ََ ََ  ؟ُحبَابف يُِي�ُد  ا :قَا ََ ا َالَ� ََ َِ.  ََ ـُف  :قَا َْ ا

 ِ َّ ََ ا ل ُُ نُْه يَا َر ي  ،َالاْصَفحْ  ،ََ ِ
ّ
ُ اَ َّ ََ ا َرـا َْ

َ
ـْد َ ـَ ِ رَ َّ اََلا

 ََ َرا َْ
َ
دِ  ،َ ـَ ُُ  َالرَ ّْ ُ�تَلُّجـل

َ
َْرـَيِة َعَ َ

ْ
ُِ اح َِ ْهُل َهـ

َ
اْصَرغََح َ
ــابَةِ  ِعَص

ْ
ــبُلََُه بِار ُ  ،َ�يَُعّص َّ ــا رَّ  ا ي اَغَّم ِ

ّ
َّ  اَ

ْ
ــاْ ــَك بِ ِ َ ل

لَِك  ََ َق بِ ََ َشِ َرا َْ
َ
يَْت  ،َ

َ
لَِك َ�َعَل بِِه َما َرَ ََ نْـُه  ،اَ ََ َ�َعَفـا 

و  ِِ
َّ  ]متف  عغيه [  .))ا

Üsâme b. Zeyd'den -Allah ondan ve babasından râzı 

olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir: 

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Bedir 

savaşından önce bir gün Fedek dokuması kaplı saçaklı palan 

vurulmuş bir merkep üzerine binip (henüz çocuk olan) Üsâme b. 

Zeyd'i terkisine alarak Hâris b. Hazrec oğullarının mahallesinde 

Sa'd b. Ubâde'yi hastalığında ziyâret etmişti. Giderken yolda 

Abdullah b. Übey b. Selûl'ün içinde bulunduğu meclise uğradı. 

Bu olay, Abdullah b. Übey'in zâhiren müslümân olduğunu ilan 

etmeden önce idi. Bu mecliste müslümanlardan, puta tapan 

müşriklerden ve yahûdîlerden karışık birtakım kimseler vardı. 

Abdullah b. Revâha da bu mecliste bulunuyordu. Merkebin 
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kaldırdığı toz, meclisi kaplayınca Abdullah b. Übey kaftanıyla 

burnunu kapadı. Sonra:  

- Üzerimizi tozlatmayın, dedi,  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- onlara selâm 

verdi. Sonra da orada durup merkepten inip onları İslâm'a 

dâvet etti ve onlara Kur`ân okudu. 

Bunun üzerine Abdullah b. Übey:  

- Ey kişi! Bu söylediklerin hak ve gerçekse bundan daha 

güzel bir şey olamaz. Fakat bizim meclisimize gelip de bizi 

bununla rahatsız etme! Kendi evine git, bizden sana gelen 

olursa ona anlat, dedi.  

Bunun üzerine Abdullah b. Revâha:  

- (Ey Allah'ın elçisi! Ona aldırma) meclislerimize her 

zaman teşrîf buyur, huzurunuzda bizi Kur`ânın belâgati ile ört, 

onun nurlarıyla bürü. Biz bunu (Kur`ân okumanızı) çok seviyoruz, 

dedi. 

Bunun üzerine müslümanlarla müşrikler ve yahûdîler 

sövüşmeye başladılar. Hattâ birbirlerini öldürmeye kalkıştılar. 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ise onları 
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sakinleştirmeye devam etti. Sonra Peygamber -sallallahu aleyhi 

ve sellem- merkebine binip Sa'd İbn-i Ubâde'nin evine varıp 

girdi. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- (Ensâr ve Hazrec 

kabîlesinin büyüklerinden olan) Sa'd'a: 

- Ey Sa'd! -Abdullah b. Übey'i kast ederek- Ebû Hubâb'ın 

ne söylediğini duymadın mı? (Duymuş ol ki) o, şöyle şöyle 

söyledi (diye az önce geçen olayı anlattı). 

Sa'd b. Ubâde:  

- Ey Allah'ın elçisi! Sen onu affet ve kusurunu bağışla. 

Sana Kur'ân indiren Hakk`a yemîn ederim ki, Allah'ın irâdesi 

sana nübüvvet vermekle tecellî etti. Halbuki şu belde (Medîne) 

halkı İbn-i Übeyy'in başına tac giydirmek ve krala mahsûs sarık 

sarmak (bu sûretle kendilerine kral edinmek) üzere 

anlaşmışlardı. Ne zaman ki Allah Teâlâ sana ihsân ettiği hak 

(nübüvvet) ile onun bu tasavvurunu imkansız kılınca seni haset 

etti. İşte bu sebeple sana gördüğün çirkin harekette 

bulundu.(Sen onu affet! Dedi).  
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Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 

onu affetti."1 

 

KONUNUN KISA AÇIKLAMASI: 

Selâm, müslümanlar için bir esenliktir. Selâmda, 

kendisine selâm verilen kimseyi şereflendirme ve ona itibar 

etme vardır. Bu sebeple onları şereflendirme ve onlara itibar 

etme olduğundan dolayı kâfirlere ilk önce selâm vermek câiz 

değildir. Fakat eğer bize selâm verirlerse, onların selâmını alırız 

(onlara: Ve aleykum, deriz). 

 

 

 

 

KONUDAN ÇIKARILAN SONUÇLAR: 

                                                 
1 Buhârî, hadis no: 6254. Müslim, hadis no: 1798. Tirmizî, 

hadis no: 2702 
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1. Kâfirlere ilk önce selâm vermek haramdır. Eğer bize 

selâm verirlerse, onlara: "Ve aleykum" deriz.1 

2. Bir mecliste hem müslümanlar, hem de kâfirler var ise, 

o topluluğa selâm vermek câizdir. 

 

 

           

 

                                                 
1  Bazı âlimler, açık ve anlaşılır bir ifâdeyle selâm verdikleri 

zaman onlara: "Ve aleykum selâm" diye cevap verileceği 
görüşündedirler. Bkz: "Zâdu'l-Meâd", c: 2, s: 424. "İbn-i 
Useymîn'in Fetvâları", c: 3, s: 33. "et-Temhîd", c: 17, s: 89.   


