


  

  ٥  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
  :واملرسلني وبعد

فقد اقترحن علي بعض األخوات حفظهن اهللا ممن حيضرن 
سلسلة الدروس العلمية لشرح أمساء اهللا احلسىن يف جامع عثمان بن 

لمية املوجودة يف حي الواحة بالرياض أن يفرغن املادة الع عفان 
باألشرطة املسجلة، ومن مث مراجعتها، ونشرها لتعم الفائدة، وقد 

، قمن مشكورات بالتفريغ، ومتت مراجعة املادة، وأجيز نشرها
سائلة املوىل جل وعال أن جيعل عملنا خالصا لوجهه، رافعا لدرجتنا 
عنده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ويل ذلك 

  .ر عليهوالقاد

  كتبته

  نوال بنت عبد العزيز العيد



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
٦  
 

  اسم اهللا السالم

  جل جالله وتقدست أمساؤه

  :املعىن اللغوي
  :السالم يف اللغة دائر على معنيني

إذا  ك؛ يقال سلمت من الشر)١(الرباءة من العيوب : السالم
 )٢(وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما: تربأت منه، قال تعاىل

، وإذا سفه )٣(جييبون باملعروف من القول والسداد من اخلطاب : أي
بل يعفون ، عليهم اجلهال بالقول السيئ مل يقابلوهم عليه مبثله

فتربؤوا من أن يردوا عليهم  )٤(ويصفحون وال يقولون إال خريا 
، ومعلوم أن من تربأ من شيء عويف )٥(هو العافية : باملثل، والسالم

  .وأثرهمن نتيجته 
فوصف : واهللا جل وعال أضاف كثريا من خملوقاته إىل السالم

 )٦(سلَام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ: ليلة القدر بأا سالم قال تعاىل
ساملة ال يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوًءا أو حيدث فيها : أي

                              
  ).١/١٣١(خمتار الصحاح  (١)
  .٦٣اآلية : نسورة الفرقا (٢)
  ).٣٤/ ١٩(تفسري الطربي  (٣)
  ).٣/٣٢٥(تفسري ابن كثري  (٤)
  ).١/١٣١(خمتار الصحاح  (٥)
  .٥اآلية : سورة القدر (٦)



  

  ٧  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

: تعاىل، ووصف اجلنة أيضا بأا دار السالم، فقد قال اهللا )١(أذى 
هِمبر دنلَامِ عالس ارد ملَه)٣(والدار اجلنة ، ، واهللا هو السالم)٢( ،

دار اهللا، وقيل إمنا مسيت بذلك : ولذلك مسيت اجلنة دار السالم، أي
، واجلنة دار السالمة من كل )٤(السالم يف اللغة هو السالمة : ألن

يتهم فيها سالم، مسيت دار السالم ألن حت: آفة وعيب ونقص، وقيل
فمن دخلها تلقته املالئكة من كل باب بالسالم ال يفىن شبابه، وال 
تبلى ثيابه، حيىي وال ميوت، ينعم وال ييأس وال يهرم أبد اآلبدين، 

  .)٥(تحيتهم فيها سلَام: كما قال اهللا تعاىل
  :معىن السالم املطلوب عند التحية -

  :فيه قوالن مشهوران
أن املعىن اسم السالم عليكم، والسالم هنا هو اهللا عز : أحدمها

نزلت بركة امسه عليكم وحلت عليكم وحنو : وجل، ومعىن الكالم
ذلك، واختري يف هذا املعىن من أمسائه دون غريه من األمساء؛ ألن 
معناه السالمة والرباءة والعافية من مجيع الشرور فكأنه خيربه 

ن شره وغائلته، وأنه سلم له ال حرب بالسالمة من جانبه، ويؤمنه م
السالم اسم من أمساء «: أنه قال عليه، ويف احلديث عن النيب 

الرجل املسلم إذا مر  ناهللا وضعه يف األرض فأفشوه بينكم فإ
                              

  ).٣٦٩٩(شعب اإلميان للبيهقي  (١)
  .١٢٧اآلية : سورة األنعام (٢)
  ).٨/٣٢(تفسري الطربي  (٣)
  ).١/١٣١(خمتار الصحاح  (٤)
  .٢٣اآلية : سورة إبراهيم (٥)



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
٨  
 

بقوم فسلم عليهم فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة 
بتذكريه إياهم السالم، فإن مل يردوا عليه رد عليه من هو خري 

وهو  أتى النيب  ، وجاء أيضا أن املهاجر بن قنفذ )١(»منهم
إين «: يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حىت توضأ، مث اعتذر إليه فقال

، دل هذا احلديث )٢(»كرهت أن أذكر اهللا عز وجل إال على طهر
  .على أن السالم اسم من أمساء اهللا

طلوب، املدعو أن السالم مصدر مبعىن السالمة، وهو امل: ثانيهما
السالمة عليك من كل شر : به عند التحية، فإذا قلت السالم أي

وآفة وعيب، ولذلك جاءت األحاديث باإلطالق والعموم، وداللة 
  .إن السالم عطف على الرمحة والربكة: ذلك، قالوا

فلكل منهما بعض احلق، والصواب : واحلق يف جمموع القولني
عدة وهي أن من دعا بأمسائه يف جمموعهما، وإمنا نبني ذلك بقا

