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D  C  B       A 

 مقدمة
احلمد هللا الذي هدانا لإلسالم وجعلنا من أمة خري األنـام التـي وسـمها 

§  ¨   ©  ª   ﴿: رهبا ورشفها باسم اإلسالم كـام قـال سـبحانه
 والصالة والسالم عىل هادي السالم عليـه مـن ربـه  .] ٧٨: احلج[ ﴾ »

أفضل الصالة وأزكـى الـسالم , وعـىل آلـه وصـحبه وعـىل مـن سـار عـىل 
  .هنجه , ومتسك بآداب السالم

فلـام كـان الـدين اإلسـالمي ديـن عقيـدة وأحكـام وآداب كـان : أما بعد
ته وارتباطاتـه املتمسك به قدوة فـيام يقـرب إىل اخلـالق وقـدوة يف صـال

باملخلوقني , وحيث إن اإلنسان من اسمه يـأنس بغـريه ويـأنس بـه غـريه ; 
ــور  ــة واألم ــور الروحي ــه يف األم ــسري علي ــنهج ي ــة إىل م ــه بحاج هلــذا فإن
املساندة لذلك من العالقات االجتامعية والصفات األدبية وأبرز شخصية 

 خلقـه القـرآن ,  فقـد أدبـه ربـه فكـانيف اآلداب العالية هو نبينـا حممـد 
 لتعــاليم القــرآن وتطبيقــه لــه يف نفــسه ويف لقاءاتــه وهــذا يعنــي امتثالــه 

ومعامالته , واملسلمون يف اقتدائهم به يف هذا عىل درجات , فمـن مقـل 
 . من تظهر آدابه عليهمومن مستكثر , وأوىل الناس برسول اهللا 

دين جـاء وملا كانت اآلداب الفاضـلة هـي املمهـدة واملوطئـة هلـذا الـ



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٤ 

ــع  ــة م ــة املجــاالت اخلاصــة والعام ــيم هبــا مفــصال وموضــحا لكاف التعل
ــة  ــا يف عام ــسبا ودفع ــداء , ك ــة األع ــارب وكــسب األصــدقاء ومعامل األق
ــان عــىل  ــان اإلتي ــيس باإلمك ــوال , آداب ول ــال واألق ــامالت واألفع املع
اآلداب اإلســالمية واحــدة واحــدة , لــذكر توجيــه اإلســالم فيهــا , فكتــب 

 .املحمدية وكتب األخالق واآلداب اإلسالمية فيها اخلريالشامئل 
ويف هذا البحث مسامهة يف تلك اآلداب اإلسالمية التي منهـا الـسالم 
عند التالقي وعند االفرتاق وعند املكاملات اهلاتفية والرسـائل الكتابيـة , 
وبام أن إجياد هذه اخلصلة أهم دعائم املحبة التـي يرتتـب عـىل إجيادهـا 

ال تـدخلوا اجلنـة حتـى تؤمنـوا , « :يامن ودخول اجلنة كـام قـال قوة اإل
ــى حتــابوا , أوال أدلكــم عــىل يشء إذا فعلتمــوه حتــاببتم ,  ــوا حت وال تؤمن

                                                                                         IQHN رواه مسلم»أفشوا السالم بينكم
والـذي نفـيس بيـده ال تـدخلوا اجلنـة حتـى «:  قـالي أنه وعند الرتمذ

: تؤمنوا , وال تؤمنوا حتى حتابوا أال أدلكم عـىل أمـر إذا فعلتمـوه حتـاببتم
                                                       IRHN»أفشوا السالم بينكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , ٤٤٢ , ٢/٣٩١ املسند ج, ٣٦٩٢ , سنن ابن ماجة رقم١/٥٣صحيح مسلم ج: رانظ) ١(

١٥١٢ , ٤٩٥ , ٤٧٧. 
 , ١٦٧, ١/١٦٥ , املسند ج٤٦١−٧/٤٦٠سنن الرتمذي مع حتفة األحوذي ج) ٢(

 .٢٣٨−٣/٢٣٧اإلرواء ج
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ساليب  وإفشاء السالم إظهاره ونرشه بني الناس وإذاعة تعاليمه باأل
املبينة ملقاصده من األلفة واملحبة وذلك لعظم ما يرتتب عىل ذلك من 
اخلريات ودفع الرشور واملكروهات , ولو مل يكن من مميزاته إال أنه 

 IQHNشعار املسلمني لكفى
 
 

 ُعقيل بن أمحد العقييل
 هـ١/١٠/١٤٣٥

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١١ , رشح مسلم للنووي ج١١/٢١فتح الباري ج: راجع) ٣(
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 دـــالتمهي
 

ــدين اإلســالمي إجيــاد الرابطــة بــني األخ وأ ــادئ ال ــه وبــني  مــن مب خي
 , وقد رتب اإلسالم عليها قـوة اإليـامن , وجعـل التحيـة ًاملسلمني عموما

 .                                                                اإلسالمية من أبرز الروابط بني الناس
وهذا املبدأ متفق مع الطبيعة البرشية فإن اإلنسان حيب األنـس بغـريه , 

عن غريه ألمـر أو آلخـر , فكانـت التحيـة اإلسـالمية بوابـة بل وال يستغني 
ــاليم  ــاءت التع ــذا ج ــوى ; هل ــرب والتق ــاون عــىل ال ــارب والتع ــربى للتق ك
اإلسالمية مفصلة لكيفيتها قوال وفعال منوهة بلفظها ومناسباهتا , والواقـع 
اإلنساين شاهد هبذا  فالناس إذا تقابلوا وال سيام من بينهم معرفـة , فـإهنم 

ابلون بكلامت فيها ما يشعرهم باألنس , وقد خيتلقون من عند أنفسهم يتق
 .ًأنواعا من التحايا العرفية كام هو احلال يف اجلاهلية وإىل يومنا هذا

فإن التقيد بالتوجيهـات اإلسـالمية هـو املـؤدي للمقـصود لكـن التقيـد 
ئ  وذلك إما جلهل أو تساهل أو تقليد خـاط−إال عىل من وفقه اهللا −عزيز 

عـم : (التـي أصـلها) صـباح اخلـري: (كتأكيد الناس يف حتيتهم عىل كلمـة
, وهي التحية اجلاهلية, بل وهي التحية العاملية لغري املـسلمني , )ًصباحا

ومما يدل عىل التأكيد عليهـا عنـد املـسلمني حـرص األكثـر عـىل جعلهـا 



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٧   

هـا ًركنا من أركان السالم , حتى طغت عىل السالم اإلسالمي واقتـرص علي
كثــري مــن النــاس , وهــذا غــري غريــب ممــن مل يــتمكن مــن معرفــة التحيــة 

 .اإلسالمية والتحية اجلاهلية , لكنه مستغرب ممن هلم معرفة بذلك 
والذي ساهم يف مزامحتها للسالم اإلسالمي قول بعض الفضالء 

ٌوالذين هلم قدر عندنا حيث قالوا إذا كانت ) صباح اخلري(أهنا ال بأس بـ : ْ
ًفهذا القول أعطاها اعتبارا عند عموم الناس حتى صار . سالم عليكمبعد ال

 .الكثري منهم يكتفون هبا ويقترصون عليها عند التحية
فصباح اخلري وصباح النور ومساء اخلري هذه : وقال الشيخ بكر أبو زيد

 .IQHالتحايا حتايا جموسية
ومن ذلك اجتهاد الكثريين يف عرصنا يف احلرص عىل املعانقة 
وااللتزام عند اللقاء ال من أجل لقاء من سفر أو شبهه من طول املدة عىل 
نحو ما جاءت به اآلثار من السنة , بل ويؤكد البعض مع مصافحته عىل 

 .مبادلة تقبيل اليد تقيدا بعادات عرفية يف بلدهم
  وآخرون يؤكدون عـىل تقبيـل رأس الكبـري عنـد الـسالم عليـه ولـو مل 

ُجعلوا ذلـك عـادة عرفيـة عنـد لقائـه جتعلـه يميـل حتصل مصافحة , حتى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , ٨/٢١٩ن شئت راجعت تفسري أيب السعود جوإ. ٣٣٥معجم املناهي اللفظية ص) ١(
 .٧٢١وتفسري البيضاوي ص
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َّرأسه تلقائيا ليقبل, بل ويأمر البعض الـصبيان بـأن يقبلـوا رأس الكبـري مـن  ُ ِ
غري سالم وال مصافحة , ويضطر الكبـري أن ينحنـي للـصغار ليقبلـوا رأسـه 

وهذا من التكلف املذموم والتكريم  ًانحناءا أكثر من انحناء ركوع املصيل
ً ومن مكمالت السالم املحدثة رفع اليدين ابتداءا وجوابا ولو املمجوج , ً

 .كان أحدمها يسمع اآلخر
وجيعل آخـرون . ًويزيد البعض بأن يطأطئ رأسه ويومئ بالسالم إيامءا

 مقام املعانقة , ويتموا ذلك بـأن يقبـل كـل مـنهام ًمس األنف باألنف قائام
ة أنـامط أخـرى خاصـة وللتحية العسكرية العاملي. يد اآلخر كعادة عندهم

 .هبم
وبام أن الناس ال يستغنون عن حتية عند اللقاء فقد ذكـر التـاريخ بعـض 

فتحيــة اليهــود بــاألكف واألصــابع , واألكــارسة بالــسجود : حتايــا العــامل
طرح اليـد عـىل األرض أمـام امللـك , : للملك وتقبيل األرض , والفرس

وم بكـشف الـرأس عقد اليـدين عـىل الـصدر مـع الـسكينة والـر: واحلبشة
وضع اليـد : باإليامء بالدعاء باألصبع , وحتية الياممة: وتنكيسها , ومحري

وبعض هـذه التحايـا موجـودة . IQHًعىل كتف املحيا , فإن بالغ رفعها مرارا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , حاشية اجلمل عىل رشح املنهاج ١٥/١٢٢أوجز املسالك إىل موطأ اإلمام مالك ج) ١(

 .٢/٩٤ج



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٩   

 .حتى اليوم كوضع اليد عىل التكف
 رواه »تسليم الرجل بأصبع واحدة يشري هبا فعل اليهود«: ويف احلديث

  IQHNطرباينأبو يعىل وال
ليس منا من تشبه بغرينا , ال تشبهوا باليهود وال بالنصارى , : ويف األثر

. فإن تسليم اليهود باإلشارة باألصابع وتسليم النصارى باإلشارة بـاألكف
 IRHNفإن تسليم اليهود بالكفوف واحلواجب: ويف لفظ

ال تسلموا تسليم اليهود , فإن تـسليمهم بـالرؤوس واألكـف : ويف لفظ
 مـر عـىل وال يرد عىل هذا أن النبـي . رواه النسائي بسند جيد. واإلشارة

ــسليم ــده بالت ــألوى بي ــسوة ف ــه مجــع بــني اللفــظ . ن ــه حممــول عــىل أن فإن
 . ولعل ذلك النشغاهلن أو بعده عنهنISHNواإلشارة

إن عادة النـاس اجلاريـة بيـنهم أن حييـي بعـضهم بعـضا : قال ابن القيم
. هلـم يف حتيـتهم ألفـاظ وأمـور اصـطلحوا عليهـاعند لقائه , وكـل طائفـة 

أنعـم : صبحك اهللا بخري ومساك اهللا بخري , فهذا معنـى: وهلذا يقول الناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨/٣٨جممع الزوائد ) ١(
ختريج أحاديث  ,٥٩−٨/٣٨ , جممع الزوائد ج٥/٥٦سنن الرتمذي ج: راجع) ٢(

 . ٥/١١١واء الغليل جإر,  ١١٨٩−٣/١١٨٨اإلحياء ج
 .٩/١٣٤ , السنن الكربى للنسائي ج١٩ , ١١/١٤الفتح ج) ٣(
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 . IQHًصباحا ومساءا , إال أن فيه ذكر اهللا
ًأنعـم صـباحا , فلـام كـان اإلسـالم : كنا نقـول يف اجلاهليـة: ويف األثر
  IRHNهنينا عن ذلك

 
*    *   * 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٤٤بدائع الفوائد ج) ١(
 .٥/٣٩٧سنن أيب داود ج) ٢(
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  األولالفصل
  يف تعريف السالم

 

 : وفيه مبحثان
 .يف تعريف السالم: املبحث األول

َّالـدعاء للمـسلم عليـه بالـسالمة مـن مجيـع : السالم بمعنـى التحيـة هـو
ســلمت منــي فــاجعلني أســلم : عنــاهوقيــل مIRHيف دينــه ونفــسهIQHاآلفــات
 ., من السالمة بمعنى السالممنك

ئه , فهــو الــسامل مــن الــنقص اهللا عــز وجــل , اســم مــن أســام: والــسالم
َوالعيب والفناء , وأنه الباقي الدائم يفني اخللق وال يفنى , وهـو عـىل كـل  ُ

 .ISHيشء قدير
وإنام اختار الرشع لفظ الـسالم عـىل لفـظ حيـاك اهللا ألنـه أتـم وأحـسن 
وأكمل ; ألن معنى السالم السالمة من اآلفـات , فـإذا دعـا اإلنـسان بطـول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سلم: لسان العرب مادة: راجع) ١(
 .٢/٤٣١نرضة النعيم ج) ٢(
 .٢٩٠سلم ص:  مادة١٢لسان العرب ج) ٣(
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 صادقة بأن تكون مذمومة بخالف الدعاء بالسالمة من احلياة كانت احلياة
اآلفات فإهنا تستلزم طول احلياة اهلنيئة وألن السالم مـن أسـامئه تعـاىل , 

IQHاسم اهللا عليك أهيا املسلم عليه باحلفظ واملعونـة: فكأن املسلم يقول

والتحيـة بلفظـة الـسالم مـستلزمة لطـول . اهللا معك ومـصاحبك : كام يقال
ــاة , ــسالم احلي ــي بال ــاين الت ــاة تلــك املع ــدعاء بطــول احلي ــيس يف ال  ول

 .املتضمن للدعاء بالسالمة من اآلفات الدينية والدنيوية
فالسالم هو حتية اهللا التي جعلها اهللا يف الـدنيا واآلخـرة ملـؤمني عبـاده 

الـسالم علـيكم : إذا تالقوا ودعـا بعـضهم لـبعض بـأمجع الـدعاء أن يقـول
 IRHNورمحة اهللا وبركاته

وقد انتظمت هذه التحية مجيع فنـون املطالـب التـي هـي الـسالمة مـن 
املضار ونيل املنافع ودوامهـا ونامؤهـا , وقـد جـاء عـن ابـن عبـاس وابـن 

 .ISHأن السالم اسم من أسامء اهللا تعاىل: عمرو وأيب هريرة وأنس
ومعنـاه التعويـذ بـاهللا والتحـصني بـه , أو هـو : قال الشوكاين رمحـه اهللا

أي كـالءة اهللا : كام قيل أيـضا. ITHة من كل عيب وآفة ونقص وفسادالسالم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠٧الفتوحات اإلهلية ج: راجع) ١(
 .٥/١٤٢٤تفسري القاسمي ج: جعرا) ٢(
 . ٩٨ , ٣/٩٦روح املعاين ج: راجع) ٣(
 . ٢/٣١٢النيل ج) ٤(
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 IQHNعليك وحفظه
 ).حياك اهللا(معنى التحية بـ: املبحث الثاين 

ــول ــت العــرب إذا لقــي بعــضهم بعــضا تق ــم : كان ــاك اهللا تعــاىل , ث حي
 .IRHاستبدهلا الرشع بالسالم وهي حتية اإلسالم

. حيـة الـدعاء باحليـاة وطوهلـاوالت... السالم وقد حيـاه حتيـة: والتحية
مـن : ًأي أبقـاك اهللا صـحيحا: فمعنى حياك اهللا. سلم عليك: وحياك اهللا أي

: أحياك اهللا: أحياه اهللا وحياه بمعنى واحد , وقيل: احلياة وهو البقاء , يقال
أي جعـل : هو من استقبال املحيا وهـو الوجـه: َّعمرك اهللا وفرحك , وقيل
 ISHNحياك اهللا حتية املؤمن: ًلك وجها ذا قبول, ويقال

واحلاصــل أن هــذه الكلمــة يــؤتى هبــا للــدعاء  ويــؤتى هبــا للــسالم 
: قـال يف اللـسان. املتضمن للدعاء وأهنا مـن صـيغ التحايـا قبـل اإلسـالم

التحيات هللا ينوي هبا البقـاء هللا , والـسالمة مـن اآلفـات : وقولنا يف التشهد
 ITHNوامللك هللا , ونحو ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١/١٣الفتح ج) ١(
 . ٣/٩٥ , روح املعاين ج٥/١٤٢٣تفرس القاسمي ج) ٢(
 . حيا: اللسان مادة: راجع) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ١٤ 

حيــاك اهللا ثــم اســتعمل يف عــرف الــرشع يف : أن يقــول: وأصــل التحيــة
ـــاكIQHNدعـــاء خمـــصوص ـــاك اهللا وبي اعتمـــدك بامللـــك وفرحـــك :  وحي

فتكــون .  ً وجعلــك أبــا ألبنـاء بــررة , وبــوأك منــزال مباركــاIRHNوأضـحكك
ــة اإلســالمية ــاظ خمــصوصة يف مناســبات : التحي ــاءا خمــصوصا بألف ٍدع ً ً

 الــسالم علــيكم ورمحــة اهللا :وهــي الــسالم علــيكم وكامهلــا. خمــصوصة
 .وبركاته

 

*     *     * 
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 .١/٤٠٧الفتوحات اإلهلية ج) ١(
 . حيا: اللسان مادة) ٢(
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 الفصل الثاين
 اإلنسانية يف أن التحية شعرية من شعائر

 

ــسلم  ــاري وم ــا رواه البخ ــي م ــسانية ه ــة اإلن ــة يف بداي ــة األولي فالتحي
وغريمها أن اهللا ملا خلق آدم قـال لـه اذهـب فـسلم عـىل أولئـك النفـر مـن 

:  فإهنا حتيتك وحتيـة ذريتـك , فـذهب فقـالاملالئكة فاستمع ما حييونك
 IQHNالسالم عليكم ورمحة اهللا

بـاب بـدء الـسالم ثـم سـاق احلـديث اآلنـف : قال البخـاري رمحـه اهللا
فالتحية للتأنيس والتقدير يف لقاءات اإلنـسانية , كـام قـال تعـاىل . )٢(ًكامال

°  ª    »¬ ® ¯ ﴿ :عن املالئكة حني دخلوا عىل إبراهيم عليه السالم
 ¶    µ  ´  ³  ²  ±﴾ ]٦٩: هود[ . 

