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الدكتور محمود رمضان البوطي
إفشاء السالم  ...شعرية من الشعائر اليت ترتجم هوية أفراد اجملتمع ،بل هي مظهر من مظاهر اآلدب
اإلسالمية واملسلمات النبوية اليت ال ميكن ملسلم يعتز بدينه وإسالمه أن يهجرها.
والسالم هو التحية اليت أخرب هللا عز وجل سيدان آدم على نبينا وعليه الصالة والسالم أبهنا ستكون
حتيةَ ذريته من بعده .ففي الصحيحني ع ْن أيب ُهريرة رضي هللا عنه عن الن يب صلى اَّللُ عليه وسل َم قال:
ُوليئ َك النَفير يمن ْالم ي
الئَكية
ون يذَر ًاعا َفَلما َخَلَقُه َق َال ْاذَه ْب َف َسيلْم َعَلى أ َ
اَّلل َآدَم َعَلى ُص َوريتيه ُط ُولُه يسُّت َ
( َخَلَق ُ
ْ َ
ي ي
ي
ي
الم َعَلْي َك َوَر َْْحُة
الم َعَلْي ُكْم َفَقُالوا الس ُ
وس َف ْاسَتمْع َما َُُيُّي َون َك َفيإ َهنا َحتيُت َك َوَحتيُة ُذيريت َكَ .فَق َال :الس ُ
ُجُل ٌ
ياَّلل).
ويف قوله تعاىل( :فإ َذا َد َخ ْلتُ ْم بُيُواتً فَ َسلي ُموا على أنْ ُف يس ُكم يحتيةً يم ْن يعْن يد اَّللي ُمبَ َارَكةً طَيبَةً) .كما يف قوله
تعاىل( :ال تَ ْد ُخلُوا بُيُواتً َغ ْ َري بُيُوتي ُك ْم حَّت تَ ْستأني ُسوا َوتُ َسلي ُموا على ْأهليها) .بيان من هللا عز وجل لعباده
أبن األصل يف التحية هو السالم وليس شيئاً آخر سوى السالم.
ومع ذلك ،ها حنن نرى اليوم كيف يتخلى املسلمون شيئاً فشيئاً عن التحية اليت شرفهم هللا عز وجل
هبا ،فحيثما وجلت ستلحظ غربتك عندما تتمسك ابلسنة النبوية وتلقي السالم ،ألن الشائع اليوم يف
الغالب صباح اخلري أو مساءه  ..أو ما أشبه هذه العبارات .استبدلوا سنة السالم بعبارات ما عرفها
املسلمون من الرعيل األول وال من بعدهم ،حَّت غدا السالم أمراً مستهجناً عند البعض ،وغريباً عند
آخرين؛ نرجع القهقرى إىل حتية هي أقرب جلاهلية ما قبل اإلسالم من حتية اإلسالم ،واليت كانت كما
تعلمون :يعم صباحاً أو مساءً.
كل األلفاظ اليت
هكذا كان اجلاهليون قبل اإلسالم ُييي بعضهم بعضاً ،وعندما جاء اإلسالم نسخ َ
تعارف عليها الناس وعاد هبم إىل األصل يف التحية ،أال وهو السالم عليكم ورْحة هللا.
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وكم حث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إفشاء السالم وإحياء هذه السنة بني األانم ،وذلك يف
أحاديث كثريةٍ ٍ
متفق على صحتها ،عبارهتا واضحة بينة ال حتتاج شرحاً وال بياانً .منها :ما رواه عبد اَّلل
َ
أي ا يإلسالم َخ ْري؟
بن عمرو بن العاص رضي اَّلل عنهما أن رجالً سأل َ
رسول اَّلل صلى اَّلل عليه وسلمُّ :
ي
عام َوَتْقُرأ السالم على َم ْن َعَرْف َت َوَم ْن َْل َتْعيرف) ،وعن الرباء بن عازب رضي اَّلل عنهما
قالُ( :ت ْطعُم الط َ
رسول اَّلل صلى اَّلل عليه وسلم بسبع ( :ي
بعيادة املريض ي
ي
العاطس ي
ي
ونصر
وتشميت
واتب ياع اجلنائز
قال :أمران ُ
الضعيف وعوين ي
املظلوم ي
ي
وإفشاء الس يالم) ،وعن أيب هريرة رضي اَّلل عنه أن النب صلى اَّلل عليه وسلم قال:
ْ
حتابواْ ،أوال ُأدُّل ُكْم على َش ْيٍء يإَذا َفَعْلُتُم ُوه َحت َابْبُتْم؟ ْأف ُشوا
(ال َتْد ُخُلوا َاجلنَة حَّت ُتْؤيمُنوا َوال ُتْؤيمُنوا حَّت ُّ
الم َبْيَن ُكم) وأحاديث أخرى كثرية يضيق املقام عن سردها ،مث بعد ذلك نرى من يضرب بكالم
الس َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرض احلائط ،ويستحي من إفشاء سنة السالم!
