
 

 
ّالحينوغيـرهّمنّالصّ ّرسولّهللاَّيدّةّتقبيلّمشروعيّ 

ّ

ــــّ  تقبيل يد النّ  قين، يجد أّن ة املحّق حابة الكرام، وأقوال األئّم حيحة، وآثار الّص ة الّص بويّ املتمّعن في األحاديث النّ  ــــر  لن الع ما    بـ وغيـ

ــــــــرام أهل ال  ل والت  اإلسالليّ ا، بل هو لظهر لن لظاهر اآلداب ن جائز شرع  الحين واألبوي  والصّ   -حابة قى. وهذا قول كبار الّص ة في احتـ

 بن جابر ،لالك بن كعب ،احالجرّ  بن ة عالرعبيد أب  ،اسعبّ  بنا ر،عم بنا ،ثابت بن زيدة، عائشــّي، عل ،عمرألثال: ، - رضــ هللا ع عم  

  ةالحن يّ  ذهب وإليه. العبدرّي  عالر بن اعوالزرّ  العســــّ  بن صــــ وان ،الحصــــ ب بن بريدة ،ع عبد
ّ

والحناب ة، واســــتدلوا بما  ةافعيّ والشــــ

 يلي:

ــــــــــــــن مّ أ عائشةالسّيدة  عن وير   لا. 1  هللا صلى هللا برسول اهدي   وال اسمت   أشبه اأحد   رأيت ما)) :قالت -ا عم  ع رض هللا - املؤلنيـ

  لهافقبّ  إليها قام  بـييييييييّ النّ  على دخلت إذا وكانت :قالت   هللا رسول بنت فاطمة من وقعودها قيامها في وسلّم عليه
ــــرلذّي: ) ((مجلسها في وأجلسته لتهفقبّ  مجلسها من قامت عليها دخل إذا بـيييّ النّ  وكان مجلسه في وأجلسها ، 3967سنن الّتـ

 .إسناد  صحيح(

،فسأال عن تسع فأتيا رسول هللا  ،بـييييييييّ قم بنا إلى هذا النّ ه:لصاحب قال يهوديّ )) :قال  العّس  بن ص وانسّيدنا  عن .2

َند  ((هللا ك نبـييّ ال يده ورجله، وقاال: نشهد أنّ نات، فذكر الحديث... إلى قوله: فقبّ آيات بيّ  س  : أّول لسند الكوفيين: اإللام أحمد)ل 

 .(حيصح، حسن 3144: رلذّي ـالتّ سنن  ، 17826

 

 
ّ ومنّاآلثار   :اآلتينذكّر حيحةالص 

1 . 
ّ
  امل

َ
  بن عمرسّيدنا  مد  ق

ّ
  ب االخط

ّ
الّسنن الكبــــــــــر  ) يبكيان خ وا ثّ   يد  لفقبّ  ، احالجرّ  بن عالر عبيدة أبوه سّيدنا ستقب ا امالش

 .(12728ل بي قّ : 

  ثابت بن زيدســّيدنا  عن .2
ّ
 ، أن

ّ
رّ ه صــل ق 

َ
، فأخذ - رضــ هللا ع عم ما -اس عبد ع بن عبّ ســّيدنا فجا   ،بت إليه بغ ته ليركب اى على جنازة ف

 اس: هكذا ابن عبّ سّيدنا فقال  ،رسول ع  يا ابن عّ   ك: خّل  عنزيد بن ثابتسّيدنا بركابه، فقال 
 
رنا أن ن عل بالع ما  والكبأ را ، ـل 

  هكذا فقال  ها،فقبّ  يد  فأخرج يدك أرن  زيدل ســــّيدنا فقا
 
، رجاله رجال 9/348)لجمع الزوائد ل هيثمــــــــــــــــــّ :  نبـــــــــــــــــّ نا  ب ت بأهل ن عل أن رنال  أ

 .الّصحيح(

 
ّ

بـّرك، وقيل: ع على سبيل التّ جل العال  واملتورّ وال بأس بتقبيل يد الرّ  ر املختار: لة ابن عابدين في حاش ته، عند كالم صاحب دّ قال العال

 نّ س  
ّ
 .(5/254 ،ابن عابدين)حاشية   ّ  ـ ته أو ندبه كما أشار إليه العينل اد األحاديث سنّ  : وع مت أّن رنبالليّ ة، قال الش

 


