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 المقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ل واللعنددة الددد احلمددد هلل را العدداوال والوددسة والسددسد الددد سدديداا امددد و لدد  ال دداهر ن
 أادائهم أمجعا إىل قياد  ود الد ن.

 وبعدل فهذه مجلة من مسائل التحّية جعلتها كتاباً مستقًس..
مجددك كتابدداً ا مسددائل التحيددة مددن  سددمائة  (2)وقددد كددان ابددن العددم السدديد ا ددد ا دداد  

 مسألةل لكن بعض أصدقائ  أخذه من  ومل  رّده الي .. فضاع الكتاا ومل  ولنا.
قددد فّكددرأ ا أن أمجددك مجلددة مددن اوسددائل ا هددذه الددوجيفةل أسددأ  اهلل التوفيدد  وددا  دد  و 

 و رضد وهو اوستعان.
 قم المقدسة                                                     
 محمد الشيرازي                                                     

                                                           

هدددد( ررادددرع الميددداً ا حدددواة سدددامراء وكدددربسء اوقدسدددة 1362)أ  )قددددر سدددره(  دددة اهلل العظمدددد اودددهلاا ا دددد ا ددداد  ال دددهلاا   (1)
األشددر ل ومددن أسددارذر : اوددهلاا امددد رقددي ال ددهلاا  واوخواددد ايراسدداف وشدديل ال ددر عة األصدد هاف والسدديد الددي والنجدد  

)قددر ..  لد  إليد  اورجعيدة العليدا بعدد السديد أبدو احلسدن األصد هاف والسديد ال وجدرد  )قددر سدرهم( ال هلاا  واوهلاا الندائي  

 .سرمها(
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 حا  التحية والسالم لغة واصطال
ل  قا : حيي  فسااً مبعىن قلد  لد : )حيّداهلل اهلل(ل (1)ال خي د أن التحّية م تقة من احلياة

أ  أبقدداهلل اهلل وامددرهلل امددراً صددحيحاًل فددإن التحيددة إاددا رسددتعمل ا العمددر الوددحي ل دون مددا  
 .(1)كان مر ضاً مرضاً شد داً 

 واوراد بالسسد ا كسد من فّسر التحية ب : 
الً الددد بلدد  السدددسمةل فدديعم ،دددهله أ ضدداًل فلددذا مل  كدددن ر سددهل م لددد  كددل مددا  كدددون دا

 أ  أن ركون ساواً.« سسد اليكم»التحية السسدل فإذا قلنا لف د: 
إذ  ددم ا اوخددرة أ ضدداً كمددا ا احليدداة الدددايا سددلم  « السددسد الددد األمددواأ»وأمددا قولنددا: 

 التحيةل أن  كون ساواً هناهلل.و،هل سلمل فن ل  إما من اهلل س حاا  ورعاىل أو بقود 
إذا مر بق ور قود مدن اودنمنا قدا : السدسد  كان رسو  اهلل : »قا  اإلماد ال اقر 

 .(2)«اليكم من د ار قود منمنال وإاا إن شاء اهلل بكم الحقون
 كي  التسليم الد أهل الق ور؟   وان جراح اودائ  قا : سأل  أبا ا د اهلل 

أهددل الددد ار مددن اوددنمنا واوسددلمال رحددم اهلل اوسددتقدما مددنكم  السددسد الددد: »قددا 
 .(5)«واوستأخر نل وإاا إن شاء اهلل بكم الحقون

اعم رقو : السسد الد أهل الد ار من اونمنا واوسدلمال : »وا حد ث  خر قا  
 .(0)«أاتم لنا فرطل وحنن إن شاء اهلل بكم الحقون

                                                           

اء الامددةل واوضدداا  مددن اليدداء قليددلل ألن اليدداء قددد ر قددل وحدددها المدداًل فددإذا كددان ق لهددا  دداء كددان قددا  سددي و  : تيددة ر علددة وا دد (2)
أثقدل  ددا... واددن أث ا يدد م قددا : التحيددة ا كددسد العددرا مدا  يّددي بعضددهم بعضدداً إذا رسقددوال قددا : وتيددة اهلل الدد  جعلهددا ا 

 عض بدأمجك الددااء أن  قولدوا: )السدسد الديكم ورمحدة اهلل وبركارد ( قدا  الدايا واوخرة ونم  ا اده إذا رسقوا وداا بعضهم ل
 .  44ل سورة األحفاا: تحيتهم يوم يلقونه سالماهلل افوجل: 

 مادة )حيا(. 218ص 14للت ويل راجك لسان العرا: ج (3)
 .13ح 101ا 322كامل الف اراأ: ص  (4)
 .11ح 101ا 321كامل الف اراأ: ص  (1)
 .9ح 101ا 321اأ: صكامل الف ار   (8)
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 التحية العرفية
فدداً اسدددم لنددوع خدداص مدددن التكددر  واالحدددأاد الددذ   سددتعمل  أهدددل العددر  اندددد والتحيددة ار 

 مسقاة بعضهم ال عضل أو ا رسائل  كت وهنال أو ما أش   ذلكل فالتحية أام من السسد.
َتِحيَّتـُُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسالم  قا  س حاا : 

(7) . 
َتِحيَّتـُُهْم ِفيَها َسالم  وقال تعالى: 

(6). 
وا أسدجد اهلل افوجدل اوسئكدة ودد... د إىل أن »روى العلل ان وه  اليماف قا : وقد 

قا : د مث قا  افوجل ودد: اا ل  إىل هنالء اوأل من اوسئكة فقل: السسد اليكم ورمحة اهلل 
وبركار ل فسدلم الديهمل فقدالوا: واليدك السدسد ورمحدة اهلل وبركارد ل فلمدا رجدك إىل ربد  افوجدلل 

 . (9)«ل  رب : هذه تيتك وتية ذر تك من بعدهلل فيما بينهم إىل  ود القيامةقا  
أقددو : ومعددىن رجددك إىل ربدد ل أ  إىل اوكددان ايدداص الددذ  جعلدد  اهلل سدد حاا  ورعدداىل اددل 

 ر ر   ل وإال فاهلل ليس ل  مكان كما هو واض ل فهو من ق يل )بي  اهلل(..
د التحيددددة بالسددددسدل بددددل أاددددم مندددد ل والددددد أ ل فهددددذا شدددداهد الددددد ادددددد احنوددددار م هددددو 

 واونور  من  هو الذ  جعل  ال ارع تية للمسلما.
: اوددددددراد بالتحيددددددة ا او دددددداأ او اركددددددة: وا بعددددددض الروا دددددداأ مرسددددددسً اددددددن الوددددددادقا 

 .(20)السسد
إذا ا ددس »وا حدد ث األربعمائددة اددن أمددهل اوددنمنا الدي )اليدد  الوددسة والسددسد( قددا : 

لوا:  رمحك اهللل وهو  قو  لكم:  غ ر اهلل لكم و رمحكمل وقا  اهلل ر دارهلل أحدكم فسمتوهل قو 
َها َأْو رُدُّوَهاورعاىل:  َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

(22)»(21). 

                                                           

 .44سورة األحفاا:  (7)
 .23سورة إبراهيم:  (6)
 .1ح 90ا 102الل ال رائك: ص (9)
[ السدسد و،دهله مدن 68]سورة النسداء:  وإذا حييتم بتحيةإن اوراد بالتحية ا قول  رعاىل: : »فقد ورد ان الوادق  (10)

 لرابك[.اوسلك ا 134ح 11ص 2ل ]،وايل اللئايل: ج«ال  واإلحسان
 .68سورة النساء:  (11)
 .1أصحاب  ا جملس واحد أربعمائة .. ح الم أمهل اونمنا  833صايوا :  (12)
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 وا كتاا ابن شهر  شوا: 
دددرة لوجددد  اهللل فقيدددل لددد حيّددد  جار دددة للحسدددن »   ا ب اقدددة ر دددانل فقدددا   دددا: أاددد  حي

ـــــا َأْو ذلدددددكل فقدددددا : أدبندددددا اهلل رعددددداىلل فقدددددا :  َه ـــــَن ِمنـْ ـــــُتْم بَِتِحيَّـــــٍة َفَحيُّـــــوا بَِأْحَس َوِإَذا ُحيِّي
رُدُّوَها

 .(22)«ل وكان أحسن منها إاتاقها(21)
َهــا َأْو رُدُّوَهــاوالظدداهر أن قولدد  سدد حاا :  َفَحيُّــوا بَِأْحَســَن ِمنـْ

  هددم مندد  ارفدداً ال ضدديلة   
 تح اال فاو ة امولة الد م ل  الرجحان.باألحسن واالس

 وجوب الرد
او ددهور مددن ال قهدداء هددو وجددوا الددرد إذا كاادد  التحيددة بل دد  السددسدل ال بسددائر  مســألة:

 األل اظل وال ا سائر أقسامها من إا اء شيء أو رواضك رأر أو ما أش   ذلك..
 «.اليكم»مقدما أو « السسد»وال فرق ا ذلك با أن  كون 

  دداهد ا بعددض النددار حيددث  قولددون: سددسدل فيجدداا سددسدل إاددا هددو مددأخوذ مددن ومددا 
قَـــاُلوا َســالما  قَـــاَل َســالم  او ددة ال ددر  ة حيدددث قددا  سددد حاا  ورعدداىل: 

ولدددذا اددرى  أاددد   (25)
 مقدما أو منخراً..« اليكم»أو « اليك»واج ل وان مل  كن مقأااً بل   

 البدء بالسالم
 اسددتح اا ال دددء بالسددسدل وإف ددائ  بددا األاددادل والظدداهر ال ر دد  وال إشددكا  ا مســألة:

أن اوددراد باإلف دداء: بددا اوددنمنال الاألاددم مددنهم ومددن الكددافر ن ومددن أشدد ههم  ألادد  اونوددر  
من األخ ار الك هلةل م ل ما رواه الكلي  ا كتداا الع درة مدن الكداال ادن الدي بدن إبدراهيمل 

: السددسد قددا  رسددو  اهلل »اددن أث ا ددد اهلل قددا : اددن أبيدد ل اددن النددوفليل اددن السددكوفل 
 .(20)«ر وعل والرد فر ضة