احلسىن أن يسأله يف كل مطلوب ويتوسل إليه باالسم املقتضى 
حىت كأن الداعي مستشفع إليه، ، لذلك املطلوب املناسب حلصوله

رب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب : متوسل إليه به، فإذا قال
الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه بامسني من أمسائه مقتضيني 

لعائشة رضي اهللا عنها وقد  حلصول مطلوبه، وكذلك قول النيب 
اللهم إنك «: تقولني: ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر؟ قال: سألته

                              
، وصححه األلباين )١٧٧١(، والبزار يف مسنده )١٠٣٩١(رواه الطرباين يف الكبري  (١)

  ).٣٦٩٧(يف اجلامع 
  .وصححه األلباين) ١٧(أخرجه أبو داود  (٢)



  

  ٩  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

 ، وكذلك قوله للصديق )١(»عف عيناعفو كرمي حتب العفو ف
اللهم إين ظلمت «: قل: وقد سأله دعاًء يدعو به يف صالته فقال له

يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من نفسي ظلما كثريا وال 
، وإذا ثبت هذا، )٢(»عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

فاملقام ملا كان مقام طلب السالمة اليت هي أهم ما عند الرجل، أتى 
يف لفظها بصيغة اسم من أمساء اهللا وهو السالم، الذي يطلب به 

  .)٣(السالمة 
  :فتضمن لفظ السالم معنيني أحدمها

  .ذكر اهللا) ١
  .طلب السالم وهو مقصود املسلم) ٢

  :ورود االسم يف القرآن الكرمي
ورد هذا االسم يف القرآن الكرمي مرة واحدة، يف قول اهللا تبارك 

، وقد ورد )٤(الْملك الْقُدوس السلَام الْمؤمن الْمهيمن: وتعاىل
كان إذا انصرف من  أن النيب  يف السنة املطهرة، عن ثوبان 

اللهم أنت السالم، ومنك السالم، «: صالته استغفر ثالثًا وقال
، فاسم السالم يتضمن إثبات )٥(»يا ذا اجلالل واإلكرام تتبارك

                              
  .، وصححه األلباين)٣٥١٣(، الترمذي )٣٨٥٠(أخرجه ابن ماجة  (١)
  ).٥٩٦٧) (٧٩٩(أخرجه البخاري  (٢)
  ).٢/٣٧٢(بدائع الفوائد  (٣)
  .٢٣اآلية : سورة احلشر (٤)
  ).٥٩١(رواه مسلم  (٥)



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
١٠  

 
سبحان "مجيع الكماالت له وسلب مجيع النقائص عنه، وهذا معىن 

إثبات مجيع : تنزيهه، واحلمد هللا: ، فسبحان اهللا"اهللا واحلمد هللا
امد له، ويتضمن إفراده باأللوهية وإفراده بالتعظيم، وهذا معىن احمل
فانتظم اسم السالم يف الباقيات الصاحلات " ال إله إال اهللا واهللا أكرب"

  .اليت يثىن ا على الرب جل جالله
  :معىن االسم يف حق اهللا تبارك وتعاىل
  :اسم اهللا السالم دائر على ثالث معان

ن مجيع العيوب والنقائص لكماله يف أي السامل م: السالم) ١
  .)١(ذاته وصفاته وأفعاله

لَيس : الذي سلم من مشاة خلقه، قال عز من قائل) ٢
ريصالْب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم)٢(.  

، فهو الذي يسلم عباده )٣(الذي سلم املؤمنون من عقوبته ) ٣
  .املؤمنني يف الدنيا والربزخ واآلخرة

سالم يف ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله واهم، وسالم  فهو
يف صفاته عن كل عيب ونقص، وسالم يف أفعاله من كل عيب 
ونقص وشر وظلم وفعل واقع عن غري وجه احلكمة، بل هو السالم 
احلق من كل وجه وبكل اعتبار، فهو السالم من الصاحبة والولد، 

والسالم من والسالم من الكفء والنظري، والسمي واملماثل، 
                              

  ).٤/٣٤٤(تفسري ابن كثري  (١)
  .١١اآلية : سورة الشورى (٢)
  ).٥٥(االعتقاد  (٣)



  

  ١١  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

الشريك، وحياته سالم من املوت ومن الِسنة والنوم، وكذلك 
قيوميته وقدرته سالم من التعب واللغوب، وعلمه سالم من عزوب 
شيء عنه، أو عروض نسيان، أو حاجة إىل تذكر وتفكر، وإرادته 
سالم من خروجها عن احلكمة واملصلحة، وكلماته سالم من 

ته صدقًا وعدالً، وغناه سالم من الكذب والظلم، بل متت كلما
احلاجة إىل غريه بوجه ما، بل كل ما سواه حمتاج إليه، وهو غين عن 
كل ما سواه، وملكه سالم من منازع فيه أو مشارك أو معاون 
مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه، وإالهيته سالم من مشارك له 

فرته فيها، بل هو الذي ال إله إال هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغ
عة كما سالم من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصان، وجتاوزه

جوده وإحسانه وكرمه، وكذلك يكون من غريه، بل هو حمض 
سالم من أن يكون ظلما ، عقابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه

