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 الكمال والتمام يف رد املصلي السالم

 الرميح إبراهيمبن مرشود بن  إمساعيلأيب حممد : تأليف 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
نعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، ومنن ينيتا    إن احلمد هلل حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، و

من يهده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشنهد أن   إلنه إ  اهلل   . أعمالنا 
 . وحده   شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده وريوله 

 : أما بعد 
ألمور وشر ا –صلى اهلل عليه ويلم  –فإن خري احلديث كالم اهلل ، وخري اهلدي هدي حممد 

 . حمدثاهتا ، وكل حمدثة بدعة ،  وكل بدعة ضاللة ،  وكل ضاللة يف النار 
وينته رده السالم يف الصالة على من يلم عليه  –صلى اهلل عليه ويلم  –فإن من هدي النيب 

إشارة   كالما ونطقا ، ولكن جلهل كثري من الناس هبذه السنة ، جتدهم إذا يلم عليهم وهم 
أن يأتوا هبذه السنة ويفوزوا باألجر ، يعنفون من يسلم عليهم بنالكالم أو   ليف الصالة ، بد

 . رميه يف غيبته بأقبح الصفا  
قد يلم عليه وهو يصنل  نفنر    –صلى اهلل عليه ويلم  –وما علم هؤ ء وأمثاهلم بأن النيب 

ة علينه  كثري من أصحابه رضوان اهلل عليهم فأقرهم على ذلك بل ورد السالم عليهم باإلشار
 . الصالة والسالم 

لذا كتبت هذه األيطر ألدل من جهل هذه السنة ليعمل ! أين هؤ ء من هذا اهلدي النبوي؟ف
هبا ، وليدل عليها غريه فإن من دل على خري فله مثل أجور من تبعه من غري أن ينقص منن  

 القول والعمل واهلل تعاىل أيأل أن ينفع مبا كتبت ، وأن يرزقين اإلخالص يف. أجورهم شيتا 
 . وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله أمجعني . 
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 مشروعية السالم على املصلي 
 

مسجد  –صلى اهلل عليه ويلم _ دخل ريول اهلل : قال  –رض  اهلل عنهما  –عن ابن عمر 
بين عمرو بن عوف مسجد قباء يصل  فيه  ، فدخلت عليه رجال األنصار يسلمون علينه ،  

يصنع إذا  –صلى اهلل عليه ويلم  –هيبا ، فسألت صهيبا كيف كان ريول اهلل ودخل معه ص
   يلم عليه ؟ قال يشري بيده

صلى اهلل علينه   –مرر  بريول اهلل : عن صهيب قال  –رض  اهلل عنهما  –وعن ابن عمر 
   وهو يصل  فسلمت عليه فرد عل  إشارة ، وقال   أعلم إ  أنه قال أشار بأصبعه  –ويلم 

صلى اهلل عليه ويلم  –كيف كان النيب  قال قلت لبالل –رض  اهلل عنهما  –وعن ابن عمر 
   يرد عليهم  حني كانوا يسلمون عليه وهو يف الصالة ؟ قال كان يشري بيده  –

 –صلى اهلل عليه ويلم  –أنه يلم على ريول اهلل  –  اهلل عنهما رض –وعن عمار بن ياير 
   وهو يصل  فرد عليه 

اديث املذكورة تدل على أنه   بأس أن يسنلم غنري   واألح:  -رمحه اهلل  –قال الشوكاين 
  أهن.  عليه ويلم من يلم عليه على ذلك  على املصل  ، لتقريره صلى اهللاملصل

 
 رد املصلي السالم مشروعية 

 

                                                 

وابن خزميه يف صحيييه  (  0113) رقم  083/ 0وابن ماجه يف سننه  3/5واللفظ له والنسائي  2/01أخرجه أمحد يف املسند    
وصيح إسناده حمقق صييح ابن خزميحة  (  0031) رقم  0/252 وصييه األلباين يف صييح سنن النسائي(  888) رقم  2/94

  2/4حممد مصطفى األعظمي 

ومعه شرحه  –والترمذي يف سننه (  425) رقم  0/293وأبو داود يف سننه  3/5والنسائي يف سننه  2/01ند أخرجه أمحد يف املس   
رقم  0/029وصييه األلباين يف صييح أيب داود  012/ 2وصييه ابن العريب يف عارضة األحوذي   2/012 –عارضة األحوذي 

 (808   ) 

وصييه األلباين يف صييح سنن الترمحذي   2/012وصييه ابن العريب يف عارضة األحوذي  2/012أخرجه الترمذي يف سننه    
 ( .  312) رقم  0/001