 ..(27)«من بدأ بالكسد ق ل السسد فس جتي وه»وا روا ة أخرى: 
                                                           

 .68سورة النساء:  (13)
 .فول ا مكارد أخسق   16ص 4مناق     أث بال : ج (14)
 .89سورة هود:  (11)
 .1ح 844ص 2الكاا: ج (18)
 .2ح 844ص 2الكاا: ج (17)
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 .(20)«ابدؤوا بالسسد ق ل الكسدل فمن بدأ بالكسد ق ل السسد فس جتي وه: »وقا  
 .(29)« وبرسول  من بدأ بالسسدأوىل النار باهلل: »وا روا ة ثال ة قا  رسو  اهلل 

 قددو : أف ددوا سددسد اهللل  كددان سددلمان : »واددن امددد بددن مسددلم اددن أث جع ددر 
 . (10)«فان سسد اهلل ال  نا  الظاوا

 .(12)«إن اهلل افوجل    إف اء السسد»قا :  وا روا ة ان  
 .(11)«سسدإن اهلل افوجل قا : ال خيل من   خل بال»قا :  وان أث ا د اهلل 

إذا سدّلم أحددكم فليجهدر بسدسم  د إىل أن قدا : د كدان »قدا :  وادن ابدن القدّداح اند  
 .(11)« قو : ال رغض وا وال رغض وال أف وا السسد الي 

 . (12)«ال ادئ بالسسد أوىل باهلل وبرسول »قا :  وان ا د اهلل سنان ان  
مددن قددا : السددسد الدديكم » :  قددو  واددن احلسددن ابددن منددذر قددا : دعدد  أبددا ا ددد اهلل 

فهددي ا ددر حسددناأل ومددن قددا : السددسد الدديكم ورمحددة اهلل فهددي ا ددرون حسددنةل ومددن قددا : 
 .(15)«السسد اليكم ورمحة اهلل وبركار  فهي ثسثون حسنة

 . (10)«من التواضك أن رسلم الد من لقي »قا :  وان هارون ابن خارجة ان  
وإاودا  الندار »مدن أخدسق اودنمن قدا :  ا مجلدة ادا اددها وان الي بدن احلسدا 

 ..(17)«وابتدائ  إ اهم بالسسد اليهم
 إىل ،هل ذلك.

ل كمدا ا بعدض األحاد دث السدابقة ال  دراد «فدس جتي دوه»مث قول  )الي  الوسة والسسد(: 

                                                           

 .2ح 844ص 2الكاا: ج (16)
 .3ح 844ص 2الكاا: ج (19)
 .4ح 844ص 2الكاا: ج (20)
 .1ح 841ص 2الكاا: ج (21)
 .8ح 841ص 2الكاا: ج (22)
 .7ح 841ص 2الكاا: ج (23)
 .6ح 841ص 2الكاا: ج (24)
 .9ح 841ص 2الكاا: ج (21)
 .  12ح 848ص 2الكاا: ج (28)
 .38ح 841ص 2الكاا: ج (27)
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 ب  النهي التحرميي بل اوع رأد  ل وال  عد أن  كون اجلواا مكروهاً.

 ال تشترط القربة
 أط ا اوسّلم وال ا اجملي  أن  قود القربةل وإن كان ثواب  متوق اً اليهال ال   مسألة:

وا العلمدداء مددن اشددأط ذلددكل بددل لددو قوددد الر دداء أو العجدد  أو السددمعة أو مددا أشدد   ذلدددك 
 وج  اجلواال وإن كان امل  مكروهاً أو ما أش  .

 من الذي يسّلم
الد الك هلل والقليدل الدد الك دهلل ظاهر بعض األخ ار استح اا رسليم الوغهل  مسألة:

والواحددد الددد اجلمااددةل والراكدد  الددد اواشدديل والقددائم الددد القاادددل وأصددحاا اييددل الددد 
 أصحاا ال غا ل وهم الد أصحاا احلمهل..

القليددددل   دددددؤون الك ددددهل بالسددددسدل والراكدددد    دددددأ اواشدددديل »قددددا :  فعددددن أث ا ددددد اهلل 
 .(10)«ل وأصحاا اييل   دؤون أصحاا ال غا وأصحاا ال غا    دؤون أصحاا احلمهل

 سدددلم الودددغهل الدددد الك دددهلل واودددار الدددد القااددددل »قدددا :  وادددن جدددراح اوددددائ  انددد  
 .(19)«والقليل الد الك هل

 .(10)« سلم الراك  الد اواشيل والقائم الد القااد»قا :  وان ابن القداح ان  
 سددلم الراكدد  الددد » قددو :  قددا : دعتدد  واددن ابددن بكددهل اددن بعددض أصددحاب ل اندد  

اواشدديل واواشددي الددد القاادددل وإذا لقيدد  مجااددة مجااددًة سددّلم األقددل الددد األك ددرل وإذا لقددي 
 .(12)«واحد مجااة سلم الواحد الد اجلمااة

 وهذا إاا  كون الد حنو ال ضلل وإال فالعكس جائف أ ضاً..
   الددددد اجلددددالس أو ولعددددل مددددن ذلددددك  سددددت اد: رسددددليم راكدددد  السدددديارة والدرّاجددددة ومددددا أشدددد

 اواشي.

                                                           

 .2ح 848ص 2الكاا: ج (26)
 .1ح 848ص 2الكاا: ج (29)
 .4ح 847ص 2الكاا: ج (30)
 .3ح 847ص 2الكاا: ج (31)
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 وال   عد أن  كون اوستح  أن  سلم الرجل الد اورأة بالنس ة إىل احملارد..
 وهكذا إذا أرد شخص  وكان اوخر اائماً د أ  مستلقياً د أو قااداً سّلم الي .

 

 السالم على الكافر
ال اىل: الظددداهر جددددواا ابتدددداء الكددددافر بالسدددسدل لألصدددلل ولقولدددد  سددد حاا  ورعدددد مســـألة:

يِن َولَــْم ُيْ رُِجــوُمْم ِمــْن ِديَــارُِمْم َأْن تـَبَـــرُّوُهْم  َهــاُمُم ا ُ َعــِن الَـّـِذيَن لَــْم يـَُقــاتُِلوُمْم ِفــي الــدِّ يـَنـْ
َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهمْ 

(11). 
: إذا احتجدد  إىل ال  يدد  وهددو ويدد  ابددن احلجدداجل قددا : قلدد  ألث احلسددن موسددد 

 .(11)«اعمل اا  ال  ن ع  داائك: » ؟ قا  اوراف اسّلم الي  وأداو ل
ادن الرجدل  كدون لد  احلاجدة إىل اجملوسدي أو  وخ  أث بودهل قدا : سدئل أبدو ا دد اهلل 

إىل اليهددود  أو إىل النوددراف أن  كددون اددامسً أو دهقاادداً مددن المدداء أهددل أرضدد ل فيكتدد  إليدد  
بدد  وإادا  وددنك ذلدك لكددي رقضددي الرجدل ا احلاجددة العظيمدةل أ  دددأ بدالعل  و سددلم اليد  ا كتا

 حاجت ؟ 
 . (12)«أما أن ر دأ ب  فس: »قا  

والظاهر إا  الد س يل الكراهةل فإن االبتداء باسم الكدافر ا الكتداا كمدا هدو اوتعدار  
 ليس ارماً.

قدددد كدددان  كتددد  إىل   ولكدددن رسدددلم اليددد  ا كتابدددك فدددإن رسدددو  اهلل : »إىل قولددد  
 . (15)«كسرى وقيور
هر ا السسد الد الكدافر الكراهدةل ودا رواه ،يدا  بدن إبدراهيم ادن أث ا دد اهلل اعمل الظا

  : قدددا  أمدددهل اودددنمنا »قدددا ال ر تددددئوا أهدددل الكتددداا بالتسدددليمل فدددإذا سدددّلموا الددديكم :

                                                           

 .6سورة اومتحنة:  (32)
 .6ح 810ص 2الكاا: ج (33)
 .1ح 811ص 2الكاا: ج (34)
 .1ح 811ص 2الكاا: ج (31)
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 .(10)«فقولوا واليكم
 وادددن أث ال خدددأ  ا قدددرا األسدددناد ادددن جع دددر بدددن امدددد ادددن أبيددد  ادددن رسدددو  اهلل 

وا أهددل الكتدداا بالسددسدل وإن سددلموا الدديكم فقولددوا الدديكمل وال روددافحوهم ال ر تدددئ»قددا : 
 .(17)«وال ركنوهم إال أن رض روا إىل ذلك

إىل ،ددهل ذلددكل فددان قر نددة )ال روددافحوهم( و)ال ركنددوهم( دليددل الددد الكراهددة ا السددسد 
 أ ضاً.

أو « امدد  صدد احاً »أو « حّييدد »ولديس كددذلك حددا  سدائر التحيدداأل كمددا إذا قددا  لد : 
 ما أش   ذلك.

ومن ذلك ا ادد الدليل الد احلرمة   هم حكم التواضك والتحية بالرأر أو باليدد أو مدا 
 أش  .

وأهددل الكتدداا أاددم مددن اليهود ددة والنوددرااية واجملوسدديةل أمددا ،ددهل أهددل الكتدداا كا ندوسددي 
حلرمددة ومددا أشدد   فمددن قددا  باحلرمددة ا أهددل الكتدداا قددا  نددم ب ر دد  أوىلل لكددن الظدداهر ادددد ا

 أ ضاً كما استظهر.
 واددا  ددد  الددد الكراهددة ال احلرمددة: مددا ذكددره السددرائر اددن األصدد   قددا : دعدد  اليدداً 

 .(10)احلد ث «ستة ال  ن غي أن رسلم اليهم: اليهود والنوارى...» قو : 
وال فرق با أن  كون الكافر ب ي اًل أو معاجلاً ألمر من األمدورل أو جداراًل أو صدد قاًل أو 

اوددراد بدد  االضدد رار « إال أن رضدد ّروا: »شدد   ذلددكل إلبددسق األدلددة ا اجلددواال وقولدد  مددا أ
 العرا ألا  اونور ل ال االض رار الدقي احلقيقيل فاا  مك االض رار ال كراهة أ ضاً.