وملــا تالشــت التحيــة الدينيــة التــي رشعهــا اهللا للبــرش واختفــت يف 
ًأنعـم صـباحا, وأنعـم : اجلاهلية صار البعض حييي الـبعض اآلخـر بقولـه

ًمــساءا, وعــم صــباحا, وعــم مــساءا , وغــري ذلــك مــن حتايــا النــاس ً التــي . ً
 . اهللا باخلريصبحك: ُترمجت عند كثري من املسلمني إىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣١٥ , املسند ج١/٧٣ , الصحيحة ج٢/٥٣٦ة جاملشكا) ١(
 .٢١٨٤–٤/٢١٨٣ج , صحيح مسلم ١١/٣صحيح البخاري مع فتح الباري ج: راجع) ٢(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ١٦ 

 

 الفصل الثالث
 يف املراد بالتحية بالقرآن

 

: النـساء[ ﴾Ø  × Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ : قال اهللا تعـاىل
بلفـظ الـسالم كـام دلـت عليــه :  عمـوم هـذا األمـر بالتحيـة خمـصوص.]٨٦

الـصحيح أن التحيـة : قـال القرطبـي. IQHاألحاديث واتفق العلامء عـىل ذلـك
: املجادلة[ ﴾l  k   j      i  h  g  f  e﴿: ههنا السالم ; لقوله تعاىل

٨[IRH , فاآلية وإن كانت عامة فهي خمـصوصة بأحاديـث النهـي عـن حتايـا
 .اجلاهلية وبعدم فعل الصحابة والتابعني بعمومها

أمجـع العلـامء واملفـرسون أن املـراد ههنـا يف قولـه : قال ابـن العـريب
 كــام يف قولــه âISHالــسال: أن املــراد بالتحيــة ﴾Ó  Ò  Ñ﴿: تعــاىل
 أي حتية بعضهم لبعض يف .] ١٠: يونس[ ﴾o  n  m﴿ : تعاىل

: اجلنـــة هـــي الـــسالم أو حتيـــة املالئكـــة إيـــاهم كـــام يف قولـــه ســـبحانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٢/٢٣ , عمدة القاري ج١١/١٣فتح الباري ج) ١(
 . ٣/١٠٠ , روح املعاين ج٥/٢٩٨تفسري القرطبي ج) ٢(
  .١/٤٦٦أحكام القرآن البن العريب ج) ٣(
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﴿  m  l    k  j  i   h  g   o  n﴾] أو .]٢٤−٢٣: الرعد 
 ﴾ Z Y X ] \ ﴿: حتية اهللا عـز وجـل هلـم كـام يف قولـه تعـاىل

: إبــراهيم[ ﴾Â  Á À ﴿: ك قولــه تعــاىلومثــل ذلــ. IQH]٥٨: يــس[
ويؤيد . ]٤٤: األحزاب [﴾D  C  B  A ﴿:  وقوله سبحانه.]٢٣

 .]٨: املجادلـة[ ﴾l  k   j      i  h  g  f  e ﴿: ذلك قولـه تعـاىل
السام عليك , أو مما نسخه اإلسالم من حتايـا اجلاهليـة , فـإن : من قوهلم
 IRHN]١٨١: الصافات[ ﴾Õ  Ô  Ó   ﴿: اهللا يقول

 

*     *     * 
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 . ٩/٣٣٢٧ري القاسمي جتفس: راجع) ١(
 . ١٦/٥٧١٥تفسري القاسمي ج: راجع) ٢(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ١٨ 

 

 الفصل الرابع
 يف التحية اإلسالمية يف السنة النبوية

 

ًأنعـم صـباحا :  فقالجاء وهب بن عمري إىل النبي :  قالعن أنس 
 رواه الطرباين ورجاله رجال » منهاًقد أبدلنا اهللا خريا«: يا حممد , فقال 

 .الصحيح
قـد  «:باحا , فقال النبـي أنعموا ص: أن عمريا قال للنبي : ويف لفظ

 رواه »أكرمنا اهللا بتحية خري من حتيتك يا عمري , الـسالم حتيـة أهـل اجلنـة
. وروي نحوه عن عروة بن الـزبري مرسـال. الطرباين مرسال , وإسناده جيد

 .IQHوإسناده حسن
:  يف قصة سجود النصارى ألسـاقفتها , فقـال وعن معاذ بن جبل 

 رواه »الــسالم حتيــة أهــل اجلنــة: ًخــريا مــن ذلــكإن اهللا عــز وجــل أبــدلنا «
 IRHNأمحد

 ISHالـسالم اسـم اهللا , وهـو حتيـة أهـل اجلنـة: ًوعن ابن عبـاس موقوفـا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨٧−٨/٢٨٥جممع الزوائد ج) ١(
 .٣٢/١٤٩ , املوسوعة احلديثية ج٤/٣٨١املسند ج) ٢(
  .٢٢/٢٣٣عمدة القاري ج) ٣(
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أعطاين التحية , إهنـا : ًإن اهللا قد أعطاين خصاال ثالثا«: وعن أنس مرفوعا
رواه ابـن خزيمـة ويف .  احلـديث»...لتحية أهل اجلنة , وأعطاين التـأمني

 IQHNسنده ضعف
 أتيــت النبــي : وعــن أيب راشــد عبــد الــرمحن بــن عبــد األزدي قــال

لـيس هـذا مـن سـالم املـسلمني , «: ًأنعم صـباحا يـا حممـد , قـال: فقلت
الــسالم علــيكم : ًبعــضهم عــىل بعــض  إذا أتيــت قومــا مــن املــسلمني قــل

 .IRH رواه الدواليب وابن عساكر.»ورمحة اهللا
 وفـدت عـىل النبـي : قـالوعن عبـد اجلبـار بـن احلـارث بـن مالـك 

 وأمتـه ًإن اهللا حيا حممـدا«: ًأنعم صباحا , قال: فحييته بتحية العرب فقلت
 ISHNرواه أبو نعيم والديلمي» بعضها عىل بعضبالتسليم : بغري هذه التحية
. الـسالم علـيكم ورمحـة اهللا: إذا أراد أحدكم السالم فليقل: ويف األثر

أنعـم : كنـا نقـول يف اجلاهليـة: أيب داودويف أثر عنـد ITHNرواه ابن السني
 .IUHاهللا بك عينا وأنعم صباحا , فلام كان اإلسالم هنينا عن ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩/١١٨ , كنـز العامل ج١/٣٢٩ , الرتغيب ج٣/٣٩صحيح ابن خزيمة ج) ١(
 . ٩/١١٨كنـز العامل ج) ٢(
 . هنفس) ٣(
 . ١٢٤نفسه ص) ٤(
 .٥/٣٩٧سنن أيب داود) ٥(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٢٠ 

إن عليك السالم حتية امليت , إذا لقي الرجل أخاه املـسلم «: وعنه 
 IQHNرواه الرتمذي. »السالم عليكم ورمحة اهللا: فليقل

 , ومل لنبـي دخلـت عـىل ا: وعن عمرو بن عبـد اهللا بـن صـفوان قـال
 رواه الرتمـذي »السالم عليكم: ارجع فقل«: أسلم , ومل أستأذن , فقال 

 IRHNوأمحد وأبو داود
 

*    *    * 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/٣٩٣ , الصحيحة ج٥/٧٢سنن الرتمذي ج) ١(
 , السلسلة ٥/٣٦٩ , سنن أيب داود ج٣/٤١٤ , املسند ج٥/٦٥سنن الرتمذي ج) ٢(

 .٢/٤٨١الصحيحة ج



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٢١   

 

 الفصل اخلامس
 يف حكم التحية اإلسالمية وحكم ردها

 

جيزئ عن اجلامعة إذا مروا أن يسلم أحـدهم , وجيـزئ عـن «: عنه 
وحـسنه . IQH وأبـو يعـىل والبيهقـي رواه أبـو داود»اجلامعة أن يرد أحـدهم

 .IRHاأللباين
فإن كان املسلم عليه واحدا وجب الـرد عليـه عينـا , وإن كـان املـسلم 

 ISHNعليهم مجاعة فالرد فرض كفاية يف حقهم
فابتــداء الــسالم ســنة بإمجــاع املــسلمني , ورد الــسالم فــرض بإمجــاع 

 عـىل أن رده املسلمني , فإن كان الـسالم عـىل مجاعـة فقـد اتفـق العلـامء
واجب عىل الكفاية , إال ما جاء عن أيب يوسف من وجوب الرد عىل كـل 

 .فرد
فمن سلم عىل مجاعة فرد عليه واحد من غريهم فذلك ال جيزئ عنهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , السنن الكبري ٣٤٦−١/٣٤٥ , مسند أيب يعىل ج٣٨٨−٥/٣٨٧سنن أيب داود ج) ١(

 .١٨/١٦٥ج
−٣/١١٨١ , ختريج أحاديث إحياء علوم الدين ج٢٤٤−٣/٢٤٢اء الغليل جإرو) ٢(

١١٨٢. 
 . ٤/١٥١٣سبل السالم ج) ٣(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٢٢ 

الـسالم علـيكم , وعـىل : باالتفاق  فاملتفق عليه أن املبتدئ بالسالم يقول
 عـىل االبتـداء ويستحب يف رد الـسالم الزيـادة. أن الرد بمثل ذلك واجب

 IQHNمل جيزه بال خالف) عليكم: (باالتفاق , فإن اقترص بالرد عىل قوله
الـسالم تطـوع , والـرد «: قال رسول اهللا : قال: وعن احلسن البرصي

أن الـرد : وهذا الذي قاله هو قول العلـامء قاطبـة. IRH رواه الديلمي»فريضة
 خـالف أمـر اهللا تعـاىل واجب عىل من سلم عليه , فيأثم إن مل يفعل ; ألنه

ويف تـرك الـرد . ISH]٨٦: النـساء[ ﴾Ø   ×  Ö  Õ   Ô﴿ :يف قوله
َّإهانة وازدراء , وهو حـرام ولـذا نـدب جلميـع املـسلم علـيهم أن جييبـوا  َ
ITHًكلهم إظهارا لإلكـرام ومبالغـة فيـه , وإن كـان الفـرض يـسقط ببعـضهم

 ومـع أن الـسالم IUHNواألفضل أن يبتدأ اجلميع بالسالم , وأن يرد اجلميـع
 .IVHسنة فإن إقامة السنن وإحياءها فرض عىل الكفاية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , رشح مسلم للنووي ٥٤٧−١/٥٤٦موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي ج) ١(

 . ١٤١−١٤/١٤٠ج
 . ٩/٢١٥كنـز العامل ج) ٢(
 . ٣/٣٥١تفسري ابن كثري ج) ٣(
 . ٥/١٤٣٣تفسري القاسمي ج) ٤(
 .١٤/١٤٠ , رشح مسلم للنووي ج٧/٤٦٩ حتفة األحوذي ج)٥(
 .١٤/٩٨أوجز املسالك ج) ٦(
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ًالسالم عليكم , وإن كان املسلم عليـه واحـدا , : وأقل السالم أن يقول َّ َ
الـسالم علـيكم ليتناولـه وملكيـه : السالم عليك  واألفضل أن يقـول: فأقله

سـالم علـيكم : الوبركاته , ولو ق: ًوأيضا. ورمحة اهللا: وأكمل منه أن يزيد
 .IQHأجزأه

 IRHNرواه ابن عساكر. عموا بالسالم عموا بالتشميت: ويف األثر
 

*     *     * 
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  .١٤/١٤٠رشح مسلم للنووي ج) ١(
 . ٩/١٢٤كنـز العامل ج) ٢(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٢٤ 

 

 الفصل السادس
 تقديم السالم قبل الرشوع يف الكالم

 

األدلة الرشعية تدل عىل تقديم التحية اإلسالمية قبل الكالم املراد عند 
 .التالقي بني املسلمني
الـسالم : باب السالم قبل الكالم ثـم سـاق أثـر: ه اهللاقال الرتمذي رمح

ال تبدؤا بـالكالم قبـل : ويف لفظ. IQHوإن كان أشار إىل ضعفه. قبل الكالم
ال تـأذنوا : ويف لفـظ. السالم , فمن بدأكم بالكالم قبل السالم فال جتيبـوه

 IRHNال يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسالم: ويف لفظ. ملن مل يبدأ بالسالم
لسنة أن يبدأ بالسالم قبل الكالم, واألحاديث الصحيحة وعمل األمة فا

 ISHNعىل وفق ذلك مشهورة
وإذا كان التوجيه اإلسالمي هو تقـديم التحيـة اإلسـالمية عنـد املقابلـة 

 :الفردية أو اجلامعية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٥٩سنن الرتمذي ج) ١(
 , ٨/٣٢ , جممع الزوائد ج٨/١٩٩ , حلية األولياء ج٤٨١−٢/٤٧٧الصحيحة ج) ٢(

 .٥٥١−١/٥٥٠ج , كشف اخلفا ٩/١٢٦,١٢٩كنـز العامل ج
 .١٠/٢٣٤روضة الطالبني ج) ٣(
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فمن ذلك لقاء اخلطيب للناس عند تقدمه ألداء خطبتي اجلمعة إذ كان 
جد ســلم علــيهم , وإذا صــعد املنــرب اســتقبل  أنــه إذا دخــل املــسهديــه 

 .IQHالناس بوجهه وسلم عليهم
رواه ابـن .  إذا صـعد النـرب سـلمكـان رسـول اهللا :  قـالوعن جابر 

IRHNماجه 

 إذا دخل املسجد كان رسول اهللا : وعن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال
توجـه يوم اجلمعة سـلم عـىل مـن عنـد املنـرب جالـسا , فـإذا صـعد املنـرب 

 ISHNرواه البيهقي. الناس ثم سلم عليهم
ذا صــعد املنــرب يــوم اجلمعــة إ كــان رســول اهللا : وعــن الــشعبي قــال
ــال ــاس فق ــيكم ورمحــ: اســتقبل الن ــسالم عل ــن أيب شــيبة . ة اهللا ال رواه اب

  ITHNالرزاقوعبد
وإىل هذا ذهب الشافعية واحلنابلة واألوزاعي واألكثرون وبه قال ابـن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٥٣حاشية الروض املربع ج) ١(
 . ١/٣٥٢سنن ابن ماجه ج) ١(
 .نفسه) ٢(
  .٢٠٥−٣/٢٠٤السنن الكربى ج) ٣(
−٣/١٦١ املغني ج,٣/١٩٣ , مصنف عبد الرزاق ج٢/١١٤مصنف ابن أيب شيبة ج) ٤(

١٦٢. 



