
 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

87 

 

 من أحكام السالم واالستئذان وما يتصل هبما
 دراسة يف تصحيح أهم األخطاء الشائعة

 
  ملقدمة:ا

حبًٌني لو كالطائعني ألكامره كنواىيو، ادللتزًمني آبداب كزلاسن الدًٌين، أمحده 
ي
احلمد هلل رب العادلني، مٍحد ادل

ذًعنني ادلمٍ 
ي
تحلًٌني بكامل أدبو ادلبني، كشٍرعو إىل يـو الدًٌين، مٍحد ادل

ي
تًثلني إلرشادات سيًٌد النبيًٌني، كادل

كالصالة كالسالـ على رسولو األمني، سٌيدان دمحم ادلبعوث رمحةن للعادلني، كعلى آلو كصحبو كالتابعني ذلم 
 إبحساف إىل يـو الدًٌين.

 : أما بعد 
ا ااتت لتيواف  فطرة الناس ال ي للهمم  هلل عليما غريىا من الشرائع، أّنَ  يًٌز شريعة اإلسالـ عنفإف شلٌا ديي 

ادلطلوبة يف ادلعامالت  حسبما كانت احلكمة ًمن لٍلهمم؛ فكما حىوىًت األكامر كالنواىي ادلهٌرًرة للضوابط
السلوؾ  من زلاسن مشلت أيضان ما يتعل  ابأللالؽ كاآلداب، كما يػيعىد   -فضالن عن اانب العبادات  -

كمكاـر األلالؽ؛ بل إننا صًلد أٌف اإلسالـ قد أٍكىل دائرة األلالؽ كاآلداب كزلامد السلوؾ كاملى العناية 
 ذاتو الوقت دلؤَدب أبدب اإلسالـ، كىي يفكغايةى الرعاية، ابعتبار أٌف األلالؽ ىي مالؾ الفرد الفاضل ا

 اـ اجملتمع الرٌاقي.قوى 
كالًهيىم كالشمائل كالفضائل ادلرعٌية بني الناس، زلَل اىتماـ كبري يف  كاآلدابكذلذا، كاف اانب األلالؽ 

 ره عاؿو مرفوعه، كىكذا مدح  هللنظر اإلسالـ؛ فمكانةي األلالؽ لدٍيو عظيمة، كمنزلتو سامية، كقىدٍ 
عثتي أليسبًٌم إٌّنا بي : )-عليو الصالة كالسالـ  -كقاؿ  .(1)چں ڱ   ڱ ڱچ  بهولو: - ملسو هيلع هللا ىلص -صطفى ادل

مكارـى األلالؽ(
(2). 

ياج  التكاليف الشرعية سالمةكاإلطار ادلعَوؿ عليو يف  كذبدر اإلشارة إىل أٌف األلالؽ كاآلداب ىي السًٌ
ربٌه  األلالؽ كااللتزاـ ابآلداب، ال تيؤَدل ىذه التكاليف على من غري من عبادات كمعامالت، ف كافةن 

 موقعىما الالئ  هبا. الواو األكمل، كال تهع

                                                 

 .4سورة الهلم، اآلية:  (1)
 (.10/323(، )20782ألراو البيمهي يف الكربل، ابب: مكاـر اخلالؽ ال ي من كاف متخلهان هبا كاف من أىل ادلركتة: ) (2)
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بعد  -احلنيف قد اعتمد يف التعامل بني أبنات ادلسلمني  ياإلسالمالدين كشلا جيب الٌتفٌطن لو أٌف 
على حيسن اخليلي  كالٌتحلًٌي دبحاسن اآلداب الشرعية، فهد  -التزاممم ابلعبادات على الواو الصحيح 

قيًٌم اجلوزية: "الدًٌين كٌلو يهوؿ ابن  ، كيف ىذا(1)ليهان(ريكم يف احلديث: )أكملي ادلؤمنني إدياانن أٍحسنيمم لي 
 .(2)زاد عليك يف الدًٌين" لي ؛ فمن زاد عليك يف اخليلي ،ل

كذلذا، كاف من الضركرم عدـ االستمانة ابجلانب األلالقي حبيٌجة أٌف سلالفة ىذا اجلانب غريي قادحة يف  
كماؿ إدياف العبد؛ كذلك ألٌف السلوؾ ادلعتربى إطاره حلياة اإلنساف، إذا كاف ذلك اإلنساف قد ارتضاه أف 

تياف بو على كٍاو ما ترتضيو تلك يكوف من لالؿ الشريعة اإلسالمية الغرٌات، فإنو مطالىب بضركرة اإل
 .كافة  الشرائع احملمودة بني الشريعة

 عند كالسالـ أحكاـ كآداب االستئذاف ،كمن ىذه السلوكيات اإلسالمية كاآلداب ادلطلوبة 
عليما  كادلفارقة، كما يصحب ذلك من مصافحة كغريىا من اآلداب الرفيعة ال ي حثَ  كعند اللهات الزايرة

حلرماتو، كقد  ديننا احلنيف استجالابن للمودة كأتليفان للهلوب، كزلافظة على لصوصيات ادلسلم كصيانةن 
ديننا اإلسالمي ىذه اآلداب عناية عظيمة، سبثلت يف طائفة من آايت التنزيل، كحديث لري أكىل 

للمسلم يف عالقتو مع  ادلرسلني؛ لرتسم مع غريىا من األحكاـ كاآلداب االاتماعية ادلنمج الكامل
 إلوانو كأىلو، كأحكاـ دلوؿ الناس بعضمم على بعض، كزايراهتم ادلتبادلة.

 كذلك  االستئذاف كالسالـ، توادخبصوص آداب  يف اجلملةالناس بعض كمع كاود هتاكف كتفريط من 
اكاة زلي  فيما غالبان بدافعهعوف ، يى كااللتزاـ آبداهبما ن حياكلوف احملافظة عليمماشلَ  آلرين لدلازئية ألطات 

اجلمل  ارتكاب البدعمن أسباب ال شك أف ك ألرل،  ؼ اترة، كبدافع اجلمل ابلسنةالعادات كاألعرا
ال ترتؾ السنة أبدان إال كينزؿ دبوضعما عهوبة لتاركما بدعة أك بدع، قاؿ عمر ، يهوؿ ابن احلاج: ابلسنن

 .(3)اتليَ بن اخلطاب: ما من سيئة إال كذلا أي 
آداب فيما خيص أحكاـ ك عامة الناس  الشائعة بني على أىم األلطاتيف ىذه الدراسة  نبوأي ك   

لى ما شاع من متهيدان ابلتنبيو فهط ع ،فيماالواو األكمل  كأ، كما ىو الصواب الـاالستئذاف كالسَ 

                                                 

(، كالبيمهي يف الكربل، ابب: مكاـر األلالؽ كمعاليما ال ي من كاف متخلهان 12/364(، )7402ألراو أمحد يف مسنده، ) (1)
 (.10/323(، )20783هبا كاف من أىل ادلركتة، )

 (.2/294مدارج السالكني: ) (2)
 (.1/161ينظر: ادلدلل: ) (3)
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كعلى بني الفهمات،  ره راح دكف ما فيو لالؼ معتبػى كعلى ما ىو لطأ صي ، ينتشر منما مل األلطات دكف ما
لب  ألغاتضح حكمما للجميع أك ل دكف ما ممبعضس أمرىا على يلتبً خيفى أك األحكاـ كادلسائل ال ي 

خالفات ال ي كحرمة مصافحة ادلرأة األانبية، كلطأ الزايرة يف كقت غري مناسب، كغري ذلك من ادل
 إف مل يكن اجلميع. غلبألأصبحت معلومة لدل ا

أك لالؼ  ادلكركه من صنف كأكثرىا ،ما ىو زلـر بعضماكىذه األلطات ال ي نبمت عليما   
كذلك  ؛دلعرفتمااحلااة مسيس  هبا مع ريامل الكث :من أمهماأسباب بيو عليما ندفعين للت، (1)األكىل

موف كيسلًٌ م عليمم كيسلًٌ  ،لكثرة احلااة إليما، فما من إنساف إال كىو يدلل على الناس كيدللوف عليو
ادلسائل ال ي حكم عرفة أكثر من حااتو دل ادلسائل ال ي يكثر كقوعما حكمعليو، كادلسلم حبااة دلعرفة 

 .كقوعما يهل  
قسمت مادة ىذا البحث إىل ثالثة مطالب، مطلب يف بياف أىم األلطات الشائعة يف السالـ، ك 

الهياـ أىم األلطات الشائعة يف  بياف يف لشائعة يف االستئذاف، كمطلبكمطلب يف بياف أىم األلطات ا
   كصفتو كادلصافحة كالتهبيل.

  

                                                 

كالفرؽ بينمما أف لالؼ األكىل مل يرد فيو نص لاص ابلنمي عنو، كإّنا كرد األمر بضده على سبيل الندب، كاألمر ابلشيت  (1)
ندابن ّني عن ضده ّني لالؼ األكىل، كاألمر بصالة الضحى يلزمو النمي عن تركما كىو لالؼ األكىل؛ ألنو مل يينوى عنو، كإّنا 

، كالنمي عن اجللوس يف ادلسجد قبل صالة  أمر بضده، كأما الكراىة فمي ما كرد فيو نص مصرح ابلنمي عنو ّنيان غري ااـز
ركعتني ربيةن للمسجد، فاجللوس قبل صالهتما مكركه لوركد النمي صرحيان عنو خبصوصو. ينظر: نثر الوركد على مراقي السعود: 

 (.    50-49)ص/
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 شائعة يف السالم.الء خطااألأهم املطلب األول: 
 أف كثريان  ،تومكحك ع ى السالـدل احلهيهي فممال عدـ نعالناذبة يف السالـ ك من األلطات الشائعة  -1

من  أف ذلكض الذـ يف معرً كقد ألرب النيب  ،فهط موف إال على من يعرفوفسلًٌ من الناس اليـو ال يي 
م الرال على الرال سلًٌ : )إف من أشراط الساعة أف يي عليو الصالة كالسالـ عالمات آلر الزماف، فهاؿ

أم: تسليم الرال  ،(2)(اخلاصة اعة تسليمي بني يدم السَ  ، كيف لفظ: )إفَ (1)م عليو إال للمعرفة(ال يسلًٌ 
كلالؼ ما أمران  هلل تعاىل بو،  ،كىذا لالؼ السنةدكف غريىم،  يعرفمم فهطن شلَ  انس سلصوصنيعلى أي 

تهرأ السالـ على من طعم الطعاـ ك تي قاؿ: )ما سألو رال عن أم اإلسالـ لري؟ عند - ملسو هيلع هللا ىلص -فهد قاؿ 
حني دلل ادلدينة: )أفشوا السالـ  عليو الصالة كالسالـ ، ككاف أكؿ ما قالو(3)عرفت كمن مل تعرؼ(

 .(4)بينكم(
ركه بينكم حىت انش :كادلع ىلهائو، التعبري إبأكثر من يفيد اإلكثار من نشره فشات السالـ التعبري إبك  

الـ اسم من السَ  فإف رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )إفَ  الـكال ينبغي للمسلم أف يستكثر من إفشات السَ  يكثر،
قوؿ النيب  ، كعلى ادلسلم أف يتذكر ايدان (5)بينكم( الـالسَ ا تعاىل كضعو  هلل يف األرض فأفشو   هللأمسات 

الـ ألف السَ  ؛ ذلك(6)الـ كالتأمني(: )ما حسدتكم اليمود على شيت ما حسدتكم على السَ - ملسو هيلع هللا ىلص -
كالذم : )-ملسو هيلع هللا ىلص  - صداؽ قوؿ النيبيف  هلل، كىذا مً  كىو احلب   لصنع شيت عجيبدبثابة مصنع ضخم 

، قالوا: بلى ما رباب وف بو وا، أال أدلكم علىبيده ال تدللوا اجلنة حىت تؤمنوا، كال تؤمنوا حىت رباب   ينفس
 .(7)الـ بينكم(أفشوا السَ قاؿ:  اي رسوؿ  هلل،

                                                 

