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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١٣ نومبر ٠۴

  

  دادن در وقت نماز جواب سالم
ھا و   انسانى و نفى دشمنی ھا ، كدورتۀتن صلح و آرامش در جامعدين مقدس اسالم  دينی است که جھت حاكم ساخ

ی را برای پيروان خويش پيش کشيده، که  با عام ساختن ھائھا شعار ط زندگى انسانيسازى مح مھا و سال یتوز نهيك

ين مأ قوی اخوت وبرادری ودر مجموع روابط دوگانه و چندگانه  را بين انسانھا تۀخواھد  روحي اين شعار  می

  .نمايند

  .است   » سالم«  ، يکی ھم  ھا  اين شعارۀاز جمل

  ۀ رابرای جامعیخواھد پيام ه  میذکر اين کلموجود دارد اينست که با  » سالم «ۀمفھوم عام وکلی که در کلم 

  .شما از دست من در امان ھستيد : که فھم آن اينستدارد بشری تقديم 

ام صلح و آرامش است كه افراد را به ھم مطمئن يسالم به مفھوم ارسال پنى  مقدس ي دۀشيدر اند اين پيام عالی 

  .ره نرسانندي، مالى و زبانى و غیانى از بعد جانيگر ضرر و زيد كيسازد تا به  یم

  

المسلم «امبر  صلی هللا عليه وسلم در يک طرح علمی وانسانی به  تعريف فرد مسلمان پرداخته  وفرموده است که ي پ

  ) .مسلمان كسى است كه مردم از دست و زبان او در امان باشند (»ده و لسانهياس من من سلم الن

  

   ش از اسالميسالم پ

وجود »  سالم«  مانند  یاز اسالم اصطالح پر مفھومقبل : عرض برسانمه ومفاھيم سالم بايد  ب » سالم«در مورد 

که  درقرآن  بردند ، طوری استفاده می» ت يتح «اصطالح  : عربھا  قبل  از اسال م برای احولپرسی از .  نداشت

ناگفته نبايد گذاشت که . عمل آمده است ه  به اين اصطالح  اشاره بیز به عنوان مفھوم ارتباط جمعين نأعظيم الش

اھال » «اكيح«:  تی  مانند اجنب  اين  اصطالح تعداد ديگيری  از اصطالحات  ھم مروج بود که ازانجمله از عبار

به براى برقرارى روابط روزمره در بين  عرب ھا مورد استفاده  » مهينع» «ريمساءالخ» «ريصباح الخ«» و سھال

    .عمل می آمد

 استفاده  مورد    زمانی اين کلمه  . آن سلم استۀکه ريش  عربی استۀکلم اصالً »  سالم«: که گفته شد   طوریولی 

   .کنند  به ھم سالم می رگی با يک ديئ احترام و آشنا خاطره رسند وب ر میگرد که انسانھا به يک دييگ قرار می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

سالمتی آرزو  کند در واقع برای او ی است، وقتی کسی به ديگری سالم میئ دعاۀ کلمسالم اصالً توانيم که  گفته می

  .کند می

 كلى نسبت ق ويانگر فرھنگ، باور و نگرش عميسالم ھمان گونه كه اشاره شد عالوه بر واژه بودن در درون خود ب

  . باشد یبه جھان ھستى و زندگى م

  .ل استيم ذينى برخوردار از مفاھي دۀ حركت از كثرت به سوى وحدت كه در جامعیعنيسالم در فلسفه 

د بر مبناى اعتقاد و ابراز يھاست و روابط را با عنى خدا عامل ارتباط انساني. خداستۀ ھاى جالل كى از نامي» سالم « 

ن به اين أکه در قرآن  عظيم الش طوری.  ارزشمند است كه با خداوند نسبت داشته باشدۀد و رابطمحبت به او شكل دا

  :عمل آمده است ه مفھوم  چنين  اشاره ب

   ).٢٣ تي حشر آۀسور...( منيھو هللا الذى ال اله اال ھو الملك القدوس السالم المؤمن المھ« 

ن ارتباط يم و ايكن یگانگى خدا باشد ما با سالم ارتباط برقرار ميه روابط بر مبناى يد كليدى باي توحۀپس در جامع

   . اتصال كثرت خداوند متعال استۀكند و نقط یل ميدى را به وحدت تبديتوحۀ كثرت جامع

د تا يئوه و شكل بھترى او را پاسخ گويد به شيكند اگر كسى به شما سالم داد با ید ميم به عموم مسلمانان تأكيقرآن كر

   .ديب نمايق روابط اجتماعى ترغياساس مسلمانان را به تعمن يبر ا

را خدا به حساب يد زير آن را پاسخ دھيا نظيتى بھتر از آن و يد تحيز بايت گفت شما نيھرگاه كسى به شما سالم و تح

  )٨٥-نساء. (دي خواھد رسك و بدى كامالً يھر ن

است که پيامبر   آمده  در روايات اسالمی ، حتیده استعمل آمه  ب کيدزيادیأ ت  به سالم کردن در دين مقدس اسالم

 را عامل افزايش دوستی و محبت دانسته  کرد پيامبر اسالم، سالم  ديگران پيشی می  دادن نسبت به  در سالم  اسالم

  . سالم دادن به سالم را واجب دانسته است ،به ھمين منظور

  .ردند ک خداحافظی می» عليکمسالٌم «اعراب حتی در ھنگام خداحافظی نيز با گفتن 

خداوند پاک خودش نيز بر »  يا ايھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما« ن آمده است ډدر قرآن عظيم الش