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٢٦ 

وروى هـذا العمـل األثـرم عـن . IQHبري وعمر بن عبد العزيزعباس وابن الز
وإذا سلم اإلمام رد عليه الناس , . IRHورواه ابن النجاد عن عثامن. أيب بكر

 ISHNألن رد السالم آكد من ابتدائه
 

*      *    * 
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  .٤٠١−٤/٤٠٠, املجموع ج١٦٢−٢/١٦١جاملغني ) ١(
 . ٣/٢٠٥ , السنن الكربى ج٢/٤٥٢وض املربع البن قاسم جحاشية الر) ٢(
  .٥/٢٣٦املقنع والرشح الكبري واإلنصاف طبعة امللك فهد ج: راجع) ٣(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٢٧   

 

 الفصل السابع
 يف تكرير السالم إذا اقتضته احلال

 

د ال يسمع كل من فيـه , فهـل يكفيـه إذا أتى شخص أو أكثر إىل مكان ق
 . ٌسالم واحد?

 :ال خيلو احلال من أمرين
 للجميع ففي هـذه احلـال يكـون ً أن يكون سالم القادم مسموعا:األول

القادم عليهم قد أدى السنة بسالم واحد , وإذا كان القـادم أكثـر مـن واحـد 
فاألفــضل أن يــسلم كــل واحــد مــنهم وأن يــرد كــذلك كــل واحــد مــن 

 .وإن كان جيزئ يف اإليراد ويف اجلواب واحد عن اجلميع. جوديناملو
 أن ال يكــون ســالم القــادم مــسموعا جلميــع مــن كــان يف ذلــك :الثــاين

 :املكان , فال خيلو األمر من حالني
 أن جيلس القادم عند من سمعه , فإذا جلـس عنـده مل يلزمـه الـسالم −أ

 .عىل الباقني
سيمر بمن مل يـسمعه , ففـي هـذه  أن ال جيلس عند من سمعه , بل −ب

احلال عليه أن يسلم عىل من يمر عليه , وال يكتفي بسالمه األول الذي مل 
 .يسمعه اآلخرون , إن كان يريد أن يفعل السنة



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٢٨ 

أصل ذلك التجدد يف اللقاء وكام لو قابل عددا من وفد فإنه يـسلم علـيهم 
ر أحد االثنني إذا حال ويسلم عىل من يقابله منهم بعد ذلك , فإن الشارع قد أم

بينهام حائل ثم تقابال أن يسلم أحدمها عىل اآلخر, كـام يف حـديث املـيسء 
:  , ثـم قـال لـه فرد عليه النبي صالته فإنه ملا صىل أتى وسلم عىل النبي 

 فعـل , فرجع فصىل ثم عاد فسلم عىل النبـي » ارجع فصل فإنك مل تصل«
إذا «:  وكـام يف حـديثIQHNق عليـهكام يف احلديث املتفـ. ذلك ثالث مرات

لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه , فإن حالت بينهام شجرة أو جدار أو حجر ثـم 
 IRHNٍ رواه أبو داود بإسناد صحيح»لقيه فليسلم عليه

ال السالم ) السالم عليكم: (واملراد بالسالم كام تقدم السالم اإلسالمي
لنـاس يقتـرص عليـه يف هـذا صباح اخلري , مساء اخلـري , فـأكثر ا: اجلاهيل

ففي حديث أيب داود حـث . العرص كام يف اجتامعات الزواجات ونحوها
ٍعىل إفشاء السالم وأن يكرر عند كل تغري حال ولكل جاء وغاد ٍISHN 

*     *    * 
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 .١/٢٩٨ , صحيح مسلم ج٢٦٤−١/٢٦٣صحيح البخاري ج) ١(
 .٢٩٣ , رياض الصاحلني ص٥/٣٨١سنن أيب داود ج) ٢(
 .٥/٣٨١هامش سنن أيب داود ج) ٣(
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 الفصل الثامن
 رد السالم بالنسبة للمصيل

 

ًسـتحبابا ال بام أن السنة السالم عىل املصيل , فالسنة أن يرد باإلشارة ا
 .بالكالم فتبطل الصالة

واألدلة عىل أن املـصيل يـرد الـسالم باإلشـارة كثـرية , كحـديث جـابر 
 : أنه أتى النبيرواه مسلم.  وهو يصيل فسلم عليه فأشارIQHN 

 وهو يـصيل فـسلمت عليـه مررت برسول اهللا :  قالوعن صهيب 
 . إشارة بأصبعه:رواه الرتمذي والنسائي وأبو داود وقال. فرد إشارة

 يـرد كيف كان النبي : قلت لبالل: وعن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال
. كـان يـشري بيـده: عليهم حني كانوا يسلمون عليـه وهـو يف الـصالة? قـال

ورواه أمحـد وابـن ماجـه . IRHحـديث حـسن صـحيح: رواه الرتمذي وقال
 . ISHوالبيهقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٨٣صحيح مسلم ج) ١(
 , فتح ٢/٣٦٣ , سنن الرتمذي مع التحفة ج٢/١٣٧سنن أيب داود مع عون املعبود ج) ٢(

 . ١١/١٩الباري ج
 .٢/٢٦٢ , السنن الكربى ج١/٣٢٥ , سنن ابن ماجة ج٦/١٢املسند ج) ٣(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٣٠ 

ن كفـه , وجعـل هكذا وبسط كفه وبسط جعفـر بـن عـو: قال: ويف لفظ
 IQHNرواه أبو داود. بطنه أسفل وجعل ظهره فوق

فمذهب مجهور العلامء مالك والشافعي وأمحد وغـريهم يـستحب رد 
قــال . الــسالم باإلشــارة , وال يكــره الــسالم عليــه وفاقــا ملالــك والــشافعي

فيـستحب رد IRHوهو الذي تقتـضيه األحاديـث الـصحيحة: النووي وغريه
 ISHNهبذه اجلملة قال الشافعي واألكثرونالسالم باإلشارة , و

وقــد ذهــب إىل احلــديث املتقــدم اإلمامــان : قــال األلبــاين رمحــه اهللا
 ٢٧قـال املـروذي يف املـسائل ص. أمحد بن حنبل وإسحاق بـن راهويـه

نعـم , فـذكر قـصة : يسلم عىل القوم وهم يف الـصالة? قـال: قلت ألمحد
كـام : قال إسحاق.  كان يشري:بالل حني سأله ابن عمر كيف كان يرد? قال

وقــد تكــون اإلشــارة يف : ٢/١٦٢وقــال ابــن العــريب يف العارضــة .. قــال
الصالة لرد السالم وقد تكون ألمر ينـزل بالصالة , وقد تكون يف احلاجـة 
تعرض للمصيل , فإن كانت لرد السالم ففيها اآلثار الصحيحة كفعل النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٣٨−٢/١٣٧سنن أيب داود مع عون املعبود ج) ١(
 . ٢/١١٤حاشية الروض املربع البن قاسم ج) ٢(
 .٤٧٠ ,٤/٣٩٦ , املجموع ج٥/٢٧سلم للنووي جرشح م) ٣(

 



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٣١   

 ة يف سـالم الـصحابة عـىل فقـد جـاءت أحاديـث كثـري.  يف قباء وغـريه
 باإلشـارة IQH وهـو يـصيل فـأقرهم عـىل ذلـك ورد علـيهم الـسالمالنبي 

 IRHNوجواز رد السالم باإلشارة هو املحقق يف مذهب  احلنفية
 

*       *       * 
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 .٣١١−١/٣١٠الصحيحة ج) ١(
 . ١/٤١٤حاشية ابن عابدين ج) ٢(
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 الفصل التاسع
 يف اللقاء الكالمي اهلاتفي

 

موهنا للمكاملـة َّجد يف هذا العرص أجهزة يتخاطب هبا الناس ويستخد
عن بعد ختفف من الذهاب واإلياب واألسفار واملواجهات التـي يرتتـب 
عليها إحراج أو مـشقة , فهـو نعمـة مـن نعـم اهللا إن اسـتعمل يف املـصالح 

 .ًاملباحة , وإن استعمل يف أمور عكسية كان ضارا
وقد استفاد الناس من ذلك اجلهاز , وخيطئ الكثري مـن املـسلمني يف 

و ألــو عــىل نفــس الطريقــة عنــد هلــو أ: نــد رفعــه للــسامعة بقولــهمناداتــه ع
, ونــسوا افتتاحيــة مكاملــاهتم اإلســالمية وهــي حتيــة اإلســالم وأن غــريهم

 .السالم قبل الكالم
فاألجدر باملسلم التنبه والتدارك للخطـأ , وأن يكـون قـدوة يف امتثـال 

 حديثــه الــرشيعة فــإذا أراد مكاملــة أحــد مــن املــسلمني هاتفيــا فليــستفتح
ومكاملتــه بالــسالم, وإذا مل يفتــتح مكاملتــه اهلاتفيــة بالــسالم لــسبب مــن 

نعم نعم عند ورود املكاملة عليه وعند صدورها منه إىل : األسباب فليقل
من يريد مكاملته , وذلك إلثبات الشخـصية اإلسـالمية وأن اللغـة العربيـة 

انـت ألفـاظ حتيـة غنية بام خيدمها , أما استعامل الكلامت األجنبية فـإن ك



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٣٣   

ِففي استعامهلا نـسيان أو تنـاس لتعـاليم اإلسـالم , وإن كانـت ألفـاظ تنبيـه 
ٍاللغــات الــاليت هلــا معــان واســتفهام فاســتعامهلا انــصهار وذوبــان يف 

 ., فاللغة العربية عن هذا غنيةمستنكرة
 

*      *      * 
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 الفصل العارش
 يف السالم عىل النساء

 

ًال خيلو من أن يكون سالما عـىل حمـارم أو سـالما السالم عىل النساء  ً
 :عىل أجنبيات

فإن كان عىل حمارم فهو من األمور املرشوعة بني الطرفني , وإن كـان 
 :عىل أجنبيات فال خيلو احلال من أمور

 .َّ أن يكن مجاعة , فال مانع من السالم عليهن−١
 .اخلرب بذلكً أن تكون عجوزا أو عجائز فال مانع من السالم لورود −٢
املنع من :  فاإلشارة يف املذاهب األربعة إىلأن تكون املرأة شابة −٣ 

 :ًوإليك شيئا من نصوصهم. سالم الرجل عىل املرأة الشابة وسالمها عليه
 :فمن مدرسة احلنفية

ال يرشع للنساء ابتداء السالم عىل الرجال ألهنـن مـنعن : قال الكوفيون
ولـه IRHإذا مل يكـن فـيهن حمـرم.  IQHNلقراءةمن األذان واإلقامة واجلهر با

وإذا سـلمت املـرأة األجنبيـة ISHتشميتها ورد سالمها لـو عجـوزا وإال فـال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١/٣٤فتح الباري ج) ١(
 .٧/٤٧٦حتفة األحوذي ج) ٢(
 . ٢/٥٤٠جممع األهنر ج) ٣(
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عىل رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها بلـسانه بـصوت تـسمعه , وإن 
ــة  ــرأة أجنبي ــسه , والرجــل إذا ســلم عــىل ام ــا يف نف ــابة رد عليه ــت ش كان

 IRHNإال عجوزا فريد السالم عليها وإال فال.. IQHفاجلواب فيه عىل العكس
 :ومن مدرسة املالكية

أمـا املتجالـة فـال : سئل مالك هل يسلم عىل املرأة? قـال: (ويف املنتقى
معنـى ذلـك واهللا أعلـم أن املتجالـة : ش). أكره , وأما الشابة فال أحب ذلـك

 فإنه يف اهلرمة ال فتنة يف كالمها وال يتسبب به إىل حمظور , بخالف الشابة
مكاملتها فتنة ويتسبب به إىل املحظور والـسالم عليهـا يقتـيض ردهـا وذلـك 
من باب املكاملة وأصل هذا أن السالم شعار اإلسالم رشع إفشاؤه عند لقاء 
كل مسلم ممن عرفت وممن مل تعرف , إال أن يمنع منه ما خيـاف مـن الفتنـة 

 .ISH باحلجابوالتعريض للتشوق كام منع من الرؤية بمثل ذلك وأمر
 :مدرسة الشافعية

لو سلم رجل عىل امرأة أو امـرأة عـىل رجـل فـإن كـان بيـنهام حمرميـة 
وإذا .. وإال فال جيب الرد , إال أن تكون عجـوزا خارجـة عـن مظنـة الفتنـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥/٣٢٦الفتاوى اهلندية ج) ١(
 . ٥/٢٣٦حاشية ابن عابدين ج) ٢(
 , أوجز املسالك ٤/٣٥٨رشح الزرقاين للموطأ ج , ٧/٢٨٠املنتقى للباجي ج) ٣(

 .١٠٥−١٥/١٠٤ج
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سلم عىل شابة أجنبيـة مل جيـز هلـا الـرد , ولـو سـلمت عليـه كـره لـه الـرد 
َ تـشتهى اسـتحب لـه الـسالم  الأما األجنبـي فـإن كانـت عجـوزا.. IQHعليها ُ
, واستحب هلا السالم عليه ومن سلم مـنهام عـىل اآلخـر رد الـسالم عليها
َوإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى مل يسلم عليها األجنبي ومل تسلم . عليه ُ

ــه , هــذا مــذهبنا  ــا ويكــره جواب ــه, ومــن ســلم مــنهام مل يــستحق جواب ًعلي
ىل النـساء فكـسالم الرجـال عـىل أما سالم النساء ع. IRHومذهب اجلمهور

 ITHNً ومنع منه ربيعة مطلقاISHNالرجال
 :ومن مدرسة احلنابلة

إن كانت عجـائز فـال بـأس , : يف التسليم عىل النساء: قال اإلمام أمحد
 . وأما الشابة فال تستنطق

 .IUHفظاهر كالمه الفرق بني العجوز والشابة: قال ابن مفلح
*     *    * 
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 .٤/٤٦٧املجموع ج) ١(
 املجموع , ١٥/١٠٥ , أوجز املسالك ج١٤/١٤٩رشح مسلم للنووي ج) ٢(

 .٤/٤٦٧ج
 .٤/٤٦٧املجموع ج) ٣(
 . ١١/٣٤فتح الباري ج) ٤(
 . ١/٣٥٢اآلداب الرشعية ج) ٥(
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 ي عرشالفصل احلاد
 إكامل التحية اإلسالمية املصافحة

 

جــاءت الــسنة باســتحباب املــصافحة عنــد ســالم املــسلم عــىل أخيــه 
املسلم , وأن ذلك من املكمـالت املـستحبة عنـد مناسـبتها , وذلـك بـأن 
يأخذ املسلم بيد أخيه عند السالم رغبة يف إجياد املحبة وزيادهتا وإجياد 

 :حثوفيه مخس مبا. الرسور بني الطرفني
 :تعريف املصافحة: املبحث األول

صـافح الرجـل الرجـل :  هي األخذ باليد الواحـدة , يقـال:املصافحة
وجهامهـا , وذلـك بإلـصاق صـفح : إذا وضع كفه وصفحا كفيهام ومها

كف اليمنى بصفح كف اليمنى من اآلخر , وإقبـال الوجـه عـىل الوجـه , 
األخـذ : والـسنة. رىفهي أخذ اليد اليمنى بمثلها , وقبض إحدامها األخ

باليد الواحدة من اآلخر , ال باليد اليمنى واليرسى بإلـصاقها بظهـر كـف 
ــة املــصافحة ــه خــارج عــن حقيق ــسنة , ألن ــذا خــالف ال ــى, فه  IQHاليمن

فاملــصافحة باليــد اليمنــى واليــرسى عنــد اللقــاء أو عنــد البيعــة مل تثبــت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, حتفـة  ٢٣−١/٢٢ , الـصحيحة ج١١/٥٤صـفح , الفـتح ج: لسان العرب مادة: انظر) ١(
 .٧/٥١٣األحوذي ج



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٣٨ 

 IQHN رصيحبحديث مرفوع صحيح
لقوله ISHوسنة عند الفراقIRHبإمجاع األئمةواملصافحة عند اللقاء سنة 

 :» , إذا انتهى أحدكم إىل املجلس فليسلم , فـإذا أراد أن يقـوم فليـسلم
:  رواه أمحد وأبوداود والرتمذي , وقـال»فليست األوىل بأحق من اآلخرة

 ITHNٌهذا حديث حسن
 :األدلة عىل مرشوعية املصافحة: املبحث الثاين

 :صافحة السنة وإمجاع األئمةَّدل عىل مرشوعية امل
 :أما السنة

ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر اهللا هلام قبـل «: فعنه   -١
فحمـدا اهللا واسـتغفراه غفـر «: بلفـظ:  رواه الرتمـذي وأبـو داود»أن يفرتقا