فقولددددوا : » أمددددا لددددو سددددّلم هددددو فددددس دليددددل الددددد كراهددددة جوابدددد ل إال أن  قددددا : إّن قولدددد  
 هة..دليل الد الكرا« اليكم

كدان إذا سدلم اليد  اليهدودّ  بقولد : السداد اليدكل أجداا   ووا ورد من أن رسو  اهلل 
 ..(19)بد )اليك( فقط

                                                           

 .2ح 846ص 2الكاا: ج (38)
 .82قرا االسناد: ص (37)
 .11893ح 49ا 79ص 12وسائل ال يعة: ج (36)
 .3ح 1ص 4ل و ج1ح 846ص 2الكاا: جأاظر  (39)
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لكدددن ال داللدددة فيددد  الدددد احلرمدددةل وال الدددد الكراهدددة أ ضددداًل كمدددا مل أر مدددن حدددرد ذلدددك أو  
 كّره .

 تعدار ل وكي  كانل فإذا قا  أهل الكتاا أو  م: )السسد( أو )سسد( أو ما أش   اا 
قَـــاُلوا َســــالما  قَــــاَل َســـالم  بعددددد ذكددددر )اليدددك( وقددددد قدددا  سدددد حاا : 

.. فهددددل ر ددددمل  (20)
 الكراهة؟ إن قلنا باوسهلل مك فرض ث وهتا ا األصل فنعم.

ا اادد  إذا كددان  رجددك  أمددا اوررددد ب ددروب  الددذ  ث تدد  رّدردد ل كمددا ذكددره ال قيدد  ا مددداف
 لهمل ورمبا  قا : بأا  أشد منهمل ألا  ليس بأهدل .. فالظاهر أا  م إىل ركذ   الرسو  

 الكتاا مك إاكاره الضرور  الراجك إىل التكذ  .. واوسهلل   مل .

 في األمثر من الواحد
 الظاهر االستح اا أ ضاً ا األك ر من واحد.. مسألة:

ل مث إن االسددتح اا ك ددائي مبعددىن الرخوددة ال العفميددة فيمددا إذا سددّلم الواحددد الددد اجلمااددة
وهكذا ا رّده حيث الوجوا ك ائي ا الردل فقد روى ا د الرمحن ابن احلجداج ادن أث ا دد 

 .(22)«إذا سّلم الرجل من اجلمااة أجفأ انهم»قا :  اهلل 
إذا سددّلم مددن القددود واحددد  أجددفأ اددنهمل وإذا رّد »قددا :  واددن ،يددا  اددن أث ا ددد اهلل 

 .(21)«واحد  أجفأ انهم
إذا مددّرأ اجلمااددة بقددود »قددا :  صددحاب  اددن أث ا ددد اهلل واددن أث بكددهل اددن بعددض أ

أجددددفأهم أن  سددددلم واحددددد مددددنهمل وإذا سددددلم الددددد القددددود وهددددم مجااددددة اجددددفأهم أن  ددددرد واحددددد 
 .(21)«منهم

ليسددلم الراكدد  الددد اواشدديل »قددا :  وا روا ددة أخددرى اددن ا ددد بددن أسددلم أن رسددو  
 .(22)«فإذا سلم من القود واحد  أجفأ انهم

                                                           

 .89سورة هود:  (40)
 .2ح 847ص 2الكاا: ج (41)
 .3ح 847ص 2الكاا: ج (42)
 .1ح 847ص 2الكاا: ج (43)
 .11863ح 48ا 71ص 12وسائل ال يعة: ج (44)
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ن التع ددهل بدداإلجفاء إشددارة إىل أّن االكت دداء ب عددل الواحددد رخوددة في ددرّع لل دداقا وال خي ددد أ
أ ضاً السدسدل وكدذلك إذا أجداا واحدد  اسدتح  لل داف وال الدث والرابدك وهكدذال كمدا  قتضدي  

 امود األدلة..
فدداوراد بكددون اسددتح اب  ك ائيدداً ك ا ددة فعددل الواحددد إلقامددة السددنة الالسددقوط رأسدداًل فدداوراد 

 إلجفاء سقوط شّدة التأكيدل أو سقوط الوجوال ال أصل االستح اا.با
مث إن السقوط ان اجلمااة إاا هو برّد واحد منهم ال رّد شخٍص خارج انهمل بدل ودو  

 السسد ل  أ ضاً ال إشكا ل فسجي  وال  ستح  الي  الرد.
 وال فرق با أن ركون اجلمااة رجااًلل أو اساًءل أو باالختسط.

اّن الوجوا ال فرق في  بدا أن  كدون رجدسً ادن الرجدا ل وامدرأة ادن النسداءل ورجدسً  كما
 أو امرأة ان الرجا  أو ان النساء.

 واين د سواء قلنا بأا  م كل  أو ،هل م كلل ل  ذلك احلكم.
 والظاهر أا  ال فرق با أن  كون اجملي  انهم صغهلاً ق ل ال لوغ أو ك هلاً.

 أو اائماً أو هااالً أو ما أش   ذلكل أشكل الك ا ة..  اعم إذا كان سكراااً 
 بل الساد ا بعضهم القو  بالعدد.

 كما اا  لو كان اوسلم أحد هنالء ال جي  جواب .
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 السالم على الصبي
 الظاهر استح اا السسد الد الويب والو ية اوميف ن. مسألة:

 .والقو  بالعدد ألن النووص خاصة لل الغا ،هل ظاهر
َهــا َأْو رُدُّوَهــابددل قولدد  رعدداىل:  َوِإَذا ُحيِّيــُتْم بَِتِحيَّــٍة َفَحيُّــوا بَِأْحَســَن ِمنـْ

  ددمل ،ددهل  (25)
 .(20)ال ال  أ ضاًل ولذا رعار  السسد الد الو يان أ ضاًل كما هو مرو  ان رسو  اهلل 

 أما الرد من ل فالكسد ا موضعا.
ا سّلم الد مجاادة وأحددهم صديب ايدف فدرّد فالظداهر ك ا ت ل والظاهر الك ا ةل فإذاألول: 

 الك ا ةل وا ارف  من االبسق.
فرمبددددا  قددددا  بالعدددددد مددددن جهددددة ادددددد االحكدددداد الددددد ،ددددهل  (27)وجددددوا الددددرد اليدددد  الثــــاني:

ل ولل قهداء كلمداأ لتل دة لكدن مل (20)ال الغال لكن رمبا  قا  االحتياط ا وجدوا الدرد اليد 
م لدد  وكددذا  (29)«امددد الودديب وخ ددأه واحددد: »ن قولدد  أجددد قددو  أحدددهم بددالوجوال فددا

 ل واالبسق   مل ما حنن فيد  فتأمدلل وقولد  (50)«امد الو يان خ أ»اوخر:  قول  
لددديس قر ندددة لوودددة بدددل هدددو فدددرد  مدددن أفدددراد ذلدددك « تملددد  العاقلدددة»بعدددد ذلدددك ا ايددد  ال ددداف 

 الكلي.
ليد ل وال دليدل الدد وجدوا ردهل وليس كذلك اجملنون فس دليدل الدد اسدتح اا السدسد ا

 بل السقوط فيها أظهر.
وإذا شككنا ا وجوا الرد الد الويب فيما إذا سّلم الد مجااٍةل فالقو  بعدد السدقوط 

 ان ،هله اتمل بل االحتياط  قتضي ذلك كما ارف .
اعددددم ال إشددددكا  ا أّن الودددديب ،ددددهل اوميددددف ال  سددددتح  السددددسد اليدددد ل وال  ك ددددي رده ا 

                                                           

 .68سورة النساء:  (41)
 .2ح 17اجمللس  71أاظر أمايل ال يل الودوق: ص (48)
 الويب اوميف فهل جي  الرد؟ الظاهر أن اوقوود لو سلم (47)
 الظاهر أن اوراد وجوا رد اوسّلم الي  من ق ل الويب. (46)
 .13ح 4ا 233ص 10هتذ   األحكاد: ج (49)
 .14ح 4ا 233ص 10هتذ   األحكاد: ج (10)
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دليددل الددد العدددد ا ،ددهل  (52)«مددروهم بالوددسة وهددم أبندداء السدد ك: »ولعددل قولدد  سددقوب ل 
 اوميفل وان كان ميفان التمييف وادم  ليس الس ك..

 أما استح اا احل  للوغهلل فذلك خارج بالدليل.
 

 فروع عشر
 فيها فروع: مسألة  

 لو قال سالم
 ال ألادد  تيدة ل في ددملها:لدو قددا : )سدسماً( أو )سددسد (ل فالظداهر وجددوا اجلدوااألول: 

َها َأْو رُدُّوَها َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ
(51).. 

 و)سسماً( منووباً بتقد ر ااص .. و)سسد ( مرفوااً بتقد ر خ .
قَاُلوا َسالما  قَاَل َسـالم  وا او ة الكرمية كما س  : 

ل والقدو  بأاد  فيهدا إشدارة إىل (51)
 )السسد اليكم( ،هل ظاهرل فس  قا  الدليل فيها الد أا  )سسد(.

 لو فّرق حروف السالم
لددو فددّرق حددرو  السددسدل كمددا لددو قددا : )سددا الد مدديم(ل مل جيدد  اجلددواال لعدددد الثــاني: 

 صدق التحية الي  ارفاًل وإن كان ار  من  قوده السسد.

 لو فّرق حروف الجواب
 جلواا كذلكلمل  كن جواباً.وكذا لو فرق حرو  االثالث: 

 لو لم يتلفظ ببعض الحروف
لو رل   بعدض احلدرو  دون بعدضل مل جيد  اجلدواال وإن كدان ذلدك بعددد ذكدر الرابع: 

                                                           

 .4ح 4ا 132ص 61حبار األاوار: ج (11)
 .68سورة النساء:  (12)
 .89سورة هود:  (13)
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اويمل وال فرق بين  كوا  من جهة ضي  اَدَ س  أو ما أش  ل أو الل ألا  مل  وددق اليد  التحيدة 
 ارفاً.

 التحية بغير العربية
العربيددةل كمددا لددو قددا : )درود بروددا( وهددي تيددة فارسدديةل مل جيدد  لددو سددلم بغددهل ال ــام : 

 اجلواال ألن السسد ظاهر ا العربية.

