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َقاَل: »َكاَن لِي ِمْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمْدَخََلِن، َفُكنُْت إَِذا  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َعَليٍّ  - 173

، َواْبُن َماَجْه. يُّ
 َأَتْيُتُه َوُهَو ُيَصلِّي َتنَْحنََح لِي« َرَواُه النََّسائِ

َيُردُّ  َقاَل: »ُقْلُت لِبََِلٍل: َكْيَف َرَأْيَت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرِضَي اهللُ َعنُْهَماَوَعِن اْبِن ُعَمَر  - 174

ُه« َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد،  َعَلْيِهْم ِحيَن ُيَسلُِّموَن َعَلْيِه َوُهَو ُيَصلِّي؟ َقاَل: َيُقوُل َهَكَذا، َوَبَسَط َكفَّ

َحُه.  َوالتِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ

 : (1)الشَّرُْح

َقاَل: »َكاَن ِلي ِمْن  َرِضَي اهللُ َعنْهُ َوَعْن َعَليٍّ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

، َواْبُن َماَج  يُّ
 .(هْ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمْدَخََلِن، َفُكنُْت إَِذا َأَتْيُتُه َوُهَو ُيَصلِّي َتنَْحنََح لِي« َرَواُه النََّسائِ

لبيان أن النحنحة يف الصالة  ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة؛  
 . ال تبطلها

 (َتنَْحنََح )وقوله:  ،يف بيته  ملسو هيلع هللا ىلصأدخل منهما إىل رسول للا  ابابن :أي( َمْدَخََلنِ )قوله: 

 . ترديد الصوت يف اجلوف :النحنحة
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

يدل على قرب علي بن  (َكاَن لِي ِمْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َمْدَخََلنِ )قوله:  األوىل:املسألة 
 .ملسو هيلع هللا ىلصأيب طالب من النيب 

يدل على أن النيب عليه الصالة   (َفُكنُْت إَِذا َأَتْيُتُه َوُهَو ُيَصلِّي)قوله:  :الثانية املسألة
 . والسالم كان يصلي النافلة يف بيته

 . يدل على أن النحنحة يف الصالة ال تبطلها (َتنَْحنََح لِي)قوله:  الثالثة: املسألة
يف بيته  ن إذا أراد تنبيه م -ح اإلنسان وهو يف صالته ولو سبَّ  ، احلديث ضعيف وهذا

 . (2)«التَّْسِبيُح لِلر َِجالِ » :قوله عليه الصالة والسالملعموم  فله ذلك؛ –وحنو ذلك  ألمر
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َقاَل: »ُقْلُت لِبََِلٍل: َكْيَف َرَأْيَت النَّبِيَّ   َرِضَي اهللُ َعنُْهَماَوَعِن اْبِن ُعَمَر  )بعد ذلك قال:    مث

  .(... ملسو هيلع هللا ىلص َيُردُّ َعَلْيِهْم ِحيَن ُيَسلُِّموَن َعَلْيِه َوُهَو ُيَصلِّي؟

شارة  لبيان أن رد السالم ابإل  ؛املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب شروط الصالة  ساق
 يف الصالة ال يبطلها. 

 ل احلديث يدل على عدة مسائ وهذا
يدل على منقبة   (ُقْلُت لِبََِلٍل: َكْيَف َرَأْيَت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُردُّ َعَلْيِهمْ )ه: لقو  :األوىل املسألة

 فهو قريب منه يف الصالة لكونه مؤذانً له. ،ملسو هيلع هللا ىلصملالزمته للنيب  ؛بالل رضي للا عنه 
يدل على أن السالم على ( ُيَصلِّيِحيَن ُيَسلُِّموَن َعَلْيِه َوُهَو ): وله قالثانية:  املسألة

بل أقرهم  ،فالنيب عليه الصالة والسالم مل ينكر عليهم السالم ألنه يصلي ،املصلي ال أبس به
 . ومن ابب أوىل السالم على من يقرأ القرآن خارج الصالة ،على ذلك 

هُ )قوله:  املسألة الثالثة:  السالم ابإلشارة يف  يدل على أن رد  (َيُقوُل َهَكَذا، َوَبَسَط َكفَّ
 . الصالة ال يبطلها

يدل على أن رد السالم يكون جبعل ظاهر الكف إىل ( َهَكَذا)قوله:  :الرابعة املسألة
 .أعلى وابطن الكف إىل أسفل ويبسطها

 م عليه وهو يصليل ِ ورد عن النيب عليه الصالة والسالم أنه ملا س   (1)صحيح مسلم ويف
 .-برد السالم  :يعين -أومأ برأسه 

 ،م على املصليسلَّ إذ أنه ي   ؛ يدل هذا احلديث على أمهية السالم ورده  :اخلامسة املسألة
 وهو من أسباب املودة بني املؤمنني. ،ويرد املصلي وهو يصلي

َحهُ )قال:   .(َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوالتِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،نبينا حممدم على وصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 

 

 ( من حديث جابر بن عبد للا رضي للا عنهما. 540نظر صحيح مسلم )ي( 1) 