 .IUH ورواه أمحد وابن ماجه»هلام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٥١٨ , ٥/٢٢٢جحتفة األحوذي ) ١(
 . ١١/٥٥ , الفتح ج٤/٤٧٥املجموع ج) ٢(
 .٤/٤٦٦ , املجموع ج١/٢٣الصحيحة ج) ٣(
−٥/٦٢سنن الرتمذي ج ٥/٣٨٦ , سنن أيب داود ج٤٢٩ , ٢٨٧ , ٢/٢٣٠املسند ج) ٤(

 . ١/٣٠٦ , الصحيحة ج٦٣
 , املسند ١٤/٨٠ , عون املعبود ج٥/٣٨٨ , سنن أيب داود ج٥/٧٤سنن الرتمذي ج) ٥(

 , ٤٩−٢/٤٤ , الصحيحة ج٢/١٢٢٠ , سنن ابن ماجة ج٣٠٣, ٤/٢٨٩, ٣/١٤٢ج
 . ٤/٩٥التلخيص احلبري ج
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رواه .  إذا تالقـوا تـصافحواكان أصحاب رسـول اهللا : وعن أنس -٢
 IQHNلطرباين بإسناد حسنا

كـان : وروى ابن أيب شيبة والبيهقي بسند صحيح عن الشعبي قـال -٣
 IRHN إذا التقوا تصافحواأصحاب حممد 

الرجـل منـا يلقـى أخـاه أو صـديقه أينحنـي لـه? : ويف حديث أنس -٤
أفيأخـــذ بيـــده :  , قـــال»ال«: أفيلتزمـــه ويقبلـــه? قـــال:  , قـــال»ال«: قـــال

 . ISHٌحديث حسن: ه الرتمذي , وقالروا. »نعم«: ويصافحه? قال
فهـي . ITHرواه مالـك. تـصافحوا يـذهب الغـل: وعن عطاء اخلراساين
  .سنة عند اللقاء والفراق

 :وأما اإلمجاع
إن املــصافحة ســنة لألحاديــث الــصحيحة : فقــال النــووي رمحــه اهللا

 .IUHوإمجاع األئمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جالصحيحة  ,٣/٢٧٠ج الرتغيب ,٨/٣٦ججممع  ,١/٢٥٢جالتلخيص احلبري ) ١(
 .٧/١٠٠ , السنن الكربى ج٨/٤٣٢مصنف ابن أيب شيبة ج) ٢(
 .١/٢٤٩ , الصحيحة ج٥/٧٥سنن الرتمذي ج) ٣(
 ختريج أحاديث ,٤/٢٦٥ , املوطأ برشح الزرقاين ج٢/٢١٤تنوير احلوالك ج) ٤(

 .٢/١٠٩٤حياء جاإل
 . ١١/٥٥ , الفتح ج٤/٤٧٥املجموع ج) ٥(
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 :فيام يرتتب عليها من الثواب: املبحث الثالث
ني يلتقيـان فيتـصافحان إال غفـر هلـام قبـل أن َما من مسلم«:  عنه −١
 »فحمـدا اهللا واسـتغفراه غفـر هلـام«:  رواه الرتمذي وأبو داود بلفظ»يفرتقا

يغفـر اهللا لنـا : قـوهلام أو أحـدمها: واالستغفار. IQHورواه أمحد وابن ماجه
 .ولكم
ــه −٢ ــده حتاتــت عــنهام «:  وعن إن املــسلم إذا لقــي أخــاه فأخــذ بي
وهبام كام يتحات الورق عن الشجرة اليابسة يف ريح عاصـف وإال غفـر ذن

 .IRH رواه الطرباين بإسناد حسن»هلام ولو كانت ذنوهبام مثل زبد البحر
مــا مــن مــسلمني التقيــا فأخــذ أحــدمها بيــد «:  وروى اإلمــام أمحــد−٣

ًصاحبه إال كان حقا عـىل اهللا أن حيـرض دعاءمهـا وال يفـرق بـني أيـدهيام 
 ISHN»فر هلامحتى يغ
إن املؤمن إذا لقي املؤمن فسلم عليه وأخذ بيـده «:  وعند الطرباين−٤

 ITHN»فصافحه ثناثرت خطايامها كام يتناثر ورق الشجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٩−٢/٤٤ , الصحيحة ج٥/٣٨٨ , سنن أيب داود ج٥/٧٥سنن الرتمذي ج) ١(
  .٨/٣٧ ج , جممع٧/٥١٨حتفة األحوذي ج) ٢(
, ٤/٩٥التلخيص احلبري ج ,٣/٢٧٠ج, الرتغيب ٨/٣٦, جممع ج٣/١٤٢املسند ج) ٣(

 . ٢/٤٦الصحيحة ج
 .٢/٤٧ , الصحيحة ج٣/٢٧٠ , الرتغيب ج٨/٣٦جممع ج) ٤(
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 :كون املصافحة باليد اليمنى فقط: املبحث الرابع
 عىل أثـر ابـن عمـر ريض اهللا عـنهام قـال −رمحه اهللا−َّملا أتى األلباين 

 , فأخذ بيدي وصافحني ثـم كام ودعني رسول اهللا تعال أودعك : لقزعة
يستفاد من هذا :  قال» ...أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك«: قال

 :احلديث فوائد
أســتودعك اهللا دينــك ( مــرشوعية التوديــع بــالقول الــوارد فيــه :األوىل

 ).أستودعك اهللا الذي ال تضيع ودائعه(أو يقول ) وأمانتك وخواتيم عملك
ــةال ــا يف :ثاني ــاء ذكره ــد ج ــدة يف املــصافحة وق ــد الواح ــذ بالي  األخ

أحاديث كثرية , وعىل ما دل عليه هذا احلـديث يـدل اشـتقاق هـذه اللفظـة 
األخــذ باليــد والتــصافح مثلــه : املــصافحة: يف اللغــة , ففــي لــسان العــرب

إذا وضع صفح كفه وصـفحا كفـيهام وجهامهـا , : والرجل يصافح الرجل
افحة عند اللقاء وهي مفاعلـة مـن إلـصاق صـفح الكـف ومنه حديث املص

ويف بعـض األحاديـث املـشار : قلـت. بالكف , وإقبال الوجه عىل الوجه 
إن املـؤمن إذا «:  إليها ما يفيد هذا املعنـى أيـضا كحـديث حذيفـة مرفوعـا

لقي املؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تنـاثرت خطايامهـا كـام يتنـاثر 
رواه الطـرباين يف األوسـط ورواتـه ال أعلـم : نذريقال امل. »ورق الشجر

فهذه األحاديث كلهـا تـدل عـىل أن الـسنة يف املـصافحة .. ًفيهم جمروحا
األخذ باليد الواحدة , فام يفعله بعض الناس من التصافح باليدين كلتـيهام 
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 .خالف السنة
فاملــصافحة عنــد .. ً أن املــصافحة تــرشع عنــد املفارقــة أيــضا:الثالثــة

وأمــا : وقــال املبــاركفوري. IQHء ســنة , وعنــد املفارقــة مــستحبةاللقــا
املصافحة باليدين عنـد اللقـاء أو عنـد البيعـة فلـم تثبـت بحـديث مرفـوع 

املقالــة : صــحيح رصيــح وقــد حققنــا هــذه املــسألة يف رســالتنا املــسامة
 IRHNاحلسنى يف سنية املصافحة باليد اليمنى

 :نع فيها املصافحةيف بعض احلاالت التي مت: املبحث اخلامس
 :يستثنى من عموم األمر باملصافحة ما يأيت

 :ً وهبذا قال مجهور العلامء استدالال بـISHمصافحة املرأة األجنبية  - أ
 أنـه قـال بعـد مـا عن عائشة ريض اهللا عنها يف قصة مبايعة النبـي   -١

 ال واهللا ما مـست يـد رسـول »انطلقن قد بايعتكن«: تال عليهن آية املبايعة
:  يد امرأة قط , غري أنه بايعهن بالكالم , يقول هلـن إذا أخـذ علـيهن اهللا

 .ITHيف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم.  كالما»قد بايعتكن«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٣−١/١٩الصحيحة ج: راجع) ١(
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث :  , راجع٥٢٣−٧/٥١٨ , ٥/٢٢٢حتفة األحوذي ج) ٢(

 . ١٢٦−٢٤/١٢٥فتاء جالعلمية واإل
 . ١١/٥٥الفتح ج) ٣(
 . ٣/١٤٨٩ , صحيح مسلم ج٢٠٢٦−٥/٢٠٢٥ , ج٤/١٨٥٦صحيح البخاري ج) ٤(
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يقول ذلك كالما فقط , ال مصافحة باليد : ً كالما أي»قد بايعتكن«: قوله
 وقـد وقـع يف روايـة IQHكام جرت العادة بمـصافحة الرجـال عنـد املبايعـة

 , وال يبايع برضب اليد عىل اليـد كـام »ً كالما يكلمها به«: يل املذكورةعق
 .IRHكان يبايع الرجال

 يف نـسوة أتيت رسـول اهللا : ويف حديث أميمة بنت رقيقة قالت  -٢
يا رسول اهللا جئنـا لنبايعـك عـىل أن ال نـرشك : من املسلمني لنبايعه فقلنا

دنـا , وال نـأيت ببهتـان نفرتيـه باهللا شيئا وال نرسق وال نزين وال نقتـل أوال
بايعنـا يـا رسـول اهللا : بني أيدينا وأرجلنـا وال نعـصيك يف معـروف قالـت

 »اذهبن فقد بايعتكن إنام قويل ملائـة امـرأة كقـويل المـرأة واحـدة«: قال
يف احلديث الذي رواه أمحـد .  منا امرأةومل يصافح رسول اهللا : قالت
َّم نبايعك يا رسول اهللا , قال رسـول هل: ًويف لفظ عند أمحد أيضا. وغريه

 . احلديث»...إين ال أصافح النساء«: اهللا 
ويف لفـظ عنـد . ISH»إين لـست أصـافح النـساء«: ًويف لفظ عنده أيـضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨/٦٣٦الفتح ج) ١(
 .٩/٤٢٥نفسه ج) ٢(
ـــع ج٤٥٩ , ٤٥٤ , ٦/٣٥٧املـــسند ج) ٣( ـــوير:  , وراجـــع٥/١٤٨ , جمم ـــك  تن احلوال

 , سنن ابـن ٢/١٨٤ج , سنن النسائي ٤/٣٩٩ , واملوطأ برشح الزرقاين ج٢/٢٥٠ج
 .٩٦٠−٢/٩٥٩ماجة ج
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إسـناد : قال اهليثمي.  ال يصافح النساء يف البيعةكان رسول اهللا : أمحد
. IQH منا أحدوما صافح رسول اهللا : وعند احلاكم. حسن  وكذا األلباين
 .IRHمن صفة بيعة النساء نحو ما تقدم: ويف سنن الرتمذي

ومـا ورد مــن مـد أيــدي النــساء للمبايعـة ال يلــزم منـه املــصافحة إذ لــو 
وما ذكـر مـن أن ذلـك حـصل بحائـل . وقعت باملصافحة لذكرها الراوي

 كلها مراسيل ال تقوم احلجة هبا , فال حيتج بيشء منهـا, وقـد عىل يده 
إين «:  فقوله ISHN ما هو أصح منها انتهى باملعنى من الصحيحةخالفت

 هو نفي ملصافحة األجنبيات مطلقـا , فلـم يبـايعهن إال »ال أصافح النساء
بالكالم فقط , فهذا هو املعروف , وزعـم أنـه كـان يـصافحهن بحائـل مل 

 ITHNيصح
ح  أنـه صـافأنـه مل يـصح عنـه : ومجلة القول: قال األلباين رمحه اهللا

ــاة ,  ــد املالق ــى وال يف املبايعــة فــضال عــن املــصافحة عن ــرأة قــط حت ًام
فاحتجاج البعض جلواز هذا بحديث أم عطيـة املتقـدم مـع أن املـصافحة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٦الصحيحة ج,  ٨/٢٦٦ , جممع ج٤/٧١ , املستدرك ج٢/٢١٣املسند ج) ١(
 . ٤/١٥٢سنن الرتمذي ج: يراجع) ٢(
 . ٥/٢٢١ , حتفة األحوذي ج٥٦ , ٥٤−٢/٥٣الصحيحة ج) ٣(
 , أحكــام القــرآن البــن العــريب ١٧/٣٥٠بلــوغ األمــاين مــع الفــتح الربــاين ج: راجــع) ٤(

 .٤/١٧٩١ج
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 عـــن مل تـــذكر فيـــه وإعراضـــه عـــن األحاديـــث الـــرصحية يف تنــــزهه 
املصافحة ألمر ال يصدر من مؤمن ال سـيام وهنـاك الوعيـد الـشديد فـيمن 

ألن يطعن رأس رجل بمخـيط مـن «: حتل له كام يف حديثيمس امرأة ال 
 IQHN»حديد خري من أن يمس امرأة ال حتل له

.. اللمـس باليـد: والبطش معناه. »اليد تزين وزناها البطش«: وكحديث
 مل يفعل املصافحة مع النساء مع عصمته وانتفاء الريبة عنه فإذا كان هو 

 .IRHفغريه من باب أوىل بذلك
عول عليه أن ال مصافحة يف بيعة النساء , وأن املعول عليه فاألشهر امل

 ويف aISHNرواية البخاري عن عائشة لصحتها وضعف ما عـداها ممـا ينافيـه
 ITHN»إين ال أصافحكن«: فقال. يا رسول اهللا بايعنا: فقلنا: احلميديمسند 

واســتدل كــذلك بالقيــاس عــىل النظــر إىل املــرأة األجنبيــة فإنــه حــرام 
ًلفقهاء إذا كان متعمدا وكان بغري سبب مرشوع ; ملا ورد يف النهي باتفاق ا

ًعنه من األحاديث الصحيحة , ووجه القياس أن حتريم النظر لكونـه سـببا ً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٥ , ١/٣٩٥الصحيحة ج) ١(
 . ٣٥١− ١٧/٣٥٠بلوغ األماين ج) ٢(
 .١٦/٥٧٧٦ , تفسري القاسمي ج١٤/٢٧٤روح املعاين ج: راجع) ٣(
 . ٤٣٩−٥/٤٣٨ , ٢/١٤املطالب العلية مع املستزاد ج) ٤(
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ًداعيا إىل الفتنة , واللمس الذي فيه املصافحة أعظم أثرا يف النفس وأكثر 
لنظـر إليـه كل من حرم ا: قال النووي. إثارة للشهوة من جمرد النظر بالعني

,  إىل أجنبية إذا أراد أن يتزوجهاحرم مسه , بل املس أشد, فإنه حيل النظر
 IQHNوال جيوز مسها

 :أما مصافحة املحارم
ً النساء عدم املصافحة للنساء مطلقا , لكن فإنه يفهم من أدلة مبايعته 

 IRHNاجلمهور يرون جواز مصافحة املرأة املحرم
فـريى منـع مـصافحة النـساء : من قال بقولهأما اإلمام أمحد رمحه اهللا و

كــره اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا : حتــى املحــرم إال الوالــد , ففــي اإلنــصاف
َّمصافحة النساء أيضا حتى ملحرم وجوزه لوالد , وسـئل رمحـه اهللا يقبـل : ً

إذا قـدم مـن سـفر ومل خيـف عـىل نفـسه , : الرجل ذات املحرم منه? قال
ً والتحـريم مطلقـا اختيـار ISHN اجلبهة والرأس:ًلكن ال يفعله عىل الفم أبدا

 ITHNالشيخ تقي الدين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٢٨ , األذكار للنووي ص١٤/١٣٩رشح مسلم للنووي ج: راجع) ١(
 . ٣٥٩−٣٧/٣٥٨ويتية جاملوسوعة الفقهية الك) ٢(
 , حاشية ٨/١٩١ , الفروع حتقيق الرتكي ج٢٠/٥٩اإلنصاف حتقيق الرتكي ج: راجع) ٣(

 .٦/٢٣٨الروض املربع ج
 . ٢/١٧٩كشاف القناع ج) ٤(
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َيروى أن خالد بن الوليد ريض اهللا عنه استشار أختـه يف يشء فأشـارت  ُ
 IQHNفقبل رأسها

 هلـن حتـى فالقول بمنع مصافحة النساء يتأيد بعـدم ورود مـصافحته 
 .يف بيعتهن املحارم وغريهن يف ذلك سواء

املــصافحة بعــد :  عمــوم األمــر باملــصافحة وممــا يــستثنى مــن−ب
الــصلوات , فليــست مــن الــسنة بــل هــي مكروهــة , ومــن البــدع املذمومــة 

وكذا املصافحة واملعانقـة بعـد صـالة العيـد , فهـي مـن البـدع IRHNباتفاق
 . إال أن تكون املصافحة عند اللقاءISHNاملذمومة املخالفة للرشع

