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سالم عليکم سست و بی مزه
الغل « يعنی ):با ھم دست دھيد  ،تا کينه ھا
پيامبر بزرگوار اسالم محمد صلى ﷲ می فرمايد  »:تصافحوا يذھب ِ ﱡ
ودشمنی برطرف شوند( ) امام مالك ( يکی از آداب معاشرت زندگی انسانی عبارت از سالم  ،مصافحه  ،احوالپرسی و
شيوۀ دست دادن صميمی به جانب مقابل می باشد.
سالم سالمتی است  ،سالم در دين مقدس اسالم سنت است و تحفۀ مسلمان بر مخاطب بوده که جواب آن واجب می باشد.
مسلمين يلتقيان
پيامبر اسالم حضرت محمد صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد :دست دادن سالم را کامل می نمايد ».ما من
َْ
فيتصافحان إال غفر لھما قبل أن يفترقا « ) ابوداوود ( يعنی ):دو مسلمان با ھم روبه رو نمی شوند که مصافحه نمايند ،
مگر قبل از اين که از ھم جدا شوند  ،گناه شان مورد بخشايش ذات رحمان قرار می گيرد(
خوانندۀ محترم !
مطمئن ھستم که شما در زندگی شخصی و تجربۀ فردی از تـأثـيـر اولين برخورد خويش در برابر جانب مقابل ،
معلومات کافی داريد  .با آنھم پيشنھاد می نمايم:
اگر می خواھيد به جانب مقابل نشان دھيد که شما دارای شخصيت عالی ومؤدب ھستيد بايد آن را در اولين برخورد وبه
خصوص در شيوۀ دست دادن در حين سالم دادن از خود نشان دھيد.
سست  ،بی مزه وبدون قوت وصميمت با جانب مقابل سالم وعليک کردن  ،تأثيرات منفی را در دوستی دوطرف به
بار می آورد  ،ولی احتياط بايد کرد که در اين کار زياده روی نكنيد و دست طرف مقابل را خيلی محكم نفشاريد .بھترين
شيوه مراعات کردن حد اعتدال وصميمت است  .مطمئنا ً که در حين سالم عليک کردن به شخص مرد با زن و زن با
مرد نگاه به پائين و با ادای کلماتی که مکمل آن در شرع اسالمی به طريق ذيل است صورت می گيرد :سالم دھنده:
السالم عليکم و رحمة ﷲ و برکاته .و جواب :و عليک السالم و رحمة ﷲ و برکاته .
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