 السالم بصوت من فض
لدددو سدددّلم بودددوأ مدددنخ ض والدددم السدددامك بأاّددد  سدددلم اليددد ل مل   عدددد وجدددوا الســـادس: 

   مل . إذا حييتماجلواا احتياباًل ألن

 لو أشار بلفظ السالم
ل د  السدسدل مل جيد  اجلدواال سدواء كااد  اإلشدارة بتحر دك ال د ةل لو أشار بالسابع: 

لدد ل أمددا إشددارة األخددرر  إذا حييــتمأو باليدددل أو بددالرأرل أو مددا أشدد   ذلددكل لعدددد وددو  
 فهي كالل  .

 متابة السالم
لددو كتدد  السددسدل أو أشددعل مودد اح السدديارة الظدداهرة ا السددسد فرضدداًل مل جيدد  الثــامن: 

 اجلواا.

 باإلشارةالجواب 
ال  ك ي اجلواا باإلشارة أو الكتابة أو الكهربداء كضدوء مود اح السديارةل أو مدا التاسع: 

ـــاأشددد   ذلدددكل ألاددد  ال   دددمل  قولددد :  َهـــا َأْو رُدُّوَه َفَحيُّـــوا بَِأْحَســـَن ِمنـْ
ل إال ا إشدددارة (52)

 األخرر.

 لو سلم بآلة

                                                           

 .68سورة النساء:  (14)
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كما لو أحدثد  باوسدجل أو لو أوجد السسد بالووأ لكن بدون كوا  متكلماًل  العاشر: 
 ما أش   ذلكل مل جي  اجلواا لعدد الودق.

 

 فورية الجواب 
او هورل بل اداي اليد  اإلمجداع: وجدوا اجلدواا فدوراًل وذلدك ودا الدم مدن سدهلة  مسألة:

بدددل وأصددددحانم والعلمددداء واوددددنمنا إىل هدددذا اليددددود الدددد اوسدددداراة إىل  واألئمددددة  النددديب 
 ن لفومها.اجلواا..فإهنا رك   ا

َوِإَذا ُحيِّيــــُتْم بَِتِحيَّــــٍة باإلضددددافة إىل أن ل دددد  ال دددداء ا او ددددة او اركددددةل أ  قولدددد  رعدددداىل: 
َفَحيُّوا

 دالة الد التعقي  بس مهلة.. (55)
 بوجوا اجلواا. هذا باإلضافة إىل أا  او هود ارفاً من كلماهتم 

قن منهدا ال دور فيد ل ومدن هندا وجد  ولذا لو ررهلل الرد فوراًل وأّخره اود وسدقطل ألن اوتدي
 ا الوسة مك أا  من كسد اودمي.

فمددا قيددل: مددن أادد  لددو كددان اوسددّلم حاضددراً وجدد  اليدد  الددرّد حدد  مددك التددأخهلل ولددو ،دداا 
وذهددد  وجددد  الدددذهاا لدددهلد اليددد  اجلدددواال ،دددهل م ددد وع بالددددليلل بدددل الظددداهر أاددد  لدددو أخدددر 

 ال   مل  الدليل.اجلواا ح  مض  مدة مل  ودق الي  أا  جواا 
 وال  ضر ا ال ور ة أن  تكلم بكسد قليل أو دااء  سهل أو ما أش  .

ولو سّلم الي  وهو مولٍّل وج  جوابد  فدوراًل كمدا  قتضدي  الدنص واإلمجداعل فلدو مل جيد  
 ح  ااته  الوسةل فإن بقي الوق  ارفاً وج  وإال سقط الوجوا.

 لو سّلم اثنان على اثنين
م اثنان الد اثنال م ًس: إذا سّلم ا د  وامدر  الدد اجلالَسدا هدذا أو هدذال إذا سل مسألة:

ومل  علم اجلدالس أن ا دداً سدّلم اليد  أو امدراًل وااد  مدن سدّلم الدد ،دهله؟ وجد  اليد  اجلدواال 
 وال  لفد قود اوسلِّم بعين ل ألن جواباً واج   الي  فيند  .

                                                           

 .68رة النساء: سو  (11)
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 لو سّلم جماعة
اا  واحد  للجميدك بوديغة )الديكم(ل أو )اليدك( قاصدداً  لو سلم مجااة ك د جو  مسألة:

كددددل واحددددٍد الددددد سدددد يل ال ددددد ل مددددن ،ددددهل فددددرق بددددا أن  كددددون مددددن سددددّلم مددددذكراً أو منا دددداً أو 
 باالختس .

 لو لم يعلم بأنه المقصود
لددو مل  علددم اجلددالس مددك ،ددهله بأادد  اوقوددود وأن السددسد كددان موجهدداً إليدد  أو إىل  مســألة:

 واا.الغهلل مل جي  اجل
 

 لو سّلم الطفل أو المجنون..
لو سّلم ال  ل أو اجملندون أو الندائم أو السدكران أو الكدافر مل جيد  اجلدواال هدذا  مسألة:

 بالنس ة إىل ال  ل ،هل اوميف..
 أما ال  ل اوميف فقد س   وجوا جواب .

 لو شك في السالم
د   (50)سدداد ا اللغددة اوددوأل وال«السدداد»أو قددا : « السددسد»لددو مل  علددم أن اوسددّلم قددا : 

د مل جيد  اجلدواال ألن اجلدواا إادا جيد  إذا (57)كما كان اليهود  قولون ذلك لرسو  اهلل
 تق  السسد ومل  عر  تقق .

 سالم الراديو
 ال جي  اجلواا للسسد ا الراد و والتل اا واإلاأا  والكتاا وما أش   ذلك. مسألة:

 
                                                           

 مادة )دم(. 202ص 12أاظر لسان العرا: ج (18)
واائ ددة اندددهل فقددا :  دخددل  هددود  الددد رسددو  اهلل : »ل وفيدد  قددا  أبددو جع ددر 1ح 846ص 2أاظددر الكدداا: ج (17)

« اليدد  كمددا رد الددد صددداح  .. : الدديكمل مث دخددل  خددر فقدددا  م ددل ذلددكل فددرد السدداد الدديكمل فقددا  رسددو  اهلل 
 احلد ث.
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 إسماع الجواب
أجاال لكن اجملي  مل  علم هل أن اوسدّلم ددك اجلدواا أو مل  سدمع ل لو سّلم و  مسألة:

مل  كددد ل ألن اونوددددر  مدددن اجلددددواال اجلددددواا الدددذ   سددددمع  اوسددددّلمل فيجددد  اليدددد  ركددددرار 
 اجلواا.

 اإلسماع التقديري
او هور أا  جي  الد اجملي  إداع اوسّلمل تقيقاً أو رقدد راً إذا مل  كدن ادذورل  مسألة:

 كما إذا كاا  امرأة وكان صوهتا م هلاً بالنس ة إىل الرجل السامك.  واحملذور
ومرادهم بالتقد ر ا كسمهم رفك الووأ بد  الدد احلدد اوتعدار  حبيدث لدو مل  كدن مدااك 
مددن السددماع لسددمع ل مدد سً إذا كددان أصددمل أو بعيددداً جددداًل أو كددان الضوضدداءل أو سددّلم وم ددد 

و كان حبيث  تاج إداا  إىل او الغدة ا رفدك الودوأل سر عاً حبيث ال  سمك الووأ أصسً أ
أو حنو ذلكل ك د اجلدواا الدد النحدو اوتعدار  حبيدث لدو مل  كدن ادذور ا هدذا اجلااد  أو 

 ذاهلل لسمع .
ووجدد  الوجدددوا ا اددددد احملددذور: اددددد صددددق التحيددة والدددرد ارفددداً بدددون اإلدددداع اووجددد  

 للجهر باجلواا الد النحو الذ  ذكرااه.
 ن ذلك  عر : أن الساد التحقيقي إن أمكنل وإال فالتقد ر .وم

إذا سدّلم أحددكم فليجهدر بسدسم ل وال »قدا :  وا روا ة ابن القداح ان أث ا دد اهلل 
 قددو  سددّلم  فلددم  ددرّدوا الددّيل ولعلّدد   كددون قددد سددّلم ومل  سددمعهمل فددإذا رد أحدددكم فليجهددر 

 قو : الَرغَض وا وال  : كان الي ّيل مث قا  برّده وال  قو  اوسلم سلم  فلم  رّدوا ال
ريغِضدد وال أف ددوا السددسدل وأبي ددوا الكددسدل وصددّلوا بالليددل والنددار ايددادل ردددخلوا اجلنددة بسددسدل مث 

السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ رس اليهم قول  رعاىل: 
(50)»(59). 

ىن التسددليم ا الوددسة؟ اددن معدد واددن ا ددد اهلل ال ضددل اادد  قددا : سددأل  أبددا ا ددد اهلل 
ل قلدد : وكيدد  ذلدددك جعلدد  فددداهلل؟ قدددا : «التسددليم اسمدددة األمددنل وتليددل الودددسة»فقددا : 

                                                           

 .23سورة احل ر:  (16)
 .7ح 841ص 2الكاا: ج (19)
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كان النار فيما مضد إذا سّلم اليهم وارد أمنوا شرّهل وكااوا إذا رّدوا الي  أمدن شدرهمل وإذا »
 (00) «عدددرا...مل  سدددّلم الددديهم مل  دددأمنوهل وإذا مل  دددرّدوا اليددد  مل  دددأمنهمل وذلدددك خلددد  ا ال

 اي .
 

 الجواب المباشر
ال جيدد  أن  كددون اجلددواا اوسددموع بل ظدد  او اشددر بددل جيددوا إذا دعدد  باولددة مددك  مســألة:

 رل ظ ل كما إذا سلم هو وأجاا اجملي  خل  اوك ة م ًس.

 ال يكفي العلم بالجواب
  د ألن الظدداهر أادد  ال  ك ددي العلددم بدداجلواا إذا مل  سددمك اجلددواا د كمددا سدد  مســألة:

 اونور  داع اجلواا.

 االخفات المسموع
 ال جي  أن  كون اجلواا باجلهرل بل جيوا بإخ اأ  سمع . مسألة:

 إذا شك في المقصود
 إذا كان اجملي  ال  عر  إّن اوسلم سلم الي  أو مل  سلمل مل جي  اجلواا. مسألة:

ن السدسد الدد فدسنل فدس اعم إذا قا : السسد اليك  ا فسنل كان كسم  قر نة  الدد كدو 
  و  أن  قو  مل أار  أا  سلم الّي أو مل  سلم.