بل هو حمض حكمته وعدله ووضعه ، أو تشفيا أو غلظة أو قسوة
عليه احلمد والثناء كما يستحقه  األشياء مواضعها وهو مما يستحق

بل لو وضع الثواب موضع العقوبة ، على إحسانه وثوابه ونعمه
لكان مناقضا حلكمته ولعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من محده 
وحكمته وعزته، فهو سالم مما يتوهم أعداؤه واجلاهلون به من 
خالف حكمته، وقضاؤه وقدره سالم من العبث واجلور والظلم، 
ومن توهم وقوعه على خالف احلكمة البالغة، وشرعه ودينه سالم 
من التناقض واالختالف واالضطراب، وخالف مصلحة العباد 

بل شرعه كله حكمة ، ورمحتهم واإلحسان إليهم وخالف حكمته
ورمحة ومصلحة وعدل، وعطاؤه سالم من كونه معاوضة أو حلاجة 



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
١٢  

 
خبل أو عجر،  إىل املعطى ومنعه عدل حمض وحكمة، ال يشوبه

واستواؤه وعلوه على عرشه سالم من أن يكون حمتاجا إىل ما حيمله 
أو يستوي عليه بل العرش حمتاج إليه ومحلته حمتاجون إليه، فهو 
الغين عن العرش وعن محلته وعن كل ما سواه، وهو استواء وعلو 
ال يشوبه حصر وال حاجة إىل عرش وال غريه، وال إحاطة شيء به 

عاىل بل كان سبحانه وال عرش ومل يكن به حاجة إليه سبحانه وت
وهو الغين احلميد، ومواالته ألوليائه سالم من أن تكون عن ذل 
كما يوايل املخلوق املخلوق، بل هي مواالة رمحة وخري وإحسان 
وبر، وكذلك حمبته حملبيه وأوليائه سالم من عوارض حمبة املخلوق 

، أو متلق به أو انتفاع بقربهللمخلوق من كوا حمبة حاجة إليه، 
  .)١(وسالم مما يتقوله املعطلون فيها 

  :آثار اإلميان ذا االسم
السامل  نه وتعاىل عن كل نقص وعيب، وهوتنزيه اهللا سبحا - ١

س، وقيل إن القدوس من كل نقص وعيب، فمعناه قريب من القدو
: ته عن مجيع العيوب يف املاضي واحلاضر، والسالمإشارة إىل براء

إشارة إىل أنه ال تطرأ عليه عيوب يف الزمن املستقبل، فإن الذي 
  .)٢(يطرأ عليه شيء من العيوب تزول سالمته وال يبقى سليما 

على عباده وأوليائه يف اجلنة،  املُسلّمهو اهللا سبحانه وتعاىل  - ٢
فيها  خالدين فيها بِإِذْن ربهِم تحيتهم: قال اهللا تبارك وتعاىل

                              
  ).١١٣-١١٠(أمساء اهللا احلسىن  (١)
  ).٢٩/٢٩٣(التفسري الكبري للرازي : ينظر (٢)



  

  ١٣  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

لَامس)فينزل بركة امسه السالم عليهم فيسلمون من كل آفة )١ ،
: ، وقال سبحانه)٢(سلَام قَولًا من رب رحيمٍ: ونقص قال تعاىل

اا كَرِميرأَج ملَه دأَعو لَامس هنلْقَوي موي مهتيحت)٣(.  
سلَام : ائه ورسله، قال تعاىلعلى أنبي املُسلّماهللا تعاىل هو  - ٣

نيالَمي الْعوحٍ فلَى نع)٤(وقال تعاىل ، :يماهرلَى إِبع لَامس)٥( ،
سلَام : ، وقال تعاىل)٦(سلَام علَى موسى وهارونَ: وقال تعاىل

نياسلَى إِلْ يع)٧(وقال تعاىل ، :نيلسرلَى الْمع لَامسو)٨( ،
قُلِ الْحمد للَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى : وقال تعاىل

أوحش ما يكون " )١٠(: ، قال ابن عطية)٩(َآللَّه خير أَما يشرِكُونَ
يوم يولد فريى نفسه خارجا مما كان فيه، : اخللق يف ثالث مواطن

ث فريى نفسه يف اينهم، ويوم يبعويوم ميوت فريى قوما مل يكن ع
حمشر عظيم، فأكرم اهللا فيها حيىي بن زكريا فخصه بالسالم عليه 

 )١١(وسلَام علَيه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا: فقال
                              

  .٢٣اآلية : سورة إبراهيم (١)
  .٥٨اآلية : سورة يس (٢)
  .٤٤اآلية : األحزابسورة  (٣)
  .٧٩اآلية : سورة الصافات (٤)
  .١٠٩اآلية : سورة الصافات (٥)
  .١٢٠اآلية : سورة الصافات (٦)
  .١٣٠اآلية : سورة الصافات (٧)
  .١٨١اآلية : سورة الصافات (٨)
  .٥٩اآلية : سورة النمل (٩)

  .١١٤، ص٣تفسري ابن كثري، ج/ ٥٨، ص١٦تفسري الطربي، ج (١٠)
  .١٥اآلية : سورة مرمي (١١)