 (.9/296(، )9486اين يف الكبري: )(، كالطرب 6/398(، )3848ألراو أمحد يف مسنده، ) (1)
 (.6/416(، )3870ركاه أمحد يف مسنده، ) (2)
 (.1/19(، )28ألراو البخارم، كتاب: اإلدياف، ابب: إفشات السالـ من اإلسالـ، ) (3)
 سيأٌب زبرجيو قريبان. (4)
(، كابن أيب شيبة يف 293)ص/(، 989ألراو البخارم يف األدب ادلفرد، ابب: السالـ اسم من أمسات  هلل عز كال، ) (5)

 (.10/182(، )10391(، كالطرباين يف الكبري: )5/248(، )25745مصنفو، ابب: ما قالوا يف إفشات السالـ، )
(، كابن مااو يف سننو، ابب: اجلمر ابلتأمني، 292(، )ص/988ألراو البخارم يف األدب ادلفرد، ابب: فضل السالـ، ) (6)

(856( ،)2/39.) 
 (.15/443(، )9769(، كأمحد يف مسنده، )290(، )ص/980لبخارم يف األدب ادلفرد، ابب: إفشات السالـ، )ألراو ا (7)



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

011 

 

ـي مً كى الـ كحً من األلطات الشائعة للسبب نفسو كىو عدـ الفمم الصحيح للسَ  -2 إفشائو على  و عد
كما ركل اثبت عن أنس بن مالك قاؿ: )مَر أنس   - ملسو هيلع هللا ىلص -النيب ىدم كىو لالؼ ، كالصغارالغلماف 

 .(1)يفعلو( - ملسو هيلع هللا ىلص -كقاؿ: كاف النيب  ،م عليممعلى صبياف فسلَ 
الصبياف إذا مَر عليمم، كادلراد من التسليم في ىذا احلديث دليل على استحباب تسليم الرال على ف

كحسن عشرتو مع  - ملسو هيلع هللا ىلص -كفيو تواضعو أك عابدان،  عادلان فيما بعد  ردبا كاف ر الصيب الذمهَ حيي  عليمم أالَ 
لتكليف كىم ا ليبلغوا حدَ  ؛كلصوصان الغلماف كتدريب اجلميع على السنن كاآلداب ،الصغري كالكبري

على ظنو أّنم أطوؿ منو  بي لً غٍ على من يػى  كاآلداب بوف أبدب اإلسالـ، كفيو تعليم الرال السننمتأدًٌ 
  .(2)عمران 

 .(3))كبذؿ السالـ للعاملى( :: ثالث من مجعمن فهد مجع اإلدياف، كذكر منمن- هنع هللا يضر -كقاؿ عَمار 
يتكرَب على أحد، بل يبذؿ السالـ للصغري قاؿ ابن الهيم: "كبذؿ السالـ للعامل يتضمن تواضعو كأنو ال   

كالكبري، كالشريف كالوضيع، كمن يعرفو كمن ال يعرفو، كادلتكربًٌ ضد ىذا، فإنو ال يرد السالـ على كل 
 .(4)يمان، فكيف يبذؿ السالـ لكل أحد"من سَلم عليو كربان منو كتً 

من الـ لدلوؿ عليمم، ككأف السَ من األلطات الشائعة عند الكثري ترؾ سالممم على األىل عند ا -3
لتحصل  ؛م على أىلوبل ينبغي للمرت إذا دلل منزلو أف يسلًٌ  مع غري األىل،لاص  منظور ىؤالت أدبه 

 .(5)ر لريهلو الربكة كيكثي 
  من األلطات الشائعة يف سالـ -4

ي
الـ م على الشخص الواحد: )السَ سلًٌ بعضنا على بعض قوؿ ادل

كاحد، كالسنة أف شخص بصيغة اإلفراد ابعتبار أنو ككذا قولو يف الرد: )كعليك السالـ(، عليك(، 
م عليو كاحدان أك أكثر؛ ألف الواحد كاجلماعة لواود احلفظة سلًٌ يكوف السالـ بصيغة اجلمع كاف ادل

                                                 

 (.5/2306(، )5893ألراو البخارم، كتاب: االستئذاف، ابب: التسليم على الصبياف، ) (1)
 (.7/54(، كإكماؿ ادلعلم: )9/27(، كشرح ابن بطاؿ: )5/204ينظر: اإلفصاح عن معاين الصحاح: ) (2)
 (.1/18، )(28)قبل الركاية:  ، كن=اتب: اإلدياف، ابب: إفشات السالـ من اإلسالـ،ركاه البخارم (3)
 (.375-2/374زاد ادلعاد: ) (4)
 (.1/541(، كاإلرشاد إىل سبيل الرشاد: )2/349ينظر: التفريع: ) (5)
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بك الرال فهاؿ: السالـ عليكم، فال  اي بين، إذا مرَ )ة قاؿ: قاؿ يل أيب: رَ عن معاكية بن قػي ف، (1)معو
 . (2)(كلكن قل: السالـ عليكم ،كعليك، كأنك زبصو بذلك كحده :تهل
5-  

ي
فهد  ؛(3)مع الكراىة ئه زً كىو سالـ رليٍ  ، (السالـ معليك) :على إلوانو مسلًٌ من اخلطأ أف يهوؿ ادل

 ٍب أقبل عليو، (عليك السالـ ربية ادليت إفَ ): لو كقاؿ السالـ(، : )عليكعن قولوزم ّنى النيب أاب اي 
 .(4)ادلسلم فليهل: السالـ عليكم كرمحة  هلل كبركاتو( فهاؿ: إذا لهي الرال ألاه
يف ربية  أنو إلبار عن الواقع ال عن ادلشركع لو: )إف عليك السالـ ربية ادليت(:قاؿ ابن الهيم: كمع ى قو 

 : (5)ادليت هبذه اللفظة، كهوؿ قائلمموف ي  إف الشعرات كغريىم حيي  :، أماألموات
 عليكى سالـي  هلًل قيسي بن عاصمو       كرىمٍحىتيوي مىا شاتى أٍف يػىتػىرىمَحىا

 .(6)بتحية األموات، كمن كراىتو لذلك مل يرد على ادلسلم هبا يَ فكره النيب أف حيي 
 ٹ ٿچ: كاألحسن يف دعات اخلري أف يهدـ الدعات على ادلدعو لو، كهولو تعاىل: (7)- رمحو  هلل -كقاؿ 

كأما الدعات ابلشر فيهدـ ادلدعو عليو على الدعات غالبان، كهولو تعاىل ، (8)چڦ ڤ  ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ
 . (9)چ ىئ    مئ حئ جئ ی ی چإلبليس: 

؛ (سالـ  هلل عليك): على كراىة أف يهوؿ الشخص يف الرد على من سَلم عليو كذلك  الفهمات نصقد ك 
.ك  ،(10)د بو لرب عن النيب كال عن السلف الصاحلرً ألنو مل يى   ىو لطأ مواود بني بعض الناس اليـو

                                                 

 (.8/51(، كّناية احملتاج: )2/378ينظر: كفاية الطالب: ) (1)
 (.305(، )ص/1037ألراو البخارم يف األدب ادلفرد، ابب: كيف رد السالـ، ) (2)
 (.8/51(، كّناية احملتاج: )18/200ينظر: التحرير كالتنوير: ) (3)
(، كالنسائي، كتاب: عمل اليـو 6/181(، )4084ألراو أبوداكد، كتاب: اللباس، ابب: ما اات يف إسباؿ اإلزار، ) (4)

(، كالرتمذم، كتاب: أبواب االستئذاف كاآلداب، ابب: ما اات يف  9/127(، )10076كالليلة، ابب: كيف السالـ، )
 اللفظ لو.(، ك 4/368(، )2721كراىية أف يهوؿ عليك السالـ مبتدائن، )

البيت من البحر الطويل، كىو مطلع قصيدة لعبدة بن الطيب يرثي فيما قيس بن عاصم التميمي الصحايب ادلشمور. ينظر:  (5)
 (. 5/87اإلصابة: )

 (.2/384ينظر: زاد ادلعاد: ) (6)
 (.2/174ينظر: بدائع الفوائد: ) (7)
 .73سورة: ىود، من اآلية:  (8)
 .78سورة: ص، اآلية:  (9)
 (.2/379ينظر: كفاية الطالب: ) (10)
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كإيمامو ي عنو إليمامو اإللبار عن ربهي  السالـ من  هلل، ا ّني نو إّنَ : كالظاىر أ -رمحو  هلل – قاؿ زركؽ
 (2)چڍ ڍ     ڇ ڇ  ڇ ڇچ چ چ  ، كقد قاؿ تعاىل:(1)أنو يطلب السالـ من  هلل عليو، كىي ربية النبوة

 .(3)غري ذلكيف علة ادلنع كقيل  ،
لفظ لسانو تغري أف يمن أك احلاابني،  رأسلابأك  ليدابسليم ابإلشارة التَ من األلطات الشائعة ادان  -6

لفظ من غري التَ  مات السيارات فهطحية دبنبًٌ التَ ث اليـو من دً حٍ تي ما اسٍ كيدلل يف ذلك  ابلسالـ،
إذا   كيكثر فعل ذلك ،منمم الشبابعند اليـو كابأللص  من الناس كثري كما ىو عندابلسالـ ادلشركع  

 سنة ابتدات الَسالـ للهادرال ربصل بو النوع من التحية ىذا مثل ك ، ادلسلًٌم عليوعن  ادلسلًٌم بعيدان  كاف
الـ من األمور ال ي اعل ذلا الشارع صيغان ، كال يسهط فرض الرد عنو هبا؛ ألف السَ ط على الن  

م عنك فيجوز إال إذا بعيد ادلسلًٌ  ،(4)، كمن فعل ذلك مل جيب اوابومهامماغريىا سلصوصة، ال يهـو 
كعلى ىذا  النط  ابللساف، لو هبا كقت السالـ، كلكن البد معما من عنيًٌ تي لً  ؛الـ عليو ابإلشارةالسَ 
فمو  ،(5)الـ(يب بيده إىل النسات ابلسَ ل النَ وى لٍ : )أى قالت -اهنع هللا يضر  - تركيو أمسات ل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيمامل فعزلىٍ 

 كفيما: ماحديث من ركاية أيب داكد ، كيدؿ لذلك(6)زلموؿ على مجعو بني اللفظ كاإلشارة
 .(7)م علينا()فسلَ 
ط  بعيدان، كذبوز اإلشارة مع الن   كم عليو قريبان أكاف ادلسلَ سوات أ ،كفيابإلشارة كحدىا ال ي سالـفال

 .(8)ديب كالبعيالهر  ح  كقيل ابدلنع يف ابلهوؿ يف ح  البعيد،
السالـ يف حهمما إّنا ىو ابإلشارة  فرد   ي كاأللرس،ادلصلًٌ  سليم ابإلشارة فهطكراىة التَ كيستث ى من   

قاؿ ابن حجر: كالنمي عن السالـ ابإلشارة سلصوص دبن قدر على اللفظ حسان كشرعان، كإال  فهط،
                                                 

 (.2/392ينظر: شرح زركؽ على الرسالة: ) (1)
 .63سورة النور، من اآلية:  (2)
 (.2/391ينظر: شرح ابن اناي على الرسالة: ) (3)
(، كفتح البارم: 8/51(، كّناية احملتاج: )246(، كاألذكار: )ص/2/391ينظر: شرح ابن اناي على الرسالة: ) (4)

 (.2/494(، كالتيسري بشرح اجلامع الصغري: )2/383(، كزاد ادلعاد: )11/14)
(. قاؿ ابن الهيم: الصواب يف مسألة السالـ 296(، )ص/1002ألراو البخارم يف األدب ادلفرد، ابب: من سَلم إشارة، ) (5)

 (.2/376على النسات أف يسَلم على العجوز كذكات احملاـر دكف غريىن. ينظر: زاد ادلعاد: )
 (.246ينظر: األذكار: )ص/ (6)
 (.2/773(، )5204دب، ابب: يف السالـ على النسات، )ألراو أبوداكد يف سننو، كتاب: األ (7)
 (.5/160ينظر: اجلامع ألحكاـ الهرآف: ) (8)
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كيف ، (1)فمي مشركعة دلن يكوف يف شغل دينعو من التلفظ جبواب السالـ، كادلصلي كالبعيد كاأللرس
اإلشارة الـ عليو يكفي يف السَ  :لالؼ، قاؿ بعض الفهمات الـ ابإلشارة على األصمًٌ اواز السَ 
   .(3)بل ينبغي مع إشارتو لو أف يتلفظ ابلسالـ لهدرتو عليو :، كقاؿ بعضمم(2)كحدىا