 السالم باخفات
لددو اا ددأ السددسد باخ دداأ حبيددث الددم ال ددر  بدد  لكندد  مل  سددمع  ال حملددذورل بددل  مســألة:

 إلخ ار ل مل  ودق الي  أا  حّياهل فس جي  اجلواا.

 السالم بالواسطة

                                                           

 .6322ح 1ا 416ص 8وسائل ال يعة: ج (80)
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مل  كدن السدسد م اشدرة بدل كدان بواسد ة إاسدان الظاهر اددد وجدوا اجلدواا إذا  مسألة:
  خر أو  لة أو حيواٍن أو ما أش   ذلك.

 وذلك لساورا .. 
:ا ددد اهلل بددن أث  ع ددور وال  ددد  الددد الوجددوا خدد  أث كهمددس قددا : قلدد  للوددادق

 .(02)«: واليك والي  السسدل إذا أري  ا د اهلل فاقرأه السسد قرؤهلل السسدل فقا 
 وجوابدد   اددن رسددو  اهلل  السددسد لامدداد ال دداقر  بددسغ جددابر ومددا ورد مددن إ

 .(01)لسسم  
 

 الضمائر وما أشبه
الظاهر ادد ك ا ة الضمهل واسم االشارة واووصو  ا السسد واجلدواال فيلدفد أن  مسألة:

 كون السسد صر اًل ال مب ل هو أو هي أو الذ  أو ال  أو هدذا أو مدا أشد   ذلدك إشدارة إىل 
 السسدل فيقو : )هو اليك( أو )هذا اليك(.

 السالم منك أو لك
رمبدا  قدا  بعددد ك ا ددة )السدسد لدك( أو )مندك( أو مددا أشد   ذلدكل بدل الددساد أن  مسـألة:

  قو  )سسد اليك( أو )سسد اليكم( أو بتقد ر )الد( الد ما س  ل فتأمل. 
 ي  من رأس  إىل رجل .وإاا جيء بد )الد( مكان )السد( إشارة إىل اإلفاضة ال

 لو قال عليك
 فقط بس ل   السسدل مل جي  اجلواا.« اليك»لو قا  اوسلم:  مسألة:

                                                           

 .24188ح 1ا 87ص 19وسائل ال يعة: ج (81)
 .9ح 18اجمللس  313أاظر أمايل ال يل الودوق: ص (82)



 

 21 

 

 الجواب قبل السالم
مل  ن ك اجلواا ق ل السسد بقودهل فإذا قدا  اجمليد : )الديكم السدسد( ا مقداد  مسألة:

و )الدديكم( أو مدا أشدد  ل مل اجلدواا قاصدداً سددسم  اوتدأخرل مث قددا  اوسدلم: )السددسد اليدك( أ
  عد اجلواا الساب  جواباًل بل الي  أن جيي  بعد السسد.

 لو قال السالم حكاية
لو قا  اوسلِّم: )فسن   قدو : اليدك السدسد(ل أو ) قدو : الديكم السدسد( أو مدا  مسألة:

ا دددل أشدد   ذلددكل وإن كددان كسمدد  بل دد  فددسن حكا ددًة اددن ا سدد ل كمددا إذا كددان اوسددلِّم اددد  
فقدددا : )ا دددد   قدددو  السدددسد اليدددك(ل أو ) قدددو  السدددسد الددديكم(ل فالظددداهر أاددد  لددديس بسدددسد 
 وج  اجلواال بل هو أقرا إىل احلكا ة واإلخ ار من اإلا اء اوعت  ا السدسد الدذ   تداج 

 إىل اجلواا.

 إعراب السالم
ن سددسماًل لددو رفددك أو اودد  أو جددّر أو جددفد )السددسد( أو )سددسد( ك ددد أن  كددو  مســألة:

 فيج  جواب ل سواء  رل ظ  بتقد ر صحي  أو بتقد ر ،هل صحي .
 وكذا لو أجاا فرفك أو او  أو جّر أو جفد.

 السالمة بدل السالم 
بالتدداءل مل  كددن سددسماً موج دداً للددفود اجلددواال « سددسمة اليددك»لددو قددا  اوسددلم:  مســألة:

 وكذا لو أجاا نا.

 لو قال ألف سالم 
ل وجد  اجلدواال ألاد  مند  ارفداًل ول د  )ألد ( ال «لد  سدسد اليدكأ»لو قدا :  مسألة:

  ضر ب .
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 السالم ومتعلقاته
ل أو )إىل دهٍر(ل أو ما أش   ذلكل أو «السسد اليك من اون إىل ،د»لو قا :  مسألة:

قا : )السسد من ال ارحة إىل اليود(ل أو حنوهل وج  اجلواال واوتعلقاأ ال رضدر بكواد  تيّدة 
َها َأْو رُدُّوَهاقول  س حاا : م مولة ل َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

(01). 

 الجواب بالمتعلق فقط
 لو سّلم اوسّلمل فأجاا اجملي  مبتعل  السسد فقطل فهل  ك ي أو ال؟ مسألة:

.  احتماالن: الك ا ةل ألا  جواا 
ل فقدا  «سسد الديكم»رعل م ل ما إذا قا : وادد الك ا ة ألا  ليس صيغة واردة من ال 

 وادد الك ا ة أحوط.« واليكم»أو « واليك»اجملي : 

 السالم المحّرم
لو َحريَد السسد جلهدةل كدأن قودد الر داء أو السدمعة أو كدان مقأاداً بالعجد  وقلندا  مسألة:

 حبرمت  كذلك..
 أو كان اوسلم مولياً  وج  ب سن صسر  الواج ة..

 سد حراماً من جهٍة خارجية كمعرفة القارل اا  هنا فيقتل ..أو كان الك
 أو كاا  امرأة ختضك بالقو  ا السسد..

 مل   عد وجوا الردل لودق التحيةل وادد ايروج بذلك ان امود األدلة.
واحتمددا  أن احلرمددة فيدد  رافعددة لوجددوا اجلددواا ،ددهل وجيدد ل فاحتمددا  ااوددرا  السددسد ا 

 ائ  شرااً ،هل ظاهر.حكم الردل للسسد الس
 ورمبا قيل بأن الواج  الي  الرد بإخ اأ ولكن  أ ضاً ،هل وجي .

                                                           

 .68سورة النساء:  (83)
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 لو أخّر الجواب
لدو أخدر اجلدواا مبدا فداأ وقتد  فالظداهر اددد الوجدوا د كمدا سد   د ل وال  كدون  مسـألة:

ل لعددددد الوددددق حينئدددذل ودليدددل القضددداء ال (02)«مدددن فارتددد  صدددسة فليقضدددها كمدددا فارتددد »م دددل 
 هو منور  ان ..  مل  و 

 من ،هل فرق با أن  ق ل اوسلِّم بالقضاء أو مل  ق ل.

 لو سّلم وأسلم
لددو سددّلم الكددافر الددد اوسددلم ق ددل إسددسم  فأسددلم فددوراًل مل  سددت عد وجددوا جوابدد   مســألة:
 الد رأمل.

 لو قال سّلمت
 لدددو قدددا  اوسدددّلم: )إف سدددّلم  اليدددك(ل لكدددن الدددراد مل  سدددمكل فدددابمئّن بسدددسم  مســـألة:

 وج  جواب  مك بقاء الوق .
 وكذا لو شهد اثنان بتسليم  وج  اجلواال والواحد ال قة أ ضا إذا أوج  االبمئنان.

                                                           

 .14ح 13ا 183ص 3هتذ   األحكاد: ج (84)
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 التقية في الجواب
لو كان اجلواا خس  التقية فالظاهر ادد وجوب ل الوجوا اجلواا خ يةل ألن  مسألة:

 الدليل ال   مل .

 الرد بالعربية
ة العرال بدأن كااد  لغتد  ،هلهدال فالظداهر اددد الوجدوا لو مل  عر  اجلواا بلغ مسألة:
 بتلك اللغة.

 سالم الطائر المعّلم
 لو سلم بائر معّلم م ًسل أو حيوان كذلكل مل جي  اجلواا. مسألة:

 التحيات األخرى
او هورل بل اداي الي  اإلمجاع: ادد وجوا رد ،هل السسد من سائر التحياأ  مسألة:

أو « أمددان اهلل اليددك»أو « أاعددم صدد احاً »أو « مسدداهلل اهلل»أو « هللصدد حك ا»العرفيددةل م ددل: 
 أو حنو ذلكل ألن الروا اأ فسرأ او ة الكرمية بالسسد.« ادخلوها بسسد»

وهدددو ا الودددسةل فقلددد :  وا روا دددة امدددد بدددن مسدددلم قدددا : دخلددد  الدددد أث جع دددر 
 )السسد اليك(.

 فقا : )السسد اليك(.
 قل : كي  أص ح ؟ 

 فسك .
 فلما ااور  قل : أ رد السسد وهو ا الوسة؟ 

 .(05)«اعم م ل ما قيل ل »فقا : 
ادددوع مدددن التحيدددةل فدددإن « كيددد  أصددد ح »مل جيددد  إال السدددسد مدددك أن  فدددإن اإلمددداد 
 ك ددد  ادددن اددددد وجدددوا رده وإال أجددداا انددد  أ ضددداً كمدددا أجددداا ادددن  سدددكوأ اإلمددداد 

                                                           

 .201ح 13ا 329ص 2هتذ   األحكاد: ج (81)
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 السسد.
صد حكم » كدون إمجااداً اددد وجدوا رد م دل: هذا باإلضافة إىل أن او هور بل كاد أن 

 أو ما أش   ذلك وإاا  رون الرد مستحسناً.« مساكم اهلل»أو « اهلل
مل جيف جواب ل فااد  « سلمك اهلل»أو « ح ظك اهلل»مث اا  إذا قا  احملّيي ون ا الوسة: 

  عد من كسد اودميال وإاا  و  ا ،هل كسد اودميا.
ان الرجل  تكلم ا صسة ال ر ضدة  ر قا : )سأل  أبا جع ر ف ي صحي  ابن مهف ا

 وهذا ليس من ذلك. (00)بكل شيء  ناجي رب ل قا : اعم( 
 اا  قا :  وا روا ة محاد ان أث ا د اهلل 

 .(07)«كلما كلم  اهلل ب  ا صسة ال ر ضة فس بأر وليس بكسد»
أن  دددتكلم الرجدددل ا صدددسة ال بدددأر »قدددا :  وا روا دددة أخدددرى ادددن أث جع دددر ال ددداف 

 .(00)«ال ر ضة بكل شيء  ناجي رب  افوجل
كدددل مدددا ااجيددد  بددد  ربدددك ا الودددسة فلددديس »قدددا :  وا روا دددة أخدددرى ادددن الودددادق 

 .(09)«بكسد
 وليس اوراد اوناجاة ال  هي خ ية بل هو أام ولو باوسهلل.