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
١٤  

 
فأشار إىل أن اهللا جل وعز سلم حيىي من شر هذه املواطن الثالث 

فإن ذلك إشارة إىل  وإذا سلم اهللا على عبد، وأمنه من خوفها
سالمة ذلك العبد من كل عيب وآفة وبرئ من كل نقص، مث إن 
ذلك يستلزم أن ننزههم من العيوب والنقائص، فال يذكرهم أحد 
بسوء، وذلك بالطعن يف شرائعهم، واالستهزاء حبديثهم، وما 

الذي ختم اهللا به  أعرض أحد عن شرع اهللا وعن رسول اهللا 
:  قلبه؛ عقوبة من اهللا له، قال تعاىلالدين إال وجد قسوة يف

 مهنم إِذَا فَرِيق مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا دو
أَفي * وإِنْ يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيه مذْعنِني * معرِضونَ 

أَنْ يحيف اللَّه علَيهِم  قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتابوا أَم يخافُونَ
  .)١(ورسولُه بلْ أُولَئك هم الظَّالمونَ

نص اهللا على مرض القلب يف اآلية وهو مبعىن قسوة القلب، 
وقيل ال  )٢("املرض هو النفاق:"عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

خيرج أمرهم من أن يكون يف القلوب مرض الزم هلا أو قد عرض 
عليهم يف  اهللا ورسوله  شك يف الدين، أو خيافون أن جيورا هل

احلكم، وأيا كان فهو كفر حمض واهللا عليم بكل منهم وما هو 
، وكذا عباده املؤمنني يسلمهم اهللا )٣(منطو عليه من هذه الصفات 

الَّذين : ويظهر أثرهم على كثري من اخللق، قال اهللا تبارك وتعاىل
الْم مفَّاهوتت نلُ ممعا نا كُنم لَما السفَأَلْقَو فُِسهِمي أَنمكَةُ ظَاللَائ

                              
  .٥٠-٤٨: اآلية: سورة النور (١)
  .٢٦٢٣، ص٨تفسري ابن أيب حامت ج (٢)
  ).٣/٢٩٩(تفسري ابن كثري  (٣)



  

  ١٥  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

، وتأمل سالمة اهللا )١(سوٍء بلَى إِنَّ اللَّه عليم بِما كُنتم تعملُونَ
للعبد املؤمن، وكرامته له يف موطن موحش ختشاه النفوس وابه، 

يف جنازة  جنا مع النيب خر: "جاء يف حديث الرباء بن عازب قال
رجل من األنصار، فانتهينا إىل القرب وملا يلحد، فجلس رسول اهللا 

  مستقبل القبلة، وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطري، ويف
يده عود ينكت به األرض، فجعل ينظر إىل السماء، وينظر إىل 

استعيذوا باهللا «: األرض، وجعل يرفع بصره وخيفضه ثالثًا، فقال
إن العبد املؤمن « النيب : مرتني أو ثالثًا، مث قال من عذاب القرب

وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة  ،إذا كان يف انقطاع من الدنيا
معهم كفن من ، سمن السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشم

، أكفان اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة حىت جيلسوا منه مد البصر
 جيلس عند رأسه فيقول أيتها حىت مث جييء ملك املوت 

أخرجي إىل مغفرة من اهللا ) ويف رواية املطمئنة(النفس الطيبة 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من يف السقاء، : ورضوان، قال

حىت إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك : ويف رواية(فيأخذها 
بني السماء واألرض، وكل ملك يف السماء، وفتحت له أبواب 

اهللا أن يعرج بروحه  يس من أهل باب إال وهم يدعونء، لالسما
فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت يأخذوها، ) من قبلهم

: فيجعلوها يف ذلك الكفن ويف ذلك احلنوط، فذلك قوله تعاىل
َطُونفَرلَا ي مها ولُنسر هفَّتوت  وخيرج منها كأطيب نفحة مسك

يعين  –فيصعدون ا فال ميرون : قالوجدت على وجه األرض، 
                              

  .٣٢اآلية : سورة النحل (١)



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
١٦  

 
ما هذا الروح الطيب؟ : ا على مأل من املالئكة إال قالوا –

فالن بن فالن، بأحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه ا يف : فيقولون
الدنيا حىت ينتهوا ا إىل السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح هلم، 

 تليها حىت ينتهي به فيشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء اليت
اكتبوا كتاب عبدي يف : إىل السماء السابعة فيقول اهللا عز وجل

 يشهده الْمقَربونَ* كتاب مرقُوم * وما أَدراك ما علِّيونَ  عليني
وأعيدوه إىل األرض فإين منها خلقتهم  ]:٢١-١٩: املطففني[

فتعاد روحه يف : ى، قالوفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخر
فيأتيه » أصحابه إذا ولوا عنه عالنفإنه يسمع خفق «: جسده قال

ريب اهللا، فيقوالن : من ربك؟ فيقول: ملكان فيجلسانه فيقوالن له
ما هذا الرجل : ديين اإلسالم، فيقوالن له: ما دينك؟ فيقول: له