*     *     * 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨/٤٠٨مصنف ابن أيب شيبة ج) ١(
ــدعات ص) ٢( ــسنن واملبت ــة ص٦ال ــن تيمي ــاوى اب ــاوى ,  ٦٧ , خمتــرص فت وجممــوع الفت

 .٢٣/٢٣٩ج
 .٢/٢٩٥ , املدخل البن احلاج ج٥٢٢−٥٢١,  ٧/٥١٣ األحوذي جحتفة) ٣(
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 الفصل الثاين عرش
 عند السالم) االلتزام(يف مناسبات املعانقة 
 

جاء من اآلثار ما يدل عىل منع املعانقة عند اللقاء , وجاء ما يـدل عـىل 
 :فمام دل عىل منعها. جوازها , وجاء ما خيصها بحالة القدوم من السفر

يا رسول اهللا الرجـل منـا : قال رجل:  قالما روي عن أنس بن مالك 
: أفيلتزمـه ويقبلـه? قـال:  , قـال»ال«: أينحني له? قاليلقى أخاه أو صديقه 

 رواه أمحـد وابـن ماجـه .»نعـم«: أفيأخذ بيده ويـصافحه? قـال:  , قال»ال«
 ولفظه عند ابن IQHNٌهذا حديث حسن: وأبو يعىل والبيهقي والرتمذي وقال

 .»ال ولكن تصافحوا«: ماجة
التزمه , وأدنـى عنقـه : عانقه عناقا ومعانقة: يقال. هي االلتزام: املعانقة

إمالة الـرأس والظهـر فهـو يف : واالنحناء. IRHمن عنقه , وضمه إىل صدره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , مسند ٤/٩٥ , التلخيص احلبري ج٢/١٢٢٠ , سنن ابن ماجة ج٣/١٨٩املسند ج) ١(
 , حتفة ٥/٧٥ , سنن الرتمذي ج٧/١٠٠ , السنن الكربى ج٢٧٠ ٧/٢٦٩أيب يعىل ج
 . ٥٢٤−٧/٥٢٣األحوذي ج

عانق , ورشح السنة : د , املعجم الوسيط مادةأقرب املوارد إىل صحيح اللغة والشوار) ٢(
 .١٢/٢٩٠ج



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٤٩   

 .IQHمعنى الركوع وهو كالسجود
َوقد ضعف احلديث من قبل حنظلة , أحد رجال السند , لكن الرتمذي  ِّ ُ

 .IRHْهو كام قال أو أعىل: َّحسنه , وأيده األلباين فقال
 : هذا احلديثوقد تكلم العلامء عىل مدلول

يف هذا احلديث رد عىل بعض املعارصين من : قال األلباين رمحه اهللا
ٌفـاحلق أن احلـديث هـذا نـص .. املشتغلني باحلديث املجيـزين للتقبيـل

ٌرصيح يف عدم مرشوعية التقبيل عنـد اللقـاء , وال يـدخل يف ذلـك تقبيـل 
لقـــاء , ٌاألوالد والزوجـــات , وأمـــا األحاديـــث التـــي فيهـــا تقبيـــل عنـــد ال

 :فاجلواب عنها من وجوه
 .أهنا أحاديث معلولة , ال تقوم هبا حجة: األول
ــاين ــذا احلــديث : الث ــارض هب ــا مل جيــز أن يع ــو صــح يشء منه ــه ل أن

ــن  ــا م ــل يقتــيض اخلــصوصية أو غريه ــل والفع ــك فع ــصحيح ; ألن ذل ال
ٌاالحتامالت التي االحتجاج هبا بخالف هذا احلديث , ألنه حديث قويل 

ــا ــم وخطــاب ع ــرر يف عل ــا ملــا تق ــو حجــة عليه ــة , فه م موجــه إىل األم
أن القول مقدم عىل الفعل عنـد التعـارض واحلـاظر مقـدم عـىل : األصول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧/٥١٤ , حتفة األحوذي ج١٧/٣٤٨بلوغ األماين رشح الفتح الرباين ج) ١(
 . ٢٩٨تعليق األلباين :  , رياض الصاحلني١/٢٤٩الصحيحة ج) ٢(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٥٠ 

ٌوهذا احلديث قول وحاظر فهو مقـدم عـىل األحاديـث املـذكورة . املبيح
يف التقبيل لو صحت , وحتمل املعانقة فيها عـىل حالـة الـسفر كـام روى 

 إذا التقوا تـصافحوا , وإذا قـدموا مـن ل اهللا كان أصحاب رسو: الشعبي
كام روى الطرباين , ورجالـه رجـال الـصحيح , . سفر عانق بعضهم بعضا

إن املعانقـة : فيمكن أن يقال. كام قال املنذري واهليثمي , ورواه البيهقي 
يف السفر مستثناة مـن النهـي لفعـل الـصحابة ذلـك , وعليـه حيمـل بعـض 

 .IQHملعانقة إن صحتاألحاديث الواردة يف ا
فأحاديـث املعانقـة للقـادم مـن سـفر , وحـديث : ويف حتفة األحـوذي

 وحديث أنس هذا هـو مـا رواه IRHNأنس يف املصافحة لغري القادم من سفر
هل كانت املـصافحة : قلت ألنس بن مالك: البخاري والرتمذي عن قتادة

أصحاب كان :  قال وعن أنس ISHNنعم: قال: يف أصحاب رسول اهللا 
ــانقوارســول اهللا  ــدموا مــن ســفر تع ــصافحوا , وإذا ق ــوا ت رواه .  إذا تالق

 ITHNالطرباين , ورجاله رجال الصحيح
فاملأذون من املعانقة ما كان عنـد التوديـع, وعنـد القـدوم مـن الـسفر , 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/١٠٠ج السنن الكربى ٨/٣٦ , جممع ج٣/٢٧٠ج , الرتغيب ١/٢٥٢الصحيحة ج) ١(
 .١٧/٣٥٠ , بلوغ األماين ج٧/٥٢٤ج) ٢(
 .٥/٧٥ , سنن الرتمذي ج١١/٥٤صحيح البخاري مع الفتح ج) ٣(
 .٨/٣٦جممع ج) ٤(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٥١   

وإنام كره ذلك يف احلرض فيام يروى ; ألنه يكثر وال يستوجبه كـل أحـد , 
لناس دون بعض وجد عليـه الـذين تـركهم وظنـوا فإن فعله الرجل ببعض ا

 IQHNأنه قد قرص بحقوقهم وآثر عليهم
ففي املعانقة من غري أمر يستدعي ذلك كالسفر تكلف , والتكلف ليس 
بمحمود ألنه يؤدي إىل التملق والكذب , كام أنه يؤدي إىل اإلحـراج ملـا 

نـاس يتفـاوتون يرتتب عليه من شم روائح األبدان عند املعانقة , كام أن ال
يف الطول والقرص , فاالقتصار عىل املصافحة هو الذي يتفق مـع الطبيعـة 

 .والبعد عام قد يرتتب عىل املعانقة من سلبيات
باب ما جاء يف معانقة الرجل الرجل إذا مل تكن : قال البيهقي رمحه اهللا
 IRHNمؤدية إىل حتريك شهوة

غــري شــعار , وعــن أنــه هنــى عــن مكامعــة الرجــل الرجــل ب: ويف األثــر
هنــى عــن مكامعــة الرجــل : ويف لفــظ. مكامعــة املــرأة املــرأة بغــري شــعار

رواه . بالرجل ليس بينهام ثوب ومكامعة املرأة بـاملرأة لـيس بيـنهام ثـوب
 ITHN وهو عند أيب داود باللفظ األولISHNالنسائي وأمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢/٢٩٣رشح السنة ج) ١(
 .٧/١٠٠السنن الكربى ج) ٢(
 .١٣٥−٤/١٣٤ , املسند ج٨/١٤٣سنن النسائي ج) ٣(
 .٣٢٦−٤/٣٢٥سنن أيب داود ج) ٤(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٥٢ 

هنـى عـن مكامعـة الرجـل الرجـل يف شـعار : وهو عنـد الـدارمي بلفـظ
يس بينهام يشء ومكامعة املرأة املرأة يف شعار واحد لـيس بيـنهام واحد ل
 ينهـى عـن معاكمـة أو كـان رسـول اهللا : وهو عند ابن أيب شـيبة. IQHيشء

مكامعة املرأة املرأة ليس بينهام يشء , ومعاكمة أو مكامعة الرجل الرجل 
 ينهـى عـن كـان :  وهـو يف نـصب الرايـةIRHNيف شعار لـيس بيـنهام يشء

ــة أو مكام ــنهام يشء , وعــن مكامع ــيس بي ــة أو مكاعمــة املــرأة املــرأة ل ع
 ISHNمكاعمة الرجل الرجل ليس بينهام يشء

. أن يضاجع الرجل صاحبه يف ثوب واحـد , وهـي املعانقـة: املكامعة
. ITHأن يلثم الرجل صاحبه بفيه فهي التقبيل , وهـي املعاكمـة: واملكاعمة

  IUHNوإسناد احلديث ضعيف
   *     **   

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٥٦سنن الدارمي ج) ١(
 .٣٩٨–٢/٤/٣٩٧املصنف ج) ٢(
 .٢٥٧−٤/٢٥٦نصب الراية ج) ٣(
 .٤/٣٢٦ , معامل السنن ج١/١٧١غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم ج) ٤(
 .٢/٤٧٨املشكاة ج) ٥(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٥٣   

 

 الفصل الثالث عرش
 واالنحناء والتقبيل يف أقوال العلامء يف مسألة املعانقة

 

 أن مل يكـن مـن عـادة الـصحابة : قال ابن تيمية رمحه اهللا ما ملخـصه
 ملــا كــانوا يعلمــون مــن كراهتــه لــذلك , وال كــان يقــوم يقومــوا للنبــي 

ا بـني القيـام أنه كان يقوم ملن قدم من سفر , وفرقو: بعضهم لبعض وروي
والــذي ينبغــي للنــاس أن يعتــادوا .. إىل الــشخص لتلقيــه , وبــني القيــام لــه

فلـم يكونـوا يعتادونـه : السنة يف ترك القيام املتكرر للقاء , فأما تقبيل اليـد
إال قليال وأما ابتداء مد اليد للناس ليقبلوها وقصده لذلك فينهى عن ذلـك 

 IQHN كان املقبل هو املبتدئ بذلكبال نزاع كائنا من كان , بخالف ما إذا
يف النهي عن املعانقة −احلق أن حديث أنس : وقال األلباين رمحه اهللا

 نص رصيح يف عدم مرشوعية التقبيـل عنـد اللقـاء , وال يـدخل −والتقبيل
 وأما األحاديث التـي فيهـا أن النبـي . يف ذلك تقبيل األوالد والزوجات

 مثل تقبيله واعتناقه لزيـد بـن حارثـة قبل بعض الصحابة يف وقائع خمتلفة
عند قدومه املدينة , وتقبيلـه واعتناقـه أليب اهليـثم بـن التيهـان وغريمهـا , 

 :فاجلواب عنها من وجوه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦٤−٥٦٣خمترص الفتاوى املرصية ص) ١(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٥٤ 

 .أهنا أحاديث معلولة , ال تقوم هبا حجة: األول
ــاين ــذا احلــديث : الث ــارض هب ــا مل جيــز أن يع ــو صــح يشء منه ــه ل أن

 وحيتمــل اخلــصوصية أو غريهــا مــن الــصحيح , ألهنــا فعــل مــن النبــي 
ٌاالحتامالت التي توهن االحتجاج هبا خالف هذا احلديث ; ألنه حـديث 
قويل وخطاب عام موجه إىل األمة فهو حجة عليها ملا تقرر يف األصـول 
أن القول مقدم عىل الفعـل عنـد التعـارض واحلـاظر مقـدم عـىل املبـيح , 

ظر فهـو املقـدم عـىل ٌ قـول وحـا−الذي هو حديث أنـس−وهذا احلديث 
وكــذلك نقــول .. األحاديــث املــذكورة يف املعانقــة والتقبيــل لــو صــحت

ٌلكن قال أنس . بالنسبة لاللتزام واملعانقة أهنا ال ترشع لنهي احلديث عنها
 : كــان أصــحاب النبــي إذا تالقــوا تــصافحوا , وإذا قــدموا مــن ســفر 

لتقـوا صـافحوا ,  إذا اكان أصحاب حممـد : وعن الشعبي قال.. تعانقوا
 .ًوإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا

إن املعانقة يف السفر مستثنى من النهي لفعل الصحابة : فيمكن أن يقال
 .IQHذلك , وعليه حيمل بعض األحاديث املتقدمة إن صحت

ــال البغــوي رمحــه اهللا ــي : وق ــد جــاء عــن النب ــة ق  هنــي عــن املعانق
يب طالــب عنــد قدومــه مــن أرض , وجــاء أنــه عــانق جعفــر بــن أوالتقبيــل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٢−١/٢٥١الصحيحة ج) ١(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٥٥   

 , احلبشة, وأمكـن مـن يـده حتـى قبلـت , وفعـل ذلـك أصـحاب النبـي 
فأما املكروه من املعانقة والتقبيل فام : ٍوليس ذلك بمختلف , ولكل وجه

فعنــد : كــان عــىل وجــه امللــق والتعظــيم ويف احلــرض وأمــا املــأذون فيــه
 , وشدة احلب يف التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب

اهللا, ومن قبل فال يقبل الفم ولكن اليد والرأس واجلبهة , وإنام كـره ذلـك 
يف احلرض فيام يروى , ألنه يكثر وال يستوجبه كل أحد , فإن فعله الرجل 
ببعض النـاس دون بعـض وجـد عليـه الـذين يـرتكهم وظنـوا أنـه قـد قـرص 

 IQHNبحقوقهم , وآثر عليهم , ومتام التحية املصافحة
حــديث أنــس عنــد : قــال: ويف مقدمــة كتــاب الرخــصة يف تقبيــل اليــد

ٍبـاق عـىل عمومـه دون : الرتمذي يف النهي عن املعانقة وااللتزام والتقبيل
ٍنسخ إال بتخصيص نص آخر والـيشء مـن أمـور الـرشع قـد جيـوز وقوعـه 
ًدون تكراره , واختاذ يشء ليس هو بعادة عادة دون دليل العـادة قـد يـؤدي 

َ مل ينقــل لنــا عنــه إال هــذه األحاديــث القليلــة ورســول اهللا . لبدعــةإىل ا ْ ُ
ــده  ــل ي ــضعيفة يف تقبي ــذلك ال ــه, وك ــصافحتهم ل ــيهم وم ــرة لق ــع كث  م

 مع بعضهم , فدل ذلك عىل أنـه ال جيـوز اختـاذ ذلـك عـادة , الصحابة 
 وأما تقبيل املحرم فعىل اجلبهة والرأس , وال IRHNبل العادة يف ذلك بدعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٣−١٢/٢٩٢رشح السنة ج) ١(
 .٢٣الرخصة يف تقبيل اليد ص) ٢(
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 .IQHً أبدا عىل الفميفعل
ُومما اختذ يف عرصنا تقبيل رأس الكبري يف غالب اللقاءات حتى صار 
ُبعض كبار السن يميل رأسه عند سالم اآلخر عليه من أجل تقبيله , ويـرى 
. الذين اختذوا ذلك عادة عند مالقاة من يقدرونه أن ذلك من أجل التقدير

ِر وشـبهه هـو األوىل ; ألن لكن العمل بالسنة يف قرص املعانقة عنـد الـسف ِ ْ
السنة هي املوجهة لكل ما فيه اخلري , ثم إنا مل نقف عىل نـص يـدل عـىل 

 كلــام قــابلوه , أو قــابلوا أبــا بكــر أن الــصحابة يقبلــون رأس رســول اهللا 
 بل جتاوز بعـض النـاس إىل تقبيـل رأس كبـريات وعمر وعثامن وعيل 

 سـبيل التقـدير , فهـذا كلـه السن من غري املحارم عند السالم عليهن عـىل
 .من املحدثات

*     *     * 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٧٧رشعية جاآلداب ال) ١(
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 الفصل الرابع عرش
 )القبلة(يف مسألة التقبيل 

 

ليس الكالم يف هـذا الفـصل عـن تقبيـل األبنـاء والبنـات والزوجـات , 
فذلك من األمور املسلمة , وكذا تقبيـل األطفـال الـصغار , وإنـام الكـالم 

الرجل منـا : ن الغري , وقد تقدم حديث أنسيف تقبيل ما ليس بعورة من بد
ــال ــه? ق ــه ويقبل ــى أخــاه أو صــديقه أفيلتزم ــال»ال«: يلق ــده :   ق أفيأخــذ بي