مددددددن فهددددددو  كلمددددددا ذكددددددرأ اهلل افوجددددددل بدددددد  والندددددديب»قددددددا :  واددددددن أث ا ددددددد اهلل 
 إىل ،هل ذلك. (70)«الوسة

اللهم »باوسهللل فإذا قا :  وفابمة الفهراء  دليل الد ذكر األئمة  وذكر النيب 
صددّل اللهددم »أو « اللهددم اجددل فرجدد »أو « اللهددم ارحددم اإلمدداد اوهددد  »أو« ارحددم امددداً 

 أو ما أش   ذلكل مل  كن من كسد اودميا وهو ا الوسة.« الد فابمة الفهراء
لعدن اهلل الدذ ن حداربوا »وال  لفد فيمدا ذكرادا أن  كدون إا داًء بدل ايد  أ ضداً كدذلكل م دل 

 أو ما أش   ذلكل بقود اإلخ ار.«    امد

                                                           

 .193ح 13ا 328ص 2هتذ   األحكاد: ج (88)
 .168ح 13ا 321ص 2هتذ   األحكاد: ج (87)
 .938ح 318ص 1من ال  ضره ال قي : ج (86)
 .939ح 317ص 1من ال  ضره ال قي : ج (89)
 .149ح 13ا 318ص 2هتذ   األحكاد: ج (70)
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 مطابقة الجواب
لسثنال كما إذا سدّلما  (72)أو قا  واحداً « اليكما»لو قا  ا اجلواا لواحد:  مسألة:

بالكسدر للمدذكرل أو بدال ت  « اليدك»ل أو قا : أو جلمااة كذلك« اليك»الي  فقا   ما: 
لل رد أو ال رد نل وهو  عدر  اوعدىن وقودده مل  كدن تيّدة فيجد  « اليكن»للمناثل أو قا  

 اجلواا.
 لاب اً ال ر لمل  كن سسماً الي  وال جواباً..« السسد اليّ »وكذا لو قا  ا اجلواا: 

 «.السسد الينا»وكذلك لو قا : 

                                                           

 أ  م رداً. (71)
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 فروع
فالظددداهر أاددد  لددديس بسدددسد وان كدددان لغدددة « السدددسد»ادددوض « أد سدددسد»لدددو قدددا   :مســـألة

 .(71)بيل كما  نقل انهم
لدو قددا : )سدسد فدسن اليددك(ل مل  كدن اجلدواا واج ددًا د كمددا سد   د سدواء  كددان  مسـألة:

 فسن سلم الي  أو مل  سلم.
بدا « اهللرمحدة »وجد  اجلدواا ألن فاصدل « السدسد ورمحدة اهلل اليدك»لدو قدا :  مسألة:

 )السسد( وبا )اليك( ال  ضر.
لو سّلم قائًس: )السسد الدد أخيدك(ل أو )الدد أبيدك(ل أو )الدد ابندك(ل أو مدا  مسألة:

أشددد   ذلدددكل مل  كدددن سدددسماً اليددد ل كمدددا مل جيددد  اجلدددواا الدددد ذلدددك الغائددد ل أمدددا إذا كدددان 
 حاضراً فالظاهر لفود اجلواا.

جيددد  كدددل ذلدددكل ألاددد  لددديس بتحيدددة واردٍة ا مل « ال اليدددك السدددسد»لدددو قدددا :  مســـألة:
 ال رع.

                                                           

 : )ليس من ام  اموياد ا امس ر(.  امس ر(؟ فقا  : )هل من ام  اموياد ا حيث سأ  احدهم رسو  اهلل  (72)
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 تقديم الظرف
اليدددكل أو الددديكمل أو »الظددداهر صدددحة أن  قددددد الظدددر  الدددد السدددسد فيقدددو :  مســـألة:

 «.اليِك السسد»وكذلك بالنس ة إىل اورأة  قو   ا: « اليكمال السسد
 لسابابي:و ن ده باإلضافة إىل أا  تية ارفاً وسسد كذلكل ما رواه امار ا

 : ان النساء كي   سلمن إذا دخلن الد القود؟ إا  سأ  أبا ا د اهلل 
 . (71)«اورأة رقو : اليكم السسدل والرجل  قو : السسد اليكم»قا : 

 فإا   د  الد صحة هذا االستعما  بتقد  الظر  الد اوظرو .
أةل ال أاد  يووصدية وأما االختواص باورأةل فمن جهدة اسدتح اا ال درق بدا الرجدل واودر 

 أن  ا تية خاصة دوا ل ف ذلك  عر  أا  ال  قا  باختواص التحية بالتقد .
ل ال «اليدك السدسد  دا رسدو  اهلل»ااد  قدا  ودن قدا  لد :  أما ما رواه العامة ان النيب 

 .(72)رقل: )اليك السسد( فان اليك السسد تية اوورد 
ا ،دهل معتد  ال ميكدن أن  قداود االبسقداأ كمدا ذكدرل فهذه الروا ة باالضافة إىل أن سنده

مضافا إىل الروا ة اياصة ال  اقلناهال ولذا قا  بعض ال قهاء: الظاهر اددد ال درق بدا رقدد  
الظددر  أو رددأخهله ا صدددق اسددم التحيددة ووجددوا ردهددا الددد مددا  قتضددي  إبددسق الدددليلل بددل 

أن جداء بدد )اليدك( مدررال مدرة مقددماً بد« السدسد»و« اليدك»وكذلك إذا روسط السدسد بدا 
 « .اليك السسد اليك»ومرًة منخراًل فقا : 

 وحده كا ل مك أ  أو بدوهنا.« السسد»بل قد ارف  ما ذكرااه سابقاً من أن 

 ال طأ في اإلعراب
لو ،لط ا السسد إاراباً أو بناًءل وج  الردل وكدذا لدو ،لدط ا الدرد مل  دت  إىل  مسألة:

 رٍد ثان.

 التفريق بين األحرف
                                                           

 .4837ح 2ا 470ص 3من ال  ضره ال قي : ج (73)
 .1209باا كراهية أن  قو  اليك السسد ح 313ص 4أاظر سنن أث داود: ج (74)
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لو فرق ب اصل با السا والسدل أو السد واويمل مل جيد  اجلدواا إذا مل  وددق  مسألة:
 الي  التحية العرفيةل ولو صدق  التحية ردقيقاًل ألن الكسد منور  إىل اوتعار .

 لو زعم السالم
 كددن قددد سدددّلم جوابدداً بتودددور أّن فسادداً سددّلم اليدد  ومل « سددسد اليددك»لددو قددا :  مســألة:

 الي ل مل جي  جواب .

 لو سلم بغير العربية
لو سّلم بغهل العربيةل بان كاا  التحية بال ارسية أو ا ند ة أو األرد ة أو الأكيدة  مسألة: 

 أو ما أش   ذلكل مل جي  اجلواا.
 ولو أجاا بغهل العربية للسسد العرث مل  كن جواباً.

 ال طأ في التطبيق
ك ددل ولدو سدّلم اثندان فدفام أن « اليكما»احد  فظن  اثنال فأجاا بد لو سّلم و  مسألة:

 اوسلم واحدل ك د جواا  واحدل فتأمل.

 لو غلط في السالم
بددد  )السدددسد « السدداد اليددك»ولددو قددا : )السددسد( ،ل دداًل مل جيدد  اجلدددواال بددأن قددا : 

أشد   ذلدك صددق  اليك(ل اعدم إذا كدان حاذفداً الدسد لعددد إمكدان رل ظد  أو اسدتعجال  أو مدا
 اا  سّلم الي  فيج  اجلواا.

ولو سلم ،ل اً بال دال فهدل جيد  اجلدواا أو الل االحتيداط ا اجلدواا وان كدان الظداهر 
 أا  ،هل الاد.

 ال تجب المشافهة
ال جيدد  ا لددفود اجلددواا او ددافهةل بددل لددو سددلم خل دد  أو مددن جاا دد  أو مددا أشدد    مســألة:

 ذلك وج  اجلواا.
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 م وجوابهالفصل بين السال
لو فول الفمان با السسد واجلواا مبدا ال  تعدار  ادا ال  وجد  ارودا  اجلدواا  مسألة:

 بالسسدل ال جي  اجلواا وال القضاء كما س  ل ولو ركلم مث أجاا ك د إذا اّد جواباً ل .
 

 سالم المرأة والسالم عليها
 

 الي . سسد اورأة والسسد اليهال م ل سسد الرجل والسسد مسألة:
وال دددرق ا فدددت  الكدددا  وكسدددرها ا الرجدددل وا اودددرأةل وذلدددك مدددن بددداا ال دددارق اللغدددو  
بينهمدددددال كمدددددا فدددددّرق بينهمدددددا ا شددددديء مدددددن ايلقدددددة وا درجددددداأ اقلددددد  وااب تهدددددال وخ دددددوات  

 ول افتهال جسماً وروحاًل كما ث   ذلك المياًل ألن وظي تها ،هل وظي ت  ا بعض اووارد.
افاً إىل احلمددل والددوالدةل ولدديس الرجددل كددذلكل ولدديس هددذا اقودداً فهددي رددد ر الرجددلل مضدد

َما تـََرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن تـََفاُوتٍ للمرأة كما بيناه ا بعض كت نال قا  رعاىل:
(75). 