إذا مل يكن يف حالة سبنعو  ط ه للهادر على الن   ابتدات السالـ كردًٌ شارة فهط يفإلابسليم كدليل كراىة التَ 
موا تسليم اليمود كالنصارل، سلًٌ قاؿ: )ال تي  - ملسو هيلع هللا ىلص -أف النيب  - هنع هللا يضر -ما ركم عن اابر  (4)كلممن التَ 

  .(5)فإف تسليممم ابلرؤكس كاألكف كاإلشارة(
 ،(6)قاؿ: )تسليم الرال إبصبع كاحدة يشري هبا فعل اليمود( - ملسو هيلع هللا ىلص -أف النيب  أيضان  كعن اابر
 سلالفة فعل أىل الكتاب. فهط الـ ابإلشارةالسَ  عن ميالنَ من  كمةاحل أفكادلهصود 

ة كحلوؿ الربكة كاحللف ابهلل إذ كاألدياف بواود احملبَ  ،  كالتزكيةمن األلطات الشائعة يف سالمنا التمل   -7
كتكثريه لغري ضركرة من البدع احلادثة  ،ركف احللف كثريان وقًٌ ذاؾ، كقد كاف السلف رضواف  هلل عليمم يي 

 ،بعدىم، كاليمني ىنا لغري ضركرة، بل كاف بعضمم يوقر أف يذكر اسم  هلل تعاىل إال على سبيل الذكر
حىت إذا اضطركا يف الدعات إىل من أحسن إليمم ابدلكافأة لو يهولوف: ازيت لريان، لوفان على اسم  هلل 

 .(7)فة الذكرىل أف خيرج على ألسنتمم بغري صاتع
يف السنة كلفظو:  السالـ الوارد تسليم بعض الناس على بعض ترؾ من األلطات الشائعة يف -8
أف اليـو كاستبدالو بعبارات ألرل ارت عادة كثري من الناس  ،(8)(السالـ عليكم كرمحة  هلل كبركاتو)

                                                 

 (. 11/14ينظر: فتح البارم: ) (1)
 (.2/383(، كزاد ادلعاد: )11/14ينظر: فتح البارم: ) (2)
 (.248ينظر: األذكار: )ص/ (3)
 (.1/448(، كالتيسري بشرح اجلامع الصغري: )6/464ينظر: شعب اإلدياف للبيمهي: ) (4)
(، 101000ألراو النسائي يف الكربل، كتاب: عمل اليـو كالليلة، ابب: كراىة التسليم ابألكف كالرؤكس كاإلشارة، ) (5)

. ينظر: صحيح اجلامع الصغري (. كحسنو األلباين11/14(. قاؿ احلافظ: إسناده ايد. ينظر: فتح البارم: )9/134)
 (.2/1224(، )7327كزايداتو: )

(، كالطرباين يف األكسط كاللفظ لو، 3/397(، )1875ألراو أبويعلى يف مسنده، كقاؿ: راالو رااؿ الصحيح، ) (6)
(7380( ،)7/238 .) 

 (.1/159ينظر: ادلدلل: ) (7)
 (.2/378الطالب: ) (، ككفاية3/439(، كادلهدمات: )2/349ينظر: التفريع: ) (8)
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 - كىي ربية اجلاىلية - وا صباحان(،عمي )أنٍ ا دلل عليو فهاؿ: دلَ  "ريان مى عي "ى النيب مى كقد نػى  حييوا بعضمم هبا،
 .(1): )قد أكرمنا  هلل عن ربيتك كاعل ربيتنا ربية أىل اجلنة كىي السالـ(ملسو هيلع هللا ىلص فهاؿ النيب

أداـ  هلل حياتك، كىي  :، أم(اؾ  هللحيَ )اليـو قوذلم:  بني كثري من الناس نتشرةاي اخلاطئة ادلاكمن التح 
 .(2)اؾ  هلل ابلسالـربية اجلبابرة، كقد كره السلف التحية هبا إال أف يهوؿ: حيَ 

: كالغالب أف السالـ ادلشركع بيننا - يف معرض حديثو عن ترؾ السنة يف السالـ - قاؿ ابن احلاج   
صبحك  هلل ابخلري، مساؾ  هلل ا السالـ كاف قولنا: ، فإف كقع منَ ادلشركعة مرتكؾ، ككذلك ادلصافحة

 ،كالدعات كلو حسن ،من البدع كاحلوادث، كإف كاف دعاتن  ـو مبارؾ، ليلة مباركة، كذلك كلوابخلري، ي
لكن إذا مل يصادـ سنة كاف مباحان أك مندكابن حبسب الواقع كالنية، كأما إف صادـ سنة فال خيتلفوف يف 

رؾ السالـ الشرعي بسببو كأيحل الهياـ كالدعات زللو كال منعو، كىذا من الهسم الذم عارض سنة؛ ألنو تي 
ـ يهتدكف بو يف قائل بو من ادلسلمني، فإف قاؿ العامل مثالن: أان أفعل ذلك بعد السالـ، فجوابو: أف العوا

 .(3)م ال يعرفوف السنة، فيظنوف أف تلك ىي السنة ال ي ارتكبوىاىالبدع ك 
السالـ  م عليمم أحده ال يعرؼ، حىت لو سلَ  السالـ عند ذلك منكره حىت صار :  -رمحو  هلل -ٍب قاؿ 

أي بى عٍ عنده شيئان؛ ال يػى  ما يساكم أحده  الـ؛نصف يف السَ ، كقالوا عنو: ال يي الشرعي لش  عليمم فعلو
حسنوا الظن بو قالوا: مربوط ، كإف أطى الى  ال خييى متجربًٌ  ر؛عاشى أبحد؛ ال يلتفت إىل أحد؛ متكرب ال يي 

كال من رلالسمم حنهان عليو  كمل يهربوه من أنفسممثهيل، كلردبا كادكا عليو يف قلوهبم،  ده دًٌ شى مي  ايبس؛
من ، (4) چى ې ې ې ې ۉچ كأث ى عليو بهولو:  - عز كال -فيما عاملمم بو، فصار ما مدح  هلل 

فإان هلل كإان إليو رااعوف على ترؾ السنن كاجلمل هبا، كاحلرماف من بركتما،  !عاملمم بذلك كادكا عليو
 .(5)كبركة معرفتما، كبركة معرفة أىلما

ما يفعلو و، كليجتنب الصحيح يف التلفظ بكلمات ط ى الن  ابتدات كرٌدان يف سالمو  على ادلسلم أف يراعيك 
بصوت  ذلك أف يكوفراعي كيي كعدـ اإلفصاح هبا،  يف بعض كإدلاؿ بعضماكلماتو  من مضغ ممبعض

                                                 

 (.17/59(، )119ألراو الطرباين يف الكبري: ) (1)
 (.251-5/250(، )25770ينظر: مصنف ابن أيب شيبة: ) (2)
 (.1/160ينظر: ادلدلل: ) (3)
 .61سورة النور، من اآلية:  (4)
 (.162-1/161ينظر: ادلدلل: ) (5)
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انتميت إىل ابن )دلا ركم عن اثبت بن عبيد قاؿ: ك  ؛(1)كما كاف ىدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص  سمع ادلسلًٌم عليويي 
مت فاستيهظ، فهاؿ: أاثبت؟ قلت: نعم، قاؿ: أسلمت؟ قلت: عمر كىو ابدلسجد ينتظر الصالة، فسلَ 

، كيف (2)سمعوؾ، ٍب قاـ فصلى ككاف زلتبيان قد انـ(كإذا رد كا عليك فليي  ،مت فأمسعنعم، قاؿ: إذا سلَ 
    .(3)مت فأمسع فإّنا ربية من عند  هلل مباركة طيبة(ركاية: )إذا سلَ 

م عليو، فإف مل يسمعو مل يكن آتيان ابلسالـ سليم أف يرفع صوتو حبيث يسمع ادلسلًٌ قاؿ النوكم: أقل التَ 
السالـ أف يرفع صوتو حبيث يسمعو ادلسلًٌم، فإف مل  الرد عليو، كأقل ما يسهط بو فرض ردفال جيب 

يسمعو مل يسهط عنو فرض الرد، فإف شك يف إمساعمم زاد يف رفعو كاحتاط كاستظمر، فإف دلل مكاانن 
من  )أنو كاف إذا اات –ما ركاه ادلهداد من فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص  (4)يف صفة السالـفيو أيهاظ كنياـ فالسنة 

 .(5)ال يوقظ انئمان كيسمع اليهظاف(الليل يسلم تسليمان 
كره يف حهو فعل بعض، فيي بعضمم ابلسالـ دكف  صَ إذا لهي الرال مجاعة أف خيىي  من األلطات -9

ابلسالـ، كردبا  صَ لغري من لي  حياشه إألف الهصد دبشركعية السالـ ربصيل األلفة، كيف التخصيص ذلك؛ 
  .(6)صار سببان يف العداكة

ان يف لصوصادة الهياـ من اجمللس كمفارقتو، من األلطات الشائعة عدـ إلهات السالـ عند إر  -10
، كىذا أك ادلكاف صاحب الدار علميي  من غري أفبعضمم يخرج ف، اجملالس ال ي هبا عدد من اجلالسني

لالؼ اذلدم النبوم، فكما أنو يسن السالـ عند الهدـك على اجمللس، فكذلك من السنة أف يلهي 
فعن أيب ىريرة  ،(7)كىو ما ارل عليو عمل السلف رضواف  هلل عليمم السالـ عند مفارقة ذلك اجمللس،

                                                 

 (.2/383ينظرؾ زاد ادلعاد: ) (1)
(2)  ( ،  (.  18/251(. كينظر: التمميد: )3/1625(، )2055ألراو عبدالرزاؽ يف مصنفو، ابب: الوضوت من النـو
 (.296(، )ص/1005ألراو البخارم يف األدب ادلفرد، ابب :يسمع إذا سلم، ) (3)
 (.2/378(، كزاد ادلعاد: )11/18(، كفتح البارم: )245ينظر: األذكار: )ص/ (4)
 (.3/1625(، )2055تاب: األشربة، ابب: إكراـ الضيف كفضل إيثاره، )ألراو مسلم، ك (5)
 (.11/18(، كفتح البارم: )257-256ينظر: األذكار: )ص/ (6)
 (.6/308ينظر: سلسلة األحاديث الصحيحة: ) (7)
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: )إذا انتمى أحدكم على اجمللس فليسلم، فإذا أراد أف يهـو فليسلم، فليست أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ –هنع هللا يضر 
 . (1)األكىل أبح  من اآللرة(

كمن من األلطات الشائعة يف السالـ عدـ مراعاة أحكامو مع أىل الكتاب كالكفار عمومان،  -11
فمل  كىذا ،الـلسَ اب م من غري ادلسلمنيّنكف من خيالطو ذبد كثريان من ادلسلمني اليـو يبادر أنك ذلك 

، كبو قاؿ مالك كأمحد كعمر بن مكركه، فادلسلم ال يبدأ غري ادلسلم ابلسالـ كىو مذىب اجلممور
غري ذلك من ك ، (3)ا اليمود كالنصارل ابلسالـ(: )ال تبدؤ - عليو الصالة كالسالـ -لو ؛ لهو (2)عبدالعزيز

ألف الكافر ليس أىالن كذلك ؛ (4)ابلسالـ ت الكفارادتبااألحاديث كالركاايت الكثرية يف النمي عن 
    . (7)فيجب أف ال يكوف الكافر أىالن ذلا، (6)چى ې ې ې ې ۉچ  ، قاؿ تعاىل:(5)للتكرمي بتحية اإلسالـ

 سلَ  فٍ إً  فائدة:
ي
  الكافري  سلمً م على ادل

ي
يٍسًلمي إما أف يتحه  فال خيلو احلاؿ م أف يرد عليو السالـ لً سٍ كأراد ادل

ادل
، أك (اـ عليكمالسَ )ا أف يهوؿ: قالو فإمَ ا كإف ربه  شلَ شلا قالو الكافر يف سالمو أك ال يتحه  من شيت، 

ف النيب ، بغري كاك؛ دلا ركم عن ابن عمر أيف الرد عليو: )عليك( عند ذلك الـ كىي احلجارة، فيهوؿالسً 
  .(8)(، فهولوا: عليكعليكماـ قاؿ: )إف اليمود إذا سلم عليكم أحدىم فإّنا يهوؿ: السَ 