 ففي هذا احلديث منع الرجل أن يقبل الرجل عند .»نعم«: ويصافحه? قال
 .لقائه والسالم عليه , وقد وجدت آثار تدل عىل جواز ذلك

 وتأييـد األلبـاين هلــذا وقـد تقـدم حتـسني الرتمـذي حلـديث أنـس هـذا
إن هذا احلديث قول وحاظر فهو املقدم عىل األحاديث : التحسني وقوله

 IQHNاملذكورة يف التقبيل لو صحت
يا رسول اهللا أحدنا يلقى صديقه أينحنـي : ولفظ حديث أنس عند أمحد

ــال رســول اهللا  ــه? ق ــال»ال«: ل ــال:  , ق ــه? ق ــه ويقبل ــال»ال«: فيلتزم :  , ق
  IRHN»نعم إن شاء«: فيصافحه? قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٢٥٢الصحيحة ج) ١(
 .٣/١٩٨املسند ج) ٢(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٥٨ 

 :أما اآلثار الدالة عىل جواز تقبيل الرجل لرأس الرجل أو يديه ورجليه
 حديث صفوان بن عسال يف خرب اليهـوديني الـذين أتيـا رسـول اهللا −١
رواه أمحــد .  يــسأالنه عــن تــسع آيــات فأجــاهبم , فقبلــوا يديــه ورجليــه

 وابـن ماجـه ورواه النـسائي. ٌهذا حـديث حـسن صـحيح: والرتمذي وقال
 : وجياب عنه بـIQHNواحلاكم وصححه

 . IRHأن احلديث ضعيف  - أ
 عـن اآليـات التـسع مـن  ; ألن إخبـاره ٌ بأنه خاص بالنبي −ب - ب

 .ٍفهي قضية عني ال يقاس عليها. املعجزات
قـدمنا املدينـة فجعلنـا :  وعن زارع وكان يف وفـد عبـد القـيس قـال−٢

 .ISHرواه أبو داود.  ورجليهنتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول اهللا 
 :جياب عنه من وجهني

 . يستدعي ذلك أن فضل الرسول −أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , املستدرك ٧/١١١ , سنن النسائي ج٥/٣٠٦ , سنن الرتمذي ج٤/٢٣٩املسند ج) ١(

 , املجموع ٨/٥٦٢ , مصنف ابن أيب شيبة ج٢/١٢٢١ , سنن ابن ماجة ج١/٩ج
 .٤٧٨−٤/٤٧٧ج

 .٤/٢٥٨ , نصب الراية ج٤٢٠−٢١/٤١٩البدر املنري ج: انظر) ٢(
 .٣/٢٧٨ , كشف األستار ج٩/٣٨٩ , جممع ج٣٩٦−٥/٣٩٥سنن أيب داود ج) ٣(
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 IQHN أن احلديث ضعيف−ب
رواه ابـن أيب . قبلنا يد النبـي :  وعن ابن عمر ريض اله عنهام قال−٣

 : واجلواب عنه من وجوه. IRHشيبة وابن ماجة
 .ISH أن احلديث ضعيف−أ

 .قبول املعذرة كان ذلك من قبيل االعتذار و−ب
 . فهي قضية عني ال يقاس عليها−ج
:  فقـالجاء أعرايب إىل النبـي :  عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال−٤

إن : اذهــب إىل تلــك الــشجرة فادعهــا فــذهب إليهــا فقــال: أرين آيــة? قــال
 يدعوك , فاملت عىل كل جانب منها حتى قلعت عروقها ثم رسول اهللا 

 أن ترجع , فقـام  فأمرها رسول اهللا ول اهللا أقبلت حتى جاءت إىل رس
رواه البـزار والبيهقـي يف دالئـل . الرجل فقبل رأسه ويديه ورجليه وأسـلم

 :اجلواب عنه من وجوه.  ITHالنبوة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , التعليـق عـىل كتـاب القبـل ٦٠التعليق عىل كتـاب الرخـصة يف تقبيـل اليـد ص: انظر) ١(
 .٢١/٤١٨ , البدر املنري ج٧٢واملعانقة البن األعرايب ص

 . ٢/١٢٢١ , سنن ابن ماجة ج٨/٥٦٢املصنف ج) ٢(
البــدر املنــري ,  ٣٤ , ٣٢عمــرو عبــد املــنعم ســليم ص: ملعانقــة حتقيــقالقبــل وا: انظـر) ٣(

 .٨/٤٢ , جممع الزوائد ج٢١/٤١٩ج
 .١٧−٦/١٦ , دالئل النبوة ج١٣٣−٣/١٣٢كشف األستار ج) ٤(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٦٠ 

 IQHNٌ أن احلديث ضعيف , وإسناده منكر−أ
 . لوجود املعجزة أن هذا خاص بالنبي −ب
 .  فهي قضية عني ال عموم هلا−ج
رواه ابـن أيب . أن أبـا عبيـدة قبـل يـد عمـر:  بـن سـلمةوعن متـيم -٥
 . IRHشيبة

 ISHNأن سنده ضعيف: واجلواب عنه
لقيـت واثلـة بـن األسـقع :  وعن حييـى بـن احلـارث الـذماري قـال−٦
أعطنـي يـدك : قلـت. نعـم: قـال? بايعـت بيـدك هـذه رسـول اهللا : فقلت
فيـه عبـد امللـك : يرواه الطـرباين , قـال اهليثمـ. , فأعطانيها فقبلتهاأقبلها

 IUHNأنه ضعيف:  واجلواب عنهITHNالقاري مل أعرفه
بايعـت :  وعن عبـد الـرمحن بـن رزيـن عـن سـلمة بـن األكـوع قـال−٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القبــل ,  ٦٤حممــود بــن حممــد احلــداد ص: الرخــصة يف تقبيــل اليــد حتقيــق: انظــر) ١(

 .٤/٢٥٩ الراية ج , نصب٧٣عمرو عبد املنعم سليم ص: واملعانقة حتقيق
 .٨/٥٦٢املصنف ج) ٢(
 .٣٦القبل واملعانقة ص: انظر) ٣(
 .٨/٤٢جممع ج) ٤(
 .٦٤نفسه , القبل واملعانقة ص) ٥(
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ــم ينكــر ذلــكرســول اهللا  ــا فل ــدي هــذه, فقبلناه رواه الطــرباين يف .  بي
 IRHNأنه ضعيف: واجلواب عنه. IQHاألوسط
 فقـرع البـاب فقـام إليـه  قدم زيـد بـن حارثـة املدينـة فـأتى النبـي −٨

 وســنده ISHرواه الرتمــذي.  جيــر ثوبــه فاعتنقــه وقبلــهً عريانــارســول اهللا 
 .ITHضعيف
:  يـصافحكم إذا لقيتمـوه? قـالهل كان رسول اهللا :  قيل أليب ذر−٩

َّما لقيته قـط إال صـافحني وبعـث إيل ذات يـوم ومل أكـن يف أهـيل , فلـام 
فــالتزمني , فكانــت تلــك أجــود جئــت أخــربت فأتيتــه وهــو عــىل رسيــر , 

 IVHNاحلديث إسناده ضعيف. IUHرواه أبو داود. وأجود
 تلقى جعفر بن أيب طالب فالتزمـه , وقبـل مـا  وعن الشعبي أنه −١٠

لكن كتاب البدر املنري قـد ذكـر طرقـه , وبـني . IWHرواه أبو داود. بني عينيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨/٤٢جممع ج) ١(
 .٦٤القبل واملعانقة ص: انظر) ٢(
 .٧٧−٥/٧٦سنن الرتمذي ج) ٣(
 .١٢/٢٩١هامش رشح السنة ج) ٤(
 .٣٩٠−٥/٣٨٩سنن أيب داود ج) ٥(
 .٤/٢٦٠ , نصب الراية ج٢/٥٤٨جاملشكاة ) ٦(
 .٥/٣٩٢سنن أيب داود ج) ٧(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٦٢ 

أي : نـى التزمـه ومعISHN, واأللبـاينIRH وكذا احلـافظ ابـن حجـرIQHضعفها
 .عانقه

وقد أوضح الشيخ األلباين هذا األمر من خالل األحاديث التي أوردها 
: النهي عن التقبيـل عنـد اللقـاء: يف هذا املوضوع , حيث قال ما خالصته

ال ولكن تصافحوا يعني ال ينحني لـصديقه وال يلتزمـه  (١٦٠:حديث رقم
قـال .. البيهقـي وأمحـدرواه الرتمـذي وابـن ماجـه و) وال يقبله حني يلقـاه

فيلتزمه :  , قال»ال«: رجل يا رسول اهللا أحدنا يلقى صديقه أينحني له? قال
ولفظ ابـن ماجـه . »نعم إن شاء«: فيصافحه? قال:  , قال»ال«: ويقبله? قال
 .»ال ولكن تصافحوا«: نحوه وفيه

ــو  ــضا حممــد بــن يوســف الفريــايب والباغنــدي وأب ًواحلــديث رواه أي
: وقـال الرتمـذي. والضياء املقديس كلهم عن حنظلة بـهحممد املخلدي 

وهو كام قال , أو أعىل , فإن رجاله كلهم ثقات غـري : قلت. حديث حسن
ــد  ــه عن ــإهنم ضــعفوه , ولكــنهم مل يتهمــوه , ويقــوى حديث ــة هــذا ف حنظل

إذا عرفـت هـذا ففيـه رد عـىل : املتابعة , ثم ذكـر طرقـا للمتابعـة , ثـم قـال
فاحلق أن .. شتغلني باحلديث املجيزين للتقبيلبعض املعارصين من امل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٣٦−٢١/٤٢٩البدر املنري ج) ١(
 .٦٠−١١/٥٩الفتح ج) ٢(
 .٢/٥٤٩املشكاة ج) ٣(
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احلديث الذي معنا نص رصيح يف عدم مرشوعية التقبيل عند اللقاء , وال 
يدخل يف ذلك تقبيل األوالد والزوجات , وأما األحاديث التي فيها تقبيل 

 :عند اللقاء , فاجلواب عنها من وجوه
 .أهنا أحاديث معلولة , ال تقوم هبا حجة: األول
أنــه لــو صــح يشء منهــا مل جيــز أن يعــارض هبــا هــذا احلــديث : الثــاين

الــصحيح , ألن تلــك فعــل , والفعــل يقتــيض اخلــصوصية أو غريهــا مــن 
االحتامالت التي توهن االحتجاج هبا , بخالف هذا احلـديث ألنـه قـويل 
وخطــاب عــام موجــه إىل األمــة , فهــو حجــة عليهــا , ملــا تقــرر يف علــم 

دم عىل الفعل عنـد التعـارض واحلـاظر مقـدم عـىل أن القول مق: األصول
 .املبيح

وهذا احلديث قول وحاظر , فهو املقدم عىل األحاديث املذكورة يف 
التقبيل لو صحت , وحتمل املعانقة فيها عىل حالـة الـسفر كـام روي عـن 

 إذا التقـوا تـصافحوا فـإذا أنس وعن الـشعبي كـان أصـحاب رسـول اهللا 
كــام جــاء ذلــك عــن الــشعبي عنــد . م بعــضاقــدموا مــن ســفر عــانق بعــضه

 .IQHورجاله رجال الصحيح. الطرباين يف األوسط
فأحاديث املعانقة للقادم من سفر , وحديث أنـس يف املـصافحة لغـري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥٢−١/٢٤٨الصحيحة ج: راجع) ١(
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 IQHNواهللا أعلم. القادم من سفر
ملـا قـدم جعفـر :  حـديث جعفـر فقـال− رمحه اهللا −وقد أعاد األلباين 

َّة قبـل رسـول اهللا  من أرض احلبـشعىل رسول اهللا  َ مـا بـني عينيـه ثـم 
َمـا أدري بقـدوم جعفـر أرس أو بفـتح خيـرب?: قال إسـناده : رواه الطـرباين. ُ

جيد وقد كنت منذ بعيد ال أرى تقبيل ما بني العينني لضعف حديث جعفـر 
املعجـم "هذه بسبب اإلرسال , وعدم وقويف عىل شاهد معترب فلام طبـع 

 وعـىل ترمجتـه عنـد "ْأنس بن سلم" طريق  وقفت عىل إسناده من"الكبري
ابــن عــساكر وتبــني يل أنــه شــاهد قــوي للحــديث املرســل رأيــت أنــه مــن 

وصـفة هـذا اللقـاء جلعفـر كانـت عنـد . IRHَّالواجب عيل نرشه أداء لألمانة
 .القدوم من السفر

*      *       * 
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ــة األحــوذي ج: راجــع) ١( ــع , ٣/١٩٨ , املــسند ج٥٢٤–٧/٥٢٣حتف ســنن الرتمــذي م

−٧/٩٩ , الــسنن الكــربى ج٢/١٢٢٠ , ســنن ابــن ماجــة ج٥١٥−٧/٥١٤التحفــة ج
 .٨/٣٦ , جممع الزوائد ج١٠٠

 . ٦/١/٣٣٢/٣٣٨الصحيحة ج) ٢(
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 الفصل اخلامس عرش
 يف استبدال السالم بغريه من الكالم

 

اإلنسان يف الغالب بعادة من يعارص من الناس حتى ولـو كـان يف يتأثر 
 .ذلك إمهال لبعض تعاليم اإلسالم

فإذا نظرنا ما يتعلق بالتحية اإلسالمية وجدنا أكثر الناس ال يؤدي التحية 
اإلسالمية املرشوعة بل استبدلوها بام يوجـد يف بالدهـم , فـإن كـانوا يف 

حتيتهم صبحك اهللا باخلري أو يـا صـباح بلد عربية يعم فيها التساهل رأيت 
طـاب : صـبحك اهللا بالـسعادة , أو: بـاخلري , أو: اهللا باخلري أو: اخلري , أو

: ال أوحـــش اهللا منـــك , أو يعكـــس فيقـــول: مرحـــب , أو: صـــباحك , أو
كيـف احلـال باللغـة : صـباح الفـل أو يقـول: صباح النور أو: أوحشتنا , أو

ُأو : ي من يعرفه باسمه بحروف تنبيه كأن يقولالعربية أو لغة بلده , أو يناد
عيل فيشبع اهلمزة بالضمة لتقوم مقـام حـرف النـداء , أو حيييـه باللعنـة أو 

 .بأي سب ولو كان قبيحا
ُ حييـي − من غـري املـسلمني ومـن املـسلمني −وأهل اللغة اإلنجليزية 

هوريـو : بعضهم بلغتهم عىل هذا النمط , وقد خيترصون كغريهم حتيتهم
فـصارت التحيـة اإلسـالمية . هاي  مع رفع اليـد واالبتـسام: فيقول املسلم

الــسالم : مزامحـة بنحــو مـا تقــدم مـن الكلــامت فـإذا اقتــرص املـسلم عــىل



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٦٦ 

صـباح : صـبحك اهللا بـاخلري , أو: عليكم , ومل يقـل بعـدها للمـسلم عليـه
 .اخلري كان عند نفسه أو عند السامع كأنه مل يسلم

ًأنعم صباحا , وأنعم مساءا , :  التحية اجلاهليةوهذا رجوع بالسالم إىل ً
ًوختترص بعم صباحا , وعم مساءا صـبحك : واستعملها املسلمون بنحو. ً

يا صباح اخلري وذكر لفظ اجلاللة ال يزيد عن تربيـر التحيـة : اهللا باخلري أو
: السالم عليكم كان اجلواب من اآلخـر: اجلاهلية , فإذا سلم مسلم بقوله

بـل . ً , فصار صباح اخلري عند الكثري مـساويا لتحيـة اإلسـالمصباح اخلري
صباح اخلري , وشاع يف مدن إسـالمية : ًالسالم عليكم متهيدا لقول: صار

ًمرحب ابتداءا وجوابا: االقتصار بالتحية عىل كلمة ً. 
ومع طول الزمان وخمالطـة املـسلمني لغـريهم ممـن ال يعـرف الـسالم 

َّه , فلتلك املالبسات خف السالم اإلسـالمي اإلسالمي , أو يعرفه ويزدري
ِعند البعض , أو استهني به , واعتاضوا عنه بـ كيفـك , : كيـف احلـال , أو: ُ

 .مرحب: أو
: واستبدله البعض إذا مـر بمـن يتهـاون بمهنـتهم أو لـصغر سـنهم بقولـه

أو كيف أصبحت وكيف أمسيت , فقـد وجـدت يف . القوة: قواكم اهللا , أو
 :اال عن حالة مرضية أو عن احلالة اإليامنيةبعض اآلثار سؤ

 , وكام حـصل يف طـاعون عمـواس ,  كام حصل يف مرض النبي −أ
فكانت الدواعي متوفرة ليسأل الشخص أخاه املسلم عـن حالـه , ثـم كثـر 
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 : ومن أمثلة ذلكIQHNذلك حتى أقيم مقام التحية
ه مــن متــام عيــادة املــريض أن يــضع أحــدكم يــده عــىل جبهتــ:  أثــر−١