َوَلُهـــنَّ ِمْثـــُل الَّـــِذي َعَلـــْيِهنَّ وقدددا  سددد حاا : 
ل إالّ ا بعدددض اودددوارد اجلفئيدددةل وذلدددك (70)

وددددلحت ل ووقتضددددد ايلقددددة الدددد  خلقدددد  وخلدددد ل وفقدددداً للم دددديئة األ يددددة حسدددد  موددددلحتها وم
 احلكيمة.

وإال فقد ذكراا ا )ال ق (: إن األصل هو رساو ها مك الرجل ا كل شيء إال فيما خدرج 
 بالدليل.

وهذا ما اراه ا الواقك ايدارجيل حيدث إهندا ال رسداو  الرجدل ا اوسدت نياأل ف دي الد سد 
ال  رداي بعددد ال درق بينهمدال ال رظهدر اودرأة إىل الرئاسدة وال إىل الدواارة وال  ال يواية والغربية

إىل جملس النواا أو ما أش   إال قليسً جّداًل مك اهنم ال   رقون با الرجل وبا اورأة ا شيء 
 حس  اداائهمل ومك أن اورأة ال رقل ادداً ان الرجل ا اجملتمك بل قد رف د الي .

ل فدس   عدد أن  كدون الدسد (77)«اورأة شّر كلها وشّر ما فيها أهنا البد منها»أما حد ث: 
                                                           

 .  3سورة اولك:  (71)
 .226سورة ال قرة:  (78)
 .314هن  ال س،ةل قوار احلكم:  (77)
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ل فقد كاا   فيها للعهد ال للنوع واجلنسل إشارًة إىل رلك اورأة ال  حارب  أمهل اونمنا 
ل وشددرّاً ا حركاهتددا وسددكناهتا شددراً ا من قهددا ألهنددا كاادد  جتعددل احلددد ث اددن رسددو  اهلل 

 ض الد احلرا ومتارسها ور هل ال نتل إىل ،هل ذلك.ألهنا كاا  تر 
 وإال فقد مدح اهلل اورأة ا كتاب  العف ف قائًس:

 َفَتَباَرَك ا ُ َأْحَسُن اْلَ اِلِقين
 ل فإا    مل اورأة كما   مل الرجل.(70)

مضدددافاً إىل مدددا ورد مدددن مددددح حددد  النسددداء واحلدددث اليددد ل كمدددا ا روا ددداأ الوسدددائل بددداا 
 .(79)،هلهالنكاح و 

ل فااد  إشدارة للمدرأة اوعهدودةل ال (00)وكذلك حد ث: ااقوداأ االميدان والعقدو  واحلظدوظ
 للنوع أو اجلنس أو ما أش  . 

َما تـََرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن تـََفاُوتٍ وإال فقد س  :
(02). 

  قددا  هددذه الكلمددة بعددد قّوددة ال وددرةل وإال فكيدد وقددد قددا  الدد عض: إن أمددهل اوددنمنا 
اوددرأة ر اادة وليسدد  »ندذا الكدسد اددوع اودرأة أو جنسددها وهدو القائدل:   قودد اإلمداد الددي 

 .(01)«بقهرمااة
مضافاً إىل ووضوح أهنا ليس  بناقوة.. وقد خل  اهلل كل شيء باحلكمة واوولحةل فلدو 

 قلنا بنقوها كان اقواً ا خل  اهللل س حاا  ورعاىل ان ذلك.
العقل ا أن شهادهتا الد النود ل ال كدون الدد إبسقد ل ولدذا مث ادد كما  النساء ا 

َأْن رسمك ااأافها بالوصدية واحددًة كااد  أو اثنتدا أو أك درل ومدك ذلدك فقدد قدا  سد حاا : 
َر ِإْحَداُهَما اأُلْخَرى َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فـَُتذَمِّ

(01). 
قيل بل هو رع دهل جمداا ل ألن والنقص باإلميان لأكها الوسة ال  كون اقواً باوعىن احلقي

الأهلل هناهلل من باا احلكمدةل فدإن ك درة ركالي هدا أوج د  التخ يد  راا دة  دا أ داد العدادة ومدا 

                                                           

 .14سورة اونمنون:  (76)
 .100ا 1ص 20ااظر وسائل ال يعة: ج (79)
 .1ح 322ص 1راجك الكاا: ج (60)
 .  3سورة اولك:  (61)
 .3ح 110ص 1الكاا: ج (62)
 .262سورة ال قرة:  (63)
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 أش  .
أمددا احلدد  ا اإلر ل فددألن ركليدد  اوددا  الدددد الرجددل دوهنددال بنتدداً وأمدداً واوجددًةل لوجدددوا 

و ل فإهنا قيمدة اقتوداد ة ا قتها الد األال والد الولدل والد الفوجل ولذا كاا  د تها الن
ِإنَّ َأْمــــَرَمُكْم ِعْنــــَد اِ  ال قيمدددة إاسدددداايةل وإال فدددس فددددرق بينهدددا وبددددا الرجددددل ا قولددد  رعدددداىل:

أَتْـَقاُممْ 
(02).. 

ِإنَّ وقددددددد وردأ   دددددداأ اد دددددددة وروا دددددداأ ك ددددددهلة رددددددذكرمها بالتسدددددداو ل قددددددا  سدددددد حاا : 
ــــــْؤِمِنيَن  ــــــِلِميَن َواْلُمْســــــِلَماِت َواْلُم ــــــانِِتيَن َواْلَقانِتَــــــاِت َوالصَّــــــاِدِقيَن اْلُمْس َواْلُمْؤِمنَــــــاِت َواْلَق

قَاِت  ِقيَن َواْلُمَتَصـدِّ َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّـاِبَراِت َواْلَ اِشـِعيَن َواْلَ اِشـَعاِت َواْلُمَتَصـدِّ
اِمَراِت َوالصَّاِئِميَن َوالصَّاِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن فـُُروَجُهْم َواْلَحاِفظَ  اِت َوالذَّاِمرِيَن اَ  َمِثيرا  َوالـذَّ

َأَعدَّ ا ُ َلُهْم َمْغِفَرة  َوَأْجرا  َعِظيما  
(05). 

وال حث ا هذا ال اا بو ل ليس ال  هنال وإاا أشراا إلي  ا اجلملدةل لل درق اللغدو  ا 
 السسد الذ  هو موضوع هذا الكتاال واهلل س حاا  اوستعان.

                                                           

 .13سورة احلجراأ:  (64)
 .31سورة األحفاا:  (61)
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 استطراد
 واست راداً اقو : 

ال رفوجددوا احلسددن فإادد  »بأادد  قددا :  إن الكلمددة الدد  اسدد وها إىل اإلمدداد أمددهل اوددنمنا 
ل بددل صدددرأ اددن الددراو  رقيددًة منسددوبة إىل اإلمدداد  ل الظدداهر ادددد صدددورها اندد  «م ددسق
   (00)فالكسد للناقل  ذا احلد ثل وان ذكر ا الكاا ال ر. 

 ل مث إن أمدهل اودنمنا اليدداً  تددار ل: اودمة اإلمداد احلسددن و  دهد لد  مضدافا إىل ال
  لددو مل  ددرد اواجدد  كددان  نهدداه بن سدد ل ال أن  قددو  للنددار: ال رفوجددوهل فددإن اإلمدداد احلسددن 

 كان ميت ل أمر والده ق عاً..
بددذلكل ألن أوالد  والظدداهر أن اونوددور الدددواايقي هددو الددذ  كددان  ددتهم اإلمدداد احلسددن

كااوا  اربوا  و  ورون ضد سدل اا  اجلدائرل ا قودص م دهورة ا التدار لل   اإلماد احلسن 
 كما جيده اوتت ك.  وكسد الراو  صدر ا ذلك التار ل اقسً ان أمهل اونمنا الي 

 إىل ،هل ذلك من القرائن..
الدددذ ن اهتدددم ب سقهدددن فااددد  ال أثدددر  دددن ا كدددل  مث مدددن كااددد  اوجددداأ اإلمددداد احلسدددن 

 بعددد معددود اددود كمدا ردفوج أمدهل اودنمنا الدي  إاا ردفوج اإلمداد احلسدن التوار لل و 
ل وكدان مدن اوتعدار   وكان اإلماد احلسا  ق ل  بعدد كذلكل وهكذا كان رسو  اهلل 

كدااوا  ت عدون ا كدل أمدورهم اوودلحة   ا ذلك الفمان التدفوج بعددة اسداءل مضدافاً إىل اهندم 
ِإْن ُهَو ِإالّ َوْحي  يُوَحى َما يـَْنِطُق َعِن اْلَهَوىوَ اإل يةل قا  رعاىل: 

(07). 
 والكسد ا هذا ال اا بو ل وااا ذكرااه رلميعاً ال ر ويًسل والت ويل ا ال .

                                                           

 .4ح 18ص 8الكاا: ج (68)
 .4-3سورة النجم:  (67)
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 لو سلم على المصلي
لو سّلم الد اوولي بل   )سسد( بدون األل  والسدل أو )السسد( بدون ذكدر  مسألة:

 خراًل وج  رده.الظر ل مقدماً أو من 
ــاُلوا َســالما  قَــاَل وكددذلك لددو سددلم الددد ،ددهل اووددلي وصدددق التحيددةل قددا  سدد حاا :  َق

َسالم  
(00). 

أمدددا أن ركدددون او دددة إشدددارة إىل رسدددليمهم وجدددوانم رسدددليماً وجوابددداً كددداملا فهدددو خدددس  
 الظاهر د كما س   د .

 لو لم يعلم المصلي بانه المقصود
مجاادة أو كااد  اجلماادة ل يدًة لد  لظدسد أو مدا أشد   ذلدكل لو كان اوودلي بدا  مسألة:

فسددّلم أحدددل فلددم  علددم اووددلي هددل سددّلم اليدد  أو الددد ،ددهلهل فالظدداهر ادددد وجددوا اجلددواا 
اليدد ل ألصددالة ادددد روجدد  التكليدد  إليدد ل وألصددل الدد اءةل أمددا قددو  بعددض بأادد   تدداط بدداجلواا 

 القر ف أو بقود الدااءل فلم  ظهر وجه .
 