وما : فيقوالن له هو رسول اهللا : الذي بعث فيكم؟ فيقول
قرأت كتاب اهللا فآمنت به وصدقت، فينتهره : ؟ فيقولعلمك
من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على : فيقول

يثَبت اللَّه الَّذين َآمنوا  :املؤمن، فذلك حني يقول اهللا عز وجل
فينادي مناد يف ] ٢٧: إبراهيم[ بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا

لسماء أن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة وألبسوه من اجلنة ا
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح : وافتحوا له بابا إىل اجلنة، قال

ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب : له يف قربه مد بصره، قال
أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من اهللا، : طيب الريح فيقول

: الذي كنت توعد، فيقول لههذا يومك ، وجنات فيها نعيم مقيم
يء باخلري، من أنت فوجهك الوجه جي ،وأنت فبشرك اهللا خبري



  

  ١٧  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

فواهللا ما علمتك إال كنت سريعا يف أنا عملك الصاحل : فيقول
مث يفتح له باب ، طاعة اهللا، بطيئًا يف معصية اهللا، فجزاك اهللا خريا

، هذا منزلك لو عصيت اهللا: من اجلنة، وباب من النار، فيقال
رب أقم الساعة : أبدلك اهللا به هذا، فإذا رأى ما يف اجلنة قال

فهاهم يسلمون عليه وقت ، )١(»حىت أرجع إىل أهلي ومايل
سيسلمك اهللا من : احتضاره حىت يطمئنونه، وكأن حاهلم يقول

الشرور وسيسلمك اهللا مما أتعبك وسيسلمك اهللا بعد أن تنتقل من 
إِنَّ الَّذين : جاء يف اآلية األخرى ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة، ولذا

قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا 
نحن أَولياؤكُم في * تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ 

اةيالْح  لَكُمو كُمفُسهِي أَنتشا تا ميهف لَكُمو ةري الَْآخفا وينالد
، فتكون البشارة للمؤمن )٢(نزلًا من غَفُورٍ رحيمٍ* فيها ما تدعونَ 

بالسالمة قبل خروج الروح، فبقدر ما حيقق العبد السالمة من 
يسلمه اهللا أشد األوقات النقائص والذنوب يف هذه الدنيا بقدر ما 

حاجة للرب جل وعال فتنزل املالئكة رمحة من اهللا وتثبيتا للعبد وها 
هي املالئكة تكفن روحه، وحتنطه قبل أن يكفن جسده، مث حيظى 
املؤمن بصالة كل ملك عليه، وصالة املالئكة مستجابة ألم عباد 

حيظى صاحلون ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مث 
بسماع أفضل الثناء عليه من قبل السائل وايب، فاملالئكة تسأل 

                              
). ١٦٧٦(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١٨٥٥٧(أخرجه أمحد يف املسند  (١)

  ).١٥٨(وانظره جبميع الروايات يف أحكام اجلنائز لأللباين 
  .٣٢-٣٠اآليات : سورة فصلت (٢)



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
١٨  

 
فالن بن فالن : من هذه الروح الطيبة؟، ورسل املوت جييبون

بأحسن أمسائه اليت كان يسمى ا يف الدنيا، ويرى فتح أبواب 
السماء له، وثناء املوىل جل وعال عليه، وكتابة امسه يف عليني، فأية 

  .هذه السالمة، وأية كرامة خري من هذه الكرامةسالمة أعظم من 
احلرص على نشر هذا االسم بني العباد، وأنه سبب  - ٤

  :لدخول اجلنة
وقد وردت أحاديث عدة يف نشر اسم اهللا السالم والتسليم 
على العباد به، فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رجالً سأل 

لطعام وتقرأ السالم على تطعم ا«: أي اإلسالم خري؟ قال النيب 
فداللة كمال : ، يقول أهل العلم)١(»من عرفت ومن مل تعرف

إسالم وإميان العبد نشر السالم، وجاء عن عبد اهللا بن سالم أنه 
قدم : املدينة اجنفل الناس إليه وقيل ملا قدم رسول اهللا : قال

فجئت يف الناس ألنظر إليه فلما استبنت وجه رسول  رسول اهللا 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء تكلم   اهللا

 ،وأطعموا الطعام ،يا أيها الناس أفشوا السالم«: به أن قال
  .)٢(»تدخلوا اجلنة بسالم ؛وصلوا بالليل والناس نيام

أخربين بشيء ! يا رسول اهللا: "أنه قال وعن أيب شريح 
ام طيب الكالم، وبذل السالم، وإطع«: يوجب يل اجلنة قال

                              
  ).٣٩(، ومسلم )٥٨٨٢) (١٢(متفق عليه، أخرجه البخاري  (١)
، وصححه )٢٤٨٥(، والترمذي يف سننه )١٠٨٣) (٤٢٣(رواه ابن ماجة  (٢)

  .األلباين



  

  ١٩  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

كان رسول اهللا : ، وجاء يف حديث األغر بن مزينة قال")١(»مالطعا
  أمر يل جبزء من متر عند رجل من األنصار، فمطلين به فكلمت

فوعدين » اغد معه يا أبا بكر فخذ له متره«: فقال رسول اهللا 
، املسجد إذا صلينا الصبح فوجدته حيث وعدين أبو بكر 