رواه أمحــد والرتمـذي والنــسائي وضـعفه وابــن أيب . كيــف هـو?: ويـسأله
 .IRHالدنيا والبيهقي

مـن متـام عيـادة املـريض أن تـضع يـدك عـىل املـريض :  ويف لفظ−٢
 .رواه ابن أيب الدنيا. كيف أصبح وكيف أمسى: وتقول
مـن متـام عيـادة املـريض أن تـضع يـدك عـىل املـريض :  ويف لفظ−٣

 وكيــف أمــسيت? رواه ابــن الــسني والعقــييل يف كيــف أصــبحت: وتقــول
 ISHNالضعفاء

بـاب كيـف أصـبحت?  ثـم أورد :  ويف األدب املفرد قال البخاري−٤
كيـف «:  إذا مـر بـه يقـولأن سعد بن معاذ ملا أصـيب كـان النبـي : حتته

 .»أصبحت
كيف أصبحت? فقال النبـي :  فقال عىل النبي  ودخل أبو بكر −٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٠٠ , روح املعاين ج٦٠−١١/٥٩فتح الباري ج: راجع) ١(
 , سنن ٤٠٦−٢/٤٠٥ , الآللئ املصنوعة ج٢/٣٥٧تنـزيه الرشيعة املرفوعة ج) ٢(

 .٥/٧٦الرتمذي ج
 .٣/٦١ري ج , الضعفاء الكب٥٣٦عمل اليوم والليلة ) ٣(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٦٨ 

 :»يصبح صائام ومل يعد سقيامصالح من رجل مل ً ً«IQHN 
بخـري  «: كيف أصـبحت? قـالقيل للنبي :  ومن حديث جابر قال−٦

ًمن رجل صالح مل يصبح صائام ومل يعد سقيام  . رواه ابن ماجه»ً
هذا إسناد ضعيف , عبـد اهللا بـن : قال البوصريي يف كالمه عىل إسناده

و حـاتم وأبـو داود مسلم هو ابن هرمز املكي ضعفه أمحد وابن معـني وأبـ
: قال ابن حبـان. ًكان ضعيفا عندنا: قال ابن املديني. IRHوالنسائي وغريهم

كان ممن يروي عـن الثقـات مـا ال يـشبه فوجـب التنكـب عـن روايتـه عنـد 
 .ISHاالحتجاج به

ــداودي ــني عــن ال ــن الت ــف : وحكــى اب ــاس كي ــا اســتعمل الن أن أول م
ولية عىل ما وقـع يف وحتمل هذه األ.. أصبحت يف زمن طاعون عمواس

اإلسالم ألن اإلسالم جاء بمرشوعية السالم للمتالقني , ثم حدث السؤال 
السالم علـيكم , فأمـا : إنام كانوا يقولون: وعن احلسن قال. ITHعن احلال

فكيــف أصــبحت عافــاك اهللا , وكيــف أمــسيت أصــلحك اهللا? فــإن : اليــوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , كنـز ٣/١٨٣ , وذكر ضعف حديث أيب بكر يف املجمع ج١١/٥٩فتح الباري ج) ١(
 .١٠٤−٩/١٠٣العامل ج

 .٢/٢٤٨مصباح الزجاجة ج) ٢(
 .٢/٥٠٣ , ميزان االعتدال ج٢/٢٦املجروحني ج: راجع) ٣(
 .٦٠−١١/٥٩فتح الباري ج: راجع) ٤(
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كذا يف احلاوي , ولعل  IQHNأخذنا نقول هلم كانت بدعة وإال غضبوا علينا
 .فإن أخذنا بقوهلم وإال غضبوا علينا: العبارة

 .IRHوما جاء من التحية بكيف أصبحت فهو ضعيف: قال ابن مفلح
               : عن احلالة اإليامنية ففيه آثارأما السؤال بكيف أصبحت 

 قعودا إذ أقبل راكـب حتـى  قال كنا عند النبي  عن ابن مسعود −١
يـا رسـول اهللا إين أتيتــك أسـألك عـن عالمـة اهللا فـيمن يريــد :  فقـالأنـاخ ,

أصـبحت : كيف أصـبحت? قـال: وعالمته فيمن ال يريد? فقال له النبي 
أحب اخلري وأهله , ومن يعمل به , وإن عملت به أيقنت ثوابه , وإن فاتني 

هـذه عالمـة اهللا فـيمن يريـد ولـو «: فقال له النبـي .  منه يشء حزنت عليه
رواه أبـو نعـيم . »ٍأرادك لألخرى هليأك هلا , ثم ال يبايل يف أي واد هلكت

مل أجـد لـه : وقـال ابـن الـسبكي. إنـه منكـر: وابن عساكر وابن عدي وقال
 .هذا منكر: وقال يف امليزانISHNًإسنادا
: حارثة بن النعامن األنصاري قـال:  وعن احلارث بن مالك , وقيل−٢

ًأصبحت مؤمنـا : ? قلت» أصبحت يا حارثكيف«:  فقالمررت بالنبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٢٨احلاوي للفتاوي ج) ١(
 .١/٤٨٨اآلداب الرشعية ج) ٢(
 .٥/٢١٨١ , ختريج أحاديث اإلحياء ج١٠٥−١١/١٠٤الكنـز ج) ٣(
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? »فـإن لكـل يشء حقيقـة فـام حقيقـة إيامنـك! انظر ما تقـول«: حقا , فقال
قد عزفت عن الدنيا وأسهرت لذلك لييل وأظمأت هناري , وكـأين : قلت

أنظر إىل عرش ريب بارزا , وكأين أنظـر إىل أهـل اجلنـة يتـزاورون فيهـا , 
 »عرفت فالزم! يا حارث«: ون فيها , فقالوكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغ

بعـد أن سـاق إحـدى : قـال البيهقـي. رواه الطرباين وأبـو نعـيم. قاهلا ثالثا
هذا منكر , وقد خبط فيه يوسف بن عطية الصفار , : روايات هذا احلديث

يوسـف بـن : ًوهو ضعيف جدا , بـل جممـع عـىل ضـعفه , وقـال اهليثمـي
 .IQHعطية ال حيتج به

مل : ي نحوه عن عوف بـن مالـك فقـال يف حاشـية املـصنفوأما ما رو
 عـن ًوروي نحـوه أيـضا. IRHنفز به , وإنام املعروف عن احلارث بن مالك

يف ســنده بــشري وهــو : لكــن قــال الــشيخ األلبــاين رمحــه اهللا. زيــد اخليــل
 .     ISHجمهول بنقل احلديث , وال يتابع عليه , وأخرجه العقييل يف الضعفاء

   *      **    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , كنـز العامل ٢/٣١١ , تنـزيه الرشيعة ج٤٣−١١/٤٢مصنف ابن أيب شيبة ج: انظر) ١(

 .١/٥٧ , جممع الزوائد ج٣٥٤−١٣/٣٥١وحاشيته ج
 .١١/٤٢حاشية املصنف ج) ٢(
 .١/١٨١السنة البن أيب عاصم ج) ٣(
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 الفصل السادس عرش
 يف أولويات السالم

 

 :القدوم عىل جلوس
إذا انتهـى أحـدكم إىل املجلـس فليـسلم , فـإن بـدا لـه أن «:  عنه −١

 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنـسائي وابـن حبـان .»جيلس فليجلس
إذا ورد وارد عىل قعود أو قاعد فـإن الـوارد يبـدأ :  قال النوويIQHواحلاكم

ًالم بكل حال , سواء كان صغريا أو كبريا , قلـيال أو كثـريابالس ًIRHN كـذا يف 
 ISHNالطرباين

ــه −٢ ــد , «:  عن ــسلم الراكــب عــىل املــايش واملــايش عــىل القاع ي
رواه . »والصغري عىل الكبري , واملايش عىل القـائم , والقليـل عـىل الكثـري

 ITHNالرتمذي
وض املــايش بــأن يبــدأه  فــألن لــه مزيــة عــىل املــايش , فعــأمــا الراكــب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧/٤٨٥ , حتفة األحوذي ج١٧/٣٣٦بلوغ األماين ج) ١(
 . ١١/١٧ , فتح الباري ج٤/٤٦٦نفسه , املجموع ج) ٢(
 .٥/٢٦٧حاشية ابن عابدين ج) ٣(
 .١٧/٣٣٦ , الفتح الرباين ج٤٨٤−٧/٤٨٣سنن الرتمذي مع التحفة ج: راجع) ٤(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٧٢ 

الراكب بالـسالم ; ولـئال يتكـرب بركوبـه , فريجـع إىل التواضـع ليـسلم مـن 
 .الزهو

وأما تسليم القليل عىل الكثـري فـألن حقهـم أعظـم , وأمـا تـسليم املـار 
عىل القائم أو القاعد فلشبهه بالداخل عىل أهل املنـزل وإلزالة ما يتومهه 

ان راكبا , فابتداؤه بالسالم أمن منـه وأنـس القاعد منه من الرش , سيام إذا ك
إليه ; وألن القاعد يشق عليه مراعاة املارين مع كثرهتم , بخالف املار فال 

 .مشقة عليه
ًوتــسليم الــصغري عــىل الكبــري مراعــاة للــسن وهــذا عنــد التــساوي يف 
املقابلة , بأن يكونا ماشيني كليهام أو راكبني , أمـا إن كـان أحـدمها راكبـا 

 . IQHًخر ماشيا بدأ الراكب حسب نص احلديثواآل
 هذه املناسبات ال يعرتض عليها بجزئيات ختالفها ; ألهنا مل تنـصب −١

نصب العلل الواجبـة االعتبـار حتـى ال جيـوز أن يعـدل عنهـا حتـى لـو ابتـدأ 
املــايش فــسلم عــىل الراكــب مل يمتنــع ; ألنــه ممتثــل لألمــر بإظهــار الــسالم 

ة ما ثبـت يف احلـديث أوىل وهـو خـرب بمعنـى األمـر وإفشائه , غري أن مراعا
عىل سبيل االستحباب , وال يلزم مـن تـرك املـستحب الكراهـة , بـل يكـون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , بلــــوغ األمــــاين ٧/٤٨٣ , حتفــــة األحــــوذي ج١١/١٧فــــتح البــــاري ج: راجــــع) ١(

 .١٧/٣٣٦ج



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٧٣   

خالف األوىل , فلو ترك املأمور باالبتـداء فبـدأه اآلخـر كـان املـأمور تاركـا 
 .IQHًللمستحب واآلخر فاعال للسنة إال إن بادر فيكون تاركا للمستحب أيضا

 تساوى املتالقيان من كل وجه  فكل منهام مأمور باالبتداء ,  أما إذا−٢
: فيستحب لكل واحد منهام أن حيرص عـىل االبتـداء بالـسالم ; لقولـه 

 IRHN رواه البخاري وأمحد ومسلم.»وخريمها الذي يبدأ بالسالم«
إن أوىل النـاس بـاهللا مـن «: قـال رسـول اهللا :  قـالوعن أيب أمامة 

واه أبو داود بإسناد حـسن وأمحـد والرتمـذي وقـال يف ر. »بدأهم بالسالم
أوالمهـا «: يا رسول اهللا الرجالن يلتقيان أحدمها يبدأ بالسالم قال: روايته

 ISHNٌحديث حسن: قال الرتمذي. »باهللا تعاىل
 ال حيل للمـسلم أن هيجـر أخـاه فـوق ثـالث ليـال , يلتقيـان«: وعنه 

  ITHN رواه أمحد» بالسالمفيصد هذا ويصد هذا , وخريمها الذي يبدأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١/١٧الباري جفتح ) ١(
 , صحيح ٤٧٣األرناؤط ص:  , رياض الصاحلني حتقيق١١/١٦فتح الباري ج: راجع) ٢(

 , صحيح مسلم ٤٢٢−٤٢١, ٥/٤١٦ , املسند ج٢٣٠٢, ٥/٢٢٥٦البخاري ج
 .٤/١٩٨٤ج

 , ٩/٣, كنـز العامل ج٤/٤٦٥ , املجموع ج٧/٤٧٢سنن الرتمذي مع التحفة ج) ٣(
 .٢٦٤  ,٢٦١ , ٥/٢٥٤ , املسند ج١١٧−١١٦

 .٤١٦نفسه ) ٤(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٧٤ 

 

 الفصل السابع عرش
 ِيف ترحيب املستقبل بالقادم

 

ــة  ــشاشة والكلــامت الطيب ــادم بالب مــن اآلداب اإلســالمية اســتقبال الق
املباحة التي تدخل عليه األنس والرسور , وتـذهب عنـه الوحـشة , إذ أن 

 فقـد .مرحبـا:  القولية والفعليـة كاالسـتقبال بقـولذلك سنة رسول اهللا 
 واستعملتها العرب وأكثـرت منهـا تريـد IQHNقاهلا رسول اهللا رسول اهللا 
 .بذلك الرب وحسن اللقاء

ــه رســول اهللا −١ ــة صــدقة«:  فمــن ذلــك قول  متفــق »والكلمــة الطيب
 IRHNعليه
ًال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجـه «:  وقوله −٢
بـرش واالبتـسام , وذلـك ملـا فيـه من ال:  بوجه طليقISHN رواه مسلم»طليق

مــن إينــاس األخ ودفــع اإلحيــاش عنــه وجــرب خــاطره , وبــذلك حيــصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٠٢٦صحيح مسلم ج) ١(
 .٢/٦٩٩ , صحيح مسلم ج٣/١٠٥٩صحيح البخاري ج) ٢(
 , رياض ١٠/٢٣٨ , روضة الطالبني ج١/١٨٧رشح مسلم للنووي ج: راجع) ٣(

 .٢٥٠ , ٧٠الصاحلني ص



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٧٥   

 IQHNالتآلف املطلوب بني املؤمنني
 رواه الرتمــذي وابــن »تبــسمك يف وجــه أخيــك صــدقة«:  وعنــه −٣
 IRHNحبان
الوفـد غـري «:  أو قـال»مرحبـا بـالقوم«:  لوفـد عبـد القـيس وقال −٤

 .»خزايا وال ندامى
 .»مرحبا بأم هانئ«:  ألم هانئ وقال −٥
 .»مرحبا بابنتي«:  لبنته فاطمة ريض اهللا عنها وقال −٦
 .»مرحبا بك وعليك السالم«:  أليب بشري احلارثي وقال −٧
مرحبـــا «:  ويف قـــصة عكرمـــة بـــن أيب جهـــل قـــال رســـول اهللا −٨

 .ISH»بالراكب املهاجر
الــداخل دهــشة فتلقــوه ب:  وعــن احلــسن بــن عــيل ريض اهللا عــنهام−٩

 .ITHبمرحبا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٠نفسه من احلاشية ص) ١(
 , كنـز ٢/١١٢ , السلسلة الصحيحة ج٦/٨٩سنن الرتمذي مع حتفة األحوذي ج) ٢(

 .٦/٤١٠العامل ج
 .١/١٣١فتح الباري ج: راجع) ٣(
 .٩/١٥٦كنـز العامل ) ٤(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٧٦ 

ًأهال وسهال ومرحبا: ومن هذا قوهلم للوافد أما االكتفاء بذلك حتيـة . ً
وجوابا فـال تتـأدى بـه التحيـة اإلسـالمية , فاقتـصار بعـض املـسلمني يف 

 .  IQHسالمهم وجواهبم عىل مثل ذلك غفلة وإمهال للسالم املرشوع
 

  *     * *    
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٨−٢٤/١١٧ , فتاوى اللجنة العلمية واإلفتاء ج٥/١١١تفسري املراغي ج) ١(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٧٧   

 

 ن عرشالفصل الثام
 السالم عند االنرصاف كالسالم عند اللقاء وكذا اجلواب

 

إذا انتهى أحدكم إىل املجلـس فليـسلم , فـإذا أراد «: قال رسول اهللا 
 رواه أمحـد وأبـو داود »أن يقوم فليسلم , فليست األوىل بأحق من اآلخرة

إذا قعـد أحـدكم فليـسلم وإذا قـام فليـسلم , «:  وعند النسائيIQHNوالرتمذي
 IRHN»ليست األوىل أحق من اآلخرةف

ٍفهذا من أدلة إفشاء السالم , وأن يكرر عند كل تغيـري حـال ولكـل جـاء 
ٍوغاد , فالسالم سنة عند االنرصاف كام هو سنة عند اللقـاء ,  فكـام جيـب 

 ISHNالرد للسالم عند اللقاء , كذلك جيب الرد عند سالم االنرصاف
ن املجلـس أدب مـرتوك يف بعـض السالم عنـد القيـام مـ: قال األلباين