سالم «،  » سالم علی ابراھيم« ،  » سالم علی نوح«، » سالم علی المرسلين«:فرمايد  انش سالم فرستاده ومیپيامبر

   » وھارون علی موسی

از جانب من آسوده باش و  اطمينان دادن به طرف مقابل است كه ھم سالمتی و تندرستی تو را خواستارم، ھم سالم،

  .تو ھستم، نه بد خواه و كينه ورز و دشمن من خير خواه. نخواھد رسيد شما ه جانب من ضرری ب از  مطمئن، كه

ام گ ھن ان بهگشتفرھل جنت است، سالم تحيت  ھای خداوند است، سالم تحيت ا گويند که سالم يکی از نام علماء می

ر گ بر مسلمان دي  اولين حق ھر مسلمان رحيم است، سالم ار رحمان وگداخل شدن به جنت است ، سالم پيام پرورد

    ساده ترين  سالم  ترس وشری است، ونهگ از ھر   نامه  است، سالم امان نوشته است، سالم کليد شروع ھر کالم و

   ھار صلح ومسالمت است ،الفت است، سالم اظ  وفروتنی است، سالم عامل محبت و سالم تواضععمل نيک است، 

 دشمنی ھا  ۀ دو انسان است، سالم دعوت به صلح جھانی است، سالم بر طرف کنند ۀ وھدي لين تحفه او سالم

  و  ورود  برای  کالم  بھترين ذشته است، سالم اعالم حضور واجازه برای ورود است، سالمگ ھای  وکدورت

ان گد مر  کالمی است که مخاطبش  تنھا سالمين، گک، اما در ميزان سنبُ خروج است ، سالم کالمی است در زبان سُ 

ی ئودوستی است ، سالم عامل تکبر زدا سالم پيام آور انس ، محبت    وتکريم است  تعظيم  عامل ان اند، سالمگوزند

  .تکبر وانزوا وقھر وقطع رحم است  بخل وۀترک آن نشانوخود خواھی است ، سالم کمالی است که 
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 ید شده، سالم كردن است كه دارايم واحاديث نبوی بر آن تأكي كه در قرآن كری آداب و اخالق اسالمۀاز جمل

 و ادب ی خوش محبت و ھمدلۀحي است و رای فراوانی و فرھنگی و روانی و اخالقی و اجتماعیرات مثبت فرديتأث

  .  سازدی جامعه منتشر میر فضاو تواضع را د

ُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ يالسَّالَُم َعلَ «: دي کند بايد  بگویکه به سالم آغاز م یدر دين مقدس اسالم آمده است که مستحب است کس

ده  سالم دایکه بر و یکه باالی  کس ر جمع را استعمال نمايد، بادرنظراشت ايني سالم کننده بايد ضمیعني» َوبََرَكاتُهُ 

اورد ي، پس واو عطف را بُكْم السَّالَُم َوَرْحَمةُ هللا َوبََرَكاتُهُ يَوَعلَ «:در جواب سالم بايد گفته شود . کنفر باشد ي شود، یم

  .کميو عل: در گفته اش

  :در حديث متبرکه آمده است 

 به یازيد و ن بخوانھر گاه يکی داخل مسجد گرديد و ديدکه مردم مصروف نماز جماعت  ھستند، فقط ذکر و دعا را

 اً را ممکن است گفتن سالم شما که به آواز نسبتيسالم دادن برای مصلين که مصروف  نماز جماعت اند نيست،  ز

ولی  با آنھم که اگر سالم داد ممانعتی در آن ديده . ش نمازگذاران شود يگيرد، نبايد  باعث تشو بلندی صورت می

  .شود  نمی

  .که  مصروف  نماز خواندن ھستند چگونه به جواب  سالم  بپردازند  انیال در اينجا است کسؤولی  س

شود که مکلفيت  مصلين که در حال نماز  ھستند جواب   از احاديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  طوری معلوم می

  .ندي از پشت دست چپ جدا نمای توانند کف دست راست خود را کمیسالم را  شفاھی نه بلکه  م

 یصلي قباء یه وسلم إلي هللا علیخرج رسول هللا صل: (ت است ي روا- هللا عنھمایرض-  از عبدهللا بن عمر در حديثی

رد يه وسلم ي هللا علیت رسول هللا صليف رأيک: فقلت لبالل : ، قال یصليه و ھو يفجاءته األنصار فسلموا عل. هيف

وبسط کفه وبسط جعفر بن عون کفه، وجعل بطنه قول ھکذا، ي: ؟ قال یصليه و ھو يسلمون علين کانوا يھم حيعل

  دورواه ابوداو) فوقیأسفل، و جعل ظھره إل

امبر صلی هللا ي که پیه وسلم به قبا رفت تا در آنجا نماز بخواند، انصار نزد او آمدند و در حالي هللا علیامبر صليپ«

 که در یه وسلم در حالي هللا علیامبر صليتم پبه بالل گف: د يگو) ابن عمر(عليه وسلم در نماز بود بر او سالم کردند 

  بر او سالم کردند چگونه جواب سالم آن را داد؟) انصار(نماز بود و آنان 

 ھم کف دستش را باز کرد و کف دستش رو – ی راو–کف دستش را باز کرد، جعفربن عون : ن صورت يگفت به ا

  .»ن و پشت دستش را رو به باال کرديئبه پا

     پايان

  

 :بع ونگارش تت

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  منیجر  -ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ

 

 


