
ك وتر  الصالة سالم خفيف ت أن  ين بصل   الم  تنبيه 
 أهل العلم بالدينعند كافة نة هو الس   تطويله

 .على عباده الذين اصطفى وسالم   ،الحمد هلل

 :وبعد

فريضة كانت أو ــ  السُّنة في السالم ِمن الصالةفإنَّ 
 :يه والفقه بالدين، ــ عند أهل العلم نافلة

 .«وال تمطيطفي لفظه نُطقه ِمن غير إطالة »

عن هذا  تبهمفي كُ ــ  تعالى ــ رحمهم هللاويُعب ِر الفقهاء 
 ."ف السالمذْ ح  "بـ  :األْمر

ْجد الدين ابن األثير الشافعي ــ رحمه قد و قال الفقيه م 
 "رهاية في غريب الحديث واألث  الن ِ "هللا ــ في كتابه 

 ":ف السالمذْ ح  "، عن معنى (653/ 1)

 اهـ.«اإلطالة فيه كتخفيفه وت رْ  :هو»

ر العسقالني الشافعي ــ رحمه  ج  وقال الحافظ ابن ح 
بير في تخريج أحاديث تلخيص الح   "هللا ــ في كتابه 
 (663 :رقم – 551/ 1) "الرافعي الكبير

 اهـ.«هاإلسراع بِ : ف السالمذْ ح  »

جامع "وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ كما في 
، عن (673/ 2) "راث العالمة األلباني في الفقهتُ 

 ":ف السالمذْ ح  "معنى 



قع في ، وهذا خطأ ي  يطهاختصاره وعدم تمط :أي» 
 اهـ.«ن أئمة المساجدم   مخالفته كثير

ــ رحمه المالكي بكي السُّ قال الفقيه محمود خطاب و
 :)232/ 2" )الدين الخالص"هللا ــ في كتابه 

ْذف » ن ه أزيد مِ د ِ عدم م   :ــ كونوسُ  بفتح  ــ والح 
 اهـ.«حركتين

نهل العذب المورود شرح الم  "في كتابه أيًضا وقال 
 (:126/ 3" )نن اإلمام أبي داودسُ 

، ــ عدم تطويله في الصالة :يعنيــ ف السالم ذْ ح  »
 اهـ.«وباستحباب ذلك قال كافة العلماء

" ُسننه"في  ــوقال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا 
 :كمهوحُ  ،"حْذف السالم"عن معنى  (2٩7)

، وهو "ه مدًّاال ت مد   أنْ : "يعني :بن المباركوقال ا»
 اهـ.«ه أهل العلمبُّ الذي ي ستحِ 

نيل "وقال العالمة الشوكاني ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
 :(633/ 2) "األوطار

 :يعني "امده مدًّ ال ي   أنْ " :عن عبد هللا بن المباركو»
 اهـ.«ع فيهسرِ ويُ  ،رك اإلطالة في لفظهتْ ي  

ووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ وقال الفقيه أبو زكريا النَّ 
 (:3٨2/ 6" )المجموع شرح المهذب"في كتابه 



وال ي مدها، وال أعلم  ،يُستحب أْن يُدِرح لفظة السالم»
 اهـ.«فيه خالفًا بين أهل العلم

الشافعي ــ  قال العالمة ابن سي ِد الناس الي عمريو
ذي شرح جامع فح الشَّ النَّ "رحمه هللا ــ في كتابه 

 (:53٩/ 3" )الترمذي

يُدِرج لفظ السالم، وال ي مده  يُستحب أنْ : قال العلماء»
 اهـ.«مدًّا، ال أعلم في ذلك خالفًا بين العلماء

وقال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب الحنبلي النَّجدي ــ 
مختصر اإلنصاف والشرح "رحمه هللا ــ في كتابه 

 :(161: ص) "الكبير

ه ل بِ طو ِ مده ويُ ال ي   ف السالم، وهو أنْ ذْ ستحب ح  ويُ »
 اهـ.«وعليه أهل العلم ،صوته

بن قاسم الحنبلي ــ رحمه عبد الرحمن اوقال العالمة 
/ 1" )اإلحكام شرح أصول األحكام"هللا ــ في كتابه 

231:) 

  اهـ.«وعليه أهل العلم وينبغي له حْذف السالم،»

 

 :وكتبه

نيد  .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الج 