 

 ا لحن في السالمإذ
بدالنونل « الديكن»بدالتنو نل أو « السدسد  الديكم»إذا سلم باولحونل كمدا قدا :  مسألة:

 فالظاهر وجوا الرد لودق التحية..
كمددا  ودددق القددر ن الددد القددر ن الددذ  قددرأه بدداولحونل حلندداً الخيرجدد  اددن اسددم التحيددة أو 

ا اللغددة أو ا اإلاددراا أو مددا  اددن اسددم القددر ن أو اددن اسددم الدددااءل وان كددان ،ل دداً فضدديعاً 
 أش   ذلك.

كمددا قددد  يقددرأ )وجتددرّأأ سهلددي( و)سددكن  إىل قددد  ذكددرهلل( بددال ت ل وهددذا كلدد  متعددار  
                                                           

 .89سورة هود:  (66)
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 اند العواد الذ ن ال  عرفون اجلوهر أو اإلاراا أو ال ناء.
 بدالواو أو حنومهدال« سدلود»بالراء أو « سراد»أما إذا مل  ودق التحية ارفاًل كما إذا قا : 

وشك ا وجوا الرد فاألصل ادد وجوب ل إال أن  ودق التحية الي  من جهدة رعدار  ادّده 
 سسماً ارفاً وان مل  كن صحيحاً لغة أو إاراباً أو بناًء.

واحلاصل: اوعيار صدق التحية وادد صدق ل من ،دهل فدرق ا وجدوا الدرد بدا أن  كدون 
 ه.اوسّلم خارج الوسة الد اوولي أو خارج  الد ،هل 

والظدداهر أن الددرد  لددفد أن  كددون صددحيحاً وددن  عرفدد  و قدددر اليدد  حدد  إذا مل  كددن السددسد  
 بالراء.« اليكم الراد»بالراءل وكان ارفاً تية فرضاًل ال جيي  «  سراد»كذلك. فإذا قا  

 السالم في الهاتف وما أشبه
 الظاهر وجوا رد السسد ا التل ون أ ضاً. مسألة:

هدو م ددل رد جدواا الكتداال فااد  وإن أوج دد  بعدض ر عداً لودحي  ا ددد أمدا ا التلكدرا  و 
رد جددددواا الكتدددداا واجدددد   »قددددا :  اهلل بددددن سددددنان اوددددرو  ا الكدددداا اددددن أث ا ددددد اهلل 

 ..(09)«كوجوا رد السسدل وال ادئ بالسسد أوىل باهلل وبرسول 
واج ددداً ا لكدددن او دددهور مل  قولدددوا بددد ل واليددد  جدددرأ العدددادة فلدددو كدددان رد جدددواا الكتددداا 

ال ر عة لوار متعارفاً اند اوت راة لعمود االبتسءل ومل  كن بناؤهم الد الوجوال ولدذا ك دهلاً 
مدا  كتدد  إلدديهم وال  ددردون اجلدواا ال كتابددة ا الكتابددة وال ل ظدداًل فداي  ال ددر    مددل الددد 

 بعض مرار  االستح اا.
ة الق عيدةل فداوراد بدالوجوا حبسد  وقد قا  ا اجلواهر: إا  ال خيرج نذا ايد  ادن السدهل 

 الظاهر رأكد بل   الد وج  ال ن غي لال ت  ال الوجوا مبعناه اوو ل .
أقو : أما اإلشدكا  ا وجدوا رد التل دون بدأن الودوأ   دد  إىل القدوةل والقدوة ر دد  إىل 
الوددوأل وذلددك  سدد   ادددد معلوميددة وجددوا اجلددواال فإادد  ،ددهل ظدداهرل ألن األدلددة ر ددمل ل 

 هنا تية ارفاً والدقة ا الكي ية ال خترج األمر من إبسق الدليل.فإ
 

                                                           

 .2ح 870ص 2الكاا: ج (69)
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 لو سلم عدة مرات
السددسد الدديكمل السددسد الددديكمل »إذا سددلم اوسددّلم ادددة مددراأل كمدددا إذا قددا :  مســألة:

 ل فالظاهر ادد وجوا التكرار ا اجلواال وإاا  ك ي اجلواا الواحد.«السسد اليكم
اا بعدد كددل سدسدل وجد  اجلددواا ال داف وال الدث أ ضددال إذا مل اعدم لدو سدلم مكددّرراًل وأجد

  عد استهفاًء وحنوهل ومل  نا  ال ور ة.
 وإذا قود اوسلِّم بالسسد ال اف رأكيد السسد األو  مل جي  اجلواا.

 

 سالم االستيذان ونحوه
 

الددليل  إن السسد اوتعار  هو سدسد التحيدة ال سدسد االسدتيذان أو الدوداعل فدإن مسألة:
 منور  انهمال فلذا مل  كن متعارفاً اند اوسلِّم استيذاااً أو وداااً اجلواا.

 و د  الد ذلك روا اأ:
إاد  قدا  لرجدل مدن بد  سدعد: أال حددثك  ان أمهل اونمنا  م ل ما ان الودوق 

ل إهنددددا كاادددد  انددددد  فاسددددتق  بالقربددددة حدددد  أثددددر ا صدددددرهال  ادددد  واددددن فابمددددة الفهددددراء 
بالرحد ح  جمل   داهال وكسح  ال ي  ح  ا، أ ثيانال وأوقدأ ت  القددر وبحن  

حدد  ركندد  ثيانددال فأصددانا مددن ذلددك ضددرر شددد دل فقلدد   ددا: لددو أريدد  أبدداهلل فسددألت  خادمدداً 
  ك يك حّر ما أا  في  من هذا العمل.

 فوجدأ انده حداثاً فاستحي  وااورف . فأر  النيب 
جدداءأ حلاجددةل فغدددا الينددا وحنددن ا حلافنددال فقددا : السددسد  أهنددا قددد فعلددم رسددو  اهلل 

 اليكم.
 فسكتنا واستحيينا وكاانا..

 مث قا : السسد اليكم.
 فسكتنا.

 مث قا : السسد اليكم. 
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فخ دينا إن مل اددرد اليدد  أن  نوددر ل وقددد كددان   عدل ذلددك فيسددلم ثسثدداً فددان أذن لدد  وإال 
 .ااور ل فقل : واليك السسد  ا رسو  اهلل

 وجلس اند رؤوسنا وقا :  ا فابمة ما كاا  حاجتك أمس من امد. فدخل 
فخ ي  إن مل أج   أن  قود فأخرج  رأسدي فقلد : أادا واهلل أخد هلل  دا رسدو  اهللل إهندا 
استق  بالقربة ح  أثر ا صدرهال وجرأ بالرحد ح  جملد   دداهال وكسدح  ال يد  حد  

دكنددد  ثياندددال فقلددد   دددا: لدددو أريددد  أبددداهلل فسدددألت  ا،ددد أ ثياندددال وأوقددددأ تددد  القددددر حددد  
 خادماً  ك يك حّر ما أا  في  من هذا العمل.

: أفددس أالمكمددا مدا هددو خددهل لكمدا مددن ايدداددل إذا أخدذمتا منامكمددا فكدد ا أربعدداً قدا  
 وثسثا رك هلةل وسّ حا ثسثاً وثسثا رس يحةل وامحدا ثسثاً وثسثا تميدة.

سددها وقالددد : قددد رضدددي  اددن اهلل وادددن رسددول ل رضدددي  ادددن اهلل رأ فأخرجدد  فابمدددة 
 .(90)«وان رسول 

قا  للجار ة: مر  با  د  ودلّي  الد أهلكل وجاء  وا خ   خر: إن رسو  اهلل 
 ح  وق  الد باا دارهم وقا : السسد اليكم  ا أهل الدار. رسو  اهلل 

 فلم جيي وه.
 فأااد اليهم السسد فلم جيي وه.

 د السسدل فقالوا: واليك السسد  ا رسو  اهلل ورمحة اهلل وبركار ..فأاا
 فقا : ما لكم رركتم إجاب  ا أو  السسد وال اف؟

 احلد ث. (92)«قالوا:  ا رسو  اهلل دعنا سسمك فأح  نا أن استك ر من 
 د. جوانم ا الكسد ال جوانم ا السس وظاهر احلد ث ال اف أا  أراد رسو  اهلل 

ما كان اهداً فيهدا )صدلواأ اهلل اليهدا(ل  اجلار ة البنت   وال خي د إن ادد إا ائ  
فإهنم كااوا أسوة وم ااًل للفهد ا الدايال واجلهاد ا س يل اهللل منذ أو  ال ع دة وإىل  خدر  دودل 
فكدددااوا  قتودددرون الدددد أقدددل الواج ددداأ مهمدددا أمكدددنل فكدددااوا جيوادددون ا سددد يل اهللل كمدددا ا 

واحلسدن  وفابمدة  وأمدهل اودنمنا الدي  وص متعدددة وردأ ا ردار ل رسدو  اهلل ق

                                                           

 .947ح 320ص 1من ال  ضره ال قي : ج (90)
 .11883ح 40ا 86ص 12وسائل ال يعة: ج (91)
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 ل فكان مههم مجيعداً رقدد  اإلسدسد بدأ  وجد  اكدنل ولدذا ردفوج رسدو  اهلل واحلسا 
باجلعدة بن  األشعثل إىل ،هل ذلدك مدن القودص  بامرأة ،هل بكرل ورفوج اإلماد احلسن 

 اوتواررة ا هذا الودد..
 كيددد  كدددان  دددأهلل فابمدددة   ذا جيددداا امدددن  ست دددكل بدددأن أمدددهل اودددنمنا اليددداً ونددد

وبوال دددة الدددد  جائعددة ثسثدددة أ دددادل كمدددا ا بعدددض األحاد دددثل فددإن ذلدددك كدددان برضدددد منهدددا 
 ال د د بتقد  اإلسسد بكل وج  اكن. بل برضامها أ ضاًل والهتمام   احلسنا 

 داً.وا ال اا قوص ك هلة لو مجع  ألص ح  جمل
 فأدلة وجوا رد السسد منورفة ان م ل سسد االستيذان وما أش  .

 وهذا  خر ما أرداا إث ار  ا هذا الكتاال واهلل اووف  للوواا وهو اوستعان. 
سددد حان ربدددك را العدددفة امدددا  وددد ونل وسدددسد الدددد اورسدددلال واحلمدددد هلل را العددداوال 

 وصلد اهلل الد امد و ل  ال اهر ن.
 

 قم المقدسة                                        
 محمد الشيرازي                                        
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