 (  0032) رقم  052/ 0وصيح إسناده األلباين يف صييح سنن النسائي  3/1أخرجه النسائي يف سننه    

  . 322/ 2انظر النيل    
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.  بعثتين حلاجنة  -صلى اهلل عليه ويلم –أنه قال إن ريول اهلل  –رض  اهلل عنه  –عن جابر 
   .يصل ، فسلمت عليه، فأشار إيل   -يبةقال قت –مث أدركته و هو يسري 

قال إن عبداهلل بن عمر مر على رجل و هو يصل ، فسلم عليه، فرد  –رمحه اهلل  –و عن نافع 
فقال له إذا ُيلم على أحدكم و هو يصل  فال يتكلم  الرجل كالمًا، فرجع إليه عبداهلل بن عمر

  .شر بيدهليو 
يعين النيب صنلى   –يف هدي النيب صلى اهلل عليه و يلم و كان  –رمحه اهلل  –قال ابن القيم 

   أهن. يرد السالم باإلشارة على من يسلم عليه و هو يف الصالة –اهلل عليه و يلم 
رمحنه   –و قال الصنعاين    –يعين يف الصالة  –و قال النووي يستحب رد السالم باإلشارة 

و القول بأنه من يلم على املصل    يستحق جوابًا يعين باإلشارة و   باللفظ يرده رد  –اهلل 
بر باإلشارة و لو كانوا   يستحقون على األنصار، و على جا –صلى اهلل عليه و يلم  –النيب 

   أهن. ألخربهم بذلك، و مل يرد عليهم
يف جواز رد السالم باإلشارة يف الصنالة هنو منذهب     –رمحه اهلل  –و قال املباركفوري 
   أهن. اجلمهور، و هو ا حلق

. قال أمحد و غري واحد إذا يلم على املصنل  رد باإلشنارة   –رمحه اهلل  –و قال ابن قايم 
   أهن

رد بأنه لو  –رمحه اهلل  –و قيل بأن رد السالم باإلشارة منسوخ، و هو مردود قال ابن حجر 
كان كذلك لرد باللفظ لوجوب الرد،  فال عدل عن الكالم دل على أنه كان بعند نسن    

   أهن. الكالم

                                                 

 أحد رواة احلديث  1

 2/20مسلم يف صيييه  أخرجه  2

 (0103)رقم  0/304األلباين يف مشكاة املصابيح  إسنادهو صيح  022يف املوطأ صمالك  أخرجه  3

 0/211انظر زاد املعاد    

 5/22انظر شرح النووي على مسلم    

 0/223انظر سبل ا لسالم    

 2/219انظر حتفة األحوذي    

 2/45انظر حاشية الروض املربع    
 

 089-0/083انظر الدراية    



 

 

 

  

و الظاهر أنه واجب، ألن  –رمحه اهلل  –و أما حكم الرد باإلشارة من املصل  فقال الصنعاين 
الرد بالقول واجب، و قد تعذر يف الصالة فبق  الرد بأي ممكن، و قد أمكنن باإلشنارة، و   

   أهن(. َأو ُرّدوها)اىل جعله الشارع ردًا، و مّساه الصحابة ردًا، و دخل حتت قوله تع
 

                                                 

 .0/223و انظر سبل السالم ( 81)سورة النساء آية   1
 رد السالم حكمه فرض كفاية و على هذا دلت األدلة: تنبيه

 



 

 

 

  

 كيفية رد املصلي السالم
 : رد املصل  السالم باإلشارة فهو خمري بني ثالث صفا   أما صفة

 .  - من يده اليمىن –إما أن يرد بأصبعه السبابة  -1
 .  -يعين الكف  –أو يرد بكف يده اليمىن بأن جيعل بطنه أيفل ، وظهره إىل أعلى  -2

 . أو يرد برأيه بأن يومئ به  -3

 . واألفضل أن يأيت هبذا تارة ، وهذا تارة اقتداء وتأييا بالنيب صلى اهلل عليه و يلم 
 الصالة حديث ابن عمر عن ورد كيفية اإلشارة لرد السالم يف  -رمحه اهلل  –قال الشوكاين 
 (كان يشري بيده ) ، وحديث بالل قال    (  أعلمه إ  أنه قال أشار بأصبعه ) صهيب قال 

و  اختالف بينهما فيجوز أن يكون أشار مرة بأصبعه ومر جبميع يده ، وحيتمل أن يكون   
  . على املقيد باليد األصبع محال للمطلقاملراد 