 كإف شئت قلت: كعليك ابلواك؛ ألنو يستجاب لنا فيمم كال يستجاب ذلم فينا، كما اات يف قوؿ النيب
  ككذا إف ربهَ  ،(9)(اـ عليكمالسَ )فهالوا:  موا عليويف قصة اليمود الذين دللوا فسلَ  لعائشة -ملسو هيلع هللا ىلص  -

                                                 

(، كالنسائي يف 7/500(، )5208ألراو أبوداكد، كتاب: أكؿ كتاب األدب، ابب: يف السالـ إذا قاـ من اجمللس، ) (1)
(، كالرتمذم،  9/135(، )10102الكربل، كتاب: عمل اليـو كالليلة، ابب: ما يهوؿ إذا انتمى إىل قـو فجلس إليمم، )

 (.4/359(، )2706يم عند الهياـ، )كتاب: أبواب االستئذاف كاآلداب، ابب: ما اات يف التسل
ىب بعض الفهمات إىل (. كذ2/388(، كزاد ادلعاد: )1/540(، كاإلرشاد إىل سبيل الرشاد: )92-17/91ينظر: التمميد: ) (2)

الكفار ابلسالـ من غري ذكر الرمحة كالربكة فيو، كذىب طائفة إىل اواز ابتدائمم ابلسالـ إذا كاف ىناؾ مصلحة اواز ابتدات 
 (.2/388رااحة، أك لوفان من أذاىم، أك لهرابة كضلو ذلك. ينظر: زاد ادلعاد: )

 (.4/1707(، )2167ألراو مسلم، كتاب: السالـ، ابب: النمي عن ابتدات أىل الكتاب، ) (3)
 (.17/89ينظر: التمميد: ) (4)
 (.2/696(، كمدكنة الفهو ادلالكي: )2/381ينظر: كفاية الطالب: ) (5)
 .61لنور، من اآلية: سورة ا (6)
 (. 3/491ينظر: ادلهدمات: ) (7)
 (.3/395(، )912ألراو مالك يف ادلوطأ، كتاب: اللهطة، ابب: رد السالـ، ) (8)
 (.5/2243(، )5683ألراو البخارم، كتاب: األدب، ابب: مل يكن النيب فاحشان كال متفحشان،) (9)
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ربههو من  (، كذلك أنو عندكعليك) :أك مل يتحه  من شيت، فإنو يهوؿ ،(السالـ عليكم) :أّنم قالوا
 :فظاىر، كأما عند عدـ ربههو فألنو إف قاؿ بغري كاك ككاف الكافر قد قاؿ (السالـ عليكم) :قولو
على  هي قد نفى السالـ عن نفسو كردَ  - بغري كاكرد السالـ إف  -، كاف ادلسلم (السالـ عليك)

  .(1)الكافر
الـ على أىل الذمة كالرد عليمم، كال أعلم يف ذلك فمذا الواو ادلعموؿ بو يف السَ ... قاؿ ابن عبدالرب: "

 . (2)لالفان، ك هلل ادلستعاف"
: "يف ىذا احلديث بياف ما عليو اليمود من الساب  بعد ذكره حلديث ابن عمر - رمحو  هلل - قاؿٍب 

اـ: موضع السالـ على ادلسلمني الدعات عليمم ابدلوت، كالسَ العداكة للمسلمني، كبذلك كانوا يضعوف 
 .(3)ادلوت يف ىذا ادلوضع، كىو معركؼ يف لساف العرب"

م دبثل سالمو، إال أف تكوف ربية ما يدؿ على كاوب رد السالـ على كل من سلَ  و: كفيأيضان  قاؿك 
 
ي
ى فضل شلا حي أب يَ حى طيبة، فيجوز أف يرد ادل  . (4)بو أك مثلو، ال ينهص منو يًٌ

 فليكن ادلسلم أف حيي اليمودم أك النصراينإف احتاج قاؿ النوكم نهالن عن بعض الشافعية: فائدة: 
 أك صبحك  هلل ابخلري أك السعادة؛ أك أنعم  هلل صباحك، ،أبف يهوؿ: ىداؾ  هللذلك بغري السالـ، 

ف احتاج لتحيتو لدفع شره أك ضلو ذلك، فإف مل حيتج فااللتيار أف ال يهوؿ شيئان؛ فإف ذلك كذلك إ
 .  (5)بسط كإيناس كإظمار مودة، كقد أمران ابألغالظ عليمم، كّنينا عن كدىم

لنصراين أك اليمودم أكرمك  هلل؟ قاؿ: نعم، قاؿ ابن مفلح: يعين لكسئل أمحد عن ادلسلم يهوؿ 
 . (6)ابإلسالـ

                                                 

(، ككفاية 2/384(، كشرح ابن اناي: )13/293(، كالذلرية: )3/442(، كادلهدمات: )2/384ينظر: التفريع: ) (1)
 (.382-2/381الطالب: )

 (.17/93التمميد: ) (2)
 (.17/88التمميد: ) (3)
 (.17/89ينظر: ادلصدر نفسو: ) (4)
 (.608-4/607ينظر: اجملموع: ) (5)
 (.1/369ينظر: اآلداب الشرعية: ) (6)
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: إف قاؿ لذمي: أطاؿ  هلل بهاتؾ، كنول بهلبو أف  هلل يطيل بهائو لعلو قاؿ صاحب احمليط من احلنفيةك 
، قاؿ ابن مفلح: ألنو (1)يسلم، أك يؤدم اجلزية عن ذؿ كصغار، فال أبس بو، كإف مل ينوم شيئان فيكره

 .(2)دعا لو ابإلسالـ يف األكىل، كيف الثانية دعا دبنفعة ادلسلمني
 األخطاء الشائعة يف االستئذان. أهماملطلب الثاين: 

كذلك من لالؿ اإلتياف  ،ممبعضلدل  من األلطات الشائعة يف االستئذاف اخللط بينو كبني السالـ -1
الـ ف السَ أيظن  ككأنو بفعلو ىذا ،م كيدلل مباشرةسلًٌ يي اف فيرتؾ االستئذ ممبعضفأبحدمها كترؾ اآللر، 

أف االستئذاف يغين يظن  ككأنو بفعلو ىذا ،سلميي فيدلل من غري أف االستئذاف، أك يستأذف يغين عن 
كيف احلديث أف راالن من بين عامر  مستهل بذاتو، بل كل منمما أدبه  ،الـ، كليس األمر كذلكعن السَ 

ج إىل ىذا فعلمو ري خلادمو: )الٍ  –كىو يف بيتو فهاؿ: أأجل؟ فهاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  - ملسو هيلع هللا ىلص -استأذف على النيب 
 .(3)كقل لو: السالـ عليكم أأدلل( ،االستئذاف

قاؿ: )ال يؤذف لو حىت يبدأ  ن يستأذف قبل أف يسلم؟أنو سئل عمَ  - هنع هللا يضر -كم عن أيب ىريرة ري قد ك  
 .(4)الـ(بهولو: ابب: )االستئذاف غري السَ احلديث  ذاذلالبخارم ابلسالـ(، كترام 

مجع من الفهمات اإلمجاع على كاوب  ىكى ، فهد حى ستئذاف أقبح من ترؾ السالـإال أف ترؾ اال 
حكم االبتدات ابلسالـ أما ، (5)ألنو كرد بو الهرآف العزيز هلل كرسولو؛ ، فمن تركو فمو عاصو االستئذاف

الـ عليكم، أيدلل فالف، أف يهوؿ: السَ  مع السالـ كصفة االستئذاف، (6)سنة مؤكدة على الكفايةف
كالوااب أف يهدـ الدالل االستئذاف على السالـ، فإف أذف لو ابلدلوؿ سَلم على  ،(7)كيسمي نفسو

 .(8)من يف البيت كدلل

                                                 

 (.5/366ينظر: احمليط الربىاين يف الفهو النعماين: ) (1)
 (.1/369ينظر: اآلداب الشرعية: ) (2)
 (.19/187(، )421(، كالطرباين يف الكبري: )2/411(، )936ألراو ابن أيب شيبة يف مصنفو، ) (3)
 (.313(، )ص/1066ينظر: األدب ادلفرد للبخارم، ) (4)
 (.2/327(، كالفواكو الدكاين: )2/382ينظر: كفاية الطالب مع حاشية العدكم: ) (5)
 (.392-2/391(، كشرحي ابن اناي كزركؽ على الرسالة: )3/439ينظر: ادلهدمات: ) (6)
 (.2/379(، كزاد ادلعاد: )2/426(، كالفواكو الدكاين: )3/1303ينظر: عهد اجلواىر: ) (7)
 (.2/696(، كمدكنة الفهو ادلالكي: )2/395(، كشرح ابن اناي: )3/444ينظر: ادلهدمات: ) (8)
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 ىئ ېئ ېئچ تعاىل:جلمع بينمما عند الدلوؿ يف قولو األمر ابك  ابالستئذاف كالسالـ معان  م األمركى من حً ك 
 .(2)عن السالـ الـ، أك حيسب أف االستئذاف كاؼو أالَ يلمي االستئذاف الطارؽ فينسى الس، (1) چىئ ىئ

ابلسالـ على االستئناس كاعل كالمها غاية للنمي عن دلوؿ البيوت  األمرى  فى طى قاؿ ابن عاشور: "كعى 
   . (3)تنبيمان على كاوب اإلتياف هبما؛ ألف النمي ال يرتفع إال عند حصوذلما"

طلب اإلذف الدلوؿ دبجرد  ذلم أنو جيوز ممبعضشائعة يف أدب االستئذاف اعتهاد ال من األلطات -2
لعواـ كأمثاذلم، بل الوااب أف ال يدلل إال لبعض ا، كما يهع ابلدلوؿ ذفاإل او عطى فهط، من غري أف يي 

 .(4) أف يؤذف لوبعد 
ف كاف مفتوحان أف االستئذاف ال جيب إال إذا كاف الباب مهفالن، فإ ممبعضأف يعتهد  من األلطات -3

الباب ، بل االستئذاف كااب كاف كىذا لطأ منتشر ،مباشرةكااز الدلوؿ  فهد سهط طلب اإلذف
كألف من  ؛(6)يف دلولك عليولك ك دلن تريد أف تستأذف عليو إذانن تي رؤيػى  ، كال تعد  (5)مهفالن أـ مفتوحان 

بهات البيت سكنان لصاحبو أيكم إليو لراحتو، كيستهر فيو لينجز عملو، أك خيلو و مً معاين االستئذاف كحكى 
رؾ كقتو ّنبان لكل طارؽ لفاتت عليو فلو تي بعبادة كذكر كتفكر، أك يطلب علمان، أك يرعى أىلو ككلده، 

 مصاحلو كاضطربت أحوالو، كتشتت أموره، شلا يشوش فكره كيضي  صدره.
كلو فعل للهي كل يستأذف على أصحابو يف بيوهتم، فال يهتحمما بغري إذف،  - ملسو هيلع هللا ىلص -كلهد كاف النيب 

غريه، فيطلب اإلذف مع ما لو من لصوصية ترحيب كسركر، إال أنو أيىب ذلك، فريل شأنو كشأف 
 رمحو  هلل -، يهوؿ ابن الهيم (8)چ ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇچ ع أف  هلل ال شأنو يهوؿ عنو: مك  ،(7)كمكانة

 .(1): "ككاف من ىديو ملسو هيلع هللا ىلص إذا استأذف ثالاثن كمل يؤذف لو انصرؼ"-

                                                 

 .27سورة النور، من اآلية:  (1)
 (.18/198ينظر: التحرير كالتنوير: ) (2)
 (.18/197ادلصدر نفسو: ) (3)
 (.8/3725ينظر: الشرح الصغري: ) (4)
 (.8/3724الشرح الصغري: )(، ك 2/382ينظر: حاشية العدكم على الكفاية: ) (5)
 (.3/372ينظر: أحكاـ الهرآف: ) (6)
 (.304-303ينظر: فهو السرية: )ص/ (7)
 .6سورة األحزاب، من اآلية:  (8)
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أمتو  وي مى لى بيَنو بعملو لتعٍ ، فلالستئذاف الوارد رلمالن يف الهرآف الكرمي  -ملسو هيلع هللا ىلص -كىذا تطبي  عملي منو 
 .(2)فتعمل بو على الواو الذم أراده سبحانو كتعاىل

 :فهاؿ مثالن: فالف مواود؟ فهيل لو على أىل بيتأحدىم  إذا استأذف أنو الشائعةمن األلطات  -4
  !لدلولوطري  ال سبميد ألىل البيت يف فسحةن  يى عطً نعم، أراد أف يدلل مباشرة من غري أف يي 

أك اإلحلاح يف نهر اجلرس، شلا يزعج صاحب  ،التعنيف يف طرؽ الباب بهوة الشائعة ن األلطاتم -5
فيهرعوف  ادلكاف، كيف ىذا سلالفة ذلدم الصحابة رضواف  هلل عليمم، عندما كانوا يستأذنوف على النيب

 .(3)أنس هنع هللا يضر اببو أبظفارىم كما يركم ذلك
قاؿ ابن حجر: )كىذا زلموؿ منمم على ادلبالغة يف األدب، كىو حسن دلن قرب زللو من اببو، أما من 

 .(4)د عن الباب حبيث ال يبلغو صوت الهرع ابلظفر فيستحب أف يهرع دبا فوؽ ذلك حبسبو(بعي 
العنف، فخرج كىو يهوؿ: ذا دؽ  كقاؿ ادليموين: دَقت امرأة على أمحد بن حنبل دقَان فيو بعض 

الشيرىط
(5). 