عشر
ومما أخربان به الصادق املصدوق صلى هللا عليه وسلم أن املسلم يثاب على السالم بكل مجلة َ
رجل إىل النب صلى اَّلل عليه وسلم فقال :السالم عليكم فرد عليه مث
حسنات ،ففي سنن الرتمذي جاء ٌ
جلس فقال النب صلى اَّلل عليه وسلمَ :ع ْشٌر ،مث جاء آخر فقال :السالم عليكم ورْحة اَّلل فرد عليه مث
جلس فقال :يع ْشُرو َن ،مث جاء آخر فقال :السالم عليكم ورْحة اَّلل وبركاتُه فرد عليه فجلس فقال:
ٍ
حسنات ،وَمن أييت ابلسالم كامالً فله ثالثون حسنة.
"ثالثُو َن" ،ففي كل مجلة عشر
فإن كنت اي أخي قد علمت أن إفشاء السالم سنة ،فاعلم أن رد السالم فرض .يقول اإلمام النووي
واحدا
رْحه هللا تعاىل" :اعلم أن ابتداء الس يالم سنٌة على الكفاية ،وأما رد السالم ،فإن كان املسلم عليه ً
مجاعة كان رد السالم فرض ٍ
كفاية" ،وقال :إذا سلم عليه إنسان
تعني عليه الرد أي أنه فرض ،وإن كانوا ً
َ
َ
مث لقيه على قرب يسن له أن ي ي
واثلثا وأكثر.
اثنيا ً
سلم عليه ً
ُ
ُ
وعمل
األحاديث الصحيحة
مث قال اإلمام النووي :السنّة أن يبدأ املسلِّّم ابلسالم قبل كل كالم ،و
ُ
ُ
سلف األمة وخل ُفها على وفق ذلك ،فينبغي لكل واحد من املتالقني أن ُيرص على أن يبتدىء ابلسالم،
ويف سنن أيب داود قال رسول اَّلل صلى اَّلل عليه وسلم( :إن أوَىل الن ياس ي
ابَّلل َم ْن َب َدأُهْم ابلس يالم) ،ويف
ْ
الُها ابَّلل تعاىل)
رواية الرتمذي قيل :اي رسول اَّلل الرجالن يلتقيان أيهما يبدأ ابلسالم؟ قالْ ( :أو ُ
كما يستحب إذا دخل املسلم بيته أو بيتاً لغريه ليس فيه أحد أن يُسليم وإن ل يكن فيه أحد وليقل:
ي ي ي
يي
ني.
الم َعلَْينا وعلى عباد اَّلل الصاحل َ
الس ُ
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فماذا عن صباح اخلي؟
صباح اخلري  ..صباح النور  ..ومساءه  ..عبارات شاعت فاستحكمت يف عادات املسلمني على
حساب االنصياع لرب العاملنيُ ،يسب أحدهم أنه بذلك ميشي يف ركاب املتحضرين ،فما موقف العلماء
ممن يقابلك وُيييك مبثل هذه العبارات؟
حك اَّلل ابخلري أو ابلسعادة أو قواك اَّلل أو غري ذلك
قال اإلمام النووي" :إذا ابتدأ ُّ
املار فقال :صب َ
من األلفاظ ل يستحق جواابً ،يَْرتُ َك جوابَه زجراً إلُهاله السالم وأتديباً له ولغريه يف االعتناء ابالبتداء
ابلسالم" .وقال اإلمام ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى احلديثية حتت عنوان" :مطلب تكره التحية بصباح
اخلري ،حيث ل تكن ألفاظ اليهود املشهورة كصباح اخلري ."..
وبناء عليه  ..كل عبارة نستبدل هبا سنة السالم مردودة ،ابدأ ابلسالم ،مث قل ما شئت وحيي ابلعبارة
اليت تريد ،فإن السالم قبل كل كالم ،إذ السالم شعرية تعرب هبا عن اعتزازك بدينك ،وشعاراً تربز به
هويتك ،ومسة تنبئ به عن شخصيتك.
ووهللا الذي ال إله غريه لن جند اخلري عندما هنجر سنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،لن جند اخلري
يف احلياة وال بعد املمات ،لن جند اخلري ال يف الصباح وال املساء ،لن جند اخلري وإن قلنا صباح اخلري
كل اخلري ابتباع سنن املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،اخلري كل اخلري
ومساء اخلري ألف مرة ،اخلريُ ُ
ابالنضباط مبنهجه وابلتزام سنته .فأحيوا سنة السالم تفلحوا ،فإن النب صلى هللا عليه وسلم قال فيما
رواه الرتمذي( :من أحيا سنيت فقد أحبين ومن أحبين كان معي يف اجلنة).
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