رجلٌ من بعيد سلم عليه، فقال أبو  فانطلقنا فكلما رأى أبا بكر 
ال يسبقك ، أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل: بكر 

فكنا إذا طلع الرجل بادرناه بالسالم قبل أن يسلم ، إىل السالم أحد
، وعن الطفيل بن أيب كعب أنه كان يأيت ابن عمر رضي )٢(علينا 

إىل السوق مل مير فإذا غدونا : اهللا عنهما فيغدو معه إىل السوق، قال
عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، على سقاط وال على صاحب 

فجئت عبد : بيعة وال مسكني وال أحد إال سلم عليه، قال الطفيل
وما : اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يوما فاستتبعين إىل السوق فقلت

تصنع يف السوق؟ وأنت ال تقف على البيع وال تسأل عن السلع 
وال جتلس مبجالس السوق فاجلس بنا ها هنا نتحدث، وتسوم ا 

كان : يا أبا بطن، وقال: فقال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
، )٣(إمنا نغدو من أجل السالم نسلم على من لقينا : الطفيل ذا بطن
إن أوىل الناس باهللا «: قال رسول اهللا : قال وعن أيب أمامة 

                              
، صححه األلباين )٤٦٩(، والطرباين يف الكبري )٥٠٤(رواه ابن حبان يف صحيحه  (١)

  ).٢٦٩٩(يف صحيح الترغيب والترهيب 
، وحسنه األلباين يف )٧٤٦٨(، ويف األوسط )٨٨٠(أخرجه الطرباين يف الكبري  (٢)

  ).٢٧٠٢(صحيح الترغيب والترهيب 
، وصححه )١٧٢٦(، ومالك يف املوطأ )٨٥٠(رواه النووي يف رياض الصاحلني  (٣)

  ).١٠٠٦(األلباين يف األدب املفرد 



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
٢٠  

 
أي أخصهم هللا وأقرم : ناس باهللا، وأوىل ال)١(»من بدأهم بالسالم
رسول اهللا الرجالن يلتقيان أيهما يبدأ  يا«: له، ويف رواية قال

أنك تبدأ  ة اهللا لكداللة والي )٢(»أوالمها باهللا«: بالسالم؟ فقال
إذا «: قال رسول اهللا :قال الناس بالسالم، وعن أيب هريرة 

يقوم فليسلم فإذا أراد أن  ،انتهى أحدكم إىل الس فليسلم
رجل أثناء حديث  وقام«، )٣(»فليست األوىل بأحق من األخرى

ما أسرع ما «: فنسي السالم، فقال الرسول  الرسول 
وكان من لطفه وعظيم أخالقه أن أشار إىل الصحابة بأمر  )٤(»نسي

: قال ، وعن عمران بن حصني !!»ما أسرع ما نسي«رفيق 
م عليكم فرد عليه السالم مث السال: فقال  جاء رجل إىل النيب"

السالم عليكم : ، مث جاء آخر، فقال»عشر«: جلس، فقال النيب 
: ، مث جاء آخر فقال»عشرون«: ورمحة اهللا، فرد عليه فجلس فقال

: السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، فرد عليه فجلس فقال
، فعلى قدر سالمك تكون حسناتك، بل حىت عند )٥(»ثالثون«

: مرفوعا يت سلم، تتنزل الربكة على بيتك فعن أنس دخولك للب
على أهلك فسلم فتكون بركة عليك وعلى  يا بين إذا دخلت«

                              
  .وصححه األلباين) ٥١٩٧(رواه أبو داود  (١)
  ).٢٦٩٤(رواه الترمذي يف سننه  (٢)
، والنسائي يف الكربى )٤٩٦) (٤٩٥) (٤٩٤(رواه ابن حبان يف صحيحه  (٣)

)١٠٢٠١) (١٠١٧٤.(  
: ، وقال األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب)١٥٦٥٣(رواه أمحد يف مسنده  (٤)

  .حسن لغريه
  .، وصححه األلباين)٥١٩٥(رواه أبو داود  (٥)



  

  ٢١  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

ثالثة « قال رسول اهللا : قال ، وعن أيب أمامة )١(»أهل بيتك
رجل خرج غازيا يف سبيل اهللا  :كلهم ضامن على اهللا عز وجل

يرده مبا نال من  أو ،يتوفاه فيدخله اجلنة ،فهو ضامن على اهللا
يتوفاه  ،أجر وغنيمة، ورجل راح إىل املسجد فهو ضامن على اهللا

أو يرده مبا نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته  ،فيدخله اجلنة
من دخل «: ، فقوله )٢(»بسالم فهو ضامن على اهللا عز وجل

من إذا دخل بيته قال السالم عليكم، إن عاش : ، أي»بيته بسالم
» ومن خرج يف سبيل اهللا«يشه وإن مات دخل اجلنة، كفاه اهللا ع

بني إفشاء السالم يف البيوت واجلهاد يف سبيل  قرن رسول اهللا 
اهللا، فيدل هذا احلديث على عظم مرتبة السالم، والسالم أول 
أسباب التآلف واملودة ويف إفشاءه تكمن ألفة املسلمني بعضهم 