يف طلب اإلذف  من األلطات الشائعة أف يستأذف الدالل ثالاثن كال يؤذف لو بشيت، ٍب يزيد كيلح   -6
عندما  - ملسو هيلع هللا ىلص - كيف ىذا سلالفة ألمر النيبمن لالؿ طرؽ الباب أك نهر اجلرس أك ادلناداة كضلو ذلك، 

 .(6))االستئذاف ثالث فإف أذف لك كإال فاراع( :قاؿ
 أك غلب على ظنو أ ثالث إف تيهناتف  الفهمات على عدـ اواز طلب اإلذف بعد القد ك  

ي
ف أذى تى سٍ ف ادل

مع فهد التلفوا ىل لو سٍ مل يى  ادلستأذف عليو عليو مسع طلب اإلذف، فإف تيهن أك غلب على ظنو أف

                                                                                                                         

 (.2/393زاد ادلعاد: ) (1)
 (.19ينظر: أدب االستئذاف يف اإلسالـ: )ص/ (2)
 (.6/442(، )8821)ألراو البيمهي يف شعب اإلدياف، ابب: قرع الباب عند االستئذاف،  (3)
 (.11/36فتح البارم: ) (4)
 (.1/44ينظر: اآلداب الشرعية: ) (5)
 (.3/1694(، )2153ألراو مسلم، كتاب: اآلداب، ابب: االستئذاف، ) (6)
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كقد قاؿ  على الثالث؟ الزايدة عليو ، أـ أنو حيـر(1)قاؿ بذلك بعض الفهمات ؟الزايدة يف طلب اإلذف
 .(2)الفهمات أكثر بذلك
بو العباس الهرطيب: ال يزيد يف االستئذاف على الثالث اتباعان للحديث؛ ألف الغالب أف الكالـ إذا  قاؿ أ

يريد اإلذف، أك لعلو دينعو من  كرر ثالاثن مسع كفمم، فإذا مل يؤذف لو بعد ثالث، ظمر أف رب ادلنزؿ ال
اجلواب عذر ال ديكنو قطعو، فينبغي للمستأذف أف ينصرؼ؛ ألف الزايدة على ذلك تهل  رب ادلنزؿ، 

أليب أيوب حني استأذف  –ملسو هيلع هللا ىلص  -كردبا يضره اإلحلاح حىت ينهطع عما كاف مشغوالن بو، كما قاؿ النيب 
 .(4)أعجلناؾ( نا: )لعلَ (3)عليو فخرج مستعجالن 

 كال يلح   ،(5) چٿ ٿ ٿ ڤڤ ڤ ڤ ڀ ڀچ  لهولو تعاىل: ؛كااب بعد الثالث إذا مل يؤذف لوكاالنصراؼ  
ىل أنت مواود ابلدالل حىت  ممليس االستئذاف كما يفممو بعض، ف(6)حبهبيكال يتكلم  بعد ذلك

غري مواود؟ كإف كنت مواودان فمل ظركفك تناسب أف  كيلزمك أف أتذف يل، كإّنا ىل أنت مواود؟ أ
    أتذف يل؟

إىل أف يلح يف االستئذاف كاالنتظار أماـ الباب قائالن: إنو  ناسكعدـ فمم ىذا ادلع ى ىو الذم يؤدم ابل
 مواود ابلدالل كقد مسعت صوتو!

مشورة، ىل يؤذف  :كادلرة الثانيةكحكمة طلب االستئذاف ثالاثن أف ادلرة األكىل من االستئذاف: استئذاف، 
، إذ يظمر من عدـ اإلذف لو بعد استأذانو ثالاثن أف رب (7)عالمة الراوع :لو يف الدلوؿ أـ ال؟ كالثالثة

، فما على ادلستأذف إال االنصراؼ، ادلنزؿ ال يريد لو اإلذف، أك لعلو دينعو من اجلواب عذر ال يريد قطعو

                                                 

(، ككفاية الطالب: 1/610(، كالكايف: )24/204(، كالتمميد:)3/1708(، كادلعونة: )2/349ينظر: التفريع: ) (1)
(2/382.) 

 (.2/393(، كزاد ادلعاد: )13/295(، كالذلرية: )24/204ينظر: التمميد: ) (2)
 (.475-5/474ينظر: ادلفمم: ) (3)
 (.1/77(، )178ألراو البخارم، كتاب: الوضوت، ابب: من مل ير الوضوت إال من ادلخراني، ) (4)
 .27سورة النور، من اآلية:  (5)
 (.8/3725ينظر: الشرح الصغري مع حاشية الصاكم: ) (6)
 (.24/204ينظر: التمميد: ) (7)
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هرف الواحد كالعشرين أف تتصل ىاتفيان إف أمكن كأتلذ موعدان شلن تريد من معاين االستئذاف يف ال كإفَ 
  .(1)أف تزكره

سبحاف )كذلك بنحو قولو:  - عز كال -من األلطات الشائعة أف يستأذف الدالل بذكر  هلل  -7
 مو بدعة مذمومة، كفعل مكركه؛ دلا فيو من إساتةعند إرادة الدلوؿ، ف ،(ال إلو إال  هلل)، أك: ( هلل

 . (2)األدب مع  هلل يف استعماؿ امسو يف االستئذاف كاعلو آلة يف ذلك
و أك ألتو أك بعض زلارمو أم   وفي تكانأراد الدلوؿ لبيتو ك من األلطات الشائعة أف الشخص إذا  -8

كمن  ،من امة أّنم زلارموأنو ال جيب عليو استئذاف، كذلك  وظنٌان منعليمم،  دلل من غري استئذاف
فيو يف الدلوؿ لبيتو كإف كاف من بل الوااب عليو أف يستأذف  ،كىذا لطأ بيتو،يف أنو ألرل امة 

ف يتنحنح أبعلى احملاـر صفة االستئذاف غري أف األاانب، االستئذاف على كما جيب عليو مو،  ارً زلىى 
جيوز ؛ ألنو مىت فااأىم ابلدلوؿ ااز أف يصادؼ منمم عورة ال (3)م بدلولولً عٍ كيضرب برالو حىت يػي 

 . (4)لو االطالع عليما، أك أمران يكرىن عليو الوقوؼ عليو منمن
لو ىل جيب عليو أف يستأذف على أمو كإف كانت من سأ بواوب االستئذاف - ملسو هيلع هللا ىلص - النيب كقد أمر

معو يف البيت كىو الهائم على لدمتما بهولو لو: )أربب أف تراىا عراينة؟! قاؿ: ال، قاؿ: فاستأذف 
 .(5)عليما(

 . (6)كعن عطات قاؿ سألت ابن عباس فهلت: )أستأذف على أل ي؟ فهاؿ: نعم(
لع منما على من على صفة يطَ من األلطات الشائعة أف يستأذف بعضمم كيهف أماـ الباب مباشرة  -9

أف يهف على  الواابك  إف كاف مفتوحان فاألمر أشد،ك  ،إف كاف مهفالن  يف الدالل دبجرد فتح الباب
 ، كما كاف(7)لع منما على ما يف البيت ال يف إقبالو كال يف انهالبوعلى صفة ال يطَ  أحد اانيب الباب

                                                 

 (.443ينظر: كمضات يف اإلسالـ: )ص/ (1)
 (.8/3725(، كالشرح الصغري مع حاشية الصاكم: )2/382ينظر: كفاية الطالب: ) (2)
(، كالذلرية: 3/1301(، كعهد اجلواىر: )3/372(، كأحكاـ الهرآف: )4/622(، كالنوادر: )2/349ينظر: التفريع: ) (3)

(13/295.) 
 (.3/1707ينظر: ادلعونة: ) (4)
 (.5/2304(، )5887ألراو البخارم، كتاب: االستئذاف، ابب: االستئذاف من أال البصر، ) (5)
 (.312(، )ص/1063ألراو البخارم يف األدب ادلفرد، ابب: يستأذف على ألتو، ) (6)
 (.2/380(، كزاد ادلعاد: )6/141(، كاجلامع ألحكاـ الهرآف: )375-3/374ينظر: أحكاـ الهرآف: ) (7)
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ـو أاته شلا يلي ر ادلازين قاؿ: )كاف رسوؿ  هلل إذا أتى بيت قسٍ فعن عبد هلل بن بي  - ملسو هيلع هللا ىلص -ىدم النيب 
د بن عبادة قاؿ: ائت النيب كىو يف بيتو فهمت مهابل سع ، كعن(1)مستهبالن اببو( اداره، كال أيٌب

 .(2)؟!النظر(من ىل االستئذاف إال ك أف تباعد، كقاؿ: ) الباب فاستأذنت، فأشار إىلَ 
كر كلو كانت مغلهة األبواب، فإف الطارؽ فإف الد   ،كىذا األدب ينبغي أف يلتـز بو ادلسلم يف عصران ىذا

، (3)ه عند فتح الباب على ما ال جيوز، أك ما يكره أىل البيت اطالعو عليوإذا استهبلما فإنو قد يهع نظر 
 .  (4)زلذران من ىذا الفعل: )من مأل عينو من قاعة بيت فهد فس ( - هنع هللا يضر -قاؿ عمر بن اخلطاب كقد 
 كىذا لطأ ؛(5)اواابن عن السائل ادلستأذف إذا قيل لو من؟: )أان( من األلطات الشائعة أف يهوؿ -10

، إذ يف ذلك إسهاط  (6)عرؼ هبا ذكرىالو كنية يي  تألف الوااب أف يسمي نفسو، كإف كان يف اجلواب؛
 ،(7)أتيت النيب فهاؿ: )من(؟ فهلت: أان، فهاؿ: )أان، أان( -هنع هللا يضر  - اابراؿ ق ،كلفة السؤاؿ كاجلواب

ي  رى ر  كى قاؿ اابر: فجعل يكررىا تى 
 . (8)كرًٌهتى ادل

أبو العباس الهرطيب: كسبب كراىة النيب قوؿ اابر يف اوابو: )أان، أان(؛ ألنو ال حيصل هبا قاؿ 
 .(9)التعريف

 (10)يف قصة ادلعراج - ملسو هيلع هللا ىلص -ما ركاه النيب  ة أف يذكر ادلستأذف امسو عند االستئذافكالدليل على أف السن
كفيما: )ٍب انطلهنا إىل السمات السابعة فاستفتح اربيل، فهيل من ىذا؟ قاؿ: اربيل، قيل كمن معك؟ 

 .(11)قاؿ: دمحم(

                                                 

ب: إذا أتى (، كأمحد يف مسنده، اب316(، )ص/1078ألراو البخارم يف األدب ادلفرد، ابب: كيف يهـو عند الباب، ) (1)
 (.237-29/236(، )17692بيت قـو أاته شلا يلي اداره، )