صلى اهلل عليه و  -أنه يأل بال  كيف رأيت ريول اهلل ) ويف حديث ابن عمر عند أيب داود 
يرد عليهم حني كانوا يسلمون عليه وهو يصل  ؟ فقال يقول هكذا ، وبسط كفنه   –يلم 

ففيه اإلشارة جبميع    (كفه وجعل بطنه أيفل وجعل ظهره إىل فوق   وبسط جعفر بن عون 
 . الكف 

يعين ( فقال برأيه )واية له ويف ر  ( فأومأ برأيه ) ويف حديث ابن مسعود عند البيهق  بلفظ 
  . الرد

وجيمع بني الروايا  بأنه صلى اهلل عليه و يلم فعل هذا مرة وهذا مرة ، فيكون مجيع ذلنك  
  أهن .جائزا 

  أ هن . ارة إما برأيه أو بيده أو بأصبعهجييب املصل  باإلش – رمحه اهلل –وقال الصنعاين 
                                                 

 من حديث ابن عمر خترجيهسبق   1

 من حديث ابن عمر خترجيهسبق   2

  و يرد هذا اجلمع حديث ابن عمر اآليت  3

 أحد رواة احلديث   

رقم  0/029و قال األلباين يف صييح سنن أيب داود حسن صييح ( 422)رقم  299-0/293أخرجه أبو داود يف سننه    
(821.) 

 حسن إسنادهو  2/211البيهقي يف سننه  أخرجه   

 وهو مرسل 2/211أخرجه البيهقي يف سننه    

  2/328انظر النيل    



 

 

 

  

 
 

 ال يرد املصلي السالم كالما
 

 –صلى اهلل عليه و يلم  -قال كنا نسلم على ريول اهلل  -رض  اهلل عنه –عن ابن مسعود 
فقلنا  د علينا،نا عليه ، فلم يروهو يف الصالة ، فريد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاش  يلم

  . فقال إن يف الصالة لشغال علينا،يول اهلل كنا نسلم عليك يف الصالة فترد ر يا
) يعين يف حديث ابن مسعود  –ينبغ  أن حيمل الرد املنف  ههنا  –رمحه اهلل  –قال الشوكاين 
  الرد باإلشارة ، ألن ابن مسعود نفسه قد روى عنن  على الرد بالكالم  –( فلم يرد علينا 
أنه رد عليه باإلشارة ، ولو مل ترد عنه هنذه الرواينة    –صلى اهلل عليه و يلم  -ريول اهلل 

  أهن . ذلك ، مجعا بني األحاديثلكان الواجب هو 
أمر حباجتنا ، فقدمت على قال كنا نسلم يف الصالة ، ون –رض  اهلل عنه  –وعن ابن مسعود 

علنّ  السنالم    وهو يصل  ، فسلمت عليه ، فلم يرد –صلى اهلل عليه و يلم  -ريول اهلل 
: الصالة قنال   –صلى اهلل عليه و يلم  -دث ، فلما قضى ريول اهلل فأخذين ما قدم وما ح

ا يف منو إن اهلل حيدث من أمره ما يشاء ، وإن اهلل جل وعز قد أحدث من أمنره أن   تكل 
  . فرد علّ  السالم الصالة ،

يف احلديث دليل على أنه   جيوز ملن يلم عليه يف الصنالة   –حفظه اهلل  –قال املباركفوري 
 .أن يرد السالم فيها نطقًا و قوً 

 .على أنه يستحب له أن يرد باللفظ بعد الفراغ من الصالةو 

                                                                                                                                                        

 0/223انظر سبل السالم   1
 

  2/20أخرجه مسلم يف صيييه   2

 2/322انظر النيل   3

 (802)رقم  0/029و قال األلباين يف صييح سنن أيب داود حسن صييح ( 429)رقم  0/293أخرجه أبو داود يف سننه    



 

 

 

  

و   دليل فيه على منع الرد يف الصالة باإلشارة، بل مريل ابن يريين عند ابن أيب شيبة يدل 
. صرحيًا على أنه صلى اهلل عليه و يلم رد السالم على ابن مسعود يف هذه القصة باإلشنارة 

   أهن
  غنرار يف  )قال  –صلى اهلل عليه و يلم  –عن النيب  –رض  اهلل عنه  –و عن أيب هريرة 
أن   تسلم و   يسلم علينك، و يغنرر    –فيما أرى  –قال أمحد يعين ( صالة و   تسليم