هم من أهل امللل، مع ما لبعض وإظهار شعائرهم املميزة هلم عن غري
  .فيه من رياضة للنفس ولزوم التواضع، وإعظام حرمات املسلمني

أن ال يقال السالم : من اآلثار املسلكية السم الرب السالم - ٥
على اهللا، يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا ال تقل السالم عليك يا 

  :رب ملا يلي
دعو هللا أن إن مثل هذا الدعاء يوهم النقص يف حقه، فت) ١

يسلم نفسه من ذلك، إذ ال يدعى لشيء بالسالم من شيء إال إذا 
  .كان قابالً أن يتصف به واهللا سبحانه منزه عن صفات النقص

                              
  .، وضعفه األلباين)٢٦٩٨(رواه الترمذي  (١)
  ).٢٤٩٤(رواه أبو داود يف سننه  (٢)



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
٢٢  

 
إذا دعوت اهللا أن يسلم نفسه فقد خالفت احلقيقة، ألن اهللا ) ٢

يدعى وال يدعى له، فهو غين عنا لكن يثىن عليه بصفات الكمال 
 ، وجاء يف حديث عبد اهللا بن مسعود ...مثل غفور مسيع عليم

السالم على اهللا من عباده، : قلنا كنا إذا صلينا خلف النيب : قال
السالم على جربيل وميكائيل السالم على فالن : وزاد يف رواية

إن اهللا هو السالم فإذا «: فقال وفالن فالتفت إلينا رسول اهللا 
والطيبات السالم صلى أحدكم فليقل التحيات هللا والصلوات 

عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا 
فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد هللا صاحل يف ، الصاحلني

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ، السماء واألرض
مجع حتية كل حتية عظيمة هي هللا جل ) التحيات(و » )١(ورسوله

إن اهللا  للنيب  قال جربيل : "حديث أنس  وعال ويف
إن اهللا هو السالم وعلى : يقرئ خدجية السالم فأخربها، فقالت

، )٢("جربيل السالم وعليك يا رسول اهللا السالم ورمحة اهللا وبركاته
قال العلماء يف هذه القصة دليل على وفور فقهها ألا مل تقل 

  .)٣(»وعليه السالم«
سلكية السم السالم، أن يتذكر العبد دعاء ومن اآلثار امل - ٦

األنبياء واملؤمنني على الصراط، اللهم سلم سلم، ومن أراد السالمة 
يف ذلك املوقف فال بد أن يسلم هللا وحده وخيلص من درن الشرك 

                              
  ).٤٠٢(، ومسلم )٥٨٧٦) (٧٩٧(متفق عليه، رواه البخاري  (١)
  ).٤٨٥٦(، واحلاكم يف املستدرك )٨٣٥٩(رواه النسائي يف السنن الكربى  (٢)
  ).٧/١٣٩(فتح الباري  (٣)



  

  ٢٣  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

وذَروا ظَاهر الْإِثْمِ : وغله ودغل الذنوب واملخالفات، قال تعاىل
هناطبو)ويقول تعاىل)٢( يف السر والعلن معصية اهللا: ، أي)١ ، :
 َوننلَا بالٌ وم فَعنلَا ي مويمٍ* يلبِقَلْبٍ س ى اللَّهأَت نإِلَّا م)٣( ،

الذي سلم من الغل واحلسد والشرك واحلقد : والقلب السليم
فسلم من كل آفة تبعده من اهللا، ، والكرب والشح وحب الرئاسة

ومن كل قاطع ، ه، وشهوة تعارض أمرهومن كل شبهة تعارض خري
ومن كل حمبة تزاحم حمبة اهللا، وهذا القلب يتقلب ، يقطعه عن اهللا

فال ، عاد بإذن اهللالدنيا ويف جنة الربزخ ويوم امل يف جنة معجلة يف
تتم سالمة القلب املطلقة حىت يسلم من مخسة أشياء شرك يناقض 

األمر، وغفلة تناقص  التوحيد، وبدعة ختالف السنة، وشهوة ختالف
فصاحب هذا القلب ، الذكر وهوى يناقض التجريد واألخالق

مستقيم على صدق حب ربه وحسن معاملته وقد ضمن اهللا له 
ومن املعاين املتقدمة أخذ معىن . النجاة من عذابه والفوز بكرامته

االستسالم واالنقياد هللا والتخلص : اإلسالم فإنه من هذه املادة ألنه
ب الشرك فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم ملواله من شوائ

ليس له فيه شركاء متشاكسون وهلذا ضرب اهللا سبحانه هذين 
ضرب اللَّه : املثلني للمسلم اخلالص لربه واملشرك به قال تعاىل

مثَلًا رجلًا فيه شركَاُء متشاكسونَ ورجلًا سلَما لرجلٍ هلْ 

                              
  .١٢٠اآلية : سورة األنعام (١)
  ).٨/١٤(تفسري الطربي  (٢)
  .٨٩-٨٨اآلية : سورة الشعراء (٣)



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
٢٤  

 
وِيتسونَيلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرب لَّهل دمثَلًا الْحم ان)١(.  
  :ومن اآلثار السلوكية السم اهللا السالم - ٧

من معاين اسم السالم أنك إذا اتصلت باهللا عز وجل طهرت 
نفسك من العيوب، فيمنحك اهللا السالمة يف أخالقك، ويف سريرة 