 (.6/22(، )5386ألراو الطرباين يف الكبري، ) (2)
 (.2/99ينظر: تفسري آايت األحكاـ للصابوين: ) (3)
 (.320(، )ص/1092ألراو البخارم يف األدب ادلفرد، ابب: النظر يف الدكر، ) (4)
 (.3/1301ينظر: عهد اجلواىر: ) (5)
 (.2/393(، كزاد ادلعاد: )5/475ينظر: ادلفمم: ) (6)
 (.5/2253(، )5718ألراو البخارم، كتاب: االستئذاف، ابب: إذا قاؿ من ذا؟ فهاؿ: أان،) (7)
 (.2/394(، كزاد ادلعاد: )2/382(، كحاشية العدكم على الكفاية: )3/1145ينظر: الهبس: ) (8)
 (.5/478ينظر: ادلفمم: ) (9)
 (.2/393ينظر: زاد ادلعاد: ) (10)
 (.29/373(، )17834ألراو أمحد يف مسنده، ) (11)
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من األلطات الشائعة عدـ استئذاف بعضمم عند إرادة الهياـ كاالنصراؼ من اجمللس، كاالستئذاف  -11
فعن ابن عمر رضي  ب يف االنصراؼ،عند إرادة االنصراؼ أدب نبوم رفيع، يواو الزائر إىل سلوؾ األد

، (1) هلل عنمما قاؿ: قاؿ رسوؿ  هلل ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا زار أحدكم ألاه فجلس عنده، فال يهومن حىت يستأذنو(
كقوع البصر كلعل العلة يف ذلك ىو لشية  ف إبذف فليكن انصرافك إبذف أيضان؛فكما أف دلولك كا

هبذا التوايو النبوم الكرمي بعض  كقد أللَ  غري مرغوب يف رؤيتو،على شيت ال حيل النظر إليو، أك 
 .(2)فتجدىم خيراوف من اجمللس دكف استئذاف الناس

 واملصافحة والتقبيل.القيام وصفته  يف الشائعة األخطاء املطلب الثالث: أهم
أف اخلالؼ كقع جيدر التنبيو على  ،ىذا ادلطلباأللطات الصرحية الشائعة فيما خيص قبل الكالـ عن 

يف ح  غري الظامل كالفاار من بني الفهمات يف حكم الهياـ للهادـ من أال مصافحتو بني رليز لو كمانع 
كضلوىم، فال  ذلم ، كأما الظامل كالفاار كاجلبابرة الذين أيمركف الناس ابلهياـ(3)أىل الفضل كالصالح
أف  ب  دلن حيي  اإلكبار كالتعظيم مةاعلى  مذلاـ يهكاف ال، كىو زلـر إف  الهياـ ذلم لالؼ يف عدـ اواز

 .(4)الناس إليويهـو أف  ب  دلن ال حيي اإلكبار كالتعظيم  امةكاف الهياـ على ، كمكركه إذا  يهـو لو الناس
لنفسو، فمو شلنوع، كإف كاف  قاؿ الهرطيب: "كذلك يراع إىل حاؿ الرال كنيتو، فإف انتظر ذلك كاعتهده

على طري  البشاشة كالويصلة فإنو اائز، كلاصة عند األسباب، كهدـك من السفر كضلوه"
(5) . 

ى كيهاؿ: إف عمر بن العزيز فيعل بو ذلك أكؿ ما كي  اخلالفة فأنكره، كقاؿ: إف تهوموا نهم، كإف تهعدكا  يلًٌ
 .(6)نهعد، كإّنا يهـو الناس لرب العادلني

تيا: ما تهوؿ يف في  وي رتٍ ضى بن عبدالسالـ: فحى : حضرت عند الشيخ عز الدين  -  هللرمحو  -رايف قاؿ اله
 الهياـ الذم أحدثو الناس يف ىذا الزماف ىل حيـر أـ ال؟

                                                 

(، كادلداكم لعلل 9/26(، )24756(، كينظر: كنز العماؿ: )2/195(، )2102ركاه الشجرم يف اآلمايل اخلميسية: ) (1)
 (: صحيح. 1/354(، )182(. كقاؿ يف السلسلة الصحيحة، )1/381( )322اجلامع الصغري: ،)

 (.1/356ينظر: سلسلة األحاديث الصحيحة: ) (2)
 (.300-13/299ينظر: الذلرية: ) (3)
(، ككشاؼ الهناع: 11/51(، كفتح البارم: )702-2/701(، كمدكنة الفهو ادلالكي: )4/359ينظر: البياف كالتحصيل: ) (4)

(2/156.) 
 (.10/154اجلامع ألحكاـ الهرآف: ) (5)
 (.1/187(، كادلدلل: )13/299(، كالذلرية: )9/369ينظر: اجلامع: ) (6)
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: )ال تباغضوا كال رباسدكا كال تدابركا ككونوا عباد  هلل - ملسو هيلع هللا ىلص - : قاؿ رسوؿ  هلل- رمحو  هلل -فكتب 
 ، كترؾ الهياـ يف ىذا الوقت يفضي للمهاطعة كادلدابرة، فلو قيل بواوبو ما كاف بعيدان!(1)إلواانن(

ذلم أحكاـ بهدر ما حيدثوف من السياسات كادلعامالت كاالحتياطات،  ثي دي ٍب قاؿ الهرايف: كالناس ربى 
ادلخاطبات، كىذا النوع كثري مل عوت ادلعتادة، كأنواع ادلكاتبات على ما قرره الناس يف كيلح  ابلهياـ الن  

كما قاؿ الشيخ رضي   تكن أسبابو يف السلف، غري أنو قد تهرر يف قاعدة الشرع اعتبار ىذه األسباب
 .(2)ادت كاب اعتبارىا هلل عنو، فإذا كي 

  ،(3)الفهمات اواز الهياـ ذلمكثري من    ىفهد استث كغريمها كالوالدينمن األمرات  كأما أىل الصالح كالتهول
 كمنما الهياـ لتمنئة كحسنان، يكوف الهياـ فيما مندكابن  بعض احلاالتمن الهياـ ادلمنوع  واكما استثن

كما شابو الهياـ للغائب الهادـ،  كأ، حَلت بو ةتو دبصيبالهياـ لتعزي كأ، شخص بنعمة مَن  هلل هبا عليو
  .(4)ذلك

بعض األلطات الشائعة اخلاصة بعنواف ىذا  أنٌب على ما كعدان بو من التنبيو علىكبعد ىذا التمميد 
 ادلطلب، فنهوؿ كابهلل التوفي :

كاف   فيف الهياـ للهادـ إ الكراىة الشديدة نص عليو بعض الفهمات منمن األلطات الشائعة ما  -1
لكل أحد  أف الهياـ بدعة غري اائزة بعدما بنَي  - ، قاؿ ابن احلاجشرعي يف رللس علم الهاعد االسان 

علينا حد إذا دلل أفر أقواؿ العلمات، كي ذ يى اجلالس يف رللس علم ألنو ال بد كأف يكوف  : -أحدمع كل 
ان صغريان أك شاابن أك من ال ابؿ فإف كاف الدالل صبيٌ  ،إذ ذاؾ قطعنا ما كنا فيو كقمنا إىل من دلل علينا

إف كاف رللسنا ك  ،أك مذىبو العامل الذم حكينا إذ ذاؾ قولو دينو فيكوف أعظم يف قلة األدب معلو يف 
هطع حديثو ة احرتاـ كعدـ مباالة أف يي إذ ذاؾ للحديث فمو أعظم؛ ألنو قلة أدب مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كقلَ 

  .(5)فكيف لبدعة! نعوذ ابهلل من ذلك ،ألال غريه

                                                 

 (.8/19(، )6065ألراو البخارم، كتاب: األدب، ابب: ما ينمى عن التحاسد كالتدابر، ) (1)
 (.13/300ينظر: الذلرية: ) (2)
 (.17/353(، كالفتح الرابين: )360-4/359ينظر: البياف كالتحصيل: ) (3)
 (.168-1/167(، كادلدلل: )4/360كالتحصيل: )ينظر: البياف  (4)
 (.1/158ينظر: ادلدلل: ) (5)
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ككذا تهبيل يد ادلصافحة تهبيل ادلصافح يد نفسو بعد ادلصافحة، صفة من األلطات الشائعة يف  -2
إف كاف ادلهبًٌل مسلمان، فلو  كراىتومكركه، كزلل   عملىو ، فليس الشأف فعل ذلك، ك (1)صاحبو حينما

فال يعرؼ أحد يهوؿ جبوازه؛ ألنو من فعل أما تهبل ادلسلم يدى ادلسلم  ،(2)فال كراىة كافره   ادلسلم دى ل يقبَ 
يدعو صاحبو  ىذا التهبيلمثل ك  ؛تعظيمان منمم لكربائممبعوف على أفعاذلم ال ي أحدثوىا تَ ، كال يػي األعاام

الحتماؿ أف يكوف ادلهبًٌل ىو مكركه ك  ؛(3)إىل الكرب كرؤية النفس، كمل ينهل عن أحد من السلف فعلو
 .(4)أفضل عند  هلل من ادلهَبل لو

قاؿ  ،(5)كأما تهبيل يد الرال لشوكتو كغناه أك جلاىو عند أىل الدنيا فمكركه كراىة شديدة  
ل يده ظادلان أك بدعيان أك شلن يريد تهبيل يده اؼ إىل ذلك أف يكوف ادلهبَ ما إذا انضابن احلاج: "ال سيَ 
دلا كرد يف ذلك من  دلفعوؿ بو، كدبن أعجبو ذلك منمما؛ات العضاؿ الواقع ابلفعاؿ كاكخيتاره، فمو الدَ 

 . (6)الوعيد نعوذ ابهلل من ادلخالفة كترؾ االمتثاؿ"
حكم تهبيل يد األبوين كالرال الصاحل كالعامل فهد التلف الفهمات يف اواز ذلك كمنعو، فرأل  كأما

كصوالن إىل حظوة أك بلوغ  إف كاف إف كاف داينة، ال كمستحب بعضمم اوازه، بل قاؿ ىو مطلوب
 .(8)استدلوا على ذلك أبدلةكقد ، (7)شموة لفية يف النفس

 ،(9)اليدين ّنيان كطلبان تهبيل حكم  اكغريمه كالكتف كالرأسغري اليد من األعضات  تهبيل كحكم   
تهبيل يد األبوين كالرال الصاحل كالعامل كىو مركم عن مالك، كحجتو أف السلف  منع كمن الفهمات من
  .(10)مل يفعلوا ذلك

                                                 

 (.5/161ينظر: اجلامع ألحكاـ الهرآف: ) (1)
 (.2/380(، ككفاية الطالب: )3/1300(، كعهد اجلواىر: )13/296(، كالذلرية: )3/441ينظر: ادلهدمات: ) (2)
 (.2/380(، ككفاية الطالب: )5/161(، كاجلامع ألحكاـ الهرآف: )3/1703ينظر: ادلعونة: ) (3)
 (.13/298ينظر: الذلرية: ) (4)
 (.4/636(، كاجملموع: )2/704ينظر: مدكنة الفهو ادلالكي: ) (5)
 (.1/161ادلدلل: ) (6)
 (.4/636ينظر: اجملموع: ) (7)
 (.11/57(، كفتح البارم البن حجر: )73-72ينظر: الهبل كادلعانهة كادلصافحة: )ص/ (8)
(، 2/381(، ككفاية الطالب: )2/394(،  كشرح زركؽ على  الرسالة: )46-9/45ينظر: شرح ابن بطاؿ على البخارم: ) (9)

 (.256(، كفتاكل كربهيهات: )ص/3724-8/3723كالشرح الصغري: )
 (.1/160(، كادلدلل: )18/445ع البياف: )ينظر: العتبية م (10)
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الشيخ الذم نزه عنو، رفهان حباؿ يهوؿ الصادؽ الغرايين يف حكم تهبيل يد العامل كالشيخ: األكىل تركو كالتَ 
ااتماع الناس كتزامحمم على تهبيل يد أحد يصعب معو صوف الهلب من التغري كالشعور  م، فإفَ عظَ يي 

ونو كيعظمونو ابدلنزلة كالتعاظم، كمن كقع يف قلبو شيت من ذلك كتغري فسدت سريرتو، ككاف من حيبًٌ 
 .(1)سببان يف ىالكو كلسرانو