البالد , وأحق من يقوم بإحيائـه هـم أهـل العلـم وطالبـه , فينبغـي هلـم إذا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــود ٤٣٩ , ٢٨٧ , ٣/٢٣٠ , ج٢/٢٨٧املـــسند ج) ١( ـــع عـــون املعب  , ســـنن أيب داود م
, ٧/٤٨٥نن الرتمذي مع التحفة جس,  ٣٠٦ , ١/٢٣ج , السلسلة الصحيحة ١٤/٧٨ج

 .١٤٤ , ١٣٩ ١٢٤ , ٩/١٢٣الكنـز ج
 .٤/٤٦٦املجموع ج, ٧/٤٨٦ , حتفة األحوذي ج١٤/٧١ود جعون املعب: راجع) ٢(
 .١١/١٩فتح الباري ج) ٣(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٧٨ 

ًدخلوا عىل الطالب يف غرفة الدرس مثال أن يسلموا , وكذلك إذا خرجوا 
 . IQHفليست األوىل بأحق من اآلخرة , فذلك من إفشاء السالم املأمور به

 
*     *     * 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٠٨سلسلة األحاديث الصحيحة ج) ١(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٧٩   

 

 سع عرشالفصل التا
 أقل السالم اإلسالمي وإجابته

 

 : للسالم اإلسالمي وإجابته إال بأمرينًال يكون املسلم مؤديا
ـــة : األول ـــصيغة املـــرشوعة يف التحي ـــب بال ـــأيت املـــسلم واملجي ِّأن ي

الـسالم علـيكم : ِّاإلسالمية كاملـة ال مبتـورة , بـأن يقـول املـسلم يف سـالمه
ِّكم السالم , فإن اقتـرص املـسلم يف وعليكم السالم أو علي: ويقول املجيب

 .سالمه عىل نطق السني والالم مل يستحق جوابا  كام لو اقترص عىل اإلشارة
َّأن يرفــع املــسلم صــوته بحيــث يــسمع املــسلم عليــه الــسالم , : الثــاين ِّ

ِّويسمع املسلم اإلجابة عنـد اإلمكـان, فـإن مل حيـصل سـامع مل يـستحق 
َّحتـى يـسمع مـن سـلم IQHض عـن املجيـبِّاملسلم جوابا ومل يسقط الفـر ُ

 .لعدم حتقق اإلتيان باملرشوع. عند التمكن
واستدل باألمر بإفشاء السالم عىل أنـه ال يكفـي الـسالم : قال ابن حجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , فتح الباري ٤٦٣−٤/٤٦١ , املجموع ج١٤١−١٤/١٤٠رشح مسلم للنووي ج) ١(

 .٥/٣٨٦سنن أيب داود ج:  , وراجع٤٦ ١٩−١٨ , ١١/١٤ج
 



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٨٠ 

IQHNًرسا , بل يشرتط اجلهر, وأقله أن يسمع يف االبتداء ويف اجلواب 

 .كنقدر اإلبالغ عند التمIRHفالسنة يف السالم واجلواب اجلهر
 

*     *     * 
 
 
 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١/١٩فتح الباري ج) ١(
 .٤/٤٦١ , املجموع ج٥/١٩٥تفسري القرطبي ج) ٢(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٨١   

 

 الفصل العرشون
 مقام اإلشارة بالتحية اإلسالمية

 

جاء النهي يف الرشيعة اإلسالمية عـن االكتفـاء باإلشـارة بالتحيـة , وأن 
. IQHذلك من حتيات مـن قبلنـا , يف اخلـرب الـذي رواه النـسائي بـسند جيـد
ًوالنهي يف ذلك خمصوص بمن قدر عىل اللفظ حـسا ورشعـا كـامل تلبس ً

ًبأمر ال يتمكن معه من الرد لفظا كاملصيل والبعيد واألخرس وكذا األصم 
أو كراهية توجيه النظر إىل النساء , ففي مثل هـذه األحـوال يـشري املـسلم 
ِّمع نطقه بالسالم وكذا يشري املسلم عليه بالرد ملثل هـذه األعـذار غـري أن  َ

 وأقل مـا IRHNب بيده فقطاملصيل ال يسلم ابتداء عىل غريه بل يشري باجلوا
َّحيصل به وجوب الرد أن يسمع املـسلم عليـه يف حـال القـرب ويـستعان  َ

 .ISHباإلشارة يف حال البعد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , ســنن الرتمــذي مــع حتفــة ١٩ , ١١/١٤الــوارد يف ذلــك يف فــتح البــاري ج: راجــع) ١(
 .٤٧٣−٧/٤٧٢األحوذي ج

رتمـذي مـع حتفـة األحـوذي  , سـنن ال١٩ , ١١/١٤الوارد يف ذلك يف فـتح البـاري ج) ٢(
 , فــتح البــاري ٧/٤٧٥ مــن الرتمــذي والتحفــة ج٢/٣٦٣ , وكــذا ج٤٧٣−٧/٤٧٢ج
 .٥/٢٦٥ , حاشية ابن عابدين ج٤٦٢−٤/٤٦١ , املجموع ج١١/١٤ج

 .٢٤/١٢٥فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج: راجع) ٣(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٨٢ 

 يرد السالم بيده وال برأسه وال أصـبعه إال يف مل يكن : قال ابن القيم
 IQHNالصالة , فإنه كان يرد عىل من سلم عليه إشارة

 
*     *    * 
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 .٢/٤١٧زاد املعاد ج) ١(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٨٣   

 

 ي والعرشونالفصل احلاد
َّالتحية اإلسالمية سمة أمانية ٌَ ِ 

 

فيهـا خـري ) الـسالم علـيكم: (التحية اإلسالمية تأمني للبرشية التـي هـي
كثري فبسبب تقديمها للمقابل حيصل األنـس والطمأنينـة وتـزول الوحـشة 
ِّوحيصل األمان فينبغي للمسلم املسلم واملجيب أن يقدرها قدرها , وأن 

 .بيني وبينك اهللا: ِّ, فكأن املسلم واملجيب يقولال يتهاون بمدلوهلا 
{  ~  �   ¡    ﴿:فالسالم اسم من أسامء اهللا , كـام يف قولـه تعـاىل

: ويف احلديث. ] ٢٣: احلرش[ ﴾¢    £     ¤    ¥  ¦  §  ¨
 رواه البـزار »السالم اسم من أسامء اهللا وضـعه يف األرض فأفـشوه بيـنكم«

 . IQHوالبخاري يف األدب املفرد
أن السالم اسم من أسـامء اهللا تعـاىل «: وعن ابن عباس ريض اهللا عنهام

ُعظيم جعله ذمة بني خلقه , فإذا سلم املسلم عىل املسلم فقد حـرم عليـه  َّ
 .IRH رواه الديلمي يف مسند الفردوس»أن يذكره إال بخري

: وروى اإلمام أمحد وأبو يعىل وابن حبان والبخاري يف األدب املفرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٧ , ١١٦ ١١٤ , ٩/١١٣, الكنـز ج ٤/٥١٨ , ج١/٢٠٨الصحيحة ج) ١(
 .نفسه) ٢(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٨٤ 

. السالم حتيـة مللتنـا وأمـان لـذمتنا: وعن أنس. IQH» السالم تسلمواأفشوا«
  IRHNرواه القضاعي

وقــال . ISHأنــت منــي آمــن: أتــدري مــا الــسالم? تقــول: قــال ابــن عيينــة
َّ فــسالم املــسلم أمــان منــه للمــسلم ITHNاألمــان: الــسالم معنــاه: احلليمــي ِّ

  IUHNعليه
 معنـاه األمـان , فـإذا ابتـدأ بـه ًوإنام كان رد الـسالم واجبـا ; ألن الـسالم

املسلم أخاه فلم جيبه فإنه يتوهم منه الرش , فيجب عليه دفع ذلك التـوهم 
 IVHNعنه

وقد جرت عادة األوفياء أن من قال خلـصمه الـسالم علـيكم فقـد أمنـه 
 .عىل نفسه , ففي بذل السالم استفتاح لباب األنس والتأمني

أي كــام أن التــسليمة : قيــامعنــد حــديث الــسالم عنــد ال: وقــال الطيبــي
األوىل إخبار عن سالمتهم من رشه عند احلضور , فكـذلك الثانيـة إخبـار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٢٨٦ , املسند ج٣/٤٨٠الصحيحة ج) ١(
 .٩/١١٤الكنـز ج) ٢(
 .١/٤٦٧أحكام القرآن البن العريب ج) ٣(
 .١١/٧فتح الباري ج) ٤(
 .١٥/١٢٣أوجز املسالك ج) ٥(
 .١١/٧فتح الباري ج) ٦(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٨٥   

عن سالمتهم من رشه عند الغيبة , وليست الـسالمة عنـد احلـضور بـأوىل 
 IQHNمن السالمة عند الغيبة , بل الثانية أوىل

ت وملا كان السالم اإلسالمي هو شعار املسلمني عند تالقيهم لذا كانـ
ومن اآلثار الدالة عىل . جمالسهم مطلوب فيها إجياد األمانة وعدم اخليانة

 :ذلك
 .املجالس باألمانة:  ما روي عن عيل بن أيب طالب −١
 .إنام املجالس باألمانة:  وما روي عن عثامن وابن عباس −٢
كـام روي عـن .  وإذا حدث الرجل احلـديث ثـم التفـت فهـي أمانـة−٣

 . عنهامجابر وأنس ريض اهللا
إنــام يتجــالس املتجالــسان بأمانــة اهللا , فــال :  وعــن ابــن مــسعود −٤

 .حيل ألحدمها أن يفيش عىل صاحبه ما خياف
من سمع من رجل حديثا ال يشتهي أن يذكره :  وعن أيب الدرداء −٥

 .عنه , فهي أمانة وإن مل يستكتمه
فـع املجـالس أمانـة , وال حيـل ملـؤمن أن ير:  وعن أسامة بـن زيـد−٦

 .ًعىل مؤمن قبيحا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧/٣٣٦رباين ج , بلوغ األماين مع الفتح ال٧/٤٨٥حتفة األحوذي ج) ١(



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٨٦ 

جملس فيه دم : املجالس باألمانة إال ثالثة جمالس:  وعن جابر −٧
 IQHNحرام , أو فرج حرام , أو اقتطاع مال بغري حق

 
*      *     * 
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 .٣/٨١سلسلة األحاديث الصحيحة ج) ١(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٨٧   

 

 الفصل الثاين والعرشون
 رد السالم الوارد يف كتاب واجب كرد السالم

 

 فيـه فعليـه إذا وصـله فإذا كتب شخص مسلم ألخيـه كتابـا وسـلم عليـه
; ألن الـسالم IQHالكتاب أن يرد السالم عىل أخيه يف كتاب أو مـع رسـول

بالكتاب مـن الغائـب بمنــزلة اخلطـاب بالـسالم مـن احلـارض وإذا أرسـل 
السالم مـع شـخص لتبليغـه آلخـر فيـستحب للمرسـل إليـه أن يقـول ملـن 

: لسالم , فقال إن أيب يقرئك ا: ألثر. وعليك وعليه السالم: أوصله إليه
 رواه أبــو داود وأمحــد والبيهقــي وابــن أيب »عليــك وعــىل أبيــك الــسالم«

 . IRHشيبة والنسائي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , رشح ٤/٤٦١ , املجمـوع ج١١/٤ , فـتح البـاري ج١/٢٦٢غاية املنتهى ج: راجع) ١(
 , اآلداب ١٩٥−٥/١٩٤ , تفــــسري القرطبــــي ج٨/٢٢٧ ٧/٣٩٥مـــسلم للنــــووي ج

ــرشعية ج ــدين ج١/٤١٩ال ــن عاب ــية اب ــة اآلداب ,  ٢٦٦−٥/٢٦٥ , حاش رشح منظوم
 .٢/٢٣٣بدائع الصنائع ج , ١/٢٧٨ج

 , مصنف ابن ٦/٣٦١ , السنن الكربى ج٥/٣٦٦ , املسند ج٥/٣٩٩سنن أيب داود ج) ٢(
ــــسنن الكــــربى ١١/٣٨ الفــــتح ج, ٢/٥٤٠املــــشكاة ج ,٩/١٢٢أيب شــــيبة ج  , ال

 .٦/٤٩٤الرتكي ج:  , تفسري القرطبي حتقيق٩/١٤٥ج



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٨٨ 

إن :  وعنـده خدجيـة قـالجاء جربيل إىل النبي : وعنده عن أنس قال
, هللا هو السالم وعىل جربيل السالمإن ا: اهللا يقرئ خدجية السالم , فقالت
 . IQHهوعليك السالم ورمحة اهللا وبركات

 
*     *      * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١/١٣٩ , الفتح ج٧/٣٩٠السنن الكربى ج) ١(



 اإلعالم باحلد من املعانقة والتقبيل عند السالم ٨٩   

 

 الفهرس
 

 الصفحة املوضوع
 ٣  املقدمة
 ٦   التمهيد

 ٨ انحناء الكبري ليقبل رأسه الصبيان من املحدثات 
 ١١  يف تعريف السالم , وفيه مبحثان :الفصل األول

 ١١ يف تعريف السالم : املبحث األول
 ١٣ ) حياك اهللا(معنى التحية بـ : املبحث الثاين

 ١٥ يف أن التحية شعار من شعائر اإلنسانية : صل الثاينالف
 ١٦ يف املراد بالتحية بالقرآن : الفصل الثالث
 ١٨  يف التحية اإلسالمية يف السنة النبوية: الفصل الرابع

 ٢١ يف حكم التحية اإلسالمية وحكم ردها : الفصل اخلامس
 ٢٤ تقديم السالم قبل الرشوع يف الكالم : الفصل السادس
 ٢٧  يف تكرير السالم إذا اقتضته احلال : الفصل السابع
 ٢٩ رد السالم بالنسبة للمصيل : الفصل الثامن
 ٣٢ يف اللقاء الكالمي اهلاتفي : الفصل التاسع
 ٣٤ يف السالم عىل النساء : الفصل العارش

 ٣٤ سالم الرجل عىل املرأة الشابة وسالمها عليه 
 ٣٤  من مدرسة احلنفية 



   
 ة والتقبيل عند السالماإلعالم باحلد من املعانق ٩٠ 

 الصفحة املوضوع
 ٣٥  من مدرسة املالكية 
 ٣٥  من مدرسة الشافعية 
 ٣٦  من مدرسة احلنابلة 

وفيــه , إكــامل التحيــة اإلســالمية املــصافحة : الفــصل احلــادي عــرش
  مخسة مباحث 

 
٣٧ 

 ٣٧  تعريف املصافحة : املبحث األول
 ٣٨  األدلة عىل مرشوعية املصافحة : املبحث الثاين
 ٤٠   عليها من الثواب  فيام يرتتب: املبحث الثالث
 ٤١ كون املصافحة باليد اليمنى فقط : املبحث الرابع

 ٤٢  يف بعض احلاالت التي متنع فيها املصافحة : املبحث اخلامس
 ٤٦    مصافحة املحارم 
 ٤٨  عند السالم ) االلتزام(يف مناسبات املعانقة : الفصل الثاين عرش
ء يف مسألة املعانقـة واالنحنـاء يف أقوال العلام: الفصل الثالث عرش

    والتقبيل 
 
٥٣ 

 ٥٦  االلتزام بتقبيل رأس الكبري عند اللقاء من املحدثات 
 ٥٧  ) القبلة(يف مسألة التقبيل : الفصل الرابع عرش

 ٥٨  ضعف اآلثار الواردة يف التقبيل يف غري حديث جعفر 
 ٦٥  م يف استبدال السالم بغريه من الكال: الفصل اخلامس عرش
 ٧١  يف أولويات السالم : الفصل السادس عرش
 ٧٤ يف ترحيب املستقبل بالقادم :الفصل السابع عرش
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 الصفحة املوضوع
الـسالم عنـد االنـرصاف كالـسالم عنـد اللقـاء , : الفصل الثامن عـرش

 وكذا اجلواب 
 
٧٧ 

 ٧٩   أقل السالم اإلسالمي وإجابته : الفصل التاسع عرش
 ٨١  بالتحية اإلسالميةمقام اإلشارة: الفصل العرشون

 ٨٢  يرد السالم باإلشارة إال بالصالة مل يكن 
 ٨٣ َّالتحية اإلسالمية سمة أمانية : الفصل احلادي والعرشون

 ٨٥  املجالس باألمانة 
رد الـسالم الـوارد يف كتـاب واجـب كـرد : الفصل الثاين والعـرشون

  السالم 
 
٨٧ 

 ٨٩ الفهرس 
 

*     *     * 
 