بك إذا ذكرته، نفسك، فهو سلمك يف جسمك، وسيسلمك يف قل
وسيسلمك يف أخالقك إن كنت قوي الصلة به، ففي جتارتك 
سيهديك سبل السالم ويف زواجك يهديك سبل السالم، ويف 
عالقاتك جبريانك يهديك سبل السالم، فإذا طبقت أمر القرآن 
واجتنبت يه أوصلك يف كل موضوع ويف كل شأن إىل السالم، 

نَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِني إِنَّ هذَا الْقُرَآ: قال تعاىل
، ذكر اهللا يورث )٢(الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِريا

األمن والسالم، واالتصال باهللا عز وجل يكسب السالمة من 
العيوب والنقائص واألدران، ومن معاين السالم أنك إذا طبقت 

فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ : رعه يهديك سبل السالم، قال تعاىلش
  .)٣(ولَا يشقَى

مشاهدة آثار اسم اهللا السالم يف : ومن اآلثار املسلكية - ٨
نفسك، ويف الكون حولك، من الذي سلمك حىت مشيت بتوازن 

السالم سبحانه هو من أعطاك كليتني، يف كل كلية !! يف سريك؟
                              

  .٢٩اآلية : سورة الزمر (١)
  .٩اآلية : سورة اإلسراء (٢)
  .١٢٣اآلية : سورة طه (٣)



  

  ٢٥  )الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 
 

أين !! ين ضعفًا عن حاجتك، أليس هو السالم سبحانه؟عشر
أليس يف العمود !! خناعك الشوكي وهو أخطر شيء يف جسدك؟

أين رحم !! أين قلبك؟ أليس يف قفصك الصدري؟!! الفقري؟
، )١(فَجعلْناه في قَرارٍ مكنيٍ: املرأة؟ أليس يف احلوض؟ قال تعاىل

من الذي ميسك !! سبحانه؟ أليس الذي سلم هذا كله هو السالم
من الذي جعل الليل لباسا والنهار !! السماوات واألرض أن تزوال؟

من الذي جعل الشمس ضياًء !! ولو شاء جلعله سرمدا؟!! معاشا
وفي أَنفُِسكُم أَفَلَا !! أليس السالم سبحانه؟!! والقمر نورا؟

وأنه سلم فكل ما حولك يشهد بأنه سبحانه سالم،  تبصرونَ
عباده، فإن كنت مريضا فتأمل يف معىن امسه السالم وادعه به، وإن 

  .كنت خائفًا مذعورا فتذكر تسليمه لعباده وحفظه هلم
ويصلهم ، أن يسلم العباد من شرك: من اآلثار املسلكية - ٩
ويف احلديث الوارد عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما . خريك

املسلم من سلم املسلمون من لسانه «: قال الرسول : قال
، وعن عبد اهللا بن )٢(»ويده، واملهاجر من هجر ما ى اهللا عنه

أيا رسول اهللا، أي : فقلت سألت رسول اهللا : قال مسعود 
مث ماذا يا : ، قلت»الصالة على ميقاا«: األعمال أفضل؟ قال

: ث، ويف احلدي)٣(»أن يسلم الناس من لسانك«: رسول اهللا؟ قال
                              

  .٢١اآلية : سورة املرسالت (١)
  ).٤١(، ومسلم )٦١١٩) (١٠(متفق عليه، أخرجه البخاري  (٢)
صحيح الترغيب ، وصححه األلباين يف )٩٨٠٢(رواه الطرباين يف املعجم الكبري  (٣)

  ).٢٨٥٢(والترهيب 



  
)الســالم.. (شرح أمساء اهللا احلسىن 

  
٢٦  

 
املؤمن من أمنه الناس واملسلم من سلم املسلمون من لسانه «

ويده واملهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة 
قال : قال ، وعن عقبة بن عامر )١(»عبد ال يأمن جاره بوائقه

، خيتصمون )٢(»أول خصمني يوم القيامة جاران«: رسول اهللا 
وق، وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا يوم القيامة لتتصاىف منهم احلق

وخري ، خري األصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه«عنهما مرفوعا 
  .)٣(»اجلريان عند اهللا خريهم جلاره

أسأل اهللا العظيم أن يرزقنا السالمة يف الدين والعقل واجلسد، 
وأن يسلمنا على أرضه، وحتت أرضه، ويوم عرضه، وأن جيعلنا 

نا سبل السالم، وأن جيعلنا ممن سلم مسلمني حقًا، وأن يهدي
املسلمون من شرورهم، وأن يسكننا دار السالم مع أهل السالمة، 

  .وأن نفوز بتسليم اهللا يف جنات عدن، إنه سبحانه هو السالم
أستغفرك ، أشهد أن ال إله إال أنت، سبحانك اللهم وحبمدك

  .وأتوب إليك
  

                              
، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب )١٢٥٨٣(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (١)

  ).٢٥٥٥(والترهيب 
، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب )١٧٤١٠(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (٢)

  ).٢٥٥٧(والترهيب 
  .، وصححه األلباين)١٩٤٤(رواه الترمذي يف السنن  (٣)