بني الفهمات،  يةامل مسألة لالفكالرال العى يد كلٌو من األب كاألـ فهد علمت أف تهبيل  لٌو كعلى كي أقوؿ: 
يف عدـ مشركعيتما، إما لكوّنا حرامان أك  معترب كموضوع الدراسة إّنا ىو لاص ابدلسائل ال ي ال لالؼ

 مكركىة. 
صافحة ادلالسالـ ك عند  ابلرأس كالظمر إذا كاف التهبيل مكركىان دلا ذكران، فيكره كذلك االضلنات -3

 كدليل ذلك أف راالن سأؿ النيب (2)كألف االضلنات على مع ى التواضع ال ينبغي إال هلل، للعلة نفسما؛
  .(3)سوؿ  هلل الرال منَا يلهى ألاه أك صديهو أينحين لو؟ قاؿ: )ال(ر  اي ملسو هيلع هللا ىلص فهاؿ:

 .(4)إىل علم كصالح نسبقاؿ الطييب: االضلنات مكركه، كال يعترب كثرة من يفعلو شلن يي 
ارتكاب النمي يف التشبو ابألعاام، كقد ّناان  :من احملذكرات، منماكقاؿ ابن احلاج: كيف االضلنات كاوه 

 .(5)نبينا عن التشبو هبم
ا قد صار عادة ابلداير ادلصرية، كعند العجم، سخ عنَ الذم ني  كفيىذا االضلنات كالتَ كقاؿ الهرطيب: "

هم لو كاد يف نفسو كأنو ال يؤبو بو، كأنو ال بعض؛ حىت إف أحدىم إذا مل يي ككذلك قياـ بعضمم إىل 
ما عند التهات ال سيَ  ، بعضمم لبعض، عادة مستمرة، ككراثة مستهرةلتهوا اضل ىقدر لو؛ ككذلك إذا ا
 .(6)بوا عن الس نىن، كأعرضوا عن الَسنىن"األمرات كالرؤسات، نكى 

ف دلا كاف من كىذا سلال ،إثر ادلصافحة سريعان لطف اليد  صافحةالشائعة يف صفة ادل لطاتمن األ -4
قاؿ: )كاف النيب إذا استهبلو الرال فصافحو ال ينزع يده من  - هنع هللا يضر -أنس  ىدم النيب كما يركم ذلك

                                                 

 (.257-256ينظر: فتاكل كربهيهات: )ص/ (1)
 (.5/161ينظر: اجلامع ألحكاـ الهرآف: ) (2)
 (.5/75(، )2728ألراو الرتمذم، كتاب: االستئذاف، ابب: ادلصافحة، ) (3)
 (.3059/ 10شرح ادلشكاة: ) (4)
 (.1/159ادلدلل: ) (5)
 (.5/160اجلامع ألحكاـ الهرآف: ) (6)
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 من آداب ادلصافحةادلصافح يد صاحبو  شدَ  ، كعَد الفهمات(1)يده حىت يكوف الرال الذم ينزع(
آبداهبا؛ دلا فيو من  نزع اليد بسرعة شلا خيلكما عد كا ،  ؛ لكونو يشعر ابدلبالغة يف ادلودةكمندكابهتا

يصىافح،
 .(2)يف نزع اليد إال حلااة كحيائو منو أك مضرة ابلتألر اإلعراض عن ادل

الشرعية، كمن  ادلصافحة سلالف دلا ذكره الفهمات يف صفة ادلصافحةبنزع اليد بعد  اإلسراعك   
و على ابطن كف اآللر إىل الفراغ من السالـ كضع أحد ادلتالقني كفَ  :ّناأب ذلك تعريف ابن اناي

م بواود فمً كل كاحد يده قدران يي   د  ، كقاؿ زركؽ: ككيفيتما كضع الرال يده يف يد صاحبو كيشي (3)كالكالـ
  .  (4)الهبضة بصاحبو

، من عدمما ادلعانهة يف حكم مشركعيةلالفمم  يف اوازه كمنعو كشلا كقع فيو لالؼ بني الفهمات
محد للهادـ من سفر ، كأاازىا الشافعي كأ(5)مطلهان إىل عدـ مشركعيتما أبوحنيفة كمالك فذىب 
وا على  فهد نص   -كمنمم الشافعية  - هوؿ جبوازىا للهادـ من سفر كضلوهكعلى مذىب من ي، (6)كضلوه

نصوا  ك  ،ذلك كضلو عند تباعد اللهاتكذلك  مو،ما يف حكالطفل كالهادـ من سفر ك عانهة لغري كراىة ادل
، ىذا من األلطات الشائعةك  تهبيل الواو،على كراىة كذلك  يف  ما تهدـ كيدؿ على كراىة ذلك اليـو

، قاؿ: لو؟ قاؿ: ال، كاات فيو قاؿ: )أفيلتزمو كيهبًٌ ضلنات الرال ألليوعن اسأؿ النيب  حديث الرال الذم
  .(7)(أفيألذ بيده كيصافحو؟ قاؿ: نعم

 قَبل زيد بن -ملسو هيلع هللا ىلص –كيؤيد اواز ادلعانهة شلن ىو قادـ من سفر كتهبيلو ما صح أف النيب   
ابن مجاعة: كىذا التهبيل زلموؿ عند أىلو على ما بني العينني، ككذا قاؿ  حارثة كاعتنهو دلا قدـ ادلدينة،

 .  (8)عثماف بن مظعوف بعد موتو - ملسو هيلع هللا ىلص - تهبيلوي 
                                                 

(، 20790(، كالبيمهي يف الكربل، ابب: بياف مكاـر األلالؽ كمعاليما، )4/235(، )2490ألراو الرتمذم، ) (1)
(10/324.) 

 (.2/156(، ككشاؼ الهناع: )3/370(، كأسمل ادلدارؾ: )8/3723(، كالشرح الصغري: )2/393ينظر: شرح زركؽ: ) (2)
 (.5/392(، كالفتوحات الرابنية: )3/370(، كأسمل ادلدارؾ: )2/393ابن اناي: )ينظر: شرح  (3)
 (.2/393ينظر: شرح زركؽ: ) (4)
(، ككفاية الطالب: 3/440(، كادلهدمات: )9/367(، كاجلامع: )6/25(، كتبيني احلهائ : )5/124بدائع الصنائع: ) (5)

 (.8/3723(، كالشرح الصغري: )2/380)
 (.1/239ع يف فهو اإلماـ أمحد: )ينظر: اإلقنا  (6)
 (.5/174(، كالفتوحات الرابنية: )7/28(،  كركضة الطالبني: )265ينظر: األذكار للنوكم: )ص/ (7)
 (.5/174ينظر: الفتوحات الرابنية: ) (8)
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ؿ: ال أرل ب كالعم فمنع منو، كقااأل سئل عن تهبيل لدىو مذىب مالك، فهد كادلنع من تهبيل الواو 
إذا أك كالدتو ابنتو  الرال ل، كأااز أف يهبًٌ إف من مضى مل يكن يفعل ذلك ؛أف يفعل كإف ذلك ليكره

، لصوصان عند فساد أحواؿ الناس كما ىو  ،(1)قدـ من سفر كال يفعل ذلك مع غريمها من احملاـر
سفر قَبل سادلان، فأنكر احلديث، كقاؿ: ال  من : إف ابن عمر كاف إذا راعالكقيل دلقد ك  ،(2)اليـو

 .(3)تتحدثوا دبثل ىذه األحاديث فتملكوا فيما
حاؿ، سوات قدـ من سفر أـ ال، كال فرؽ كأما معانهة كتهبيل األمرد حسن الواو فحراـ بكل   

  .(4)يف ىذا بني أف يكوف ادلهبًٌل كادلهَبل صاحلني أك فاسهني، أك أحدمها صاحلان، فاجلميع سوات
 البحث: خامتة

كالتنصيص على كل لطأ  ،ت الشائعةاأللطا على بعض من التنبيو من لالؿ ما ًب عرضو يف البحث
ادلصافحة من آداب  األلري عليو أف االستئذاف كالسالـ كما يشتملكىو  نستفيد شيئان عامان  ،بعينو

ا ىي مجيعما أحكاـ كآداب كضعما اإلسالـ ليتعامل هبا ادلسلموف فيما بينمم، كيدينوف كادلعانهة كغريمه
، فال ديكن تومكحك - عز كال -فمي لاضعة لشرع  هلل  من ٍبَ من لالذلا، ك  - عز كال - هلل 
كم كالغاايت ادلشركعة من أالما كأف أف ربه  احلً فضالن على لم أف أيٌب هبا على كامما الصحيح للمس
ل الثواب ادلراو من كرائما، حيي  كال ديكن اإلتياف هبا على  إال أبف أيٌب هبا على كف  ما شرع  هلل كأراد،صًٌ

اثر السلف كأقواؿ الفهمات، كآ م أحكامما من الكتاب كالسنةكف  ما أراد  هلل كشرعو إال بطلب تعل  
ااتماعية يف ظاىرىا إال أّنا إسالمية يف اوىرىا كركحما،  فمذه األحكاـ كاآلداب كإف كانت عادات

كليس عادات الناس كأعرافمم، فاإلسالـ رسالة إصالحية  - عز كال -كمصدر تشريعما ىو دين  هلل 
م كمبادئ، كلري ظي ل لري ما يف التشريع من ني إنسانية رفيعة، حوى  ثله فاضلة، كآداب ااتماعية سامية، كمي 

 ىدفما اإلصالح.كمبادئو  ،كألالؽ، فتعاليمو الراشدة تدعو إىل الكماؿ وو ما يف األدايف من مسي 
كيكفي اإلسالـ فخران كشرفان أنو دين األدب كالسرت، كدين احلشمة كالوقار، ككفى بذلك برىاانن على 

 غاايهتا، ك هلل يهوؿ احل  كىو يمدم السبيل.  مسو الشريعة كطمارة مهاصدىا، كنبل 

                                                 

 (.369-9/368ينظر: اجلامع البن يونس: ) (1)
 (.2/706ينظر: مدكنة الفهو ادلالكي: ) (2)
 (.369-9/368ينظر: اجلامع البن يونس: ) (3)
 (.5/174(، كالفتوحات الرابنية: )265ينظر: األذكار للنوكم: )ص/ (4)
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 قائمة املصادر واملراجع
 : الهرآف الكرمي بركاية حفص عن عاصم. )مصحف ادلدينة ادلنورة االلكرتكين(.أوالا  

ىػ(، دار الكتب العلمية، ]ط: بال.[ ]د. 543أحكاـ الهرآف، أليب بكر دمحم ابن العريب، )ت:  -1
 ت[.

ق(، تح: دمحم عطا، دار الكتب العلمية، ط: 256عبد هلل البخارم، )ت: األدب ادلفرد، أليب  -2
 بال. د. ت.

ق(، تح: عبدالهادر األرنؤكط، دار الفكر، ]ط: بال[. 676األذكار، زلي الدين النوكم، )ت:  -3
 ق. 1414

ق(، دار الفكر، ط. 1397أسمل ادلدارؾ شرح إرشاد السالك، أبوبكر الكشناكم، )ت:  -4
  الثانية، ]د. ت[.

ق(، تح: عادؿ عبدادلواود، كعلي معوض، 852ابن حجر، )ت: اإلصابة يف سبييز الصاحبة،  -5
 ق.1415دار الكتب العلمية، ط. األكىل، 

ق(، تح: فؤاد عبدادلنعم أمحد، 560اإلفصاح عن معاين الصحاح، حيي ابن ىبرية الشيباين، )ت: -6
 ق. 1417دار الوطن، ]ط: بال[ 

ىػ(، تح: عبد اللطيف السبكي، دار 968حلجاكم )ت: ابن حنبل،  اع يف فهو اإلماـ أمحداإلقن -7
 ادلعرفة. ]ط: بال[. ]د. ت[.

يٍعًلًم بفىوىائًًد ميٍسًلم، ًإكمىاؿي  -8
مٍسىاًعيل، دار الوفات، ىػ(، تح: حٍييى إً 544لهاضي عياض، )ت: اادل
 ق.1419، ط.األكىل

ق(، دار الكتب العلمية، ط. 587بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أبوبكر الكاساين، )ت:  -9
 ق.1406الثانية، 

 ق(، دار الكتاب العريب، ]ط: بال[. ]د. ت[.751بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية، )ت:  -10
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ٍليًب   743فخر الدين الزيلعي، )ت: ، ز الدقائ تبيني احلهائ  شرح كن -11 ىػ(، كمعو حاشية: الشًٌ
 ىػ.1313 ألمريية، بوالؽ، ط: األكىل،اط. ىػ(،  1021)ت: 

ـ(، دار سحنوف، تونس، ]ط: بال[، 1973التحرير كالتنوير، دمحم الطاىر ابن عاشور، )ت:  -12
 ]د. ت[.