   .الرجل بصالته فينصرف و هو فيها شاك
رمحه اهلل الغرار النقصان، و غرار النوم قلته، و يريد بغرار الصالة نقصنان   –قال ابن األثري 
 .و   يقول السالمو غرار التسليم أن يقول اجمليب و عليك، . هيأهتا و أركاهنا

 .و قيل أراد بالغرار النوم أي ليس يف الصالة نوم
يروى بالنصب واجلر ، فمن جره كان معطوفا على الصالة كما تقدم ، ومن ( والتسليم)

م يف نصب كان معطوفا على الغرار ، ويكون املعىن   نقص و  تسليم يف صالة ، ألن الكال
  أ هن . الصالة بغري كالمها   جيوز

إنه   يدل على املطلوب من عدم جواز رد السالم باإلشارة ،  –رمحه اهلل  –وقال الشوكاين 
 . ألنه ظاهر يف التسليم على املصل    يف الرد منه 

وليس فيه ولو يلم مشوله لإلشارة لكان غايته املنع من التسليم على املصل  باللفظ واإلشارة ، 
ى الرد باللفظ مجعا بني تعرض للرد ، ولو يلم مشوله للرد لكان الواجب محل ذلك عل

  . األحاديث
ومن الواضح أن تفسري اإلمام أمحد املتقدم ، إما هو على رواية  – رمحه اهلل –وقال األلباين 

حبيث يشمل تسليم غري ( التسليم  غرار) النصب ، فإذا صحت هذه الرواية فال ينبغ  تفسري 
املصل  على املصل  كما هو ظاهر كالم اإلمام أمحد ،  وإمنا يقتصر فيه على تسليم املصل  

                                                 

 3/354انظر مرعاة املفاتيح   1
 

و احلاكم يف املستدرك و صييه و و افقه الذهيب ( 428)رقم  0/299و أبو داود يف سننه  2/910أخرجه أمحد يف املسند   2
  (308)رقم  518-0/512 الصيييةو صييه األلباين يف السلسلة  0/219

 352-3/351انظر النهاية يف غريب احلديث    

 2/328انظر النيل    
 



 

 

 

  

على من يلم عليه ، فإهنم قد كانوا يف أول األمر يردون السالم يف الصالة مث هناهم ريول اهلل 
 . على ذلك  وعليه يكون هذا احلديث من األدلة –صلى اهلل عليه ويلم  –

وأما محله على تسليم غري املصل  على املصل   فليس بصواب ، لثبو  تسليم الصحابة على 
بل أيدهم  ديث واحد ، دون إنكار منه عليهم ،يف غري ما ح –صلى اهلل عليه ويلم  –النيب 

 .على ذلك ، بأن رد السالم عليهم باإلشارة 
إشارة  –صلى اهلل عليه ويلم  –رد النيب  يف –رض  اهلل عنهما  –مث ذكر حديث ابن عمر 

يف الصالة مث قال وقد احتج به اإلمام أمحد نفسه ، وذهب إىل العمل به ، فقال إيحاق ابن 
قلت تسلم على القوم وهم يف الصالة ؟ قال نعم فذكر    منصور املروزي يف املسائل ص

املروزي قال إيحاق كما  قال قصة بالل حني يأله ابن عمر كيف كان يرد ؟ قال كان يشري
   أهن. قال

 
 تحنبيححححه

 
وقنال    ضنعيف  ( من أشار يف الصالة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصنالة  ) حديث 

وعلى فرض صحته ينبغ  أن حتمل اإلشارة املذكورة يف احلنديث   –رمحه اهلل  –الشوكاين 
  أ هن . دلةالم ، واحلاجة ، مجعا بني األعلى اإلشارة لغري رد الس

 . واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد 
حق علينه  له الرميح غفر اهلل له ولوالديه وملن  إبراهيمبن مرشود بن  إمساعيلوكتبه أبو حممد 

 . وللمؤمنني واملؤمنا  وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله إىل يوم الدين 

 

 

                                                 

 514-0/518 الصيييةانظر السلسلة   1
 

صنعاين هو و قال ال 0/212انظر زاد املعاد . و قال ابن القيم حديث باطل 0/083انظر الدراية . قال احلافظ قال أمحد ال يثبت  2
 3/310و املباركفوري يف مرعاة املفاتيح  2/319و ضعفه املباركفوري يف حتفه األحوذي  0/229انظر سبل السالم . حديث باطل

 2/328انظر النيل   3
 



 

 

 

  

 
 حهحرسحتالفح
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   ............ ..................................حديث ضعيف : تنبيه
 