ىػ(، تح: حسني 378التفريع يف فهو اإلماـ مالك بن أنس، عبيد  هلل ابن اجلالب، )ت:  -13
 ىػ.1408الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، ط. األكىل: 

 ق.1428دمحم علي الصابوين، )معاصر(، دار الصابوين، ط. األكىل،  تفسري آايت األحكاـ، -14
ألكقاؼ ، دمحم البكرم، كزارة اتح: مصطفى العلومىػ(، 463ابن عبد الرب، )ت: ، التمميد -15

 ق.1387ادلغربية، ]ط: بال[. 
ىػ(، مكتبة اإلماـ الشافعي، ط: الثالثة، 1031التيسري بشرح اجلامع الصغري، للمناكم، )ت:  -16

 ىػ.1408
ىػ(، تح: مصطفى البغا، دار ابن  256اجلامع الصحيح ادلختصر، أليب عبد هلل البخارم، )ت:  -17

 ىػ.1407كثري، ط. الثالثة. 
ىػ(، تح: دمحم عبدالباقي، دار إحيات 261اجلامع الصحيح، أليب احلسني مسلم بن احلجاج )ت:  -18

 الرتاث العريب، ]ط: بال.[ ]د. ت[.
ىػ(، تح: أمحد شاكر 279 بن عيسى الرتمذم، )ت: اجلامع الصحيح، أليب عيسى دمحم -19

 كآلركف، دار إحيات الرتاث العريب، ]ط: بال.[ ]د. ت[.
ىػ(، دار الفكر، ط. األكىل، 671اجلامع ألحكاـ الهرآف، أليب عبد  هلل الهرطيب، )ت:  -20

 .ق1429 -ىػ1428
أبوالفضل الدمياطي، ق(، تح: 451اجلامع دلسائل ادلدكنة كادلختلطة، ابن يونس الصهلي، )ت:  -21

 .[د. ت]دار الكتب العلمية، ط. األكىل. 
ىػ(، تح: دمحم حجي، دار الغرب اإلسالمي، ط. 684الذلرية، أمحد بن إدريس الهرايف، )ت:  -22

 ـ.1994األكىل، 
ق(، تح: شعيب األرنؤكط، 751زاد ادلعاد يف ىدم لري العباد، ابن قيم اجلوزية، )ت:  -23

 ق.  1435رسالة، ط. األكىل، عبدالهادر األرنؤكط، دار ال
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ىػ(، تح: شعيب األرنؤكط، كعادؿ مرشد، 273سنن ابن مااو، أليب عبد  هلل الهزكيين )ت:  -24
 ق.1430كزلَمد كامل قره بللي، كعىبدالٌلطيف حرز  هلل، دار الرسالة العادلية، ط: األكىل، 

كر، ]ط: بال.[ ]د. ىػ(، تح: دمحم زلي الدين عبداحلميد، دار الف275، )ت: سنن أيب داكد -25
 ت[.

ىػ(، تح: حسن عبدادلنعم شليب، مؤسسة الرسالة، ط. 303سنن النسائي الكربل، )ت:  -26
 ىػ.1421األكىل، 

ىػ(، دار 837ىػ( كمعو شرح ابن اناي، )ت: 899شرح أمحد زركؽ على الرسالة، )ت:  -27
 ىػ.1402الفكر، ]ط. بال[. 

ىػ(، كمعو حاشي ي: أمحد 1201تالشرح الصغري على أقرب ادلسالك، أمحد الدردير، ) -28
، ط. األكىل، 1404ىػ(، كأمحد ادلبارؾ، )ت:1241الصاكم، )ت:  ىػ(، دار ابن حـز

 ىػ.1434
ىػ(، تح: د. عبد احلميد 743، احلسني بن عبد  هلل الطييب )ت: السنن الكاشف عن حهائ  -29

 ق. 1417ىنداكم، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: األكىل، 
ىػ(، تح: ايسر بن إبراىيم، مكتبة الرشد، 449ابن بطاؿ )ت: شرح صحيح البخارل،  -30

 ىػ.1423ط.الثانية، 
ىػ(، تح: دمحم زغلوؿ، دار الكتب العلمية، ط. 458بكر البيمهي، )ت:  وشعب اإلدياف، أب -31

 ىػ.1410األكىل، 
ق(، ادلكتب اإلسالمي، ]ط: 1429صحيح اجلامع الصغري كزايداتو، انصر األلباين، )ت:  -32

 ت[. بال[. ]د.
ىػ(، تح: دمحم حجي، كسعيد 520دمحم ابن رشد، )ت: صيل، العتبية مع شرحما البياف كالتح -33

 ىػ.1408أعراب، دار الغرب اإلسالمي، ط. الثانية، 
ىػ(، تح: محيد 616عهد اجلواىر الثمينة يف مذىب عامل أىل ادلدينة، عبد هلل ابن شاس، )ت: -34

 ىػ.1423حلمر، دار الغرب اإلسالمي، ط. األكىل: 
فتاكل كربهيهات يف مسائل فهمية تكثر احلااة إليما، الصادؽ بن عبدالرمحن الغرايين، مكتبة  -35

 ـ.2003الشعب، ط. األكىل. 
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لباقي، إشراؼ: زلب الدين ابن حجر، ، تح: دمحم فؤاد عبد افتح البارم شرح صحيح البخارم،  -36
 ق.1379دار ادلعرفة، ]ط: بال[.  اخلطيب،

تيب مسند اإلماـ أمحد بن حنبل الشيباين، أمحد البنا الساعاٌب، )ت: الفتح الرابين لرت  -37
 ق(، دار إحيات الرتاث العريب، ط. الثانية، ]د. ت[.1378

ق(، مجعية النشر 1057الفتوحات الرابنية على األذكار النواكية، دمحم بن عالف الصديهي، )ت:  -38
 كالتأليف األزىرية، ]ط: بال[. ]د. ت[.

ىػ(، دار 1126أمحد بن غاًل النفراكم، )ت:  الة ابن أيب زيد الهريكاين،شرح رسالفواكو الدكاين  -39
 الفكر، ]ط: بال[. ]د. ت[.

ىػ(، تح: دمحم عبدالكرمي كلد كرمي، 543الهبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العريب، )ت:  -40
 ـ.1992دار الغرب اإلسالمي، ط. األكىل: 

ق(، تح: عمرك عبدادلنعم، 340األعرايب، )ت:  نأمحد بسعيد  وأبالهبل كادلعانهة كادلصافحة،  -41
 ق.1416مكتبة ابن تيمية، مصر، مكتبة العلم، ادة، ط. األكىل، 

ىػ(، تح: دمحم ادلوريتاين، مكتبة الرايض 463الكايف يف فهو اإلماـ مالك، ابن عبدالرب، )ت:  -42
 ىػ.1400احلديثة، ط. الثانية، 

ىػ(، تح: كماؿ احلوت، 235ابن أيب شيبة، )ت:  اب ادلصنف يف األحاديث كاآلاثر،الكت -43
 ق.1409، 1مكتبة الرشد، ط. 

ق(، كمعما حاشية العدكم، )ت: 939احلسن الشاذيل، )ت: وكفاية الطالب الرابين، أب -44
 ق(، مكتبة اخلاصلي الهاىرة، ]ط: بال[. ]د. ت[. 1189

 ت[. ىػ(، دار الفكر، ]ط: بال[ ]د.676لنوكم،)ت: ااجملموع شرح ادلمذب،  -45
ق(، تح: دمحم 751ابن قيم اجلوزية، )ت: منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعني،  مدارج السالكني بني -46

 ق.1416البغدادم، دار الكتاب العريب، ط. الثالثة، 
 ىػ(، دار الفكر، ]ط: بال[.]د.ت[.737ابن احلاج، )ت:أبو بكر ادلدلل،  -47
، ط. األكىل. مدكنة الفهو ادلالكي كأدلتو، الصادؽ بن عبدالرمحن الغر  -48 ايين، دار ابن حـز

 ىػ.1436
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ق(، تح: حسني سليم أسد، دار ادلأموف 307مسند أيب يعلى، أمحد بن علي ادلوصلي، )ت:  -49
 ق.1404للرتاث، ط. األكىل، 

ق(، تح: شعيب األرنؤكط، كعادؿ مرشد، كآلركف، 241مسند اإلماـ أمحد بن حنبل، )ت:   -50
 ق.1421مؤسسة الرسالة، ط. األكىل، 

ق(، تح: طارؽ  بن عوض  هلل، 360ادلعجم األكسط، سليماف بن امحد الطرباين، )ت:  -51
 عبداحملسن احلسيين، دار احلرمني، ]ط: بال[. ]د. ت[.  

، ط. الثانية. ]د. ح: محدم السلفي، مكتبة ابن تيميةىػ(، ت360لطرباين )ت: اادلعجم الكبري،  -52
 ت[.

ىػ(، تح: محيش 422دالوىاب البغدادم، )ت:لهاضي عباادلعونة على مذىب عامل ادلدينة،  -53
 ىػ.1415عبداحل ، دار الفكر، ط: بال. 

ىػ(، تح: زلي الدين 656العباس الهرطيب، )ت:  أبوادلفمم دلا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  -54
مستو، كيوسف بديوم، كأمحد دمحم السيد، كزلمود إبراىيم بزاؿ، دار ابن كثري، ط. اخلامسة، 

 ىػ.1431
ىػ(، تح: دمحم حجي، دار الغرب اإلسالمي، 520ادلممدات، دمحم ابن رشد، )ت:  ادلهدمات -55

 ىػ.1408ط. األكىل، 
ىػ(، تح: تهي الدين الندكم، دار الهلم، دمش ، 179، مالك بن أنس األصبحي، )ت: وطأادل -56

 ىػ.1413ط. األكىل، 
كلد سيدم كلد حبيب : دمحم إكماؿ كتحنثر الوركد على مراقي السعود، دمحم األمني الشنهيطي،  -57

 ق. 1423الشنهيطي، دار ادلنارة، ادة، ط: الثالثة، 
ىػ(، دار الفكر، ]ط: بال[. 1004شماب الدين الرملي )ت: ّناية احملتاج إىل شرح ادلنماج،  -58

 ق.1404
ىػ(، تح: دمحم حجي، دار الغرب 386بن أيب زيد الهريكاين، )ت: االنوادر كالزايدات،  -59

 ـ.   1999اإلسالمي، ط. األكىل.
 ق.1430كمضات يف اإلسالـ، دمحم راتب النابلسي، )معاصر(، دار ادلكتيب، ط. الثانية،  -60
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د. ]، [ط: بال]ق(، دار عامل الكتب، 763اآلداب الشرعية كادلنح ادلرعية، دمحم بن مفلح، )ت:  -62
 .[ت
ق(، 1420األلباين، )ت: لصحيحة كشيت من فهمما كفوائدىا، انصر سلسلة األحاديث ا -63

 ق.1415األكىل،  مكتبة ادلعارؼ الرايض، ط.
ق(، دار الكتيب الهاىرة، 1380ادلداكم لعلل اجلامع الصغري، أمحد بن الصدي  الغمارم، )ت:  -64

 ـ.1996ط. األكىل، 
ق(، تح: بكرم 975علي بن حساـ اذلندم، )ت: العماؿ يف سنن األقواؿ كالفعاؿ، كنز  -65

 ق.1401الرسالة، ط. اخلامسة،  حياين، كصفوة السها، دار
ق(، رتبما: زلي الدين 499حيي بن إمساعيل احلسين اجلرااين، )ت: ترتيب اآلمايل اخلميسية،  -66

ق(، تح: حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، ط. األكىل، 610دمحم بن أمحد الهرشي، )ت: 
  ق.1422

ط. األكىل، طرابلس، اإلسالمية، أدب االستئذاف يف اإلسالـ، منشورات مجعية الدعوة  -67
 ـ.2008

 .ق1432فهو السرية، زيد بن عبدالكرمي الزيد، )معاصر(، دار التدمرية، ط. الثامنة،  -68


